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:بعد2014انطلق عمل المعهد العالي للقضاء برسم سنة 
بعد تنصيب المدير الجديد للمؤسسة؛المعهدتشخيص دقيق لوضعية 1.
المعهد في سياق إصالح منظومة العدالة؛المستقبيلية لعمل اآلفاق رصد 2.
:٬، تتضمن2016–2014وضع خطة استراتيجية لبرامج المعهد لسنوات 3.

برامج مرحلية مستعجلة؛•
.  برامج مستقبلية•
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عدم استكمال الهيكلة الجديدة للمعهد؛ 1.

البشرية؛في نوعية الموارد خصاص 2.

للمعهد؛البنية التحتية هشاشة 3.

للمعهد؛البنية التحتية المعلوماتية ضعف 4.

المعهد؛ميزانية وموارد ضعف 5.

صعوبات في التكوين األساسي للملحقين القضائيين؛6.

ضعف برامج التكوين المستمر للقضاة؛7.

غياب نظام لتكوين مستمعي العدالة األجانب؛8.

صعوبات في التكوين األساسي لكتاب الضبط؛9.
الحاجة لدعم التكوين المستمر لكتاب الضبط؛10.
خصاص في التكوين األساسي والتكوين المستمر لمساعدي القضاء؛11.
الحاجة لتطوير التكوين لفائدة أطر الدولة وبعض المؤسسات؛ 12.
قلة الدراسات واألبحاث؛13.
؛خصاص في منشورات ومطبوعات المعهد14.
؛ضعف قي خدمات مكتبة المعهد15.
5.ضرورة التفعيل الكامل لدور التعاون الوطني والدولي للمعهد16.
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ر التأسيس لوضعيته العمل المستقبلية للمعهد٬، وذلك في إطاتتعلق هذه الوضعية المستجدة بمجاالت 
:القريبالمستقبلية خالل األمد 

والتميز؛إعادة التأهيل المؤسسي للمعهد الحتضان الجودة 1.

المعهد للمتطلبات الجديدة لولوج سلك القضاء؛ مواكبة 2.

؛نظام التكوين األساسي والمستمر والتخصصي بمعهد تكوين القضاةمراجعة 3.

؛مركز للدراسات القانونية والقضائيةإحداث 4.

المعهد إلحداث مؤسسات تكوين هيئة كتابة الضبط والمحامين والموثقين وباقي مساعدي القضاء؛ مواكبة 5.

تفعيل دور التكوين للرفع من النجاعة القضائية وجودة األحكام واألمن القضائي؛6.

تقوية دور المعهد في مجال التخليق والتكوين على القيم والتقاليد القضائية؛7.

مساهمة المعهد في نشر المعلومة القانونية والقضائية؛8.

مواكبة التكوين بالمعهد لمشاريع تحديث أساليب اإلدارة القضائية والمحكمة الرقمية؛9.
مساهمة المعهد في تشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات؛10.
.بناء المقر الجديد للمعهد11.
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حمورا17
برناجما34
إجراء تنفيذيا133

اف التكوينتنفيذ الربامج العادية ملختلف أصن+
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حمورا14
برناجما23
إجراء تنفيذيا105
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حمورا13
برناجما11
تنفيذياإجراء 28
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ر النصوص المنظمة توجهات برامج العمل المرحلية للمعهد على جملة من اإلجراءات الضرورية يتعين القيام بها٬، في انتظار صدو ترتكز

ية الالزمة النطالقه في وتهدف هذه البرامج إلى التمهيد للوضعية الجديدة التي سيعرفها المعهد٬، ووضع األرض. للمعهد في وضعه الجديد
:ويتعلق األمر بالتدابير التالية. آفاقه المستقبلية

الالزمة؛هيكلة المعهد ومده بالموارد البشرية النوعية استكمال 1.

للمعهد؛بالبنية التحتية النهوض 2.

:  االرتقاء بالبنية التحتية المعلوماتية للمعهد والتحديث3.
تطوير البنية التحتية المعلوماتية للمعهد؛-

إحداث وحدة أو خلية مكلفة بتعميم المعلوميات بالمعهد مكونة من األطر اإلعالمياتية بالمعهد؛-

وضع برنامج لتعميم المعلوميات بالمعهد والسهر على تطبيقه؛-

الح المعهد من أجل تطوير موقع المعهد اإللكتروني٬، وخلق لجنة تحرير الموقع٬، مع توفير مخاطبين لهذه اللجنة على صعيد كل مص-
13.....استجماع المعلومات ونشرها وفق مسطرة مضبوطة



موارده؛من ميزانية المعهد وتنمية الرفع 4.

