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I – محور المالية العمومية واإلطار الماكرو اقتصادي  
  

   معدل النمو-  1
  

 يبقى دون الطاقات 2008 برسم سنة يمكن اعتبار أن معدل النمو المتوقع
ة لالقتصاد المغربي الذي دخل في دورة نمو قوي ومستدام خالل السنوات ـالحقيقي
فرضيات حذرة يمكن إجمالها فيما وترتكز التوقعات المرتبطة بمعدل النمو على .  األخيرة

  :يلي 
  

على الصعيد العالمي، بالرغم من التأثير السلبي ألزمة السوق العقاري في 
  . % 4,9 تراوحالواليات المتحدة، فإن االقتصاد العالمي سيواصل نموه بوتيرة 

  
  .% 7,4كما ستواصل التجارة العالمية تطورها ب   

  
قد تم االعتماد على توقعات المنظمات فيما يخص فرضية أسعار البترول ، ف −

وتجدر اإلشارة إلى أن المستوى الحالي لسعر البترول الذي يفوق . ة ـالدولي
الفرضية المعتمدة في إطار قانون المالية يرجع جزئيا إلى عمليات المضاربة حيث 
أن بعض المختصين يعتبرون أن قواعد العرض والطلب تجعل السعر المالئم في 

  .دوالر، وأن الفرق الحالي يرجع إلى اعتبارات ظرفية 75مستوى 

  .ارتكزت التوقعات على فرضية تبدو واقعية فيما يخص سعر األورو مقابل الدوالر −

على الصعيد الوطني، وجب التأكيد أن هذه التوقعات ترتكز على دينامية متزايدة  −
 . % 6,1فالحية حيث يتوقع أن تحقق نموا ب الللقطاعات غير 

 هذا التوقع حذرا بالنظر إلى التطورات األخيرة التي عرفها االقتصاد ويعتبر −
وفي هذا الصدد وجب اإلشارة إلى أن االقتصاد الوطني حقق قفزة نوعية . المغربي

.  خالل السنوات األخيرة تجعله أكثر استقاللية إزاء تقلبات المحصول الفالحي
  : مؤشرات 3  من خاللخص على األتبرزوتعكس هذه الدينامية معطيات ملموسة 

   
 تطور القروض المقدمة لالقتصاد بوتيرة غير مسبوقة بحيث تزايدت بأكثر  :أوال  

 مليار درهم خالل اإلثنى عشرة أشهر األخيرة، أي ما يعادل تزايد هذه القروض 84من 
  .  2005 و2001ما بين 

  
رتفاعا مهما خالل  واردات مواد التجهيز والمواد غير منتهية الصنع عرفت ا :ثانيا  

  . % 14,3  مليار درهم أو10,4التسعة أشهر األولى من هذه السنة، بلغ 
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رة ـس الفتـالل نفـ مداخيل الضريبة على القيمة المضافة حققت خ :ثالثا  
  على الخصوص يعكسمما،  % 24,8 م أوـمليار دره 5,2غ ـا بلـا مهمـارتفاع

  .  عامةحيوية االستهالك والنشاط االقتصادي بصفة
  

 قطاع الصادرات نعاشإو تفاقم العجز التجاري - 2  
  

فيما يخص العجز التجاري، وجبت اإلشارة إلى أن العالقات التجارية عرفت   
من  % 11 للعجز التجاري الذي انتقل من ا هيكلياتفاقمخالل السنوات األخيرة، بالفعل، 

مما أدى إلى تراجع معدل  ، 2006سنة  % 17 إلى 2003الناتج المحلي اإلجمالي سنة 
وقد بلغ هذا المعدل .  الفترة خالل هذه% 54إلى  % 62تغطية الواردات بالصادرات من 

  . 2007 خالل التسعة األشهر األولى من سنة % 47,8
  

  عجز التجاريتفاقم ال معطيات حول -أ 
  

ة، في ما يخص الواردات ، يجب اإلشارة إلى أن عوامل خارجية ، من جه:   أوال  
وكذلك ارتفاع وتيرة نمو االقتصاد الوطني، من جهة أخرى، ساهما في ارتفاع قيمة 

  .المشتريات من الخارج 
  

  الظرفية االقتصادية العالمية •
  

 أن الظرفية االقتصادية الصعبة التي عرفتها لىفي هذا الصدد، تجب اإلشارة إ  
 في صلتي تمثلت بالخصواألسواق العالمية للمواد األولية خالل السنوات األخيرة وا

فيما ارتفعت .  ساهمت بشكل كبير في تنامي العجز التجاريأسعار النفط الخامارتفاع 
 مساهمة بذلك 2006 و2003 مليار درهم بين سنوات 24الواردات من المواد الطاقية ب 

  . خالل هذه الفترة العجز التجاريفي تفاقم  % 55ب 
  

 األولية ، كذلك، بغالء سعر المواد الفالحية وقد تميزت األسواق الدولية للمواد  
 دوالر 380 دوالر للطن إلى 200خصوصا القمح الذي ارتفع سعره في ظرف سنة من 

وقد أدت هذه العوامل، بالنسبة للسنة الحالية ، إلى تكلفة إضافية على مستوى . للطن حاليا 
  . الخام  من الناتج الداخلي% 0,8 مليـار درهـم أو 5الواردات تـوازي 

  
   االقتصاد الوطنيةدينامكي •

  
 ةأدى ارتفاع وتيرة النمو االقتصادي خالل السنوات األخيرة والناتج عن دينامكي  

مواد ونصف المصنعة ك مختلف القطاعات إلى زيادة الطلب على استيراد المنتجات
 نصف  المنتجاتوارداتوهذا ما حصل بالفعل خالل هذه الفترة حيث عرفت  . التجهيز
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 2003 على التوالي ما بين %15 و %14  ارتفاعا يقدر بمواد التجهيزوالمصنعة 
   .    2006و
  

 ، فقد تم تحقيق انتعاش 2004الفتور الذي عرفته الصادرات إلى حدود   بعد :ثانيا  
 بفضل التطور الملحوظ للمبيعات من 2006 و2005 في سنوات % 13مهم بنمو قارب 

  : المواد والمنتجات التاليـة
  

 مليار درهم أو 8 (بدون احتساب مشتقات الفوسفاط    المصنعةالمنتجات 
 % 13 مليار درهـم أو 3,2صادرات األنسجـة ب    خاصـة) % 14,6

  % . 13 مليار درهم أو 0,7والمركبـات اإللكترونيـة 
 ؛ % 11,6 مليار درهم أو  1,9الفوسفاط ومشتقاته ب  
  %.22,3أو  مليار درهم 2المنتجات السمكية ب  

  
  عرفت الصادرات بعض التباطؤ2007 من سنة ىوخالل التسعة أشهر األول  

مقارنة مع  (4,7% حيث سجلت ارتفاعا نسبته مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية،
والمواد 18,2% وذلك نتيجة تراجع صادرات الحوامض ب ) 2006 و2005 سنوات 13%

وموازاة مع ذلك تجب . الموسم الفالحي غير الجيد ارتباطا ب 27,5%الخام الفالحية ب 
 وكذا لمواد  19,4%اإلشارة إلى تسجيل تطور إيجابي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته ب 

كما يالحظ كذلك التطور اإليجابي للقطاع الخدماتي حيث وصلت . 14,3%  ب  التجهيز
  .33,5% مليار درهم أي بارتفاع بلغ  1,8 مداخيل مركز االتصال إلى

  
  بعض المرتكزات من أجل النهوض بقطاع الصادرات -ب 

  
وتبدل في هذا . بدور مهم بوصفه قاطرة للنمو االقتصاديقطاع الصادرات يقوم   

  : من خالل قطاعالشأن جهودات كبيرة إلنعاش هذا ال
  

مواصلة نهج سياسة صناعية أكثر فاعلية ترتكز على إبرام اتفاقيات إطار مع  −
 من خالل منح  و للتصديرة التي تحدد لكل قطاع أهدافا للنموالقطاعات المنتج

الدولة لمجموعة من االمتيازات، كتخفيض تكلفة الطاقة التي تشكل جزءا مهما 
من كلفة التصدير وتحمل الدولة لجزء مهم من تكاليف التكوين المهني لفائدة 

 اإلطار وقد تم في هذا الشأن توقيع مجموعة من اتفاقات. الشركات المصدرة
  ؛مع قطاعات السياحة والنسيج والمالبس، والتقنيات الجديدة 

عقد اتفاقيات ذات أبعاد استراتيجية مع بعض الشركات العالمية الكبرى  −
)NISSAN RENAULT- ( مما سيمكن من فسح مجال جديد لصادراتنا
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 سيارة سنويا في أفق 300.000بهدف الوصول إلى تصدير  أكثر من  
   ؛2013

 Plateformesمناطق حرة للتصدير وإحداث قواعد التصدير إنشاء  −
d’exportation لفائدة المصدرين غير المباشرين ؛   

لمكتب الشريف للفوسفاط والرفع من طاقته اإلنتاجية عبر تعزيز دور ا −
 مما سيمكن 2015 مليار درهم في أفق 30استثمارات من المنتظر أن تفوق 

  فاط ومشتقاته ؛  من مضاعفة إمكانيات تصدير الفوس

تفعيل دور اآلليات التمويلية الموضوعة رهن إشارة المقاوالت، وكذا إصالح  −
  وتحسين فعالية النظام الوطني للضمان ؛

مصاحبة المصدرين في صادرات والالتأمين على السعي إلى تحسين أدوات  −
   .عمليات التنقيب التي يقومون بها للبحث عن أسواق جديدة

  
اإلجراءات وأخرى قيد الدرس من إحداث إطار أكثر مالءمة وسوف تمكن هذه   

لتطوير القدرة التصديرية والرفع من التنافسية بهدف تقليص العجز التجاري وجعل قطاع 
  . الصادرات يقوم بدور أساسي يساهم في الرفع من وتيرة النمو

  
والمستوى الذي  الهائلة التي يعرفها الميدان السياحي االستثماراتويتعين التأكيد أن   

 سيمكنان من الحفاظ على المغاربة المقيمين بالخارجوصلت إليه تحويالت المواطنين 
كما أن . فائض في الحساب الجاري لميزان األداءات مع الخارج خالل السنوات المقبلة

 األجنبية التي بدأت تتدفق بشكل ملفت على البالد ستساهم كذلك في الرفع من االستثمارات
 إلى أكثر من 2000 مليار درهم سنة 50ات من العملة الصعبة التي ارتفعت من الموجود

  .    مليار درهم حاليا200
  

   مستوى عجز الميزانية- 3
  

 عن عجز 2008تسفر توقعات الموارد والنفقات برسم مشروع قانون المالية لسنة   
ساس التحسن ذلك على أ من الناتج الداخلي الخام و % 3 مليار درهم أو 20يقدر ب 

المرتقب للموارد والتحكم في نفقات التسيير بالرغم من آثار كل من اإلجراء المتعلق 
بخفض سعر الضريبة على الشركات وارتفاع أسعار المواد األولية في األسواق الدولية  

  .وكذا مجهود الدولة في ميدان االستثمار
  

ها نوع من الحذر فيما ويمكن القول أن العجز المرتقب يرتكز على فرضيات يطبع
يخص تطور الموارد وذلك بالنظر إلى اإلنجازات برسم السنوات المالية األخيرة والتي 
سجلت فوارق إيجابية مهمة مقارنة مع التوقعات األولية ، الشيء الذي مكن من حصر 
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عجز الميزانية ، دون احتساب مداخيل الخوصصة ، في مستوى أقل بنقطة إلى نقطة 
  . ناتج الداخلي الخام بالنسبة للتوقعات األوليةونصف من ال

    
إن هذه التطورات تسمح بنوع من التفاؤل حول القدرة على حصر عجز الخزينة   

في المستوى المقترح علما أن الحكومة عازمة على دراسة واتخاذ القرارات الالزمة التي 
  . طنينتمكن من ترشيد نفقات المقاصة دون المس بالقدرة الشرائية للموا

  
 لمن %3، البد من التأكيد على أن حصر مستوى عجز الميزانية في حدود  وأخيرا  

شأنه أن يؤهل بلدنا لتعزيز وتحصين مكتسباته على مستوى التوازنات الماكرواقتصادية 
وخاصة مالءمة السياسة المالية للحكومة مع السياسة النقدية أساسا عبر تجنب ضغط 

  .   وبالتالي إحداث الشروط المالئمة لتمويل القطاعات المنتجةالخزينة على سيولة السوق
  

  2008 لسنة معدل التضخم -  4
  

 االقتصاديةللسياسة إن التحكم في معدل التضخم يمثل أحد األهداف الرئيسية   
 ويدخل ضمن سياسة التحكم في اإلطار الماكرو اقتصادي ودعم تنافسية االقتصاد للحكومة

  .افسة األجنبيةالوطني ومواجهة المن
  

التضخم، المقاس بمستوى المعيشة، خالل السنوات  معدل وقد تم التحكم في  
وتحسنت  2006 إلى سنة 2001خالل الفترة الممتدة من سنة % 1,7األخيرة، ليصل إلى 

تحمل السلطات العمومية لعبء بفضل  التحكم في التضخم نتيجةالقدرة الشرائية للمواطنين 
  .وب والسكر والمواد النفطية في السوق العالميةالحب ارتفاع أسعار

  
، بلغ معدل التضخم، المقاس بتغير الرقم االستداللـي 2007سبتمبر عنـد نهاية   

 المحصول الزراعيويفسر هذا التطور أساسا بتراجع  . % 2,1لتكلفـة المعيشـة نسبة 
فيما لم  . % 3,2ها، بـ المتأثر بالجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة الطرية من

 وذلك رغم تزايد الرقم االستداللي %  1,3ترتفع أسعار المواد غير الغذائية سوى بـ 
أساسا إلى تباطؤ  ويعزى تطور أسعار المواد غير الغذائية. % 3,4ألسعار السكن بـ 

 عند %-2,2وتيرة ارتفاع أسعار النقل واالتصاالت والتي أصبحت وتيرة ارتفاعها سالبة 
  .2007سبتمبر نهاية 

  
نهج سياسة  نتيجة 2007 خالل سنة  % 2,3 حدودفي ستقر معدل التضخمسيو  

 .لميزانية وتكاليف عوامل اإلنتاج افي معدل عجز  التحكم نقدية حذرة مع
  

يتوقع أن ينجم عن استمرار ارتفاع أسعار النفط والمواد األولية المستوردة خالل   
غير أنه من شأن مواصلة . وى أسعار االستهالك، ضغط تضخمي على مست2008سنة 
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تطبيق سياسة نقدية حذرة باإلضافة إلى تدخل الدولة عبر صندوق المقاصة وتخفيض 
   .% 2 رسوم استيراد بعض المواد والتحكم في مستوى التضخم الذي لن يتجاوز نسبة

  
  تطور المديونية -  5

  
  : مالحظات المهمة التالية اإلشارة إلى بعض الالزمعلى هذا المستوى، من ال  

  
 تمكنت بالدنا، بفضل المجهودات المبدولة التي استهدفت احتواء و تقليص عجز -أ  

ن نسبة حجم الدين إلى الناتج ذ أإ ، الميزانية، من خفض حجم المديونية بشكل كبير
في خالل   %90الداخلي الخام سجلت انخفاضا ملموسا حيث انتقلت من أكثر من 

  .  2006في متم سنة   %57,4لى التسعينات إ
  

خالل السنوات الخمس األخيرة، عرفت مديونية الخزينة تقلصا سنويا عادل نقطتين 
 والتي تميزت بتمويل 2005من الناتج الداخلي الخام رغم الخصوصية التي عرفتها سنة 

عمليتي المغادرة الطوعية وكذلك تصفية متأخرات الخزينة لفائدة الصندوق المغربي 
  . مليار درهم22لتقاعد بما يناهز أكثر من ل
  

  اقترن مسلسل االنخفاض المستمر لحجم مديونيتنا بتغيير في بنية الدين -ب  
  للدين %20  للدين الداخلي و %80: أصبحت على الشكل التالي  العمومي التي

 10 الخارجي بعد ما كانت نسبة الدين الخارجي لوحده تشكل الثلثين إذا رجعنا أكثر من
  .سنوات إلى الوراء

  
 إن تقوية تمويل الخزينة باللجوء إلى الموارد الداخلية، الذي أصبح ممكنا -ج  

بفضل اإلصالحات التي عرفها القطاع المالي و كذا نمط تمويل الخزينة، قدمت امتيازات 
كثيرة بما أن هذه التمويالت تعتبر خالية من مخاطر الصرف و بما أن جزء من الفوائد 

كذلك فإن تطور سوق سندات الخزينة .  دفوعة يتم استرجاعه عن طريق الضرائبالم
واستفادة القطاع المالي من السيولة الموجودة، مكنت من تخفيض  كبير لنسب الفائدة مما 

بالنسبة للناتج الداخلي الخام سنة  % 6ساهم في تقلص تحمالت الفوائد التي تراجعت من 
  . 2006 و2001التوالي سنتي على   %3,2و  %4,9 إلى 1995

  
  بالنسبة 2,9%إن انخفاض تحمالت الفوائد التي من المتوقع أن ال تشكل سوى   

 مكن من توفير مساحات جديدة في الميزانية وساهم بشكل مهم 2008للناتج الداخلي سنة 
  .في احتواء عجز الميزانية

  
لفاعلين االقتصاديين ،  إن لجوء الخزينة إلى الدين الداخلي لم يفرز مزاحمة ا-د  

في هذا الصدد وإن كانت مديونية . حيث أن هذا التمويل لم يكن من المصدر البنكي
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 مليار درهم في سنة 268 إلى ما يناهز 1998 مليار درهم سنة 131الخزينة انتقلت من 
 مليار إلى 84,5 فإنه بالمقابل انخفضت نسبة الديون البنكية حيث تقلصت من 2006
  .ر درهم في هاتين السنتين على التوالي مليا77,3

  
من   %14 سوى 2006وهكذا، فإن القروض البنكية للخزينة لم تمثل نهاية سنة   

  .1995سنة   %30 و 2000سنة   %19نشاطها مقابل 
  

لتطور المتحكم فيه للمديونية الداخلية و الذي أفرز تأثيرات مع ا بالموازاة -هـ   
االقتصاديين، استمرت الخزينة في سياسة التدبير النشيط للدين ايجابية على مجمل الفاعلين 

 مليارات دوالر خاصة على شكل  عمليات تحويل 5الخارجي عبر معالجة أكثر من 
  .القروض إلى استثمارات عمومية و خاصة

  
ا إلى ينجاز البنيات التحتية أدإد وتقوية بالاليرة اإلصالحات في تكما أن تسريع و  

  .ارز من عمليات السحب في السنوات الثالثة األخيرة الرفع وبشكل ب
  

وهكذا فان السحوبات من التمويالت الخارجية لدى الهيئات المالية المتعددة 
 مليار درهم ما بين سنوات 4,2األطراف ووكاالت التنمية ارتفعت من معدل سنوي يناهز 

  . 2007 و2005 مليارات درهم ما بين 10 إلى ما يقارب 2004 و 2001
  

هذا الخط التصاعدي لعمليات السحب في السنوات الثالث األخيرة والذي يدل على   
قدرة استيعاب مكن من خفض أو باألحرى من إقصاء التدفق الصافي السلبي تحسين 

من الدين   %20للموارد الخارجية من أجل جعل بنية المديونية تستقر في حوالي 
  . من الدين الداخلي%  80الخارجي مقابل 

  
هدف المتوخى هو ال يمكن اعتبار مستوى الدين متحكم فيه نسبيا، غير أن - و  

مواصلة هذه الحركية من خالل التحكم في المصاريف العمومية و الحفاظ على العجز 
 من 2008 مشروع قانون المالية لسنة وسيمكن.  % 3المالي في مستويات ال تتجاوز 

  . 2008 نهاية %55,5ى ـن إلـوى الديـض مستـخف
  

 صفحة أنه تم طيمديونية وذلك ال في تاريخ أساسية سنة 2007 سنة ستمثل - ز  
 على االنتهاء من واإلقدامإعادة الجدولة من خالل التسديد المسبق للدين اتجاه نادي لندن 

  .1980 و 1960دفع مستحقات بنك المغرب من التسهيالت التي قدمها للدولة ما بين 
  

تدبير مالية الدولة، ستدخل الخزينة في مسلسل يمكنها من  ترشيد في إطار - ح  
  .    بدور متدخل فاعل في السوقاضطالعهاإنشاء قاعة المعامالت في أفق 
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  الديـــن الداخـــلي -  6
 

 مليار درهم مسجال 259,8 مبلغ 2007بلغ حجم الدين الداخلي في متم شتنبر  
كما أن نسبة هذا الدين إلى . 2006 سنة  مليار درهم مقارنة بنهاية6,2انخفاضا قدره 

ويعزى هذا  . % 43,2الناتج الداخلي الخام عرفت تراجعا بثالث نقاط لتستقر في 
ر ـاإلنخفاض إلى الوضعية المريحة للمالية العمومية التي سجلت فائضا في متم شتنب

2007  .   
  

 سجل تراجع في ، ونتيجة للتحكم في عجز الميزانية، فقد وعلى مستوى االكتتابات 
 مليار 82حجم المبالغ المعبأة لتمويل حاجيات الخزينة حيث انتقلت من متوسط يناهز 

 مليار درهم 43,5، لتصل إلى  2005 إلى 2001درهم سنويا خالل الفترة الممتدة من 
ومن المرتقب أن يعرف  هذا الحجم تراجعا مهما خالل السنة الجارية . 2006خالل سنة 

 مليار 29,7 مبلغ 2007 أشهر األولى من 9جم المبالغ المعبأة خالل حيث لم يتعد ح
  .درهم

  
 مليار درهم  في 35,8وفيما يتعلق بخدمة الدين الداخلي، فقد بلغ مجموع تحمالته   

 مليار درهم برسم 24,4 مليار درهم برسم تحمالت الفوائد و11,3، منها 2007متم شتنبر 
در ـا يقـ تراجع2007ة ـحمالت الفوائد برسم سنومن المتوقع أن تسجل ت. أصل الدين

 وذلك نتيجة النخفـاض أسعار الفائدة الذي 2006 مليون درهم مقارنة مع سنة  480ب 
عرفه سوق سندات الخزينة خالل السنوات األخيـرة ، في حين سيعرف سداد أصل الدين 

رتفاع سداد أصل  مليار درهم  مقارنة مع السنة الماضية نظرا ال13,6ارتفاعا بقيمة 
  .  سنوات10 و 5سندات الخزينة ألجل 

  
ن ـالديرى، استطاعت الخزينة أن تحافظ على متوسط أجل ـة أخـومن جه  
  .  أشهر طبقا لألهداف المسطرة9 سنوات و6دود ـي في حـالداخل

  

II – االقتصادي والمالي المحور  
  

  التوجهات االقتصادية والماليةتحديد  -  1
  

 تحقيق األخيرة خالل السنوات  الماليةينانوقيع رامش األساسية لفهدامن بين األ  
غياب مخطط اقتصادي يحدد التوجهات االقتصادية رغم . نمو مستدام وبوتيرة عالية 

   :علىيع رامشال  هذهعداد العمومية إلتالسلطا ترتكزوالمالية 
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 سليم العمل على استقرار اإلطار الماكرو اقتصادي كشرط أساسي لتأمين نمو •
وقابل لالستمرار ويندرج ضمن هذا اإلطار التحكم في عجز الخزينة من خالل 

المتجسد على الخصوص في السيطرة على ،  الموازني االنضباطنهج سياسة 
التحكم و  النفقات وعلى األخص منها كتلة أجورالموظفين وخدمة الدين العمومي

 مالئمة وتقليص في نسبة التضخم من خالل نهج سياسة موازنية ونقدية
  .       العمومي والتدبير النشيط للديناالدخارالمديونية من خالل الرفع من 

 من أجل خلق المزيد من الثروات وتسهيل سبل االستثمارتكثيف عمليات  •
 المزيد من فرص العمل والتصدير إحداث واالقتصاديةتداولها لتنشيط الدورة 

 :  عبر خصوصاوذاك

طة وطويلة المدى، مسطرة في برامج تعاقدية مع ات متوسستراتيجيوضع إ •
 مخطط االنبثاق(الحكومة، بالنسبة لعدد من القطاعات الحيوية كالصناعة 

والطاقة والصناعة ) المخطط األزرق(والسياحة ) Offshoringوضمنه 
التقليدية من أجل توضيح الرؤية على المديين المتوسط والطويل بالنسبة 

    ؛وميين والخواصلمختلف المتدخلين العم

 الطرقكتقوية استثمارات القطاع العمومي خاصة في مجال البنيات التحتية  •
   ؛الموانئوالسكك الحديدية و

 المنجزة بشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص والتي االستثماراتإنعاش  •
تجسدت على الخصوص في ميادين السياحة والعمران والفالحة والصناعة 

    ؛الفوسفاطية

 النبثاق الزمةلاشجيع استثمارات القطاع الخاص من خالل توفير الشروط ت •
   . المبادرات الحرة وازدهارها من حيث أدوات التأهيل والتمويل

  
  ار ـ االستثمدلـمع – 2

  
لقد عرف مستوى االستثمار بالمغرب تحسنا ملموسا خالل السنوات األخيرة وذلك   

من أجل ترسيخ التوازنات الماكرو اقتصادية بفضل المجهودات التي تقوم بها الدولة 
واإلصالحات التي عرفها مناخ االستثمار بالمغرب والتدابير المتخذة في إطار السياسة 

  .التحفيزية والتي تهدف إلى تشجيع االستثمار الوطني واألجنبي على السواء
  

  2006نة وبذلك فقد بلغ معدل االستثمار من الناتج الداخلي الخام الجاري خالل س  
ة ـ سن% 30ومن المتوقع أن يتجاوز هذا المعدل  . 2002 سنة %25,2  مقابل 28,7%

 بفضل دعم الدولة لالستثمار الخاص وتكثيف 2008ة ـ سن% 31,5و 2007
  . االستثمارات العمومية
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  :أما تحفيز االستثمار الخاص فسيتم عبر  
  

مقاوالت كبرى ذات إنعاش الشراكة بين القطاعين العام والخاص الستقطاب  
سمعة عالمية في الميادين الرائدة كصناعة الطائرات والسيارات واإللكترونيات 

  ؛ والخدمات المنقولة
تحديد استراتيجيات للقطاعات الواعدة من أجل توضيح الرؤيا واالستغالل  

  األمثل للموارد المتوفرة ؛

ة ـل والماليتعميق اإلصالحات الهيكلية  لقطاعات الفالحة والطاقة والعد 
 واإلدارة ؛ 

  قطب مالي ودولي ؛ءبلورة تصور جديد بهدف جعل مدينة الدار البيضا 
مواصلة سياسة رفع االحتكار وتحرير بعض القطاعات التي يمكن للقطاع  

 الخاص أن يزاولها في ظروف أفضل ؛
اتخاذ مبادرات تحفيزية لتجميع وتأهيل المقاوالت الصغرى والمتوسطة وتقوية  

 ؛ ج المقاوالتي النسي
مواصلة خلق الشروط المواتية لتوفير التمويالت البنكية عبر تنويع المنتجات  

 التمويلية وتطوير النظام الوطني للضمان ؛
تعبئة الرصيد العقاري العمومي إلنجاز بنيات االستقبال وتخفيف الضغط على  

 األراضي المرصدة للنشاط االقتصادي و تقليص كلفته ؛
الحات الضريبية لتعزيز تنافسية المقاولة وتخفيف الضغط مواصلة اإلص 

الضريبي وتعزيز الثقة لتعميم الممارسات المبنية على الشفافية ومحاربة 
 .التملص الضريبي وتقليص حجم االقتصاد غير المنظم 

  
 االستثمار العمومي مجهود -  3

  
 107 يناهزة ما يالعموم االستثماراتبخصوص  2008توقعات برسم سنة التبلغ   

، مما يبرز 2006مليار درهم خالل  82 و2007 مليار درهم خالل 99مقابل  مليار درهم
 ويهم هذا المجهود االستثماري، الذي. االستثماراتالتطور المضطرد الذي تعرفه هذه 

  :العمومي  القطاع مكونات درهم، مختلف اريمل  100عتبة مرة ألول سيتجاوز
  

o  ؛% 58,64: المنشآت العامة   

o الدولة للخزينة ومرافق ةـالخصوصي اتـالحسابو ةـالعام ةـالميزاني 
   ؛% 32,95: ة ـمستقل ورةـبص المسيرة

o  ؛% 5,61: الجماعات المحلية   
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o 2,81: االقتصادية واالجتماعية  الثاني للتنمية الحسن صندوق % . 
 