القضائيين؛النهوض بمستوى التكوين األساسي للملحقين 5.

للقضاة؛الرفع من مستوى التكوين المستمر 6.

األجانب؛تنظيم تكوين مستمعي العدالة 7.

الضبط؛الرفع من مستوى التكوين األساسي لكتاب 8.

الضبط؛الرفع من مستوى التكوين المستمر لكتاب 9.
القضاء؛تنظيم التكوين األساسي والتكوين المستمر لمساعدي 10.
المؤسسات؛تطوير التكوين لفائدة أطر الدولة وبعض 11.
واألبحاث؛الرفع من مستوى الدراسات 12.
المعهد؛تنمية منشورات ومطبوعات 13.
المعهد؛تطوير خدمات  مكتبة 14.
14.للمعهدمقاربة جديدة للتعاون الوطني والدولي 15.
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.  إصالح منظومة العدالةتتعلق هذه البرامج بخطة عمل أولية٬، تؤسس للوضعية المقبلة التي سيكون عليها المعهد وفق توجهات ميثاق
:وترتكز على المحاور االستراتيجية التالية

:للمعهدإعادة التأهيل المؤسسي -1
التعاونويكفلالقضائية٬،لطةللساألعلىللمجلسوتبعيتهيتالءمبماله٬،المطبقةوالنصوصللقضاءالعاليبالمعهدالمتعلقالقانونمراجعة

مشروعبإعدادكوذل.بالمعهدالقضاةتكوينلنظامناجعةمراجعةويضمنالمعنية٬،الجهاتوباقيبالعدلالمكلفةالحكوميةالسلطةمع
؛التكوينمجالفيالعدالةمنظومةإصالحميثاقتوجهاتمعيتالءمللمعهدقانون

:القضائيةاإلدارةالمجفيالقضائيينالمسؤولينتكوينوكذابالمعهدوالتخصصيوالمستمراألساسيالتكوينوبرامجنظاممراجعة–2
:وذلك من خالل

المتعلق بالمعهد إحداث لجنة خاصة لوضع خطة استراتيجية لنظام التكوين بالمعهد٬، وعلى ضوء عمل هذه اللجنة تتم مراجعة القانون-

.نظومة العدالةالعالي للقضاء والنصوص القانونية ذات الصلة٬، بوضع مشاريع نصوص قانونية تأخذ بعين االعتبار توجهات إصالح م
16



التكوين؛مجالفيوالقضائيةالقانونيةالمهنمختلفمعالتشاركية-3

القضائية؛والقيماألعرافوترسيخالتخليقمجالفيالمعهددورتقوية-4

القضائية؛والخدماتاألحكامجودةمنالرفعأجلمنآللياتالمعهدوضع-5

والقضائية؛القانونيةالمعلومةونشرللمعهدالتواصليةالقدرةتقوية–6

المنازعات؛لحلالبديلةالوسائلإلىاللجوءتشجيعفيالمعهددور–7

بالمعهد؛والقضائيةالقانونيةوالدراساتللبحوثمركزإحداث-8

الضبط؛لكتابةوطنيةمدرسةإلحداثاإلعدادفيالمساهمة–9

القضائيين؛الخبراءو القضائيينوالمفوضينالعدوللتكوينومركزللتوثيق٬،وطنيومعهدالمحامين٬،لتكوينمؤسسةإلحداثاإلعداد-10

17.للمعهدالجديدالمقربناءمتابعة–11



–
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القانونية؛ أداء اليمين ٬، و القضائيينمن الملحقين 38الفوج تخرج •

؛مستمع عدالة من التشاد7إناث٬، و77ذكور و169وملحقا قضائيا٬، ة قملح246: للملحقين القضائيين39مواصلة تكوين الفوج •
المرشحين من ضمنانتقاء للتخصص في القضاء اإلداري٬، عن طريق 39تعيين جزء من الفوج : الشروع في التخصص في القضاء اإلداري•

.محددةمرشحا وفق معايير 67

إناث٬، 11ذكور و25وملحقا قضائيا٬، ملحقة 36:للملحقين القضائيين40تكوين الفوج : الشروع في التخصص في القضاء التجاري•
مستمع عدالة من اليمن؛14و

.للملحقين القضائيين40و39بالنسبة للفوجين التوثيق و ٬،علم الفرائضو ٬،الجنسينالمساواة بين : موادإدراج •

:علميةولقاءاتالفوجين في دورات إشراك •
؛2014لضحاك لقاه األمين العام للحكومة الدكتور ادريس اأ" سؤال القانون والقضاء: التطور التكنولوجي والبيولوجي"عرض حول •
؛:FSVCللملحقين القضائيين حول صعوبات المقاولة بتعاون مع المنظمة األمريكية 40لفائدة الفوج تانتخصصيتان تكوينيتان دور •
وطنية لمراقبة دور القضاء في حماية المعطيات الشخصية٬، نظمها المعهد العالي للقضاء بتعاون مع اللجنة ال: ندوة حول موضوع •

20.المعطيات ذات الطابع الشخصي



:المؤسساتزيارة •
المندوبية العامة للسجون وإعادة اإلدماج؛•
؛"دار السكة" بنك المغرب •
؛محكمة النقض•
؛إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة•
؛المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة•
؛للمهندسينالمدرسة الوطنية الغابوية •
"  فكريةإنفاذ حقوق الملكية ال"بالواليات المتحدة األمريكية في ندوة حول موضوع بواشنطن 40ملحقين من الفوج 3شارك •

.والعالماتوذلك بأكاديمية المكتب األمريكي لبراءات االختراع 

:بالمحاكمالتدريب •
محاكم االستئناف؛:39الفوج •
.التجاريةالمحاكم ٬، محاكم االستئناف:40الفوج •

:التدريب بالمحاكمتتبع •
نظمت إدارة المعهد زيارات تفقدية الى جل المحاكم لتتبع برامج 2014في الفترة الممتدة ما بين شهر يونيه وشهر شتنبر •

21. التدريب بالمحاكم



على محاكم االستئناف) 39الفوج (نموذج توزيع الملحقين القضائيين 

العدد المحكمة
40 الرباط
31 مراكش
30 فاس
25 الدار البيضاء
19 مكناس
19 أكادير
13 القنيطرة
13 وجدة
13 طنجة
11 سطات

العدد المحكمة
7 الجديدة
7 تطوان
6 بني مالل
5 آسفي
4 خريبكة 
4 تازة
3 الحسيمة
2 الناظور
1 العيون

توفرانتالوورزازاتالرشيديةمنبكلاالستئنافمحكمتيأن:يالحظ
.التدريبطورفيقضائيينملحقينعلى



:2014المواد المبرمجة خالل الفصل األخير من سنة •
؛بين الجنسينالمساواة •
؛قضاء األحداث•
؛الترجمة•
؛الحاسوبتقنية تحرير األحكام عن طريق •
.المراقبة المستمرة في المواد األساسية•

:2014المبرمجة خالل الفصل األخير من سنة زيارة المؤسسات •

x؛النقضبمحكمةيةالتجار الغرفة؛والطفولةالشبابمديرية؛للمهندسينالغابويةالوطنيةالمدرسةالملكي؛الدركمرافق
مؤسسات؛يضاءالببالدارالماليالقطب؛العامةالخزينة؛القضائيةالوكالة؛للحكومةالعامةاألمانة؛الضرائبمديرية
.بنكية

:القضائيينامتحان نهاية تكوين الملحقين •

؛2015أواخر شهر يناير : 39الفوج •
.2015ماي : 40الفوج •



:للقضاةالتكوين المستمر •
على مشكل عقد عدة اجتماعات مع السيد الكاتب العام لوزارة العدل والحريات للتوصل إلى صيغة للتغلبتم •

؛المستمرتعويضات القضاة الخاضعين للتكوين 
ة الجتماع العمل على مشروع برنامج عقد بهذا الخصوص طبقا للمقترحات المدرجة خالل الدورة السابقيتم •

؛للقضاءمجلس إدارة المعهد العالي 
علمية إلجراء االتصال بجمعيات القضاة بهذا الخصوص الذين ألحوا على ضرورة تحسين الظروف المادية والتم •

؛المستمرالتكوين 
ورة الثانية بمراكش خالل هذه السنة تنظيم دورة للتكوين المستمر في مجال صعوبات المقاولة٬، ويتم تنظيم الدتم •

.2014أكتوبر 18و 17يومي 
24
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موظف1832:المستفيدين عدد •
.مؤطر٬، ينتمي جلهم لهيئة كتابة الضبط وبعضهم لسلك القضاء120أكثر من : عدد المؤطرين•