 اباحتس يتفاديتم وتجدر اإلشارة أن عند تجميع مجهود االستثمار العمومي   
 مجموع فيتحويالت الدولة لفائدة المنشآت العامة والمتعلقة بالتجهيز وإعادة الهيكلة 

  . االستثمار العمومي
  

حيث . يندرج االستثمار العمومي في إطار استراتيجية وأولويات واضحة المعالمو  
ت بينما تهم استثمارابالقطاعات ذات األولوية   العامة تتعلق أهم استثمارات الميزانية

 على الخصوص تلك -التي تعتبر قاطرة للمجهود االستثماري العمومي-المنشآت العامة 
 ةياالقتصاد األنشطة لمزاولة المتعلقة بالبنيات التحتية والمرافق العمومية الالزمة

  .الخاصة لالستثمارات والمستقطبة
  
 مجهود تشكل القسط األوفر في استثمارات المنشآت العامة التيوقد عرفت    

 تطورا مهما خالل الخمس سنوات األخيرة، واكبه تحسن ملموس على االستثمار العمومي
  : كما يوضح ذلك الرسم البياني اآلتي لمنشآت لهذه اقدرة التمويل الذاتيمستوى 
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االستثمار قدرة التمويل الذاتي
  

  
وعلى غرار السنوات الفارطة، يظل المجهود االستثماري العمومي مهما وموجها   

كالطرق السّيارة والسكك الحديدية والسكن االجتماعي باألساس للقطاعات ذات األولوية 
كما يتم إدراج هذه االستثمارات في إطار سياسات . والماء والكهرباء واستغالل الفوسفاط

قطاعية معينة أو في إطار برامج استثمارية لمنشآت عامة تعتبر رافعة قوية لالستثمار 
  . يةالمنتج وآلية فعالة للتنمية االقتصادية واالجتماع

  
  :وللتأكد من قابلية إنجاز هذه االستثمارات وتنفيذها، ترتكز برمجتها على   

  
ضمان الموارد المالية الالزمة التي تمت تعبئتها أو التي هي في طور التعبئة  •

ابتداء من مساهمة الدولة وقدرة التمويل الذاتي للمنشآت العامة ووصوال إلى 
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االقتصادية واالجتماعية والقروض الداخلية  الثاني للتنمية الحسن مساهمات صندوق
 والخارجية ؛

ضبط البرمجة المتعلقة بإنجاز هذه المشاريع في إطار خطط متعددة السنوات  •
كبرنامج الطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات والطرق القروية وتعميم 

  ؛التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي

ستثمار سواء تلك المتعلقة بالميزانية العامة أو المنشآت دعم العديد من برامج اال •
     .العامة من طرف مؤسسات مالية دولية
  

تشمل المشاريع االستثمارية المبرمجة كل القطاعات مع التركيز على البنيات   
التحتية والمرافق العمومية الالزمة لتسهيل ودعم النشاط االقتصادي وتوفير خدمة أحسن 

  : للمواطن 
  

تعزيز البنيات التحتية المينائية بالدار لبيضاء والجرف األصفر  : في ميدان الموانئ -
والداخلة والعيون وكذا تقوية البنيات التحتية لميناء المحمدية باإلضافة إلى مواصلة 
أشغال إنجاز المركب المينائي طنجة المتوسط ، ميناء المضيق وميناء بوجدور وإنهاء 

عرائش وأشغال إعادة بناء رأس الرصيف الحاجز الجنوبي لميناء أشغال بناء ميناء ال
كما سيتم الشروع في إنجاز أشغال ميناء جديد للترفيه والصيد بمرشيكا . المهدية

  بالناضور ؛
  

مواصلة تعزيز وتحديث أسطول شركة : في ميدان الطيران المدني والمطارات  -
ارالبيضاء محمد الخامس الخطوط الجوية الملكية وتوسيع مطارات ومحطات الد

ومراكش المنارة والداخلة والصويرة موكاضور وطنجة والحسيمة ووجدة  والناضور 
 العروي وكذا إعادة هيكلة محطة الرباط سال ؛

  
متابعة إنجاز المدار المتوسطي الرابط بين طنجة  : في ميدان الطرق والطرق السيارة -

 كلم سنويا 150ق السيارة لتصل إلى والسعيدية ، وتسريع وتيرة إنجاز برنامج الطر
 كلم في السنة 2000كما ستتم متابعة إنجاز الطرق بالعالم القروي بوتيرة تقارب 

  كلم في السنوات األخيـرة ؛ 1500عوض 
 

إتمام تثنية الخط الرابط بين فاس ومكناس وربط المركب  : في ميدان السكك الحديدية -
لحديدية ومواصلة إنجاز الخط الرابط بين المينائي طنجة المتوسط بشبكة السكك ا

 كما سيتم الشروع في  تاوريرت والناضور وبناء وتهييء عدد من محطات المسافرين
 ما بين مدينتي طنجة والدار البيضاء ؛   (TGVM)مسلسل إنجاز القطار السريع 
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تزويد الساكنة الحضرية مواصلة البرنامج الرامي إلى تسريع : في ميدان الماء  -
 ؛القروية بالماء الصالح للشرب وكذا ربط مناطق األنشطة االقتصادية بشبكة الماء و

 
تعلية سد سيدي محمد بن عبد اهللا بنواحي الربط وإعطاء  : في ميدان السدود -

اإلنطالقة إلنجاز أربعة منشآت سدية جديدة وهي سد الزرار على واد قسوب بإقليم 
د تملوت بإقليم خنيفرة وسد موالي بوشته الصويرة وسد تمكيت بإقليم الراشدية وس

 مركبات مائية هي المركب المائي 8باإلضافة إلى مواصلة إنجاز   بإقليم شفشاون
مازار وكدية القرن وتامدروست بإقليم سطات وسد الحيمر وسدي مرتيل والرمل 

 بإقليم تطوان وسد ويركان وتاسكورت بجهة مراكش ؛
 
ز حظائر لتوليد الطاقة الهوائية والمحطات الحرارية مواصلة إنجا : في ميدان الطاقة -

والكهرومائية والمحطة العاملة في نفس الوقت بالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية ببني 
  مطهر ؛

  
مجموعة المكتب  من طرف يبلغ حجم االستثمارات المبرمجة: في ميدان المعادن  -

. مليون درهم 30.400ما قيمته   2015-2007 الفترة الشريف للفوسفاط برسم
 تهم مليون درهم 6.159 استثمارا قيمته 8200 ةمجموعة برسم سنوستنجز ال

بنكرير والجرف -المشاريع األساسية منها أربعة مواقع بكل من خريبكة واليوسفية
  األصفر وآسفي ؛

  
   مؤسسة منها كلية الطب بوجدة ؛11مواصلة بناء : في ميدان التعليم العالي  -

  
وإعداد الدراسات   متابعة إنجاز مالعب طنجة ومراكش وأكادير:ضة في ميدان الريا -

 للشروع في إنجاز المركب الرياضي لمدينة الدارالبيضاء ؛ 
  

 المكتبة   مواصلة تشييد ثالثة مركبات ذات طابع وطني وهي:في ميدان الثقافة  -
  عاصرة ؛ الوطنية للمملكة المغربية والمتحف الوطني لعلوم اآلثار ومتحف الفنون الم

  
متابعة بناء ثالث مراكز إستشفائية بفاس ومراكش ووجدة  : في ميدان الصحة -

 مستشفى والشروع في تشغيل 21 مستشفى محلي وتأهيـل 11وانطالق أشغال بناء 
   مستشفيات محلية ؛8 مركز صحـي و200أكثر من 

  
الشروع مواصلة تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق عبر :  في ميدان التهيئة السياحية  -

 مليون درهم تهم مقطعا طوله 3.110بحوالي " طرامواي"في إنجاز القطار الكهربائي 
 . محطة36 كلم يغطي 19
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  إنعاش قطاع الصادرات  - 4
  

 بفضل دينامية %12,7سجلت الصادرات خالل السنتين األخيرتين ارتفاعا بـ  
ة القطاع الصناعي النشاط العالمي الذي تمثل في الطلب القوي الموجه للمغرب وحيوي

التقنية العالية خصوصا األسالك والخيوط الكهربائية ذات والتحسن الملحوظ للمواد 
كما استطاعت قطاعات تقليدية كالنسيج .  والمكونات اإللكترونية والمواد الفوسفاطية

واأللبسة التكيف مع المعطيات الجديدة لألسواق العالمية عبر التموقع في أسواق أكثر 
مبادالت السجل في هذا الصدد التحسن الكبير في يو. ة بالنسبة للمنتجات المغربيةمردودي

  .فيما يتعلق بالمعادن النسيج والهند وباكستان فيما يخص التجارية مع إسبانيا 
  

 خصوصا على مستوى االتصاالت ا جيدنموات صادرات الخدمات عرفكما   
ومن شأن االتفاق . طاع ترحيل الخدماتوالخدمات المقدمة للمقاوالت ارتباطا مع تطوير ق

  .الموقع بين الدولة والمهنيين أن يوفر المزيد من الدعم لهذه األنشطة
  

في أفق تسريع وتيرة الصادرات وتعزيز الوضعية الخارجية، لجأ المغرب خالل و  
السنوات األخيرة إلى مضاعفة اتفاقيات الشراكة الدولية وإنعاش المناولة وتطوير منتجات 

وتهدف الجهود المبذولة من طرف المكتب الشريف . ديدة محركة للنمو االقتصاديج
  .للفوسفاط إلى تعزيز موقعه الريادي على المستوى الدولي لسوق الفوسفاط ومشتقاته

  
وضع المغرب استراتيجية ترتكز على دعم القطاعات المصدرة التي تحظى وقد   

ة إلى إنعاش وتنمية مهن جديدة منها على وتطمح هذه االستراتيجي. بامتيازات تنافسية
الخصوص ترحيل الخدمات وصناعات السيارات والطيران واإللكترونيك وكذا إلى تعزيز 

  .تموقع قطاع النسيج واأللبسة والجلد وتشجيع الصناعات التحويلية للفواكه والخضر
  

 ـ بومن المنتظر أن تمكن هذه اإلستراتيجية من رفع نسبة النمو االقتصادي   
 مليار درهم كناتج داخلي خام إضافي ومن خلق 91 وذلك بتحقيق ما يناهز %1,6

كما ستمكن هذه السياسة . 2015 منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق 440.000
 34أي بتخفيض يعادل   % 50 الجديدة من تقليص عجز الميزان التجاري بما يفوق 

  .مليار درهم
  

  : ات ستعمل الحكومة على ومن أجل إنعاش وتشجيع الصادر  
  

o إنشاء المناطق الحرة وقواعد التصدير(Plateforme d’exportation)  
  واللوجيستية؛

o تطوير آليات تغطية مخاطر الصرف والتأمين على الصادرات ؛  
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o  متابعة مسلسل تحرير حساب رأس المال وتوفير الشروط الالزمة لوضع
  نظام صرف أكثر مرونة ؛ 

o الواعدة لرفع قدراتها التصديرية كالصناعة التقليدية تدعيم بعض القطاعات 
  والصناعات الكيماوية ؛

o ربط شراكات مع مؤسسات عالمية ؛ 
o  وضع إستراتيجية استثمار وشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط تحافظ

  .على دوره الريادي في اإلنتاج والتصدير 
  

ى سنة إل 2004  سنة تطور البورصة خالل الفترة الممتدة من- 5
2007  

 
تجدر اإلشارة في البداية أن مراجعة اإلطار القانوني المنظم لسوق البورصة  

كان له األثر اإليجابي على نمو ) 2006(ولمرات متتالية كان آخرها السنة المنصرمة 
  .وتدعيم الشفافية في هذه السوق وكذا تدعيم ثقة المستثمرين فيها 

 
قفزة نوعية تجلت من خالل النمو الملحوظ فقد عرفت سوق البورصة نتيجة لذلك  

ارتفاعا ) MASI(الذي عرفته مؤشرات هذه السوق، إذ سجل المؤشر العام للبورصة 
 نقطة إلى 12.852 إلى 2004 نقطة سنة 4.522 حيث انتقل من % 36سنويا بنسبة 

 .نهاية أكتوبر من هذه السنة 
 

 خالل %42 متوسطا بنسبة اوفيما يتعلق بحجم التداول، فقد عرف ارتفاعا سنوي 
 مليار درهم سنة 72 بدال من 2007 مليار درهم في 195نفس الفترة، حيث سجل 

 928 إلى 2004 مليون درهم سنة 281، في حين انتقل متوسط التداول اليومي من 2004
  .مليون درهم خالل السنة الجارية 

 
وكذا لعدد الشركات ومن جانب آخر، على أعقاب االرتفاع المسجل ألسعار األسهم  

 مليار درهم 206المدرجة، فقد عرفت رسملة البورصة  تطورا ملحوظا، حيث انتقلت من 
ولألول  . % 184 ، أي ما يمثل نموا بنسبة 2007 مليار درهم في 588 إلى 2004سنة 

 2007مرة في تاريخ البورصة المغربية، فاقت الرسملة مستوى الناتج الداخلي الخام في 
  .2004 سنة % 47مقابل 

 
 بدينامية جديدة على مستوى 2007 و 2004كما تميزت الفترة الممتدة ما بين  

هذه الدينامية بدأت بولوج شركات عمومية هي اتصاالت . ولوج شركات جديدة للبورصة
 23وعليه عرفت هاته الفترة ولوج . المغرب والبنك الشعبي ثم تلتها شركات خاصة

). 2007-2006( شركة خالل السنتين األخيرتين 18ا شركة إلى سوق البورصة منه
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 71 إلى 2004 شركة سنة 53وبهذا انتقل عدد الشركات المدرجة في بورصة القيم من 
  .2007شركة سنة 

 
وعموما، فإن تطور مختلف مؤشرات بورصة القيم بالدار البيضاء يعكس الـتأثير  

االهتمام المتزايد للفاعلين اإليجابي لإلصالحات التي تم اتخاذها والتي ترجمت ب
  .االقتصاديين لتمويل استثماراتهم عن طريق سوق البورصة

  
  تحويالت الجالية المغربية المقيمة بالخارج  -  6

  
 العملة  المغرب منتعتبر تحويالت المغاربة القاطنين بالخارج من أهم مداخيل 
 من %8,3(ليار درهم  م47,9 ما يناهز 2006وقد بلغت هاته التحويالت سنة .  الصعبة

  أشهر 9كما أن . 2005 مقارنة مع سنة % 17,5، أي بارتفاع بـ)الناتج الداخلي الخام
األولى من السنة الجارية سجلت ارتفاع هذه التحويالت مقارنة مع نفس الفترة من السنة 

   .   مليار درهم41,2  لتصل إلى % 14,7بحوالي الماضية 
 

هذه االرتفاع الذي عرفته إيجابيا مقارنة مع  يبقى ومن المالحظ أن هذا التطور 
 في السنوات األخيرة يمكن معطيات رغم بروز عدة تحويالت خالل العقدين السابقينال

 :تلخيصها فيما يلي 
  

   ؛ بالخارج لفائدة الجيل الجديدةجاليال بنيةالتحوالت التي عرفتها  •

   ؛اندماج األسر المغربية المهاجرة •

   ؛يفةضدان الملالة في البتصاعد نسبة البط •

  . انخفاض نسبة الهجرة •
 

مستوى تحويالت  تم تسجيل ارتفاع في ، فقد غير أنه وموازاة مع هاته التحوالت 
المغاربة المقيمين بالخارج بفضل مجموعة من التحفيزات واإلجراءات الرامية إلى تقوية 

 ضمن العوامل اإليجابية ومن.  أواصر ارتباط المغاربة القاطنين بالمهجر بالوطن األم
 : التي ساهمت في استقرار التحويالت

  
   ؛ اقتصادي-الماكرواالستقرار  

تخصيص نسبة هامة من رأسمال المؤسسات والشركات العمومية التي  
شارك المغاربة المقيمون بحيث ،  شملتها الخوصصة لجاليتنا المهاجرة

مل الشطر بالخارج في جميع عروض بورصة القيم، وخصص لهم بالكا
 جموع مقتنيي من م% 22الثاني من تحويل الشركة الوطنية للنقل ويمثلون 
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أسهم القطاع العمومي المحول إلى القطاع الخاص عن طريق بورصة القيم 
   ؛بالدار البيضاء

تمكين أفراد الجالية من فتح حسابات بالعملة الصعبة وبالدرهم القابل  
   ؛للتحويل لدى األبناك المغربية

ن المغاربة المقيمين بالخارج من االستفادة من كل المزايا التي يستفيد تمكي 
  .منها المستثمرون األجانب على مستوى الصرف

 
إن مؤسسات مختصة كمؤسسة الحسن الثاني  ف، وإضافة إلى هذه العوامل اإليجابية 

خارج مع للمغاربة المقيمين بالخارج تلعب دورا هاما في تمثين أواصر ارتباط جاليتنا بال
 . الوطن األم بما في ذلك الروابط االقتصادية

  
كما تجدر اإلشارة إلى أن الدراسة التي قام بها صندوق النقد الدولي حول قابلية   

استمرارية هذه التحويالت خلصت بأنها تكتسي طابعا بنيويا وليست مرتبطة بشكل كبير 
 .بالظرفية االقتصادية لدول المهجر 

  
   لة الصناعيةتقوية المناو - 7

  
 المغرب بمؤهالت وامتيازات  فيهاثالث فروع صناعية يحظىاستهداف  تم لقد  

وفي هذا اإلطار، ترمي . تنافسية وتهم صناعات السيارات والطيران واإللكترونيك
 تطويربهدف تسريع " Zones MED" مناطق صناعية إنشاءاإلستراتجية الجديدة إلى 

ويتجلى الدور األساسي لهذه . بالمغرب في اتجاه أوروبا  بشكل إراديالمناولة الصناعية
تتمثل أساسا في المناطق في توفير الظروف االقتصادية والتقنية المالئمة للمستثمرين 

  . تسهيل المساطر اإلدارية وتحتيةالبنيات ال
  

جذب  مهمة لوجهاتكوتتموقع جهات الشمال والدار البيضاء الكبرى تدريجيا   
،  2006فخالل سنة .  واالستثمار على مستوى المنطقة المتوسطيةأنشطة المناولة 

 مليون 888ساهمت التدابير المتخذة لتنمية هذه القطاعات في تحقيق استثمار مباشر يفوق 
 منصب 1.280 وتوفير  موزعة على قطاعات الكهرباء  واإللكترونيك والطيراندرهم
  . شغل
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 ع الواليات المتحدة األمريكية ومعنتائج اتفاقيات التبادل الحر م -  8
  تركيا

  

  نتائج اتفاقيات التبادل الحر مع الواليات المتحدة األمريكية  

  
بين المغرب  سجلت المبادالت التجارية ،تطبيق االتفاقيةبعد سنة من بدء 

 حصة ، انتقلتوهكذا.  مليار درهم11,3 لتستقر في %30نموا ب والواليات المتحدة 
 سنتي مابين  %3,5 إلى %3 التجارة الخارجية للمغرب من إجمالية من الواليات المتحد

  . 2006 و2005
  

 سنة  مليار درهم2,1  الواليات المتحدةنحو المغربيةالصادرات من جهتها، بلغت و  
 أساسا شملت هذه الصادراتو. 2005 مقارنة مع %17، متراجعة بذلك ب 2006
 وفي المقابل، . والفاكهةواألحذية ئيةالغذامواد معلبات ال والمالبس والكهربائية األجهزة
 مليار درهم 9,2إلى  لتصل سريعا نموا من الواليات المتحدة ةالواردات المغربيسجلت 

  الحبوب منخصوصوتكونت هذه الواردات على ال. )2005 مقارنة مع 50%(+ 
 ويرتبط .ةماويالكيالمواد البالستيك وواآلالت باإلضافة إلى ، )%24 (الطائراتو ،)29%(

 بالتقلبات المناخية وضرورة توسيع 2006ارتفاع واردات الحبوب والطائرات خالل سنة 
ودون . األسطول الجوي لمواكبة زيادة عدد السياح، وهي عوامل ظرفية ال تتكرر كل سنة

، تتراجع نسبة نمو الواردات من )الحبوب والطائرات(احتساب الواردات االستثنائية 
 ، سجلت 2007 وخالل النصف األول من سنة . % 26متحدة األمريكية إلى الواليات ال

أما الواردات، فقد حققت نموا . %17صادرات المغرب نحو السوق األمريكية زيادة ب 
  .  خالل نفس الفترة% 18ب 

   
 الوالياتمع  التبادل الحر يةاتفاقوأهم النتائج االيجابية التي ينتظرها المغرب من   

وبالفعل، تضاعفت االستثمارات والقروض الخاصة . مثل في تدفق االستثماراتالمتحدة تت
وخالل .  درهمار ملي2,6  حيث بلغت،2006 سنة خالل المغرب نحو األمريكية الموجهة

، سجلت االستثمارات والقروض الخاصة األمريكية 2007الستة أشهر األولى من سنة 
  .لفترة من السنة الماضية مقارنة مع نفس ا%30 ارتفاعا ب  المغربنحو

  
وتتركز االستثمارات األمريكية أساسا في قطاعي السياحة والعقار، حيث بلغت 

كما . 2006 على التوالي من مجموع االستثمارات المباشرة سنة %21 و%57حصتها 
 ة وااللكترونيوالصناعات الكهربائية، ماليةال األمريكية قطاع الخدمات االستثماراتهمت 
   .والنسيج
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  نتائج اتفاقيات التبادل الحر مع تركيا 
  

من ابتداء تنفيذ حيز ال ، التي دخلت التبادل الحر بين المغرب وتركياية اتفاقخلقت
ة يالتجارحجم المبادالت  زيادة فقد مكنت من. ، العديد من الفرص اإليجابية2006يناير 

 أن يةالتفاقا همن شأن هذو .المغرب تجاه المباشرة تدفقات االستثمارات التركية تعزيزو
نظام ال من خالل أسواق االتحاد األوروبي نحو المتوجهة المغربيةلمنتجات ا ولوجدعم ت
 حلقة وصل هامة تشكل هاكما أن.  لقواعد المنشأ القطريلتراكمالخاص با يورومتوسطاأل
واقيا من درعا  و المتوسطاألبيض على مستوى منطقة البحر ندماج االمسلسل في
  . األسيويةلمنافسة ل يقواليدات الناجمة عن االرتفاع التهد

  
  %52ب   بين البلدينالتجاريلتبادل ل  اإلجماليحجم، ارتفع ال2006وخالل سنة   
من المغربية  التجارة إجمالي من حصة تركيا ت انتقل وبذلك. مليار درهم6,6لى إ ليصل

  . 2006سنة  %2,1 إلى 2005 سنة 1,5%
  

 المغربيةلواردات ل النمو القوي إلىبادل التجاري بين البلدين  التةتعود انتعاشو  
 سنة مليار درهم 3,56  مقابل2006 سنة مليار درهم 5,5القادمة من تركيا التي بلغت 