:اإلعداديالتكوين •
:٬، منهماإلعداديموظفا متمرنا للتكوين 630بناء على طلب وزارة العدل والحريات٬، خضع 

؛)هندسة معمارية أو مدنية(مهندس دولة 13•
مهندسين تخصص اإلحصاء؛5متصرفا من الدرجة الثانية تخصص إعالميات و97•
منتدبا قضائيا من الدرجة الثانية تخصص التدقيق أو مراقبة التسيير؛28•
).تخصص ترجمة أو حقوق اإلنسان أو علم اإلجرام(منتدبا قضائيا ومتصرفا من الدرجة الثانية 26•
اكز مراحل٬، تدرجت من عامة إلى تخصصية وتضمنت زيارات ميدانية لبعض مر 5مساعدا اجتماعيا٬، خصص لهم برنامج شمل 73•

؛السجنيةحماية الطفولة والمؤسسات 
.كتابة اإلدارة أو كتابة المكتبياتمحررا قضائيا متمرنا من الدرجة الرابعة تخصص376•



:المستمرالتكوين •
ات التكوين دور همت ٬، وقدوالمحليحلقة تكوين مستمر لمختلف فئات أطر كتابة الضبط على الصعيدين الجهوي 62أنجزت •

لتقنية التي ركزت على ٬، وأيضا التدبيرية وا)خصوصا التبليغ والتنفيذ وتحصيل الغرامات(القانونية والمسطرية المجاالت المستمر 
.آليات تحديث إدارة العمل بالمحاكم وتحسين التواصل واالستقبال

.  %90مدعو٬، أي بنسبة حضور فاقت 1327موظفا من 1202فيها شارك •

:2014البرامج المقررة للشطر الثاني من سنة •

موظف٬، أي 2044شخصا وباقي حلقات التكوين المستمر المقررة لفائدة 325دورات التكوين اإلعدادي والتأهيلي المرتقبة لفائدة •
:موظف حسب التوزيع التالي2370لما مجموعه 

:اإلعداديالتكوين •
؛موظف جديد300لفائدة مرتقبة تكوينات إعدادية •

:المستمرالتكوين •
مسؤول إداري بمصالح كتابة الضبط 425حلقة تكوين مركزي لما يناهز 17؛موظف1280حلقة تكوين جهوي ومحلي لفائدة 69•

حلقات لتكوين 4موظف من مصالح اإلدارية المركزية؛ 240حلقة تكوين مركزي أخرى لما يناهز 11؛والمديريات الفرعية اإلقليمية
.مكون من أساتذة كتاب الضبط100

.جديدمسؤول إداري 25أشهر لفائدة 3دورة تكوين تأهيلية مدتها :المصالحالتكوين التأهيلي لرؤساء •
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:الدولةوأعوانأطرلفائدةطلبعلىبناءالتكويندورات•
المحليةاعاتوالجمالدولةوأعوانأطرلفائدةوالقضائيالقانونيالمجالفيتكوينيةندواتأودوراتبتنظيمالمعهدقيامإطارفي

:كالتاليوهيإطارا316لفائدةدوراتبرنامجتنفيذتمفقدوالخاصة٬،العامةوالمؤسسات
لقانوناأشخاصمواجهةفياألحكامتنفيذإشكالية:بتتعلقبالمعهدعقدتدورات4منللمملكةالقضائيةبالوكالةإطارا96استفاد-1

وتنفيذالمدنيبالحقةالمطالبالعام؛القطاعفيالتقصيريةللمسؤوليةالجديدةالمقارباتاالستثمار؛بعقودالمرتبطةاإلشكالياتالعام؛
.العموميةاألموالاختالسبقضاياالمتعلقةاألحكام

تقييداتالحجية–العينيةالحقوقمدونةمستجدات:حولبالمعهداعقدتدورتينمنالدولةأمالكبمديريةإطارا40استفاد-2•
إجراءاتإتماموىدع–القسمةدعوى–الشفعة–العقاريةالقضايافيالزور–الضممسطرة–االحتياطيالتقييد–العقاريبالرسم

؛البيع
حولدورات10،٬منوالجهوي٬،المركزيالصعيدينعلىالتصحر٬،ومحاربةوالغاباتللمياهالساميةبالمندوبيةإطارا180استفاد-3•

؛اإلداريوالقانونالعقاريوالقانونالجنائيةالمسطرةبقانونتتعلقمواضيع
؛أسبوعينلمدةللحساباتاألعلىالمجلسمنقضائياملحقا41لفائدةتكوينيةحلقةتنظيم-4•
.للقضاءالعاليللمعهدللشرطةالملكيبالمعهدالمتدربينالشرطةعمداءزيارة•



:أجانبلفائدةمتخصصةتكوينيةدورات•
:المعهد في إطار التعاون مع معاهد تكوين ومؤسسات أجنبية بتنظيم دورات لفائدةقام 

؛الشغلوقانوناإلداريوالقضاءالتجاريالقانونعلىللتعرف٬،)أولىدورة(السودانمنقضاة10•
اإلداريةنافاالستئومحكمةاإلداريةالمحكمةمنبكلاإلداريالقضاءعلىللتدريب٬،فلسطينبدولةالعامةالنيابةمنقضاة6•

بالرباط؛
؛الشغلوقضاءاإلداريوالقضاءالمغربي٬،القضائيالتنظيمعلىللتعرف٬،)ثانيةدورة(السودانمنقضاة10•
.للقضاءالعاليللمعهدأشخاص10منمكونلبنانيوفديارةز •

:الدوليالتعاونإطارفيمغاربةقضاةلفائدةدورات•
؛الفرنسيالقضاءعلىلالطالعدورةفيالقضائيينللملحقين37الفوجمنقاضيانشارك•
السويديةILACجمعيةطرفمنبتونستنظمالتيالديمقراطيوالمجتمعالقضاءحولدورات6منممارساقاضيا15استفاد•

؛الجاريةالسنةنهايةخاللأخرىدورات4عقدانتظارفي
؛FSVCاألمريكيةالمنظمةمعبالتعاونالمقاولةصعوباتحولدورتينفيالقضائيينالملحقينمن40الفوجشارك•
وذلك"كريةالفالملكيةحقوقإنفاذ"موضوعحولندوةفياألمريكيةالمتحدةبالوالياتبواشنطن40الفوجمنملحقين3شارك•

والعالمات؛االختراعلبراءاتاألمريكيالمكتببأكاديمية
العامةعاييرالمحولوالنبرغراوولمعهدمعالتعاونإطارفياإلقليمياالجتماعفيللقضاءالعاليالمعهدمنمسؤوالنشارك•

بعمان؛القضائيوالتعاون
Cyber"اإللكترونيةللجرائمكالسيمشروعإطارفيالمنظمةالدوليةالورشةفيللقضاءالعاليالمعهدمنمسؤولشارك• criminalité"ببوخاريست

.برومانيا



:التعاونإطارفيتكوينيةدوراتتنظيمسيتم2014سنةمناألخيرالشطرخالل•
القضائيةالوكالةمنإطارا168منهاسيستفيد2015،٬مارسشهرغايةإلى2014شتنبرشهرمنابتداءطلبعلىبناءدورات•

أمامالتحكيميقطر عنالنزاعاتتسوية-والطعونالمذكراتتحريرتقنيات-القانونيةاليقظة:التاليةالمواضيعحولللمملكة
الجنائية؛والمسطرةالمدنيةالمسطرة-والدوليةالوطنيةالهيئات

الدولة؛أمالكمديريةأطرلفائدةتكوينيةدورات•
االطالع"ولحبفرنساللقضاءالوطنيةالمدرسةمعالتعاونإطارفيالقضائيينللملحقين38الفوجمنقاضيينلفائدةتكوينيةدورة•

؛الفرنسيالقضاءعلى
الكونغو؛منعدالةمستمع60لفائدةأساسيتكوين•
.الكونغومنوقضاةمسؤوال20لفائدةمستمرتكوين•
.بشأنهاالتباحثيتمفوارديوالكوتومالي٬،والنيجرالتشاد٬،معالتكوينفيتعاونمشاريعوهناك•

:التكوينميدانفيالقضائيةالمهنمعالتعاونإطارفي•
.والقضائيالقانونيالتكوينميدانفيبطنجةالمحامينهيئةمعالتعاوناتفاقيةعلىالتوقيعتم•
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:الدراسات•
بالمعهد٬،لعلميةااللجنةإلحداثوالتعاونالعدالة٬،مهنفيمتخصصلماسترللتأسيسالعاليالتعليموزارةمعالتعاونمشروع•

.بالمعهدالبداغوجيةالبرامجوضعحولدراساتوإعدادالمستمر٬،التكوينمجالفيوالتعاون
الدورةتنظيم:CEPEJاألوروبيللمجلسالتابعةالعدالةلفعاليةاألوروبيةاللجنةمعالتعاونإطارفيالدراسيبرنامجالتنفيذ•