 %41  ب تركيانحو المغربيةالصادرات ارتفعت ، وفي المقابل. %54، أي بزيادة 2005
 وتتشكل .2005 سنةيون درهم  مل773 مليار درهم مقابل 1,1 ، حيث بلغت2006في 

واردات المغرب من تركيا على الخصوص من المنسوجات والسيارات والدراجات وقطع 
أما الصادرات، فتتكون أساسا من الفوسفاط ومشتقاته والصفائح . الغيار واألجهزة المنزلية

  .  المعدنية وعجين الورق واألسماك
   
إلى  أن تؤديتجارية بين الشريكين  الالدينامية استمرار هذه  شأن، منوعموما  

 التنافسية الميزةشكل تحسين فقد ي. المبادالت  تطور الناتجة عنلألرباح وزيع إيجابيت
 زودتال مثل النسيج والمالبس، من خالل ، الوطنية في بعض القطاعات المهمةمقاوالتلل
  .التبادل الحر ية التفاقاإليجابيةجوانب ال أحد، منخفضةر اسعبأ

    
كما يدل على ذلك مشاركتها الفعالة في  التركية مقاوالت مع الالشراكة ستتعززكما 

فالعديد من الشركات التركية تقوم بانجاز . طلبات العروض الدولية التي يقدمها المغرب
  . واألشغال العموميةخاصة في قطاعات البناء ،مشاريع في المغرب

  
  التبادل الحر بين المغرب وتركياالفرص التي تمنحها اتفاقية تطلب توسيع مجاليو  
 والجوانب واللوجيستيكية المجاالت اإلجبارية في اإلجراءات المصاحبة لها مراعاة

 تجارية تمكن ة ديناميلخلق  الجمركيةتخفيض التعريفات كفيفال ي. والمؤسساتيةالقانونية 
التبادل في إطار  منوحةاستغالل الفرص التجارية الممن  البلدين الفاعلين التجاريين بكال

  .الحر
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 الفالحيةوالمواد   النفطأسعارتطور  -  9

 
األسعار،  ارتفاع إلى أدت 2005  سنة توترات منذولية المواد األشهدت أسواق

 عن الناجمةالطلب بزيادة على األسعار ترتبط الضغوط و.  النفط والحبوبخاصة أسعار
 عواملباإلضافة إلى  الصين والهند،  السيمائة،النمو االقتصادي القوي في البلدان الناش

.  ةالجيوسياسيالتوترات  الطقس و المالية وتقلباتاألسواق في كالمضاربة خارجية، أخرى
  الدوالرفي سعر صرفحاد النخفاض  يتعلق بتأثير االال يقل أهميةهناك عامل آخر و

رتفاع في ا هما معامال شكل معظم أسعار المواد الخام، ممال لمرجعية، العملة ااألمريكي
  .األسعار

 
دوالر  380 ليصل إلى%  65  ب الصلبالقمح ، ارتفع سعر2007برنتشوفي 

  . دوالر للطن323ليبلغ %  84 الطري ب القمح كما ارتفع سعرللطن 
  
 .2007بر نبرميل في نولل ا دوالر100 سعر النفط من حاجز اقتربمن جانبه، و

 له طابع ظرفي مرتبط باالستهالك القوي للطاقة ا المستوىذغير أنه يجب التنبيه إلى أن ه
األسواق بالنسبة هذه ب  الخاصةتوقعاتالفيما يتعلق بو. بالدول المتقدمة خالل فصل الشتاء

. واالستقرار النسبي توازن  يبدو أن األسعار الدولية تتجه نحو ال،2008لمجموع سنة 
  والبنك الدولي، فإنلدوليصندوق النقد احسب توقعات جل المؤسسات الدولية، منها و

 68,5 أن سجلت دوالر للبرميل، بعد 75في مستوى ، 2008 ستظل، سنةأسعار النفط 
  .2007 دوالر سنة

 
وبالنسبة للمغرب ، فهناك عدة عوامل مكنت من امتصاص جزء من ارتفاع 

 مقابلالمستوردة، منها ارتفاع سعر صرف الدرهم   الرئيسيةاألسعار العالمية للمنتجات
  . بعض السلععلى  لنسبة رسوم االستيرادالتخفيض التدريجي ، والدوالر

  
   معدل البطالة واآلفاق المستقبلية-  10

  
االقتصادي خالل السنوات األخيرة والتدابير المتخذة لصالح  لقد كان لتحسن النمو  

لى وقد هدفت هذه التدابير باألساس إ. إنعاش التشغيل أثر إيجابي على مؤشرات التشغيل
  .تحسين تنظيم وتدبير سوق الشغل عبر إصدار مدونة الشغل

  
 على 2006 سنة %9,7د انخفض معدل البطالة بشكل واضح ليستقر في وق  

واستفاد ).  في الوسط القروي%3,7 في الوسط الحضري و%15,5(المستوى الوطني 
 سنة 34و 25من هذا التراجع في معدل البطالة خصوصا الشباب الحضري البالغ ما بين 

 أي %20,8(وحاملو الشهادات ) 2002 نقاط مقارنة مع سنة 5 أي بتراجع 21,2%(
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ورغم هذا التحسن، يبقى ).  نقطة3,3 أي بتراجع %20,9(والنساء )  نقطة4,8بتراجع 
  .معدل البطالة مقلقا بين هذه الفئات الثالث

  
 وهي نسبة %2,2 سنة فأكثر بـ15ارتفعت الساكنة النشيطة المشغلة البالغة وقد   

 2006 سنة %51,3، وبلغ معدل نشاط الساكنة )%1,7(أكثر من نسبة الساكنة النشيطة 
 محققا بذلك 2006 سنة %46,3، في حين بلغ معدل التشغيل 2002 سنة %50,9مقابل 

  .2002 نقطة مقارنة مع المعدل المسجل سنة 1,2تحسنا بـ
  

التي توفر المزيد من فرص الشغل، ولالستفادة من الدينامية االقتصادية الوطنية   
فسيتم العمل على الرفع من معدل النمو خالل السنوات القادمة للتمكن من إحداث 

 فرصة شغل سنويا، حتى تنخفض نسبة البطالة على المستوى الوطني إلى  250.000
  . 2012 في أفق سنة 7%
  

في إطار  شاب من حاملي الشهادات 67.000على إدماج فسيتم العمل وهكذا،   
، وضمان تكوين الذي يعتبر آلية لتوفير الشغل األول داخل المقاولة" إدماج"برنامج 
الذي يستهدف الشباب " تأهيل" من الشباب الباحث عن عمل في إطار برنامج 50.000

 مقاولة 11.000، باإلضافة إلى المساعدة على إحداث العاطل من حاملي الشهادات
  .والموجه إلنشاء المقاوالت" تيمقاول"صغرى في إطار برنامج 

  
باإلضافة إلى ذلك سيتم تدعيم نشاط القروض الصغرى بإحداث صندوق جديد   

وذلك لتوسيع دائرة المستفيدين من هذه القروض والتي تساهم في خلق " جايدة"للتمويل 
  .فرص الشغل والحد من الفقر

  

III – الضريبي والجمركي المحور  
  

    الضريبة على الشركات-  1
  

 ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات موازاة مع تخفيض األسعار −
 

 مليار درهم برسم 25يعزى ارتفاع المداخيل المتوقعة للضريبة على الشركات من   
 رغم تخفيض أسعار هذه الضريبة إلى 2008 مليار درهم برسم سنة 29 إلى 2007سنة 

إلى تقليص النفقات الجبائية المرتبطة التدابير الموازية التي جاء بها المشروع والهادفة 
  .بهذه الضريبة
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زيادة على ذلك ، فإن تخفيض سعر الضريبة من شأنه أن يوسع القاعدة الجبائية   
وذلك بحث العديد من الشركات على تحسين إقراراتها الضريبية، مما سيكون له انعكاس 

  . إيجابي على مستوى المداخيل
  

الضريبة أن تستفيد منه جميع الشركات التي ومن شأن هذا التخفيض في سعر 
تصرح بربح في موازنتها ، أما التي تصرح بالعجز فإنها لن تؤدي إال الحد األدنى 

   .% 2,5للضريبة المحدد في 
  
 28 سوف تناهز 2007ولإلشارة فإن المداخيل المرتقبة لهذه الضريبة برسم سنة   

   .2007انون المالية لسنة  مليار درهم المتوقعة في ق25مليار درهم عوض 
 

  من الضريبة على الشركات 5%وقع تخفيض  −
  

 في ميدان الضريبة على 2008التدابير التي جاء به مشروع قانون المالية لسنة   
  :الشركات، تهم بالخصوص

  
  ؛ % 30إلى  % 35تخفيض السعر العادي للضريبة من  •

فيما %  35 ثم إلى 2008سنة  % 37إلى  % 39,6تخفيض السعر من  •
 . بعد هذه السنة بالنسبة للقطاع المالي

  
وبالتالي فإن التخفيض المقترح يهم جميع الشركات الخاضعة للضريبة على   

الشركات، وليس فقط تخفيض موجه للشركات التي تساهم بحصة كبيرة في مداخيل هذه 
  .الضريبة 

   
ي مداخيل من مجموع الشركات تساهم بالقسط األوفر ف % 37 وللتذكير فإن   

 .الضريبة على الشركات 
  

 تأثير التخفيض من الضريبة على الشركات على المداخيل الجبائية −
 

 والهادف إلى تخفيض 2008إن التدبير المقترح في إطار مشروع قانون المالية   
أسعار الضريبة على الشركات، جاء بموازاة مع عدة تدابير أخرى منها على الخصوص 

  . لالستثمار والسكن إلغاء المؤن المرصدة
  

وتهدف كل هذه التدابير إلى توسيع القاعدة الجبائية والرفع من وتيرة االستثمار مما   
  . سيجعل تخفيض األسعار المذكور دون تأثير على المداخيل الجبائية
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 إلغاء مخصصات المؤن −

 
 بخصوص تخفيض سعر 2008إن التدبير الذي جاء به مشروع قانون المالية لسنة   

ضريبة على الشركات، جاء مقرونا بعدة إجراءات موازية منها إلغاء مخصصات المؤن، ال
وذلك قصد توسيع وعاء هذه الضريبة والحد من األثر المالي لتخفيض الضريبة على 

  .ميزانية الدولة
  

ولإلشارة، فإن مخصصات المؤن ال تستعمل إال من طرف فئة قليلة من الملزمين،   
ن آثار على تطبيق السعر الفعلي للضريبة على جل المقاوالت، بل مما يجعل إلغاءها دو

على العكس، فإن العديد من الشركات التي ال تلجأ إلى استعمال هذه المؤن سوف تستفيد 
فعليا من تخفيض الضريبة على الشركات، مما سينتج عنه انخفاض فعلي في نسبة الضغط 

  .الجبائي
 

 ة على القطاع البنكيتخفيض الضريبة على الشركات المطبق −
    
 على تخفيض الضريبة 2008ينص التدبير المقترح في مشروع قانون المالية لسنة   

على الشركات على جميع الخاضعين لهذه الضريبة بما فيها المؤسسات العاملة في 
  .بعد هذه السنة  % 35 ثم إلى 2008سنة  % 37إلى  %39،6القطـاع البنكـي من 

  
للضريبة يطابق ) Taux effectif( إلى جعل السعر الفعلي ويهدف هذا التدبير  

خصوصا وأنه إذا ما أخذنا بعين االعتبار استعمال هذه ) Taux facial(السعر المعلن 
فإن السعر الفعلي المطبق على  %) 20بسعر (المؤسسات لمخصصات مؤن االستثمار 

  .2008نة األبناك يقترب من السعر المقترح في مشروع قانون المالية لس
  

كما أن هذا التدبير من شأنه أن يقوي القدرة التنافسية لهذه المؤسسات، وتشجيعها   
على أخذ المبادرة لدعم تمويل االقتصاد الوطني، واندماجها في المحيط الدولي، وجلب 

 .االستثمار في المجال البنكي لجعل مدينة الدار البيضاء قطبا ماليا فاعال
  

 كات سعر الضريبة على الشر −
  

 هو سعر الضريبة 2008الذي جاء به مشروع قانون المالية  % 30إن سعر   
  .المفروضة على الشركات برسم حصيلتها الجبائية الواجب عليها فرض الضريبة
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حين تقوم الشركة بتوزيع أرباحها  % 10أما الضريبة المقتطعة من المنبع بسعر   
ة وإنما يؤديها المساهم الذي يعتبر على المساهمين فليست ضريبة إضافية على الشرك

  .المستفيد النهائي من األرباح الموزعة
  

التي تتحملها  % 30وبالتالي وجب التمييز بين الضريبة على الشركات بسعر   
التي يتحملها المساهم في  % 10المؤسسة، وبين الضريبة المقتطعة من المنبع بسعر 

  .الشركة
لخمس سنوات الماضية والشركات حصيلة الضريبة على الشركات خالل ا −

 التي تؤدي هذه الضريبة
 

تطورت مداخيل الضريبة على الشركات خالل الخمس سنوات الماضية على النحو   
  :التالي

  
   مليار درهم؛12،19 = 2002 

  مليار درهم؛14،52 = 2003 
  مليار درهم؛15،82 = 2004 
  مليار درهم؛19،37 = 2005 
 . مليار درهم24،17 = 2006 

  
 شركة، تؤدي 90.900هذا ، وتبلغ الشركات الخاضعة لهذه الضريبة ما يقارب   
  .من مداخيل هذه الضريبة  % 78 شركة منها نسبة 1.803

  
   الضريبة على الدخل -  2
  

 مواصلة السياسة الهادفة إلى تخفيض أسعار الضريبة على الدخل −
 

 قانون المالية لسنة تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن التدابير التي جاء بها  
 ملزم من 285.000 ساهمت في مجال الضريبة على الدخل في استفادة حوالي 2007

  .ذوي الدخول المحدودة من اإلعفاء التام من هذه الضريبة
    
كما أن هذه التدابير مكنت من استفادة مجموع الخاضعين للضريبة من تخفيض   

  . التي يندرجون فيها أسعار الضريبة على الدخل كيفما كانت الشريحة
  

  . مليار درهم2,5ويجب التذكير أن هذا اإلجراء تطلب غالفا ماليا قدره   
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 بتدبير يرمي إلى 2008واستكماال لهذه السياسة جاء مشروع قانون المالية لسنة 

 دراهم 10تحسين القدرة الشرائية للمأجورين تمثل في الرفع من سندات التغذية المعفاة من 
 .ما دره20إلى 

  
   الضريبة على القيمة المضافة-  3

  
 تخفيض السعر العادي للضريبة على القيمة المضافة بنقطة أو نقطتين −

 
إن تطور الضريبة على القيمة المضافة على الصعيد العالمي يرمي إلى تقليص   

عدد األسعار وحصرها على األكثر في سعرين إثنين، على أن الوصول إلى سعر واحد 
  .ودايبقى هدفا منش

  
للضريبة على القيمة المضافة يعتبر % 20وإذا كان صحيحا أن السعر العادي   

سعرا مرتفعا مقارنة باألسعار العادية المعمول بها في الدول المنافسة اقتصاديا للمغرب، 
فإن السياسة الرامية إلى الحد من اإلعفاءات وتوسيع الوعاء ستمكن من الوصول تدريجيا 

  .سعار المعمول بها في دول المنطقة المتوسطيةلسعر عادي يساير األ
  

  النظام الواقف وعملية إرجاع الضريبة على القيمة المضافة −
 

تعمل الدولة منذ سنوات على تعزيز وتقوية سيولة المقاوالت حتى تتمكن من   
  .المنافسة مع مثيالتها على الصعيد العالمي

  
 2008ن المالية لسنة ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف، أتى مشروع قانو  

 أشهر عوض النظام 3 إلى 4بتخفيض مدة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة من 
  .الواقف

  
وهذا هو االتجاه الذي دأبت عليه جميع األنظمة الضريبية عبر العالم التي عملت   

على تكثيف وتيرة االسترجاع وعدم اللجوء إلى النظام الواقف الذي تترتب عنه تكاليف 
  . ضافية بالنسبة للمقاوالت أو الدولةإ
  

وقد أبانت التجربة خالل األربع سنوات األخيرة على تحسين مبلغ االسترجاع   
 مليار سنة 3.014 إلى 2004 مليار درهم خالل سنة 2.592للمقاوالت حيث ارتفع من 

2006.  
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رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عمليات اإليجار  −
  %20إلى  % 10لي مـن التموي

  
من أهم األهداف التي يرمي إليها إصالح الضريبة على القيمة المضافة هو خلق   

انسجام في تطبيق هذه الضريبة وذلك بتوحيد األسعار المطبقة لتعميم الحق في الخصم 
  .والعمل على الحد من اإلعفاءات غير المبررة

  
إليجار التمويلي استجابة لمطالب على عمليات ا % 20وقد تم اقتراح تطبيق سعر   

 % 10ممثلي هذا القطاع، ذلك ألن مؤسسات اإليجار التمويلي يطبق عليها حاليا سعر 
وينتج  % 20بالنسبة للعمليات التي تقوم بها بينما تبقى مشترياتها خاضعة للسعر العادي 

عليها من عن هذه الحالة دين بنيوي ال يمكن استيعابه مقارنة مع الضريبة المحصـل 
   .Butoir) (المبيعات بحالـة المصـدم وهـو مـا يعبـر عنـه بـ 

  
ويندرج هذا التدبير ضمن اإلجراءات المتخذة في إطار إصالح الضريبة على   

القيمة المضافة الرامية إلى تقليص عدد األسعار قصد التوصل تدريجيا إلى اعتماد سعر 
  .  واحد ويمكن حينذاك تخفيض السعر العادي

  
   الضغط الجبائي-  4

  
تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه من مهام اإلدارة الضريبية تطبيق القوانين   

  .الجبائية التي يصادق عليها المشرع
  

كما أن إلغاء بعض اإلعفاءات لن تترتب عنه زيادة في مستوى الضغط الجبائي،   
قرار توزيع أفضل للعبء ولكن سيمكن من توسيع وعاء الضرائب وبالتالي المساهمة في إ

  .الضريبي
  

  النفقات الجبائية-  5
  

سميت االستثناءات الضريبية بالنفقات الجبائية ألن النقص المهم الذي تحدثه في   
  .موارد ميزانية الدولة يعتبر مشابها لآلثار التي تخلفها النفقات العمومية على هذه الميزانية

  
ات ، يتعين اإلشارة إلى أن الواليات المتحدة وبالنسبة للمرجعية الدولية لهذه النفق  

األمريكية تعتبر أول دولة قامت بإعداد تقارير سنوية حول النفقات الجبائية منذ سنة 
، وانطالقا من هذا التاريخ دأبت غالبية الدول التابعة لمنظمة التعاون والتنمية 1968

  . على سلوك نفس النهج(O.C.D.E)االقتصادية
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مجلس "في فرنسا ألول مرة من طرف " النفقات الجبائية"شة مفهوم كما تمت مناق  
، فيما اعتمد البرلمان الفرنسي هذا المفهوم ضمن أحكام القانون 1979سنة " الضرائب

  .1980المالي لسنة 
  

أما المعطيات المتعلقة بالنفقات الجبائية فقد تم نشرها بمقتضى القانون المعمول به   
 من بين الدول التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصاديةفي تسع دول على األقل 

(O.C.D.E)  أن غالبية 1999، وقد بينت نتائج بحث تم إجراؤه في هذا اإلطار سنة ،
.الدول األعضاء في المنظمة المذكورة تقدم بصفة منتظمة معطيات حول النفقات الجبائية

    
ئية ضمن اآلليات المتعلقة بتدبير وبالنسبة للمغرب فقد تم اعتماد النفقات الجبا  

السياسة المالية، حيث قدم أول تقرير تضمن تقييما لهذه النفقات لمواكبة مشروع قانون 
، مع األخذ بعين االعتبار الخصوصيات المغربية والتجارب الدولية في 2005المالية لسنة 
  . هذا المضمار

  
 القوانين المالية، تأمين شفافية وللتذكير فإن الغرض من إرفاق هذه الوثيقة بمشاريع  

أفضل وخلق إطار مالئم لمتابعة إصالح نظامنا الضريبي، وذلك بهدف تحديثه وتعزيز 
  .موارده عن طريق توسيع الوعاء

  
كما تجدر اإلشارة إلى أن النفقات الجبائية ال تتعلق باإلرجاعات وإلغاء الحصص   

ريبية ألن هذه العمليات تدخل ضمن الضريبية والتخفيضات الناتجة عن المنازعات الض
  .التطبيق العادي للنصوص الجبائية

  
أما المقاربة المنهجية المعتمدة في النفقات الجبائية فترتكز على تحليل عملي لبعض   

المقتضيات الضريبية التي تقضي بالتخلي عن بعض الموارد باعتبارها أداة للسياسة 
  .االقتصادية واالجتماعية

  
 هذه المنهجية في كونها تسمح بتشخيص ما هو موجود، وذلك وتتجلى جدوى  

انطالقا من القواعد العامة التي تنظم مجموع األنشطة والعمليات مع استبعاد كل معالجة 
  : خاصة، وتنبني هذه المقاربة

  
من جهة، على تقييم األنظمة االستثنائية مقارنة مع نظام فرض الضريبة فيما يتعلق  •

  ؛ القتصاديةبمختلف القطاعات ا

ومن جهة أخرى، على البنية الخاصة بكل ضريبة على حدة، سواء فيما يتعلق  •
  : باألسعار أو بالقاعدة الضريبية
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في مجال الضريبة على القيمة المضافة، ورغبة في إدراج هذا اإلجراء ضمن  
المنظور الشامل إلصالح هذه الضريبة، تم اعتماد فرضية إقرار ضريبة على 

   ؛)14%بدال من  (20%و) 7%بدال من  (10%ضافة بسعرين القيمة الم

ويجدر التوضيح كذلك أن بعض المقتضيات المتعلقة بتخفيف األسعار أو  
األسس الضريبية، والهادفة إلى تفادي االزدواج الضريبي أو الرجوع إلى 

  .إجراءات عملية موحدة  على الصعيد الدولي، ال تعتبر بمثابة نفقات جبائية 

  : أن نظامنا الضريبي يتضمن عددا من االستثناءات تتجلى خصوصا معلومالومن  •

على صعيد الوعاء الضريبي، في اإلعفاءات الكلية أو الجزئية والخصوم  
  ؛ واإلسقاطات والمبالغ االحتياطية المعفاة من الضريبة

  ؛ على مستوى بنية األسعار الضريبية، في أسعار تفضيلية لبعض النشاطات 

رصيد المالي، في تأجيل الواقعة المنشئة للضريبة ومباشرة اإلسقاطات بالنسبة لل 
  . بصورة فورية واالستفادة من نظام االستهالكات التنازلية

  
  :هذه االمتيازات التي تندرج في إطار السياسة االقتصادية واالجتماعية للدولة تتوخى  
  

  تنمية قطاعات معينة تحظى باألولوية؛ •

 ات؛تنمية األقاليم والجه •

 تحقيق أهداف اجتماعية أو ثقافية؛ •

البحث عن موارد جديدة لتغطية النقص الناتج عن التفكيك الجمركي  •
وإحداث نظام معلوماتي يساعد على اتخاذ القرارات االقتصادية 

  .واالجتماعية الصائبة
  
  تجاوز التوقعات المتعلقة بالمداخيل الجبائية-  6

 
قا من إقرارات الخاضعين للضريبة ومن تطور يتم إعداد التوقعات الجبائية انطال  

  .وتغيير المؤشرات الماكرو اقتصادية
  

  :ويعزي تجاوز التوقعات الجبائية خصوصا إلى المعطيات التالية
  

  ؛ نسبة النمو االقتصادي 

  ؛ التدابير التشريعية المتعلقة بتوسيع وعاء الضريبة 
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زاماتهم الضريبية عمل اإلدارة الجبائية في مجال تحسيس الملزمين بالت 
  .وبدور المراقبة الجبائية

  
وتجدر اإلشارة إلى أن مردودية هذه التدابير يصعب التنبؤ بها بدقة نظرا ألهمية   

حجم القطاع غير المنظم من جهة، وحجم المنازعات اإلدارية والقضائية المعروضة على 
 .الجهات المختصة

  
  المنقولة رفع نسبة الضريبة على عوائد تفويت القيم -  7

  
 من نسبة الضريبة على عوائد تفويت القيم % 20 إلى % 10تم اقتراح الرفع من   

، في إطار تطبيق مبدإ ٪20المنقولة، على غرار العوائد العقارية التي تطبق عليها ضريبة 
  . العدالة الضريبية ومالءمة أنظمة الضرائب على الدخل

  
ة تفويت القيم المنقولة تأثير على لن يكون لقرار الرفع من الضريبة على حصيل  

  :االستثمار في بورصة القيم وذلك لألسباب التالية 
  

يعرف سوق البورصة تطورا مهما لذا فإن المستثمرين يحصلون على عوائد  •
وقد عرف متوسط التطور للمؤشر المرجعي لبورصة القيم . وأربـاح مرتفعـة 

  . % 35خالل السنوات األخيرة نسبـة 

ب على القيم في البورصة بشكل كبير العرض وتشهد على ذلك نسبة يفوق الطل •
االكتتاب المرتفعة التي همت معظم أسهم الشركات التي طرحت في البورصة حيث 

  %  7,4 و2006 سنة % 4,8بلغت النسبة المتوسطة لتلبية طلبات االكتتاب 
 فيما ٪1ن بل أكثر من ذلك، فان هذه النسبة كانت أقل م. خالل السنة الجارية
  .يخص بعض العمليات

 أي تأثير على % 20لن يترتب عن الرفع من نسبة الضريبة السالفة الذكر إلى  •
تحويل اهتمام المستثمرين إلى أدوات توظيف أخرى مادام مبدأ المالءمة الضريبية 
سيجعل أن كل أدوات التوظيف سواء المنقولة منها أو غير المنقولة ستخضع لنفس 

  .الضريبة
    
باإلضافة إلى ما سبق ذكره فإن العرض في سوق البورصة سيظل يعرف نموا   

 عمل على تجديد التشجيع الضريبي المتعلق 2007متواصال علما أن قانون المالية لسنة 
دة ثالث سنوات أخرى بالنسبة لكل شركة تلج سوق ـات لمـبالضريبة على الشرك

 بالنسبة للشركات التي تلج سوق % 25(ه ـع منـا أو الرفـالبورصة إما بفتح رأسماله
  ). بالنسبة لتلك التي تلج السوق بالرفع من رأسمالها % 50البورصة بفتح رأسمالها  و

    



 30

   العمليات العقارية-  8
  

 إعفاء المنعشين العقاريين  −
 

يجب التذكير أن مشروع قانون المالية أتى بتدبير إخضاع المنعشين العقاريين   
 ولن تفرض عليهم 2008سنة  % 50 التي يحققونها بنسبة للضريبة على األرباح

   .2009الضريبة بصورة كاملة إال خالل سنة 
  

كما أنه ال بد من اإلشارة إلى أن المنعشين العقاريين الذين تربطهم بالدولة اتفاقية   
سوف يستمرون في االستفادة من اإلعفاء التام إلى نهاية المدة التي التزموا بها بموجب 

   .1/1/2008تفاقية المبرمة مع الدولة قبل تاريخ اال
  

كما يجب التأكيد على أن المنعشين العقاريين سوف يستمرون من االستفادة من   
اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، أي أن المستهلك النهائي لن يتضرر من التدبير 

  .2008الذي جاء به مشروع قانون المالية لسنة 
  

  على عمليات األشغال العقارية14% عوض 20%تطبيق سعر  −
 

في إطار إصالح نظام الضريبة على القيمة المضافة الرامي إلى توسيع الوعاء   
والحد من االمتيازات التي تستفيد منها بعض القطاعات دون األخرى، فإن تطبيق السعر 

عزيز مداخيل العادي على عمليات األشغال العقارية يندرج ضمن التدابير الرامية إلى ت
 مليون 620الدولة حيث ينتظر حسب التوقعات أن يحقق هذا التدبير مداخيل تقدر بحوالي 

درهم لفائدة ميزانية الدولة للمساهمة على الخصوص في تدعيم القوة الشرائية للمواطنين 
  .كصندوق المقاصة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرهما

  
د، أن الهاجس االجتماعي يبقى حاضرا خصوصا وأن ويجب التذكير في هذا الصد  

السكن االجتماعي لن يتأثر سلبيا، ألنه يستفيد من استرجاع الضريبة التي يتحملها 
 .المنعشون من أجل إنجاز السكن المذكور

  
 مسطرة تقييم الربح العقاري الخاضع للضريبة −

 
ت مطروحة منه ، إن يتم تحديد الربح العقاري انطالقا من الفرق بين ثمن التفوي  

اقتضى الحـال ، مصاريف التفويت وثمن التملك مضافة إليه مصاريف التملك 
  .ومصاريف االستثمار وفوائد القروض
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وتتم مراجعة ثمن التفويت إذا تبين لمفتش الضرائب أن الثمن المصرح به من 
 يقع فيه طرف الخاضع للضريبة غير كاف بالمقارنة مع األثمان المطبقة في الحي الذي

  .العقار المعني
  

كما تجدر اإلشارة في هذا المجال أن اإلدارة تتوفر على مقاييس ومراكز للمقارنة   
  . محددة حسب المدن و األحياء وحسب مواصفات كل عقار

  
  .هذه الوسيلة تسمح لإلدارة بمحاربة ممارسات المضاربة والسوق السوداء  

  
نات مهمة تتمثل في المسطرة المتعارضة وفيما يخص الملزم، فإنه يتوفر على ضما  

 .  واللجوء إلى اللجان المحلية والوطنية والقضاء إذا اقتضى الحال
  

  ممارسة حق الشفعة من طرف الدولة-  9
 

 على إمكانية ممارسة حق الشفعة 1973نص المشرع في القانون المالي لسنة   
من البيع المصرح به ال يناسب القيمة لفائدة الدولة بالنسبة لتفويت العقارات، إذا تبين أن ث

التجارية لهذه العقارات وقت التفويت وأن أداء الواجبات التكميلية المفروضة بناء على 
  .تقدير اإلدارة لم يتأت الحصول عليه بالمراضاة

  
  . من المدونة العامة للضرائب143وقد تم إدراج هذه المقتضيات بالمادة   

  
 بأن اإلدارة ال تمارس حق الشفعة إال في الحاالت ويجدر التذكير في هذا الصدد

 الكبرى و يكون الفرق بين الثمن المصرح به والثمن تالتي يتعلق فيها األمر بالمعامال
  .الحقيقي شاسعا

  
كما أن اإلدارة تلجأ إلى ممارسة هذا الحق كوسيلة لردع الملزمين لالعتراف بالثمن   

ذلك ال يكمن في امتالك العقارات من طرف الحقيقي و أن الهدف المتوخى من وراء 
  . الدولة وإنما في تحصيل الضرائب

  
وفي جميع الحاالت، فإن الملزم يبقى متحكما في مآل تطبيق مسطرة ممارسة حق   

الشفعة ضده، وذلك بتسوية وضعيته بالمراضاة مع اإلدارة ومن تم، يفضل أداء الواجبات 
  .التكميلية المستحقة عليه
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 لتماطل في تنفيذ األحكام باللجوء إلى استئنافها ا-  10
 

يتماطل بعض المتقاضين كشركات التأمين في تنفيذ األحكام الصادرة ضدهم، وذلك   
  .باستئناف تلك األحكام و أداء رسم قضائي بسيط بغية تأخير تنفيذ تلك األحكام

  
ائية التي تنص يجدر التذكير في هذا المجال بالمقتضيات المتعلقة بالمصاريف القض  

على استيفاء رسم قضائي عن كل إجراء قضائي، كتقديم دعوى قضائية أو استئنافها أو 
  .نقضها

  
في حالة المطالبة بمبلغ معين كطلب أداء دين، يستوفى هذا الرسم في المرحلة   

  :االبتدائية كما يلي 
  

  من مجموع مبلغ الطلب؛% 4:    درهم5000 إلى 100من  •

  ؛% 2.50:  درهم 20.000 إلى 5001من  •

 . درهم300 مع زيادة % 1:    درهم20.000إذا تجاوز  •
  

ويستوفى عن استئناف حكم ابتدائي أو إلغائه، رسم يحدد باعتبار التعريفة المشار   
   % .10إليها أعاله مضافة إليها نسبة 

  
 يستنتج مما سبق، أن الرسم المؤدى في المرحلة االستئنافية ، رسم تصاعدي كما   

   .% 10 الشأن في المرحلة االبتدائية، يضاف إليه نسبة هو
  

وبناء عليه، فإن استئناف األحكام ال يستعمل كوسيلة غير مباشرة للتماطل في تنفيذ   
األحكام من طرف المدعى عليهم الصادرة ضدهم تلك األحكام، وذلك بالنظر إلى النسبة 

  .التصاعدية للرسم المطبقة في هذا المجال
  

 اتـى المنتجـبق علـيض سعر رسم االستيراد األقصى المطتخف -  11
   %40إلى  % 45ة من ـالصناعي

  
على  % 40إلى %  45يندرج اقتراح تخفيض رسم االستيراد األقصى من   

 العمل به تفاديا أفي إطار متابعة إصالح المنظومة التعريفية و الذي بد المنتجات الصناعية
المبرمة من طرف  د تترتب عن تطبيق اتفاقيات التبادل الحرواستباقا لآلثار السلبية التي ق

  .المغرب
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وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن حجم التفضيالت الضريبية المترتبة عن هذه   
االتفاقيات، قد تحدث تحويل اتجاه تبادل السلع وذلك من خالل جلب السلع ذات المنشأ 

 خاصة أن مجال التفضيالت الضريبية التفضيلي عوض السلع ذات منشأ غير التفضيلي،
  .طردضيرة التفكيك التعريفي المتيتسع مع تقدم و

  
 نتيجة سلبية تتمثل غالبا في إغراء المهنيين بالتزود من إلى هذه الوضعية تؤديو  

ممونين منتسبين للدول الموقعة على اتفاقيات التبادل الحر وذلك على حساب الفعالية 
رار التفاوت في مستوى رسوم االستيراد يخلق عراقيل في وجه كما أن استم. االقتصادية

محاوالت تنويع الشركاء التجاريين، مما يمثل خسارة بالنسبة للخزينة على مستوى 
  .محاصيل الجباية الجمركية

  
لذا يتحتم اللجوء إلى التقليص من التفاوت الحاصل في الجباية الجمركية بين ما هو   

  . غير تفضيليإ ما يتم استيراده من منش تفضيلي وإمستورد من منش
  

، حيث حصل تقليص في 2003وقد شرع بالفعل في هذا المنحى منذ شتنبر لسنة   
نظام العام والنظام التفضيلي، وشمل المنتجات التي تستفيد في الواقع من الالتفاوت بين 

ضع لرسم اإلعفاء الكلي بموجب اتفاق الشراكة مع دول االتحاد األوروبي، ولكنها تخ
 غير تفضيلي ، فقد تم تقليص هذه إعند ما تستورد من منش % 10استيراد بأسعار تفوق 

  .كحد أقصى % 10 األسعار وتوحيدها في سعر
  

، و ذلك بتخفيض رسم 2006 ة أكتوبر لسن فياالتجاهوتواصل العمل في هذا   
 25 الفصل على المواد الصناعية المصنفة في%  45إلى %  50االستيراد األقصى من 

  . من تعريفة الرسوم عند االستيراد كمرحلة أولى96  الفصلإلى
  

 الذي يتزامن مع التحرير 2012ومن أجل تفادي فارق تعريفي كبير في أفق سنة   
الشامل المنصوص عليه على سبيل المثال في اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي، فقد 

عريفية يتمحور أساسا على  التقليص من عدد بدا من المالئم وضع إصالح للمنظومة الت
في أفق سنة  % 25أسعار رسوم االستيراد وتحديد رسم االستيراد األقصى في سقف 

  . بالنسبة للمواد الصناعية2012
 

   المداخيل المحصلة من المواد الطاقية-  12
 

  :يتمثل النظام الجبائي المطبق على المواد الطاقية فيما يلي   
  

 تستفيد واردات البترول الخام من وقف استيفاء رسم :م البترول الخا 
   %.7االستيراد، إال أنها تخضع ألداء الضريبة على القيمة المضافة بسعر 
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 تخضع المواد الطاقية ألداء رسوم االستيراد حسب األسعار :المواد الطاقية  
وم ال زال ـاء هذه الرسـف استيفـإال أن وق . أسفلهة في الجدول ـالمبين
 .2002 دجنبر 20ول منذ ـاري المفعـس

  
كما تخضع هذه المواد من ناحية أخرى ألداء الرسم الداخلي على االستهالك،   

  %. 0,25والضريبة على القيمة المضافة والرسم شبه الضريبي على االستيراد بسعر 
  

أما المواد الطاقية المنتوجة محليا فتخضع ألداء الرسم الداخلي على االستهالك   
  . الضريبة على القيمة المضافة حسب نفس األسعار المطبقة على مثيالتها المستوردةو
  

وفي ما يخص المداخيل الجبائية المحصلة من أداء الرسم الداخلي على االستهالك   
 2006م سنة ـون درهـملي14.465  ما يناهزتة على القيمة المضافة، فإنها بلغوالضريب

يعزى  % 14,6 مسجلة بذلك ارتفاعا يناهز 2002 مليون درهم سنة 12.627ل ـمقاب
تمثل نسبة (أساسا إلى ارتفاع مستوى االستهالك بالنسبة للرسم الداخلي على االستهالك 

ثم إلى ارتفاع السعر العالمي لبرميل البترول الخام %)  75موارد هذه الضريبة حوالي 
  %) . 25ه الضريبة حوالي تمثل نسبة موارد هذ(بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة 

  
ة ـة إلى الناتج الداخلي الخام بنسبـل نسبـمعدل هذه المداخي ويالحظ انخفاض  

  :  ويعزى ذلك إلى بعض العوامل منها 2006  و2002ن سنتي ـة بيـ نقط0,3
  

 من الرسم الداخلي على 2005 و2004اإلعفاء في إطار القوانين المالية لسنتي  
الفيول الثقيل، الفحم، كوك البترول والغاز (المحروقات االستهالك المطبق على 

المستهلكة من طرف المكتب الوطني للكهرباء، وكذا من طرف ) الطبيعي
   ميغاواط ؛10 الشركات صاحبة االمتياز في صنع الكهرباء من قوة تفوق

 من سعر الرسم الداخلي على االستهالك 2003التخفيض، ابتداء من يونيو  
المعدة ) الفيول الثقيل، الفحم وكوك البترول(محروقات المطبق على ال

  ....الستعماالت أخرى كصناعة الفوسفاط، صناعة اإلسمنت وصناعة السكر
  

  :وتتوزع المداخيل حسب نوع الضريبة على الشكل اآلتي   
  )بمليون الدراهم(                    

  2006  2005  2004  2003  2002  نوع الضريبة

  10849,7  10623,4  10034,6  10651,7  10496,8  الك  الداخلي على االستهرسمال

  3615,5  3030,7  2288,1  2134,6  2130,2  الضريبة على القيمة المضافة  

  14465,1  13654,1  12322,7  12786,3  12627,0  المجموع
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   حصة الضرائب في ثمن بيع الغازوال للعموم-  13
  

خلي على اإلستهالك بنسبة يخضع الغازوال المستورد أو المنتج محليا للرسم الدا  
ه ذويصل مجموع ه. % 7  درهم للهيكتولتر والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2,242

 من ثمن البيع للعموم ، التي تعتبر جد منخفضة مقارنة % 1,40 الضرائب إلى ما نسبته
  .% 53بنظيراتها في دول اإلتحاد األوربي التي تناهز في المتوسط 

  

ى ـل إلـنيا مثال ، فإن مجموع الضرائب المشار إليها أعاله تصفبالنسبة أللما  
في المقابل تبلغ .  من ثمن البيع للعموم كحد أقصى في بلدان اإلتحاد األوربي% 8,65

  . في دولة اللوكسمبرغ% 5,41أدنى نسبة الضرائب على مادة الغازوال 
  

   الضريبة الجمركية المطبقة على أهم المنتوجات الطاقية-  14
  

 النفط الخام
رسم 

االستيراد 
 حسب القيمة

 مقدار استهالك الرسم الداخلي
الضريبة على 

القيمة المضافة 
 حسب القيمة

 %7,0 0, 0 *%10 النفط الخام
 %7,0   درهم4,6/  آلغ 100 %2,5 البو طا ن 
 %7,0   درهم4,6/  آلغ 100 %2,5 البر و با ن
 %7,0 ****ليتر للهيكتو/  درهم  376,4 **%21,9 وقود ممتاز

 %7,0 للهيكتوليتر/  درهم  357,2 **%21,9 وقود عا د ى
 %7,0 للهيكتوليتر/   درهم  44 **%21,9 نفط مكر ر لال ضا ء ة 

 %7,0 0,0 **%15,3 بنزين النفاثات
 %7,0 ****للهيكتوليتر /   درهم  242,2 **%15,3 غازوال

 %7,0  آلغ100/ م دره Fo n°2( 21,9%** 18,24(فيول وال ثقيلة 
 %7,0  آلغ100/  درهم Fo n°7( 21,9%** 101,78(فيول وال خفيفة 

 %7,0  آلغ100/  درهم 81,58 **%21,9   ا خرىفيول وال
 %20,0  آلغ100/   درهم 228,0 **%21,9 زيوت قا عد ية

 %20,0  آلغ100/   درهم 45,0 **%21,9 قار نفطي
 %7 *** للمتر المكعب 1.000/    درهم 377,6 %2,5 غا ز طبيعى

 %20,0  آلغ100/   درهم 6,48 %2,5 الفحم الحجر ى
 %20,0  آلغ100/   درهم 8,35 %2,5 نفط) آوك(مجمر 

 

بالموازاة مع التعديل ,1995تم وقف استيفاء تحصيل الرسوم الجمركية على البترول الخام منذ فاتح يناير * 
  . الجبائي للمنتوجات الطاقية

بسبب حريق شركة .(2002 دجنبر 20ف استيفاء رسم االستيراد على هذه المنتوجات منذ تاريخ تم وق** 
  ).سامير
النسبة المطبقة . 1995تم وقف استيفاء النسبة المبينة في مدونة الجمارك بقوانين المالية ابتداء من سنة *** 

  .م31000 دراهم لكل 2حاليا هي 
 12 درهم للصندوق الطرقي الخاص و 50 درهم للميزانية العامة و314,4: هذه النسبة مجزأة كما يلي ****

  . درهم لصندوق التنمية الفالحية 
 درهم للصندوق الطرقي الخاص و 32,5  درهم للميزانية العامة و203,2: هذه النسبة مجزأة كما يلي ***** 

   .   درهم لصندوق التنمية الفالحية 6,5
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  ومة في إطار التأهيل التشريعي  المراسيم التي تتخذها الحك-  15
  

 من قانون المالية لسنة I-2يتعين التوضيح بهذا الخصوص أن مقتضيات المادة   
 التي تبتدئ من فاتح يناير 2007 تؤهل الحكومة لتتخذ مراسيم خالل السنة المالية 2007

  . دجنبر31وتنتهي في 
  

خالل هذه السنة جاءت وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن المراسيم المتخذة   
لالستجابة لمتطلبات مستعجلة أملتها الظروف الصعبة المرتبطة بتأثيرات الجفاف وعدم 
استقرار األثمان الدولية للمواد األساسية المعدة للتغذية كالحبوب والحليب ومشتقاته كما 

وق يمكن تفسير اتخاذ هذه المراسيم بالضرورة الملحة لضمان تموين منتظم ومستقر للس
  . الوطني من هذه المواد التي تكتسي أهمية قصوى على الخصوص في التغذية البشرية

  
المزمنة من  إعفاء األدوية والمواد المخصصة لعالج األمراض - 16

  الرسوم الجمركية
  

 األدوية المستعملة فإننظرا للوقع اإلجتماعي المهم للخفض من ثمن اقتناء األدوية،   
مع % 2,5رسم اإلستيراد األدنى بسعر  تستفيد من ئية والمزمنةفي عالج األمراض الوبا

اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند اإلستيراد، خاصة منها أنواع األدوية 
الجديدة والباهضة الثمن التي تستعمل في عالج أمراض اإللتهاب الكبدي والقلب 

 المكتسبة وأمراض النفورية  والسرطان والقصور الكلوي والسكري ومرض فقدان المناعة
  .إلخ
  

كواشف التشخيص % 2,5ر ـد من نفس الجباية الجمركية الدنيا بسعـا تستفيـكم  
الالزمة لتشخيص وتتبع تطور هذه ) réactifs de diagnostic et de suivi(والتتبع 
  . األمراض

  
أدنى نسبة يمكن تطبيقها لرسم اإلستيراد وذلك عمال %  2,5ويعتبر سعر   

 للفترة الممتدة من فاتح يناير 95-45 من قانون المالية االنتقالي رقم 4مقتضيات المادة ب
راد ي الكلي من رسم االستاإلعفاء إ، التي تنص على التخلي على مبد1996 يونيو 30 إلى

  %. 2,5وتعويضه بتطبيق رسم أدنى بنسبة 
  

مع اإلعفاء من % 2,5من جهة أخرى، تستسفيد من رسم اإلستيراد األدنى بسعر   
 ، األدوات والمعدات والتجهيزات ذات اإلستعمال الطبي أو الجراحي ضريبي شبه الرسمال

بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض اإلشعاعي وأجهزة التصوير باألشعة وغيرها من 
  .أجهزة الطب الكهربائي وأصناف وأجهزة تقويم األعضاء إلخ
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 ،%2,5 المطبق عليها  رسم اإلستيراديفوق وتجدر اإلشارة إلى أن األدوية التي   

      .غالبا ما تكون منتجة محليا وبالتالي فإن الوزارة الوصية تسعى لتوفير حماية معقولة لها 
  

VI –المحور االجتماعي   
  

  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية -  1
 

ية شتنبر منذ اإلعالن عن انطالق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم إلى غا 
 مشروعا يهم كل القطاعات الحيوية من التجهيزات 12.000 إنجاز ما يناهز 2007

والخدمات اإلجتماعية األساسية واألنشطة المدرة للدخل وتقوية الكفاءات والقدرات 
وتتوزع هذه .  مستفيد بصفة مباشرة3.000.000 ما يزيد على همتالمحلية، حيث 

  :  التاليألساسية على النحواالمشاريع على البرامج األربعة 
   

   مشروع خاص بالبرنامج األفقي؛4069 

   مشروع خاص ببرنامج محاربة الهشاشة والتهميش؛964 

   مشروع خاص ببرنامج محاربة الفقر في الوسط القروي؛3774 

  . مشروع خاص ببرنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي في الوسط الحضري1930 
  

رة على خطة عمل شمولية ومندمجة تعتمد آليات يرتكز تنفيذ المبادرة المذكو  
ولبلورة هذه المقاربة، اعتمدت الحكومة أسلوب حكامة يراعي مبادئ . للمراقبة والتتبع

إقرار إلزامية النتائج بالنسبة للقيمين على البرامج المدرجة مع ضرورة تقييم المنجزات 
  .دوريا ومقارنتها باألهداف المسطرة

 
اصة تتسم بالسرعة وبالمرونة الالزمتين لتنفيذ العمليات وقد تم وضع مساطر خ

ومقابل . المبرمجة في أقرب اآلجال مع الحرص على احترام القوانين الجاري بها العمل
هذه المرونة في التنفيذ، تم تعزيز المراقبة البعدية بتنظيم إفتحاص مشترك لكل من 

 الترابية وكذا تفعيل مسلسل تتبع وتقييم آثار المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة لإلدارة
وفي هذا الصدد، وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية، تعتزم الحكومة . العمليات المنجزة
  .  2008 في منتصف  لنتائج المبادرةالقيام بتقييم مرحلي

  
وفي هذا اإلطار تم إحداث المرصد الوطني للتنمية البشرية الذي يشكل ضمانة   
ويعتبر هذا . المبادرة وحسن تسيير هيئات حكامتها وإنسجام مجموع عملياتهالروح 

 الوزير األول، تساهم في إعداد تصور عام للتنمية تحت إشرافالمرصد هيأة مستقلة 
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البشرية من شأنه أن يضع اإلنسان في صميم األولويات الوطنية وذلك طبقا للتوجيهات 
  .السامية لصاحب الجاللة

  
 عضوا تم تعيينهم من طرف صاحب الجاللة من بين 18رصد من ويتكون الم  

تتلخص و. المسؤولين السامين في اإلدارات العمومية والفاعلين الجمعويين والجامعيين
  :تدخالت المرصد فيما يلي 

  
المتعلقة بالتنمية البشرية وكذا  رصد وتحليل المعطيات األساسية •

  المساهمة في تحديد وتتبع مؤشراتها ؛

والمقارنة واألبحاث والخبرات بخصوص التنمية  ز الدراسات العامةإنجا •
 خصوص ؛على الواإلقصاء  البشرية عموما ومحاربة الفقر والتهميش

الوطنية للتنمية البشرية ووقعها على مؤشرات  تتبع وتقييم إنجاز المبادرة •
 التنمية البشرية ؛

 العمومية وضع االقتراحات التي من شأنها تحسين فعالية السياسات •
   االلتقائية ؛إتكريسا لمبد البشرية رهن إشارة الحكومة المتعلقة بالتنمية

إعداد مؤشرات خاصة بالتنمية البشرية و تقييم أثرها على المجاالت  •
 الترابية ؛

 18بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يقدم يوم  إنجاز تقرير سنوي يتعلق •
للمبادرة  ز المادي والمالييتضمن حصيلة اإلنجا ماي من كل سنة،

   .واألهداف المسطرة لها وتحليل الفارق بين حصيلة انجاز المبادرة
  

  حماية القدرة الشرائية للمواطنين  - 2
  

 ز دينامية النمويتعز من السنوات الخمس األخيرة خالل تمكن االقتصاد الوطني  
 دون احتساب 2006 سنة % 6,2تدريجيا ليصل إلى  تحسن الناتج الداخلي الخامحيث 

  . وهو أحسن إنجاز خالل هذه العشرية2002 سنة %3,1الفالحة والصيد البحري مقابل 
  

موازاة مع التدابير الفعالة المتخذة في مجال  لنمول يقد ساهم التطور اإليجابو  
  .2006 سنة %9,7 إلى 2001 سنة %12,5 تراجع معدل البطالة من فيإنعاش التشغيل 

  
المستوى المعيشي للمواطنين حيث ارتفع الناتج الداخلي الخام  تحسن وبالتالي  

كما تحسن . 2006 درهم سنة 20.400 إلى 2001 درهم سنة 15.800الفردي منتقال من 
  . خالل هذه الفترة%1,4مؤشر التنمية البشرية نسبيا بـ
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 في %1,7 التحكم في التضخم في حدود نتيجةوتحسنت القدرة الشرائية للمواطنين   
تحمل السلطات العمومية  بفضل 2006 إلى 2001 الممتدة من سنة لمتوسط خالل الفترةا

  .الحبوب والسكر والمواد النفطية في السوق العالمية لعبء ارتفاع أسعار
  

المواطنين إلى التدابير المتخذة في إطار  باإلضافة إلى ذلك، يعزى ارتفاع دخل  
ور ـى لألجـة الحد األدنـصوص برفع قيموار االجتماعي، ويتعلق األمر على الخـالح
 ومراجعة أجور الموظفين وتعزيز التغطية الصحية األساسية والرفع من % 10 بـ

لى المساهمة زيادة عالتعويضات العائلية وكذا إعادة النظر في الضريبة على الدخل، 
  . ةـااليجابية لتطور القروض الصغرى في تحسين دخل الساكن

  
وفي إطار دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين و أمام االرتفاع المستمر ألسعار   

  : المواد األولية في األسواق العالمية، اتخذت مؤخرا مجموعة من التدابير أهمها 
  

خالل   ةـواد األساسيـم المـ مليار درهم لدع20رفع غالف المقاصة إلى  −
    ؛2008ة ـسن

 يما يخص نظام المقاصة ؛إعداد إستراتيجية جديدة ف −

إحداث لجنتين دائمتين يرأسهما الوزير األول ، تتكلف األولى بتتبع ومراقبة  −
 األسعار وحماية القدرة الشرائية ، بينما تتكلف الثانية بمحاربة آثار الجفاف ؛

االستمرار في تطبيق التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة والمتعلقة بدعم القمح  −
 ف الرسوم الجمركية على استيراد القمح اللين والصلب ؛ اللين وحذ

 وقف استيفاء رسم االستيراد المطبق على الزبدة ؛ −

 ؛ 17% إلى60%تخفيض الرسوم الجمركية على الحليب المسحوق من  −

  .7%تعليق تطبيق الرسوم على أسواق الجملة والتي تبلغ  −
  
  وتكاليفها دور المقاصة في االقتصاد الوطني- 3

 
  ر المقاصة في االقتصاد الوطني دو −
  

للحافظ على اإلثمان عند االستهالك في مستواها الحالي تتحمل الدولة فارق السعر   
  :بالنسبة للمواد النفطية على الشكل التالي 

  
 درهم للتر  0,85 :         البنزين الممتاز •

  درهم للتر 1,55 :       الغازوال العادي •
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  للتردرهم  0,88 :        350 الغازوال  •

 درهم للطن 1.264 :       الفيول الصناعي •

  درهم 60:      كلغ12قنينة البوطان  •

  درهم15:      كلغ3قنينة البوطان  •

 .     عند االستهالكمالسكر والدقيق الوطني تتحمل الدولة درهمان للكيلوغرا •
 

اقة فباإلضافة إلى الدور المهم الذي يلعبه نظام المقاصة في المحافظة على الط          
الشرائية للمستهلكين يتجلى دوره اإليجابي أيضا في التخفيف من وتيرة ارتفاع معدل 

 2006المسجل سنة  %  3,3التضخم ومن المرتقب أن ينخفض هذا المعدل من 
كما يساهم هذا الدعم من جهة في المحافظة على القدرة .  2007سنة  %  2,3ىـإل

ن جهة أخرى ضمان سعر محدد بالنسبة التنافسية للقطاعات الصناعات المعنية وم
، دون إغفال الدور المهم الذي يلعبه الدعم  للفالحين خاصة لمادة الشمندر والقمح الطري

  .       الموجه لمادة الغازوال في قطاع النقل
  

 تكاليف المقاصة −
  

 لدعم 2008بلغت اإلعتمادات المبرمجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة   
 وهو ما ،مليار درهم خالل السنة الحالية 5,13 مليار درهم مقابل 20اسية المواد األس
ويعزى هذا االرتفاع من جهة إلى الوضعية التي تعرفها أسعار .  في المائة49يمثل زيادة 
 في األسواق الدولية حيث انتقل على الخصوص سعر عاز البوطان ومادة هذه المواد 

 دوالر للطن عند بداية السنة 480  و460الي من الغزوال في السوق الدولية على التو
، ومن جهة أخرى توسيع الدعم إلى القمح الطري   دوالر للطن820 و800الحالية إلى 

 ليصل إلى 2007 دوالر للطن في شهر يناير 200الذي ارتفع ثمنه في السوق الدولية من 
  .   دوالر للطن في شهر أكتوبر الماضي380

  
إعادة النظر في النظام الحالي لدعم يتعين  عن هذه الوضعية، نظرا للعبء الناجمو  

  :  فيما يلي تتلخصالمواد األساسية والذي يشكو من عدة اختالالت 
  

الهدف المتوخى من سياسة الدعم المتمثل في تخفيف وطأة أثمان بيع  عدم تحقيق •
 الدعم على هذه المواد على الطبقات الفقيرة والمعوزة، حيث أن تعميم االستفادة من

لإلشارة وحسب الدراسات . كافة المستهلكين يشكل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة
من المبالغ المخصصة من % 10المنجزة فإن الطبقات الفقيرة تستفيد من أقل من 

 بالنسبة للغازوال ؛ % 1طرف الدولة لدعم غاز البوطان و
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 ؛ ة من طرف الدولةالمضاربة في األثمان، وعدم احترام األسعار المحدد •

 ؛ عدم احترام معايير الجودة المتفق عليها بالنسبة للدقيق المدعم •

  ؛ عدم تسويق الحصص المحددة خصوصا بالنسبة للدقيق المدعم •
   

تعمل الحكومة حاليا على دراسة إمكانية إصالح نظام الدعم الحالي عبر استهداف   
توخى من سياسة الدعم والمتمثل في الطبقات الفقيرة والمعوزة وذلك لتحقيق الهدف الم

.  الشرائية اتخفيف وطأة أثمان بيع هذه المواد على هذه الطبقات والحفاظ على قدرته
  :ة ـ على المحاور التالي هذا اإلصالحيرتكز

  
 توجيه دعم مباشر للطبقات الفقيرة والمعوزة وذلك من شأنهاإرساء ميكانيزمات  •

 وذلك ة تحسين وضعهم االجتماعيبوضع شبكات اجتماعية تستهدف مباشر
تشجيع والتغطية الصحية الشاملة  و محاربة الهدر المدرسيخصوصا عبر

 النشاطات المدرة للدخل ؛

 تنافسية اروفظإتمام برنامج تحرير قطاع المواد النفطية وقطاع السكر مما سيخلق  •
 أفضل تمكن من تخفيض كلفة اإلنتاج وبالتالي األثمنة عند اإلستهالك ؛  

ليات تسمح آ تمكن من إحداث 2008اقتراح مقتضيات في إطار قانون المالية لسنة  •
للدولة بتغطية المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار المواد المدعمة في األسواق 

 ة ؛  ـالدولي

ثار تقلبات األسعار الدولية آبالنسبة لقطاع الطاقة، وضع إستراتجية تهدف الحد من  •
ي تنويع المصادر وذلك بهدف ضمان التزود بالطاقة بمختلف للمواد النفطية تتمثل ف

ثار الفاتورة آأشكالها ومواردها، وتعميم الولوج إليها بأقل كلفة مع التخفيف من 
 .النفطية على ميزانية الدولة 

 
  التشغيل - 4

  
  آلية دعم التشغيل الذاتي −

  
اب حاملي يعتبر برنامج مقاولتي آلية لدعم إنشاء المقاوالت من طرف الشب  

  : الشهادات ، ويتضمن ثالث مكونات 
  

 درهم، وذلك من خالل التكوين 10.000تحمل نفقات المواكبة في حدود  •
 12التكميلي والمساعدة على إنجاز مخطط المشاريع والمواكبة على مدى 

  ؛ راـشه
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 من % 10 في حدود  منح تسبيق بدون فائدة لصالح الشباب حاملي المشاريع •
  ؛   درهم15.000مع تحديد سقفه في كلفة المشروع 

 من القرض البنكي الممنوح عبر صندوق % 85ضمان الدولة في حدود  •
 . ضمان قروض إنشاء المقاولة الشابة

  
وقد كلف الصندوق المركزي للضمان بتسيير التسبيقات المقدمة، في حين كلفت   

علقة بمواكبة المقاولين الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات بتسيير الخدمات المت
كما تم ، في أول مبادرة من . على أساس اتفاقية تم إبرامها بين الدولة وهذه الوكالة 

  . نوعها، تفويض ضمانة الدولة لألبناك
  

وقد تمت تعبئة جميع المتدخلين في هذه اآللية من إدارات ومؤسسات عمومية   
  . بع تطوره عن كثب وبنوك قصد إنجاح هذا البرنامج الوطني الذي يتم تت

  
 أكتوبر 31 وإلى غاية 2006هذا ، ومنذ االنطالق الفعلي لبرنامج مقاولتي سنة   
 كما أن  "مقاولتي" شاب وشابة على مستوى شبابيك 11.000، تم تسجيل حوالي 2007

 ملف، تم 4.875الملفات التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجان الجهوية بلغ عددها 
رة على ـرف هذه األخيـة من طـوك، وتمت الموافقـدى البنـها لـ من2.616داع ـإي

  .وقد ساهمت في تمويل هذا البرنامج سبعة بنوك .   مشروع1.000
  

، تم القيام ، بالتعاون مع كل المتدخلين، بالعديد من " مقاولتي"ومنذ انطالق برنامج   
 هذا البرنامج سعيا لضم اإلجراءات الهادفة إلى تبسيط المساطر و إضفاء المرونة على

  .أكبر عدد ممكن من الشباب إليه
  

تمكين الشباب من   2007 مارس 23ومن اإلجراءات التي تم اتخاذها في   
الحصول على تسبيق الدولة دون انتظار اإلفراج عن القرض البنكي، وذلك لتمكينهم من 

كما .  الخصوص تمويل مصاريفهم المتعلقة بإحداث مقاولتهم و تأجير محل عملهم على
أن هناك عزم على القيام بكل مبادرة من شأنها أن تذكي فعالية هذا البرنامج وتوطيد 

  .حصيلته األولية 
  

وتجدر اإلشارة، إلى أنه، وباإلضافة إلى برنامج مقاولتي، يمكن للشباب حاملي   
بلغ عدد وفي هذا الصدد، . المشاريع االستفادة مباشرة من صندوق ضمان المقاولة الناشئة

 منذ انطالق هذا الصندوق أواخر 800المشاريع التي استفادت من هذا الصندوق قرابة 
2006.   
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 إنعاش التشغيل  −
  

 تقدما مهما في ميدان 2005لقد شكلت األيام الوطنية للتشغيل المنعقدة في شتنبر   
ت وتتلخص التوصيا. إنعاش الشغل خاصة لفائدة  الشباب العاطلين حاملي الشهادات

  .برنامج تأهيل وبرنامج مقاولتي وبرنامج إدماج: المنبثقة عن هذه األيام في ثالثة برامج 
  

مة برامج نظام التربية والتكوين مع الحاجيات الفعلية ءوتهدف هذه البرامج الى مال  
للبالد وسد العجز المتراكم في مجال التشغيل عبر تنمية التكوين من أجل اإلدماج وتنظيم 

 أجل اكتساب التجربة المهنية و كذا تشجيع المقاوالت لتشغيل حاملي الشهادات تداريب من
برسم إبرام عقود الشغل للمرة األولى مما سيمكنها من تعزيز  جبائية عبر منحها امتيازات

  .تأطيرها
  
وفي مجال التشغيل الذاتي يهدف برنامج مقاولتي الى دعم المبادرات الشخصية     

 . درهم250.000حداث مقاوالتهم الخاصة باستثمار ال يتعدى للشباب عبر تحفيزهم إل
 

وبالموازاة مع هذه البرامج تم العمل على تحسين طرق الحكامة المتعلقة بسوق   
الشغل عبر ترشيد الوساطة من خالل إعادة هيكلة الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل 

 . الميدانوالكفاءات وتنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في هذا
 

 على إثر 2008 منصب شغل في أفق 200.000ولقد التزمت الحكومة بإحداث   
 2007 غاية شهر أكتوبر إلى 2006 وكحصيلة لها مند انطالقها بداية  .ه البرامجذتفعيل ه

  :يلي   مايمكن تسجيل
  

 ا العدد ليصلذ شاب طالب للشغل وسيرتفع ه67.000تم إدماج :  برنامج إدماج -
   متم السنة الجارية ؛73.000 إلى

 شاب 17.000 إدماج لفائدةتكوين من أجل التنظيم عمليات تم :  برنامج تأهيل -
   ؛(L’Offshoring) في قطاع ترحيل الخدمات  5.000طالب للشغل منهم 

 1.000 يظ مقاولة خاصة حإحداث طلب 2.500تم تسجيل :  برنامج مقاولتي -
  . مشروع600بناك  بالقبول ومولت مختلف األطلب منها

  
وبالنظر لهذه االنجازات فقد أكد السيد الوزير األول أمام البرلمان عزم الحكومة   
تطبيق مضامين التدابير والتوصيات المنبثقة عن أشغال األيام الوطنية   علىالسهر

مختلف مراحل إنجازها بغية ترجمتها إلى فرص شغل  وتتبع" مبادرات من أجل التشغيل"
  .منهم ة حاملي الشهاداتللشباب وخاص
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 التكوين من أجل يرةت تدعيم وتسريع و2008وفي هذا اإلطار سيتم خالل سنة   
إعادة التأهيل واإلدماج سعيا لمطابقة الكفاءات مع حاجيات سوق الشغل ومواكبة األوراش 

 . (L’Offshoring)الكبرى والمهن الجديدة كقطاع ترحيل الخدمات 
  

 منظومة الوساطة على مستوى سوق الشغل وتجديد كما ستتم متابعة إصالح  
عبر إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للتشغيل و الكفاءات ومدها باإلمكانيات  أساليب الحكامة،

   .القطاع الخاص الالزمة وكذا تنمية الشراكة مع
 

 المزيد من فرص الشغل، تتجه الحكومة إلحداثومن أجل دعم السياسة اإلرادية   
المقاوالت الصغرى والمتوسطة عبر توفير  إطار محفز على المبادرة إلى مساعدة 

 على المستويات المؤسساتية والتمويل  خصوصاالخاصة وكذا اتخاذ التدابير الالزمة
  . والبنيات التحتية من أجل تحفيز عمليات االستثمار

  
 عبر) برنامج مقاولتي(وفي هذا اإلطار سيتواصل تشجيع برنامج الشغل الذاتي   

  ألف درهم وذلك بوضع250تيسير إحداث المقاوالت التي ال يتجاوز مبلغ استثماراتها 
  .آليات المواكبة الضرورية وانتقاء أنجع للمشاريع من طرف لجن جهوية مختصة

  
 التغطيـة الصحيـة األساسيـة -  5

 
إن التعميم التدريجي للولوج لنظام التغطية الصحية األساسية من خالل تفعيل  

ضيات مدونة التغطية الصحية األساسية، يعتبر مكونا أساسيا إلستراتيجية التنمية مقت
، تم تفعيل نظام التأمين اإلجباري  في هذا الصدد. وضعهـاتم االجتماعية المتجددة التي 

قاعدي القطاعين العام ت لفائدة موظفي وم2005 غشت 18األساسي عن المرض ابتداء من 
ع من نسبة الساكنة المستفيدة من التغطية الصحية األساسية والخاص، مما مكن من الرف

  . % 34إلى 
 

 على تم العملأما بخصوص نظام المساعدة الطبية لفائدة األشخاص المحتاجين فقد  
مما سيمكن .  2008ة منه خالل سنة د االستفاةإتمام هندسة هذا النظام حتى تتسنى انطالق

 .  من الساكنة% 60 من أكثر  إلىاألساسيةمن رفع التغطية الصحية 
 

 بعدة اجراءات قبلية من خالل عمل ستة لجان وزارية تم القيامفي هذا اإلطار،  
 :   اآلن  أنجزت لحدمتخصصة، حيث 

  
دراسة اآلثار المالية لهذا النظام من أجل تحديد شروط التوازن المالي على المدى  •

ات محددة، حيث تم  القيام  في إطار ضمان سلة عالجبعيدالقصير،  المتوسط وال
  بدراسة إكتوراية لهذا الغرض ؛
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تحديد طريقة علمية لضبط الساكنة المستفيدة بشكل دقيق من خالل معايير مدققة  •
  ستسهر على تطبيقها الوزارات المعنية وكذا الجماعات المحلية ؛

 تحضير مشاريع النصوص التطبيقية الخاصة بنظام المساعدة الطبية؛  •
  .ام بتجربة ميدانية لهذا النظام في جهة نموذجية وهي جهة تادلة أزيالللقياتحضير  •

 
  : على 2007 منذ سنة تمموازاة مع هذه التدابير،  

  
القيام بمجهود مالي استثنائي وذلك عبر فتح اعتمادات إضافية لتمكين  •

المؤسسات اإلستشفائية العمومية من تحسين خدماتها لفائدة األشخاص 
ة فيما يخص األغلفة المالية المخصصة القتناء األدوية وتأهيل المحتاجين وخاص

في هذا اإلطار تم تخصيص مبلغ إضافي يبلغ . وتوسيع عرض الخدمات الطبية
 مليون درهم 400 و تم تعزيزه بمبلغ 2007 مليون درهم برسم سنة 300

 قصد مواكبة تفعيل نظام المساعدة 2008برسم مشروع قانون المالية لسنة 
  ية ؛الطب

 
العمل على مواصلة إصالح المؤسسات اإلستشفائية، بغية تحسين مواردها  •

توسيع مجال عرض  الذاتية والرفع من جودة ومردودية نظام خدماتها، وكذا
الخدمات االستشفائية بشكل متوازن ما بين الشبكة الصحية األولية والمستشفيات 

مراكش ووجدة،  وفاسمن كل  مراكز استشفائية بةوذلك عبر مواصلة بناء ثالث
اح  ـافتتو مستشفى 21 مستشفى محلي وتأهيل 11وانطالق أشغال بناء 

مستشفى اإلختصاصات، "، بالمركز اإلستشفائي لمراكش و"األم والطفل"ب ـقط
،  والشروع  بالمركز اإلستشفائي لفاس" األم والطفل ، المستعجالت والتحاليل

  .نية مستشفيات محلية  مركز صحي و ثما200بالعمل في أكثر من 
  

   تأهيل العـالم القـروي ومحاربة آثار الجفاف-  6
  

  :تسريع ولوج الساكنة القروية إلى التجهيزات األساسية −

   ؛ إنجاز برامج الولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء قرب •

 كلم  لفك 2.000 كلم حاليا إلى 1.500الرفع من وتيرة إنجاز المسالك القروية من  •
 حاليا؛ %  55 عوض 2015في أفق %  80عزلة عن الساكنة القروية بنسبة ال

 إنجاز برسم سنة 2012تعميم الولوج إلى خدمات الهاتف بالعالم القروي في أفق  •
 جماعة قروية 33مركزا لالنترنيت ب  61 ، مليون درهم242 بكلفة تقدر ب 2007
  .تف واالنترنيت جماعة قروية عبر تكنولوجيا خاصة بشبكة الها826وربط 
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 لتبلغ النسبة العامة لتمدرس الفتيات ما :تعميم التمدرس بالعالم القروي −
  : % 88 سنة ما قدره  11 و6بين 

 مؤسسة تعليمية سنويا وتجهيزها وربطها بالماء الصالح للشرب والكهرباء 200تأهيل  •
  وبشبكة التطهير؛

توسيع شبكة الداخليات  مدرسة ابتدائية و40 إعدادية و120إنجاز مؤسسات جديدة  •
 .والمطاعم المدرسية

   :الصحة −

   مركز صحي قروي جديد؛186 بالشروع بالعمل في الشبكة الصحية األوليةتعزيز  •

التخطيط  والصحة اإلنجابية والتلقيحالمتعلقة بالبرامج تكثيف الخدمات المقدمة في إطار  •
اض المعدية وغير وصحة الطفل والشباب ومراقبة األوبئة ومحاربة األمرالعائلي 

وسيخصص لهذه الغاية مبلغ . المعدية وحماية ومراقبة الصحة في الوسط البيئي
  .2008 مليون درهم برسم سنة 1.209

 :عبر تنويع مصادر الدخل −

إعداد إستراتيجية إلصالح قطاع الفالحة ووضع منظور متجدد  •
يرمي إلى تنمية القطاعات الفالحية الواعدة المنتجة لمواد 

للتصدير ولتلبية الحاجيات الداخلية باألساس عبر تثمين موجهة 
استعمال األراضي الفالحية والموارد المائية وتعزيز المكننة 
والتكوين وتقوية المنظمات المهنية والتعاونيات الفالحية وكذا 

  تسهيل الولوج إلى التمويل؛ 

النفقات ( االستفادة من اإلعفاء التام من الضرائب والرسوم  •
كما )  مليار درهم2,95 تقدر ب2007ئية برسم سنة الجبا

 800يستفيد القطاع الفالحي من إعانات مالية مباشرة بمبلغ 
مليون درهم في السنة من أجل المساهمة في تعزيز االستثمار 
 لالخاص بهذا القطاع والرفع من مردوديته وعقلنة استعما

  دة؛ الموارد المائية والمساهمة في الولوج إلى أسواق جدي

الشروع في إنجاز في إطار برنامج تحدي األلفية مشروع  •
 مليون دوالر أمريكي يهم 300تحسين اإلنتاجية الفالحية بكلفة 

    هكتار نحو التشجير؛160.000توجيه إنتاجية 
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تسريع إنجاز برامج محاربة الفقر بالوسط القروي للمبادرة  •
 3.770جاز الوطنية للتنمية البشرية حيث تم في هذا اإلطار إن

 مليار درهم مع إعطاء األولوية لألنشطة 1,2مشروع بمبلغ 
 مليون درهم لتعزيز 200المدرة للدخل حيث تم رصد مبلغ 

قدرات جمعيات القروض الصغرى وتكثيف تدخلها في العالم 
 سيتم تعزيز اإلمكانيات المخصصة 2008وبرسم سنة . القروي

  . مليون درهم403من طرف المبادرة بالعالم القروي بمبلغ 

  : ماليير درهم2بتكلفة   : التخفيف من آثار الجفاف −

 : عبر التدخالت اآلتية  حماية الماشية وإغاثتها-أ

 قصد توزيعها بثمن  ماليين قنطار من الشعير المدعم3استيراد حوالي  •
 درهم للقنطار مع تحمل مصاريف النقل وتوزيع مليوني 150مدعم ال يفوق 

 درهم للقنطار 220المركبة بثمن مدعم ال يفوق قنطار من األعالف 
 درهم للقنطار مع إيقاف 180وتوزيع مليون قنطار من الذرة المدعمة بثمن 

استيفاء رسوم االستيراد والرسم على القيمة المضافة المطبقة على أعالف 
  .الماشية المستوردة من شعير وذرة وحبوب الصوجا

 وكذا وية وزرع الشجيرات العلفيةنجاز برنامج الستصالح المناطق الرعإ −
تكثيف عمليات حماية القطيع ضد األمراض المعدية وتحسين توريد الماشية من 

  خالل اقتناء شاحنات صهريجيه وتهيئة نقط التزود بالماء؛   

 تسريع وثيرة تعويض الفالحين المستفيدين من برنامج تأمين الحبوب ضد -ب
  فالح؛7584 هكتار لفائدة 107.000 والذي هم مساحة آفة الجفاف

 وذلك من خالل دعم ةضمان تزويد السوق الداخلي ببذور الحبوب المختار -ج
 إلي إيقاف استيفاء ة درهم للقنطار باإلضاف115هذه الحبوب المختارة في حدود 

 رسوم االستيراد المطبقة على البذور المستوردة؛

 عن صا في الماء نسمة تعرف خصا1.780.000تزيد على  تزويد ساكنة -د
    طريق اقتناء الصهاريج وكراء الشاحنات وضمان تسييرها؛

 عبر إعطاء األولوية للعمليات التي  إحداث فرص الشغل بالوسط القروي-ه
  .تنجزها اإلدارات العمومية للمناطق المتضررة من جراء الجفاف
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  استراتيجية الدولة في مجال السكن االجتماعي -  7
  

ضعية السكن غير الالئق في العقود األخيرة وضعت الحكومة سنة أمام تفاقم و  
  : إستراتيجية جديدة للنهوض بهذا القطاع تهدف باألساس إلى 2003

  
الحد من انتشار السكن العشوائي وتغطية الخصاص الحاصل على مستوى  −

  السكن االجتماعي ؛

 سكنية  وحدة120.000يرة إنجاز وحدات السكن االجتماعي إلى تالرفع من و −
    ؛2012 وحدة سكنية في أفق سنة 150.000 إلىسنويا لتصل 

  الدولةبما فيهاإشراك كل األطراف المعنية بإشكالية السكن غير الالئق  −
  . الجماعات المحلية واألسر المستفيدةو

  
   .وعلى هذا األساس تمت بلورة عدد من هذه اإلجراءات

  
   اإلجراءات المتعلقة بإنعاش العرض-أ

  
   :يمكن ذكرين هذه اإلجراءات العديدة التي ترمي إلنعاش العرض من ب  

  
مدن بدون "وضع مقاربة جديدة لمحاربة السكن الغير الالئق من خالل برنامج  

وقد بلغت تكلفة هذا .  2004والذي أعطيت انطالقته ابتداء من سنة " صفيح
.  رهم مليار د8بدعم عمومي وصل إلى  2007 مليار درهم سنة 21البرنامج 

 لفائدة 2010ويهدف هذا البرنامج إلى القضاء على مدن الصفيح في أفق 
  . حي صفيحي1.000 عائلة متواجدة بأزيد من 280.000

  
تعبئة وتجهيز وتهيئة عقارات الدولة والجماعات المحلية بغرض وضعها تحت  

تصرف المنعشين العقاريين الخواص بشروط مالية تفضيلية تمكنهم من إنتاج 
  .م القدرة الشرائية لألسر المعوزةئت سكنية بتكلفة تالوحدا

  
تدعيم الموارد المالية المخصصة لقطاع السكن االجتماعي حيث تم في إطار قانون  

 إنشاء صندوق التضامن من أجل السكن الممول عن طريق 2002المالية لسنة 
ار ـلي أزيد من م2006اإلتاوة على اإلسمنت والذي بلغت موارده المالية سنة 

 . مليون درهم286و
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الرفع من الطاقة االستيعابية للمدن وتخفيف الضغط عليها، عن طريق خلق أقطاب  
 في هذا اإلطار قد تمو. عمرانية جديدة، خصوصا في ضواحي المدن الكبرى

  : إحداث 
  

 1.180مدينة تامنصورت بضواحي مراكش على وعاء عقاري عمومي يقدر بـ  
  نسمة ؛300.000 تبلغ هكتار وبطاقة استيعابية

 هكتار 840مدينة تامسنا قرب الرباط تمتد على وعاء عقاري عمومي يقدر بـ  
 . نسمة250.000بطاقة استيعابية تصل على 

  
" ملوسة: "كما أن الدراسات جارية النطالق أشغال التهيئة بمدن أخرى جديدة   
  .كاديرأب" تكاديرت"بسطات و" الخيايطة" وبطنجة
  

   المتعلقة بدعم الطلب اإلجراءات-ب
  

هذه اإلجراءات ذات طبيعة مؤسساتية و مالية باألساس تتعلق بإحداث صناديق   
  :ضمان للقروض الممنوحة لفائدة األشخاص ذوي الدخل المحدود وغير القار 

  
 مليون 425 الذي بلغت مساهمة الدولة فيه لحد اآلن FOGARIMصندوق  •

 في هذا اإلطار إلى حدود لجتهاالتي تمت معادرهم و يصل عدد الملفات 
 ملف أي ما يعادل قروض ممنوحة تصل إلى 24.841 حوالي 2007سبتمبر 

 . مليون درهم627 ماليير و3

يهدف هذا الصندوق إلى دعم فئة  : FOGALOGE PUBLICصندوق  •
ستخدمي القطاع العام بما فيهم موظفي الدولة والجماعات المحلية مموظفي و

مساهمة من  2004 وقد استفاد هذا الصندوق سنة .والمؤسسات العمومية
 .  مليون درهم350عمومية وصلت إلى 

 الصغيرة ليشمل سلفات المنظم لنشاط ال18-97توسيع مجال تطبيق القانون  •
  .السكن االجتماعي بعد ما كان يقتصر على تمويل األنشطة المدرة للدخل فقط

  
  لقانوني والمؤسساتي اإلجراءات المتعلقة بتحيين وتحسين اإلطار ا-ج

  
   :تهم هذه اإلجراءات على الخصوص  

  
هيكلة المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالسكنى الذي اقتصر من جهة على  •

 مؤسسة العمران عبر دمج مؤسسات التهيئة والبناء  بإحداثرأسملة هذه المؤسسات
«ERAC» ئق ومؤسسة التشارك، والوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير الال 
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«ANHI »  والشركة الوطنية للتجهيز والبناء «SNEC»  ومن جهة أخرى إعادة 
توجيه أنشطة مؤسسة العمران لكي تلعب دورا تكميليا للقطاع الخاص من خالل 

 .تركيز نشاطها على مشاريع تهيئة ومحاربة السكن غير الالئق 
 

ميم انتشار  تعتخصمراجعة سياسة التعمير عبر اتخاذ مجموعة من اإلجراءات  •
 وإعادة توجيه أنشطتها،  وكالة 26 حاليا إلى  عددهايصلالتي الوكاالت الحضرية 

كما يتم حاليا وضع . الشباك الوحيد وتبسيط المساطر المتعلقة بالتعميروإحداث 
مة الترسانة القانونية ءاللمسات األخيرة للمدونة الجديدة للتعمير من أجل توحيد ومال

 . حاليا عمول بهاالم
  

  السكن بجهة سوس ماسة درعة -  8
  

طور اإلنجاز بجهة سوس التي هي في تبلغ الكلفة اإلجمالية للمشاريع المنجزة أو   
  2.477,84 والخاصة بمجال محاربة السكن غير الالئق بـ 2000ماسة درعة منذ سنة 

  .  أسرة114.568مليون درهم لفائدة حوالي 
  

 مليون 840,7ة في هذه المشاريع تقدر بـ وتجدر اإلشارة إلى أن مساهمة الدول  
 مليون درهم ومساهمة 579,7 قدره مادرهم موزعة بين صندوق التضامن للسكنى ب

  . مليون درهم 261الميزانية العامة بـ
  

  :تتوزع كلفة هذه المشاريع باألساس على األقاليم والعماالت التالية و  
  

  اهمة الدولةمس الكلفة اإلجمالية للمشاريع  عمالة أو إقليم

  281  1.236  إيدوتنان_عمالة أكادير

  163  515  يت ملولآ_عمالة انزكان

  114  237  إقليم تارودانت

  67  102  إقليم تيزنيت

  88  160  إقليم وارزازات
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  االقتصاد االجتماعي -  9
  

يضطلع مجال االقتصاد االجتماعي بما فيه العمل التعاوني بدور بارز في دعم   
صادي وضمان التالحم االجتماعي، واإلسهام في إحداث الشغل ومحاربة الفقر النسيج االقت

وفي هذا اإلطار تهدف تدخالت مكتب تنمية التعاون إلى . عبر خلق أنشطة مدرة للدخل
تفعيل دور التعاونيات وإعادة هيكلتها لالندماج في اقتصاد السوق والمنافسة وتلبية 

  .حاجيات القرب
  

أن قطاع االقتصاد االجتماعي الذي كانت تشرف عليه وزارة وتجدر اإلشارة إلى   
السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي سابقا يدخل حاليا ضمن اختصاصات 
وزارة الشؤون االقتصادية والعامة التي ستعمل على استكمال وتتبع األوراش التي هي في 

  : منها على الخصوص  ،طور اإلنجاز
  

المالئم لتنمية متجانسة للتعاونيات عبر توفير إطار قانوني يستجيب توفير اإلطار  
لمتطلبات المرحلة الراهنة وتنفيذ مخططات هادفة لتكوين مواردها البشرية 

 فرص الشغل في قطاعات واعدة ال سيما حداثوالتشجيع على إحداث تعاونيات إل
 ؛ مهيكلةبين الشباب حاملي الشهادات والنساء ومنتجي القطاعات غير ال

 إعداد استراتيجية واضحة لتأهيل التعاونيات؛ 
 بشأن النظام األساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب 83/24تعديل القانون رقم  

  ؛تنمية التعاون
دراسات إلعداد مخططات جهوية لتنمية االقتصاد االجتماعي في إطار إنجاز  

وفي هذا الصدد يجدر . ةة المعنيلس الجهويااتفاقيات شراكة بين الوزارة والمج
لس االتذكير بأن الوزارة الوصية على القطاع قد أبرمت اتفاقيات شراكة مع المج

دراسات إلعداد مخططات نجاز  إل2007 أغسطس 3 بتاريخ ة المعنيةالجهوي
عبدة - بولمان و جهة دكالة- جهوية لتنمية االقتصاد االجتماعي  بكل من جهة فاس

 .وجهة تادلة أزيالل   احسنوجهة الغرب الشراردة بني 
  

  :كز هذه  الدراسات على المحاور التالية توستر
  
 الواعدة على صعيد  مع التركيز على القطاعاتتوفير بنك لألنشطة المذرة للدخل •

  .الجهة، وذلك عبر إنجاز تشخيص دقيق لكل الموارد المتوفرة بالجهة

عي بالجهة، تشخيص مواطن قوة ومواطن ضعف مؤسسات اإلقتصاد اإلجتما •
وخاصة منها الجمعيات التنموية والتعاونيات التي تشكل المجموعات المنظمة 

  .والمؤهلة لخلق وتدبير األنشطة المذرة للدخل
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 بالجهة، و ذلك بناء على نتائج  اإلجتماعيإعداد مخطط عمل لتنمية اإلقتصاد •
األهداف وسيحدد هذا المخطط ، الساكنة المستهدفة و. المحورين األول والثاني

 كذاالمسطرة واإلجراءات الالزمة لبلوغ هذه األهداف مع جدولتها الزمنية، و
هذا المخطط، أو تمويله، أو مواكبته، مع توضيح ذ تنفيباألطراف التي سيعهد إليها 

  .طرق وكيفية تدخلها 

 برنامج يحدد التزامات مختلف األطراف التي ستساهم في تنفيذ هذا –إعداد عقد  •
  .  أرض الواقعالمخطط على

  

   برنامج حساب تحدي األلفية-  10
  

حساب "يهدف البرنامج المقدم من طرف المملكة المغربية للتمويل من طرف   
 النمو االقتصادي دعم إلى Millenium Challenge Account (MCA)"تحديات األلفية

وسيمكن .  الشغل في القطاعات التي تتوفر على مؤهالت عالية وإنعاشعبر رفع اإلنتاجية
لمناصب الشغل وهي الفالحة فرة هذا البرنامج من تقوية بعض القطاعات الحيوية المو

ومن المنتظر أن تساهم االستثمارات التي سيتم . والصناعة التقليدية والصيد البحري
 األنشطة ذات التأثير السوسيواقتصادي الكبير على تنميةإنجازها في هذا اإلطار في 

 األنشطة المدرة دعمكما ترمي هذه االستثمارات إلى . لجهوي والمحليالمستوى الوطني وا
مساهمة في تحقيق النمو وجلب االستثمار وإنعاش الشغل ورفع دخل والقادرة على الللدخل 

  .المواطنين وهو ما سيؤدي إلى توسيع السوق الداخلية وتطوير الصادرات
  

دام المنافسة األجنبية على في ظل مناخ يتميز بانفتاح االقتصاد الوطني واحتو  
مستوى السوق الوطنية والعالمية، وضع المغرب عدة استراتيجيات قطاعية ترمي إلى 

وفي . تأهيل القطاعات التي تتوفر على إمكانيات مهمة وقادرة على توفير فرص الشغل
" MCAحساب تحديات األلفية "هذا الصدد، قدم المغرب برنامجا للتمويل من طرف 

تسريع تطبيق هذه االستراتيجيات وتحسين فعاليتها على المدى المتوسط وذلك يرمي إلى 
بهدف استغالل الفرص التي توفرها األسواق مع تشجيع إعادة هيكلة وتحديث هذه 

  . النمو االقتصاديمن أجل المساهمة في تحسينالقطاعات الحيوية وذلك 
  

ب تحديات األلفية حسا"ويستهدف البرنامج المغربي المقدم للتمويل من طرف  
MCA"  في نفس التي تتوفراألكثر خصاصا وخصوصا المناطق الحضرية والقروية 
على إمكانيات مهمة للتشغيل وعلى ثروات طبيعية غير مستغلة بشكل جيد نظرا الوقت 

تعيق الرفع من اإلنتاجية وتحسين جودة الزالت الطرق التقليدية لإلنتاج التي نتشار ال
  .المنتوج
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ن المقترح المغربي الذي سيستفيد من تمويل هيئة تحديات األلفية مجموعة ويتضم  
الذي  تحسين اإلنتاجية الفالحيةبمشروع  ويتعلق األمر. من المكونات ذات األبعاد القطاعية

والتين واللوز الزيتون  ك المثمرةمتكاملة موجهة لدعم زراعة األشجارأنشطة  يقوم على
 ضيعة فالحية في المناطق 136.000من هذا المشروع وسيستفيد . النخيل المثمر و

 هكتار، ويبلغ الغالف 217.000البورية والمسقية وفي الواحات وذلك على مساحة 
ويشمل هذا البرنامج عدة مناطق ومدن يذكر منها  . مليون دوالر 300اإلجمالي للمشروع 

مة وتاوريرت تاونات وتازة وفاس وسيدي قاسم وشفشاون وتطوان والعرائش والحسي
وبركان وجرادة وصفرو وخنيفرة وأزيالل والحوزو وشيشاوة والصويرة ووارزازات 

  .والراشيدية وفيكيك وبني مالل وبولمان وطاطا 
  

تحديث أسطول الصيد البحري لى  إ التقليديصيد البحريمشروع تأهيل ال ويرمي  
ن إلى السوق الوطنية  ودعم ولوج الصياديالتقليدي وتحسين البنية التحتية لالستقبال

ستفيد من هذا وسي. البحث العلميوتنظيم عمل البائعين المتجولين وتشجيع والدولية 
ومن .  مليون دوالر 120 بحار صغير وسيصل غالفه اإلجمالي إلى 30.000المشروع 

بين المناطق المستفيدة من هذا البرنامج ، السعيدية والدار البيضاء والناظور وطنجة 
 وتطوان والعرائش والمهدية نطان وطرفاية وسيدي إفني وأكادير وآسفيوأصيال وط

  .ووجدة ومراكش 
  

 مليون دوالر 110إلى  الصناعة التقليديةتطوير ويصل المبلغ اإلجمالي لمشروع   
ويرمي إلى تعزيز النمو االقتصادي عبر دعم االرتباط القائم بين قطاعي الصناعة التقليدية 

روع على الخصوص تحديث البنية التحتية التجارية والتاريخية وسيهم المش. والسياحة
كما يهدف إلى دعم وتحديث . للمدينة العتيقة لفاس عبر ترميم خمس مواقع تاريخية

صناعة الخزف بمدينتي فاس ومراكش ودعم هذا القطاع على المستوى الوطني والدولي 
  . شخص120.000وتكوين 

 
  تحديمو القطاع الخاص ، سيعمل برنامج هيئةوفضال عن ذلك ، وسعيا إلى دعم ن  
 على دعم بعض األنشطة العرضية التي تطمح إلى ديناميية سوق الشغل والتشغيل األلفية

وستشمل هذه األنشطة دعم المقاوالت بناء على . الذاتي وإحداث المقاوالت الصغرى
لتي وبرنامج المقاربات الموجهة في هذا الصدد والمعمول بها في إطار برنامج مقاو

.  والمبادرة الوطنية للتنمية البشريةالمقاوالت الصغرى والمتوسطة إلنعاش الوكالة الوطنية
 شاب مقاول وتقوية قدرات الهيئات الوسيطة المؤهلة في 6.000ويخول البرنامج مواكبة 

  . مليون دوالر  35 و تبلغ التكلفة اإلجمالية لهذا البرنامج  .هذا المجال
  

عم القطاع الخاص أيضا من خالل تحسين استفادة المقاولين الصغار من وسيترجم د  
وفي هذا السياق يأتي دعم الخدمات التمويلية خاصة جمعيات القروض .  مصادر التمويل

 50الصغرى إلنعاش قطاع التمويل الصغير وأيضا لتشجيع محاربة الفقر بمبلغ يصل 
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 المستفيدين من القروض الصغرى إلى ويتوقع أن يرفع البرنامج من عدد. مليون دوالر
 ماليين شخص عن طريق تحسين استفادة الجمعيات من صندوق جايدة 4أزيد من 

  .وتطوير منتجات تمويلية جديدة وتعزيز الشفافية والفعالية العملية
  

V –  المنشآت العامة والمؤسسات الماليةمحور  
  

  مراقبة ميزانيات المنشآت العامة– 1
   

  داد والمصادقة على ميزانية المنشآت العامة  مسطرة اإلع-
             

ميزانية المؤسسات   المتعلق بالمراقبة المالية، تخضع69-00طبقا للقانون رقم   
والمنشآت العامة لمصادقة الوزارة المكلفة بالمالية فيما يتعلق بالمنشآت الخاضعة للمراقبة 

 المنشأة ببرنامج تعاقدي مع الدولة، فإن وفي حالة ارتباط. القبلية والمراقبة المواكبة
وينطبق نفس اإلجراء على المؤسسات العامة . الميزانية تستثنى من تأشيرة هذه الوزارة 

  . الخاضعة للمراقبة المواكبة التي يصادق أعضاء مجلسها اإلداري على ميزانيتها 
                                                                   

الشركات التي تساهم (وفيما يخص المنشآت الخاضعة للمراقبة بمقتضى اتفاقية   
، فإن للمجلس )الشركات ذات االمتياز(أو تعاقدية ) فيها الدولة بطريقة غير مباشرة

وينطبق نفس اإلجراء  .اإلداري أو التداولي وحده الصالحية للمصادقة على ميزانياتها
  .على الشركات المختلطة

                                                                        
وقد جرت العادة أن توجه الوزارة المكلفة بالمالية سنويا للمنشآت العامة منشورا   

يحدد المبادئ الرئيسية إلعداد ميزانياتها وذلك انسجاما مع التوجهات العامة للحكومة 
   .ق بإعداد مشروع قانون مالية السنة ومنشور السيد الوزير األول المتعل

  

  استثمار المؤسسات والمنشآت العامة معدل إنجاز - 2
  

توقعات المرتبطة بها بشكل التطورت استثمارات المنشآت العامة ونسبة إنجاز   
   :وذلك كما يتضح من خالل الجدول التالي إيجابي خالل السنوات األخيرة 

  
  ز اإلنجانسبة  مليار درهم   السنوات

2000  18,6  67% 

2001   18,7  68%  

2002   21,5  73%  
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2003  23,4  78%  

2004  28,1  78%  

2005  32,3  79%  

2006  40,9  79%  

  

  عمليات الخوصصة - 3
  

   برنامج الخوصصة-أ 
  
 نفيما يخص تقييم الخوصصة وآثارها االقتصادي واالجتماعي يجب التذكير أ  

 47 وحدة تتكون من 73، مكن من تحويل 1993برنامج الخوصصة الذي انطلق منذ سنة 
عملية خوصصة، حيث بلغت  107 مؤسسة فندقية إلى القطاع الخاص عبر 26شركة و

 مليار درهم ، بما في ذلك مداخيل الرخص المتعلقة  100المداخيل اإلجمالية ما يفوق
نتائج وتعد هذه ال .بقطاع االتصاالت وكذا تفويت جزء من رأسمال البنك المركزي الشعبى

ثمرة برمجة دقيقة لمختلف عمليات التفويت بفضل التأطير المؤسساتي للعمليات المنجزة 
  .والشفافية التي اتسمت بها 

  
وبصفة عامة، فإن برنامج الخوصصة كانت له آثار إيجابية على االستثمارات   

وعلى مداخيل الدولة وكذا على إحداث مناصب شغل جديدة وتحسين مردودية وإنجازات 
كما حقق هذا البرنامج العديد من   .الشركات المخوصصة بعد تحويلها للقطاع الخاص 

  :األهداف المتوخاة منه سيما
  
تسهيل إدماج عدد من القطاعات في السوق العالمية بفضل االستثمارات  •

  الخارجية واالختيار الموفق لشركاء استراتيجيين ذوي خبرة ومستوى عالمي؛

 ية للدولة نحو المنشآت العامة؛تخفيض التحويالت المال •

تحقيق عائدات مهمة بالنسبة للميزانية العامة ساهمت في تمويل العديد من  •
 االستثمارات في القطاع االجتماعي وفي مجال البنيات التحتية؛

 تطوير مهن جديدة؛ •

 إنعاش بورصة القيم بالدار البيضاء؛ •

 . ة الرفع من المداخيل الجبائية لفائدة الميزانية العام •
 

 مليار درهم من عائدات الخوصصة لفائدة صندوق 35وقد تم تخصيص أزيد من   
الحسن الثاني للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية حيث يشكل هذا الصندوق رافعة قوية 
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لالستثمار المنتج وآلية فعالة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ، سواء فيما يتعلق بالبنيات 
 وبالبنيات المخصصة الستقبال االستثمارات لعالم القرويجتماعي وباالتحتية وبالمجال اال

الصناعية والسياحية وكذا فيما يتعلق بالتقنيات الجديدة لالتصال واإلعالم أو من خالل 
  .آليات التمويل المحدثة بتعاون مع األبناك ومؤسسات الضمان 

  
 مليار درهم 18قارب  ما ي2007ويبلغ مجموع إلتزامات الصندوق إلى نهاية يونيو   

 500 مليار درهم وإحداث ما يناهز  195ستنجم عنها إستثمارات إجمالية إضافية تبلغ 
  .ألف منصب شغل

  
 يجب التذكير بأن 2008فيما يخص توقعات مداخيل الخوصصة برسم السنة المالية 

مسلسل الخوصصة يندرج في إطار إستراتيجية انفتاح النسيج االقتصادي الوطني على 
القطاع الخاص وجلب االستثمارات األجنبية في مناخ يتسم بالتنافسية والشفافية ويرتكز 

 المتعلق بالخوصصة الذي ينص على تسجيل المنشآت 39-89 على قانون رقم سباألسا
العامة التي سيتم تفويتها إلى القطاع الخاص في الئحة الوحدات المزمع خوصصتها بنص 

  .تشريعي
  
 منشآت عامة توجد جلها في طور 7 هذه الالئحة تتضمن حاليا ويجب التذكير أن   

، ويتعلق األمر بشركة المنتوجات 2008التهييئ قصد عرضها للتفويت في أفق سنة 
) SSM(وشركة األمالح بالمحمدية ) BIOPHARMA(البيولوجية والصيدلية والبيطرية 

) SOCOCHARBO(وشركة تسويق الفحم والخشب ) SCS(والشركة الشريفة لألمالح 
ومصنع األجور والقرمود لشمال إفريقيا ) SONACOS( والشركة الوطنية لتجارة البذور

)BTNA (ومركب النسيج بفاس )COTEF.(  
  
باإلضافة إلى هذه العمليات يتم كذلك التحضير لتفويت مساهمة الدولة في رأسمال   

 من قانون رقم 49دة  للقطاع الخاص وذلك تفعيال للما(SODEP)شركة استغالل الموانئ 
ة ـ المتعلق بالموانئ، حيث من المرتقب أن يتم إنجاز هذه العملية في متم سن02-15

كما يرتقب تفويت حصة من رأسمال البنك المركزي الشعبي وذلك طبقا   .2008
  . القاضي بإصالح القرض الشعبي المغربي 96-12لمقتضيات قانون رقم 

  
وصصة نحو منهجية جديدة تعتمد على فتح تدريجي ستتجه مستقبال استراتيجية الخو  

  .  لرأسمال بعض المنشآت العامة في وجه شركاء استراتيجيين أو عبر البورصة 
  

وقد تشمل هذه العمليات بعض المنشآت العامة التي تعمل في مناخ تنافسي   
قوية تكون لها مقومات   وذلك بعد تكوين مجموعة(HAO)كمجموعة التهيئة العمران 

جعلها قادرة على مواجهة المنافسة وكذا بعض المؤسسات العمومية بعد تحويلها إلى ت
  . (ONDA)شركات مساهمة كالمكتب الوطني للمطارات 
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   التدبير المفوض -  4
  

تتجلى مزايا التدبير المفوض على الخصوص في توفير الموارد المالية الناتجة عن    
اع الخاص وكذا الربط بين تكاليف إحداث وسائل جديدة للتمويل من طرف القط

  .االستثمارات والتعريفة مع تبسيط تسيير المرافق العمومية 
  

وقد تم إبرام العقود األولى في مجال التدبير المفوض منذ بداية القرن العشرين    
 مراكش -فاس وفاس-همت قطاعات إنتاج وتوزيع الماء واستغالل الخطوط السككية طنجة

ومع مطلع الثمانينات بدأ . انئ الدارالبيضاء والمحمدية وطنجة واستغالل بعض المو
االهتمام بالتسيير الخاص للمرافق العمومية خصوصا في مجال الطرق السيارة والنقل 

  . الحضري وتوزيع الماء والكهرباء والتطهير وجمع النفايات 
  

لحظيرة ففي مجال إنتاج الماء والكهرباء تم إنجاز مشاريع الجرف األصفر وا   
وتقدر . الهوائية بالكدية البيضاء بتطوان وجلب الماء للدار البيضاء من وادي أم الربيع

وفي مجال جمع النفايات تم إبرام .  مليار درهما12االستثمارات التي تم إنجازها بما يناهز 
  . عقود همت مدن الصويرة وطنجة والدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير 

  
يع الماء والكهرباء والتطهير، فقد تم إنجاز مشاريع بكل من مدن وفيما يخص توز   

 مليار 53الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان والتي تطلبت استثمارات هامة تناهز 
  . درهم 

  
وتجب اإلشارة في هذا الصدد إلى أن كل هذه العقود مازالت سارية المفعول ، 

مية وتلبية الحاجيات المتزايدة للمستهلكين مساهمة بذلك في تطوير خدمات المرافق العمو
ويمكن االستدالل بقطـاع إنتـاج الكهرباء من طرف مركب اإلنتاج للجرف . والمرتفقين 

  .من اإلنتاج الوطني %  50األصفر الذي يساهـم بمـا يناهـز 
  
والجدير بالذكر أن كل عقود التدبير المفوض المشار إليها والتي تنظم العالقة بين   

متعاقدين تتضمن مقتضيات تضمن للمفوض الوسائل الكفيلة لتتبع ومراقبة تدبير المرفق ال
  .العمومي واللجوء إلى فسخ العقد عند االقتضاء أو استرداد التدبير المفوض

  
وفيما يخص سعر الخدمات المقدمة، فإن العقود تنص على شروط وكيفية تحديد 

ري بين األطراف المعنية بما فيها الوزارة ومراجعة هذا السعر ويتم ذلك في إطار تشاو
  .الوصية 
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  ةعامميزانية الالمساهمة المؤسسات والمنشآت العامة في  - 5
  

 خاصةالمنشآت العامة بقسط وافر في مداخيل الميزانية العامة ، والمؤسسات هم اتس  
 قدره  ما2006 خالل سنة عائداتومثلث هذه ال.  عن طريق عائدات االحتكار واالستغالل

ويتضمن .  2005 سنة % 4,2مقابل  العادية للميزانية العامة المداخيلمن  % 5,3
التقرير السنوي حول قطاع المنشآت العامة المقدم إلى البرلمان معطيات مدققة وجداول 

  . تفصيلية توضح مضمون وتطور هذه المساهمات
  

عامة، في متم دجنبر المنشـآت الوالمؤسسات وقد بلغت الموارد بذلك المتأتية من   
.  2005 مقارنة مع % 41مسجلة ارتفاعا بقيمة مليون درهم  7.729، مبلغا قيمته 2006

وتم تسجيل هذه النسبة على الرغم من عدم إنجاز جزء من الموارد المتأتية من المكتب 
  . الشريف للفوسفاط 

  
وقد . درهم مليون 7.993 مبلغ 2007وتبلغ التوقعات برسم قانون المالية لسنة   

بلغت بنسبة إنجاز  ، أي 2007 في متم غشت ليون درهمم 5.957 إلى اإلنجازاتوصلت 
التوقعات المتعلقة بالموارد المتأتية من المنشآت  بلغفت ، 2008سنة  لأما بالنسبة . % 75

 . 2007مقارنة بسنة  % 13,6 أي بانخفاض نسبته  مليون درهم6.907العامة ما قدره 
نخفاض بالخصوص إلى عدم برمجة األتاوة على استغالل الفوسفاط بما ويعزى هذا اال

  . مليون درهم وإلى عدم برمجة منح رخص جديدة لالتصـاالت 750يناهز 
  

ومن المرتقب . ، وهو رقم قياسي2007وتسجل هذه الموارد أعلى مستوى لها سنة   
 مليون درهم قبل متم 857أن يرتفع هذا اإلنجاز بتسديد المكتب الشريف للفوسفاط لمبلغ 

  . مليون درهم المسجلة في قانون المالية 500هذه السنة وذلك عوض 
  

 ماليير درهم في أواسط التسعينيات 4ويالحظ بأن هذه الموارد التي كانت تقارب   
 2006 قد بدأت تسجل أرقاما قياسية ابتداء من 2000 ماليير درهم في أوائل سنوات 5و
إنجازا هاما بالرغم من حذف أو تقليص بعض كل هذا التزايد ويش).  مليون درهم7.729(

وتعزى هذه الوضعية بالخصوص إلى تحسن .  وكذا خوصصة بعض الشركاتالعائدات
 اتخاذ مجموعة من اإلجراءات الهادفة إلى الرفع إنجازات بعض المنشآت من جهة، وإلى

 من لمالية الضرورية تتوفر على القدرة ا التيمن حجم بعض مساهمات المنشآت العامة
  .جهة أخرى 
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  :هذه المساهمات  تطوريبين الجدول التالي و  
  )بماليين الدراهم(                    

السنوات
200120022003200420052006

2007  
)توقعات(

2008  
)توقعات(

 من المتأتيةالموارد 
 6.907 4.8554.2415.0397.1335.4917.7297.993 المنشآت العامة

  
يتم تحديد مساهمة المؤسسات والمنشآت العامة في الميزانية العامة بعد دراسة و  

وحيث أن الدولة تلعب . لبرامج االستثمارية لهذه المؤسساتلمعمقة للوضعية المالية و
أدوارا متعددة كمساهم ومراقب ومسير وكذا ضامن للخدمات العمومية، فإن سياستها في 

  : بين هذا اإلطار تهدف إلى التوفيق
  

الرفع من مردودية وأرباح ومساهمة المنشآت العامة في مداخيل الميزانية  •
  العامة ؛

 التوازنات علىوالحرص على المردودية المالية لالستثمارات والمحافظة  •
  .  وتقويتهاالمالية لهذه المؤسسات

 
 وضعية المكتب الوطني للكهرباء وإعادة هيكلته وآفاق تحرير - 6

  القطاع
  

 تهقيمم من وجود بعض النتائج اإليجابية كتحسن رقم معامالت المكتب وبالرغ  
 تمثلت في تسجيل 2006سجل المكتب الوطني للكهرباء نتائج سلبية خالل سنة  ،المضافة

 ويعزى هذا 2005 مليون درهم سنة 241 مليون درهم مقابل 1.734عجز يقدر ب 
لمواد الطاقية المستوردة وتأثير العجز أساسا إلى عدم مراجعة األسعار رغم ارتفاع ا

  . مليون درهم800 بملغ 2006المراجعة الضريبية على نتائج 
  

 مليار درهم سنوياً 4بالنسبة الستثمارات المكتب، فقد عرفت مستوى مرتفع فاق   
ومن المرتقب أن تعرف هذه  . 2006 إلى سنة 2004خالل الفترة  الممتدة من سنة 

   .2008 مليار درهم في سنة 11 لتصل إلى 2007داء من االستثمارات نموا مهما ابت
  

مليار  34,26الستثمارات  ا، أن تبلغ2011-2007 للفترة المكتـبويتوقع برنامج   
ويهدف هذا البرنامج . درهم دون احتساب االستثمارات المنجزة ضمن عقود منح االمتياز

برنامج الكهربة إنهاء  اء عبرإلى دعم قدرات المكتب كما يرمي إلى تعميم التزويد بالكهرب
 وتقوية شبكة النقل والربط مع الدول المجاورة وكذلك إلى تطوير القروية الشاملـة

  .الطاقات المتجددة وتحسين جودة الخدمات 



 60

  
  :وفي أفق تحرير قطاع الكهرباء فإنه تم الشروع في تحضير   

  
سياسة تطوير  "مشروع إعادة هيكلة شاملة يصاحبها البنك الدولي في إطار قرض •

   ؛ ")PPD-Energie(قطاع الطاقة  

  .مشروع  إعادة هيكلة لمكتب الوطني للكهرباء  •
  

يهدف تحرير وتحديث قطاع الكهرباء إلى ضمان تنافسية أسعار الكهرباء الموجهة   
كما يهدف المتمثلة في جلب . لقطاع الصناعة وذلك في إطار توازن اقتصادي دائم للقطاع

ن خواص في إنتاج الكهرباء وإلى ضمان خدمة المرفق العام المتمثلة في استثمارات فاعلي
التعرفة على الصعيد توازن التزود بالكهرباء وتطبيق التعرفة االجتماعية واحترام 

  :المخطط المقترح المحاور التالية  ويتضمن. ي ـالوطن
  

ل على شكل إسناد نشاط نقل الكهرباء الخاضع الحتكار طبيعي إلى مسير لشبكة النق •
  شركة المساهمة ؛

إسناد نشاط اإلنتاج المنجز حاليا من طرف المكتب الوطني للكهرباء إلى شركة  •
 المساهمة ؛

قيام شركة المساهمة بنشاط التوزيع المنجز حاليا من طرف المكتب الوطني  •
 للكهربـاء ؛

  . وكالة متخصصة يمكن إحداثها على شكل مؤسسة عامة طرفتقنين القطاع من  •
  

 رأسمال الشركات الثالث التي سيقترح الدولةوبناء على هذا التصور ستملك   
المكتب الوطني للكهرباء المتعلقة باألنشطة إحداثها والتي ستحول إليها أصول وخصوم 

  .المذكورة 
  

في هذا السياق، يتوجب على المكتب الوطني للكهرباء القيام بعملية إعادة الهيكلة   
 13,5ل تسيير صندوقه الداخلي للتقاعد الذي تقدر تكلفته بأكثر من المالية واستكمال تحوي

  . والتحضير لعملية تحويله إلى شركة المساهمة مليار درهم
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 تحويل النظام الداخلي للتقاعد لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط - 7
  وإعادة هيكلته المالية

  
للمكتب الشريـف للفوسفاط يبلـغ عدد المنخرطين النشيطين في صندوق التقاعد   

ويقدر مستخدم  29.431  منخرطا ، بينما يصل عدد المتقاعدين المنخرطين14.348
  . مليار درهم 2الغالف المالي الموزع سنويا برسم المعاشات بحوالي 

  
يعتبر النظام الداخلي للتقاعد نظام رسملة جماعية يمول بواسطة مساهمات   

وكذا العائدات المالية للمبالغ ) 18,7%(لمشغل ومساهمات ا) 8,50%(المستخدمين 
  .المسجلة في حساب التقاعد اإلجباري للمستخدمين 

  
  : إصالحات تهدف إلى 2001وقد عرف هذا النظام خالل سنة   

  
إحالة المستخدمين الجدد الذين ولجوا ميدان العمل بالمكتب الشريف للفوسفاط ابتداء  •

 مع إمكانية (RCAR) نح رواتب التقاعدجماعي لمالنظام  على ال2001من سنة 
 مسير من طرف صندوق اإليداع (RECORE)االنخراط في نظام تكميلي للتقاعد 

 والتدبير ؛

 55 سنوات لتصبح اإلحالة على التقاعد ما بين 6 و5تمديد فترة المساهمة ما بين  •
 . سنة وكذا الرفع من مساهمات المنخرطين 55 و50 سنة عوض 60و

  
ارة إلى أن المجلس اإلداري للمكتب الشريف للفوسفاط وافق خالل وتجدر اإلش  

 على مبدإ 2006 ديسمبر 21 و2005 فبراير 23اجتماعين منعقدين على التوالي بتاريخ 
   .جماعي لمنح رواتب التقاعدالنظام تحويل التزامات الصندوق الداخلي للتقاعد إلى ال

  
 بين المكتب الشريف للفوسفاط 2005 مارس 17وقد تم توقيع اتفاق إطار بتاريخ   

وصندوق اإليداع والتدبير تتم بموجبه عملية التفويت المرتقبة في إطار احترام التدابير 
القانونية المطبقة على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع الحفاظ على الحقوق 

  .المكتسبة
  

 يوليوز 19توقيع يوم ، تم ال2008ولتفعيل عملية التحويل ابتداء من فاتح يناير   
 على بروتوكول اتفاق ثالثي بين الدولة والمكتب الشريف للفوسفاط وصندوق 2007

  .اإليداع والتدبير
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ويهدف هذا البروتوكول إلى تمكين المكتب الشريف للفوسفاط من وسائل تنفيذ   
استراتيجية طموحة وواضحة المعالم من أجل مواجهة تحديات المنافسة وتقوية موقعه 

  .كرائد دولي وترسيخ سياسة إرادية في قطاع الفوسفاط 
  

وسيمكن االتفاق المذكور من دعم القدرات المالية للمكتب من أجل تبوإ موقع جيد   
وهو يعطي أيضا ، وألول مرة الفرصة . للحصول على حصص جديدة في السوق الدولي

مكتب الشريف لمستثمرين عموميين مغاربة، عبر المساهمة المالية في مجموعة ال
للفوسفاط وذلك لتمكين المكتب من تنميته الصناعية وإنعاش سياسته التشاركية مع أكبر 

  . المجموعات الدولية
  

وبمقتضى هذا االتفاق ، تساهم الدولة في دعم قدرات التمويل الذاتي للمكتب   
ا خصوصا عبر اقتراح حذف إتاوة استغالل الفوسفاط المصدر ، حيث تؤكد بذلك عزيمته

و يحدد االتفاق مخطط التمويل . للعب دورها الكامل كمساهم في إطار نظام حكامة مجدد 
من أجل تحويل تسيير الصندوق الداخلي للتقاعد للمكتب الشريف للفوسفاط إلى الصندوق 

 مليار درهم من دون اللجوء إلى ميزانية أو 33الجماعي لمنح رواتب التقاعد بمبلغ يناهز 
  .ضمانة الدولة

  
ويضع هذا االتفاق أسس عملية إعادة هيكلة شاملة للمكتب عبر القيام بإجراءات   

أخرى ترمي إلى تحويل المكتب إلى شركة المساهمة من أجل تحسين حكامته وإبرام عقد 
برنامج بين الدولة والمكتب يحدد التزامات الطرفين من أجل إعادة الهيكلة وتحسين 

  .  المردودية 
  

  "لتعاون الوطنيا"مؤسسة  وضعية وآفاق -  8
  

  :تدل المؤشرات المتوفرة على تطور نشاط مؤسسة التعاون الوطني من حيث   
  

 أي 2006سنة  2.094إلى  2003 سنة 1.445عـدد المراكز الذي انتقـل من  −
  ؛ % 45بزيـادة نسبتهـا  

 أي 2003 سنة 132.071 مستفيدا مقابل 208.628 الذي بلغ المستفيدينعـدد  −
   ؛%58نسبتهـا  بزيـادة 

 744حيث وصل عددها إلى " للجمعيات الخيرية اإلسالمية "ةدعم الطاقة االستيعابي −
ة ـ سن40.299 نزيل مقابل 55.000 لفائدة 2003 سنة 493 مقابل 2006سنة 

   ؛ 2003

 مليون درهم منها 379 الذي ناهز 2006حجم ميزانية التعاون الوطني برسم سنة  −
  هيز ؛ مليون درهم برسم التج16
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 الذي يهدف إلى إدماج األشخاص المعوزين وذلك 2008-2006مخطط العمل  −
 برنامج المبادرة الوطنية للتنمية طرفبإعطاء األولوية للمناطق المستهدفة من 

 عبر تأهيل تسييره ونظامه اإلعالمي والتدبيري لتعاون الوطنيالبشرية وكذا تحديث ا
 وموارده البشرية ؛

 22رة الوطنية للتنمية البشرية إذ تم توقيع اتفاقية إطار بتاريخ تنفيذ برنامج المباد −
وتتلخص مهام التعاون .  ببني مالل بحضور السيد الوزير األول 2006سبتمبر 

 :الوطني في إطار هذه االتفاقية في 

  المساهمة في تحيين المخططات الجهوية من أجل محاربة التهميش ؛ •

 ن اإلقليمي والجهوي ؛تنظيم النسيج الجمعوي على الصعيدي •

 انتقاء وتدقيق المشاريع المتعلقة بمحاربة التهميش ؛ •

  . اللجن المحلية واإلقليمية والجهوية في عملية محاربة التهميشمساعدة •

التي تعد مكونا رئيسيا في " الهندسة االجتماعية"تدعيم دور التعاون الوطني حول  −
بر هذا التطور إحدى السيناريوهات ويعت. تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 حول 2006الثالث لدراسٍة تّم إنجازها من طرف المعهد العالي لإلدارة سنة 
  .استراتيجية التعاون الوطني 

اعتبار المؤسسة أهم فاعل في مجال محاربة التهميش واإلقصاء بفضل تجربتها التي  −
فضل إبرامها لعدة  سنة وانتشارها الواسع عبر التراب الوطني وكذا ب50تفوق 

 .شراكات مع فاعلين محليين ودوليين
 

    شركة ألطاديس-  9
  

تعهـدت مجموعـة ألطاديس بمناسبة خوصصة شركة التبغ بعدم تفويت أسهم    
وفي حالة عزم الشركة على تفويت أسهمها تلتزم هذه  . 2010الشركة إلى غاية 

 يتفويت مع التأكيد أن المقتنالمجموعة بإخبار وزارة االقتصاد والمالية بأي مشروع 
الجديد يتعهد بتنفيذ جميع االلتزامات المتفق عليها في إطار عملية التفويت بما فيها اتفاقية 

هدف هذه االتفاقية وت . 2006والتي تم تحيينها سنة  2003المبرمة سنة المساعدة التقنية 
شركة لتبغ وتحمل مخطط تنموي لقطاع اباألساس إلى وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ 

  .مهمة الدعم التقني لفائدة مزارعي التبغ وتحمل تكلفته المالية  "ألطاديس المغرب"
  
أما فيما يخص المؤسسات التي لن تشملها عملية الخوصصة ، فيمكن تحديدها في   

المؤسسات غير التجارية التي تنشط في القطاعات اإلجتماعية والتربوية والثقافية 
  .لطابـع اإلداري والمؤسسات ذات ا
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  مردودية القطاع البنكي وتطور نسبة األموال الذاتية-  10
 

  مردودية القطاع البنكي 
 

 انخفاضا 2003 إلى 2001لقد عرفت مردودية البنوك خالل الفترة الممتدة من  
، ويرجع هذا االنخفاض في المردودية معدل مردودية األموال الذاتيةملموسا فيما يخص 

  :إلى 
 

 نسبة العموالت اللذان  ضعفمعدل هامش الفائدة في الناتج الصافي البنكي وتدني  
 إلى  بنك المغربدفعبدورهما بالمنافسة الحادة على صعيد القطاع البنكي مما  تأثرا
 قروض بفوائد ال تكفي لتغطية إلى عدم منح البنوك قصد تنبيه 2003دخل سنة الت

 ؛ هاتكاليف موارد
األداء التي تستوجب تكوين مؤونة مهمة من طرف البنوك أهمية الديون المعلقة  

  . مما يخفض من هامش أرباحها
 

ونظرا للمجهودات التي قامت بها مؤسسات االئتمان في مجال تدبير المخاطر  
ه المؤسسات البنكية، ذا التخفيض الذي عرفه معدل استغالل هذوتنويع مصادر دخلها وك

  2004سنة    11,5  %من (ROE)  حقوق المساهمينفقد انتقل مؤشر العائد على متوسط 
 فقد انتقل  (ROA)الموجودات  ، أما العائد على متوسط 2006سنة   17,3 %إلى 
،  وهي مستويات متوسطة بالمقارنة  2006سنة %   1,22 إلى2004سنة  %   0,83من

 .    مع المؤشرات العالمية
  

  تطور األموال الذاتية 
 

ية للقطاع البنكي، دون احتساب األرباح الصافية السنوية، عرفت األموال الذات 
 25,3 حيث انتقلت من مبلغ 2006 إلى 2000ارتفاعا مهما   خالل الفترة الممتدة من 

، أي بنسبة زيادة 2006 مليار درهم سنة 38,2 إلى أكثـر مـن 2000مليار درهم سنة 
متوسط نسبة  نمو هذه ويبلغ   .% 51عامة خالل السبع سنـوات الماضيـة فاقـت 

  . % 8ا يقارب  ماألموال الذاتية سنويا 
 

كما تجدر اإلشارة إلى أنه خالل السنة الفارطة وصل مبلغ األموال الذاتية  
ما يقارب ثالثة ماليير درهم بعد أن ) FEC, CIH, CAM(للمؤسسات البنكية العمومية 

ر درهم وهو ما يظهر جليا  بما يقارب المليا2003كان هذا المبلغ سالبـا في سنـة 
التطور الهام في تصحيح المسار الذي عرفته هـذه المؤسسات في السنوات األخيرة من 

 . خالل إنجاز مخططات التقويم والتي أشرفت عليها السلطات النقدية
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   حسب القطاعات   تطور القروض البنكية-  11

  
ب خالل  السنوات ات التي شهدها القطاع المالي بالمغرـار اإلصالحـفي إط 

وهكذا، بلغت القروض . وم األبناك بدور مهم في تمويـل االقتصاد الوطنيـاألخيرة، تق
 من الناتج الداخل % 59 مليار درهم أي ما يعادل 339,6وك ـرف البنـالممنوحة من ط

   .2000 في سنة %  52,8 مليار درهم أي بنسبة 208 مقابل 2006الخام خالل سنة 

ام تطور القروض المفدمة لالقتصاد بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخ
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وقـد عرفت التمويـالت الموجهـة لالقتصـاد تطـورا ملحوظـا ابتـداء من   
 خـالل الفتـرة % 11.4 حـيـث سجلـت ارتفاعـا سنويـا قـدر ب 2005سنة 

  . 2003-2001 خـالل الفتـرة % 5.8 مقـابـل 2006- 2004
 

التطور السنوي للقروض المقدمة الى االقتصاد
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بدرجة أولى من القروض البنكية ، ) طاع الخدماتق( وقد استفاد القطاع الثالث  

.  وبدرجة أقل ، القطاع الثانوي ثم األولي.  2006  إلى 2000خالل الفترة الممتدة من 
وهكذا، تتضح ،  من خالل تصنيف القروض البنيكة حسب القطاعات االقتصادية هيمنة 

ي المتوسط السنوي ،  ف% 64,8القطاع الثالث الذي استفاد من القروض الموزعة بنسبة 
  .% 7,6 و % 27,6فيما بلغت حصتي القطاع الثانوي واألولي على التوالي 

تطور القروض البنكية حسب القطاعات االقتصادية  (بالنسبة المئوية)
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در ب ـا قـوسجلت القروض الممنوحة للقطاع الثالث في المتوسط تزايدا سنوي 

ت و يعزى هذا التطور إلى ارتفاع القروض الممنوحة لقطاع النقل والمواصال. % 9,8
در ـا قـا متوسطـوكذا لصالح النشاطات المالية حيث عرفت على التوالي تزايدا سنوي

  .% 16,9 و % 30,3ب 
  

أما بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع الثانوي ، فقد سجلت تزايدا ملحوظا بنسبة  
ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع القروض الممنوحة لكل من قطاع الطاقة والمياه . % 12,2
 قطاع الصناعة االستخراجية ، حيث بلغ معدل  التزايد في المتوسط السنوي لهذين وكذا

  . ، على التوالي % 14,1 و% 32,9القطاعين 
  

ومن جهة أخرى، تزايدت القروض الممنوحة للقطاع األولي بوتيرة متواضعة،  
    .% 1,2بلغت في المتوسط السنوي نسبة 

  
  لة المالية للقرض الفالحياإلصالح المؤسساتي وإعادة الهيك -  12

  
في إطار اإلصالح المؤسساتي تقدم حثيث تحقيق األربع األخيرة السنوات  شهدت  
هذه المؤسسة من تحسين تسييرها ومردوديتها مكن المالي للقرض الفالحي  والتقويم
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،   إلستكمال هذا اإلصالح المؤسساتي للبنكالمبذولةولمواصلة الجهود  .وتوازناتها المالية
شركة التمويل  إنشاء إلى يتم قريبا إبرام إتفاقية بين الدولة والقرض الفالحي تهدفس

طار انجاز مهام المرفق العمومي المنوطة إفي  الصغار الفالحي الجهوية لتمويل الفالحين
  .الدولةلحساب  بالقرض الفالحي

  
 المصادقة من 2003 تمت خالل سنة  ، فقدففيما يخص اإلصالح المؤسساتي  
 القاضي بإصالح القرض الفالحي والذي جاء 15.99ف البرلمان على القانون رقم طر

  :بمستجدات أساسية يمكن تلخيصها كما يلي 
  

 التي أصبحت تتمحور حول قيامه أساسا بتمويل تحديد مهمة القرض الفالحي •
 ؛ الفالحة واألنشطة المتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية للعالم القروي

خالل إبرام  وذلك من بمهام المرفق العمومي ، لحساب الدولة ،  مهمة القيام إسناد •
 ة ؛  دولإطار تعاقدي من أجل تمويل العمليات التي تتطلب دعما خاصا من طرف ال

تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس  •
 ؛ ةـرقاب

لجلب رؤوس  ،%49ي حدود نسبة  ف غير الدولةفتح رأسمال المؤسسة لمستثمرين •
  .موال جديدة لتمويل نشاط المؤسسة واالستفادة من خبرتهمأ

  
 2006سنة  نامج تعاقدير تم  إبرام ب،فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المالية للقرضو  

في إطار  وذلك ،2008إلى غاية  للفترة الممتدة بين الدولة ومؤسسة القرض الفالحي
ويهدف هذا .  الدولة إلعادة الهيكلة المالية لهذه المؤسسةولة من طرفذالجهود المب

وتقوية رأسمال المؤسسة الصغار  معالجة مديونية الفالحين إلىالبرنامج التعاقدي باألساس 
معايير تقوية توازناتها المالية لتمكينها من احترام الووتحسين تدبيرها ومردوديتها 

  .الجاريةسنة الفي أفق  اإلحترازية البنكية
  

   : وقد تم في هذا اإلطار  
  

فالح من أداء الديون التي بذمتهم تجاه القرض الفالحي  100.000إعفاء ما يناهز  •
وستكلف هذه .  وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية،  مليار درهم3والتي بلغت 

 سيتم استكماله باإلفراج عن الدفعة مليار درهم 1العملية ميزانية الدولة ما مبلغه 
سنة  والمبرمجة في مشروع قانون المالية ل مليون درهم350الثالثة واألخيرة بمبلغ 

2008 .  

 11,فتح رأس مال البنك لمستثمرين مؤسساتيين جدد مكنه من تقوية رأسماله بمبلغ  •
 .  مـمليار دره
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إتفاقية بين الدولة والقرض الفالحي لتخفيض  إبرام الجاريةسنة البداية في تم كما   
 بالنسبة للقروض % 5 الفائدة المطبق على القروض الممنوحة للقطاع الفالحي الىسعر 

وستكلف هذه العملية ميزانية الدولة .   بالنسبة لقروض اإلستثمار% 5,5و القصيرة األمد
  . مليون  درهم250 ، ما مبلغه 2011 الى2006خالل المدة الممتدة من 

  
 من ، لقرض الفالحيهودات الداخلية ل، عالوة على المجوقد مكنت هذه العمليات  

حقق نتائج صافية ت تحيث أصبح،  الماليةاوتوازناتهة هذه المؤسسة تحسين مردودي
  .      البنكي تعرف تحسنا مستمرااجابية كما أن أغلب مؤشرات استغاللهيا
  

طار استكمال اإلصالح المؤسساتي للقرض الفالحي المنصوص عليه في إفي و  
تمكين هذه ل ، و4 و3ليه  وبالخصوص مقتضيات فص، السالف الذكر15.99قانون رقم ال

 بين عملياتها لـفصاالحترازية البنكية من جهة، والمعايير المؤسسة من احترام ال
، من ةـاب الدولـلحسي ـق العمومـالمرفار ـم في إطـتتة والعمليات التي ـالتجاري

ي ـرض الفالحـة والقـين الدولة بـروع  اتفاقيـم  إعداد مشـ، فقد ت ة أخرىـجه
  شركة التمويل الفالحي الجهوية إلنشاء العام ارـد اإلطـلتحدي

(Société de Financement Agricole Régionale)وكذلك إنشاء صندوق لضمان  
. (Fonds de Stabilisation Prudentielle)التمويالت التي ستمنحها هذه األخيرة 

ب  لحساهالتي سيقوم القرض الفالحي بانجازالمهام اوستمكن هذه اإلتفاقية من ضبط 
  .  الدولة، في إطار تمويل برامج الدولة المعتمدة

  
مؤهلين الغير  وهكذا ستمول شركة التمويل الفالحي الجهوية الفالحين الصغار  

 القانون المنظم لشركات التمويل إلىوستخضع هذه الشركة . للتمويل البنكي التجاري
  .وسيتم انشاؤها على شكل شركة مساهمة كفرع للقرض الفالحي، ) يالقانون البنك(
  

VI – مواضيع مختلفة  
  

 اعتماد إطار النفقات على المدى المتوسط -  1
 

لتحسين مسلسل البرمجة القطاعية المتوسطة المدى عبر إضفاء مزيد من المرونة   
ت العمومية وكذا في توزيع الموارد العمومية وضبط التوقعات المتعلقة بتطور النفقا

قرر في إطار برنامج تانسجامها مع اإلكراهات المرتبطة بالتحكم في عجز الميزانية، فقد 
إصالح اإلدارة اعتماد إطار جديد للبرمجة يسمى إطار النفقات على المدى المتوسط يهدف 
إلى تدعيم التجانس بين السياسة القطاعية وأهداف دعم اإلطار الماكرو اقتصادي 

عمال األمثل للموارد المالية من أجل ضمان االلتزام الصارم بالمحافظة على عجز واالست
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 3الميزانية في مستوى مقبول بالنسبة لتطور مجموع موارد وتحمالت الدولة خالل فترة 
  :  وهكذا ستمكن هذه اآللية الجديدة من.  سنوات

 
ائج فيما يخص  تدعيم االنتقال من االعتماد على منطق الوسائل إلى منطق النت •

تدبير الميزانيــة وتركيز اهتمام المدبرين على إنجاز السياسات العامـة 
 واالستعمال األمثل للموارد المالية من أجل دعم جودة الخدمات التي يمنحها؛

 
تدعيم المالءمة والتنسيق واالندماج بين القطاعات فيما يخص البرامج المتعلقة  •

 بنفس السياسة األفقية؛
 
 سنوات والتحكيم داخل وبين 3ة في تدعيم وسائل البرمجة على امتداد المساهم •

القطاعات بالنظر لإلمكانيات المالية للدولة وتدعيم اإلدارات فيما يتعلق 
 .باالستعمال األمثل للموارد المالية المخصصة لها وتحسين جودة خدماتها

  
 تعزيز الالتركيز اإلداري -  2

       
زن  ومنسجم لمجموع التراب  الوطني فإن الحكومة من أجل تحقيق نمو متوا  

عازمة على تقوية الطاقة اإلستقطابية الجهوية من خالل تحقيق نقلة نوعية في تنفيذ 
مقاربات وتوجهات جديدة إلعداد التراب الوطني لتمكين بالدنا من تخطي مرحلة حاسمة 

حداث وزارة تجمع بين ا السياق، يأتي إذفي هو. في تطبيق سياسة الجهوية والالتمركز
لك ذوالتعمير واإلسكان و اختصاصات إعداد التراب الوطني والتنمية الحضرية والقروية

ه القطاعات من جهة، والسهر على اندماج السياسات ذمن أجل تفعيل الطاقات بين ه
وبالموازاة مع ذلك تعتزم الحكومة . القطاعية على مستوى المجاالت من جهة أخرى

تحسين الحكامة وتخليق الحياة العامة ودعم الالمركزية  اإلدارة بهدف مواصلة إصالح
  :عبر

   
تعزيز االندماج وااللتقائية للسياسات القطاعية على المستوى الترابي والجهوي  

ويندرج في هذا اإلطار . في إطار تعاقدي يربط بين الدولة والفاعلين المحليين
راش كبرى وتجسيد االستراتيجيات إحداث أقطاب للتنمية مستندة إلى إنجاز أو

الجديدة المتعلقة بالسياحة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الداخلية على 
 ؛" رواج"وبرنامج " انبثاق" على التولي عبر برنامج الصعيد المحلي

دعم الهيئات الثالث التي تم إحداثها إلنعاش التنمية االقتصادية واالجتماعية في  
جنوب وشرق المملكة من أجل تعزيز تكامل تدخالت الدولة كل من شمال و

 2008على مستوى الجهات المعنية وقد خصص لهذه الهيئات برسم سنة 
  مليون درهم؛600حوالي 
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توسيع صالحيات المصالح الالممركز لإلدارة وتعزيز وسائل تدخلها وكذا  
في إطار تعاقدي العمل على تقوية التنسيق فيما بينها على الصعيد المحلي وذلك 

فيما بينها والمصالح المركزية لتحديد أهداف تدخالتها واإلمكانيات المرصدة 
    . لذلك وكذا النتائج المتوخاة

 
  كتلة األجور -  3

 
 تحسين بنية الهادفة إلىولويات األيشكل التحكم في تطور نفقات الموظفين إحدى   

رد المخصصة لالستثمار من أجل الميزانية وتعزيز ادخار الميزانية والرفع من الموا
  .مواكبة اإلصالحات والبرامج التي تنجزها الحكومة

  
 عملية المغادرة الطوعية للموظفين التي استفاد أنوتجدر اإلشارة بهذا الخصوص   

 .  مليار درهم سنويا من كتلة األجور4,8 ما يناهز توفر موظف 39.000منها حوالي 
 2005برسم سنة %  12 مع الناتج الداخلي الخام من  انخفض حجم هذه الكتلة مقارنةوقد
  .2007خالل سنة %  10,7إلى 

  
 أي 2008 مليار درهم برسم سنة 67 يناهزع أن تبلغ كتلة األجور ما ـومن المتوق  

من %  10,2مقارنة مع السنة الحالية وهذا المبلغ يمثل حوالي %  6,6ا ـبزيادة قدره
بالدول التي لها نفس المستوى % 8تعدى هذه النسبة الناتج الداخلي الخام بينما ال ت

  :  أساسا عنوقد نتجت هذه الزيادة. االقتصادي للمغرب 
  

o  مخصص باألساس لقطاعات 2008 منصب مالي برسم 16.000إحداث 
 7.400(واألمن )  منصب1.800(والصحة )  منصب5.900(التعليم 
 ؛) منصب

o الدرجةوتفعيل النظام الجديد للترقية في اإلطار و . 
 

ومن أجل مواصلة األهداف المسطرة للتحكم في كتلة األجور مع الرفع من   
 فقدمردودية اإلدارة العمومية والموارد البشرية لمواكبة دينامية التنمية التي تعرفها البالد 

 :اتخذت عدة إجراءات تتجلى أهمها في ما يلي
    

قولة لتلبية الحاجيات حصر أعداد المناصب المالية المحدثة في مستويات مع •
 ؛ الملحة لبعض القطاعات كاألمن والتعليم والصحة والعدل

تشجيع عملية إعادة انتشار الموظفين من أجل سد الخصاص من الموارد  •
البشرية على المستويين القطاعي والجغرافي الذي تعاني منه بعض المصالح 

 ؛ العمومية
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تمر طيلة المسار المهني تعزيز تكوين الموظفين والنهوض بالتكوين المس •
للموظفين من أجل تحسين مردوديتهم والرفع من جودة الخدمات التي 

 ؛  اـيقدمونه

 ؛ مواصلة عملية التصدي لظاهرة الموظفين األشباح •

إعداد دراسة لمراجعة األنظمة األساسية للموظفين في أفق تبسيطها ومراجعة  •
 . عي االستحقاق والكفاءةمنظومة األجور وشروط الترقي اإلداري بكيفية ترا

  
   حجم تنفيذ ميزانية االستثمار-  4

  
  : المعطيات التالية 2006أفرز تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة   

  
 مليار درهم تم 31بلغت اعتمادات األداء المتوفرة ما يناهز :  الميزانية العامة •

على مستوى  % 70 على مستوى االلتزامات و% 98تنفيذها بمعدل 
  ؛  راتاإلصدا

بالنظر لالعتمادت المتوفرة  : ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  •
 في حين % 59بلغ معدل  االلتزام بالنفقات على االعتمادات المتوفرة ما نسبته 

   ؛% 23أن معدل اإلصدارات بلغ 

بلغ معدل االلتـزام بالنفقـات على : الحسابات الخصوصية للخزينة •
  .% 54 وتم إصدار ما معدله % 74توفـرة االعتمـادات الم

  
 ، وفي انتظار النتائج 2007أما فيما يتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة برسم السنة المالية   

النهائية برسم هذه السنة ،  فإن النتائج األولية والمؤقتة الخاصة بتنفيذ نفقات االستثمار إلى 
  : تبين ما يلي 2007غاية نهاية شهر سبتمبر 

  
 % 79معدل االلتزام بالنفقات على االعتمادات المتوفرة بلغ : يزانية العامة الم •

   من هذه االلتزامات ؛% 63في حين أن اإلصدارات بلغت ما يناهز 

 % 64معدل االلتزامات بلغ :  ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة •
  ؛ من هذه االلتزامات %79حيث تم إصدار ما معدله 

 وتم إصدار ما % 63االلتزامات ناهزت :  الخصوصية للخزينةالحسابات  •
   . من هذه االلتزامات% 79معدله 
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  مجهودات استثمارات الجماعات المحلية  -  5
  

يتبين من خالل االحصائيات المتوفرة أن نفقات االستثمار المنجزة من طرف 
  : خيرة هي كالتاليالجماعات المحلية، في إطار ميزانياتها، خالل الثالث سنوات األ

                      
  )بماليين الدراهم(                    

  نسبة النمو  2006  نسبة النمو  2005  2004

4.467  4.420  0,01-  5.030  13,80 %  

  
ون ـ ملي3.409،  2007ر ـر سبتمبـدود شهـالنفقات إلى حهذه ت ـكما بلغ  

  . % 17,80ها  ، أي بزيادة نسبت2006 خالل نفس الفترة من سنة 2.893درهم مقابل 
  

وإذا كان حجم استثمارات الجماعات المحلية قد عرف نوعا من الركود ما بين سنة   
   .  2006، فإنه عرف ارتفاعا نسبيا خالل سنة  2005 وسنة 2004

  
، والجدير بالذكر أن حجم استثمارات الجماعات المحلية يبقى مرتبطا بعدة عوامل   

وتعمل المصالح المختصة بوزارة المالية على . رمجة من بينها وثيرة إنجاز المشاريع المب
  .القيام بكل ما من شأنه تسهيل عمليات اإلنجاز في إطار اختصاصاتها 

  
  إصالح نظام إبرام الصفقات  -  6

  
إن المعطيات المتوفرة تبين أن الصفقات العمومية يتم إبرامها في مجملها عن   

ص ق المباشر إال في الحاالت القصوى التي تنطريق المنافسة  وال يتم اللجوء إلى االتفا
  .ها األنظمة المعمول بها في ميدان الصفقات العموميةعلي
  

عن طريق  2006سنة في هذا الصدد تجدر اإلشارة أن معدل الصفقات المبرمة   
في حين أن الصفقات التي تم إبرامها عن طريق  %  92 طلبـات العـروض وصل إلى

   . % 7دى االتفاق المباشر لم تتع
  

 5وقد تعزز هذا التوجه بعد صدور المرسوم الجديد للصفقات العمومية بتاريخ   
   .2007 والذي بدأ العمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2007فبراير 

  
 بتوافق مع مختلف المتدخلين في والجدير بالذكر أن هذا المرسوم الذي تم إعداده   

عتبار ترسيخ ممارسة الشفافية مع الحفاظ على مجال الصفقات العمومية ، يأخذ بعين اال
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مصالح اإلدارة والقطاع الخاص في إطار شراكة متوازنة وذلك في إطار تخليق الحياة 
  . العامة ومحاربة كل الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والرشوة

  
ومن بين اإلجراءات التي نصت عليها مقتضيات المرسوم الجديد والتي تصب في   
  :رساء الشفافية والمنافسة الشريفة اتجاه  إ

  
 على محاربة الرشوة من خالل بنود  مرةالتنصيص صراحة و ألول 

  المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية ؛ 

  إعالم جميع المتنافسين خالل مختلف مراحل مساطر إبرام الصفقات ؛ 

قات إلزام أصحاب المشاريع بنشر المعلومات المتعلقة بمسطرة إبرام الصف 
  في البوابة اإللكترونية لصفقات الدولة ؛

إلزام اإلدارة بضرورة إخبار ونشر قرارات اإلقصاء من المشاركة في  
  الصفقات ؛

إلزامية إخبار المتعهد الذي تم إقصاؤه من المنافسة باألسباب التي كانت  
 وراء هذا القرار ؛ 

لمتعلقة بإبرام اعتماد وسائل الطعن واللجوء للمصالحة لتسوية النزاعات ا 
 الصفقات ؛

 إمكانية لجوء المتعهدين  إلى االحتكام لدى لجنة الصفقات ؛ 
 .  إحداث بوابة وطنية إلكترونية خاصة بميدان الصفقات  

 
  قوانين التصفية  -  7

  
 لقانون تنظيمي من القانون ال47يتم إعداد مشروع  قانون التصفية طبقا للمادة   
 إلى تبيان أوجه استعمال التراخيص التي منحها البرلمان ويهدف هذا المشروع. المالية 

  .في إطار قوانين المالية واإلطالع على الحسابات النهائية للخزينة
    

وحتى يتأتى تمكين البرلمان من لعب الدور المنوط به في ممارسة رقابة فعالة 
 خالل فقد تم،  فيةللمالية العمومية من خالل المناقشة والمصادقة على مشاريع قوانين التص

السنوات الماضية على تدارك التأخير الحاصل في تقديم قوانين التصفية إلى مجلسي 
 على قانوني التصفية للستة 2006البرلمان، حيث صادق مجلسا البرلمان خالل سنة 

 المصادقة على 2007وتمت خالل سنة .  2001 ولسنة 2000األشهر األخيرة من سنة 
  . 2002 قانون التصفية لسنة
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 في انتظار 2005 و2004 و2003إعداد قوانين التصفية لسنوات تم  هكما أن  
. عرضها على البرلمان وبذلك يكون التأخير المتراكم منذ سنوات قد تم استدراكه كليا

   .2008 في بداية سنة 2006وسيتم إعداد مشروع  قانون التصفية لسنة 
  

 قصد توفير « GID »المندمج للنفقات وبالموازاة مع ذلك يجري اإلعداد للنظام 
لتجميع الحسابات في اآلجال القانونية باللجوء إلى األنظمة المالئمة الظروف العملية 

  .وهو ما سيمكن من تقليص مدة تقديم قوانين التصفية إلى مجلسي البرلمان. المعلومياتية
  

انين التصفية وقد تمت مواكبة هذه المجهودات على مستوى تسريع وتيرة إعداد قو  
مة برمجة وتنفيذ ميزانية الدولة مع ءبإصالحات جوهرية في الميدان الموازني همت مال

متطلبات الال تركيز وذلك في إطار المقاربة الجديدة لشمولية اإلعتمادات المرتكزة على 
وهو ما سيعطي لقوانين . النتائج وتعزيز مسؤولية القائمين على التدبير اإلداري والمالي

 خاصة على مستوى تقييم النتائج الملتزم بها مقابل الموارد أهمتصفية في المستقبل دورا ال
  .المعبئة لهذا الخصوص

  
  األراضي الفالحية المسترجعة -  8

  
 حوالي 1973 و1963تبلغ مساحة األراضي التي استرجعتها الدولة سنتي   

  . هكتارا762.380
  : اليوقد تم استعمال هذه األراضي على الشكل الت

  
  . هكتارات تم توزيعها في إطار اإلصالح الزراعي327.204 -

 هكتارا تم التخلي عن استرجاعها لفائدة المالكين السابقين عن طريق 34.865 -
  .التشطيب على قرارات االسترجاع

 هكتارات صدرت في شأنها موافقة اللجنة الوزارية المكلفة بالبت في 127.107 -
 .جاع األراضي الفالحيةالنزاع الناتج عن استر

 هكتارا مازالت في طور الدراسة من طرف اللجنة المكلفة بالبت في 13.334 -
  .النزاع الناتج عن عملية االسترجاع و تستغل من طرف مدعي الملكية

  . هكتارا تم تفويتها إلنجاز مشاريع االستثمار15.593 -

استعملت على " صوجيطا"و" صوديا" هكتار مسيرة من طرف شركتي 134.600 -
 :النحو التالي
 هكتارا مدرجة للشراكة مع مستثمرين مغاربة وأجانب عن 79.350* 

طريق طلب عروض دولي بهدف إنجاز مشاريع كبرى في ميدان الفالحة 
 هكتارا في إطار الشطر األول 40.820والصناعة الفالحية، حيث تم إكراء 
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تعلقة بالشطر الثاني من هذه من هذه العملية، وتتم حاليا دراسة الملفات الم
  .العملية

ومن أجل تتبع إنجاز المشاريع موضوع الشراكة، أحدث السيد الوزير 
، لجنة عهد برئاستها 2007 يناير 29األول، بمقتضى المنشور بتاريخ 

لوزارة الفالحة وتضم ممثلين عن وزارات الداخلية والشؤون العامة 
  .والمالية

ديرية األمالك المخزنية لتسييرها عن  هكتارا سلمت إلى م33.182* 
  .طريق الكراء

 هكتار من األراضي الحضرية وشبه الحضرية في طور التفويت 6.300* 
العمران (إلنجاز مشاريع سكنية وسياحية من طرف مؤسسات عمومية 

  ).وصندوق اإليداع والتدبير

وعه  هكتارا تم إكراؤها لفائدة صندوع اإليداع والتدبير وأحد فر6.791* 
  .إلنتاج األشجار الغابوية لصنع الورق) أوكافوريست(

  ".صوجيطا"و" صوديا" هكتارا ستحتفظ بها شركتا 8.977* 

 73.281 هكتارا تقوم بتسييرها مديرية االمالك المخزنية منها 109.677 -
 هكتارا تستعمل من طرف إدارات عمومية أو تأوي 36.396موضوع الكراء و

  . تجمعات سكنية
  

  لتدابير المتخذة لتسوية ملف األراضي المسترجعة ا-  9
  

 مارس 2 ظهير على إثر استرجاع الدولة لألراضي الفالحية تنفيذا لمقتضيات  
  .، تقدم عدة أشخاص مغاربة بمطالبات تخص البعض من هذه األراضي1973

  
 وقد عهد إلى اللجنة الوزارية المشتركة التي تجتمع بوزارة الفالحة بالنظر في هذا  

  .هكتارا 127.107 ملفا، تتعلق بمساحة 7.080النزاع حيث أبدت موافقتها لتسوية 
 

وبناء على هذه الموافقة قامت اللجنة اإلقليمية المحدثة بواسطة رسالة السيد الوزير   
 6459، المكلفة بتسوية النزاع المذكور بدراسة 1994 أبريل 18 بتاريخ 449األول عدد 

  . هكتارا وحددت ثمن التسوية116.294حالة تتعلق بمساحة 
 

وبعد إبداء المعنيين باألمر موافقتهم على الثمن المحدد من طرف هذه األخيرة،    
 هكتارا وذلك باستصدار النصوص اآلذنة 56.805 ملفا يتعلق بمساحة 2735تمت تسوية 

  .بالتفويت
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را فيمكن  هكتا70.302 حالة بمساحة 4345ة وعددها متبقيأما بالنسبة للحاالت ال  
  : تلخيص وضعيتها كما يلي

  
 هكتارا رفض أصحابها قبول الثمن المحدد من 6.927 ملفا تتعلق بمساحة 978 -

   ؛طرف اللجنة مما حال دون تسوية وضعيتهم

 هكتارا تتطلب تسويتها الحصول على 15.489 ملفا تتعلق بمساحة 1.134 -
لية بعد التأكد من أن شهادة اإلستغالل التي تسلمها وزرتي الفالحة والداخ

   ؛المستفيدين يستغلون األراضي موضوع التسوية

 هكتارا تنصب على عقارات تم توزيعها 37.073 حالة تخص مساحة 1.612 -
في إطار اإلصالح الزراعي أو أصبحت توجد داخل المدار الحضري أو تتوقف 

 على  نزاعات التحفيظ المعروضة على المحاكم أو المصادقةحلتسويتها على 
    ؛عملية الضم التي خضعت لها القطاعات المعنية

 هكتارا توجد حاليا لدى اللجنة اإلقليمية قصد تحديد 10.813 حالة بمساحة 621 –
  .كيفية التسوية

  

  تعبئة أراضي الدولة من أجل االستثمار -  10
  

 تواكب وزارة االقتصاد والمالية السياسات القطاعية وتساهم في تنمية االستثمار  
 وضع األراضي رهن إشارة المستثمرين من أجل إنجاز مشاريع في مختلف بواسطة

  .القطاعات االقتصادية وخصوصا في مجاالت السكن والسياحة والصناعة
  

 هكتارا 21.469وقد بلغ حجم العقارات التي تم تسخيرها لهذا الغرض ما يناهز 
 حداث هكتارا إل10.928، منها 2007 إلى سنة 2002  الممتدة من سنةخالل الفترة

 هكتارا لتهيئة مناطق سياحية جديدة وإنجاز 6.515أقطاب حضرية وإنجاز برامج سكنية و
 هكتارا إلحداث مجاالت الستيعاب مشاريع في 1.926مركبات سياحية وسكنية مندمجة و

 2.100الصناعة والخدمات الحرة والتقنيات الحديثة في اإلعالم واالتصال، إضافة إلى 
 من أجل إنجاز مشاريع تنموية مختلفة بتنسيق مع المراكز الجهوية لالستثمار في هكتار

  .إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتدبير الالمتمركز لالستثمار
  
ومن أجل تنمية الفالحة والصناعة الفالحية وإشراك القطاع الخاص في هذا   

لشراكة مع مستثمرين مغاربة وأجانب  هكتارا لعملية ا79.350المسلسل، تم تخصيص 
عن طريق طلب عروض دولي من أجل إنجاز مشاريع كبرى تهدف بالخصوص إلى 

  .جلب التكنولوجيا وخلق مناصب الشغل
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 البالغ مساحتهوفي هذا اإلطار، تم إكراء أراضي الشطر األول من هذه العملية   
  .ني من نفس العملية هكتارا، كما تتم حاليا دراسة ملفات الشطر الثا40.820

  
  تحرير قطاع اإلصالح الزراعي -  11

  
المؤرخ في  06.01في إطار تحرير قطاع اإلصالح الزراعي، صدر القانون رقم   

  . بإجماع كل الفرق البرلمانيةعليه  البرلمان  بعد موافقة2005 يناير 7
  

كة وقد نص هذا القانون بالخصوص على رفع القيود عن القطع األرضية المملو  
للمستفيدين وتسليمهم شهادة رفع اليد من طرف اإلدارة، وذلك قصد تمكينهم من حرية 

  .التصرف في قطعهم
  

ولتحديد اإلجراءات العملية التي ستباشرها المصالح اإلدارية اإلقليمية المعنية لتنفيذ   
 209، صدرت الدورية رقم 2006 يوليوز 25 المؤرخ بهذا القانون ومرسومه التطبيقي 

الداخلية ( عن الوزارات المشرفة على قطاع اإلصالح الزراعي 2007 أكتوبر 15 تاريخب
 تطبيق موحد لمقتضيات القانون على الصعيد  إجراء أوسعيا إلى) والفالحة والمالية

الوطني، مع اإلشارة إلى أن هذه الدورية لم يرد فيها أي عنصر جديد يتنافى مع هذا 
  . القانون

  
   حول استراتيجية تدبير الرصيد العقاري للدولة مآل الدراسة -  12

  
أنجزت وزارة االقتصاد والمالية دراسة تتعلق بإعداد استراتيجية لتحسين تدبير   

  .أمالك الدولة، وليست استراتيجية إعادة تكوين رصيدها العقاري
  

وتنفيذا للتوصيات التي أسفرت عنها هذه الدراسة، تم القيام بمجموعة من األشغال   
  : في إطار الورشات التالية

  
 تصفية متأخرات اقتناء األراضي التي أقيمت بها تجهيزات عمومية وخاصة منها -

  .المؤسسات التعليمية بصرف التعويضات المستحقة للمالك المعنيين

 إنجاز دراسة تتعلق بتبادل المعطيات العقارية بين مديرية األمالك المخزنية -
يما بشأن العقارات التي تم تخصيصها إلقامة تجهيزات واإلدارات العمومية، والس

  .وإدارات عمومية

 إعداد جرد شامل لعقارات الدولة والعمل على ضبط البيانات المتعلقة بمكوناتها -
وتسوية وضعيتها القانونية من خالل تحفيظها وتخليصها من التحمالت العقارية 

 .ثماريةالتي تثقلها ليتسنى تعبئتها في إطار مشاريع است
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وتنكب الوزارة حاليا على متابعة إنجاز توصيات الدراسة األخرى ومنها تلك   

  . المتعلقة بالقيام بدراسة حول إعداد نظام لمساطر تدبير أمالك الدولة
  

  حصيلة تفويت المساكن للموظفين -  13
  

ن تقوم وزارة االقتصاد والمالية بتفويت المساكن المخزنية لفائدة الموظفين الذي  
ره ـ كما وقع تغيي1987ت ـ غش18يشغلونها استنادا إلى مقتضيات المرسوم المؤرخ في 

  .2002 يونيو 4 و1999و ـ يوني30خ ـبتاري
  

وتستثنى من عملية التفويت المساكن الوظيفية وتلك المتواجدة داخل مبنى أو مجمع   
  .إداري

  
خيص بتفويت ، تم التر2007 إلى سنة 2002  الممتدة من سنةوخالل الفترة  
 2.412 شقة، كما يتم حاليا إعداد ملفات 938 مسكنا فرديا و1.212 مسكنا منها 2.150

  .هايمسكنا لتفويتها لفائدة قاطن