؛المحاكمإنتاجيةوتقييمتتبعطرقآلياتحولالثانيةالتكوينية
؛التكوينلبرامجالبيداغوجيالتقييمطرقمجالفيللمعهدتقنيةخبرةتقديملABAمنظمةمعالتعاونمشروع•
؛والقضائيالقانونيوالتوثيقالدراساتمركزإنشاءمتطلباتحولدراسةإلعداد:ألمانيامعالتعاونمشروع•
الحكامة؛وإرساءللمعهداإلداريالتسييرتقييمحولدراسةإلعداد:ألمانيامعالتعاونمشروع•
األعمالولغة٬،التجاريةالمادةفيالتكوينمجزوءاتصياغةإعادةحول:الثالثةاأللفيةتحديبرنامجإطارفيالتعاونمشروع•

التنفيذ؛قضاةوتكوينالقضائية٬،المهنوتكوين
.سيةالمؤسالقدراتوإنماءالتكوينمجالفيالعدالةمنظومةإصالحميثاقلتنزيلاألوروبياالتحادمعالتعاونمشروع•

:المطبوعات•
.القضائيالملحقمجلةمن46العددطبعتم•
:بالمطبعةويوجد
؛العربيةالدولمعمقارنةدراسةاإلسالميةالبنوك"موضوعحولالجيدةالتدريبنهايةبحوثمن5العددتحيينه؛بعدالمعهددليل•
.المعهدخزانةلفائدةالقانونيةالمراجعمنمجموعةاقتناءتمكما٬،القضائيالملحقمجلةمن47العددإعدادويتم•
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:مناصبلشغلالترشيحبابفتحعناإلعالنتم•
الضبط؛كتابتكوينمدير•
والتعاون؛واألبحاثالدراساتمدير•
.للقضاءالعاليبالمعهدالعامالكاتبمنصب•

خاللالشاغرةبالمناصمنوالباقيالسنةهذهخاللواألقسامالمصالحلبعضالترشيحبابفتحعناإلعالنسيتم•
.اإلدارةلمجلسسابقاجتماعفيتقررماوفقالمقبلة٬،السنة

:توظيفاإللحاقطريقعنتمفقدبالمعهد٬،العاملةالهيئةتعزيزعلىالعملسياسةإطارفي•
األولى؛الدرجةمنقاض•
الثانية؛الدرجةمنقاضية•
.للضبطكتاب4•

.مختلفةتقنيةمواضيعفيتكوينيةدورات4منالمعهدمنأطر6استفاد•
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النموذجية؛للمحاكماتقاعةإحداثتم•
للمعهد؛المعلوماتيةالحظيرةتجديدتم•
بالمعهد؛اإلعالمياتيةاألطرمنمكونةبالمعهدالمعلومياتبتعميممكلفةوحدةإحداثتم•
تطبيقه؛علىوالسهربالمعهدالمعلومياتلتعميمبرنامجوضعتم•
بالمعهد؛للمهامدليلوضعيتم•
للمعهد؛التواصليةالقدرةلتقويةللمعهداإللكترونيالموقعتطويرتم•
المعلوماتماعاستجأجلمنالمعهدمصالحكلصعيدعلىاللجنةلهذهمخاطبينتوفيرمعالموقع٬،تحريرلجنةخلقتم•

مضبوطة؛مسطرةوفقونشرها
األنترنيت؛علىالعمومتصرفرهنلوضعهاالمعهدخزانةرصيداستغالليتم•
بالمعهد؛واالستقبالالعملظروفلتحسينالضروريةالصيانةأعمالمنبالعديدالقيامتم•
.التكوينمجالفيالمعهدبمهامالقياملتسهيلالمتقادمةالسياراتبدلسياراتأربعاقتناءتم•
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:31/08/2014غايةإلىالماليةالوضعية•
2014سنةبرسمالمفتوحةاالعتمادات*

33:التسيري- 050 .درهم757,90
14:التجهيز- 034 .درهم931,65

47:المجموع 085 .درهم689,55

:31/08/2014غايةإلىبهاالملتزماالعتمادات*
.درهم13.863.126,23:التسيري-
.درهم490.519,20:التجهيز-

.درهم14.353.645,43:المجموع

31/08/2014غايةإلىاألداءاتمجموع*
.درهم13.863.126,23:التسيري-
.درهم490.519,20:التجهيز-

.درهم14.353.645.43:المجموع



المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات


