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  مقدمة 
  

 السيد الوزير األول برنامج عمل قدم، 2007 أكتوبر 24خالل تصريحه أمام البرلمان يوم 
مع أولويات مشروع قانون بشكل تام أهداف هذا البرنامج  وتنسجم.  للخمس سنوات المقبلةالحكومة

    .2008المالية لسنة 
  

 تقديم حصيلة السياقيجدر في هذا  لمشروع،ا  لهذاعريضةوقبل التطرق للخطوط ال
  .عمال بالتوجيهات الملكية السامية 2002 لما قامت به الحكومة منذ وجزةم
  

  : تفعيل المحاور االستراتيجية التاليةب ة هذه الحصيلة اإليجابيوقد اتسمت
  

حكم ذاتي  منحفي يتجلى و ، الوحدة الترابية للمملكةلقضية حل نهائي معقول وعادل بلورة -1
يت المبادرة المتخذة في ظ وقد ح،راوية في إطار احترام السيادة المغربيةح لألقاليم الصسعمو

  .دعم دولي واسعوهذا المجال بإجماع وطني 
 
في محيطها الدولي واالستفادة من الفرص مواصلة بناء دولة عصرية قادرة على االندماج   -2

 :ويندرج في هذا اإلطار على الخصوص ما يلي. اق العولمة وانفتاح األسوالتي تتيحها
  

 احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانونية الالزمة لضمانمجموعة من النصوص وضع  
تجريم التعذيب وحماية المسطرة الجنائية ومراجعة  القانون الجبائي وتعديل القانون عبر

وإصالح سرة أل جديدة لإصدار مدونةعلى الخصوص من خالل حقوق المرأة والطفل 
في  ديوان المظالم شروعووتسريع وتيرة تنفيذ األحكام القضائية النظام القضائي والسجني 

 ؛أداء مهامه
  

عبر مراجعة مدونة الصحافة وتحرير قواعد الديمقراطية وتأكيد توسيع مجال الحريات  
  البصريالعليا لالتصال السمعيالذي يتم تأطيره من طرف الهيئة   البصري القطاع السمعي

   ؛وكذا مراجعة قانون األحزاب
 

 تبسيط المساطر اإلدارية وتوسيع من خاللتعزيز الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة  
عة القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية واالنضمام ج ومراةاإلليكترونيدارة مجال تطبيق اإل

 امية تعليل القرارات اإلدارية؛األمم المتحدة حول محاربة الرشوة وتفعيل إلز معاهدةإلى 
  

 مع منح ه وتحسين أداءه وتحديث وسائل عملهمة بنياتء ماليةإصالح القطاع العمومي بغ 
و الجماعات أ سواء تعلق األمر بالدولة للمكلفين بتدبير الشأن العاممزيد من المسؤولية 

      ؛المحلية والمقاوالت العمومية
  

 األعلى  العلمي المجلسإحداث عبرظيم الحقل الديني  تنمن خاللتعزيز الهوية الوطنية  -3
من أجل دعم قيم التسامح واالعتدال  الجهوية ومأسسة ممارسة الفتوى  العلميةوالمجالس

  وذلكقافي والتعليمي واإلعالمي الوطنيث في الفضاء السوسيو غة األمازيغيةللوالنهوض با
 ؛المجلس الملكي للثقافة األمازيغيةتحت إشراف 
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ت هيئة اإلنصاف ا من خالل تفعيل توصيماضيهاسيخ مسلسل مصالحة البالد مع تر -4
 جبر األضرار الفردية  أحدثت من طرف المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من أجلوالمصالحة
 الناتجة عن قرارات إدارية تعسفية وانتهاكات حقوق اإلنسان؛والجماعية 

  
 :إلنجازات التاليةمن خالل ااالقتصادية للبالد  أسس التنمية دعم -5

  
 ولوج المنتجات  حيث أمكنتعزيز اندماج االقتصاد الوطني في محيطه الجهوي والدولي  

 اتفاقيات جديدة للتبادل الحر تم إبرامها مع عبر تفعيل المغربية إلى األسواق الدولية
 2006 و2003اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية على التوالي سنة 

  الدول العربية؛ضدير مع بعا التوقيع على اتفاقية آك من خاللوكذا
 

- 1999خالل الفترة  %3,3ارتفاع وتيرة النمو حيث انتقل معدل النمو االقتصادي من  
موازاة مع التغيير التدريجي لبنيته وتقليص  2006-2002خالل الفترة  %5,6 إلى 2001
 ؛تقلبات اإلنتاج الفالحيالتبعية ل

 
 %4,1 العجز من خفضاإلطار الماكرو اقتصادي على مستوى الميزانية حيث تم تعزيز  

 بالطابع المتقلب لعائدات الخوصصة،  ذلكدون أن يتأثر 2006 سنة %1,7 إلى 2002سنة 
 في تحقيق رصيد إيجابي الحساب الجاري استمر  حيثوعلى مستوى الحسابات الخارجية

لدولية واستمرارية عجز الميزان التجاري وكذا رغم ارتفاع أسعار البترول في األسواق ا
  ؛ في المتوسط%2على مستوى التضخم حيث تم التحكم في نسبته في حدود 

 
إعطاء دينامية لدور القطاع الخاص في مسلسل التنمية مع توسيع مجاالت تدخله عبر وضع  

وتحرير إطار مؤسساتي وقانوني ومالي مالئم ومواصلة سياسة الخوصصة ورفع االحتكار 
 قطاعات واسعة لألنشطة االقتصادية؛

 
قاعدة  وجعلها للبالد تهدف إلى تثمين الوضعية الجغرافيةعطاء انطالقة أوراش كبرى إ 

بفضل انطالق مشاريع البنيات التحتية وذلك لوجيستيكية هامة على الصعيد الجهوي والدولي 
 وبنيات استقبال في مجاالت الموانئ والمطارات وشبكات النقل الطرقي والسككي

 .االستثمارات الصناعية والسياحية
 

 :االجتماعي الذي تميز على الخصوص بمجال التحقيق تقدم ملموس في   -6
 

 في %94 ة المتمدرسيننسب  على مستوى تعميم التمدرس حيث بلغتة المسجلاتالتطور 
الفتيات مدرس تب تتعلقالتطورات أهم  في التعليم الثانوي علما أن %75التعليم االبتدائي و
 ؛بالمجال القروي

 
 سنة % 46 مقابل 2006 سنة %38,5 انخفضت إلى لنسبة األمية إذ لحوظالتقليص الم 

تقليص وكذا  2006 سنة %9,7 إلى 2002 سنة % 11,6نسبة البطالة من  تراجع و2002
 سنة %11 إلى 1998 سنة %19 الساكنة التي تعيش تحت عتبة الفقر حيث انتقلت من نسبة

 ؛2006
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مج السكن االجتماعي على ا انطالق برمن خاللتحسين ظروف ومستوى عيش الساكنة  
المسجل في هذا المجال، ورفع نسب ولوج مسلسل تقليص العجز لتعزيز نطاق واسع 

  بلغت على التواليحيثالساكنة القروية للماء الصالح للشرب والكهرباء والشبكة الطرقية 
 الصحية لفائدة أجراء القطاع العام والخاص توسيع التغطية و،%60 و%90و 79%
وكذا  ،قارال وغيرشخاص المزاولين للمهن الحرة واألشخاص دوي الدخل المحدود واأل

  .واالحتياط االجتماعي مختلف أنظمة التقاعد استمراريةضمان 
  

شطة وحماية البيئة وكذا التوزيع العادل لألن التنمية المستدامة بضرورة توفير شروطالوعي    -7
  .االقتصادية واالستثمارات وفقا لسياسة متوازنة إلعداد التراب الوطني

  
 في هذا السياق بغية دعم مكتسبات المرحلة الراهنة 2008ويندرج مشروع قانون المالية لسنة 

مة بمناسبة افتتاح وتفعيل األولويات التي حددها جاللة الملك محمد السادس في خطابه السامي لنواب األ
 .2007 أكتوبر 12ية التشريعية الثامنة بتاريخ الوال

  
  : المحاور الرئيسية التالية من خالل ثالثة أبوابهذه المذكرةوتتناول 

  
 الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية؛ 

  
 ؛ قانون المالية المعطيات المرقمة لمشروع 

  
 .2008 برسم سنة برامج عمل مختلف القطاعات الوزارية 
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   الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية : الباب األول
 

 بالدنا  وضعإلىالرامية  ميةوحكاللسياسة ا في إطار 2008 مشروع قانون المالية لسنة يندرج
اسة ي سوإرساء دعائم إيجاد حل دائم لمشكلة التشغيل بغية تنمية اقتصادية بنسب عالية في مسار

  . وتضامن المجتمع المغربيآزراجتماعية قادرة على تعزيز ت
  

 العمل الحكومي أسسه من إطار مرجعي يتكون ستقيمن خالل قانون المالية يوالغرض، لهذا 
       :    أساسا من العناصر التالية

  
 وعلى الخصوص  ورسائل صاحب الجاللةنة في خطبتضممالتوجهات الملكية السامية ال 

 بمناسبة افتتاح الوالية التشريعية 2007أكتوبر  12الخطاب التوجيهي لجاللة الملك بتاريخ 
خطاب على ضرورة تركيز الجهود خالل السنوات المقبلة هذا الوقد أكد جاللته في . الثامنة

 :على ثالث أولويات أساسية 
 

 وحدة التراب الوطني؛المحافظة على اإلجماع الوطني حول  
 

الهوية الوطنية على حافظة  القانون والمسيادةتكريس دعائم دولة قوية على أساس  
 وتعزيز األمن واالستقرار؛

 
نظام الالسياسة وحقوق اإلنسان والعدل وبمجاالت  المتعلقةمواصلة برامج اإلصالح  

لالتركيز و الحكامة الجيدة تعزيزالتعليمي والتدبير العمومي خاصة على مستوى 
والمردودية  وترشيد القطاع العمومي وتشجيع المبادرة الخاصة ،والالمركزية
 على استقرار اإلطار  مع الحفاظ وكذا مواصلة إنجاز األوراش الكبرى،والتنافسية

    ؛الماكرو اقتصادي ووضع برامج التنمية القطاعية
  

االستراتيجيات القطاعية التي تم وضعها من أجل النهوض ببعض القطاعات الواعدة على  
 ر؛المضافة والتشغيل والتصديالوطنية مستوى القيمة 

 
مختلف المواثيق المعتمدة والرامية إلى وضع إطار واضح للعمل الحكومي في قطاعات  

 معينة كقطاع التربية والتكوين؛
 

 التي ولوياتألل المحددة 2007 غشت 3الرسالة التوجيهية للسيد الوزير األول بتاريخ   
لقطاعات الوزارية  اوالضوابط التي يتعين األخذ بها من طرفتتحكم في إعداد قانون المالية 

 .هاإعداد مقترحاتعند 
  

 حول 2008، يرتكز العمل الحكومي في إطار قانون المالية لسنة انطالقا من هذه العناصر
  :ثالثة محاور متكاملة

  
 تأهيل االقتصاد الوطني لتمكينه من رفع تحديات االنفتاح والتنافسية؛ 

 
 االقتصاد الوطني القوة والمرونة نحمالقطاعية الهادفة إلى ومواصلة اإلصالحات البنيوية  
 ؛ في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجيةته ومناعتهزمتين لتعزيز قدرالال
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النهوض بالقطاعات االجتماعية من أجل ضمان ازدهار مختلف الشرائح االجتماعية وتعزيز  
  . على المستويين البشري والمجاليتآز المجتمع المغربي

  
I -في االقتصاد العالمي ه اندماجلضمانم بالمرونة الالزمة يتس  بناء اقتصاد قوي   
  

 االستفادة من الفرص التي وذلك من أجليكتسي تحسين تنافسية االقتصاد الوطني أهمية بالغة 
 ويتمحور .نفتاح القدرة على مواجهة األخطار المرتبطة بهذا االكسبيتيحها االنفتاح على األسواق و

  : أساسيةعناصر أربعةر حول في هذا اإلطاالعمل الحكومي 
  

  ؛لشراكة والتبادل الحرل اتفاقيات  عدةتكريس سياسة االنفتاح عبر التوقيع على 
 

عبر التحكم في المالية العمومية بهدف ضمان نوع من  اإلطار الماكرو اقتصادي تمتين 
 مع شركائنا؛االقتصادية االلتقائية 

 
آفاق التنمية استشراف بغرض لطويل على المدى المتوسط واوضع استراتيجيات قطاعية  

 لبعض القطاعات الواعدة؛
 

االستثمار العمومي النهوض ب النشاط االقتصادي ولتشجيع الالزمة البنيات التحتية توفير 
  والخاص؛ 

  
   تكريس سياسة االنفتاح1.1

 
  يجد االقتصاد المغربي نفسه في صلب مسلسل العولمة الذي،بحكم انفتاحه على المحيط الدولي

الضرورية من أجل مواجهة المنافسة المحتدمة  صالحاتاإلاالنخراط ضمن يحتم على جميع الفاعلين 
 والرساميل لالستثمارات م في األسواق الدولية وتحسين جاذبيتهصهمالرفع من حصولمختلف الشركاء 

 تقه على عاخذأن المغرب أخصوصا إذا علمنا ضرورة ملحة  هذه اإلصالحات ضحتوقد أ. األجنبية
فباإلضافة .  اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر المبرمة مع أهم شركائهمجموعة من االلتزامات في إطار

 رابطة ووربيمع االتحاد األ اخالل النصف الثاني من عقد التسعينات خصوصإلى االتفاقيات المبرمة 
تم التوقيع  ،ديرايات آك ومصر وتونس في إطار اتفاقكذا مع األردنمريكا الشمالية والتبادل الحر أل

 على اتفاقيات أخرى ويتعلق األمر باتفاق التبادل الحر المبرم مع اإلمارات العربية المتحدة سنة مؤخرا
       .2006 واتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع الواليات المتحدة األمريكية وتركيا سنة 2003

  
  اقتصادي- تمتين اإلطار الماكرو1.2

  
 بناء اقتصاد قوي يرتكز ،وتأثيراته على المنافسة والتنافسيةح على األسواق يستوجب االنفتا

شركائنا لدى  من مثيلتهاوطنية الاقتصادية -ماكروالمؤشرات ال وتقريبعلى مالية عمومية سليمة 
على الخصوص بنسب التضخم وعجز الميزانية والمديونية ويتعلق األمر  . منهمخاصة األوروبيين

 وذلك "معايير االلتقائية" باسمالمعروفة ودة من طرف الدول األوربية مالمقاربة المعتعلى غرار وذلك 
    .  قصد ضمان حد أدنى النسجام اقتصاديات الدول المعنية

  
 في تحقيق رصيد ميزان األداءاتالجاري لحساب ال استمر حيث ، عمليا بلوغ هذا الهدفوقد تم

 خالل السنوات العشر %2 في أقل من  التضخم، وتم حصر نسبة2001إيجابي وذلك منذ سنة 
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 إلى أقل 1999 من الناتج الداخلي الخام سنة %51,4 وتقليص نسبة المديونية الخارجية من ،األخيرة

    .2006سنة  %25من 
  

من جهة أخرى، أولت الحكومة عناية خاصة للتحكم في المالية العمومية سواء تعلق األمر 
 تعبئة الموارد من أجل حصر عجز الميزانية في مستوى يمكن بتحسين أوتطور النفقات  بالتحكم في

  .  من الناتج الداخلي الخام%3 أي نسبة متوسطة تصل إلى ،تحمله
  

 2000منذ سنة جابي ي نمو إمعدل، استمر الناتج الداخلي الخام في تحقيق موازاة مع ذلك

 سنة %8 و2005 سنة %2,4 و2004 سنة %5,2 و2003 سنة %6,1 و2002 سنة 6,3%(

 مسجال بذلك ارتفاعا %5,6 نسبة 2006-2002  خالل الفترة السنوي بلغ معدل النمو،هكذاو. )2006
       . التسعيناتفترةمقارنة مع نقطة  3,3 يصل إلى
  

كما حافظت نسب االستثمار والتوفير على منحاها التصاعدي حيث سجلت على التوالي 

  .اخلي الخاممقارنة مع الناتج الد %31,9 و28,7%
  

 حرصت الحكومة ،وفيما يخص تحسين شروط التوازن المالي وعلى غرار السنوات الفارطة
 .تحسين مستوى المداخيلوالتحكم في النفقات  على بصفة متوازية

  
   التحكم في النفقات العمومية1.2.1

  
 حدود  العادية فيةيهدف التدبير المحكم للنفقات إلى حصر تطور مختلف مكونات الميزاني

 .التحمالت المشتركة وخدمة الدينومعقولة ويتعلق األمر بنفقات الموظفين ونفقات المعدات 
  

   نفقات الموظفين1.2.1.1
  

للسلطات العمومية ويهدف إلى تقليص كبيرا التحكم في تطور نفقات الموظفين هاجسا  يشكل
 الدول ما تسجله مع ة متقارباتيصل إلى مستوت الناتج الداخلي الخام لمقارنة معنسبة كتلة األجور 

اإلطار برسم هذا  وتتجلى أهم المبادرات التي تم اتخاذها في .النمو لبالدنانفس مستوى ل المماثلة
  :ما يلي  في،2008مشروع قانون المالية لسنة 

  
 بهدف 16.000أي  مستويات معقولة في 2008 سنة  المحدثة المناصب الماليةأعدادحصر  

 ؛والعدلالتعليم والصحة و األمنت لقطاعات لحاجيالاالستجابة 
  

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

  
ين المهني للموظفمسار الطيلة التكوين المستمر النهوض بتعزيز تكوين الموظفين الجدد و 

  من أجل تحسين مردوديتهم والرفع من جودة الخدمات التي يقدمونها؛
  

  عملية التصدي لظاهرة الموظفين األشباح ؛مواصلة 
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انتقلت كتلة األجور بالوظيفة العمومية من فقد  وعلى الرغم من اإلجراءات اآلنفة الذكر

  . %6,7زيادة  أي ب،2008 مليون درهم سنة 66.960 إلى 2007 مليون درهم سنة 62.781
  

  نفقات المعدات والنفقات المختلفة 1.2.1.2
  

عنصرا أساسيا باعتبارها لتحكم في تطور نفقات المعدات والنفقات المختلفة أهمية بالغة ا يكتسي
  : التاليةاإلجراءات وقد تم في هذا اإلطار اتخاذ .في نمط عيش اإلدارة

  
ها تمثل التحمالت يعتمادات المرصدة إلتصحيح وضعية بعض بنود الميزانية التي لم تكن اال 

 باستهالك الماء والكهرباء رتبطةالنفقات المويتعلق األمر على الخصوص ب. الحقيقية
 وقد تم بالموازاة مع . والنقل والتي عرفت تراكم مبالغ هامة من المتأخراتواالتصاالت

إلزامية أداء هذه النفقات  اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تراكم هذه المتأخرات عبر إقرار ،ذلك
 . ومنع تحويل االعتمادات من بنود الميزانية المعنيةاستعمال السيماتب

 
تهيئة المقرات وتأثيثها تحديد صارم لبعض األنواع من النفقات الجارية كتلك المرتبطة ب 

 غير التظاهراتة وتنظيم المؤتمرات والملتقيات ومختلف يوتهيئة وتجهيز المساكن الوظيف
 ؛ زمةالال

  
  . طفيفةونتيجة لهذه اإلجراءات لم تسجل نفقات المعدات خالل السنوات األخيرة سوى زيادات 

  
   المشتركة التكاليف1.2.1.3

  
 عرفت وقد ة والمساهمة في أنظمة التقاعدقاصالمشتركة أساسا من نفقات المالتكاليف تتكون 

  .تطورات ملحوظة خالل السنوات األخيرةالنفقات هذه 
  

  ةقاصنفقات الم 1.2.1.3.1
  

 البيع للعموم يهم أسعاردعم  نظام أصبحوالحبوب، والزيوت تحرير قطاعات تكرير السكر بعد 
    . 2000ابتداء من سنة المواد البترولية  ى هذه القائمةإلوقد أضيفت  السكر والدقيق وغاز البوتان

  
  :تجلى هذا التحرير فيقد و

  
 تحرير الواردات؛ 

  
 ؛الصناعية األرباح هوامشوواد الفالحية وأثمان تحرير أثمنة الم 

  
 وضع نظام لحماية السلع المحلية ؛ 

  
 منح إعانات جزافية تخص مواد السكر ؛ 

  
 .الحفاظ على تقنين أثمان بيع الدقيق الوطني الموجه لالستهالك 
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  :لمختلف المواد المدعمة كما يلييمكن تقديم نظام المقاصة 
  

 درهم للطن 2.000قدرها  جزافية إعانةمادة السكر في منح يتجلى دعم الدولة ل: السكر 
  الموجه لالستهالك؛

 
ن يي مال10كمية سنوية تصل إلى  1988منذ شهر غشت  تدعم الدولة :دقيق القمح اللين 

  قنطار من دقيق القمح اللين؛
  

  أخرى، وعلى إثر االرتفاع المهول ألسعار القمح اللين باألسواق الدولية، تقررجهةمن و 
ثمن التكلفة وثمن بيعه إلى المطاحن والذي لفرق بين ل  ميزانية الدولةبشكل مؤقت تحمل

   درهم للقنطار؛ 250حدد في 
 

إعانة جزافية للمنتجين المحليين لعباد الشمس وذلك منذ الدولة منح ت :لزيوت النباتية ا 
  ؛2000تحرير قطاع الزيوت خالل شهر نونبر 

 
 مليون 50 تستفيد هذه األقاليم من دعم إضافي يصل إلى :صحراويةالدعم المقدم لألقاليم ال 

   تزود هذه المناطق بالسكر وزيت المائدة؛ درهم يهدف إلى تحمل تكلفة
 

 تم اعتماد نظام تحديد أسعار البيع الداخلية ،ثر تحرير هذا القطاعإ على :لمواد البترولية ا  
 في شهر  النظامهذاب تم تعليق العمللكن،  .للمواد البترولية قياسا على أسعار سوق روتردام

أما . نتيجة لالرتفاع المهول ألسعار هذه المواد في األسواق الدولية و2000شتنبر من سنة 
فيما يخص غاز البوتان ورغم تحديد أسعار تداول هذه المادة قياسا على أسعار السوق 

عجز المسجل من طرف صندوق ويتم تحمل ال. الدولية فقد تم تقنين أسعار البيع الداخلية
تحمله تالباقي والجزء  عبر اقتطاعات من أثمان بيع المواد البترولية األخرى  جزئياالمقاصة

   .ميزانية الدولة
  

في مستويات معقولة دون ربطها بالزيادات  المحلية  االستهالك على أسعاروقد أدى الحفاظ
 مليون درهم 31.500 إضافية هامة للدولة بلغت إلى تكاليفالمتتالية التي عرفتها األسعار الدولية 

 . مليون درهم سنويا4.500 أي بمعدل 2007 إلى 2001السنوات الممتدة من برسم 
  

بغالف إجمالي يصل مقاصة في بنية ميزانية الدولة  نفقات ال الذي تمثله الماليواعتبارا للعبء
 دوالرا للبرميل من 75س سعر والذي تم حسابه على أسا 2008درهم برسم سنة  مليار 20إلى 

  إلصالح نظام المقاصة يرميفقد أصبح من الالزم وضع رؤية جديدةبالسوق الدولية،  البترول الخام
 ت االجتماعية ذات الدخل المحدود ومن جهة أخرى إلىئا الحفاظ على القدرة الشرائية للف إلىمن جهة

  .تحسين توزيع الموارد العمومية للدولة
  
  مساهمات الدولة في أنظمة التقاعد  1.2.1.3.2

  
 الصندوق المغربي للتقاعدالتي يتم تدبيرها من طرف التقاعد المدنية والعسكرية عرفت أنظمة 

  على المدى المتوسطنظمةاأل  هذه ضمان ديمومةتتوخىعدة إصالحات خالل العشر سنوات األخيرة 
  :من أهمها



 2008قــانــون المــالـيــة لســنـة مــشـروع 

  مذكرة تقديم
 

9

  
 وذلك عبر األخذ بعين االعتبار 1997 وعاء المساهمات في أنظمة التقاعد سنةتوسيع  

   ؛مجموع العناصر المكونة لألجرة النظامية
  

 قبل  في أنظمة التقاعد ليشمل جميع المنخرطين2002من سنة تعميم هذا اإلصالح ابتداء  
   ؛هذه السنة

  
سنويا لتنتقل من % 1رفع مساهمة كل من الدولة بصفتها مشغل والموظفين المدنيين بنسبة  

  ؛2006-2004خالل الفترة % 10إلى % 7
  

 إلى %14لموظفين العسكريين من ا تقاعد في أنظمة رفع مساهمة الدولة بصفتها مشغال 
  ؛2006 سنة 20%

  
 مساهماتها في  برسم متأخرات الدولة من2005سنة   مليون درهم11.080مبلغ تصفية  

ك التي يستفيد منها ألشخاص غير المساهمين كتلا  لفائدةأنظمة التقاعد المدنية والعسكرية
  قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ؛

  
تحمل الدولة لالنعكاسات المالية لبرنامج المغادرة الطوعية للموظفين على توازنات  

 أربع مليون درهم على مدى 7.500الصندوق المغربي للتقاعد بغالف إجمالي يصل إلى 
  .سنوات

  
  خدمة الدين 1.2.1.4

  
 باإلضافة إلى تحسين ف.ة الدين أهمية بالغة بالنسبة للسلطات العموميةيكتسي تقليص حجم خدم

 وبالتاليتقليص حاجيات الخزينة من القروض لتمويل ميزانية االستثمار  ينتج عنهالذي ادخار الميزانية 
تخفيف االنعكاسات السلبية القتراض الدولة على القطاع الخاص في السوق المالي وانخفاض أسعار 

 من أجل التخفيف من األعباء المرتبطة ينربتين أساسيتاباعتماد مق قامت السلطات المعنية ،الفائدة
التدبير النشيط للدين الخارجي وإصالح نظام تمويل الخزينة العمومية عبر ب ويتعلق األمر. بخدمة الدين

  .االقتراض الداخلي
  

   الخارجية التدبير النشيط للمديونية1.2.1.4.1
  

وتهدف إلى تقليص تكاليف الدين  1996منذ سنة للدين التدبير النشيط  ياسة س فيتم الشروع
  :أساسيةآليات أربع في هذا اإلطار تم اعتماد . العمومي وتحسين بنيته 

  
تهدف هذه الصيغة المتعلقة بالمديونية اتجاه نادي باريس إلى تحويل : تحويل الدين إلى استثمار  - أ

 :الدين إلى
  

تخلي الدائن عن جزء من دينه مقابل استعمال المدين لهذه المبالغ استثمارات عمومية عبر  
 في تمويل مشاريع وبرامج عمومية يتم االتفاق بشأنها بين الطرفين ؛
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استثمارات خاصة من خالل تفويت الديون للمستثمرين القاطنين أو غير القاطنين بالمغرب  
هم من تمويل مشاريعهم بشروط وكذا للمغاربة القاطنين بالخارج مقابل تخفيض هام يمكن

تفضيلية نتيجة استفادتهم  من الفرق بين سعر شراء الدين من البلد الدائن وسعر إعادة 
  .شرائه من طرف المغرب

 
 تسديد الديون ذات سعر فائدة مرتفع واستبدالها بديون جديدة بسعر ويتجلى في :إعادة تمويل الدين -ب

  فائدة أقل ؛
  

 تقليص نسب الفائدة بهدفالموقعة مع بعض الدائنين  اتفاقيات القروض إعادة التفاوض بشأن -ج
   المعمول بها على الصعيد الدولي؛ الجديدةاألصلية إلى مستويات تتالءم مع نسب الفائدة

 
 خاصة تلك التي تم اقتراضها بالدوالر العملة الصعبةب المرتبطة تحسين بنية الدين العمومي -د

  ؛ لجعلها تتالءم مع السلة المرجعية للدرهماألمريكي والين الياباني
  
 خالل  آخر عملية في هذا اإلطار حيث تمت:تسديد الديون ذات الفائدة المرتفعة قبل حلول أجلها -ه

   . مليون درهم272 بمبلغ بانا الياتجاههمت الدين و 2006سنة 
  

    الداخلي عبر االقتراض  العمومية إصالح نظام تمويل الخزينة1.2.1.4.2
  

تميز نظام تمويل الخزينة العمومية عبر االقتراض الداخلي بالتخلي التدريجي عن التمويالت 
  .واالمتيازات التي كانت تتمتع بها الخزينة لفائدة التمويالت حسب ظروف السوق الماليالموجهة 

  
 :هذا الصدد في ما يليفي تتلخص أهم التدابير المتخذة 

  
 ؛1998لبنوك ابتداء من يونيو إلغاء االستعماالت اإلجبارية ل 

  
 ة حسب القواعد العامة؛ضريبللإخضاع سندات الخزينة  

  
األشخاص الذاتيين والمعنويين : مكانيات االكتتاب أمام جميع المستثمرين إفتح  

 المقيمين وغير المقيمين؛واألشخاص 
  

 20عبر إصدار سندات الخزينة بأمد وذلك  2000 سنة المقرحةخطوط الرفع عدد  
 5 أسبوعا و سنتين و26و  13ة لتضاف إلى الخطوط السابقة لسندات الخزينة ل سن
 30 إصدار سندات للخزينة ل2006سنة للمرة األولى وقد تم  .  سنة15 سنوات و10و

 نجاحا كبيرا؛هذه العملية عرفت حيث سنة 
  

   . درهم100.000 درهم إلى 250.000 لسندات الخزينة من سميةاإل القيمة تخفيض 
  

أصبحت مزادات الخزينة المورد الرئيسي لتمويل الخزينة العمومية مما أدى إلى و، ذاه
انتقلت نسبة الفائدة المتوسطة حيث  ،1998للتكلفة المتوسطة للدين الداخلي منذ سنة انخفاض تدريجي 

      .2006 سنة %5,87 إلى 1998 سنة %8,91من 
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   تحسين مستوى المداخيل1.2.2

  
النهائية  تعبئة الموارد الداخلية لتحسين  الالزمةجهودال بذلتم حكم في النفقات، بالموازاة مع الت

  . المداخيل الضريبيةوعلى الخصوص
  

   المداخيل الضريبية1.2.2.1
  

 بغية على عدم تفاقم الضغط الضريبي ي من جهة الضريب المتبعة في المجالتحرص السياسة
 ضمان مزيد من العدالة في توزيع األعباء على أخرى تحسين مردودية وتنافسية المقاوالت، ومن جهة

الضريبية حسب قدرات الملزمين طبقا للمقتضيات الدستورية في هذا المجال وهو ما من شأنه تعزيز 
  .الثقافة الضريبية لدى الملزمين

  
إلى تحديث النظام الضريبي وإعادة هيكلة اإلدارة  تهدف الجهود المبذولة في هذا الصددو
  .ة وترشيد آليات عملهاالضريبي

  
إرساء أسس نظام ضريبي حديث يستجيب للمعايير على  1989 منذ سنة وقد تم العملهذا، 

الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على :  أساسية دعائمةويرتكز هذا النظام على أربع .الدولية
 1995منذ أخرى صالحات إتم اعتماد   كما،الدخل والضريبة على الشركات ورسوم التسجيل والتمبر

  :أساسا  شملت
  

مواصلة تبسيط وتوحيد القواعد والمساطر والجزاءات المتعلقة بالنظام الضريبي عملية  
 بهدف تحسين الوعي الضريبي لدى الملزمين وتعزيز الضمانات الممنوحة لهم؛

  
هداف أوفق نسب الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة مستمر لتعديل عملية  

اقتصادية واجتماعية مع الحرص على استقرار النظام الضريبي في مجمله وعدم المساس 
  بمصداقيته؛

  
 ؛الضريبة على القيمة المضافة بغرض تحسين مردوديتهاوعاء عملية توسيع وتوحيد  

  
وقد تم تتويج هذه اإلصالحات بإصدار مدونة التسجيل والتمبر في إطار قانون المالية لسنة 

 بتجميع تي قامت ال2007صدار المدونة العامة للضرائب في إطار قانون المالية لسنة إو 2004
 على التوالي في إطار اذان تم إصدارهملالكتاب المساطر الجبائية وكتاب الوعاء والتحصيل مقتضيات 

   .2006 و2005قانوني المالية لسنتي 
  

هذه المذكرة أهم ب المرفقألحكام ، فسيعرض ملحق ا2008أما في ما يخص قانون المالية لسنة 
  . المقترحات الجبائية

  
تم اتخاذ  ومن أجل تحسين مستوى المداخيل الضريبية بشكل جوهري ،من جهة أخرى
  : تتعلق أساسا بمجموعة من المبادرات

  



 2008قــانــون المــالـيــة لســنـة مــشـروع 

  مذكرة تقديم
 

12

 مهام تتعلق بالوعاء والمراقبة ثة على أساس وظيفي حول ثاليإعادة هيكلة المصالح الضريب 
يتم تحويلها بشكل تدريجي ضافة إلى مهمة تحصيل بعض الضرائب التي والمنازعات باإل

كانت مسندة في السابق للخزينة العامة للمملكة وكذا   بعد أنلفائدة المديرية العامة للضرائب
 ات تتكلف على التوالي بجباي للضرائبحداث وحدات خاصة لدى المديريات الجهويةإ

  األشخاص المعنويين؛الشركات الكبرى واألشخاص الذاتيين و
  

إعادة توزيع األدوار بين اإلدارة المركزية التي يجب أن تركز مجهوداتها على  المهام  
تصفية بعض المهام المتعلقة باإلستراتيجية والمصالح الخارجية المكلفة بالمهام العملية و

  ؛ةسقف معينأملفات المنازعات وتدبير أنظمة إرجاع الضريبة في حدود 
  

لية محاربة التملص من أداء الضرائب  من أجل توسيع الوعاء الضريبي بفضل تكثيف عم 
مزيد من التعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبرمجة معقلنة لعمليات 
التدقيق الضريبي وكذا استغالل أمثل لإلمكانيات التي يتيحها استعمال المعلوميات خاصة من 

ة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة أجل ضمان تدبير مندمج للضريب
نظام التصريح الضريبي عن بعد اعتماد على الدخل بهدف اعتماد رمز تعريفي موحد و

  بواسطة األجهزة المعلوماتية ؛
  

رهن إشارة ومبسطة معلومات واضحة تنمية عمليات التواصل واإلرشاد عبر وضع  
حول واجباتهم الضريبة وكذا القيام بعمليات عن قرب عبر  الفاعلين االقتصاديين والمواطنين 

استقبال المواطنين في أحسن إلى  تهدفإحداث مكاتب لدى جميع المديريات الجهوية 
 .الظروف

  
 المداخيل منحاها من المتوقع أن تواصل ،واعتبارا للعناصر التي تم التطرق إليها أعاله

  :من 2008 و2007 بين سنة نتقل ماستالتصاعدي حيث 
  

للضرائب  بالنسبة % 19,95 مليون درهم، أي بزيادة 57.786 مليون درهم إلى 48.177 
  غير المباشرة والرسوم المماثلة؛

  
للضرائب  بالنسبة % 27,02 مليون درهم، أي بزيادة 15.280 مليون درهم إلى 12.030 

  غير المباشرة المحصلة من طرف المديرية العامة للضرائب؛
  

رسوم لبالنسبة  % 28,07 مليون درهم، أي بزيادة 10.153درهم إلى  مليون 7.928 
 ؛التسجيل والتمبر

  
   المداخيل الجمركية1.2.2.2

  
بالنظر إلى النمو المضطرد للمبادالت في محيط يتسم باالنفتاح على األسواق وتطور التدفقات 

حماية االقتصاد بأساسا علق  مهام أساسية تتدارة الجمارك والضرائب غير المباشرةإتناط بالسياحية، 
  .الوطني
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باإلضافة إلى اإلصالح العميق الذي عرفته مدونة الجمارك والذي تم التطرق إليه أعاله، 
باتخاذ مجموعة من المبادرات  السياسة المعتمدة في المجال الجمركي خالل السنوات األخيرة تتميز

  :ترمي إلى تحقيق األهداف األساسية التالية
  

  :ظام الجبائي الجمركي عبر  النتحديث 
  

  ؛توحيد التصنيفات العامة للسلعوتنميط  
  

 .تبسيط وتوحيد التعريفات 
  

  :تحسين عملية عبور األشخاص والسلع عبر 
  

  المسار األخضر بالمطارات؛اعتماد  
  

تسريع مساطر أداء الرسوم الجمركية المستحقة على السلع وهو ما مكن من تقليص  
 1995سنة  عند التصدير من  بضعة أيام اجبات الجمركيةاألجل المتوسط ألداء الو

   ؛2006 دقيقة سنة 70أقل من إلى 
  

مما اعتماد المعالجة األوتوماتيكية للعمليات الجمركية عبر تنمية استعمال المعلوميات  
 لدى المنتجينشهادة رفع اليد  من إصدار 2003ابتداء من سنة مكن على الخصوص 

  .وني للرسوم الجمركيةواألداء االلكتر أنفسهم
  

  :المساهمة الفعالة في إنعاش الصادرات عبر 
 

  مراجعة وتبسيط المساطر المتعلقة باألنظمة االقتصادية في المجال الجمركي؛ 
 

إدخال أنظمة جمركية جديدة كالمستودعات الصناعية بالمناطق الحرة وأداء الواجبات  
ق الصناعية وإحداث مخازن والقيام بالمساطر الجمركية عن بعد في بعض المناط

االكتظاظ الذي تعرفه  تخفيضمما مكن من وفضاءات ألداء الواجبات الجمركية 
  الموانئ والمطارات؛

  
  .تنمية التدبير الذاتي لدى المقاوالت المصدرة 

  
  :تكثيف محاربة تهريب السلع والمخدرات والتملص عبر  

  
 وع التهريب ؛ المفروضة على المواد موض الجمركيةتقليص التعريفات 

  
  حاربة الغش في الفاتورات عبر مراقبة القيمة بالنسبة للمواد المعنية ؛م 

  
  .البيضاء والناضور وأكادير وطنجة بآالت الكشف تجهيز موانئ الدار 
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 بتاريخ 31-05تعزيز دور إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تفعيل القانون رقم  
  .من خالل مكافحة التزوير والقرصنة الملكية الفكرية  المتعلق بحماية2006 فبراير 20
 انخفاض التعريفات الجمركية نتيجة دخول اتفاقيات الشراكة والتبادل الحربالرغم من هذا، و
 2007 حيث انتقلت ما بين ، بشكل عامتطورا إيجابيا تعرف، الزالت المداخيل الجمركية حيز التطبيق

  :   من2008و
  

 بالنسبة للرسوم % 0,82 رتفاعبا مليون درهم، أي 12.790لى  مليون درهم إ12.686 
 الجمركية؛

  
 بالنسبة للضرائب % 14,57 مليون درهم أي بزيادة 36.558 مليون درهم إلى 31.910 

  .شرةغير المباشرة المحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المبا
  

ات ذات الصبغة الجمركية لمشروع هذه المذكرة أهم المقترحب رفقالمويلخص ملحق األحكام 
  . قانون المالية

  
  موارد أخرى 1.2.2.3

  
تتكون الموارد األخرى أساسا من الحصيلة المتأتية من قطاع المقاوالت والمؤسسات العمومية 

  للمرتفقينوعمليات الخوصصة وبدرجة أقل من استرجاع الدولة لجزء من تكاليف الخدمات المقدمة
  . على األداءينالقادر

  
 مليون درهم مقابل 3.119,65 بحوالي 2008وتقدر حصيلة هذه الموارد برسم سنة 

  .% 42,78، أي بزيادة 2007 مليون درهم سنة 2.184,93
  

   حصيلة احتكارات واستغالالت ومساهمات الدولة1.2.2.3.1
  

يهدف برنامج إصالح قطاع المقاوالت والمؤسسات العمومية باألساس إلى تحسين تنظيم 
 تمكينه منللرفع من مردوديته وكذا من قيمة الوحدات القابلة للتفويت وبالتالي  القطاع هذايات تدبيروآل

، مقنعةبال النتائج المسجلة في هذا الشأن يمكن اعتبارو. في تمويل نفقات الدولةبشكل فعال المساهمة 
 للقطاع  المرتفعةذات المردودية تفويت الدولة لبعض المقاوالت العمومية  منرغمعلى الوذلك 
 مليون درهم 6.902إلى  2007 مليون درهم سنة 7.993 منعائدات هذا القطاع انتقلت  وقد. الخاص

  .2008سنة 
   عمليات الخوصصة1.2.2.3.2

  
هذه ل  عاليةشفافية ضمان تميزت السياسة الجديدة المعتمدة في مجال الخوصصة بالحرص على

 ،مع المستفيدين من عمليات التفويت في القطاعات المعنية وإحداث شراكات إستراتيجية ،العمليات
الوحدات  حيث ال يتم اقتراح ،على الصعيد الماليهذه العمليات  من  ممكنةاستفادةتحقيق أقصى و

وقد مكنت هذه المقاربة من تحقيق . بعد تقويم وضعيتها المالية وتحسين آفاقها المستقبلية إالللتفويت 
لعمليات المتعلقة بمجاالت لويات التكنولوجية والمالية كما هو الشأن بالنسبة نجاحات مهمة على المست

  .االتصاالت والتبغ
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 مليون درهم مقابل 3.000 ما قدره 2008تبلغ المداخيل المتوقعة في هذا الشأن برسم سنة و
   .2007مليون درهم سنة  4.500

  
  سترداد تكلفة الخدمات العموميةا 1.2.2.3.3

  
 المرتفقينرداد الكلي أو الجزئي لتكلفة الخدمات المقدمة من طرف الدولة لفائدة يعرف االست

 ما ، وهو على األداء تطورا مستمرا بفعل تزايد عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةينالقادر
  .مستوى خدماتهامن رفع اليمكن هذه المصالح من االحتفاظ بمداخيلها لتغطية حاجياتها الخاصة و

  
 وضع استراتيجيات قطاعية  1.3

  
 تحرص الحكومة على تحفيز نمو مختلف قطاعات األنشطة ،يةوفي إطار سياستها التنم

نسبة النمو عن الظروف االقتصادية وخاصة منها القطاعات غير الفالحية بهدف تعزيز استقاللية 
 العالية وقطاعات قطاعات التكنولوجية ذات القيمة المضافةال تحظىفي هذا اإلطار، و. المناخية

  .بعناية خاصةالخدمات المتوفرة على إمكانيات كبيرة إلحداث فرص الشغل 
       

   في المجال الصناعي1.3.1
  

 الملك  تم إعداد مخطط االنبثاق وتقديمه لصاحب الجاللة، النهوض بالقطاع الصناعيبغية
التي يتوفر فيها المغرب القطاعات المخطط هذا  يستهدفو. 2005 دجنبر 21 بتاريخ محمد السادس

 الرافعةنها أن تلعب دور أ من شقطاعات أساسية ةسبععلى امتيازات مقارنة هامة ويتعلق األمر ب
  . والتشغيل والتصديرلتنمية بالنسبة ل

  
 المتميز تشجيع األنشطة الجديدة ذات المحتوى التكنولوجي  من جهةويتضمن هذا المخطط

ت الحرة عن بعد والصناعات االلكترونية الدقيقة وتجهيزات السيارات كالخدماوالقيمة المضافة العالية 
وتجهيزات الطائرات، ومن جهة أخرى تعزيز الفروع التقليدية للصناعة الوطنية كالنسيج وتثمين 

   .الصيد البحريوالمنتوجات الفالحية 
  

درهم في ليار  م90بحوالي  الوطنية  القيمة المضافة  منن تفعيل هذا المخطط أن يرفعأومن ش
 منصب 440.000 وإحداث سنويا نمو للناتج الداخلي الخام  نقطة من1,6 وهو ما يمثل 2015أفق 

  .2015شغل وتقليص عجز الميزان التجاري إلى النصف في أفق 
  
   في مجال التكنولوجيات الجديدة1.3.2

  
 البالد بمجتع يندرج النهوض بالتكنولوجيات الجديدة في إطار اإلرادة الرامية إلى إلحاق

  .المعلومات والمدارك وتقليص الهوة الرقمية
  

 وتهم كل إستراتيجية المغرب االلكتروني بشراكة بين القطاع العام والخاصهذا، وقد وِضعت 
 عبر الرفع من عدد  عالقاتها مع شركائها ومرتفقيها وتنظيمهاتسييرمن اإلدارة حيث تساهم في تحسين 

تأهيل، والنظام التحديث والبرامج والمقاوالت عبر استخدام المعلوميات، الخدمات المقدمة عن بعد ب
ع يوالرامي إلى تجهيز جم" جيني"من خالل برنامج  تعميم تكنولوجيات اإلعالم والتواصل عبرالتعليمي 

    .2008 سنة سسات التعليمية اإلبتدائية والثانوية بقاعات متعددة الوسائط واألنترنيتؤالم
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أن يتضاعف رقم معامالت قطاع التكنولوجيات الجديدة لإلعالم والتواصل في ومن المنتظر 
 . مليارا من الدراهم30 علما أن هذا الرقم يقارب حاليا ،2012أفق 

  
      في المجال السياحي1.3.3

  
 10إلى جلب  2001منذ سنة  السياسة اإلرادية لتنمية قطاع السياحة التي تم وضعهاتهدف 

   .يمكن اعتبارها بمثابة محرك للتنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد و2010ق  سائح في أفيينمال
  

 تم التوقيع على ،ومن أجل ضمان تكامل تدخالت الفاعلين العموميين والخواص في هذا المجال
 بمراكش وذلك تحت 2001 يناير 10 بين الحكومة والفدرالية المغربية للسياحة بتاريخ اتفاقية إطار

  .الفعلية لصاحب الجاللةئاسة الر
  

 وفقا المحطات السياحية الساحلية المعتمدة في هذا المجال على تثمين اإلستراتيجيةوترتكز 
  .قرللمخطط األز

  
برنامج استثماري طموح يهدف إلى تعزيز قدرات االستقبال  ُأعطيت انطالقة ،في هذا اإلطار

.  مليار درهم48ت بتكلفة إجمالية تفوق خصوصا على مستوى السياحة الشاطئية عبر تهيئة ست محطا
 وذلك في إطار اتفاقيات مبرمة مع مجموعات  المحطاتمعظم هذهوقد شُرع في إنجاز أشغال تهيئة 

  .دولية
  

  :ويتعلق األمر ب.  اإلستراتيجيةنجاح هذه  المواكبة الضرورية لإجراءاتوتتواصل 
  

وتحرير النقل الجوي واعتماد لمغربي للمنتوج السياحي ا والثمن جودةالعالقة بين التحسين  
   لألسعار؛مالئمةسياسة 

  
   ؛دقين في المجال السياحي والفتحسين كفاءة الفاعلين 

  
مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية في تمويل البنيات التحتية  

  وهيطط األزرقالمخ إطار المبرمجة فيشاطئية الجديدة المحطات لست لالخارجية بالنسبة 
  ؛بيضادور والسعيدية والشاطئ األتغازوت وخميس الساحل والحوزية وموك

  
 وفتح الباب أمام االستثمار رأسمالعبر لقطاع السياحي ل ذاتيةالتمويل ال مصادر نويعت 

 تم إحداث صندوقين ،في هذا اإلطارو. مقاوالت التأمين لتمويل الوحدات الفندقية الجديدة
  يلعبان دور رافعة االستثمار بهذا القطاع؛ان على قدرة مالية كبيرة للتدخل لالستثمار يتوفر

  
وضع صيغ جديدة لالقتراض من طرف أهم مؤسسات القروض لتمويل مشاريع الوحدات  

   نسب الفائدة وطرق تسديد القروض؛مالئمةالفندقية عبر 
  

  ة ؛تعزيز عملية اإلنعاش التي يقوم بها المكتب الوطني المغربي للسياح 
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 منصب شغل جديد 612.000تأهيل وتنمية التكوين المهني في مجال السياحة بهدف إحداث  
  .2010 منصب شغل مباشر في أفق 72.000منها 

 
  أعطى جاللة،2010 رؤيةهداف إنجاز ألألشواط المهمة التي تم قطعها في إطار نظرا وهذا، 

 ،2007 من شهر أبريل 29 و28 و27أيام المناظرة الدولية للسياحة بفاس  بمناسبة انعقاد الملك
 تتميز بطموح أكبر 2009وذلك خالل سنة  2020في أفق  جديدة رؤية إعداد تعليماته السامية من أجل
  .ةدطق جغرافية جدياتوسيع مسلسل التنمية السياحية ليشمل منتساهم في على المستوى المجالي و

  
السياحة الداخلية واستغالل الفرص التي مجهودات إلنعاش ذلك، تُبذل عدة مع  بالموازاة و

 للتنمية في المناطق النائية وعلى الخصوص المناطق أقطابحها السياحة القروية بهدف إحداث يتت
  .الجبلية

  
إلى تكميل المخطط األزرق من خالل إعادة يهدف " مدائن"في هذا اإلطار، تم وضع مخطط و

اط والدار البيضاء وفاس ومكناس وورززات وزكورة، كالرباالعتبار للمراكز ذات األهمية السياحية 
لى تنمية المنتجات إوتنمية السياحة القروية خصوصا بإفران وشفشاون وإيموزار إدا أوتانان، باإلضافة 

 بكل من الداخلة األمواج على لجلرياضات البحرية كالتزبا بطةتلمراو السياحية ذات الطابع المحلي
  . وكذا السياحة الداخلية ببني ماللتالهبوط بالمظالورياضة وآسفي 

  
 مليون سائح 6,6 بلغ 2006سنة  إلى أن عدد السياح الذين زاروا المغرب وتجدر اإلشارة

     .2002 مليار درهم سنة 29 مليار درهم مقابل 55 قدرها بعائدات
  

   في مجال الطاقة1.3.4
  

في األسواق سعار البترول والمنحى التصاعدي ألللفاتورة النفطية الرتفـاع المهول ا أدى
تأمين تقليص ارتباط االقتصاد المغربي بالواردات الطاقية وإعداد سياسة طاقية تهدف إلى إلى الدولية 

  .حاجيات البالد من الطاقة
  

 على تنويع المصادر الطاقية وإصالح  من جهةترتكز اإلستراتيجية  المتبعة في هذا المجال
ومن جهة  ،قادر على التأثير في األسعارو ةنافسيتسم بالمم سوق قطاع الطاقة في أفق إرساء دعائ
  .وق األوروبي للطاقة سفي التدريجيا ز الطبيعي والكهرباء اأخرى العمل على إدماج شبكة الغ

  
  :التدابير التالية في هذا اإلطارأيضا وتندرج 

  
  االحتياطي ؛عبر رفـع مستوى المخزونبالمواد البترولية تأمين تزويد السوق الداخلي  

  
  والصناعة ؛ئية الكهربا الطاقةتشجيع استعمال الغاز الطبيعي في إنتاج 

 
 في إطار المدونة الجديدة المعتمدة في فبراير تكثيف عمليات البحث والتنقيب عن البترول 

  ؛2002
  

  إعادة تركيز أنشطة المكتب الوطني للمحروقات والمعادن حول مهام التنقيب عن البترول؛ 
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 من مجموع %4 مختلف مصادر الطاقات المتجددة بهدف الرفع من حصتها من تثمين 
  ؛2010 في أفق %10المصادر المستعملة إلى 

 
 ؛ولوج إلى الكهرباء خاصة في المجال القرويالتعميم تنمية  

  
  تحرير قطاع المحروقات؛  

  
  .ونفقات المقاصة  الطاقةهالكاستالتحكم في  

  
 دية في مجال الصناعة التقلي1.3.5

 
 للصناعة 2015 رؤية "دعىتتنمية قطاع الصناعة التقليدية ل  جديدةإستراتيجيةضع وتم 

  : األساسية التاليةاألهداف وتتمحور حول" التقليدية
  

 مع في هذا المجال  فاعالراذات مرجعية وطنية من شأنها أن تلعب دوإحداث مقاوالت  
  ني والثقافي للمنتوج؛ على الطابع الفهاحفاظوإلى الخارج تها توجيه أنشط

  
  تشجيع تأهيل المقاوالت الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال الصناعة التقليدية؛ 

  
ة وتحسين جودة يمردودالإلى الرفع من دعم الصناع التقليدين في مجهوداتهم الرامية  

  المنتوجات؛
  

نتقاة مالمقاوالت الودولة على عقود التنمية بين ال 2007 يونيو 12بتاريخ في هذا السياق، تم التوقيع 
   .ا أساسيبصفتها فاعال

  
  : وتتلخص األهداف المرقمة المسطرة لهذه اإلستراتيجية الجديدة في

  
 مليون درهم إلى 700عشر مرات لينتقل من  رقم معامالت الصادرات الحالية مضاعفة 

  ؛ درهمونملي 7.000
 

درهم حاليا إلى ون  ملي1.700المبيعات إلى السياح من ب  المتعلقرقم المعامالت رفع 
  درهم؛ليون م7.000

  
   ؛ درهم مليون2.000تحسين رقم المعامالت المنجز في السوق المحلية ليصل إلى  

  
   تلبية طلب الشبكات الحديثةقادرين على) 15 إلى 10(تشجيع ظهور منتجين كبار  
 للتوزيع؛ 

  
ع عبر تشجيع إحداث وحدات رفع عدد المقاوالت الصغرى والمتوسطة العاملة في هذا القطا 

  .يدةجد
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  التجارة في مجال 1.3.6
  

إلى تحديث الفضاءات التجارية على صعيد المراكز الحضرية " 2020رواج "يهدف برنامج 
نتيجة انفتاح وتحسين خدماتها حتى يتسنى لها االستفادة من التطورات التي تعرفها التجارة الخارجية 

  .تجارة التقسيط عن قرباالقتصاد الوطني مع الحفاظ على 
    

   في المجال الفالحي1.3.7
  

تحويل القطاع " إلى 2004يوليوز  29 العرش بتاريخ ه بمناسبة عيدخطابفي   الملكجاللة دعا
لذلك ينبغي نهج سياسة فالحية جديدة، توطد ما حققه . الزراعي التقليدي إلى فالحة عصرية ومنتجة

  ".االستثمار األمثل لخصوصيات تربة كل جهةالمغرب من تجهيزات ومنجزات، وتعتمد 
  

مفاهيم  الطابع الفالحي لتشمل 2020 تتجاوز إستراتيجية وانطالقا من هذه التوجيهات السامية
وذلك عبر وضع الفالحة المغربية في الغذائي الذاتي  مفهوم االكتفاء  بدلالتنمية القروية واألمن الغذائي

التنمية البشرية وتحسين التوازن بين المناطق الحضرية هتمام على تركيز االو محيطها الوطني والدولي
تساهم عبر اعتماد مقاربة تشاركية الممركزة وكذا  ،والمناطق القروية التي تعاني من الفقر والتهميش

 وتهدف هذه . الدولة والجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني الممثلة لمختلف شرائح المجتمعفيها
    :يجية إلى بلوغ األهداف األساسية التاليةاإلسترات

  
  ؛تحسين التشغيل والمداخيل في القطاع الفالحي عبر نهج سياسة مالئمة في هذا المجال 

  
 عبر تشجيع  األنشطة الخدماتية وشبه  بالنسبة للسكان القرويينتنويع األنشطة المدرة للدخل 

  ة؛يالفالحية وأنشطة أخرى غير فالح
  

   بجودة التربة والغطاء النباتي والموارد المالية؛المتعلقة الموارد الطبيعية استنزافالحد من  
  

  تأهيل الموارد البشرية عبر تكثيف عمليات التعليم والتكوين خصوصا لفائدة الفتيات؛ 
  

المرتبطة بالصحة والماء والكهرباء وشبكات المواصالت توسيع الولوج للخدمات األساسية  
  .صالواالت

  
ع التنمية القروية يرامشمن خالل انطالق مة هذه اإلستراتيجية على أرض الواقع تمت ترجقد و

تثمين ، وخاصة بمناطق أزيالل وخريبكة والحوز على الري الصغير والمتوسط ةالمندمجة المعتمد
النجود العليا للجهة الشرقية ومناطق البور خاصة بالمناطق الجبلية والواحات شبه الصحراوية 

هضبة الخميسات بجهة خريبكة وكذا المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة ك افةجوالمناطق ال
  .وتالل وسفوح جبال الريف

  
 الري الكبير، تم وضع مخطط لترشيد مساحاتموازاة مع مواصلة برنامج تأهيل وتوسيع و

  : التاليةثالثة الالعناصر  منالذي يتكون" برنامج التقويم الهيكلي لقطاع الماء"استعمال الماء في إطار  
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 فالحية وشبكات وإلى إصالح التجهيزات الهيدر يهدف الذي مشروع تأهيل الري الكبير  
 850الري التدريجي على مستوى مساحات الري الكبير بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 

  مليون درهم ؛
  

 إلى ي يرميالذمشروع التنمية القروية المندمجة المعتمد على الري الصغير والمتوسط و 
إنجاز استثمارات مندمجة من أجل تأهيل أنظمة الري وتحسين استعمال الماء ووضع 

المؤسسات صالح للشرب والماء والتزود بالوية رقالمسالك كال أساسية جماعية تجهيزات
 ؛التعليمية

  
برنامج التحفيز على االقتصاد في الماء على مستوى الضيعات الفالحية، ويشكل هذا  

 تعميم ذلك عبر خطوة هامة نحو تكميل وتثمين جهود اإلصالح السالفة الذكر والبرنامج
 هكتار على المدى المتوسط بتكلفة 140.000استعمال تقنية الري الموضعي على مساحة 

 مليون درهم سيتم تحمل جزء منها من طرف الفالحين والجزء 4.700إجمالية تصل إلى 
  .ولةاآلخر سيتم تمويله بواسطة إعانات الد

  
بوتيرة موازاة مع ذلك يتواصل إنجاز البرنامج الوطني الغابوي وبرنامج محاربة التصحر 

  . طبقا لمفهوم التنمية المستدامة والمحافظة على الثروات الوطنيةمرتفعة
  
ونظرا إلكراهات التنافسية التي يفرضها االنفتاح على األسواق في إطار من جهة أخرى، و

 تقويم شعب اإلنتاج تهمبادل الحر، تم القيام بمجموعة من اإلصالحات العميقة اتفاقيات الشراكة والت
 زراعة تحويل زراعات الحبوب إلى وكذا ،تهاتحسين مردوديتها وجودبهدف الحيواني والزراعي 

  .قل ارتباطا بالتقلبات المناخيةاألألشجار المثمرة ا
  

   في مجال الماء 1.3.8 
  

 ، األنشطة البشريةتزايد بالتلوث نتيجة مهددة باستمرارونادرة ية  الماء مادة حيوا لكوناعتبار
 هاالحفاظ على جودتضمان ديمومة هذه المادة وجل أتدبير محكم من  اعتماد  من الضروريأصبح

  . على المدى الطويل تزويد الساكنة بالماء الشروب وتغطية حاجيات القطاعات االقتصاديةتأمين و
  

الصادر  95-10 القانون رقم بناءا علىالمعتمدة في هذا المجال  اإلستراتيجية وقد جددت
  : وهيستة أهداف أساسية 1995 غشت 16بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 

  
وضع مخطط لتهيئة وتوزيع الموارد المائية عبر إجراء مشاورات واسعة بين المرتفقين  

  والسلطات العمومية؛
  

  توزيع المياه الصالحة للشرب؛حماية صحة المواطن عبر تقنين استغالل و 
  

  األنشطة الملوثة للموارد المائية؛تقنين  
  

  التوزيع العقالني للموارد المائية أثناء فترات الجفاف من أجل التخفيف من آثاره؛ 
  

  تثمين الفالحة بفضل تحسين شروط تهيئة واستعمال المياه الصالحة للسقي؛ 
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غالل غير المشروع للماء أو أي تصرف تسمراجعة العقوبات وإحداث شرطة الماء لزجر اال 

  بجودة المياه؛ن يضر أمن شأنه 
   
  :تتعلق بما يلي مجموعة من العمليات في هذه اإلستراتيجية جلىتتو

  
ليات وآ مكونات وكاالت األحواض المائية وتحديد إحداثعلى المستوى المؤسساتي،  

صعيد األقاليم والعماالت للماء والمناخ وكذا لجن الماء على  المجلس األعلى تسيير
   للماء بمساهمة جميع األطراف المعنية؛ محكمالتي تعمل على تدبير 

  
 فئات الدولة وحقوق وواجبات مختلف مجاالت دخلعلى المستوى القانوني، تحديد  

  ؛المستعملين للماء
  

المؤدي -المؤدي والملوث-على المستوى المالي، سن إتاوات تتعلق بمبدأ المستهلك 
 التحمل التدريجي لكلفة الماء من طرف المستعملين على أساس تدبير متضامن وبمبدأ

  وتشاركي؛
  

توضيح يهدف إلى على مستوى التخطيط لموارد الماء، إعداد مخطط وطني للماء  
مندمج للماء على المدى الطويل وضمان تنسيق وانسجام التدبير الب الرؤية المتعلقة

والسقي والصناعة والتطهير والتصفية وإعادة الماء الشروب : مختلف االستعماالت
  ؛استعمال المياه المستعملة 

  
برنامج التزويد الشامل للعالم على المستوى العملي، انطالق عدد من المشاريع ك 

القروي بالماء الصالح للشرب وبرنامج تحسين الري الكبير الرامي إلى ترشيد استعمال 
  .لالستثمار الفالحيلتابعة للمكاتب الجهوية  في المساحات ااإلنتاجيةالماء وتحسين 

  
          في مجال البيئة1.3.9

  
باإلضافة إلى في هذا السياق، و و. األساسية للتنمية المستدامةاماتتعتبر البيئة إحدى الدع

ترمي المصادقة على مجموعة من االتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية البيئة، تم وضع ترسانة قانونية 
 11-03ويتعلق األمر على الخصوص بالقانون اإلطار رقم . تسهيل عمل الحكومة في هذا المجال إلى

 المحدد للخطوط العريضة للسياسة الواجب 2003 ماي 12الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 
 تأثير بدراسات تتعلق بمدى الذي يلزم المستثمرين بالقيام 12-03 والقانون رقم  في هذا الشأن،اتباعها

محاربة تلوث الجو ب المتعلق 13-03، والقانون رقم على البيئةالمزمع إنجازها المشاريع والمنشآت 
  .  للجواألكثر تلويثاعبر الوقاية وتقليص االنبعاثات 

  
الطبية  المتعلق بتدبير النفايات المنزلية والصناعية و28-00 رقم نالقانووفي هذا اإلطار، أكد 

المؤدي وأدخل - على مبدأ الملوث2006 نونبر 20در بتاريخ اصال فايات الخطرةة وكذا النيوالصيدل
 تتعلق بحماية السواحل  أخرىبنصوص هذه الترسانة إتمام وقعويت. المخالفاتجزر لمقتضيات جنائية 

   . من أجل المحافظة على الثروات الوطنية الغنية باألنواع النادرةات الطبيعيةوتنظيم المحمي
  



 2008قــانــون المــالـيــة لســنـة مــشـروع 

  مذكرة تقديم
 

22

 حسابين خصوصيين للخزينة يسميان على 2007حدث قانون المالية لسنة ألسياق وفي نفس ا
  ".الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة"و" صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة"التوالي 

  
 الذي تعرفه تدهورالتهدف اإلستراتيجية المتبعة في مجال البيئة إلى وضع حد لمسلسل وهذا، 

النفايات والتخلص منها، شروط تجميع وتخزين وتثمين غياب  واءوث الهواء والملعرضها لتنتيجة ت
وتتمحور هذه . وكذا بفعل تقلص المجاالت الغابوية والتصحر وما له من تأثير سلبي على التنوع البيئي

ين حول في إطار تشاركي مع جميع الفاعلين العموميين والخواص المعنياإلستراتيجية التي تم وضعها 
  : أربع أولويات أساسية

  
تصريف المياه المستعملة في   منتقليصالحماية الموارد المائية السطحية والجوفية عبر  

          مجاري المياه؛
  

  نبعاثات والنفايات بتشاور مع المقاوالت وترشيد تدبيرها؛تقليص حجم اال 
  

 عبرمية النظيفة خاصة تشجيع آليات التنتحسين جودة الهواء وتقليص تلوث الجو عبر  
تعزيز الفعالية الطاقية واللجوء إلى الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الجديدة وتنظيم النقل 

  الحضري؛
  

 عبر عمليات محاربة التعرية الناتجة عن الرياح والسيول وكذا من خاللحماية التربة  
، حة للزراعة األراضي الصالالمحافظة على بهدف  التشجير وإعادة التشجيرعمليات

  .باإلضافة إلى حماية الساحل من أجل المحافظة على جودة الشواطئ والموارد المائية
  

     إنشاء البنيات التحتية1.4
  

 وثيرة إنجاز برامج االستثمار العمومي الرامية إلى تعزيز  األخيرةارتفعت خالل السنوات
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتعزيز  في تحقيق التنميةا أساسيالبنيات التحتية باعتبارها عامال

  .اذبية البالد لالستثمارات الخاصة الوطنية والخارجيةج
  

يهدف إلى إعطاء دفعة قوية لالستثمار الخاص ويتعلق  تم وضع إطار مالئم ،بالموازاة مع ذلك
  .باألساس بعمليات الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص

  
   ستثمار العمومي الرفع من مستوى اال1.4.1

  
  حجم االستثمار العمومي تطور 1.4.1.1

  
 الميزانية العامة للدولة والحسابات مكوناتالستثمار العمومي ل  المتوقعةلنفقاتا تضم

المقاوالت  والجماعات المحليةالخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و
وقد عرف  للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ثانيصندوق الحسن ال من ضمنهاوالمؤسسات العمومية 

أخذا بعين  2007 مليار درهم سنة 98,93حيث انتقل من ارتفاعا مهما المبلغ اإلجمالي لهذه النفقات 
ويتوزع المجهود . %8,09 أي بزيادة 2008 مليار درهم سنة 106,93إلى االعتبار المعطيات المحينة 

لميزانية العامة ل  بالنسبة%32,95: طاع العمومي كما يلياالستثماري حسب مختلف مكونات الق
لجماعات  بالنسبة  ل%5,61والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و 
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 صندوق الحسن الثاني بالنسبة ل %2,81والمقاوالت والمؤسسات العمومية فيما  %58,64والمحلية 
  .للتنمية االقتصادية

  
  تفعيل دور صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية 1.4.1.2

  
 بمبادرة من  كما هو معلومصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعيةتم إحداث 

 غداة نجاح 1999 يوليوز 8 في خطابه بتاريخ  ثراه اهللاطيبالحسن الثاني الملك صاحب الجاللة 
وقد أعطى هذا الصندوق دفعة قوية .  الستغالل الهاتف المحمولعملية تفويت الرخصة الثانية

الشخصية المعنوية ب تتمتع وتم تحويله إلى مؤسسة عمومية ،لالستثمارات العمومية والخاصة
 وهو ما مكنه من رفع 2002 شتنبر 11بتاريخ  36-01  رقمقانونالواالستقالل المالي بمقتضى 

 منعهدارية وتدبيرية ذاتية قادرة على إضفاء المرونة على عمله وموارده المالية والتوفر على هيئات إ
  .االستثمار في القطاعات الواعدةالالزمة قصد إنعاش الفعالية 

  
يير المعتمدة في انتقاء البرامج والمشاريع التي يمكنها االستفادة من تمويالت اتتجلى المع

  : الثاني في ما يليصندوق الحسن
  

 ثمار في القطاعات اإلستراتيجية ؛إعطاء دفعة قوية لالست 
 

 تشجيع إحداث فرص الشغل القار؛ 
  

 تشجيع الشراكة بين القطاع العمومي والخاص ؛ 
  

 توفير موارد ذاتية من شأنها ضمان استمرارية الصندوق ؛ 
  

 .المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد 
  

 ،مبالغ غير مسترجعة ات في شكلفعد: عدة أشكال صندوق الحسن الثاني تدخالت تكتسيو
مميزات  عمليات التمويل في إطار اتفاقيات تحدد وتتم . قروض أو مساهمات في الرأسمال،تسبيقات

تمويل وتتبع جدولة في ما يخص التزامات الجهات المتعاقدة كذا البرامج والمشاريع المعنية وتكاليفها و
  .اإلنجاز

  
من مداخيل  % 50 من 2001داء من قانون المالية لسنة وقد استفاد صندوق الحسن الثاني ابت

 36  حوالي إلى2007 نيوو ي30ه إلى غاية  مكنه من رفع مجموع مواردعمليات الخوصصة وهو ما
 30تفاقيات اإلطار المبرمة مع المنعشين العموميين والخواص إلى غاية اال وبلغ عدد .مليار درهم

وتمثل مساهمة . مليار درهم 195,15إجمالي يصل إلى  بمبلغ استثماري 105 إلى  2007 يونيو

وقد .  مليار درهم17,9، أي  من المبلغ اإلجمالي لهذه االستثمارات% 9,2صندوق الحسن الثاني 
 مليار درهم 11,3 هذا الصندوق إلنجاز التجهيزات األساسية الكبرى في حدود خصصت تمويالت

االجتماعي القطاع ب  وللنهوض مليار درهم2,8 إلىبمبلغ إجمالي يصل االستثمار الخاص إلنعاش و
    . مليار درهم 3,8 بغالف إجمالي يصل إلى والثقافي والرياضي

  
  الموانئ يواكب صندوق الحسن الثاني أكبر مشاريع االستثمار بالبالد كتوسيع شبكة،هكذاو

ستثمار الخاص أساسا  والتهيئة الحضرية باإلضافة إلى تشجيع االالطرق السيارة والسكك الحديديةو
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ة ية والصناعيلبرنامج توسيع بنيات استقبال االستثمارات خاصة منها السياحمقدم عبر الدعم ال
  .والعمليات ذات الطابع الثقافي واالجتماعي

  
  : في ما يليها الصندوق في المشاريع التاليةمولي العمليات التيوتتجلى أهم 

  
 6,6يصل إلى بملغ إجمالي  طنجة المتوسطيالمركب المينائي الشطر األول من إنجاز  

والميناء الطرقي ب تكلفة تقدر ب  I مليار درهم برسم طنجة المتوسطي 5 منها مليار درهم
 750 مليار في شكل مبالغ غير مسترجعة و 2 الصندوق ب هايساهم في ، مليار درهم1,6

 650سطي و مليون درهم في شكل مساهمة في رأس مال الوكالة الخاصة طنجة المتو
  . مليون درهم في شكل تسبيقات قابلة لالسترجاع

  
أكادير عبر  و مراكش الرابط بين تثنية الطريق الرابطة بين الصويرة والطريق السيار 

 مليون 100 مليون درهم، يتحمل منه صندوق الحسن الثاني 490شيشاوة بمبلغ يقدر ب 
  ؛درهم في شكل قرض لفائدة صندوق  تمويل الطرق

  
 370 الرابطة بين طنجة وتطوان بمبلغ إجمالي يصل إلى 2ة الطريق الوطنية رقم تثني 

 مليون درهم في شكل قرض 100 بمبلغ صندوق الحسن الثانيمليون درهم يساهم فيها 
  لفائدة صندوق تمويل الطرق ؛

  
 5.376إنجاز الشطر األول من برنامج تهيئة ضفتي أبي رقراق بمبلغ إجمالي يصل إلى  

   ؛ درهم مليون1.000رهم يساهم فيه الصندوق ب مليون د
  

تهيئة وتجهيز المكتبة السمعية البصرية والمعهد الوطني للفنون والصناعة التقليدية المغربية  
  ؛مول كليا من طرف هذا الصندوق ي مليون درهم 60صل إلى بمبلغ ي

  
مول كليا من يم  مليون دره20 بمبلغتجهيز مطبعة فضالة بالمحمدية لطبع القرآن الكريم  

  ؛صندوق الطرف 
  

مول كليا من طرف  مليون درهم ي30بمبلغ بناء مقرات جديدة لدار الحديث الحسنية  
  ؛الصندوق

  
المساهمة في إنجاز أشغال البنيات السياحية الخارجية المبرمجة في إطار المخطط األزرق  

بالنسبة لمحطة  مليون درهم 194,43 مليون درهم منها 245,3بمبلغ إجمالي يصل إلى 
 مليون درهم بالنسبة 16,6 مليون درهم بالنسبة لمحطة مازكان بالجديدة و34,27السعيدية و

  لمحطة ليكسوس بالعرائش؛
 بمبلغ 2012المساهمة في النهوض بمدينة طنجة من أجل أن تحتضن المعرض الدولي  

  ين درهم؛ي مال5يصل إلى 
  

 شكل مساهمة في رأس مال شركة الطرق  فيةبرنامج الطرق السيارالمساهمة في إنجاز  
  .السيارة بالمغرب
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  أهم إنجازات القطاع العام 1.4.1.3
  

 تعزيزباإلضافة إلى إنجاز العمليات ذات الطابع المستمر والتي تلعب دورا أساسيا في 
 2008 سنة  مجموع التراب الوطني وتقليص الفوارق الجهوية، ستتميز التجهيزات العمومية عبر

  .التي يكتسي بعضها طابعا بنيوياكبرى و إنجاز وانطالق مشاريع بمواصلة
  

يات األساسية المدرجة في هذا اإلطار والتي سيتم التطرق إليها بتفصيل في الباب لتهم العم
 المؤسسات والمنشآت العامة ، على الخصوص  قطاعالثالث من هذه المذكرة وفي التقرير حول

  :المجاالت التالية
  

البيضاء والجرف األصفر والداخلة  نائية بالداريتعزيز البنيات التحتية الم عبر الموانئ 
   ؛يوالعيون باإلضافة إلى المركب المينائي طنجة المتوسط

  
 توسيع المطارات ومحطات الطائرات لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء عبر المطارات 

وطنجة والحسيمة   رموكادووالصويرة خلة اوالناضور العروي ومراكش المنارة والد
  ؛2010 سائح في أفق سنة يين مال10 استقبال  منلتمكينها

  
الطرق ذات الطابع السياحي والطريق عبر إنجاز سيارة على الخصوص لالطرق والطرق ا 

 150 كلم إلى 40الساحلي المتوسطي وتسريع وتيرة إنجاز شبكة الطرق السيارة لتنتقل من 
  كلم سنويا؛

  
 تثنية السكة الحديدة بين فاس ومكناس وربط ميناء طنجة  إتمامعبرة يالسكك الحديد 

 ت والناضوررة وإنجاز الخط السككي الرابط بين تاوريي الحديدكسكالبشبكة  يالمتوسط
  ؛إنجاز وتهيئ المحطات وتعزيز حظيرة القطارات والعربات وكذا 

  
  تعزيز أسطول الخطوط الملكية المغربية ؛ عبرالطيران المدني  

  
 سد سيدي محمد بن عبد اهللا المتواجد بنواحي الرباط تعلية مشروع إنجازعبر ء الما 

ة أشغال بناء سد ويركان بنواحي مراكش باإلضافة إلى إنجاز سدود ومنشآت فنية لومواص
  فيضانات ؛ لحماية بعض المراكز الحضرية من ال

  
طات الحرارية  مواصلة إنجاز محطات توليد الطاقة بواسطة الرياح والمحعبرالطاقة  

  والمائية منها المحطة الحرارية الشمسية لعين بني مطهر بالجهة الشرقية؛
  

 مالعب بطنجة ومراكش وأكادير تستجيب للمعايير الدولية ثالثة مواصلة بناء عبرالرياضة  
 المعمول بها في هذا المجال ؛

  
 الوطنية للمملكة والمتحف  مركبات ثقافية وطنية ويتعلق األمر بالمكتبةثالثة بناء عبرالثقافة  

  الوطني لآلثار ومتحف الفنون العصرية ؛ 
  

   مؤسسة منها كلية الطب بوجدة ؛11 مواصلة بناء عبرالتعليم العالي  
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 بكل من فاس ومراكش ووجدة ومركزين ة جامعية استشفائيثالثة مراكز إحداث عبرالصحة  
   لمعالجة داء السرطان بالدار البيضاء والحسيمة؛

  
 مواصلة البرنامج الرامي إلى تسريع تزويد الساكنة الحضرية عبرء الصالح للشرب الما 

والقروية بالماء الصالح للشرب وكذا ربط مناطق األنشطة االقتصادية خاصة المركب 
  ؛ بشبكة الماءيالمينائي طنجة المتوسط

 
  االستثمارات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص 1.4.2

  
 خطابال مع  انطالقة حقيقيةلشراكة بين مختلف الفاعلين العموميين والخواصاة سياسعرفت 

 المناظرة الوطنية حول خالل افتتاحية الذي ألقي  2001 يناير 10 بتاريخ  الملك لجاللةالتوجيهي
  .السياحة 

  
 تعزيز  تنمية ثقافة الحوار والتشاور بين مختلف الشركاء من أجل الشراكة سياسةوتستلزم

مختلف الفاعلين المعنيين بغية النهوض بقطاعات األنشطة الواعدة في إطار نظرة  عاون بينالت
  . إستراتيجية على المدى المتوسط والطويل

  
لتشمل تدريجيا  تعميمها قبلوقد تم تطبيق هذه المقاربة في مرحلة أولى في قطاع السياحة 

  .قطاعات أخرى
  

  عميرالتالشراكة في مجاالت السياحة و 1.4.2.1
  

 بين الحكومة ة التطبيقيية اإلطار واالتفاقية االتفاقعلى 2001 يناير 10بتاريخ تم التوقيع 
 10السياحة ترمي إلى جلب  مجال في سياسة جديدةوالمهنيين بهدف وضع إطار مرجعي لتفعيل 

 منصب 612.000 غرفة إضافية من شأنها إحداث 80.000 عبر إنجاز 2010ن سائح في أفق ييمال
  .وتوضح هذه االتفاقيات على الخصوص التزامات الحكومة والقطاع الخاص. لشغ

  
 إلى  يهدف المخطط األزرق، التي تربط الحكومة بمهنيي القطاع2010 رؤيةفي إطار هذا، و
االستثمارات ثلثي  حوالي تهم سرير و120.000 إضافية إجمالية تصل إلى ةاستيعابيإحداث طاقة 

  . الشأن هذافيالمتوقعة 
  

  :وتتجلى الخطوط العريضة لهذه المشاريع فيما يلي 
  

  سياحيةتهيئة المحطات ال 1.4.2.2
 

  أي،2010من العرض السياحي سنة % 70 ساحليمن المنتظر أن يمثل القطاع السياحي ال
دية ي غرفة تهم المحطات الشاطئية لتغازوت بأكادير والسع65.000 تصل إلى ةاستيعابي طاقة بزيادة

 وتجدر اإلشارة. اطئ األبيضالصويرة ومازاكان بالجديدة وخميس الساحل بالعرائش والشوموكادور ب
بمبلغ استثماري يصل إلى إلنجاز المحطات المذكورة  مع عدة منعشين  تم عقدهااتفاقيات شراكة  أنإلى

  .  مليار درهم134
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إمارة مقاوالت المشاريع السياحية وتهيئة المجاالت الحضرية بتعاون مع  1.4.2.3
  دبي والبحرين ومصر 

  
 ةمج استثماريا إنجاز برقصد دبي ةإمارن من ين اقتصادييمنعش  عدة اتفاقيات معمؤخرا أبرمت

  وجه عموميين منهم على في مجال التهيئة السياحية والحضرية بشراكة مع فاعلين وطنيينةطموح
 صندوق اإليداع لى رأسهاوع  المعنيةالجماعات المحلية والمؤسسات العموميةو الخصوص الدولة

  .والتدبير
  
 بالدار البيضاء خالل 2006 مارس 29 اتفاقيات بتاريخ 8في هذا اإلطار، تم التوقيع على و

 بمشاريع التهيئة  هذه االتفاقيات وتتعلق. الملك محمد السادس نصره اهللاحفل ترأسه صاحب الجاللة
  .والر أمريكي دراي مل10,6السياحية والحضرية بمبلغ إجمالي يقدر ب 

  
  :ويتعلق األمر باالتفاقيات التالية 

  
 3.100 هكتار بمبلغ يصل إلى 330لرباط على مساحة ل الواجهة البحريةتهيئة حول اتفاقية  

 ؛دوالرمليون 
 

 هكتار  في إطار مشروع أمواج 110 تهيئة ضفتي أبي رقراق على مساحة حولاتفاقية  
 ؛ دوالر مليون 2.000بمبلغ 

  
 1.400  هكتار بمبلغ 600 إنجاز مشروع سياحي بأوكايمدن على مساحة لحواتفاقية  

   ؛دوالرمليون 
  

ضي الشريفية الواقعة على الطريق الرابطة بين ورزازات اة ألري التهيئة السياححولاتفاقية  
   ؛دوالر مليون 2.400 هكتار بمبلغ يقدر ب 740ومراكش على مساحة إجمالية تصل إلى 

  
 هكتار 40على الكورنيش ومشروع خليج الحنك على مساحة " لمرينا"  مشروعحولاتفاقية  

  ؛ دوالر مليون 1.000البيضاء بمبلغ  بالدار
  

   .دوالر مليون 650بمبلغ إلنجاز مشاريع عقارية وسياحية اتفاقية مع الدولة  
  

 بطنجة 2007 شتنبر 12 بتاريخ  الملك، تم التوقيع خالل حفل ترأسه جاللةىمن جهة أخرو
   :تتعلق بإنجاز مشاريع سياحيةووطنية مع مجموعات دولية ع اتفاقيات ب أرعلى

  
 لتهيئة محطة واد شبيكة بطانطان على مساحة "أوراسكوم"اتفاقية مع المجموعة المصرية  

 سرير إضافي 8.000 قصد إنجازر درهم يي مال6 هكتار بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.500
   . ثقافية وترفيهيةوإقامات وقاعة للمؤتمرات وتجهيزات

  
 النخيل مراكش والبنك -اتفاقية مع المجموعة المغربية البلجيكية طوماس وبيرون مغرب 

 3.700 تبلغ إيوائية فنادق بورزازات بطاقة 8المغربي للتجارة الخارجية من أجل إنجاز 
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 5,4سرير ومدار للكولف وقصر للمؤتمرات ومركز لألعاب المائية بمبلغ إجمالي يصل إلى 
  .مليار درهم

  
 3 بمراكش يضم "أطلس كاردن"إلنجاز مركب سياحي اتفاقية مع مجموعة ريم لالستثمار  

 حفرة ومجمع عقاري 18 ومدار للكولف يضم ا سرير2.540فنادق بطاقة إيوائية تصل إلى 
  .درهم مليار 6,5بمبلغ إجمالي يصل إلى 

  
سيرها العادي حسب  األشغال تتابع فيهفتي أبي رقراق الذي ض مشروع تهيئة يخصفيما و

 هكتار مع إدماج 5.000يهدف إلى تثمين ضفتي الوادي على مساحة تقدر ب ف ،الجدول الزمني المحدد
  . لكل من الرباط وسال والمآثر التاريخيةالمواقع التاريخية وكذا المدينة العتيقة

 
 قانونالاثها بمقتضى إنجاز هذا المشروع وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق التي تم إحدب وتتكلف

 القيام  المذكورةوقد خول هذا القانون الوكالة.  المتعلق بتهيئة وتثمين ضفتي أبي رقراق16.04رقم 
بصالحيات السلطات العمومية المتعلقة على الخصوص بنزع الملكية وصفة صاحب المشروع إلنجاز 

  .البنيات التحتية والمنشآت العامة داخل المجال الجغرافي لتدخلها
  
 10 سنوات وتقدر تكلفته اإلجمالية ب 10 مرحلتين على مدى علىسيتم إنجاز هذا المشروع و

 الترامواي بما فيها عملية مليار درهم 5,4من هذا المشروع  األول تبلغ تكلفة الشطرو. ر درهمييمال
ي حدود  من طرف الميزانية العامة فوسيتم تمويل هذا الشطر.  مليون درهم2.650بتكلفة تصل إلى 

 مليون درهم والجماعات المحلية في 1.000 مليون درهم وصندوق الحسن الثاني في حدود 1.250
   .  مليون درهم2.150 مليون درهم والقطاع الخاص في حدود 1.000حدود 

  
 طنجة المتوسطي والذي تتكلف مينائيكما تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى مشروع المركب ال

 إلنجاز  وقد خولت لها صالحيات السلطات العمومية الالزمة،جة المتوسطي بإنجازهوكالة الوطنية لطنال
من  كلم شرق مدينة طنجة على مصب واد الرمل ويتكون 40ويقع هذا المشروع على بعد . هذه المهمة

 3,5 تصل إلى ةاستيعابي هكتار يضم أرصفة للحاويات بطاقة 100ميناء بالمياه العميقة على مساحة 
 بالسلع غير المعبئة  خاصورصيف ورصيف خاص بالمسافرين ورصيف للمحروقات حاويةمليون 

 هكتار ومنطقة 600كما يضم المشروع منطقة صناعية حرة بملوسة على مساحة . وسلع أخرى
  . هكتار200تجارية حرة بالفنيدق على مساحة 

  
 5.000م تخصص منها  مليون دره18.412 تكلفة هذا المشروع بما فيها المنشآت الملحقةتبلغ 

 مليون درهم 8.112ناء طرقي ويم مليون درهم لبناء 1.600مليون درهم لبناء ميناء باألرصفة و 
  . لتهيئة المناطق الحرة مليون درهم3.700لوضع البنيات التحتية الخارجية و

  
جديد  II طنجة المتوسطي با انطالقة إنجاز ميناءيعليمات الملكية السامية ستعطى قرتووفقا لل

 وحدة بالناحية الغربية للمركب المينائي يين مال5خاص بالحاويات بطاقة استيعابية إضافية تصل إلى 
  . الحالي
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   الشراكة في المجال الفالحي1.4.2.4
  
   تهيئة مجال الكردان-أ

      
شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إطار مشروع تهيئة بتم الشروع في إنجاز مشروع رائد 

 في إطار البحث عن صيغ على سبيل التجربة هكتار وذلك 10.000 الكردان بسوس على مساحة مجال
  .وفالحيةرجديدة لتمويل التهيئات الهيد

  
 ات البني كل في تمويل مشترك لهذا المشروع وتهدف إلى بناء واستغاللالعمليةتتجلى هذه و

  .ر مزارع الحوامض بالمملكةالتحتية المائية الضرورية وسيمكن من المحافظة على إحدى أكب
 ودخلت االتفاقية 2001وقد تم الشروع في إنجاز المسطرة المتعلقة بهذا المشروع في دجنبر 

  .2005 في دجنبر  حيز التطبيقالموقعة في هذا المجال
  

  لشركة التنمية الفالحية وشركة تسيير األراضي الفالحية سابقاتابعةال استغالل األراضي -ب
  )طاسوجيا، سوجي(
  

شركة التنمية المتعلق باستغالل األراضي المسيرة سابقا من طرف الشراكة  مشروع في إطار
 45.895  إجمالية قدرها ضيعة بمساحة173 تم تفويت ،الفالحية وشركة تسيير األراضي الفالحية

  . منصب شغل 17.000 مليون درهم و5.000أن تحدث استثمارا بمبلغ  اهمن شأن ،هكتار
  

 في شكل إعالن دولي 2007طاء انطالقة الشطر الثاني لهذه العملية في أبريل وقد تم إع
 هكتار بمبلغ استثماري إجمالي مرتقب يقدر 38.500للتعبير عن االهتمام بالمشروع على مساحة 

  .   منصب شغل20.000 مليون درهم سيمكن من إحداث 6.000ب
   

   الشراكة في مجال الفسفاط1.4.2.5
  

 مع المجموعات األجنبية اتمكتب الشريف للفوسفاط بعدة عمليات بشراكقامت مجموعة ال
  :التالية

  
 بقدرة إنتاجية تبلغ مجموعة باكستانية من أجل إنجاز وحدة جديدة إلنتاج الحامض الفسفوري 

   ؛ مليون درهم2.030 طن بمبلغ إجمالي يصل إلى 375.000
  

 طن من الحامض الفسفوري و 330.000نتاج إلوحدة  إلنجاز "غاليب"المجموعة الهندية  
   مليون درهم؛1.300 بالجرف األصفر بمبلغ تريكب طن من حامض ال33.000

  
 إلنجاز وحدة إلنتاج الحامض "CFR" واأللمانية "PRAYRON "المجموعة البلجيكية 

 1.600بقيمة إضافية عالية بالجرف األصفر بمبلغ إجمالي يصل إلى الفسفوري المصفى 
   مليون درهم؛

  
 حامض الكبريت ووحدة إلنتاج الحامض جاتجموعة برازيلية من أجل إنجاز وحدة إلنم 

  ؛ مليون درهم1.500بمبلغ  كهربائية -الفسفوري ووحدتين إلنتاج األسمدة ومحطة حرارية 
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 بالجرف مجموعة صينية إلنجاز وحدات إنتاج الحامض الفسفوري واألسمدة الفوسفاطية 
  .م مليون دره1.600بمبلغ األصفر 

  
   تشجيع االستثمار الخاص1.4.3

  
تم اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل النهوض باالستثمار الخاص، تتجلى على الخصوص في 

للبنيات مة نظام التمويل ووضع بنيات االستقبال وتحمل الدولة ءوضع إطار قانوني ومؤسساتي ومال
شكل إيجابي على تطور االستثمارات التحتية الخارجية وتعبئة الرصيد العقاري للدولة مما أثر ب

 .الخارجية
  مة اإلطار القانوني والمؤسساتيءمال 1.4.3.1

  
   ميثاق االستثمار1.4.3.1.1

  
  مجموعة منكانت مقتضياته موزعة ضمنعرف نظام تشجيع االستثمار الخاص الذي 

مثابة ميثاق  ب18-95  رقمتعديال عميقا من خالل القانون اإلطار ،النصوص ذات الطابع القطاعي
 ذوقد دخل هذا الميثاق حيز التنفي. 1995 نونبر 8االستثمارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 

التي تمنح األقاليم والعماالت  1998 يونيو 30 التطبيقي الصادر بتاريخ ه مرسوميحددو. 1996سنة 
والضريبة على الدخل بالنسبة إمكانية االستفادة من التخفيضات المتعلقة بالضريبة على الشركات 

 بتاريخ 2-00-895كما تم اتخاذ مرسوم رقم . في المناطق التابعة لهاللمشاريع االستثمارية المقامة 
مكانية استفادة والذي يمنح إ 18-95 من القانون اإلطار رقم 19 و17 لتطبيق المادتين 2001 يناير 31

يها بعض الشروط المتعلقة بحجم برنامج االستثمار المشاريع من دعم الدولة في حالة ما إذا توفرت ف
  .المحافظة على البيئةوومساهمته في إحداث فرص الشغل 

  
تحفيزات مقابل شروط  على 1999-1998ومن جهة أخرى نص قانون المالية للسنة المالية 

ين لمنعشحيث أمكن ل ، إلنجاز مشاريع ذات أهمية كبرىذات طابع تعاقدي وذلك بإبرام اتفاقيات
 مليون 200بعد إلى فيما  الذي تم تخفيضه  مليون درهم500  سقفالحاملين لمشاريع تفوق تكلفتها

درهم، أن يستفيدوا في إطار تعاقدي من اإلعفاء الكلي من الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد 
أن إلطار، يمكن في هذا او. الالزمة إلنجاز مشاريعهمالتجهيزات والمعدات وكذا أجزاء وقطع الغيار 

لبنيات الخارجية للمشاريع المعتمدة وكذا تكاليف التكوين التكميلي او يضاتكلفة األر ئياجز لدولةتتحمل ا
  .للمستخدمين
  

     .   اللجنة الوزارية المشتركة لالستثمار1.4.3.1.2
       

 28ور بتاريخ بموجب منشالتابعة للسيد الوزير األول  اللجنة الوزارية لالستثماراتتم إحداث 
  :بالمهام الثالثة التاليةوتقوم  1999شتنبر 

  
اإلداري التي تحول دون تشجيع االستثمار   ذات الطابعلالعراقيإيجاد السبل الكفيلة برفع  

  الخاص؛
  

  والتي يتطلب حلها الشركاء والمتدخلين في مسلسل االستثمار بينمنازعاتالالبث في  
  ول؛ تحكيم السيد الوزير األاللجوء إلى
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 . الدولة في الجانب الماليةالتي تنص على مساهماتفاقيات االستثمار وعقود المصادقة على  
  

   المراكز الجهوية لالستثمار1.4.3.1.3
  

جاء إحداث المراكز الجهوية لالستثمار طبقا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطاب 
 جديد إعطاء نفس والرامية إلى 2001لمانية لشهر أكتوبر الذي ألقاه جاللته بمناسبة انفتاح الدورة البر

 في شأن 2002 يناير 9وتبعا للرسالة الملكية الموجهة إلى السيد الوزير األول بتاريخ  ،لالستثمار
  .التدبير الالممركز لالستثمار

 إلى الذي يهدفالشباك الوحيد دور على لعب فقط المراكز الجهوية لالستثمار   تقصرالهذا، و
اإلرشادات  مصدرا هاما للمعلومات  أيضا بل تشكل،جراءات التي يقوم بها المستثمروناإلتسهيل 
جل إحداث المقاوالت واختيار المشاريع التي من شأنها ضمان تثمين اإلمكانيات أ من اتوالمساعد

ديد للسلطة تعتبر المراكز الجهوية لالستثمار إحدى تجليات المفهوم الج، وبالتالي. الجهوية والمحلية
 كآلية لتفعيل لدورهانظرا  وذلك ، الملك في العديد من خطبهجاللةالتي أكد على مبادئها وسياسة القرب 

  . المحليشأنا الوثيق بال وارتباطهاالقتصاد وخلق الثروات
  

  مة أنظمة التمويلءمال  1.4.3.2
  

  الماليةلى المواردتهدف السياسة المعتمدة في محال التمويل إلى تسهيل ولوج المقاوالت إ
  . القروض عبرمال أو الرأسالمساهمة في الالزمة لتغطية حاجياتها االستثمارية سواء عبر 

  
    الولوج إلى رأس المال1.5.3.2.1

  
لتمويل مقارنة مع باقي اآلليات مال وسيلة ذات تكلفة ضعيفة  ال رأسالتمويل عبريعتبر 

  .جازفةبر رأسمال الم إلى البورصة أو عولوجالمقاولة وتتم عبر ال
  
     إلى البورصة ولوجال -أ
  

تحديث سوق البورصة ومنح امتيازات  مواصلة من خاللمال  ال التمويل عبر رأس تسهيلتم
من خالل تسريع وتيرة ولوج وقد بدأت هذه المقاربة تأتي أكلها . ضريبية للشركات التي تلج البورصة

إلى هذا النوع من والمقاوالت ذات الطبيعة العائلية سطة المقاوالت الصغرى والمتوالشركات بما فيها 
  .التمويل

  
  جازفةرأسمال المإلى  اللجوء –ب 

 
اعتمادها ضمن بعض  التي تم جازفةرأسمال الممن جهة أخرى، من شأن اعتماد صيغة 

الت جه المقاواأن تقلص من اإلكراهات التي تو ، بمساعدة البنك األوربي لالستثمارالمشاريع ببالدنا
لكن يبقى .  عبر األموال الذاتيةها تمويل مشاريعفيمال الضعيف  الالصغرى والمتوسطة ذات رأس

  . تيحهات ضعيف مقارنة مع اإلمكانيات التي اآلليةاللجوء إلى هذه 
  

 الصادر بتنفيذه 41-05 للمرة األولى بموجب القانون رقم نشاط رأسمال المجازفةوقد تم تقنين 
مزاولة وضع إطارا قانونيا يهدف إلى ضمان احترافية   الذي2006 فبراير 14ريخ الظهير الشريف بتا

 مقابل احترامها توظيف األموال بالمجازفة النشاط مع وضع نظام ضريبي تحفيزي لفائدة هيئات هذا
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محاسبية صافية ممثلة باستمرار في  توفرها على وضعية لبعض الشروط منها على وجه الخصوص
على األقل من األصول كرصد أدنى لتمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة % 50حدود نسبة تبلغ 

كما نظم هذا النص شكل الشركات العاملة . التي ال توجد سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم
وكذا الشركات المسيرة لها " هيئات توظيف األموال بالمجازفة"في مجال رأسمال المجازفة والمسماة 

  .خضع لمراقبة مجلس القيم المنقولةوالتي ت
  

   اللجوء إلى القروض1.4.3.2.2
  

وكذا  للتمويل في السوق البنكي وسوق الرساميل اللجوء يتم الولوج إلى القروض من خالل
  :تعبئة التمويالت الداخلية والخارجيةعبر 

  
   توسيع إمكانيات التمويل-أ
  

 من بالدناوض الموضوعة رهن إشارة القر تبسيط أنظمة تفعيل خطوط  تم،في هذا اإلطار

  .هااستعمال من أجل تسريع %5 بأسعار فائدة ضعيفة ال تتجاوز طرف الدول الصديقة
  

إعطاء دينامية لوسائل تمويل االستثمار، تمت إعادة صياغة و، ومن أجل تعزيز  بالموازاة
ت الوطنية وتستجيب وحيدة مفتوحة في وجه جل المقاوالالبرنامج الوطني للتأهيل عبر وضع آلية 

  :، ويتعلق األمر بصيغتينتضم هذه اآللية و. لمختلف حاجيات المقاوالت الصغرى والمتوسطة
  

صندوق هيكلة قطاع ( التمويل والضمان طرقالتمويل الناتج عن تجميع وإصالح بعض  
 من الصيغة هويتم تدبير هذ).  وصندوق التأهيلصندوق تحديث الوحدات الفندقيةوالنسيج 
   صندوق التأهيل؛طرف

  
" ستمرارا"" الهيكلة الماليةإعادة صندوق الضمان و"تمويل إعادة الهيكلة المالية عبر وضع  

  الرامي إلى حل مشكل ثقل مديونية المقاوالت الصناعية؛
  

 بغية تسهيل كما تم وضع مجموعة من آليات التمويل والضمان من طرف السلطات العمومية
بنكي بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية كقطاع التكنولوجيات واإلعالم ج المقاوالت للتمويل الوول

      .والتواصل وقطاع التعليم والتكوين الخاص
إلى التمويل البنكي،  أخرى، ومن أجل تسهيل ولوج المقاوالت الصغرى والمتوسطة جهةمن 

  .مالي التقني واللضمان على المستويينلصناديق عدة تم إحداث أو تعزيز قدرات تدخل 
  

  : ويتعلق األمر بالصناديق األساسية التالية
  

 لمؤسسات ضمان  والمالية ويرمي إلى تنمية القدرات التقنية"ميدا"صندوق الضمان  
وتسهيل ولوج المقاوالت إلى ) الصندوق المركزي للضمان ودار الضمان(االستثمارات 

  القروض البنكية؛
  

والتنمية على منخرطة في برنامج التأهيل صندوق الضمان الفرنسي لتمويل المقاوالت ال 
  المدى المتوسط والطويل؛
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  إحداث بنيات االستقبال 1.4.4
  
 كثيفة من أجل تسريع إحداث البنيات التحتية المالئمة اتجهودم بذل  في هذا اإلطارتم

  الكبار للحاجيات الخاصة للمشاريع والمناطق المعنية وذلك من أجل وضع رهن إشارة المستثمرين
  . في مجال التجهيز والخدماتاالستجابة لتطلعاتهمبنيات لالستقبال من شأنها 

  
معظمها بشراكة بين الدولة ومؤسسات خاصة وطنية أو أجنبية  عمليات إنجازويتعلق األمر ب

  : في ما يليالبنيات التحتيةوتتجلى أهم هذه والجماعات المحلية 
  

 45 منها ا هكتار345حة إجمالية تصل إلى طنجة على مساكل من طق الحرة للتصدير باالمن 
  ؛ هكتار300  مخصصة للوجيستيك وبني نصار بالناضور على مساحة اهكتار

  
 على  والجرف األصفر اهكتار 262  على مساحة النواصرالمركبات الصناعية بكل من  

 برسم الشطر األول وسلوان بعمالة الناضور على ا هكتار250 منها  هكتار500مساحة 
  ؛ا هكتار72ة مساح

  
 120مناطق مخصصة ألنشطة التكنولوجية العالية كالمجمع التقني للنواصر على مساحة  

بالرباط على مساحة " تيكنوبوليس"و ا هكتار50على مساحة " شور"والدار البيضاء   اهكتار
  ؛  برسم الشطر األولا هكتار85 هكتار منها 300

  
 برسم الشطر ا هكتار60 منها ا هكتار270ة خلة على مساحاالدالصناعية بكل من المناطق  

ة ح وعين الجوهرة بعمالة لخميسات على مساا هكتار384األول وآيت ملول على مساحة 
 ا هكتار129 هكتار برسم الشطر األول وكزناية بطنجة على مساحة 100 هكتار منها 400
   ؛ا هكتار108 على مساحة سيدي بوعثمان بمراكشو

  
 االقتصاديةصندوق الحسن الثاني للتنمية  بمساهمة فير البنيات التحتيةتووتجدر اإلشارة، أن 

 تعيق إنجاز  كانتالتيو ملحوظفي أغلب الحاالت من تقليص كلفة العقار بشكل مكن أ واالجتماعية،
  .بعض المشاريع االستثمارية

  
ية في إطار  بشراكة بين الدولة والجماعات المحلمشاتل المقاوالت  تم وضع برنامجموازاة،وبال

 المتوسطة والمراكز الصغرى المراكز الحضريةالخصوص صندوق دعم تشغيل الشباب ويهم على 
  .ذات الطابع القروي

  
 تحمل إنجاز البنيات التحتية الخارجية 1.4.5

  
 الكبرىتتحمل الدولة إنجاز البنيات التحتية الخارجية بالنسبة للمشاريع االستثمارية ذات األهمية 

 وتتجلى هذه .جهة تحدد التزامات كل ينيموضوع اتفاقيات بين الدولة والمنعشين المعن تكونوالتي 
  .البنيات التحتية في الربط بشبكات الماء والتطهير والكهرباء واالتصاالت والطرق

  
برسم  صندوق إنعاش االستثمار الذي تم إحداثه  إطارالنفقات المتعلقة بهذه البنيات في وتندرج 

  : هذا الصندوق التكاليف التاليةيتحملو .اتميثاق االستثمار تطبيقا ل2000-1999ة قانون المالي
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النفقات المرتبطة باقتناء األراضي الالزمة إلنجاز البرنامج االستثماري المعني في حدود  
 من كلفة األراضي؛% 20

  
الي للبرنامج من المبلغ اإلجم% 5النفقات المتعلقة بإنجاز البنيات التحتية الخارجية في حدود  

 االستثماري؛
 

من % 20ستثماري في حدود االبرنامج التكاليف التكوين المهني المتوقع تنظيمه في إطار  
 ؛تكلفة هذا التكوين

 
 عينة في البرامج الم يمنحه الصندوق المذكور يجب أن تتوفرمن الدعم المالي الذي ولالستفادة

  : معايير األهلية التاليةأحد
  

  مليون درهم ؛200االستثمارات المزمع إنجازها عن أن ال يقل مبلغ  
 

   منصب شغل قار على األقل ؛200أن يحدث المشروع  
  

 .أن يساهم المشروع في حماية البيئة 
  

  تعبئة الملك العقاري للدولة  1.4.6
  

تقوم السلطات العمومية بنهج سياسة إرادية تهدف إلى وضع الملك العقاري للدولة في خدمة 
  . الفالحة والسياحة والصناعة واإلسكان ات قطاعاأساس هذه السياسة تستهدفو .ستثمارإنعاش اال
  

  تأثير سياسة التحفيزات على االستثمارات الخارجية1.4.7
  

 من فيحجم االستثمارات الملتزم بهايتجلى النجاح الذي عرفته سياسة التحفيزات المتبعة في 
 مجال صناعة في" Delphi"و  "Renault"طرف مجموعات رائدة على الصعيد العالمي ك 

في مجال " Thalès Microsonics"و " ST Microélectronic"و" Alcatel"السيارات و 
" Labinal Maroc"مع " SAFRAN"ومجموعة " Valéo"االتصاالت واإللكترونيك و

 SNECMA Morocco Engine"و" MATISaerospace"و" Aircelle Maroc"و
Services "ناعة الطائراتفي مجال ص.  

  
 عالمة العالية للتصنيف االئتماني المعتمد بالنسبةالويتجلى هذا النجاح أيضا في منح المغرب 

  .2007في أبريل " Fitch Rating"الستثمار من طرف وكالة التنقيط ل
 

-II تعميق برامج اإلصالحعبر  تأهيل بنيات االقتصاد المغربي  
  

حديث بنيات االقتصاد المغربي ومنحه المرونة الالزمة تهدف برامج اإلصالح المعتمدة إلى ت
  .لتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية ووضع اآلليات الضرورية لهذا الغرض

  
  :ويدخل في هذا اإلطار على الخصوص
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   وتأهيل الفاعلين العموميين والخواص في التنمية؛ اإلنتاجتنويع 
  

  تحديث السياسة الموازنية؛ 
  

 ضع دعائم نظام مالي قوي يحظى بالمصداقية؛و 
  

  .  وضع نظام قضائي سريع وفعال وعادل 
  

   وتأهيل الفاعلين العموميين والخواص في التنمية اإلنتاج تنويع2.1
  

يتم دعم تنويع اإلنتاج بإشراك جميع الفاعلين العموميين والخواص من أجل تشجيع تكامل 
  . الخارجية والداخليةالتصدي للمصاعبلتمكينه من الالزمة عة ناتدخالتهم ومنح االقتصاد الوطني الم

  
 اإلدارة بما في ذلكوتتمحور الجهود المبذولة لهذا الغرض حول إعادة هيكلة القطاع العمومي 
المطالب بلعب دور والجماعات المحلية والمقاوالت العمومية وكذا حول النهوض بالقطاع الخاص 

  .المحرك األساسي للتنمية
  

   هيكلة القطاع العام2.1.1
  

 مع تطور دور الدولة ةمالئمالتستجيب هيكلة القطاع العام وإصالح آليات عمله لضرورة 
  .وكذا لمتطلبات التنافسية الدولية مسلسل الالتمركز والالمركزية انسجاما مع

  
        العمومية إصالح اإلدارة2.1.1.1

  
ة الحاجيات الملحة للمواطنين والمقاوالت في يهدف إصالح اإلدارة العمومية باألساس إلى تلبي

  .أحسن الظروف الممكنة  وتنمية عالقات الثقة مع شركاء اإلدارة
  

إلى مالئمة البنيات اإلدارية وتبسيط المساطر وترمي المبادرات المتخذة في هذا المجال 
  .وتحسين األداء

  
  ة تحسين البنيات اإلدارية وطرق عمل اإلدارة العمومي2.1.1.1.1

  
  والقانونمن أجل تمكين اإلدارة من أداء مهامها األساسية المتمثلة في تكريس دولة الحق

 توالمحافظة على النظام العام ودعم النهوض باالقتصاد الوطني وضمان التآزر االجتماعي والتوازنا
  .ريةت الحكامة الجيدة بالقطاعات الوزائاالمجالية، تم وضع تنظيم قانوني يرمي إلى إحداث هي

  
 بشأن تحديد 2005 دجنبر 2 بتاريخ 2-05-1369 المرسوم رقم تم إصدار،  الصدداوفي هذ

إدراج  على ضرورة حث كل اإلداراتوالذي قواعد تنظيم القطاعات الوزارية والالتركيز اإلداري 
التسيير والتدقيق ومراقبة تدبير الموارد البشرية لوحدات تتولى كل واحدة منها ضمن هياكلها اإلدارية 

   .والتشريع والشؤون القانونية والتخطيط والبرمجة والتدبير المالي وتدبير أنظمة المعلومات
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 مجموعة من اذدارة، تم اتخوتعزيز فعالية اإلمن أجل تكريس شفافية التدبير العمومي و
  :المبادرات تتجلى بالخصوص في

  
  ة وفق مهامها األساسية؛عقلنة تنظيم الهياكل اإلدارية لمختلف القطاعات الوزاري 

  
  تحسين ظروف استقبالهم؛ووضع عالقات جديدة مع الشركاء والزبناء والمرتفقين  

  
  تعزيز الشفافية عبر تعميم نشر المعلومات والنصوص األساسية وكراسات المساطر؛ 

  
 خصوصا من خالل المنافية للقانونتشجيع تخليق اإلدارة عبر محاربة الرشوة والتصرفات  

 المنظم للصفقات العمومية وتعزيز هيئات الرقابة والتفتيش الداخلية لمرسوماإصالح 
والخارجية وضرورة تعليل القرارات اإلدارية وتبسيط المساطر وتوسيع الخدمات المقدمة 

  في إطار اإلدارة اإللكترونية؛عن بعد باستعمال تكنولوجيات اإلعالم والتواصل 
  

لتي ال تشكل جوهر المرفق العام عبر تكليف القطاع ن المهام اع المصالح اإلدارية خليت 
 .تنظيفالخاص للقيام بمهام الحراسة وال

  
               للدولة الموارد البشريةتثمينو  تحسين تدبير2.1.1.1.2

  
يتعلق األمر بتعزيز مهنية الوظيفة العمومية وفعاليتها عبر تثمين الموارد البشرية التي تشكل 

  .كل إصالح أو تحديثالدعامة األساسية ل
  

ترمي الجهود المبذولة في هذا المجال إلى تأهيل اإلدارة على المستويين الكمي والنوعي 
  : الحاجيات الحقيقية لإلدارات وذلك على الخصوص عبر مع لضمان مالئمة الموارد البشرية المتوفرة 

   
لتي استفاد منها حوالي وا عملية المغادرة الطوعية ترشيد الوظيفة العمومية من خالل تفعيل 

 المناصب الشاغرة بحذفلى التدابير المتعلقة إباإلضافة ، باإلدارات المدنية للدولة 38.800
عدد المناصب المالية المحدثة سنويا وحذف مناصب الموظفين المحالين على التقاعد وتحديد 

فين األشباح وتكليف في الحدود الدنيا الممكنة لتلبية الحاجيات الملحة ومحاربة ظاهرة الموظ
  القطاع الخاص بإنجاز بعض األشغال المتعلقة على الخصوص بالحراسة والتنظيف؛

  
تشجيع اعتماد اإلدارة على األطر ذات المؤهالت العالية عبر منع التوظيف بالسالليم الدنيا  

  ؛4 إلى 1من 
  

التي اطق والمنهم نحو القطاعات  إعادة انتشارجل تسهيلأ من تعزيز حركية الموظفين 
  ؛تعرف خصاصا في الموارد البشرية 

  
وضع آليات إلرساء دعائم تدبير توقعي ألعداد الموظفين والوظائف والمسارات المهنية وفق  

  تطور المهام؛
  

إعداد اإلطارات المرجعية للوظائف والكفاءات قصد ضمان مالئمة أفضل بين مؤهالت  
  سين مردودية اإلدارة العمومية؛والمناصب التي سيشغلونها وبالتالي تحالموظفين 
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تحسين الشفافية والمساواة في تدبير الموارد البشرية لإلدارة العمومية عبر تعميم اللجوء إلى  
  وأهلية ختبار كفاءاتال الطرق المناسبةالمباراة كوسيلة لولوج الوظيفة العمومية وكذا إعداد 

   ؛ لترقيتهممعاييرالموظفين التي تعتمد ك
  

ارد البشرية عبر تفعيل سياسة منسجمة للتكوين المستمر المعتمد على التوجهات تثمين المو 
وترمي هذه . والتصاميم المديرية الخاصة بمختلف القطاعات الوزاريةالعامة للحكومة 

 أداء المهام المنوطة بهم من الموظفين وأعوان الدولة تمكين إلى  حسب الحاالتالسياسة
دارية  التطورات التكنولوجية والتحوالت اإلمعمة كفاءاتهم و مالئأتحسين وعلى أحسن وجه 

 إعادة االنتشار وحركية الوظائف، مما سيسهل على األطر العليا ممارسة المهام مع ظروف
  التدبير والتوجيه؛ و التخطيطالمتعلقة 

  
   لطلب الترشيحات من أجل التعيين في مناصب المسؤولية؛التلقائياللجوء  

  
  .2004 زيوللموظفين عبر اعتماد التوقيت المستمر ابتداء من شهر يوتحسين ظروف عمل ا 

  
 2005في إطار قانون المالية لسنة من ناحية أخرى ورغبة في دعم اإلصالح اإلداري، تم 

يرمي إلى تمويل برامج اإلصالحات القطاعية " تحديث اإلدارةصندوق " خاص يسمى إحداث صندوق
 وجودة الخدمات المقدمة إلى االبتكارالقطاعات الوزارية في مجال الهادفة إلى تحفيز المنافسة بين 

 أوراش تحديث آليات ةانطالقإعطاء وذلك عبر  ومردودية المصالح اإلدارية المواطنين والمقاوالت
   .عملها وتخفيف بنياتها اإلدارية وتبسيط مساطرها خاصة عبر تشجيع اإلدارة اإللكترونية

  
 تدبير الميزانية مسلسل ز ومالئمة ي تشجيع الالترك2.1.1.1.3

 
ز إلى إحداث قطيعة مع منطق التدخل المركزي والعمودي يتركالالالمركزية والتهدف سياسة 

وتتوخى هذه . الذي ساد في السابق، وتشكل إحدى المكونات األساسية لمسلسل تحديث اإلدارة العمومية
في اتجاه الترشيد والفعالية من جهة، ومن جهة تحسين التدبير العمومي : السياسة بلوغ هدفين رئيسيين
  . المواطنينتطلعاتأخرى االستجابة عن قرب ل

  
الوزارات على وضع توزيع محكم القطاعات ز، تم حث يإطار تشجيع سياسة الالتركفي و

التي يجب أن تقوم بتحديد السياسات الحكومية وتتبع تنفيذها من  بين المصالح المركزية لالختصاصات
 بتشاور  أن تعدنبغييالتي ومن جهة أخرى المصالح الالممركزة المكلفة بتفعيل هذه السياسات جهة، 

    . هذه المصالحوشراكة مع
  

 25بتاريخ نصت دورية السيد الوزير األول  ورغبة في تفعيل هذه السياسة على أرض الواقع
تركيز وذلك في إطار المقاربة على مالئمة برمجة وتنفيذ ميزانية الدولة مع متطلبات الال 2001دجنبر 

القائمين على التدبير اإلداري عتمادات المرتكزة على النتائج وتعزيز مسؤولية الجديدة لشمولية اال
   .والمالي

  
 على ما 2002ترتكز المقاربة المقترحة والتي تم العمل بها انطالقا من السنة المالية هذا، و

  :يلي
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 عبر إشراكها في إعداد البرامج والمشاريع التابعة النهوض بوضعية المصالح الالممركزة 
 ونقل اختصاصات واسعة لفائدتها وتعزيز الوسائل الموضوعة رهن إشارتها لمناطق نفوذها

  من أجل تمكينها من أداء مهامها الجديدة على أكمل وجه؛
  

ادات  باستعمال االعتموالمتعلقةتوسيع هوامش التصرف الممنوحة لرؤساء المصالح المحلية  
رامج والمشاريع بنجاز الإل تشكل األساس الماليالمفوضة على مستوى فقرات الميزانية التي 

 بين  بتحويل االعتماداتالقائم بالتدبير المالي محليا من القيام  تمكينا، وكذوالعمليات المحددة
كان  إلى تأشيرة وزارة المالية والخوصصة كما رجوعالالسطور داخل نفس الفقرة دون 

    .ان سابقأ الشهليع
  

    بتطبيق المرسوم رقم2004 يونيو 9 منشور السيد الوزير بتاريخ تم إصدار، وفي نفس السياق
ي والذي حث القطاعات الوزارية رادتركيز اإلال المتعلق بال1993 أكتوبر 20 بتاريخ 625-93-2

ار المرجعي لتفعيل اإلط  التي ستشكلعلى ضرورة إعداد التصاميم المديرية لالتركيز اإلداري
تحديد االختصاصات المزمع نقلها للمصالح الالممركزة والوسائل  الخصوص عبر ىالالتركيز عل

داخل أجل ومن المرتقب أن يتم االنتهاء من هذا المسلسل . نقلها لهذه الغايةالتي سيتم البشرية والمادية 
 إحداث اللجنة فس السياق ن فيكما تم. خصوصيات كل قطاع وزاريب سحب سنوات 5سنتين إلى 

      .الدائمة لالتركيز اإلداري التي تتولى تتبع العمليات المتعلقة بالالتركيز
  
 المديريات تحدد التزامات آليات تفعيل سياسة الالتركيز تم توقيع عقودمن أجل توضيح و

  . المتبادلةوالمسؤولياتوا ختصاصاتاال حيثالمركزية وتمثيلياتها المحلية من 
  

   إدراج البعد الجهوي في تقديم ميزانية الدولة2.1.1.1.4
  

 عبر اعتماد تصنيف 2006تم إدراج البعد الجهوي في تقديم الميزانية ابتداء من فاتح يناير 
 أجل مالئمة تصنيفات الميزانية مع متطلبات خاص بالجهة ضمن تصنيفات الميزانية، وذلك من

 وضرورة التوفر على معلومات مالية تمكن من ،قربعن تدبير  إلرساء دعائم الالزمةالالتركيز 
لمشاريع ل الجغرافي الموقعتحديد من خالل تحديد المجهود المالي المبذول لفائدة مختلف الجهات 

   .لمختلف القطاعات الوزارية ةنجزوالعمليات الم
  
   بالصفقات العموميةة المتعلقمنظومةإصالح ال 2.1.1.1.5

    
 2007 فبراير 5 بتاريخ 2-06-388 خالل إصدار المرسوم رقم تم اعتماد إصالح جديد من

ويندرج . شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتهابتحديد 
 المغربالتزامات ن التدبير العمومي وضمان احترام هذا اإلصالح في إطار الجهود المبذولة لتحسي

  .المنظمة العالمية للتجارة واتفاقيات التبادل الحر الخصوص على مستوى  شركائه علىإزاء الدولية
  
الغش وكذا  الرشوة وأفعال  وتخليق الحياة العامة ومحاربة الجيدةوفقا لقواعد الحكامةو

األهداف  هذا المرسوم تحقيق توخىمتطلبات انفتاح البالد ومبدأ حرية الولوج إلى الصفقات العمومية، يل
  :التالية

  
 ان حرية المنافسة بين المتعهدين؛ضم 
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  ضمان الشفافية في إعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها؛ 
  

   مع المتعهدين خالل جميع مراحل إبرام الصفقات؛ التعاملضمان المساواة في 
  

  إلزام أصحاب المشاريع بنشر بعض المعلومات في البوابة اإللكترونية لصفقات الدولة؛ 
  

 .جوء للمصالحة لتسوية النزاعات المتعلقة بإبرام الصفقاتاعتماد وسائل الطعن والل 
  

      الالمركزيةإنعاش 2.1.1.2
  

مقراطية المحلية ي الالمركزية في إطار اإلرادة الرامية إلى إعطاء دفعة قوية للدإنعاشيندرج 
  .تعزيز صالحيات ووسائل الجماعات المحليةعبر 

  
اق الجماعي الجديد وإصالح النظام الضريبي تميز هذا التوجه على الخصوص بإصدار الميثيو
  .المحلي

  
    إصدار الميثاق الجماعي الجديد 2.1.1.2.1

  
 الصادر بتنفيذه 78-00 القانون رقم الذي تم وضعه بموجبيهدف الميثاق الجماعي الجديد 

  وتوضيح صالحيات المجالس الجماعية ورؤسائها إلى توسيع2003 أكتوبر 3الظهير الشريف بتاريخ 
نحهم سلطات واسعة في مجال تدبير الموارد البشرية وتعزيز دورهم في مجال التنمية االقتصادية مو

    .واالجتماعية المحلية
  

  : وتتجلى أهم المستجدات التي جاء بها الميثاق الجديد فيما يلي
  

عبر مراجعة القواعد المتعلقة بعدم األهلية وبالتنافي  تحسين النظام األساسي للمنتخب 
تعزيز الضمانات والتسهيالت الممنوحة للموظفين وأعوان الدولة المزاولين لمهام عمومية و

  وجعل الجماعات مسؤولة على األضرار التي قد تصيب المنتخب أثناء مزاولة مهامه؛
  

م ا العامة وآليات المراقبة عبر الفصل بين المهام التداولية والمهنفعةمالتعزيز وسائل حماية  
التي هم  الجماعة  مع شخصيةمصالحنع المستشارين الجماعيين من ربط التنفيذية وم
  ؛الجهوية للحساباتالمحاكم   مراقبة وتعزيزأعضاء فيها

  
توسيع مجال استقاللية التدبير المحلي عبر إعادة تحديد بشكل أدق مجال المسؤوليات  

بة القبلية الجماعية وتخفيف الوصاية من خالل تقليص عدد اإلجراءات الخاضعة للرقا
وتعويض الوصاية المركزية بالرقابة عن قرب وتعزيز المراقبة البعدية للمحاكم الجهوية 

  للحسابات ؛ 
  

عقلنة مساطر تسيير أشغال المجلس الجماعي واألجهزة التابعة له على الخصوص فيما  
يتعلق بنظام الدورات وإعداد جدول األعمال وطرق التصويت وحساب األغلبية ومسك 

  ت المداوالت ؛سجال
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إعادة االعتبار لمبدأ وحدة المدينة بالنسبة للمدن الكبرى التي يتم تنظيمها في شكل جماعات  
 حضرية ودوائر تعوض المجموعات الحضرية القديمة مما سيكمن من ضمان االنسجام

  برمجة المشاريع ذات المنفعة المحلية؛بالنسبة ل ووضوح الرؤية
  

تنظيم األقاليم والعماالت ومجالسها  المتعلق بالقانون إصالح وانسجاما مع هذا التوجه تم 
   النظام األساسي للمنتخب ودرجة االستقاللية المحلية وقواعد التسيير؛يهمخاصة فيما 

  
   إصالح الجبايات المحلية2.1.1.2.2

  
 خطوة هامة 47-06يعتبر إصالح الجبايات المحلية الذي تم تكريسه من طرف القانون رقم 

  . للجماعات المحلية الماليريق تعزيز مسلسل الالمركزية واالستقالليفي ط
  
  :رمي إلى تحقيق األهداف التاليةيو

  
المحلية في  من خالل تجميع الضرائب والرسوم  الجباياتتحسين المردودية عبر عقلنة نظام 

 واحد وتقليص عددها وتبسيط المساطر المتعلقة بالوعاء عبر تعميم نظام اإلقرار نص
  والتحصيل واعتماد األداء التلقائي في أجل ثالثة أشهر؛

  
خصوصا في ما يتعلق تعزيز انسجام الجبايات المحلية مع النظام الضريبي الوطني  
ومساطر تصحيح الرسوم  والمنازعات التبليغوالزيادات عن التأخير الجزاءات وب
  ؛هاتحصيلو

  
النسب الدنيا والقصوى  وتحديدبة تعزيز صالحيات اللجان المحلية في مجال تقدير الضري 

  .للضرائب والرسوم حسب الخصوصيات المحلية
  

   امة العنشآتالمالمقاوالت و إصالح قطاع 2.1.2
  

مة والمرفق بمشروع قانون المالية ا العالمنشآتيعرض التقرير الخاص بقطاع المقاوالت و
  .برامج إصالح هذا القطاع لبتفصيل 

  
  :قيق األهداف األربعة التالية تح  حولوتتمحور هذه البرامج

  
لة بين الدولة ومؤسسات هذا د رصيد التحويالت المتبامن أجل رفعتحسين حكامة القطاع  

  . مؤسسات بعض الالمالية العمومية من طرف استنزافالحد من و القطاع
 

  ؛ضمان ظروف نجاح هذه العمليةل للخوصصة المقرحةتأهيل المؤسسات  
 

 اتدريجيالدولة  االحتكار والتحرير الرامية إلى تخلي رفعات سياسة مالئمة القطاع مع إكراه 
عن األنشطة المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات القابلة للتسويق والتي يمكن إنتاجها في شروط 

  أفضل من حيث الجودة واألثمنة من طرف القطاع الخاص؛
  

 .قطاعاتتنمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلنعاش بعض ال 
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  : التاليةالمحاور األساسيةحول  الشأن المتخذة في هذا اإلجراءات تتمحورو
  

  إعادة الهيكلة والتأهيل  2.1.2.1
  

تركيز  وإعادة ها في تحديد واضح لمهامامة العنشآتتتجلى إعادة هيكلة وتأهيل المقاوالت والم
   .ه المستجداتانطالقا من هذانتشار موظفيها إعادة تنظيم مصالحها ووأنشطتها 

  
  تحديث طرق التدبير  2.1.2.2

  
توزيع السلط داخل مة من خالل عقلنة ا العنشآتتتم عملية تحديث طرق تدبير المقاوالت والم

يير ا وفقا للمععطياتالمقاولة و ترشيد طرق العمل ووضع أنظمة المعلومات والتواصل ونشر الم
التدقيق الخارجي والداخلي على أساس مخطط المعمول بها على الصعيد الدولي وتطوير ممارسات 

لتوفير معلومات مالية شفافة حول الوضعية المالية الحالية والمستقبلية محاسبي موحد ضروري 
لتدبير وتدقيقات اوتتعلق باإلنجازات  تدقيقات السنوي،تضاف إلى عمليات التدقيق المالي و. للمقاولة

  . مواضيع معينةتهمستراتيجية إمؤسساتية و
  

   التعاقد مع الدولة2.1.2.3
  

الرامية إلى توضيح العالقات بين طار، تلتزم الحكومة بتعميم تطبيق مقاربة التعاقد اإلفي هذا 
 المتبادلة لألطراف المتعاقدة، خاصة منها االلتزامات عبر تحديد امة العنشآتالدولة والمقاوالت والم

جال المحددة والمساعدة المتعددة األشكال التي اآل داخلة تحقيق النتائج المسطرة للهيئات المعنيب مااللتزا
    . يجب أن تقدمها الدولة في هذا الشأن

  
 لدولة المالية لمراقبة  ال2.1.2.4

  
 الصادر 69-00سه بموجب القانون رقم يإصالح المراقبة المالية للدولة والذي تم تكر يرتكز

  : ثالثة مبادئ أساسية على2003 نونبر 11بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 
  

وشركات الدولة ذات المساهمة المباشرة وغير تعميم مراقبة مجموع المؤسسات العمومية  
  ؛المباشرة والمقاوالت ذات االمتياز المعهود إليها بتسيير مرفق عام للدولة

  
تراتبية مراقبة للدولة حسب نجاعة نظام المراقبة الداخلية والتدقيق الخارجي ونظام  

نوعية المخاطر ذات  وفق  العموميةالمنشئةبير الذي يتم وضعه من طرف دمات والتالمعلو
 تم اعتماد مراقبة المواكبة عوض وانطالقا من هذه المنهجية. البعد المالي والتدبيري
على باإلضافة إلى المراقبة  ، وذلكللهيئات التي أثبتت حسن األداءالمراقبة القبلية بالنسبة 

 المحددة في عقد االمتياز بالنسبة مراقبةالكذا شركات الدولة ولبة  بالنسأساس تعاقدي
  لمقاوالت االمتياز؛

  
  .إدماج تدخل المراقبة المالية في مسلسل تحسين حكامة وأداء المنشئة العمومية 
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   خاص تأهيل القطاع ال2.1.3
  

لتمكينه تتوخى السياسة المعتمدة في هذا المجال وضع شروط نهوض حقيقي بالقطاع الخاص 
  .من المساهمة الفعالة في إنعاش االستثمار واإلنتاج والتشغيل

  
تهدف إلى تحديث اإلطار القانوني المنظم لألعمال والذي في هذا اإلطار، تم اتخاذ عدة تدابير 

نظم للعالقات بين الدولة والمقاوالت الصغرى م توضيح اإلطار الوإلى تطرق إليه أعالهالتم 
من أجل تشجيع عمليات لمقاوالت ووضع التحفيزات الضرورية رهن إشارتها والمتوسطة وتأهيل ا

 .االستثمار
   تحسين المناخ االجتماعي للشغل1.3.1.2

  
تحسين المناخ االجتماعي للشغل عامال أساسيا من أجل إنعاش االستثمار واإلنتاجية وذلك  يعتبر

  .عبر تعزيز الحوار االجتماعي وإصدار مدونة الشغل الجديدة
  

   الحوار االجتماعي1.1.3.1.2
    

 بين مختلف الشركاء 1995تم الشروع في إرساء منهجية جديدة للحوار االجتماعي سنة 
 واالجتماعيين بإرادة ثابتة إلحداث أرضية صلبة مشتركة تتعلق بمجموعة من المواضيع ناالقتصاديي
  :ومن أهمها

  
عمليات الترقية االستثنائية تحسين وضعية األجور بالقطاعين العام والخاص وتفعيل  

للموظفين وإصالح أنظمة التقاعد مع تخلي بعض المؤسسات العمومية عن الصناديق 
الداخلية للتقاعد التابعة لها وتفويت تدبيرها ألجهزة خارجية وترسيم األعوان العرضيين 

رفع الحد والمؤقتين والمياومين وتسوية وضعية الموظفين الذين استفادوا من العفو الملكي و
 األدنى المعفى من الضريبة على الدخل؛

 
 تحسين األوضاع االجتماعية للمأجورين عبر إنعاش السكن االجتماعي؛   

  
توسيع مجال التغطية الصحية عبر إحداث التأمين اإلجباري عن المرض والتكوين وإنعاش  

 الشغل؛
  

لعمومية كما هو الشأن تحسين الوضعية المالية وتفعيل مخططات اجتماعية لبعض الهيئات ا 
بالنسبة لمعمل تكرير السكر المغرب الشرقي والشركة المغربية للمالحة وشركة تدبير 

 ؛يكوز ومفاحم المغرباألراضي الفالحية وشركة التنمية الفالحية  وإ
  

 .تحديث مدونة الشغل 
  

غشت  فاتح اريخوتم تتويج مراحل الحوار االجتماعي بالتوقيع على تصريحات مشتركة، بت
أمكنت من وضع الحلول المالئمة  ،2006 أبريل 7 و2003 أبريل 30 و1421 محرم 19و 1996

لمختلف المواضيع التي تم التطرق لها والمساهمة في تحسين المناخ االجتماعي للبالد وتعزيز إنتاجية 
  .وتنافسية المقاوالت
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   مدونة الشغل2.1.3.1.2
  

بمثابة مدونة  65-99الجتماعي، أحدث القانون، رقم وفي إطار توافقي ومن أجل تعزيز السلم ا
 ، عدة مبادئ لتنظيم العالقات بين أرباب العمل 2003 شتنبر 11الشغل التي الصادرة بظهير 

  :ويتعلق األمر بالجوانب التالية. والمأجورين وذلك دون المس بالحريات النقابية
  

فردية والجماعية طبقا لألعراف توطيد آليات الحوار والمصالحة من أجل فض النزاعات ال 
 ومبادئ العدالة والمساواة؛

 
تعزيز شفافية الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين عبر تشجيع إبرام اتفاقيات جماعية على  

 المدى المتوسط من أجل تكريس مبادئ المقاولة والنقابة المواطنة؛
  

األطفال ومنع التميز في تخليق عالم الشغل عبر منع كل أشكال الشغل باإلكراه وتشغيل  
 المناصب والمهن وتعزيز حماية المرأة في العمل؛

  
 تعزيز الشروط الممنوحة للمقاوالت والعمال من خالل إصالح نظام تسريح العمال؛ 

 
الوقاية من مخاطر النزاعات أو الحوادث عبر إحداث هيئات تمثيلية جديدة كلجنة المقاولة  

 .ولجنة األمن واللجنة الصحية
 

   تقنين العالقات بين الدولة والمقاوالت الصغرى والمتوسطة2.3.1.2
  

تحظى المقاوالت الصغرى والمتوسطة بأهمية خاصة من طرف السلطات العمومية باعتبارها 
عنصرا أساسيا لتوزيع االستثمارات والتنمية عبر مجموع التراب الوطني بما في ذلك المناطق النائية 

  .  الثروات وفرص الشغلوأيضا عامال مضاعفا إلحداث
  

  بمثابة ميثاق المقاولة الصغرى والمتوسطة الذي تم إصداره 53.03وقد ركز القانون رقم  
 على ضرورة  وضع سياسة خاصة إلنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة 2002 يوليوز 23بظهير 

ل السنوات المقبلة كما حدد اإلطار المرجعي للدور الذي يجب أن تلعبه الدولة في هذا المجال خال
وفي هذا اإلطار أخذت الدولة . بشراكة مع األطراف المعنية على أساس تشاوري وتشاركي وشفاف

  :على عاتقها االلتزامات التالية
  

 وضع إطار مؤسساتي إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة؛   
 

 ارية؛القيام باإلصالحات الهادفة إلى تبسيط القواعد القانونية والمساطر اإلد 
  

 .تشجيع ولوج المقاوالت الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية 
 

  :وبالمقابل تلتزم المقاوالت الصغرى والمتوسطة بما يلي
  

 االندماج في هيئات تمثيلية فاعلة؛ 
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االنخراط بفعالية في دينامية إحداث فرص الشغل والتحديث والتنافسية خاصة عبر تنمية  
 الجديدة والمحافظة تش الجودة والبحث والتنمية واعتماد التكنولوجيامواردها البشرية و إنعا

 على البيئة؛
  

 .اعتماد تدبير سليم وشفاف طبقا للقواعد األخالقية المنظمة لمقاولة مواطنة 
        

  إنعاش وتأهيل المقاوالت3.3.1.2
 

اجي الوطني حتى يستجيب تأهيل المقاولة باإلضافة إلى الضرورة الملحة لتحديث القطاع اإلنت
تتمكن الدولة من مواجهة التنافسية واستغالل اإلمكانيات التي توفرها اتفاقية الشراكة مع اإلتحاد 

ويتعلق . األوربي واتفاقيات التبادل الحر مع الدول الصديقة خاصة مع الواليات المتحدة األمريكية
  .مة إلكراهات انفتاح السوقاألمر بإحداث نسيج مقاوالت تنافسي وفعال قادر على مواكبة دائ

 
وترتبط المبادرات المتخذة من طرف الحكومة في هذا الصدد بتحسين المناخ العام للمقاولة كما 

وتتعلق هذه . تهدف إلى اعتماد آليات  لتحديثها على المستوى التمويلي والتنظيمي ومناهج العمل
  .تقليص تكاليف عوامل اإلنتاجمؤسساتي وتكنولوجي ومالي، وكذا : المبادرات بثالث مستويات

 
 على المستوى المؤسساتيتدابير  1.3.3.1.2

 
 وتعزيز الوكالة الوطنية إلنعاش المقاولةتتعلق التدابير على المستوى المؤسساتي بإعادة توجيه 

دور غرف التجارة والصناعة والخدمات والمصالح التابعة لها كما أن الجمعيات المهنية مدعوة إلى أن 
  .لمخاطب الوحيد للدولة من أجل إبرام اتفاقيات الشراكة من أجل إنعاش القطاعات ذات األولويةتكون ا

  
   الصغرى والمتوسطة الوكالة الوطنية إلنعاش المقاولة إحداث 1.1.3.3.1.2

  
توفير خدمات اإلعالم  مسؤولية الوكالةأسند ميثاق المقاوالت الصغرى والمتوسطة إلى هذه 

 التقني والخبرة واإلعالم في مجال التدبير واإلدارة وكذا تنظيم دورات تحسيسية واالستشارة والدعم
وإعالمية والدعم في مجال تبسيط وتخفيف القواعد القانونية والمساطر اإلدارية المطبقة بالمقاولة 

  .  الصغرى والمتوسطة
  

 من أجل تمكينها الوكالة الوطنية إلنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة  مراجعة مهام ت تموقد
التشخيص دعم المقاولة في مجهودات التأهيل من خالل مهام من إعادة تركيز تدخالتها حول 

 واإلعالم حول وسائل التمويل المتوفرة ومواكبة المقاولة في االستراتيجي واالستشارة و الدعم التقني
على الخصوص  المجهودات وسيتم تركيز هذه. مجهوداتها للتحديث من أجل الحفاظ وتعزيز تنافسيتها

  .لفائدة وحدات اإلنتاج األكثر تعرضا للمنافسة 
  

من المفروض أن تمكن هذه المراجعة من االنسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف برامج 
  . التأهيل المتخذة وتعزيز االنخراط الحاصل إلى حد اآلن من طرف المقاوالت في هذا المسلسل

  
  رف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنيةغ تعزيز دور 2.1.3.3.1.2 

  
نتيجة للتحوالت العميقة التي يعرفها المحيط االقتصادي الوطني والدولي، يتعين مراجعة دور 

فاعل أساسي في التنمية أن تتحول إلى   من أجلغرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية
تطوير كفاءات جديدة من أجل االستجابة للحاجيات  المحلي و على الصعيدواالجتماعية االقتصادية
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الملحة لمنخرطيها ومرتفقيها في مجال نشر المعلومات وتنسيق المبادرات والتكوين والدعم التقني 
  .للمقاولة في حالة الضرورة والتحكيم والمصالحة

  
ها فيما يخص ومن جهة أخرى فالجمعيات المهنية مدعوة إلى تعزيز تمثيليتها وتشجيع دور

  .تمثيل مختلف المهن ومواكبة مسلسل تأهيل االقتصاد الوطني بصفة عامة والمقاولة بصفة خاصة
  

ويوجد قيد التعميم برنامج إلعادة الهيكلة لفائدة كل الهيئات المعنية من أجل تعزيز قدراتها 
دراتها يتعين ومن أجل رفع مستوى ق. وتمكينها من إنجاز مهامها بشكل صحيح لفائدة منخرطيها

  . تمكينها من تقديم خدمات مقابل أجر وبذلك بهدف تعزيز مواردها الذاتية والزيادة في حجم تدخالتها
  

  على المستوى التكنولوجي  تدابير 2.3.3.1.2
  

من بين االهتمامات الكبرى للسلطات العمومية السهر على جودة المنتوجات والخدمات التي 
 بهدف تلبية احتياجات السوق الوطنية والدولية في أحسن الظروف خاصة يقدمها نسيج اإلنتاج الوطني

 . على مستوى انعكاس هذه المنتوجات  على الصحة والسالمة والبيئة
  

وباإلضافة إلى تحسيس الفاعلين المعنيين بأهمية الجودة ، في إطار المنافسة يتعين على 
  :    المتخذة في هذا اإلطار بثالث مستوياتالمقاولة اعتماد نظام تدبيري مالئم وتتعلق التدابير

 
 إحداث عشرة مراكز تقنية صناعية قطاعية ومختبرات للقياس؛: مستوى البنيات التحتية 

 
فرض قواعد الجودة إذ يجب على المنتجين االلتزام بها في مسلسل :  مستوى التنميط 

السهر على مسلسل التصنيع وكذا إحداث هيئات تتوفر على الكفاءة والمصداقية من أجل 
باإلضافة إلى اعتماد مختبرات تحت إشراف المعهد المغربي للمواصفات واللجنة . التنميط

 المغربية لالعتماد؛
  

 واألسواق تنشر المعلومات لدى المقاوالت حول تطور التكنولوجيا:  مستوى التواصل 
 .بهدف جعل اإلنتاج الوطني أكثر مالئمة مع متطلبات محيطه

ى يتم تشجيع اإلبداع ، الذي يعتبر عامال أساسيا للتنمية، عبر تدابير ضريبية ومن جهة أخر
تتعلق بالترخيص بتكوين احتياطات مالية قبل احتساب الضريبة من أجل تمويل عمليات البحث 

  .       والتنمية
  

   تدابير ذات طابع مالي3.3.3.1.2
  

صندوق "صندوق خاص يسمىتم إحداث من أجل تسهيل إنجاز برامج تأهيل المقاوالت  
ولقد تمت اإلشارة سابق .  مليون درهم400 رصد له غالف مالي يقدر ب 2003في يوليوز " التأهيل

 يندرج في إطار إعادة تشكيل نظام التأهيل الوطني 2005إلى أن هذا الصندوق عرف إصالحا سنة 
  . 2006كما عرف عملية مماثلة سنة 

  
لمشترك مع األبناك لشراء المقاوالت الصناعية التابعة ويهدف هذا الصندوق إلى التمويل ا

لقطاع الصناعة مصالحها للسلع والتجهيزات الضرورية لبرامج تأهيلها، وكذا تمويل خدمات االستشارة 
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والدعم التقني لهذه المقاوالت في وضعية صعبة من طرف الخبراء الوطنيين وكذا وضع برامج 
  .التأهيل

      
 الذي يهدف "صندوق ضمان التأهيل" مهام " استمرار" والهيكلة المالية  يكمل صندوق الضمان

. من القروض التي تمنحها األبناك للمقاوالت من أجل تمويل إعادة هيكلة قروضها% 60إلى ضمان 
باإلضافة صندوق الضمان الذي أحدث من طرف دار الضمان وصندوق تأهيل المقاولة المحدث في 

  .ية الفدرالية األلمانيةإطار التعاون مع الجمهور
  

   تقليص تكاليف عوامل اإلنتاج  تدابير4.3.3.1.2
  

ومن أجل تمكين المقاوالت من تحسين تنافسيتها تم اتخاذ عدة تدابير من طرف السلطات 
تتعلق هذه التدابير . العمومية من أجل تقليص تحمالت المقاوالت على مستوى تكاليف عوامل اإلنتاج

تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على المواد المستعملة في على مراحل واء تخفيض ثمن الكهربب
 . العملية اإلنتاجية

  
   توسيع مجال تدخل القطاع الخاص4.3.1.2

  
لقد تم انفتاح  القطاع الخاص على مجالين جديدين لتدخالته وذلك بفعل عمليات 

هذا الموضوع سيتم . ا الدولةورفع االحتكار وتحرير بعض القطاعات التي التزمت به الخوصصة
  .التطرق إليه كذلك في التقرير حول قطاع المؤسسات والمنشآت العامة

  
  الخوصصة  1.4.3.1.2

  
عالوة عن جلبها لموارد للدولة وتقليص إمدادات الميزانية لقطاع المقاوالت والمؤسسات 

ي وإنعاش الشغل وتشجيع العمومية، ترمي سياسة الخوصصة أساسا إلى تشجيع تحديث االقتصاد الوطن
مساهمة الخواص في رأسمال الشركات وإنعاش االستثمارات الخارجية المباشرة وتشجيع بروز أجيال 
جديدة من المقاولين وإحداث شراكات مع فاعلين استراتيجيين قادرين على ضمان تحويل التكنولوجيات 

       .وطرق التدبير لفائدة القطاعات المعنية
       

ن الفعالية فقد تم اعتماد  مقاربة جديدة في هذا المجال يتم على إثرها وقبل كل عملية ولمزيد م
خوصصة تحسين الوضعية االقتصادية والمالية للمؤسسات المعنية وإدراج عمليات الخوصصة في 

  . إطار منظور استراتيجي للتنمية وتحويل التكنولوجيا
  

بالخوصصة لجعله أداة لسياسة اقتصادية وفي هذا السياق تمت مراجعة القانون المتعلق 
ولقد تم حذف األجل . تتجاوب مع متطلبات الشفافية والنجاعة واحترام القوانين الجاري بها العمل

المحدد إلنجاز عمليات الخوصصة وتوسيع مجال تطبيقها على جميع المؤسسات والمقاوالت العمومية 
  .ة للخوصصة كلما استكملت الملفات المرتبطة بهاالمدرجة برسم القانون في الئحة الهيئات القابل

  
    رفع االحتكار وتحرير بعض القطاعات2.4.3.1.2

  
موازاة مع الخوصصة، ترمي سياسة رفع االحتكار والتحرير إلى تسهيل انفتاح قطاعات 

  . اقتصادية جديدة على المبادرة الخاصة
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  :ويتعلق األمر بالقطاعات األساسية التالية 
  

   قطاع إنتاج الطاقة1.2.4.3.1.2
  

  :  ويتعلق األمر بالعمليات التالية1997انطلق مسلسل اإلنتاج المستقل للكهرباء سنة 
  

 تم التوقيع على عقد امتياز بين المكتب الوطني :اإلنتاج المستقل للكهرباء بالجرف األصفر 
. ر  من أجل اإلنتاج المستقل للكهرباء بالجرف األصفABB-CMS للكهرباء ومجموعة 

 JLEC" "CompanyJorf"للطاقة الجرف الصفر تتولى هذا اإلنتاج الشركة المغربية 
Lasfar Energy" الخاضعة للقانون الخاص؛ 

 
أبرم المكتب الوطني للكهرباء والمجموعة              : المحطة الهوائية بالكودية البيضاء  

TAMONTANA VESTAS  محطة 80 العقد المتعلق بإحداث 1998 خالل سنة 
وقد شرعت هذه المحطات في .  كيلو واط لكل محطة بنواحي تطوان600هوائية بطاقة 

 ؛ 2000العمل خالل شهر غشت 
  

 ميغاواط 387ويتعلق األمر بمحطة بطاقة : المحطة العاملة بالغاز الطبيعي بتاهدارت 
للكهرباء تم التوقيع على العقد المتعلق بها بين المكتب الوطني . بتاهدارت بجهة طنجة 

وقد شرعت هذه الوحدة في العمل في أبريل . 2003 خالل يوليوز SIEMENSومجموعة 
2005. 

   
   التزويد بالماء الصالح للشرب2.2.4.3.1.2

  
 على عقد امتياز جديد  مع شركة مياه أم الربيع معدلة بذلك 2000 أبريل 13 تم التوقيع خالل

 من أجل تزويد  مدينة الدار البيضاء بالماء الصالح 1999 دجنبر 31العقد التي انتهت مدته بتاريخ 
  .للشرب عبر وادي أم الربيع

  
   بناء واستغالل الطرق السيارة3.2.4.3.1.2

  
بالموازاة مع تقدم إنجاز برنامج الطرق السيارة، تم منح شركة الطرق السيارة بالمغرب 

  .     سنة35 إلى 30ة لمدة امتيازات لبناء واستغالل مقاطع من شبكة الطرق السيارة الوطني
  

   قطاع النقل4.2.4.3.1.2
  

بنيات االستقبال  رؤية شاملة تتعلق بتحديث وتعزيز يندرج إصالح قطاع النقل في إطار
  .واللوجستيك الذي يعتبر عنصرا أساسيا لتنافسية االقتصاد الوطني  وعامال لنجاح انفتاحه على الخارج

  
كونات القطاع، على مبدأ فصل الوظائف األساسية للدولة يرتكز هذا اإلصالح، بالنسبة لكل م

والوظائف التنظيمية للسلطة العمومية والوظائف العملية التي يجب تركها للقطاع في إطار تنافسي 
  . شفاف يهدف في مرحلة أولى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للزبناء وتنافسية أسعارها

  
  



 2008قــانــون المــالـيــة لســنـة مــشـروع 

  مذكرة تقديم
 

48

  :       ر التاليةوفي هذا اإلطار، تم اتخاذ التدابي
  

 2000 فبراير 15 بظهير 99-16عبر إصدار القانون رقم  تحرير النقل الطرقي للبضائع  - أ
ومن شأن هذا التحرير أن . والذي يهدف إلى تعزيز حسن أداء اللوجستيك على الصعيد الوطني

افسة يؤدي إلى  تنمية منسجمة بين جميع أنواع النقل الطرقي وذلك في إطار من التكامل المن
كما تميز هذا التحرير بإحداث الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك التي حلت محل . الشريفة

 نونبر 23 الذي تم إصداره بظهير 25-02المكتب الوطني للنقل، وذلك طبقا للقانون رقم 
 على عقد برنامج بين الفدرالية 2003 ، كما تميزهذا القطاع كذلك بالتوقيع سنة 2005

كما تم تعزيز هذه السياسة عبر اتخاذ تدابير تتعلق . قل ووزارة التجهيز والنقلالوطنية للن
 بتجديد أسطول السيارات  والحافالت والشاحنات وصيانة وتعزيز الشبكة الطرقية؛

 
الذي يهدف إلى تمكين القطاع من بنيات منسجمة مع إكراهات  إصالح القطـاع السككي - ب

ولي  وذلك عبر إشراك فعال للقطاع الخاص مع الدولة التنافسية على المستوى الوطني والد
كما أن . وتعزيز تنافسية النقل السككي عبر تحسين جودة الخدمات للزبناء وتقليص تكاليفها

 ، الذي حول المكتب الوطني للسكك 2005 يناير 20 ، الصادر بظهير 52-03القانون 
ادئ، تتعلق أساسا بمنح امتيازات الحديدية إلى شركة مجهولة االسم، يكرس مجموعة من المب

البناء أو استغالل البنيات التحتية السككية وكذا الفصل بين المهام التنظيمية والمهام التجارية 
 باإلضافة إلى مبدأ تحرير األسعار؛

  
 في إطار سياسة" شارتر" يقوم على تحرير واسع للرحالت  الذي إصالح قطاع النقل الجوي - ت

لبعض الخدمات في المطارات في أفق اندماج أكبر مع السوق األوربي انفتاح سماء المغرب  و
ويهدف  . 2010 ماليين سائح في أفق 10في إطار اإلستراتيجية الوطنية الرامية إلى استقبال 

هذا اإلصالح إلى رفع قدرات التوجه نحو المغرب وتكثيف الشبكة التي تربط المغرب باإلتحاد 
 سين العالقة بين الجودة واألثمان لمختلف خدمات النقل الجوي؛األوروبي وترشيد األسعار وتح

  
 الذي تم إصداره بظهير 15-02الذي كرسه القانون  إصالح قطاعي المالحة البحرية والموانئ - ث

يهدف هذا .  كأجل لدخوله حيز التنفيذ2006 دجنبر 5 والذي حدد تاريخ 2005 دجنبر 5
مة على مستوى الجودة والتكاليف وذلك عبر فتح اإلصالح إلى تعزيز تنافسية الخدمات المقد

األنشطة المينائية أمام المنافسة الشريفة بين الفاعلين وضمان توحيد العمليات المرتبطة بالشحن 
والتفريغ من أجل تفادي العراقيل التي كانت تعرفها من قبل والتي كانت تنتج عنها نزاعات 

موانئ التي تتكلف بالمهام التي كانت موكولة سابقا إلى كما تم إحداث الوكالة الوطنية لل. قانونية
مكتب استغالل الموانئ مثل شرطة الموانئ والتنظيم ومنح وتتبع االمتيازات وتراخيص مزاولة 
األنشطة المينائية باإلضافة إلى إحداث الشركة الوطنية الستغالل الموانئ التي  حلت محل 

ف باألنشطة التجارية مثل الشحن والتفريغ والتخزين المكتب الذي يحمل نفس االسم والتي تتكل
وانفتاحها على منافسة شركات أخرى منها الشركة المغربية للموانئ التي بدأت ممارسة 

 أنشطتها بشكل فعلي؛
  

 غشت 7 الصادر بتاريخ 24-96الذي تم تكريسه بواسطة القانون  إصالح قطاع المواصالت  - ج
فصل :  وجعل هذا المجال يعرف المستجدات التالية  والذي وضع حدا الحتكار الدولة1996

أنشطة البريد عن المواصالت  وفصل الدور التنظيمي عن االستغالل وإحداث هيئة للتقنين 
والمراقبة والتحكيم ويتعلق األمر بالوكالة الوطنية لتقنين المواصالت وإحداث الخدمة األساسية 

رفع االحتكار عن الهاتف : ث مراحل أساسيةوقد تميز تفعيل هذا اإلصالح بثال. للمواصالت
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 وتحرير الهاتف الثابت 2001 والخوصصة الجزئية التصاالت المغرب سنة 1999النقال سنة 
 .2005سنة 

  
   التدبير المفوض 3.4.3.1.2

  
 اإلطار القانوني المنظم لعقود 2006 فبراير 14 الذي تم إصداره بظهير 54-05حدد القانون 

للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في مجال التدبير المفوض وذلك من أجل التفويت بالنسبة 
ضمان الشفافية الالزمة في العمليات المتعلقة بهذا النوع من التدبير مع السهر على احترام إكراهات 

  .المرفق العمومي
  

  :وقد تم تعميم نظام التدبير المفوض لفائدة عدة قطاعات
  

  ء والكهرباء والتطهير السائل توزيع الما1.3.4.3.1.2
  

  :تم التوقيع على ثالث اتفاقيات تخص توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل
  

  بالنسبة للدار البيضاء الكبرى؛1997 تم إبرامها في غشت :اتفاقية مع شركة ليديك 
  

  بالنسبة لمدينتي الرباط وسال؛1999تم إبرامها في يناير : اتفاقية مع شركة ريدال 
  

 بالنسبة لمدن طنجة 2002تم إبرامها في : إتفاقية مع شركة الماء والكهرباء بالشمال  
 . تطوان– طنجة وأمنديس –وتطوان تحت اسم أمنديس 

 
   النقل الحضري   2.3.4.3.1.2

  
  :في هذا اإلطار، تم التوقيع على التوالي على اتفاقيتين

  
 والتي عوضت RATPركة الفرنسية  التي أحدثتها الش" باص-مدينة" مع 2004خالل سنة  

 الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء ؛
 

بالنسبة لمدينة " AHSAN-TUSGAL" مع المجموعة المغربية اإلسبانية 2005خالل سنة  
 . مكناس والتي عوضت الوكالة المستقلة للنقل الحضري بمكناس

   
 جمع النفايات المنزلية والتنظيف  3.3.4.3.1.2

 
تجه التدبير المفوض لعمليات جمع النفايات المنزلية والتنظيف نحو تعميمه في تجمعات المدن ي

ومن أجل تمكين هذه العمليات من اإلطار القانوني الالزم لذلك تم . الكبرى وبالمدن المتوسطة للبالد
  .2006 نونبر 22 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها بواسطة ظهير 28-00إصدار القانون 

  
   تدبير ميناء طنجة المتوسطي 4.4.3.1.2

  
 إشارة انطالق أشغال بناء الميناء الجديد طنجة 2003 في فبراير أعطى جاللة الملك

ومن أجل إتمام هذا المشروع في الموعد .  كلم شرق مدينة طنجة40المتوسطي الذي يوجد على بعد 
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تي تعتبر شركة عمومية تتوفر على امتيازات  المتوسط ال–المحدد تم إحداث الوكالة الوطنية طنجة 
  .السلطة العمومية

    
  :يمكن تقديم أهم االمتيازات التي تم تفويتها من أجل تدبير هذا المركب كما يلي

     
 لفائدة المجموعة 2004 نونبر 23امتياز الرصيف األول للحاويات بالميناء بتاريخ  

Maersk-Akwa ؛  
 

 لفائدة شركة تتكون من 2005 فبراير 2يات بالميناء بتاريخ امتياز الرصيف الثاني للحاو 
والشركة المغربية ) إيطاليا وألمانيا ( Eurogate Contshipالفاعل في مجال الموانئ 

 ؛)فرنسا ( CMA-CGMو )  سويسرا  (MCC وCOMANAVللمالحة 
  

 لفائدة 2004 أكتوبر 11امتياز المناطق الحرة اللوجستيكية والصناعية والتجارية بتاريخ  
 ؛)Emarati Jebel Ali Free Zone JAFZ(شركة 

  
 -كويتية– لفائدة شركة مغربية 2006 نونبر 8امتياز الرصيف المخصص للبترول بتاريخ  

 إماراتية؛
  

امتياز خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والصلب واإلنارة العمومية والصحة  
 .لفائدة شركة مغربية فرنسية 2007 يوليوز 25والنظافة بتاريخ 

 
  الخاصة وتعزيز دور المجتمع المدني   و  تشجيع الشراكة بين القطاعات العمومية 4.1.2

 
تقتضي المقاربة التشاركية تطوير المشاورات والحوار بين مختلف الشركاء العموميين 

ن أجل  بلوغ اتفاق والخواص في مسلسل اختيار السياسات والبرامج والمشاريع التي يجب تفعيلها م
كما تقتضي هذه المقاربة الحقا التتبع والتقييم المشترك لكل مشروع أو برنامج تم االتفاق عليه . مشترك

من حيث األهداف المرقمة المتوخاة والوسائل التي التزم بها كل شريك ومؤشرات حسن األداء 
وتعديل المقاربة المعتمدة عند  ةالمتوقعة، وقياس النتائج المسجلة بالمقارنة مع األهداف المحدد

  .الضرورة
  

وباإلضافة إلى مهام التنسيق والتكامل فإن المقاربة التشاركية تعمل أيضا على تحسين  فعالية 
 الشروط التي 2003 يونيو 27مختلف تدخالت الشركاء إذ حدد الوزير األول في منشوره  بتاريخ 

: يات كما حدد السياسة الجديدة للشراكة باعتبارهايجب أن تقوم عليها الشراكة بين الدولة والجمع
مجموع العالقات بين الجمعيات المتعلقة بالمشاركة واالستعمال المشترك للموارد البشرية والمالية "

وللمعدات من أجل إنجاز الخدمات االجتماعية وإنجاز مشاريع التنمية وتحمل الخدمات ذات النفع 
 ".العام

  
 الكبرى المشار إليها سابقا والمتعلقة بقطاعات الصناعة والسياحة باإلضافة إلى العمليات

والفالحة ، وجد العمل التشاركي في المجال االجتماعي مجاال مناسبا للتطبيق بحيث تمكن هذه المقاربة 
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والنسيج ( من تنسيق مجهودات مختلف الشركاء 

 محاربة الفقر ومختلف أشكال التهميش واإلقصاء وتحسين األوضاع االجتماعية من أجل) الجمعوي
  .للسكان
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  :وتتجلى أهم المبادرات المعتمدة في هذا المجال في البرامج والعمليات التالية
  

 :برنامج التربية غير النظامية  - أ
 

 سنوات وغير 9و 8يتعلق األمر بتلقين تعليم مالئم لألطفال والشباب المتراوحة أعمارهم مابين 
الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة وذلك إلدماجهم في أسالك التربية والتكوين أو إدماجهم في الحياة 

  .العملية
 
 التكوين األساسي للكبار  - ب

 
ألفا " تساهم السلطات العمومية والمجتمع المدني والمقاوالت في هذا التكوين عبر برنامج 

ويندرج هذا التكوين . ن وخاصة الفتيات والنساء في الوسط القرويوالموجه للسكان النشيطي" المغرب
في إطار برنامج وطني يهدف إلى محو أمية مليون شخص في السنة للقضاء على هذه اآلفة في أفق 

2015.  
  
 :إيواء الباعة المتجولين  - ت
 

 بفضل تهم عملية إيواء الباعة المتجولين التي يتم تعميمها تدريجا بعدة مدن بالمملكة وذلك
  .عمليات الشراكة بين المعنيين باألمر من جهة والدولة والجماعات المحلية المعنية من جهة أخرى

 
 تأهيل مؤسسات التعليم بضواحي المدن والمناطق القروية - ث
 

يتم إنجاز عمليات تأهيل مؤسسات التعليم بضواحي المدن والمناطق القروية في إطار شراكة 
  .ل من صندوق التجهيز الجماعيمع الجماعات المحلية وبتموي

  
  
 فك العزلة عن المناطق القروية - ج
 

  .لقد تمت عملية إنجاز الطرق والمسالك لفك العزلة عن بعض المناطق القروية النائية
  

   تحديث سياسة تدبير الميزانية2.2
  

  :تهدف سياسة تحسين تدبير الميزانية التي انطلقت خالل السنوات األخيرة إلى
  

 نة القانونية المتعلقة بالمالية العمومية؛تعزيز الترسا 
  

 تحسين شفافية وتسهيل قراءة قانون المالية؛ 
  

 اعتماد مقاربة جديدة لتدبير الميزانية؛ 
  

   تعزيز الترسانة القانونية1.2.2
  

 بهدف انسجامه مع الدستور المراجع 1998باإلضافة إلى تعديل القانون التنظيمي للمالية لسنة 
  : ظروف إعداد وتنفيذ ومراقبة ميزانية الدولة تم إصدار ثالثة نصوص جديدة وتحسين 1996في 
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   بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية15-97 قانون 1.1.2.2
  

يهدف هذا القانون إلى تعزيز آليات تحصيل الديون العمومية بكل أنواعها والتي تكون في ذمة 
اتها والمؤسسات العمومية مع مراعاة الضمانات الملزمين لفائدة الدولة والجماعات المحلية وتجمع

  .الممنوحة للملزمين
  

 المتعلق بمسؤولية اآلمرين بالصرف والمراقبين 61-99 القانون 2.1.2.2
  والمحاسبين

  
 ، إلى تحديد مسؤوليات  اآلمرين 2002 أبريل 3 ، الصادر بظهير 61-99يهدف القانون 

لون في مسلسل تنفيذ العمليات المالية للدولة من أجل بالصرف والمراقبين والمحاسبين الذين يتدخ
  .ضمان السير العادي لعمليات تحصيل الموارد وتنفيذ  النفقات العمومية

  
   بمثابة مدونة المحاكم المالية62-99 القانون 3.1.2.2

  
 إلى وضع منظومة شاملة للمراقبة العليا 2002 يونيو 13 يهدف هذا القانون الصادر بظهير 

ات العمومية الذي يمارسها المجلس األعلى للحسابات على المستوى الوطني والمجالس الجهوية للنفق
كما أن مهام هذه الهيئات، المتعلقة بالتحقق من صحة الحسابات . للحسابات على المستوى المحلي

 بها أصبحت والتأديب المالي ومراقبة التدبير، تم تعريفها بشكل جيد باإلضافة إلى ان المساطر المتعلقة
ولقد تم توسيع مجال تدخل مراقبة المحاكم المالية إذ أصبحت تشمل كل المتدخلين في . أكثر وضوحا

مسلسل النفقة العمومية ويتعلق األمر باآلمرين بالصرف وبالمراقبين وبالمحاسبين في إطار مقاربة 
  .شمولية تجمع بين مراقبة المحاكم المالية ومراقبة التدبير

  
  يل المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية المرتكزة على حسن األداء والنتائج تفع2.2.2

  
تعوض المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية المرتكزة على النتائج، التي أصبحت سائدة في كل 

وتستجيب هذه المقاربة لمتطلبات التنمية . بقاع العالم، منطق الوسائل الذي كان سائدا إلى عهد قريب
نها من طرف السلطات العامة والرأي العام وضمان فعالية أكبر للنفقات العمومية وبالتالي المعبر ع

  .المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد بأقل تكلفة ممكنة
  

  :وفي هذا اإلطار، تم اتخاذ مقاربة متعددة األشكال
  

   شمولية اإلعتمادات وتقييم النتائج    1.2.2.2
  

 بصفة تدريجية في لدى القطاعات 2002ية االعتمادات التي تم تفعيلها منذ سنة تهدف شمول
الوزارية، إلى منح اآلمرين بالصرف هامشا أكبر في استعمال االعتمادات الموضوعة رهن إشارتهم 

  .مقابل االلتزام بتحقيق نتائج محددة مسبقا
   
  : ولهذا الغرض تم اتخاذ اإلجراءين األساسيين التاليين   

  
تبسيط مساطر تحويل االعتمادات داخل نفس الفقرة بالنسبة للقطاعات الوزارية التي انخرطت 

 من المرسوم التطبيقي لقوانين 17ولهذا الغرض، تم تعديل المادة . في مقاربة شمولية االعتمادات 
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ن القيام إذ على إثر هذا التعديل أمكن للمدبري. 2002المالية كإجراء مواكب لقانون المالية لسنة 
  بتحويالت كلما دعت الضرورة إلى ذلك دون اللجوء إلى تأشيرة وزارة المالية ؛

  
وضع مؤشرات لألداء خاصة بكل فقرة من ميزانيات استثمار مختلف الوزارات علما أن الفقرة 

كما تم إعداد برنامج تكويني مالئم .  معنيةةتشكل األساس المالي إلنجاز برنامج أو مشروع أو عملي
 . تمكين الموظفين المعنيين من اكتساب التقنيات المتعلقة بإعداد مؤشرات األداء وتتبع إنجازهال

 
   إحداث إطار للنفقات على المدى المتوسط2.2.2.2

  
يعد إطار النفقات على المدى المتوسط من اآلليات التي تم اعتمادها مؤخرا  في إطار مسلسل 

ع برمجة على مدى ثالث سنوات يتم تحيينها كل سنة من تحديث مساطر تدبير الميزانية وذلك لوض
  .أجل مالءمتها مع تطور الظرفية االقتصادية واالجتماعية للبالد

  
  : وتهدف هذه المقاربة إلى تحقيق  األهداف األساسية الثالثة التالية

  
توضيح الرؤية فيما يخص السياسات القطاعية التي يتم ترجمتها على شكل نفقات في برامج  

عمل مختلف القطاعات الوزارية وقرارات توزيع الموارد الالزمة لذلك وتوظيفها على 
المدى المتوسط، مما سيمكن من تعزيز  انسجام هذه السياسات مع أهداف التحكم في 

 الميزانية واستقرار التوازنات الماكرو اقتصادية؛ 
  

مكنها من تفعيل سياساتها توفير إطار عمل لمدة ثالث سنوات لفائدة القطاعات الوزارية ي 
التعاقدية وااللتزام بالنتائج وتقديم الحسابات في إطار الشفافية خاصة مع المصالح 

 الالممركزة؛
  

تحسين شروط إعداد قوانين المالية التي سيتم تدعيمها بإطار يمتد على ثالث سنوات الذي  
 .نيةيتم إعداده في إطار الحوار والتشاور بين مختلف األطراف المع

 
وعلى ضوء النتائج المستخلصة من تجربة إعداد اإلطار المذكور لفائدة ستة قطاعات وزارية 
أصدر الوزير األول منشورا يتضمن دليال منهجيا يحث مختلف القطاعات الوزارية على اعتماد هذا 
 اإلطار المرجعي ويحدد مضمون وأهداف ومبادئ إطار النفقات على المدى المتوسط وطرق إعداده،

حتى تتمكن مختلف اإلدارات من إعداد إطار النفقات الخاص بها بالموازاة مع مقترحاتها المتعلقة 
  .بمشروع قانون المالية

  
   إصالح مراقبة االلتزام بالنفقات    3.2.2.2

     
يتوخى هذا اإلصالح، تبسيط المساطر وتسريع وتيرة تنفيذ الميزانية وتعزيز التحكم في تدبير 

حماية مصالح المتعاملين مع اإلدارة، ولهذا الغرض أدخلت على منظومة المراقبة القبلية الميزانية و
  :المفاهيم الجديدة الثالث  التالية

  
 إمكانية وضع التأشيرة مع مالحظات المراقبة دون الحيلولة من تنفيذ النفقة؛ 

  
نفقة قبل تسليم إحداث إمكانية وضع ميزة التصديق المسبق على تأشيرة مراقبة االلتزام بال 

 أية بضاعة أو تنفيذ أية خدمة من طرف الممولين أو المقاولين؛
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 . درهم2.000إمكانية وضعة تأشيرة مبسطة بالنسبة للنفقات التي ال تتجاوز  
 

ولقد تم قطع مرحلة جديدة من مسلسل إصالح المراقبة على إثر االندماج الذي تم في بداية سنة 
لتزام بنفقات الدولة و الخزينة العامة للمملكة وبالموازاة يتوقع وضع  بين المراقبة العامة لال2006

  .منظومة جديدة للمراقبة التراتبية للنفقات
  

ويهدف هذا اإلصالح إلى خلق مخاطب وحيد لآلمرين بالصرف فيما يتعلق بالمراقبة القبلية 
 المساطر وتقليص مسار خاصة في مجال المطابقة للتشريعات الجاري بها العمل مما يمكن من تبسيط

  .النفقات العمومية وآجال تنفيذها
  

وهذا ما سيفتح المجال بالتوجه نحو المراقبة البعدية المرتكزة على النتائج وحسن األداء مما 
يمنح اآلمرين بالصرف مسؤولية أكبر بخصوص التحمل التدريجي لتنفيذ مراقبة المشروعية للنفقات 

  . للتفتيش والمراقبة واإلفتحاصعبر إحداث هيئات داخلية فعالة
  

   تطوير نظام التدبير المندمج للميزانية4.2.2.2
  

  : يقوم تطوير النظام المندمج للميزانية على مستويين
  

إلى تقليص مسار النفقة العمومية مع تعزيز التواصل  الذي يهدفنظام التدبير المندمج للنفقات   - أ
ف الوحدات المتدخلة في هذا المسار، ويتعلق األمر بين األنظمة المعلوماتية المماثلة لدى مختل

باآلمرين بالصرف واألمرين المساعدين بالصرف والمراقبين والمحاسبين باإلضافة إلى 
وسيمكن هذا النظام من ضمان التتبع اآللي الستعمال . المسؤولين عن البرمجة ووضع الميزانية

كما . ع تفادي تكرار المهام والتدخالتاعتمادات  الميزانية وتسريع مسلسل تنفيذ النفقة م
سيمكن هذا النظام  من ضمان التتبع اآللي للتنفيذ المحاسبي للميزانية وإعداد إحصائيات ذات 

وسيتم تفعيل هذا . مصداقية ومنسجمة بين مجموع المتدخلين مما سيسهل إعداد قوانين التصفية
ة التجريبية المعتمدة ببعض القطاعات النظام تدريجيا على ضوء النتائج المستخلصة من المرحل

وتسهر وحدة مسؤولة محدثة لدى الخزينة العامة للمملكة، على تفعيل . الوزارية النموذجية
  .النظام المندمج للنفقات وتعميمه على مصالح اآلمرين بالصرف

      
 إلى ضمان المرونة الضرورية لمسار الذي يهدفنظام التدبير المندمج لموظفي الدولة   - ب

الكفاءات وأعوان الدولة من تاريخ توظيفهم إلى غاية مغادرتهم ألسالك الوظيفة العمومية 
وذلك من خالل تبسيط المساطر  .وتحمل الصندوق المغربي للتقاعد لتدبير مسارهم بعد ذلك

المتعلقة بتدبير الموارد البشرية وتوحيد وتبادل المعطيات بشكل يمكن من إعداد ملف موحد 
 .دى مختلف المتدخلين في مسار تدبير المناصب الماليةلكل موظف ل

  
   تحديث القطاع المالي3.2

   
يستجيب إحداث قطاع مالي قوي وحديث وذي مصداقية لهدف تعزيز االدخار وتوزيع فعال 
للموارد وذلك عبر رفع اإلكراهات التي يعرفها القطاع البنكي المغربي وتنمية سوق الرساميل وتحرير 

  . الخزينة وإجماال للمساهمة في االستقرار المالي للبالدنظام تمويل 
  

يتعلق تفعيل برنامج هذا اإلصالح بالقطاع البنكي وسوق الرساميل والسوق النقدي واالدخار 
  .المؤسساتي
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   القطاع البنكي1.3.2
  

عرف هذا القطاع مجموعة من اإلصالحات تتعلق أساسا بتحديث اإلطار القانوني المنظم 
  .  بنكي وتحسين وضعية المؤسسات العمومية وتوفير منتجات جديدة بالسوقللنشاط ال

  
  :عبر تحديث اإلطار القانوني 1.1.3.2

  
على غرار ما هو معمول به على الصعيد الدولي، ترمي سياسة  :تعزيز استقاللية البنك المركزي  - أ

نقدية للبالد وبالتالي تعزيز استقاللية البنك المركزي إلى إعطاء مزيد من المصداقية للسياسة ال
ترسيخ ثقة الفاعلين االقتصاديين فيما يتعلق باستقرار األسعار وحذف اإلمدادات التي كانت تمنح 

من الموارد % 5في السابق للخزينة في أشكال مختلفة باستثناء تسهيالت القروض التي ال  تتجاوز 
 بآجال تعبئة التسهيالت ومالءمتها مع  الجبائية ولتفعيل هذا االستثناء يجب مراعاة الشروط المتعلقة

 السياسة النقدية؛
    
عبر تعزيز سلطات بنك المغرب التي تتجلى في : تدبير أكثر صرامة لإلشراف على النظام البنكي - ب

منحه جميع الصالحيات فيما يخص ممارسة نشاط المؤسسات البنكية وإعادة تحديد اختصاصات 
ون البنكي ويتعلق األمر بالمجلس الوطني للقرض واالدخار مختلف األجهزة المحدثة بمقتضى القان

وبلجنة مؤسسات القرض وتوسيع دور مفوضي الحسابات والذي يشمل التأكد من صحة الحسابات 
ومن تطبيق المؤسسات البنكية للمقتضيات المحاسبية واالحترازية والرقابة الداخلية التي يجب 

 احترامها وتعزيز حماية المودعين؛
  
وذلك في إطار محاربة الجريمة االقتصادية ومالءمة التشريع : نظام لمحاربة تبييض األموالوضع  - ت

وفي . الوطني مع المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بمحاربة تبييض األموال
ار هذا اإلطار تم إدراج مقتضيات خاصة أثناء تعديل القانون الجنائي تتعلق بتجريم إعادة استثم

رؤوس األموال المتأتية من تجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية وتجارة السالح والذخيرة 
والرشوة واالختالس أو استغالل النفوذ واختالس األموال العمومية أو الخاصة وتحريف وتزوير 

 .العملة وكمبياالت القروض ووسائل األداء األخرى
 

معلومات المالية والنظر في هذه المخالفات تحت إشراف وقد تم إحداثه الهيئة المكلفة بتحليل ال
  . الوزير األول

  
 تحسين وضعية المؤسسات المالية العمومية   2.1.3.2

    
في إطار تعزيز القطاع البنكي واصلت السلطات العمومية مجهوداتها من أجل إعادة هيكلة 

ة المشتركة بين هذه اإلصالحات في وتتجلى النقط. وإعادة توظيف رأسمال المؤسسات المالية العمومية
البحث عن مخطط للتنمية المستدامة يرتكز على تحليل الوضعية اإلستراتيجية والمشاريع الصناعية 

  .  بالنسبة لكل مؤسسة
  

  :وتتلخص أهم التدابير المتخذة في هذا اإلطار في اإلجراءات التالية
  

 :تقويم الوضعية المالية للقرض العقاري والسياحي 
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علق اإلستراتيجية المعتمدة من طرف القرض العقاري والسياحي بوضع مخطط لتقويم تت
مكن تفعيل هذا المخطط من تحقيق تطور ملموس فيما  . 2006-2000وضعيته المالية خالل الفترة 

يخص تعزيز عملية اإلدخار وتقليص تكاليف الموارد والتحكم في تكاليف التدبير وتحصيل الديون في 
  .ةوضعية صعب

  
 خاصة فيما يتعلق 2004قامت السلطات العمومية بتسريع هذا المسلسل انطالقا من سنة 

بتصفية ديون المؤسسات العمومية لدى هذا البنك وضمان الدولة للقطاع الفندقي وذلك في إطار 
 .2005االتفاقية المبرمة بين الدولة والقرض العقاري والسياحي في نهاية سنة 

  
لطات العمومية والمساهمين وإدارة البنك، عرفت الوضعية المالية وبفضل مجهودات الس

إذ أصبح قادرا على ضمان تنمية أنشطته على أساس شفاف . للقرض العقاري والسياحي تحسنا شامال
  .وصلب
     

 : اإلصالح المؤسساتي للقرض الفالحي المغربي 
 

للقرض الفالحي سابقا، تم في إطار إعادة هيكلة وتقويم الوضعية المالية للصندوق الوطني 
 تلتها عملية 1998 مليون درهم خالل سنة 250القيام بأول عملية إلعادة رسملة هذه المؤسسة بمبلغ 

 مليون درهم موجهة لمعالجة المديونية المرتفعة لصغار 1.200 بمبلغ 2001أخرى خالل سنة 
  .الفالحين

  
 وذلك عبر إصدار القانون 2003انطلق اإلصالح المؤسساتي للقرض الفالحي المغربي سنة 

الذي عمل على توجيه مهام هذه  ) 2003 نونبر 11(  المتعلق بإصالح القرض الفالحي  15 -99
المؤسسة إلى تمويل الفالحة واألنشطة المرتبطة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية بالعالم القروي كما 

  . لمراقبةحولها إلى شركة مساهمة تتوفر على مجلس إداري ومجلس ل
   

 : إصالح نظام البنك الوطني لإلنماء االقتصادي 
  

 إصالح نظام البنك الوطني لإلنماء االقتصادي 2003قررت السلطات العمومية خالل سنة 
بهدف تحويله بنك لألعمال تابع لصندوق اإليداع والتدبير إذ سيتكلف القرض الفالحي الوطني بممارسة 

 سيمكنه من توسيع انتشار وكاالته بالوسط القروي وكذا تعزيز المهام ذات الطابع التجاري مما
كما منح هذا اإلصالح لصندوق اإليداع والتدبير وسيلة تمكنه من تعزيز . استراتيجيه لجمع األموال

  .موقعه كبنك لألعمال
  

مكن تفعيل مختلف محاور اإلصالح من تسجيل نتائج مهمة، إذ تم تفويت تدبير شبكة وكاالت 
. لمغربي ألفريقيا والشرق التابع للبنك الوطني لإلنماء االقتصادي إلى القرض الفالحي المغربيالبنك ا

  . كما سجلت محفظة مساهمات البنك الوطني لإلنماء االقتصادي أرباحا إضافية جد مهمة
 

الدولة (ومن اجل تمويل هذا اإلصالح قام المساهمون في البنك الوطني لإلنماء االقتصادي 
 بعد عمليات إلعادة رسملة البنك وهو ما مكن 2007-2003خالل الفترة ) اإليداع والتدبيروصندوق 

 .من تصفية العجز الداخلي
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   إحداث منتجات بنكية جديدة 3.1.3.2
  

 وذلك بهدف تنويع آليات 2007تم إحداث ثالث منتجات بنكية جديدة انطالقا خريف سنة 
  :  بما يليويتعلق األمر. تمويل االقتصاد المغربي 

  
 وهو عقد تقوم بموجبه مؤسسة ائتمان بوضع ملك عيني أو عقاري في ملكيتها على :اإلجارة 

 المؤجر عند انتهاء العقار شراء لهذا األخيريمكن وسبيل اإليجار، رهن إشارة زبون لها ، 
 ؛فترة متفق عليها مسبقا

  
ائنها بشراء ملك عيني أو عقد تقوم بموجبه مؤسسة ائتمان بطلب من أحد زب  وهو:المرابحة 

عقاري، من أجل أن تبيعه إياه بثمن شرائه، يضاف إليه هامش ربح متفق عليه مسبقا، ويتم 
 ؛ شهرا48تعدى ت مدة الأداء ثمن البيع على دفعة واحدة أو دفعات في 

  
عقد تأخذ بموجبه مؤسسة البنك مساهمة في رأس مال شركة قائمة ب ويتعلق األمر: المشاركة 

 الخسائرأو  يشترك طرفا العقد في األرباح على أند التأسيس من أجل تحقيق ربح، أو قي
 .ركةالناتجة عن أنشطة الش

  
   سوق الرساميل2.3.2

  
وبالموازاة مع إصالح القطاع البنكي يهدف إصالح سوق الرساميل أساسا إلى تحديث المركز 

ة الفاعلين االقتصاديين بهدف تمكينه من المالي بالدار البيضاء وإلى تنويع المنتجات المتوفر لفائد
االختيار المالئم  بين مختلف أنواع السندات فيما يخص تركيبة محفظة السندات وكذا المساهمة في 

  .  تعزيز دور بورصة الدار البيضاء في تعبئة االدخار وتمويل االقتصاد
  

مع العمل على تعزيز ولهذا الغرض، تم تحديث اإلطار القانوني بهدف تدبير السوق المالي 
تماسك قواعد التدبير الفعال ومالءمته مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية المستثمرين وضمان الوقاية 
من األخطار واحترام قواعد الشفافية واندماج السوق والمساواة بين المساهمين والمصداقية في 

لصغار مع األخذ بعين االعتبار مالءمة المعامالت والمنافسة والسهر على حماية مصالح المساهمين ا
  .التطور الذي يعرفه هذا السوق خالل السنوات األخيرة مع ظهور فاعلين ومنتجات جدد

  
: وهكذا تم إحداث المؤسسات واآلليات الضرورية تدريجا لضمان انطالقة حقيقية للسوق المالية

لمنقولة ومجلس األخالقيات والقيم بورصة القيم وشركات البورصة وهيئات التوظيف الجماعي للقيم ا
  .MAROCLEARالمنقولة والوديع المركزي 

  
ومن أجل تشجيع دخول شركات جديدة إلى البورصة وتحفيز االستثمار بها تم منح تحفيزات 

وقد إنعكست هذه التدابير بشكل فعال وإيجابي . 2002 و2001ضريبية في إطار قانوني المالية  لسنتي 
  .2005خول الشركات إلى البورصة خاصة خالل سنة على تسريع وتيرة د

  
أما فيما يتعلق بمؤشرات أنشطة بورصة القيم بالدار البيضاء فقد انتقل مبلغ رسملة البورصة 

 أما المؤشر العام الذي 2006 مليار درهم في دجنبر 417 إلى 1993 مليار درهم في دجنبر 26من 
 مليون درهم إلى 1.504,71، فقد انتقل من "  مازي" بـ2002تم تغييره انطالقا من فاتح يناير 

  . مليون درهم برسم نفس الفترة9.479,45
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   السوق النقدية         3.3.2
  

ومن أجل تعزيز عمليات تحديث المقاوالت على مستوى النظام البنكي والسوق المالي   
سندات الخزينة وسوق تم انطالق إصالح السوق النقدي وذلك عبر الرفع من دينامية سوق مزادات 

  . سندات الديون القابلة للتداول
  

   دينامية سوق مزادات سندات الخزينة1.3.3.2
 

 لضرورة إرساء بنية تمكن من 1989يستجيب سوق مزادات سندات الخزينة منذ إحداثه سنة 
نة بشروط تداول سندات الخزينة في إطار المزايدة التي تمكن من تعبئة الموارد الداخلية لفائدة الخزي

  .السوق
  

وانطالقا من هذه المرحلة عرف نظام تمويل الخزينة بواسطة الدين الداخلي إصالحا جذريا مع 
  .التخلي  التدريجي عن التمويل الموجه وامتيازات الخزينة واللجوء إلى تمويالت بشروط السوق

  
هذا التطور وقد  واكب . وهكذا أصبحت مزادات سندات الخزينة أهم مورد لتمويل الخزينة

 2006 سنة تم اكتتابها خالل دجنبر 30تراجع تدريجي لنسبة الفائدة حيث أن سندات الخزينة لمدة 
  %. 3,98بسعر فائدة يقدر ب

  
   إحداث سوق سندات الديون القابلة للتداول 2.3.3.2

  
ر  الصاد35-94 طبقا للقانون   1995تم إحداث سوق سندات الديون القابلة للتداول خالل سنة 

 من أجل تطبيقه وذلك من أجل توسيع ة يناير من نفس السنة كما تم اتخاذ التدابير التنظيمي26بظهير 
مجموع آليات توظيف األموال الممنوحة لفائدة المستثمرين وتعزيز الموارد البديلة للتمويل بالنسبة 

  .للمقاوالت
 

طالق أولى التداوالت به  تاريخ ان1996ويعرف سوق تداول السندات ببورصة القيم منذ سنة 
تطورا مستمرا، حيث أمكن المقاوالت من توظيف رؤوس أموالها واالقتراض دون اللجوء إلى النظام 

  .البنكي
 

   االدخار المؤسساتي4.3.2
  

يهدف برنامج تنمية االدخار المؤسساتي إلى تحسين ظروف تعبئة واستعمال االدخار 
ويرتكز هذا البرنامج على ثالثة محاور .  االستثمارالمؤسساتي عبر توجيهه على الخصوص لتمويل

تتعلق بإصالح وتحديث قطاع التأمينات وضمان ديمومة أنظمة التقاعد وكذا إصالح صندوق اإليداع 
  .والتدبير

  
   قطاع التأمينات1.4.3.2

  
عرف قطاع التأمينات سلسلة من عمليات اإلصالح والتحديث تهدف إلى تمكين هذا القطاع من 

ولقد توجت هذه العمليات . ور أساسي في تعبئة االدخار وحماية الممتلكات وتمويل االقتصادلعب د
  .بوضع إطار قانوني  مالئم من خالل إصدار مدونة التأمينات
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 2 ومرسومه التطبيقي بتاريخ 2002 أكتوبر 3، الصادر بظهير 17-99وهكذا، أمكن القانون 
 بين مقتضيات النصوص المتفرقة التي كان معمول بها  ، من تجميع وإضفاء االنسجام2004نونبر 

سابقا من أجل تسهيل تطبيقها وسد الفراغ القانوني لهذه النصوص ومالءمة المنظومة القانونية مع 
المعايير الدولية خاصة تلك المعمول بها في اإلتحاد األوروبي واألخذ بعين االعتبار للتطورات الحالية 

  .ناتالتي يعرفها قطاع التأمي
  
يأتي إصدار مدونة التأمينات في سياق تعزيز التدابير التي تم اتخاذها سابقا من أجل التصدي و

  :لكل اإلنزالقات التي قد تشوب تدبير مؤسسات التأمين عبر المقتضيات التالية
  

تفعيل تصميم حسابي للتأمينات الذي يعتبر أول تصميم حسابي قطاعي تمت المصادقة عليه  
 ظام المحاسبة العامة؛بعد إدخال ن

  
 اتجاه زبنائها اتحديد مؤشرات لقياس مدى قدرة مؤسسات التأمين على الوفاء بالتزاماته 

 وقواعد تدبيرها؛ 
  

، الذي وضع األسس التقنية 1996 مارس 29إنعاش التأمين عن الحياة وفقا لمضامين قرار  
مَؤّمنين من األرباح التقنية لألسعار وحساب االحتياطات الحسابية وكذا إلزامية استفادة ال

 .والمالية التي أنجزها قطاع التأمينات
  

   قطاع التقاعد2.4.3.2
  

أدت عدة عوامل إلى تدهور كبير للوضعية المالية لصناديق التقاعد ، وترتبط هذه العوامل 
رطين بطبيعة نظام التقاعد المعمول به والذي يقوم على أساس مبدأ التوزيع أي جمع اشتراكات المنخ

وتوزيعها على المتقاعدين والذي تأثر كثيرا بفعل النمو الديموغرافي الذي عرفه البالد وانخفاض 
  . مستوى التوظيف بالقطاع العام وكذا تحسن أمد الحياة

  
 إنجاز دراسات من أجل تشخيص مختلف أنظمة التقاعد 1997هذا، وقد تم انطالقا من سنة 

ائج هذه األشغال موضوع نقاشات موسعة في إطار الحوار وكانت نت. واستشراف آفاق المستقبل
  . دجنبر من نفس السنة17 و16 والندوة الوطنية المنظمة يومي 2003االجتماعي في شهر أبريل 

  
وعلى ضوء أشغال هذه المشاورات تم اتخاذ عدة مبادرات تتعلق بصناديق التقاعد وذلك  

  .لضمان استمراريتها على المدى الطويل والمتوسط
  

   الصندوق المغربي للتقاعد1.2.4.3.2 
  

  :تتلخص التدابير التي تم اتخاذها بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد في اإلجراءات التالية
  

سنة خالل  % 10إلى  % 7رفع مساهمة الدولــــة في نظام التقاعد العسكري من   
  مليون درهم؛631 بتكلفة سنوية تقدر ب  2003

 
مشغل والموظفين ككل من الدولة  مساهمة نسب ل2006 و 2004 سنة التدريجي بينرفع ال 

%. 20 في نظام التقاعد المدني بنقطتين كل سنة وهذا ما رفع النسبة اإلجمالية إلى المدنيين
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  و2004 مليون درهم خالل سنة 363ويقدر االنعكاس المالي لهذه العملية على الميزانية ب 
 ؛2006يون درهم سنة  مل430 و2005سنة مليون درهم  391

  
% 10إلى % 7ومساهمات الموظفين من % 20إلى % 14 من مشغلك الدولة ةرفع مساهم  

 مليون درهم 630وتبلغ تكلفة هذا اإلجراء . 2006في نظام التقاعد العسكري خالل سنة 
 تتحملها ميزانية الدولة؛

  
ء جيش التحرير رفع التعويضات الجزافية ومعاشات الزمانة لقدماء المقاومين وأعضا 

  مليون درهم سنويا؛82 بتكلفة إضافية تقدر ب 2002انطالقا من سنة 
  

تصفية متأخرات الصندوق المغربي للتقاعد برسم مساهمة الدولة كمشغل في نظام التقاعد  
المدني والعسكري وتحمل تكاليف نظام األشخاص غير المساهمين بمبلغ إجمالي يقدر ب 

 .    مليون درهم11.080
 
 المغادرة  االنعكاسات المالية المترتبة عن عمليةحملتت  الدولةتجدر اإلشارة إلى أن ميزانيةو
ة هذا  وسيتم تصفي. مليون درهم7.500الذي يقدر ب و للتقاعد  لفائدة الصندوق المغربي الطوعية
  .2006 انطالقا من سنة  على مدى أربع سنواتالمبلغ

  
ربي للتقاعد بإحداث منتوج جديد تكميلي واختياري لفائدة باإلضافة إلى ذلك، قام الصندوق المغ

  .، وذلك من أجل تنويع الخدمات المقدمة من طرف هذا الصندوق" التكميلي"الموظفين يسمى 
   

   الصناديق الداخلية للتقاعد التابعة لبعض المؤسسات العمومية 2.2.4.3.2
  

قاعد التابعة لبعض المقاوالت العمومية في هذا اإلطار، تم تفويت تدبير الصناديق الداخلية للت
  .إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

  64حوالي  2007وتبلغ تكلفة العمليات التي تم رصدها أو الشروع في تفعيلها حتى نهاية 
  :مليار درهم موزعة كما يلي 

  
  ؛ مليون درهم34.000  ........................المكتب الشريف للفوسفاط

  ؛ مليون درهم11.400  .........................كتب الوطني للكهرباءالم
  ؛ مليون درهم5.868  ..................المكتب الوطني للسكك الحديدية

  ؛ مليون درهم3.429  ......................................شركة التبغ
  ؛ون درهم ملي3.000  .................................وكاالت التوزيع

  ؛ مليون درهم3.000  ............................................ليديك
  ؛ مليون درهم2.342  ..........................مكتب استغالل الموانئ

  ؛ مليون درهم640  ...........................................ريدال
  ؛ مليون درهم630  .........................................أمانديس
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   صندوق اإليداع والتدبير 3.4.3.2
  

تتعلق مهام صندوق اإليداع والتدبير بتدبير األموال العمومية التي تتشكل أساسا من الودائع 
  .التنظيمية وإنعاش االدخار

  
 المستثمر المؤسساتي 2004 منذ سنة صندوق اإليداع والتدبير أصبح  الجديدةوفضل بنياته

 في األوراش الكبرى إلعداد التراب الوطني مثل تهيئة ضفتي أبي بكثافة وذلك عبر انخراطه األساسي
رقراق ومنطقة الغندوري بطنجة ومارينا بالدار البيضاء وفي مشاريع تنمية التكنولوجيا مثل مركز 

  .الخدمات عن بعد بالدار البيضاء وتكنوبوليس بالرباط
  
 III - تقوية تماسك المجتمع المغربي  

  
أولت اإلستراتيجية اإلجتماعية للحكومة عناية خاصة للبرامج الهادفة إلى تقوية تماسك المجتمع 

  .المغربي وذلك عبر تقليص الفوارق على الصعيدين البشري و المجالي
   

  : وترتكز البرامج المعتمدة لهذا الغرض على المحاور التالية
  

طنية للتنمية البشرية وإنعاش الشغل وإصالح تثمين الموارد البشرية عبر تفعيل المبادرة الو 
 القطاع التربوي ومحاربة األمية وكذا تحسين الخدمات الصحية؛

  
تحسين ظروف جودة العيش للساكنة على مستوى السكن والتجهيزات الترفيهية وبنيات  

 القرب؛
  

إلى دعم التوازنات المجالية من خالل نهج سياسة إعداد التراب الوطني وتوسيع الولوج  
التجهيزات األساسية وكذا إعطاء انطالقة برامج خاصة تهم المناطق الشمالية والجنوبية و 

  .الشرقية للمملكة
    

   تثمين الموارد البشرية1.3  
  

تأتي في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : يتم تثمين الموارد البشرية عبر ستة محاور
بوي و محاربة األمية و تحسين الخدمات الصحية وكذا إحداث وإنعاش الشغل وإصالح القطاع التر

  .مصالح وتجهيزات القرب
  

    المبادرة الوطنية للتنمية البشرية1.1.3
  

تهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطالقتها صاحب الجاللة الملك محمد 
تماعي وخصوصا في األحياء  إلى تقليص العجز في المجال االج2005 ماي 18السادس بتاريخ 

الحضرية والجماعات القروية الفقيرة وإنعاش األنشطة المدرة للدخل و المحدثة لمناصب الشغل ودعم 
  .األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وكذا تعزيز الحكامة والقدرات التدبيرية المحلية

  
ات التنمية االقتصادية ومن المعلوم أن هذه المبادرة ال تحل محل البرامج القطاعية وال مخطط

و ترتكز على استهداف المناطق و . واالجتماعية بل أحدثت لدعم عمل الدولة والجماعات المحلية
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الفئات األقل حظا وذلك بإسهام الساكنة في اختيار المشاريع واعتماد المقاربة التعاقدية والتشاركية مع 
  . والقربالنسيج الجمعوي ومع الفاعلين في مجال التنمية المحلية

  
توفر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دعما ماليا إضافيا من أجل مساندة عمليات التنمية 
البشرية التي تهدف إلى إنعاش األنشطة المدرة للدخل ودعم الولوج إلى التجهيزات والخدمات 

اضي وكذا تعزيز االجتماعية األساسية و دعم المشاريع المتعلقة بالتنشيط االجتماعي والثقافي والري
  .الحكامة والقدرات التدبيرية المحلية

 
  :2005اإلنجازات المتعلقة ببرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة   - أ
  

 يعتمد هذا البرنامج على انتقاء المشاريع ذات الوقع الهام  كمحاربة الهدر المدرسي ودعم كل 
  .الجماعات المحلية والجمعياتما يتعلق بالصحة وظروف عيش السكان بمشاركة 

  
 ما قدره 2005وتبلغ الكلفة اإلجمالية للمشاريع المدرجة في إطار البرنامج اإلستعجالي لسنة 

 مليون درهم بواسطة موارد مرصدة لفائدة المبادرة 250وقد تمت تعبئتها في حدود .  مليون درهم667
 مليون درهم موزعة بين مصالح 417ود الوطنية للتنمية البشرية و كذا مساهمات الشركاء في حد

والمنظمات غير الحكومية الدولية %) 5(والجماعات المحلية %) 13(والجمعيات % ) 80(الدولة 
)2.(%  

  
  :  مشروعا موزعة كالتالي1.104 البرنامج ثم انجاز ا و في إطار هذ

  
رهم  مليون د75,87 مشروعا من أجل محاربة الهشاشة االجتماعية والتي كلفت 170 

من الغالف  % 64خصصت لتأهيل مراكز االستقبال الموجودة حاليا التي خصص لها 
 المرصود لهده العملية؛

 
 مشروعا من أجل محاربة 364 مشروعا من أجل محاربة الفقر بالعالم القروي و 570 

 168,53اإلقصاء االجتماعي في الوسط الحضري والذي خصص له غالف مالي بلغ 
من أجل  % 15من اجل دعم مشاريع البنيات التحتية و% 75ها مليون درهم خصص من

من أجل دعم المشاريع المتعلقة بالتنشيط االجتماعي % 10إنعاش األنشطة المدرة للدخل و
  .والثقافي والرياضي

  
 2010-2006 برنامج -ب
  

  تقديم مكونات البرنامج 1-ب
  

 من الجماعات القروية األقل حظا 403ج  يهم هذا البرنام:برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي –
ويهدف هذا البرنامج إلى الحد من .  مليون نسمة3,75و تشمل % 30والتي تتعدى نسبة الفقر بها 

الفوارق االجتماعية بالجماعات القروية وذلك عبر دعم الولوج إلى التجهيزات والخدمات االجتماعية 
و كذا إنعاش األنشطة المدرة للدخل ...) ء والطرقالصحة ومحو األمية والماء والكهربا(األساسية 

  .والمحدثة لمناصب الشغل
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 المخصص لكل إقليم أو عمالة في حدود 2010-2006و قد تم حصر الغالف المالي اإلجمالي 
  .  ماليين درهم لكل جماعة  تابعة لإلقليم أو العمالة المعنية طيلة مدة البرنامج5

  
 حيا حضريا أي 264يهم هذا البرنامج :  جتماعي في الوسط الحضريبرنامج محاربة اإلقصاء اال - 

  .  مليون نسمة تعاني من ظاهرة اإلقصاء الناتج عن الكثافة السكانية وظروف السكن2,5حوالي 
  

ويهدف هذا البرنامج إلى الحد من الفقر واإلقصاء االجتماعي في األحياء الحضرية الفقيرة من 
 نالصحة، التعليم، محو األمية، السك( يزات والخدمات االجتماعية األساسيةخالل دعم الولوج إلى التجه

  .و كذا إنعاش األنشطة المدرة للدخل والمحدثة لمناصب الشغل...) الالئق و التطهير
  

 المخصص لكل إقليم أو عمالة حسب 2010-2006و قد تم حصر الغالف المالي اإلجمالي 
  . يين درهم لكل حي طيلة مدة البرنامج مال8عدد األحياء المستهدفة في حدود 

  
 يهم هذا البرنامج الفئات المستهدفة وذلك قصد إعادة اإلدماج :برنامج محاربة الهشاشة االجتماعية –

والرفع من جودة الخدمات داخل المراكز المتخصصة مع توسيع الطاقة االستقبالية بهذه المراكز لفائدة 
  . شخص50.000
  

درجة في هذا البرنامج في ثالثة أنواع من التدخالت حيث تهم الدعم وتتلخص العمليات الم
المادي للجمعيات العاملة في هذه الميادين وإصالح وتأهيل مراكز االستقبال المتواجدة حاليا و كذا  بناء 

  .وتجهيز مراكز جديدة
  

لكة في و قد تم تحديد الغالف المالي اإلجمالي المرصد لهدا الغرض لكل جهة من جهات المم
 مليون درهم و كذا غالف مالي إضافي مرتبط بعدد الساكنة الحضرية في الجهة 20حصة ثابتة تبلغ 

  .المعنية
  

 التنمية البشرية والتي يتم ى يهم هذا البرنامج تمويل العمليات ذات الوقع الكبير عل: البرنامج العام-
التكوين ( الطاقات التدبيرية المحلية إنجازها عبر طلبات العروض و كذا العمليات المتعلقة بتعزيز

ويهدف . لفائدة جميع المتدخلين في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) والخبرة والمساعدة التقنية
هذا البرنامج أيضا إلى دعم المشاريع والعمليات التي تضمن إنعاش واستمرارية مقاربة المبادرة 

كم التجارب اإليجابية المتصلة بها وتعميم آثارها على المناطق الوطنية للتنمية البشرية وتعزيز ترا
  .المعنية

 
 10 المرصد لهذا الغرض من مساهمة ثابتة تبلغ 2010-2006يتكون الغالف المالي اإلجمالي 

  .ماليين درهم لكل عمالة أو إقليم مستهدف ومن غالف مالي إضافي مرتبط بعدد الساكنة المستهدفة
  
  2006 برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة  حصيلة انجازات2-ب

  
 مشروعا لفائدة حوالي 6.256 ، ثم إعطاء انطالقة 2006في إطار البرنامج المحدد برسم سنة 

 مليار درهم كمساهمة المبادرة 2,06 مليار درهم  منها 3,04 مستفيد بتكلفة إجمالية بلغت 1.400.000
  .الوطنية للتنمية البشرية
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  :وتتوزع هذه المشاريع حسب البرامج التالية
  
  مليون درهم؛623 مستفيد بغالف مالي بلغ 346.000 مشروعا لفائدة 2.662 :البرنامج األفقي  -
  
 مشروعا وذلك بغالف 462 مستفيد من 92.000 يهم حوالي :برنامج محاربة الهشاشة االجتماعية  -

برنامج، تمت المصادقة على التصاميم الجهوية لمحاربة  مليون درهم وفي إطار هذا ال450مالي بلغ 
 الهشاشة االجتماعية على صعيد الجهات الستة عشر للمملكة؛

  
 مشروعا بتكلفة إجمالية 2.020 مستفيد،عبر402.000 يهم هذا البرنامج حوالي :البرنامج القروي -

المبادرات المحلية للتنمية وفي إطار هذا البرنامج، تمت المصادقة على .  مليون درهم504تقدر ب 
 جماعة قروية معنية بالمبادرة 403البشرية من طرف اللجان اإلقليمية للتنمية البشرية والتي شملت 

 الوطنية للتنمية البشرية؛
  
 مشروعا وذلك بغالف مالي 1.102 مستفيد ويتكون من 545.000 يهم حوالي :البرنامج الحضري -

ذا البرنامج، تمت المصادقة على المبادرات المحلية للتنمية البشرية وفي إطار ه.  مليون درهم528بلغ 
  . حيا حضريا مستهدفا264من طرف اللجان اإلقليمية للتنمية البشرية و التي شملت 

  
من جهة أخرى ، بلغت مساهمات الشركاء حوالي مليار درهم موزعة بين الجماعات المحلية 

% ) 4( والمنظمات غير الحكومية %) 29 ( ومصالح الدولة%) 31( و الجمعيات %) 35(
  %).1(والمستفيدين 

  
 % 26، حوالي 2007 غشت 31 إلى غاية 2006و قد بلغ معدل إنجاز البرنامج برسم سنة 

  . مشروع1.600وذلك من خالل إنهاء األشغال في 
  
   التدابير والوسائل الضرورية لتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية-ج
  

 تتبع انجاز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، تم إحداث مجموعة من اآلليات  ومن أجل
  :والوسائل الضرورية لتفعيل هذه المبادرة و متابعة تقييم انجازها، ومنها

 
 وهو هيئة مستقلة تابعة للوزير األول تتجلى مهامها في تتبع :المرصد الوطني للتنمية البشرية -

 درة على مؤشرات التنمية البشرية وانجاز تقرير سنوي بهذا الصدد؛وتقييم تفعيل ووقع المبا
  

  الموضوعة رهن إشارة هيئات الحكامة للمبادرة والفاعلين المحليين من أجل توفير :شبكة الخبراء -
 .الخبرة والمساعدة التقنية الالزمة خالل مختلف مراحل تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

  

 التي تهدف إلى ضمان السير العادي للمشاريع في الجوانب التقنية والمسطرية :اطر كراسة المس-
 :التالية

 
تفعيل برنامج محاربة الفقر في العالم القروي و برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي في  

 العالم الحضري؛
  

 تفعيل برنامج محاربة الهشاشة االجتماعية؛ 
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 طلبات عروض المشاريع؛ 
  

 ة المدرة للدخل؛تفعيل األنشط 
  

  .التدبير المحاسباتي 
  
  2010-2006 تمويل البرنامج برسم الفترة -د

  
  من خالل 2010 - 2006 الفترة م ماليير درهم برس10يتم تمويل المبادرة بغالف مالي يبلغ 

عبر تخصيص جزء من حصتها المتأتية %)  20(و الجماعات المحلية %) 60(الميزانية العامة للدولة 
  %).   20(ريبة على القيمة المضافة والمساعدات المالية الخارجية على شكل هبات من الض

  
  : ولقد حددت الجدولة الزمنية لخطة التمويل على الشكل التالي 

  )بماليين الدراهم(
  

  2010  2009  2008  2007  2006  مصادر التمويل

  1.400  1.300  1.200  1.100  1.000  ميزانية الدولة

  500  450  400  350  300 الجماعات المحلية

  600  500  400  300  200  الهبات

  2.500  2.250  2.000  1.750  1.500  المجموع

  
وفي إطار جهود الحكومة لتحسيس الجهات المانحة من أجل تمويل المبادرة الوطنية للتنمية 

 درهم  مليون670 مليار درهم منها 1,4البشرية، يصل مبلغ الهبات الخارجية الملتزم بها ما يناهز 
باإلضافة إلى قرض ممنوح من طرف البنك الدولي والذي  .من اإلتحاد األوربي)  مليون يورو60(

 74 وكذا منحة مالية من الواليات المتحدة األمريكية تقدر ب  . مليون دوالر أمريكي100تبلغ قيمته 
قا لالتفاق المبرم تم رصدها لدعم األنشطة المدرة للدخل طب)  مليون دوالر أمريكي9,3(مليون درهم 

  .2007 غشت 31بين الحكومة ومؤسسة األلفية للتحدي بتاريخ 
  

   إنعاش الشغل 2.1.3 
  

تندرج عملية إنعاش الشغل في صلب إستراتيجية التنمية االقتصادية واالجتماعية باعتبارها 
  .عنصرا رئيسيا لتثمين الرأسمال البشري  ووسيلة لمحاربة الفقر والتهميش

  
  : طار تم تفعيل مقاربتين وفي هذا اإل

  
 مقاربة عامة الستكشاف طرق ووسائل تحقيق نمو قوي ودائم محدث لفرص الشغل  

وتشجيع االستثمار وروح المقاولة وكذا مالئمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل وإعادة 
 توزيع ثمار التنمية وإنعاش القطاعات االجتماعية؛
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دماج الباحثين عن الشغل والسيما العاطلين حاملي مقاربة خاصة تعتمد على وضع آليات إل  
الشهادات في الحياة العملية كاإلدماج المباشر والتكوين قصد اإلدماج واإلدماج عبر إنعاش 

 . وإصالح منظومة الوساطة على مستوى سوق الشغلالمقاولة
  
 األيام الوطنية للتشغيل - أ

 
" مبادرات التشغيل" تحت شعار 2005ر لقد شكلت األيام الوطنية للتشغيل المنعقدة في شتنب

تقدما مهما في هذا المجال وذلك عبر وضع آليات إلنعاش الشغل لفائدة  الشباب العاطلين حاملي 
  .الشهادات
   

  :وتتلخص التوصيات المنبثقة عن هذه األيام والتي تم الشروع في إنجازها فيما يلي 
 

 ت الفعلية للبالد؛مة برامج نظام التربية والتكوين مع الحاجياءمال 
 

سد العجز المتراكم في مجال التشغيل عبر تنمية التكوين من أجل اإلدماج وتنظيم تداريب  
 من أجل اكتساب التجربة المهنية ؛

  
تشجيع المقاوالت لتشغيل حاملي الشهادات عبر منحها امتيازات  جبائية  برسم إبرام عقود  

 أطيرها ؛الشغل للمرة األولى مما سيمكنها من تعزيز ت
  

دعم التشغيل الذاتي عبر تحفيز الشباب إلحداث مقاوالتهم الخاصة باستثمار تبلغ قيمته  
  درهم ؛250.000

  
 تشجيع المجالس الجهوية إلحداث صناديق خاصة إلنعاش الشغل على المستوى المحلي ؛ 

  
ة تحسين طرق الحكامة المتعلقة بسوق الشغل عبر ترشيد الوساطة من خالل إعادة هيكل 

الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات وتنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في هذا 
 الميدان ؛

  
إحداث مرصد الشغل والذي سيكلف بتتبع وتقييم السياسات المتعلقة بإنعاش الشغل واقتراح  

إجراءات تقويمية على هذه السياسات إذا اقتضى الحال وذلك على ضوء تراكم التجارب 
 .لعمليةا

  
  .2008 منصب شغل في أفق 200.000وانطالقا من هذه المبادرات يتوقع إحداث 

  
وتتراجع نسبة البطالة بفضل الظرفية االقتصادية المالئمة وانتعاش عدة قطاعات ذات قيمة 

في % 10مضافة وطنية عالية وانطالق أوراش كبرى للبنيات التحتية، لتستقر هذه النسبة في أقل من 
 غير أن هذه النسبة  ما تزال في مستوى مقلق بالوسط الحضري ولدى الشباب 2006نة نهاية س

  . الحاصلين على الشهادات
  

بفضل " مبادرات التشغيل"ويتوقع تسجيل نتائج جد إيجابية على إثر تفعيل اآلليات المنبثقة عن 
سايرة تخصصات التي تهدف إلى ضمان استكمال التكوين التأهيلي من أجل م"  تأهيل " برامج 
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إلى تشجيع الحصول على العمل ألول مرة " إدماج"المرشحين لحاجيات سوق الشغل كما يهدف برنامج 
الذي يهدف إلى " مقاولتي"  شاب والبرنامج الوطني لدعم إحداث المقاوالت الصغرى 105.000لفائدة 

وقد تم وضع شبابيك . اصةمواكبة الشباب، الحاملين للمشاريع من أجل تأسيس وحداتهم اإلنتاجية الخ
 مقاولة 30.000االستقبال بشكل تدريجي عبر مختلف مناطق المملكة من أجل التمكين من إحداث 

  .       صغرى
      
   تنمية نظام السلفات الصغرى–ب 
  

لقد تمت متابعة الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسساتية والمالية لجمعيات السلفات 
يع إحداث مناصب الشغل وإنعاش األنشطة المدرة للدخل لفائدة الفئات ذات الصغرى وذلك لتشج
  .المداخيل غير القارة

  
 شخصا برسم سنة 1.244.017هذا ، وقد بلغ العدد اإلجمالي للمستفيدين من السلفات الصغرى 

ويشكل .  مليون درهم3.537 من النساء بقيمة إجمالية للقروض تقدر ب %65 منهم 2006
 بالنسبة للوسط الشبه %16 من مجموع المستفيدين مقابل %35 ين من الوسط الحضرالمستفيدو

 من %60 بالنسبة للوسط القروي ويحتل قطاع التجارة المرتبة األولى بنسبة %49حضري و
أما قطاعات الفالحة فقد .  من المستفيدين %17,13المستفيدين يليه قطاع الصناعة التقليدية بنسبة 

وقد بلغ عدد فروع جمعيات السلفات الصغرى في مجموع . ع المستفيدين من مجمو%14سجل 
وتقوم هذه الفروع  . %3,22 أي بزيادة 2005في نهاية  745  فرعا مقابل 769 التراب الوطني

  %.28,6 أي بزيادة 2005 سنة اشخص 2.562 مقابل ا شخص3.296بتشغيل 
  

   إصالح نظام التعليم3.1.3
  

ربية والتكوين على تعبئة وطنية شاملة للنهوض بالنظام التعليمي يقوم الميثاق الوطني للت
 عشرية وطنية للتربية والتكوين إذ يشكل هذا القطاع 2009 – 2000وقد تم اعتبار  الفترة . الوطني

  .أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية
  

ويرتكز . تكوينوقد حدد الميثاق أهداف ومراحل واألشكال التنظيمية إلصالح نظام التربية وال
 :تفعيل إصالح نظام التربية والتكوين على المحاور اإلستراتيجية األساسية التالية 

  
 من التالميذ المسجلين في السنة األولى من التعليم %72التعميم التدريجي للتعليم إذ سيتمكن   - أ

 2011 من الوصول إلى نهاية هذا الطور، وفي أفق سنة 2008األساسي خالل سنة 
 من هؤالء التالميذ إلى نهاية التعليم الثانوي؛%  60وصول

 
 تحسين جودة التعليم ومردوديته الداخلية والخارجية؛  - ب

  
 تعزيز تدبير النظام التعليمي خاصة عبر تكريس الالمركزية والالتركيز؛  - ت

  
تحسين مردودية التعليم العالي عبر تعزيز استقاللية الجامعة واندماجها في  محيطها   - ث

 الجتماعي وتنمية البحث العلمي؛االقتصادي وا
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إنعاش التكوين المهني عبر الرفع من طاقته االستقبالية ومالءمة تخصصاته وأشكال   - ج
 .التكوين التي يوفرها مع متطلبات سوق الشغل

 
ومن أجل إنجاز األهداف المشار إليها فقد تمت تعبئة موارد مالية مهمة واتخاذ مجموعة من 

  :  منها ساتيةالتدابير التنظيمية والمؤس
  

تحويل األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى مؤسسات عمومية مكلفة بتفعيل سياسة  
التربية والتكوين على المستوى الجهوي وأخذ بعين االعتبار لألهداف المحددة على الصعيد 

 الوطني؛
 

 مختلف وضع مجموعة من القوانين والنصوص التنظيمية قصد تفعيل مبادئ الميثاق وتشمل 
 مراحل التعليم والتكوين واألجهزة المكلفة باإلشراف والتأطير والتدبير؛

  
 .مالءمة مختلف هياكل وزارة التربية الوطنية للمستجدات القانونية والتنظيمية 

 
 2006 و2000ولقد أمكن تفعيل إصالح قطاع التربية والتكوين من تحقيق تقدم ملموس ما بين 

  :معطيات التاليةكما يتجلى ذلك من خالل ال
   

 على المستوى %87,8  إلى %80,5 سنوات من 6انتقال نسبة تمدرس األطفال البالغين  
  في الوسط القروي؛%87,3 إلى %71,8الوطني ومن 

 
 إلى %84,6 سنة من 11 و 6انتقال نسبة تمدرس األطفال اللذين تتراوح أعمارهم مابين  

  في الوسط القروي؛%91,6 إلى %76,7 على المستوى الوطني ومن 93%
  

  إلى %60,3 سنة من 14 و12انتقال نسبة تمدرس األطفال المتراوحة أعمارهم ما بين  
  في الوسط القروي؛%53,9 إلى %37,5 على المستوى الوطني ومن % 73,6

  
 إلى %37,2 سنة من 17 و15انتقال نسبة تمدرس األطفال المتراوحة أعمارهم ما بين  

 .وطني على المستوى ال46,2%
 

أما فيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي فقد اتسم تفعيل اإلصالح في هذا القطاع خاصة 
بمواصلة إنجاز برنامج إحداث وتعزيز طاقات االستقبال خاصة بالمدن المتوسطة في إطار سياسة 

ومالئمته لسوق القرب وكذا إصالح مسالك التكوين الجامعي والرفع من مردوديته الداخلية والخارجية 
  .  الشغل

  
   محاربة األمية4.1.3

  
  :  من خالل1998عرفت محاربة األمية خطوة مهمة إنطالقا من سنة 

  
اعتبار محاربة األمية من األولويات الوطنية وذلك تفعيال للخطابات الملكية السامية  

 .والتصاريح الحكومية أمام البرلمان
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 هذا المجال، سواء في إطار المخطط الخماسي تحديد أهداف واضحة للبرامج الحكومية في 
% 20ومن المرتقب أن تنخفض نسبة األمية إلى .  أو ميثاق التربية والتكوين2000-2004

 .   2010في أفق 
  

  :على الخصوص بالمحطات الرئيسية التالية وقد تميز مخطط تفعيل برنامج محو األمية
  

ة بالمساجد وذلك تطبيقا للتعليمات  يتعلق بمحو األمي2002انطالق برنامج خاص سنة  
 الملكية السامية؛

  
 2003على نطاق واسع خالل شهر ماي " مسيرة النور"انطالق برنامج محو األمية المسمى  

  شخص سنويا؛1.000.000لفائدة 
  

البحث عن تكامل العمليات ووضع برامج خاصة لكل مجموعة من الفاعلين االمتدخلين في  
لى ضمان االنسجام والتنسيق بفضل مقاربة تشاركية ترتكز على هذا المجال مع الحرص ع

  :ويتعلق األمر ب. عقود البرامج التي تحدد االلتزامات المتبادلة لمختلف األطراف
  

الدولة ممثلة في وزارة التربية الوطنية عبر استعمال بنيات االستقبال والتأطير  
 البيداغوجي؛

  
 ببعض الفئات المستهدفة كإدارة السجون والتعاون الفاعلين العموميين اآلخرين المعنيين 

 الوطني ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؛
  

المنظمات غير الحكومية التي تعنى بمجال محاربة األمية والتي تستفيد من المساعدات  
 المالية للدولة؛

  
مستوى المقاوالت التي تقوم ببرامج محاربة األمية الوظيفية الرامية إلى الرفع من ال 

  .التعليمي لمواردها البشرية وبالتالي الرفع من مردوديتها وتحسين تنافسيتها
  

وضع نظام للمعلومات والتتبع والتقييم  بصفة تدريجية من شأنه أن يمكن من التقييم  
  الموضوعي للتقدم المسجل واالختالالت المحتملة التي يتعين تقويمها؛

  
  .توفير الوسائل المالية الضرورية 

  
   تحسين الظروف الصحية5.1.3

 
يعرف النظام الصحي منذ سنوات إصالحا شامال انطلق على إثر دراسات معمقة ومشاورات 

  .واسعة مع مختلف الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين المعنيين
  

  :ويتوخى هذا اإلصالح هدفين أساسيين
  

 تعميم ولوج السكان للخدمات الصحية؛ 
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  .ينة التغطية الصحية تدريجيا على أسس متوضع نظام صحي مالئم إلقامة 
  

   توسيع التغطية الصحية1.5.1.3
  

يتكون النظام المعتمد من مكونين أساسيين إضافة إلى أنظمة خاصة يجري تفعيلها بشكل 
  :تدريجي

  
   التأمين اإلجباري عن المرض1.1.5.1.3

  
تابعين للدولة يشمل التأمين اإلجباري عن المرض األشخاص النشيطين والمتقاعدين ال

  .والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكذا أجراء القطاع الخاص
  

ويتكلف الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي بتدبير هذا النظام بالنسبة للموظفين 
التابعين للقطاع العام والصندوق الوطني لمنظمات الضمان االحتياطي بالنسبة ألجراء القطاع الخاص، 

  .ا أن تمويل هذا النظام يتم بفضل مساهمات المشغلين واألجراءعلم
  

وقد تم تأهيل هاتين المؤسستين قصد تمكينهما من أداء المسؤوليات الجديدة المنوطة بهما في 
  .ظروف مالئمة

  
 وشرع في أداء التعويضات ابتداء 2005 غشت 18هذا، وقد تم العمل بهذا النظام ابتداء من 

  .2006من فاتح مارس 
  

  نظام المساعدة الطبية2.1.5.1.3
  

يهدف نظام المساعدة الطبية إلى تأمين حاجيات األشخاص غير المستوفين لشروط االستفادة 
  .ويتم تمويل هذا النظام بفضل مساهمات الدولة والجماعات المحلية والمستفيدين. من التغطية الصحية

 بعد فترة تجريبية يتم 2008ابتداء من سنة ومن المتوقع أن ينطلق العمل بهذا النظام تدريجيا 
  .خاللها وضع آليات التدبير والتمويل الكفيلة بضمان ديمومة النظام على المدى المتوسط والبعيد

  
   األنظمة الخاصة 3.1.5.1.3

  
لفائدة األشخاص المزاولين للمهن الحرة " عناية"ويندرج ضمن أنظمة التغطية الصحية نظام 

لتقليديين حيث تمثل هذه الفئات بما في ذلك األسر المستفيدة الذين يمثلون حوالي ثلث والتجار والصناع ا
  .الساكنة المغربية

  
الشيوخ ( لفائدة أعوان السلطة 2007كما تم وضع أنظمة خاصة للتغطية الصحية خالل سنة 

ات حقوق وأئمة المساجد وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وكذا ضحايا انتهاك) والمقدمين
  .اإلنسان

  
واعتبارا للتوسع التدريجي للفئات التي تشملها التغطية الصحية يتوقع أن تصل نسبة التغطية 

 هذا وقد أنيطت بالوكالة الوطنية للتأمين عن 2009في أفق % 80الصحية للساكنة المغربية لتصل إلى 
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 التقني وتأمين ظروف المرض المسؤوليات المرتبطة باإلشراف على هذا النظام وضمان تأطيره
  .استمراريته وسالمته من حيث قواعد التدبير وشروط التمويل

  
   إصالح المؤسسات االستشفائية     2.5.1.3

  
يندرج إصالح المؤسسات االستشفائية في إطار إستراتيجية قطاع الصحة الرامية إلى تصحيح 

  :ح بلوغ أربعة أهداف أساسية ويتوخى هذا اإلصال. االختالالت البنيوية للنظام الصحي الوطني
  

ترسيخ الالتمركز والالمركزية في تدبير المصالح العمومية للصحة وتوفير وترشيد العرض  
 في مجال الخدمات الصحية؛

 
 تحسين توزيع الموارد المالية وتعزيز التدبير المالي للقطاع االستشفائي؛ 

  
ن الشبكة الصحية األولية إعادة توازن عرض الخدمات االستشفائية داخل الجهة ما بي 

 والمستشفيات؛
  

  .تحسين القدرة المؤسساتية لوزارة الصحة لترسيخ الالتمركز خاصة على المستوى الجهوي 
  

وتشمل اإلجراءات الملموسة لتحسين الموارد الذاتية للبنيات االستشفائية العمومية والرفع من 
  :ة بالقطاع العمومي، التدابير التاليةجودة خدماتها وتنمية مردودية نظام الخدمات االستشفائي

  
اعتماد تدريجي آلليات حديثة لتدبير المستشفيات كنظام المعلوميات والدليل المحاسبي ونظام  

الفوترة واسترجاع الكلفة في المراكز االستشفائية على صعيد العماالت واألقاليم وذلك بعد 
 ستشفيات الجهوية؛االنتهاء من المرحلة التجريبية لهذه اآلليات في الم

 
 إحداث مصالح جهوية للصحة واعتمادها كقاعدة إلعادة هيكلة نظام الصحة؛ 

  
  .تأهيل البنيات اإلستشفائية 

  
  توفير الخدمات والتجهيزات عن قرب 6.1.3

  
تتم مواصلة الجهود الرامية إلى توفير الخدمات ووضع التجهيزات عن قرب كالبنيات 

نات العمومية والمخيمات وذلك في إطار التعاون المشترك بين الدولة الرياضية ودور الثقافة والخزا
  . والجماعات المحلية ومكونات المجتمع المدني

  
سيتم التطرق إلى المشاريع المتعلقة بهذا المجال في برامج عمل الوزارات المعنية موضوع 

  .الباب الثالث لهذه المذكرة
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   تحسين ظروف السكن  تحسين ظروف و جودة العيش للسكان عبر2.3
  

يرتكز تحسين ظروف وجودة عيش السكان أساسا على إنعاش قطاع السكن خصوصا السكن 
  .االجتماعي المخصص لألسر ذات الدخل الضعيف أو المتوسط

  
ويتعلق األمر بتقليص العجز الحاصل في ميدان السكن والذي يقدر بمليون وحدة وكذا بالقضاء 

  .ن غير الالئقعلى مدن الصفيح وتأهيل السك
  

، االنطالقة 2002أعطى خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب لسنة 
 100.000 اإلنتاج قصد بلوغ هدف ةللسياسة الجديدة في ميدان السكن والتي تهدف إلى الرفع من وثير
هذه السياسة إلى كما تهدف . 2005سكن اجتماعي سنويا وهو ما تم تحقيقه فعليا ابتداء من سنة 

القضاء التدريجي على السكن غير الالئق بفضل تضافر جهود مختلف الفاعلين العموميين والخواص 
  .وكذا إلى تعبئة الرصيد العقاري العمومي وإلى تبسيط المساطر

  
و ترتكز المقاربة المعتمدة من طرف السلطات العمومي في هذا الميدان على إنعاش العرض 

  . مجال السكنوتعزيز الطلب في
  

  جراءات على مستوى العرض اإل1.2.3
  

  :شملت اإلجراءات المتخذة إلنعاش العرض في ميدان السكن عدة ميادين
  
 توفير أراضي تابعة للدولة بأسعار معقولة ووضعها رهن إشارة المنعشين العقاريين ومجهزة وخالية -أ

يات بين الدولة والمنعشين المعنيين قصد وقد تم في هذا اإلطار، التوقيع على اتفاق. من كل تحمالت
تحديد طبيعة ومكونات العمليات المراد إنجازها وكذا تكاليفها وأثمنة تفويت الشقق وحصرها في حدود 
مالئمة للممتلكين، وقد تم إدماج المؤسسات العمومية التابعة لوزارة اإلسكان في مجموعة العمران التي 

 قصد توفير شروط الفعالية الفعالية سواء من حيث التدبير اإلداري 2004 يونيو 23تم إحداثها بتاريخ 
  .أو المالي لمواكبة السياسة الجديدة للسكن

  
 انطالق إنجاز برنامج للسكن االجتماعي الذي يهم إنجاز مساكن ذات قيمة عقارية إجمالية -ب

  منخفضة وكذا قطع أرضية مخصصة للسكن االقتصادي،
  
 مدينة 70قصد القضاء على مدن الصفيح المتواجدة ب " مدن بدون صفيح " انطالق إنجاز برنامج-ت

  . أسرة212.000وجماعة حضرية لفائدة 
  

   إجراءات على مستوى الطلب2.2.3
  

  :  تم إنعاش الطلب في ميدان السكن أساسا عبر ما يلي
  

ن مستوى اعتماد سياسة تتعلق بالتنمية التضامنية تهدف إلى الرفع من مداخيل السكان وتحسي  - أ
  .عيشهم
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 تبسيط شروط منح القروض المتعلقة بالسكن االجتماعي عبر وضع ضمانات تمكن من   - ب
  . سنة25توسيع الولوج إلى القروض البنكية التي قد تصل مدة تسديدها إلى 

  
وهكذا، تم إحداث صندوق الضمان لفائدة موظفي القطاع العام والخاص وكذا صندوق الضمان 

  .الدخل المحدود أو غير القارلفائدة األشخاص ذوي 
  

   تعزيز التوازن المجالي3.3
  

يرتكز تقليص  الفوارق الجهوية في ميدان الولوج إلى الخدمات والتجهيزات األساسية ، على 
بلورة سياسة وطنية إلعداد التراب وعلى المشاريع الكبرى التي تهم التهيئات الحضرية و إحداث مدن 

 و إنجاز برامج خاصة تروم التنمية االقتصادية واالجتماعية للمناطق جديدة وتأهيل العالم القروي
  .الشمالية والجنوبية والشرقية للمملكة

  
ويمكن تقديم اإلجراءات . هذا، ويشكل تقليص الفوارق الجهوية إحدى األولويات الكبرى للدولة

  :المتخذة لهذا الغرض حسب المحاور الرئيسية التالية 
  

  عداد التراب الوطني  وضع سياسة إل1.3.3
  

اعتمدت السلطات العمومية سياسة جديدة إلعداد التراب الوطني ترتكز على مبادئ التنمية 
المستدامة والفعالية والمساواة وذلك قصد تشجيع انبثاق دينامية جديدة لتنمية شاملة ومندمجة تضمن 

  .النهوض بالعالم القروي والقضاء على الفوارق االجتماعية والمجالية
  

وتتجلى األهمية الكبرى لمجال إعداد التراب الوطني من خالل ترأس صاحب الجاللة الملك 
 الفتتاح أشغال الدورة األولى للمجلس األعلى إلعداد التراب 2004محمد السادس في شهر ماي 

المكلف بإعداد السياسة الوطنية إلعداد التراب والسهر على انسجام السياسات القطاعية وتموقع 
  .مشاريع الكبرى ال

  
وينص الميثاق الوطني إلعداد التراب الوطني الذي يشكل اإلطار المرجعي لوضع القوانين 
المتعلقة بإعداد التراب الوطني، على األهداف والمبادئ األساسية والتوجهات العامة للسياسة الوطنية 

  :إلعداد التراب والتي تتمحور حول العناصر التالية 
  

ية اإلجمالية لالقتصاد الوطني قصد مواجهة المنافسة في األسواق الداخلية الرفع من الفعال 
 والخارجية وتلبية الحاجيات المتزايدة للسكان ؛

 
  للتنمية القروية ؛2020تنمية العالم القروي عبر تفعيل توجهات إستراتيجية  

  
الموارد المائية تدبير الموارد والمحافظة على التراث الوطني مع التركيز على ترشيد تدبير  

وحماية الثروة الغابوية خصوصا عبر إعداد إطار قانوني ينظم تدبير الموارد الطبيعية مع 
 األخذ بعين االعتبار ضرورة المحافظة على البيئة أثناء استغالل هذه الموارد ؛

  
وضع سياسة حضرية ترتكز على ضرورة معالجة التناقضات الحضرية مع األخذ بعين  

نمية االقتصادية للمدن واستهداف التنمية االجتماعية وجعلها آلية للتنمية الحضرية االعتبار الت
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والمعالجة الشاملة إلشكالية السكن غير الالئق وتوجيه التخطيط الحضري لفائدة أهداف 
 المدينة؛

  
حل مشكل العقار عبر إعداد آليات للتحكم في سوق العقار بالمجال الحضري ورفع القيود  

 العقار والتي تعيق تنمية المجال القروي؛المرتبطة ب
  

تأهيل الموارد البشرية عبر مواصلة الجهود المرتبطة بمحاربة األمية وتعميم التعليم  
 .وإصالح نظامه والتكوين المهني وتنمية البحث العلمي

  
وفيما يخص التوجهات المجالية، فقد أشار الميثاق إلى ضرورة األخذ بعين االعتبار 

الجهوية واعتبار بعض المناطق كأولويات مجالية في إطار سياسة إعداد التراب للخصوصيات 
و تتجلى الفضاءات التي تستلزم سياسات مالئمة، في الجبال واألقاليم الشمالية والمناطق . الوطني

الحدودية والساحلية والمناطق الصحراوية والشبه صحراوية والمناطق المسقية ومناطق البور 
  .هوية والمحليةواالقطاب الج

  
ونظرا للطابع العمودي إلعداد التراب الوطني، فقد تم إحداث بنيات مكلفة بالتنسيق بين البرامج 

ويتعلق األمر بالمجلس األعلى إلعداد التراب واللجنة الوطنية الدائمة . على المستوى الوطني والجهوي
  .إلعداد التراب والتنمية المستدامةإلعداد التراب والتنمية المستدامة واللجنة الجهوية الدائمة 

  
تم تفعيل سياسة إعداد التراب عبر إعداد مجموعة من الوثائق التوجيهية على المستوى الوطني 

ويتعلق األمر على الخصوص بالمخطط الوطني إلعداد التراب والمخططات . والجهوي والمحلي
 .     الجهوية إلعداد التراب والمخططات المرجعية المحلية

  
    بناء مدن جديدة وتهيئات حضرية كبرى 2.3.3

    
   بناء مدن جديدة 1.2.3.3

 
 بإعطاء االنطالقة لسياسة بناء مدن جديدة والتي تتمثل في تامنصورات 2004تميزت سنة 

  .قرب مراكش وتامسنا قرب الرباط كما تمت برمجة مدن أخرى بجوار بعض األقطاب الحضرية
  

  منصورت المدينة الجديدة تا 1.1.2.3.3
  

 1.200، على مساحة تبلغ 2004يمتد هذا المشروع الذي أعطيت انطالقته في شهر دجنبر 
 سكن قصد المساهمة في تقليص العجز الحاصل في ميدان 58.000ويهدف أساسا إلى إنتاج . هكتار

  .السكن وتلبية الحاجيات المستقبلية فيما يخص السكن االجتماعي
  

لبناء هذه المدينة حول إنجاز أشغال خارج الموقع من طرف وتتمحور المقاربة المعتمدة 
 مليون درهم ووضع قطع أرضية رهن إشارة 2.300مجموعة العمران بتكلفة إجمالية تقدر ب 

 وذلك قصد الرفع من حجم ا هكتار24 و 10المنعشين العقاريين الخواص تتراوح مساحتها ما بين 
  .العرض فيما يخص السكن االجتماعي
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 مليار درهم كما تبلغ الطاقة االستقبالية لهذه 24,5وتقدر التكلفة اإلجمالية لهذا المشروع بحوالي       
  . نسمة300.000المدينة الجديدة حوالي 

  
   المدينة الجديدة لتامسنا 2.1.2.3.3

  
 مارس 12تمتد هذه المدينة التي أعطى انطالقتها صاحب الجاللة الملك محمد السادس بتاريخ 

.  منها في مرحلة أولىا هكتار840 هكتار سيتم تجهيز 4.000لى مساحة إجمالية تبلغ ، ع2007
وستبلغ .  منها مساكن ذات قيمة عقارية ضعيفة 10.000 سكن  تهم  50.000وستستوعب هذه المدينة 

  .ا هكتار80 تجهيزا عموميا على مساحة 145 نسمة كما ستضم 250.000ساكنة هذه المدينة حوالي 
  

لتكلفة اإلجمالية لألشغال خارج الموقع والتهيئة والتي ستنجزها مجموعة العمران حوالي وتبلغ ا
  . مليار درهم22,3 للمشروع حوالي ة مليون درهم في حين تبلغ التكلفة اإلجمالي870

  
    بناء مدن جديدة أخرى3.1.2.3.3

  
  :تمت برمجة بناء مدن جديدة أخرى تهم على الخصوص ما يلي 

  
 هكتار بطاقة إستقبالية 1.325 والتي ستمتد على مساحة بالسوالم بإقليم سطاتطة مدينة لخياي 

  نسمة ؛300.000تبلغ 
  

 نسمة في 30.000 كلم شرق مدينة طنجة والتي ستأوي 15مدينة ملوسة الواقعة على بعد  
 مرحلة أولى ؛

  
 250.000 كلم من مدينة أكادير والتي ستأوي حوالي 6مدينة تكاديرت الواقعة على بعد  

 نسمة؛
  

 وتأوي حوالي ا هكتار1.860 والتي ستمتد على مساحة بعين حرودةمدينة زناتة الواقعة  
  نسمة ؛      500.000

  
 وسيأوي حوالي ا هكتار49القطب الحضري لباديس قرب الحسيمة والذي يمتد على مساحة  

  . نسمة20.000
      

    التهيئات الحضرية الكبرى4.1.2.3.3
  

-لى المشاريع المهيكلة الكبرى التي سبقت اإلشارة إليها كالمركب المينائي طنجةباإلضافة إ
المتوسطي والتهيئات الحضرية للرباط، تجدر اإلشارة إلى األشغال الكبرى التي تم إعطاء انطالقتها 

  :ويتعلق األمر بما يلي . بالدار البيضاء
  

  ؛ا هكتار350حة تبلغ تأهيل موقع المطار القديم للدار البيضاء آنفا على مسا 
  

  ؛    ا هكتار23إنجاز مارينا الدار البيضاء على مساحة تبلغ  
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 ؛ا هكتار178تهيئة المحج الملكي على مساحة تبلغ  
 

ترميم وتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات والمنشآت التقنية الخاصة بمسجد الحسن الثاني  
المتعددة الوسائط وباألكاديمية للفنون العتيقة وكذا استكمال أشغال التهيئة المتعلقة  بالمكتبة 

 .التابعتين للمسجد
  

 توسيع ولوج السكان إلى التجهيزات والخدمات األساسية بالنسبة لسكان المناطق 3.3.3
  القروية

 
   برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب1.3.3.3

  
نة القروية إلى الماء الصالح للشرب  بهدف تعميم ولوج الساك1995انطلق هذا البرنامج سنة 

وقد تم تسريع وثيرة إنجاز هذا البرنامج حيث انتقلت نسبة .  مليون نسمة11 لفائدة 2010في أفق 
  .2006في نهاية % 90 إلى 1997سنة  % 26التزود بالماء الصالح للشرب من 

  
من طرف % 15 ماليير درهم و10من تكلفة هذا البرنامج التي تبلغ % 80وتتحمل الدولة 

  .من طرف المستفيدين المعنيين% 5الجماعات المحلية و 
  

  برنامج تزويد العالم القروي بالكهرباء 2.3.3.3
  

، بهدف رفع نسبة 1995في البداية كان هذا البرنامج، الذي أعطيت انطالقة هذا البرنامج سنة 
. 2010في أفق % 99  سكن قروي إلى400.000 أي حوالي 1994سنة % 18التزود بالكهرباء من 

  .2007نجاز هذا البرنامج إلى سنة إوقد تم تغيير أفق 
  

  .2006في نهاية % 79هذا، وبلغت نسبة تزويد العالم القروي بالكهرباء حوالي 
  

من % 20من طرف المكتب الوطني للكهرباء و% 55ويتم تمويل هذا البرنامج في حدود 
  .ين خالل مدة تمتد إلى سبع سنواتمن طرف المستفيد% 25طرف الجماعات المحلية و

  
   البرنامج الوطني لبناء الطرق والمسالك القروية3.3.3.3

  
يهدف هذا البرنامج إلى فك العزلة عن المناطق القروية وتسهيل تنقل األشخاص والبضائع 

  . كلم11.236داخل البالد بواسطة بناء طرق ومسالك قروية على مسافة إجمالية تبلغ 
  

، تاريخ إعطاء االنطالق لهذا 1995ق والمسالك التي تم إنجازها منذ سنة بلغ طول الطر
  . كلم سنويا1.000 كلم أي بمعدل 9.276، حوالي 2004البرنامج، إلى متم سنة 

  
 كلم من 1.500وتم تسريع الوتيرة السنوية لبناء وتهيئة الطرق والمسالك القروية لتصل إلى 

عطاء االنطالقة للشطر الثاني من البرنامج الوطني لبناء خالل إحداث صندوق للتمويل الطرقي وإ
كما تم رفع هذه الوتيرة من جديد ابتداء من سنة . 2005الطرق والمسالك القروية ابتداء من سنة 
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 كلم سنويا مما مكن من بلوغ نسبة فك العزلة عن العالم القروي تساوي 2.000 لتصل إلى 2006
  .2005سنة  % 54 و 1995نة س% 36 مقابل 2006في متم سنة % 60

  
   تعزيز المؤسسات المكلفة بالعمل االجتماعي4.3.3

  
وكالة التنمية االجتماعية والتعاون الوطني واإلنعاش الوطني :  ويتعلق األمر بالمؤسسات التالية

التي تتكلف بالحماية االجتماعية لفائدة بعض الشرائح من السكان وكذا مؤسسة محمد السادس لألعمال 
  .جتماعية لموظفي التربية والتكوين ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارجاال
  

   وكالة التنمية االجتماعية1.4.3.3
  

 غشت 25    بتاريخ1.99.207تقوم هذه المؤسسة العمومية المحدثة بالظهير الشريف رقم 
، بانطالق ودعم العمليات والبرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان األكثر فقرا 1999

خصوصا عبر المساهمة في تمويل أنشطة التنمية االجتماعية واألنشطة المدرة للدخل وكذا وضع 
لمنظمات غير برامج للتنمية الجماعية في المناطق التي تعاني من العزلة وتعزيز القدرات التدبيرية ل

  .الحكومية والمؤسسات العمومية التي تعمل على تحقيق األهداف المسطرة لهذه الوكالة
  

وفي إطار المهام المسندة لوكالة التنمية االجتماعية، فإن هذه األخيرة تعمل على عقد اتفاقيات 
صد النهوض للشراكة مع المتدخلين في الميدان االجتماعي وخاصة المنظمات غير الحكومية وذلك ق

  .بعمليات القرب ودعم برامج التنمية التي يسهم فيها المجتمع المدني
  

 1.637 بتمويل 2007 أبريل 31 و 2001هذا، وقد قامت وكالة التنمية االجتماعية مابين 
من التكلفة اإلجمالية لهذه المشاريع التي  % 42 مليون درهم وهو ما يمثل 307,93مشروعا في حدود 

  .مليون درهم 734,20تبلغ 
  

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه التمويالت شملت بالخصوص المجال القروي الذي استفاد من 
 .من المشاريع المعتمدة% 84

  
   التعاون الوطني2.4.3.3

  
 المؤسسة العمومية الوحيدة 1957تعتبر مؤسسة التعاون الوطني المحدثة بظهير شريف سنة 

 الخمسين على شبكة واسعة من المؤسسات اتوفر عبر مندوبياتهالعاملة في الميدان االجتماعي التي ت
تغطي جميع مناطق التراب الوطني وتقدم مساعدات للسكان المحتاجين في الوسط القروي والشبه 

  .حضري
  

  :وتنحصر المهام األساسية للتعاون الوطني فيما يلي
  

 التنمية االجتماعية؛تقديم العون والمساعدة بجميع أشكالها والمساهمة في دعم األسرة و 
 

 مراقبة المؤسسات الخيرية الخاصة التي تستفيد من إعانات الدولة؛ 
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 تجميع وتخزين وتوزيع الهبات واإلعانات؛ 
  

المشاركة في إحداث مؤسسات مكلفة بتسهيل الولوج إلى الشغل واالندماج االجتماعي لفائدة  
 .اليتامى وذوي اإلعاقات

  
 وحدة تشمل 2.919إطار عملها بالمراقبة والمساهمة في تمويل  وتقوم هذه المؤسسة حاليا في 

  .  مستفيد208.628
  

 :وتتكون الشبكة الحالية لهذه المؤسسة من 
 
 ؛امستفيد 73.316  مركزا للتربية والتكوين لفائدة 904 

 
 ؛ا مستفيد7.195 دارا للمواطن لفائدة 14 

  
 ؛ا مستفيد13.491 روضا لألطفال لفائدة 332 

  
  مستفيد؛55.000 لفائدة  خيرية744 

  
 ؛ا مستفيد1.591 مراكز لألطفال المعاقين لفائدة 9 

  
  مستفيد؛6.707 مركزا للتكوين المهني عبر التدرج المهني لفائدة 90 

  
 ؛ا مستفيد46.686 فضاء لمحو األمية لفائدة 675 

  
  مستفيد؛4.102 جمعية لألشخاص المصابين بالشلل لفائدة 147 

  
 .ا مستفيد540جيه لفائدة مركز لالستماع والتو 

 
 .يجري تأهيل هذه المؤسسة إلضفاء مزيد من الفعالية على تدخالتها في المجال االجتماعي

  
   اإلنعاش الوطني3.4.3.3

  
 إلى تنشيط الشغل عبر تنمية التشغيل 1961 يوليوز 15يهدف اإلنعاش الوطني المحدث بظهير 

دة إلنجاز األشغال المتعلقة بالبنيات التحتية الجماعي بواسطة استثمارات تعتمد يد عاملة عدي
  .والتجهيزات قصد محاربة البطالة والهجرة القروية ولتسهيل مشاركة السكان في التنمية

  
يعمل اإلنعاش الوطني على تعبئة اليد العاملة العاطلة وتشغيلها إلنجاز مشاريع ذات كلفة 

محلي يمكن استعمالها من طرف يد عاملة غير متواضعة وتستدعي وسائل تقنية متوفرة على الصعيد ال
  .مؤهلة

  
ووفقا للمهمة األساسية المشار إليها أعاله ترتكز أنشطة اإلنعاش الوطني حول البرامج الثالثة 

  :األساسية التالية
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 والرامي إلى تشغيل األعوان في المصالح العمومية التي تعرف نقصا في "الجماعات" برنامج .1
 .األعوان المزاولين للمهام الدنياأعداد الموظفين وكذا 

      
برامج التجهيز في الوسط الحضري التي تساهم في تحسين البيئة بالمدن عبر أشغال النظافة  .2

وصيانة المناطق الخضراء وبالوسط القروي التي تهدف إلى ضمان التجهيزات األساسية 
 .للجماعات ومحاربة البطالة القرويين

  
صحراوية الذي يساهم في تنمية الجهات الصحراوية عبر إنجاز مشاريع برنامج تنمية األقاليم ال .3

 .البناء والتجهيزات بتعبئة اليد العاملة المتوفرة
  

تقدر التكلفة المتوسطة خالل السنوات األخيرة للبرامج المذكورة حسب مجال تدخل اإلنعاش 
  .ن درهم مليو1.192 مليون درهم و1.046 مليون درهم و874الوطني على التوالي 

  
   مؤسسة محمد السادس لألعمال االجتماعية لموظفي التربية والتكوين4.4.3.3

  
أعلن جاللة الملك عن إحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية 

 في إطار العشرية 2000 يوليوز 30والتكوين ضمن خطاب جاللته بمناسبة عيد العرش بتاريخ 
وقد أحدثت هذه المؤسسة التي تتمتع بالشخصية المعنوية . نظام التربويالمخصصة إلصالح ال

 1-01-197 الصادر األمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 73.00واالستقالل المالي برسم قانون رقم 
  . 2001بتاريخ فاتح غشت 

  
 تستفيد هذه المؤسسة باإلضافة إلى مساهمات المنخرطين واإلعانات الممنوحة من طرف 

 من كتلة أجور الموظفين التابعين %2لف األجهزة من دعم للدولة على شكل إعانة سنوية تمثل مخت
  . لقطاعات التعليم والتكوين 

  
وتتمحور األنشطة األساسية لمؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية 

لتعليم وتسهيل الولوج إلى السكن والتكوين على تقديم دعم إضافي في ميدان التغطية االجتماعية لهيئة ا
 .ودعم تقاعد تكميلي لفائدة المنخرطين

  
وتعمل كذلك هذه المؤسسة بتعاون مع الجمعيات المعنية على تنمية التجهيزات األساسية 

  .االجتماعية كالمقتصديات والمخيمات الصيفية ومراكز الخدمات الصحية األساسية ورياض األطفال
  

 3.454,2ه المؤسسة إمدادات الميزانية المخولة لها ما مجموعها وقد بلغت منذ إحداث هذ
  .   مليون درهم

  
 من مساهمة منخرطين 2006وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المؤسسة استفادت كذلك خالل سنة 

جدد على إثر توسيع خدماتها لتشمل الموظفين المزاولين عملهم بقطاع التكوين المهني والمؤسسات 
  .التابعة له
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   مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج 5.4.3.3
    

 13 بتاريخ 19-89أحدثت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بقانون رقم 
وترمي هذه المؤسسة التي تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي إلى تمتين . 1990يوليوز 

وفي هذا . الخارج ومساعدتهم لتجاوز الصعوبات بديار المهجرالروابط األساسية للمغاربة المقيمين ب
اإلطار، تتكلف هذه المؤسسة بالعمل على تنمية تعليم اللغة العربية والثقافة الوطنية والتعاليم الدينية 

  .لفائدة المغاربة القاطنين بالخارج وأطفالهم على الخصوص
  

 مليون 150ن ميزانية الدولة تقدر ب ويستفيد برنامج عمل هذه المؤسسة من مساهمة سنوية م
  .درهم

  
.  من نفقاتها%84ويتمحور نشاط هذه المؤسسة أساسا حول التعليم الذي يستفيد من حوالي 

 طفل تحت إشراف 60.000 أزيد من 2006 دائرة قنصلية وقد استفاد سنة 35وتغطي هذه المؤسسة 
  .  معلما من دروس اللغة العربية والثقافة المغربية550

  
وتتعلق األنشطة األخرى للمؤسسة أساسا بالمساعدة المالية والطبية والقضائية وكذا بالميادين 

 طفل مغربي مقيم بالخارج كل 1.000ويستفيد في هذا اإلطار حوالي . االجتماعية والرياضية والثقافية
  .سنة من زيارة ثقافية إلى المغرب خالل فصل الصيف

  
لمتعلقة بتشجيع استثمارات مواطنينا المقيمين بالخارج زيادة وتواكب هذه المؤسسة األنشطة ا

على االستشارة ومصاحبة مشاريعهم االستثمارية ابتداء من مرحلة انتقائها إلى انطالقة أنشطتها، كما 
تنظم هذه المؤسسة بشراكة مع السلطات العمومية والقطاع الخاص ووكاالت وهيئات التعاون 

 أبريل 27 و26ة المختصة ندوات موضوعاتية، منها تنظيم ندوة أيام والمنظمات الدولية والجهوي
 .بمدينة سطات"  الهجرة والتنمية المحلية" حول موضوع 2006

  
    إحداث األجهزة المكلفة بتنمية بعض المناطق الخاصة5.3.3

  
 وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة 1.5.3.3

  للمملكةالشرقية 
  

تتولى وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة 
 مهام تشجيع اإلقالع االقتصادي لألقاليم والعماالت الخاضعة 12-05المحدثة بموجب القانون رقم 

  .لناضورلمجال تدخلها ويتعلق األمر بوجدة أنكاد وفكيك وجرادة وبركان وتاوريرت وا
  

 بمدينة وجدة، السلطات 2003 مارس 18وقد، دعا جاللة الملك في خطابه الذي ألقاه بتاريخ 
العمومية إلى اعتماد إستراتيجية ترمي إلى تحقيق تنمية الجهة الشرقية التي تعتبر إحدى الجهات 

المراكز من مجموع التراب الوطني وتعاني من العزلة نتيجة بعدها عن % 12الشاسعة للملكة ب 
  .التجارية الوطنية وضعف بنياتها التحتية وتجهيزاتها األساسية
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ويبلغ . 2010وفي هذا اإلطار أعدت الوكالة برنامج عمل لتنمية الجهة الشرقية في أفق 
 مليون درهم ويرتكز على إستراتيجية من شأنها أن 27.829الغالف المالي المخصص لهذا البرنامج 

  .مستديمة ومتوازنة لهذه الجهةتمكن من تنمية منسجمة و
  

  :وتتجلى أهم المشاريع المبرمجة في ما يلي
  
   مليون درهم؛1.300  ...........:.......................... إحداث مناطق صناعية -
   مليون درهم؛9.000  ........:...................... إنجاز محطة شاطئية بالسعيدية-
والسكك  ق والطرق السيارة إنجاز مشاريع تتعلق بالطر-

  ........................:...............................الحديدية
  

  مليون درهم؛ 5.740
  .   مليون درهم780  .......:....................... إنجاز المنطقة الحرة للناضور -
  

. مليون درهم 1.500ومن أجل تمويل برنامجها، تساهم الوكالة بمبلغ إجمالي يصل إلى 
والباقي تتحمله القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص 

  .والمستفيدين باإلضافة إلى مساهمة مختلف الصناديق
  

    وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الشمال2.5.3.3
  

مية الجهوية المستدامة وضمان مزيد من االنسجام في تدبير تم إحداث هذه الوكالة لتشجيع التن
وقد وضعت هذه الوكالة بتشاور مع القطاعات الوزارية . المشاريع المندمجة ذات أثر اقتصادي قوي

والجماعات المحلية منذ إحداثها برنامج عمل يهدف على المدى المتوسط إلى إعادة هيكلة االقتصاد 
جال تدخلها وخاصة في المناطق التي تعاني من التهميش وضعف البنيات المحلي للمناطق التابعة لم

  .األساسية
  

ويستجيب البرنامج االقتصادي واالجتماعي لهذه الوكالة للتوجهات اإلستراتيجية األساسية 
  :المرتكزة على

  
 دعم المشاريع المهيكلة كالطرق والموانئ ومناطق األنشطة االقتصادية؛ 

  
لتجهيزات األساسية كالتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء وكذا المساهمة في تأهيل ا 

 إنعاش عمليات إعادة التشجير والزراعات األساسية؛
  

تعزيز التنمية المستدامة عبر دعم التعاونيات وتنمية السلفات الصغرى والعمليات الثقافية  
  .والسوسيو رياضية

  
فيدين بصفة تدريجية وكذا إحداث قيمة وسيمكن هذا البرنامج من تحسين دخل السكان المست

  .مضافة كفيلة بإعطاء دينامية للتنمية المحلية
  

يندرج برنامج عمل الوكالة في إطار المخطط االجتماعي واالقتصادي المتوسط المدى وتبلغ 
  .ون درهمي مل942 مليون درهم تساهم فيه الوكالة ب3.417تكلفته اإلجمالية 
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  لتنمية االقتصادية واالجتماعية لألقاليم الجنوبية للمملكة  وكالة اإلنعاش وا3.5.3.3
   

تقوم وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لألقاليم الجنوبية للمملكة المحدثة بموجب 
  : بالمهام األساسية التالية2002 شتنبر 10 بتاريخ 2-02-645 رقم  بمثابة قانونمرسوم

  
 اقتراحات تتعلق ببرامج اقتصادية واجتماعية مندمجة وذلك القيام بإنجاز دراسات وتقديم 

إلنعاش التنمية االقتصادية واالجتماعية لألقاليم الجنوبية وخاصة في الميادين المتعلقة 
 بالبنيات والتجهيزات األساسية والصيد البحري والسكن والسياحة؛

  
 تعبئة التمويالت الالزمة لتفعيل البرامج المذكورة؛ 

  
  .صالحيات الدولة والجماعات الحلية في ما يخص متابعة تفعيل هذه البرامجالقيام ب 

  
 وذلك 2008-2004وتتولى هذه الوكالة تفعيل البرنامج الحكومي لتنمية األقاليم الجنوبية للفترة 

  .بشراكة مع القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والساكنة المعنية
  

ويهم هذا .  مليون درهم7.200اإلجمالية لبرنامج عمل هذه الوكالة ما قدره وتبلغ التكلفة 
 وتعزيز البنيات األساسية يندا قرى للصي10البرنامج أساسا القضاء على السكن غير الالئق وإنجاز 

  .ودعم مشاريع القرب ذات الطابع االجتماعي
  

 مليون درهم دون احتساب 1.220وتبلغ حصة الوكالة في تمويل التكلفة اإلجمالية المذكورة 
 مليون درهم الذي سيتم دفعه من طرف وزارة السكنى والتعمير وصندوق الحسن 1.540,5مبلغ 

  . الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية والمكتب الوطني للصيد البحري ووزارة التجهيز والنقل
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   2008المعطيات المرقمة لمشروع قانون المالية لسنة : الباب الثاني
  

  

 مقارنة مع معطيات قانون 2008يمكن تقديم المعطيات المرقمة لمشروع قانون المالية لسنة 
  : كما يلي 2007 المالية لسنة
  

درهـم مقابـل  251.004.805.000 حوالييقـدر المبلـغ اإلجمالـي للتحمـالت ب
 درهم 23.088.061.000 ، أي بزيادة قدرها2007 درهـم بالنسبـة لسنة 227.916.744.000

 :منها %  10,13 أو
  

درهم  لسنة  194.564.389.000 درهم للميزانية العامة ، مقابل 208.283.549.000 
 ؛ %7,05درهم أو  13.719.160.000 ، أي بارتفاع قدره 2007

 
 1.593.108.000درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مقابل  1.666.359.000 

 ؛ %4,60درهــم أو 73.251.000اع قـدره ، أي بارتف2007درهم لسنة 
  

 31.759.247.000درهـم للحسابـات الخصوصية للخزينة مقابل  41.054.897.000 
  . % 29,27 درهــم  أو 9.295.650.000، أي بزيادة قدرها 2007درهم برسم سنة 

 
درهــم مقابل  238.570.096.000 ويصل المبلغ اإلجمالي للموارد إلى

  درهم أو25.976.483.000قدرها  ، أي بزيادة 2007 درهـم برسـم سنـة 212.593.613.000
 : منها % 12,22
  

درهم برسم سنة  179.074.700.000درهم للميزانية العامة مقابل  195.676.460.000 
 ؛%9,27درهم أو  16.601.760.000 ، أي بزيادة قدرها2007

 
 1.594.608.000تقلة مقابل درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مس 1.667.859.000 

 ؛% 4,59   درهم أو73.251.000 أي بارتفاع قدره 2007درهم سنة 
  

 31.924.305.000 درهـم للحسابات الخصوصية للخزينة مقابل 41.225.777.000 
  .%29,14درهــم أو  9.301.472.000  ، أي بزيادة قدرها2007درهم برسم سنة 

 
 12.434.709.000ت بالمقارنة مع الموارد يقدر بـ وتبين هذه األرقام فائضا في التحمال

  . درهم
  

وتتوزع الموارد والتحمالت على المكونات األربعة لجدول التوازن لمشروع قانون المالية لسنة 
 : كما يلي2008
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I -الميزانية العامة   
 

   النفقـات 1-1
  

  :تتوزع نفقات الميزانية العامة كما يلي
  

 ؛درهم  124.293.635.000  ..................................:نفقات التسيير
  ؛درهم 36.066.963.000  ................................:فقات االستثمارن

  ؛درهم 47.922.551.000  ......:نفقات الدين القابل لالستهالك والدين العائم
  ؛درهم 208.283.549.000  .......................................:المجموع

  
  نفقات التسيير 1.1.1

   

 درهم مقابل 124.293.635.000 تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير
  .%13,45، أي بزيادة 2007 درهم برسم سنة 109.554.047.000

  

  :وتتوزع هذه االعتمادات كما يلي 
  

 : نفقات الموظفيــن
 

، 2007 درهم سنة 62.780.849.000ل  درهم مقاب66.960.000.000 تبلغ نفقات الموظفين
  .% 6,66 أي بزيادة
 

 :نفقات المعدات والنفقات المختلفة 
  

 درهم 20.161.635.000 تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم نفقات المعدات والنفقات المختلفة
   .%17,36، أي بزيادة 2007 درهم برسم سنة 17.179.198.000مقابل   

  

  : الشكل التالي وتتوزع هذه االعتمادات على
  

  

 :  التسيير–التحمالت المشتركة 
  

 درهم، 34.012.000.000 -التسييــر–تبلـغ االعتمادات المخصصة للتحمالت المشتركة
درهم  7.718.000.000، أي بزيادة قدرها  2007 درهم برسم سنة 26.294.000.000مقابل 

   .2007 مقارنة مع سنة %29,35أو
    

  8200عتمادات اال  البيــــــــــان
  )بالدرهم ( 

  ..................................... أتاوات الماء والكهرباء واالتصاالت -
لدولة المسيرة بصورة  اإلعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية ومرافق ا-

  ......................................................................مستقلة
 ............................................. نفقات أخرى خاصة بالمعدات-

1.233.498.600  
  

7.188.245.000  
11.739.891.400  
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وتخصص هذه اإلعتمادات أساسا لتغطية اإلعانات المرصدة لدعم أسعار المواد األساسية 
مليار درهم سنة  13,42 مقابل درهم مليار 20وتصفية متأخرات موازنة أثمنة المواد البترولية بمبلغ 

مساهمة الدولة باعتبارها مشغل في الصندوق المغربي ولتمويل  % 49,03 أي بزيادة نسبتها 2007
  . درهم مليار10,9للتقاعد بغالف مالي قدره 

  
  :االحتياطيةالنفقات الطارئة والمخصصات 

  
درهم، تخصص  3.160.000.000 ما قدره تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم هذا الفصل

  :لتغطية
 

 النفقات االستثنائية والنفقات الطارئة خالل السنة؛ 
  

 .برنامج تصفية المتأخرات 
 

  االستثمار نفقات  2.1.1
 

  الميزانية العامة
  

وتضاف إلى .  درهم 36.066.963.000 تبلغ اعتمادات األداء المفتوحة برسم نفقات االستثمار
  :هذه االعتمادات

  
 16.647.327.000 والسنوات التي تليها والبالغة 2009ة اعتمادات االلتزام للسنة المالي 

  درهم؛مليار
  

االعتمادات المرحلة التي تتكون من االعتمادات الملتزم بها في إطار قانـون المالية لسنة  
 يير مال9 األمر بأدائها والتي تقدر ب 2007 دجنبر 31، والتي لم يصدر إلى غاية 2007
  .درهم 

  

  إلى مادات المرصدة لفائدة اإلدارات برسم نفقات االستثماروبهذا يصل مجموع االعت
  .مليار درهم 61,7 

  
وتضاف إلى نفقات االستثمار المسجلة برسم الميزانية العامة، نفقات االستثمار الخاصة 
بصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية والحسابات الخصوصية للخزينة والجماعات 

وبهذا يبلغ الحجم . والت والمؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةالمحلية والمقا
 دون احتساب 2008مليار درهم برسم سنة  106,93 العمومية ماقدره لالستثماراتاإلجمالي 

  .االعتمادات المرحلة
  

 صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية
  

عبئتها في إطار صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية تبلغ االعتمادات التي ستتم ت
وتشكل هذه اإلعتمادات دعما مهما إلنعاش . ر درهميي مال3 ما قدره 2008واالجتماعية برسم سنة 

  .االستثمار حيث ستعزز بكيفية جوهرية االستثمار العمومي في عدة ميادين
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ي للتنمية االقتصادية واالجتماعية يلعب وباعتباره رافعة لالستثمار، فإن صندوق الحسن الثان
دورا مهما في تنمية الثروات الوطنية وتثمين اإلمكانيات المتوفرة في مختلف جهات المملكة وخلق 

  .فرص الشغل
 

  الحسابات الخصوصية للخزينة 
  

تصل االعتمادات المخصصة لبرامج االستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية 
 مليار درهم، وتهم أساسا 6,95لميزانية العامة إلى لال تستفيد من التحويالت المالية للخزينـة التـي 

تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفالحة والمياه والغابات وتربية 
ذا المواشي والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين الشباب و ك

  . و تربويةاجتماعيةبرامج 
  

  الجماعات المحليــة
  

تخصص ميزانيات االستثمار المرصدة للجماعات المحلية أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية 
وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت . إلى تحسين ظروف عيش السكان

واق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء، الثقافية والرياضية والترفيهية واألس
  . ماليير درهم تقريبا6  وتصل اإلعتمادات المخصصة إجماال لهذه البرامج إلى

 
  المقاوالت والمؤسسات العمومية 

  
يصل المبلغ اإلجمالي للبرامج االستثمارية للمقاوالت والمؤسسات العمومية بما فيها المبلغ 

 مليار درهم، و تهم 62,70 حوالي 2008رف صندوق الحسن الثاني برسم سنة المخصص من ط
 الصالح للشرب والفوسفاط  باألساس قطاعات الطاقة واالتصاالت والسكنى والفالحة والكهرباء والماء

  .ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي 
  

  .عمومية تفاصيل هذه البرامج االستثماريةويبين التقرير الخاص بالمقاوالت والمؤسسات ال
 

  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 
  

وتوجد التفاصيل  . درهممليار 0,30عتمادات المخصصة لبرامج استثمار هذه المرافق تبلغ اال
 .الخاصة بهذه البرامج في التقرير المتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

  
  ائم والدين القابل لالستهالك  نفقات الدين الع3.1.1

  
تبلغ االعتمادات المسجلة برسم خدمة الدين العمومي والتي تشمل تسديد أصل الدين وتسوية 

، أي 2007 درهم برسم سنة 59.052.676.000درهم مقابل  47.922.951.000الفوائد والعموالت 
  .% 18,85 درهم أو 11.129.725.000 ه قدربانخفاض
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  :مادات كما يليوتتوزع هذه اإلعت
    

  الديـن الخارجـي 
  

زيادة  درهم، أي ب11.653.730.000تبلغ التحمالت الخاصة بالدين الخارجي إجماال 
 : وتتوزع كالتالي 2007 بالمقارنة مع سنة 22,74%

  

 ؛% 29,24  درهم بالنسبة ألصل الدين ، أي بزيادة 8.900.069.000 
 

 .%5,58لعموالت، أي بزيادة قدرها  درهم  بالنسبة للفوائد  وا2.753.661.000 
 

  الديـن الداخلـي
  

 بانخفاض درهم، أي 36.269.221.000تصل التحمالت الخاصة بالدين الداخلي إجماال إلى 
  : موزعــة كالتالي %26,81 هقدر

  
 ؛%0739,ه  قدربانخفاض درهم بالنسبة ألصل الدين، أي 19.969.118.000 

  
 .%2,88ه  قدربانخفاض ائد والعموالت، أيدرهم بالنسبة للفو 16.300.103.000 

  

مع سنة   مقارنة2008 تطور نفقات الميزانية العامة لسنة التاليوبخالصة، يبين الجدول 
  - بالدرهم -                   :2007

  التغيرات
  البـــيـــان

مشروع قانون المالية 
   )1 (2008لسنة 

  قانون المالية لسنة  
  ةبالقيمة المطلق   )2(2007 

)2-1(  
  %ب 

2)/2-1( 
 13,45 14.739.588.000  109.554.047.000 124.293.635.000  نفقات التسيير 
 38,75 10.059.297.000  25.957.666.000 36.066.963.000  نفقات االستثمار

 18,45- -11.129.725.000  59.052.676.000 47.922.951.000  نفقات الدين العمومي
 7,05 13.719.160.000  194.564.389.000 208.283.549.000مجموع الميزانية العامة 

  

   المــوارد 2.1
 

 درهم مقابل 238.750.096.000 تبلغ الموارد اإلجمالية لميزانية الدولة ما قدره
  .% 12,22 ، أي بزيادة 2007 درهم برسم سنة 212.593.613.000

 

  :وتتوزع هذه الموارد كما يلي 
   

  
 

  و
  
  

  درهم؛ 195.676.460.000  ........................................ الميزانية العامة -
  درهم؛ 1.667.859.000  ................... مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة-
  . درهم41.225.777.000  ......................... الحسابات الخصوصية للخزينة -
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   :ية العامة حسب أهم األصنافر مداخيل الميزانص الجدول التالي تطويلخ
  )بالدرهــــم(                

  بيان الموارد
  مشروع قانون

 )1 (2008المالية لسنة 
  قانون المالية

   )2 (2007لسنة 
%التغيرات ب 

2)/2-1(  
 الضرائب المباشرة والرسوم - 1

 57.786.000.000 .............................المماثلة
  

48.177.000.000  19,95 
 0,82  12.686.000.000 12.790.180.000 .............. الرسوم الجمركية- 2
 17,87  44.190.000.000 52.088.000.000  ...... الضرائب غير المباشرة - 3
 28,07  7.928.000.000 10.153.320.000  ........ رسوم التسجيل والتمبر- 4
 3,62  276.500.000 286.500.000  .......... عائدات أمالك الدولة- 5
 االحتكار  عائدات مؤسسات- 6

والمساهمات المالية  واالستغالل
 6.901.806.000  ..............................للدولة

  
  

7.993.269.000  -13,65 
 3,11-  51.139.000.000 49.551.000.000  ... موارد اإلقتراضات والهبات- 7
 33,33-  4.500.000.000 3.000.000.000 ............. موارد الخوصصة- 8
 42,78  2.184.931.000 3.119.654.000 ................... موارد أخرى-9

 9,27  179.074.700.000 195.676.460.000 ......................    المجموع 
    

   الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1.2.1
  

 21.640.000.000 درهم مقابل  27.570.000.000 تبلغ حصيلة الضريبة على الدخل 
 ؛% 27,40،  أي بزيادة 2007درهم برسم سنة 

  
 25.580.000.000 درهم مقابل 29.350.000.000 تبلغ حصيلة الضريبة على الشركات 

 .%14,74، أي بزيادة 2007درهم برسم سنة 
  

    الرســوم الجمركيــة2.2.1
  

  :تتعلق أهم التغييرات بما يلــي
  

 10.951.000.000 درهم مقابل  11.185.000.000  االستيراد التي تبلغحصيلة رسوم 
 ؛% 2,14، أي بزيادة نسبتها 2007درهم سنة 

  
درهم  1.492.000.000 موارد الرسم المفروض على أنبوب الغاز الطبيعي التي تصل إلى 

 .% 8,13انخفاض ، أي ب2007 درهم سنة 1.624.000.000مقابل 
  

  باشرة الضرائب غير الم3.2.1
  

  :ستعرف العناصر الرئيسية لهذه الضرائب التطورات التالية
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 حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي تقوم بتحصيلها مديرية الضرائب  
، أي بزيادة 2007 درهم برسم سنة 12.030.000.000درهم مقابل   15.280.000.000

 ؛% 27,02نسبتها 
  

مضافة في الداخل التي تقوم بتحصيلها إدارة الجمارك حصيلة الضريبة على القيمة ال 
 درهم برسم سنة 592.000.000درهم مقابل  577.000.000  والضرائب غير المباشرة

 ؛% 2,53، أي بانخفاض نسبته 2007
  

 درهم مقابل 19.100.000.000  االستيرادعندحصيلة الضريبة على القيمة المضافة  
  ؛% 23,99، أي بزيادة 2007درهم برسم سنة  15.404.000.000

  
 9.100.000.000 درهم مقابل 9.751.000.000حصيلة الرسم على المنتجات الطاقية  

 ؛% 7,15، أي بزيادة 2007درهم برسم سنة 
  

  درهـم؛ 6.187.000.000حصيلة الضرائب على التبغ والمواد البديلة للتبغ المصنعة  
  

 درهم برسم 507.000.000درهم مقابل  522.000.000 حصيلة الرسم الداخلي على الجعة 
 .%2,96 بزيادة ، أي 2007سنة 

 
   رســوم التسجيــل والتمبــر 4.2.1

  
  : التطورات التاليةأهم عناصر هذه الرسوم ستعرف 

  
 3.020.000.000  درهم مقابــل 3.934.000.000 ستبلغ حصيلة رسوم نقل الملكية 

  ؛% 30,26، أي بزيادة 2007درهم برسم سنة 
  

 518.000.000 درهم مقابل 555.000.000 ستبلغ حصيلة رسوم التمبر والورق المقاس 
 ؛% 7,14، أي بزيادة 2007درهم برسم سنة 

  
درهم مقابل    1.491.000.000ستبلغ حصيلة الضريبة السنوية الخاصة على السيارات  

 ؛%8,83 ، أي بزيادة 2007درهم برسم سنة  1.370.000.000
  

  درهم 680.000.000 درهم مقابل 652.000.000 يبة على التأميناتستبلغ حصيلة الضر 
  ؛% 4,12 نسبته انخفاض، أي ب2007برسم سنة 

  
 304.600.000درهم مقابل  416.000.000ستبلغ حصيلة التمبر على وثائق السيارات  

 . %36,57 ، أي بزيادة  2007درهم برسم سنة 
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    عائــدات ومداخيل أمالك الدولة5.2.1
  

  :درهم منها 286.500.000بلغ حصيلة عائدات أمالك الدولة ست
  

  درهم؛  25.000.000عائدات بيع مباني أمالك الدولة القروية  
  

 . درهـــم255.000.000حصيلة مداخيـل مبانـي أمـالك الدولة   
  

   االحتكارات واالستغالالت 6.2.1
      

  :تتوزع أهم المداخيل المتوقعة على الشكل التالي

  
   القــروض7.2.1

  

درهم برسم سنة  40.396.000.000متأتية من االقتراض الداخلي من  ستنتقل الموارد ال 
  ؛% 8,35 بانخفاض، أي 2008 درهم سنة 37.023.000.000  إلى 2007

  
 2007درهم سنة  8.283.000.000ستنتقل الموارد المتأتية من االقتراض الخارجي من  

  .% 12,62، أي بزيادة  2008 درهم سنة  9.328.000.000إلى 
  

   الدولة مساهمات الموارد الناتجة عن تفويت حصص8.2.1
    

ستبلغ حصيلة الموارد الناتجة عن تفويــت حصـص مساهمات الدولــة 
  أي بانخفاض 2007 درهم سنة 4.500.000.000  مقابل 2008  درهم برسم سنة 3.000.000.000

33,33 % . 
      

  المــوارد األخـــرى9.2.1
  

  إلى 2007درهم برسم سنة  2.184.931.000ستنتقل الموارد األخرى من 
  .%42,78  بزيادة، أي2008 درهم سنة  3.119.654.000

  درهم؛ 2.490.500.000 ............................................ عائدات بنك المغرب-
 عائدات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري -

  ......................................................والخرائطية
  

   درهم؛ 700.000.000
  رهم؛   د600.000.000  ................................ عائدات صندوق اإليداع والتدبير-
  ؛درهم  2.000.000.000 .........اتصاالت المغرب  أرباح الدولة عن مساهمتها المالية في-
  درهم ؛  31.000.000 ..............يةستيكة للنقل والوسائل اللوج الوطنيلشركة عائدات ا-
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II. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  
  

 ما قدره 2008تبلغ الموارد المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 
 . درهم 1.667.859.000

  

  : ليوتتوزع نفقات هذه المرافق كما ي
  )بالدرهــم         (                                                                   

  ؛ 1.368.936.000  نفقات االستغالل 
   ؛ 297.423.000  نفقات االستثمار 

   .1.666.359.000    المجموع 
  
  

III . الحسابات الخصوصية للخزينة   
  

المتعلقة بموارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة وتطورها يبين الجدول التالي التوقعات 
  :2007مقارنة مع سنة 

  )بالدرهم ( 
%التغيرات   سقف التحمالت %التغيرات   الموارد  الحسابات

 الحسابات المرصدة ألمور - 1
 30.606.520.00013,57 13,57 30.606.520.000  ......................خصوصية

 في نخراطاال حسابات - 2
 11,18- 126.630.000 - للتذكرة  .................الهيئات الدولية 

 - للتذكرة - للتذكرة ... حسابات العمليات النقدية - 3
 52,15- 41.247.000 13,99- 338.424.000  ......... حسابات القروض - 4
 - للتذكرة - 333.000 ......... حسابات التسبيقات - 5
من لنفقات سابات اح - 6

 10.280.500.000124,44 124,44 10.280.500.000  ....................المخصصات
 41.054.897.00029,27 29,14 41.225.777.000 .......................المجموع 
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 برنامج عمل الوزارات: الباب الثالث 
 
I . األلفية للتحدي حساببرنامج عمل   
  

 خالل حفل ترأسه 2007 غشت 31 بتاريخ  ومؤسسة األلفية للتحديةي المغربت المملكةعوقَّ
جاللة الملك على اتفاق يقضي باستفادة المغرب من منحة لحكومة الواليات المتحدة األمريكية بمبلغ 

وتعتبر استفادة المغرب من تمويل هذه المؤسسة إشارة قوية على نجاعة .  مليون دوالر أمريكي697,5
ة خالل السنوات األخيرة والرامية إلى تعميق الديمقراطية وتعزيز حقوق اإلنسان اإلصالحات المعتمد

   . وتحسين الحكامة وتحديث البنيات االقتصادية والمالية والنهوض بالتنمية البشرية
  

كما يعتبر الغالف المالي الممنوح من طرف المؤسسة المذكورة للمغرب أكبر غالف مالي 
ستعمال هذا الغالف لتمويل برنامج يهدف إلى إنعاش التنمية االقتصادية منحته إلى حد اآلن وسيتم ا

عبر الرفع من اإلنتاجية وتحسين التشغيل بالقطاعات ذات اإلمكانيات العالية وبالتالي المساهمة في 
  .تقليص الفقر

  
ية ويرمي هذا البرنامج إلى مواكبة االقتصاد الوطني في تفعيل اإلستراتيجية االقتصادية للتنم
. المستدامة المرتكزة على تعزيز الحكامة وإعطاء دينامية للقطاعات المنتجة والنهوض بالتنمية البشرية

وتتوخى االستثمارات المرتقبة في هذا المجال تشجيع األنشطة االقتصادية ذات التأثير السوسيو 
وق الداخلي وتنمية اقتصادي القوي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي كما تهدف إلى توسيع الس

  .الصادرات
  

وقد تم إعداد هذا البرنامج في إطار تشاوري مع مكونات المجتمع المدني والفاعلين 
االقتصاديين وكذا المنتخبين المحليين والجهويين من أجل ضمان مشاركة فعالة للسكان المعنيين وتفعيل 

  .البرنامج في أحسن الظروف
  

مناطق الحضرية والقروية التي تتوفر على فرص هامة ويهم هذا البرنامج على الخصوص ال
للتشغيل وموارد اقتصادية غير مستغلة بشكل فعال نتيجة هيمنة طرق اإلنتاج التقليدية والتي تعرقل 

 نسمة بصفة 600.000ومن المرتقب أن يهم هذا البرنامج . رفع المنتوجية وتحسين جودة اإلنتاج
اشرة، كما سيعمل على الرفع من وتيرة النمو االقتصادي بنسبة  ماليين نسمة بصفة غير مب3مباشرة و

  . في المناطق المستهدفة% 20وتقليص نسبة الفقر ب % 1,1
  

وكالة الشراكة من "عهد إنجاز هذا البرنامج إلى مؤسسة عمومية في قيد اإلحداث تسمى وقد 
هذه المؤسسة أساسا باإلشراف وستتكلف . تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي" أجل التنمية

على إنجاز مختلف مكونات البرنامج في إطار مقاربة تشاركية إلنجاز المشاريع تتوخى تنسيق مختلف 
  . العمليات واعتماد التقييم والمتابعة واالفتحاص

  
الذي يترأسه الوزير األول ويتشكل من " مجلس التوجيه االستراتيجي"ويدير هذه المؤسسة 

 المؤسسات العمومية المعنية وكذا ممثلي القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وزراء ومديري
  .المعنية
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يمتد البرنامج المذكور على مدى خمس سنوات وتهم المشاريع المندرجة في إطاره خمس 
ويتعلق األمر بمشاريع تحسين اإلنتاجية الفالحية وتأهيل الصيد البحري التقليدي وتنمية . مكونات كبرى

  .لصناعة التقليدية وكذا تحسين الخدمات المالية ودعم المقاولةا
  
يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز التنمية بالقطاع : "تحسين اإلنتاجية الفالحية" مشروع  -

الزيتون (الفالحي من خالل تشجيع الزراعات غير المستهلكة للماء عبر تنمية زراعة األشجار المثمرة 
 هكتار وإصالح بنيات السقي 160.000على مساحة    ) للوز  وأشجار التينوالنخيل المثمر وأشجار ا

  . هكتار57.000بمجاالت الري الصغير والمتوسط على مساحة 
  

وستتم مواكبة هذه العمليات بأنشطة تهدف إلى تحسين تنافسية القطاع على الخصوص عبر 
الحين وتنمية البحث وتحويل تعزيز تحديث التنظيم المهني وتثمين مرحلة التسويق وتكوين الف

  .التكنولوجيا في المجال الفالحي
  

 300هذا، ويبلغ الغالف المالي المرصد لالستثمارات المتوقعة في إطار قطاع الفالحة حوالي 
 ضيعة فالحية موزعة على جهات 136.000وتهم هذه االستثمارات ما يقارب . مليون دوالر أمريكي

ومن المرتقب . وبية وتشمل مناطق البور والمناطق المسقية والواحاتالمغرب الشمالية والوسطى والجن
  %.  60أن تؤدي هذه االستثمارات إلى ارتفاع دخل الفالحين المستفيدين بنسبة 

  
يهدف هذا المشروع إلى تحديث وسائل الصيد : "تأهيل الصيد البحري التقليدي"مشروع  -

نتوجات البحرية مما سيؤدي إلى الرفع من الجودة البري والتفريغ من القوارب وتخزين وتسويق الم
  .وتحسين ولوج الصيادين إلى السوق

  
 22.000 مليون دوالر وستهم ما يقارب 116تبلغ االستثمارات المتوقعة في هذا اإلطار حوالي 

 20 ميناء للصيد البحري و13وتتجلى العمليات المبرمجة على الخصوص في تهيئة . صياد تقليدي
 قارب للصيد البحري ودعم تنمية البحث في المجال 10.000 للتفريغ وتأهيل حوالي نقطة مهيئة

  .البحري
  

باإلضافة إلى ذلك وبغية تنظيم سوق المنتجات البحرية، يتوقع إنجاز ستة أسواق للجملة وإعادة 
  . سوق متنقل وتكوين مختلف المتدخلين في هذا القطاع2.000 تنظيم

  
 112تبلغ التكلفة اإلجمالية لهذا المشروع ما يناهز : "لتقليديةتنمية الصناعة ا"ع ومشر -

مليون دوالر أمريكي ويهدف من جهة إلى تحفيز التنمية االقتصادية عبر تعزيز العالقات بين قطاعي 
الصناعة التقليدية والسياحة، ومن جهة أخرى إلى إبراز البعد الثقافي والتاريخي والمعماري لمدينة 

  .فاس
  

  :عمليات المتوقعة في هذا اإلطار في ما يليتتجلى ال
  

 شخص عبر تفعيل الشراكة مع مكتب التكوين المهني 120.000بالتكوين لفائدة النهوض  
 . شخص15.000الشغل ووضع برامج للتكوين المتنقل لفائدة وإنعاش 
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تأهيل وتحديث إنتاج قطاع الفخار بفاس ومراكش عبر االستثمار في تقنيات التجهيزات  
لحديثة وعلى الخصوص اقتناء أفِْرنَة غير ملوثة وتحويل التكنولوجيا ودعم الصناع ا

 550 عامال في هذا المجال و3.250ويتوقع في هذا اإلطار دعم حوالي . التقليديين تقنيا
  صانعا تقليديا؛

  
باب المكينة وساحة اللة عيدونة وثالثة (تأهيل خمسة مواقع سياحية بالمدينة العتيقة لفاس  

  وتنمية منطقة إلنتاج المنتوجات التقليدية بعين نقبي؛) فنادق عتيقة
  

النهوض بقطاع الصناعة التقليدية على المستوى الوطني والدولي عبر تمويل حمالت  
  .التواصل وإنعاش منتوجات الصناعة التقليدية

  
ر يرمي هذا المشروع باألساس إلى إنعاش دو: "دعم تعزيز الخدمات المالية"مشروع  -

ومن المرتقب أن يساهم الغالف المالي المخصص لهذه . جمعيات السلفات الصغرى في محاربة الفقر
 مليون دوالر أمريكي في الرفع من عدد المستفيدين من السلفات الصغرى عبر 46العملية والذي يناهز 

 جديدة وتعزيز وتنمية منتوجات مالية" جعيدة"تسهيل ولوج الجمعيات العاملة في هذا المجال لصندوق 
  . شفافية وفعالية هذه الجمعيات

  
يهدف هذا المشروع إلى مواكبة المقاولين الشباب وذلك في إطار ": دعم المقاولة"مشروع  -

دعم تنمية القطاع الخاص وإعطاء دينامية لسوق الشغل والتشغيل الذاتي وضمان استمرارية المقاوالت 
  .الصغرى والمتوسطة في عملها

  
لبرنامج المقاوالت الشابة المحدثة في إطار برنامج مقاولتي واألنشطة المدرة للدخل هذا اويهم 

ويتعلق األمر في هذا المجال بضمان مساعدة تقنية . المعتمدة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
  .وتنظيم دورات تدريبية لفائدة الشباب المعني من أجل الرفع من قدراتهم التدبيرية

  
تكلف كل من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت وسي

الصغرى والمتوسطة بتنفيذ هذا المشروع، أما فيما يخص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فستنظم 
  .دورات تدريبية على الخصوص لفائدة التعاونيات واألنشطة المدرة للدخل

  
 مليون دوالر أمريكي 34ما يناهز " دعم المقاولة"مرصد لمشروع يبلغ الغالف المالي ال

 مجموعة مستفيدة من الدعم 2.000 مقاولة محدثة في إطار برنامج مقاولتي و4.000 منه وستستفيد
  .لتنمية األنشطة المدرة للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

  
II.القطاعات االجتماعية  

                     
  التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي 1.2

  
حث الغالف المالي اإلجمالي المرصد لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبيبلغ 

  :درهم موزعا كما يلي  37.429.811.000 ما قدره  2008 العلمي برسم سنة
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   درهم؛31.228.684.000  .... .. ...............نفقات الموظفين -
   درهم؛3.269.429.000  .......نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  . درهم2.931.698.000  ........................نفقات االستثمار -
  

  : كما يلي ت التدخلويتوزع هذا الغالف حسب مجاال  
  

   التعليم المدرسي 1.1.2
  

قدره   ما2008 برسم سنة التعليمصدة لفائدة قطاع تبلغ االعتمادات المر
  : درهم موزعة كما يلي 31.061.145.000

  
   درهم ؛27.082.861.000  .... .. ...............نفقات الموظفين -
    درهم ؛1.998.590.000  .......نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  .  درهم 1.979.694.000  ........................نفقات االستثمار -

  
 ويهدف إلى تمويل 2007 مليون درهم مقارنة مع سنة 2.467ارتفع هذا الغالف المالي بمبلغ 

  .المجهودات المبذولة من طرف قطاع التربية الوطنية لمواكبة تفعيل إستراتيجية اإلصالح
  

ام وقد مكنت هذه المجهودات من بلوغ أهداف ملموسة في ما يخص تحسين مردودية النظ
  :حيث تم تحقيق النتائج التالية. التعليمي

  
% 94 إلى 2002سنة % 90 سنة من 11-6انتقال نسبة التمدرس بالنسبة للفئة العمرية  

  ؛2007سنة 
  

 إلى حوالي 2002 تلميذ سنة 1.077.264ارتفاع عدد تالميذ التعليم الثانوي اإلعدادي من  
  ؛2007 سنة 1.300.000

  
  ؛2007 سنة 680 إلى 2002 سنة 585م الثانوي التأهيلي من انتقال عدد مؤسسات التعلي 

  
  .2007 تلميذ سنة 3.100ارتفاع عدد التالميذ المسجلين باألقسام التحضيرية ليصل إلى  

  
 أهداف الميثاق  لبنة إضافية في مسلسل استكمال إنجاز2008وفي هذا السياق، تشكل سنة 

 عددا من العمليات الكمية 2008لقطاع برسم سنة ويشمل برنامج هذا ا. الوطني للتربية والتكوين
  :والنوعية الرامية إلى تحقيق األهداف التالية

  
   : المجهودات الرامية إلى تعميم التعليم عبرمواصلة 
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 لفائدة مدرسة ابتدائية سنويا خاصة 40من خالل بناء تكثيف شبكة المدارس االبتدائية  
 التمدرس بالمجال القروي وشبه األقاليم والجماعات التي تعرف  خصاصا في

 الحضري قصد التقليص من الفوارق الجهوية في ميدان التعليم األساسي ؛
  

 وتحسينه عبر 2008متابعة المجهودات الرامية إلى تعميم التعليم اإلعدادي في أفق  
  ؛ خاصة بالمناطق القرويةية إعداد120 بناء وتجهيز

  
   ثانوية؛40بناء وتجهيز  

  
 سنوات من االستعمال وتزويد عدة 10لمؤسسات المدرسية التي تجاوزت تأهيل بنيات ا 

  مؤسسات بالوسط القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء وربطها بشبكة التطهير؛
  

تأهيل األقسام التحضيرية لتحسين ولوج عدد كبير من التالميذ للمدارس الكبرى  
  للمهندسين؛

  
 عبر بناء وتهيئة هرة الهدر المدرسيمن ظا للحد تعبئة الموارد المالية اإلضافية 

الداخليات والمطاعم المدرسية وتوزيع المواد الغذائية الجافة قصد تشجيع االستمرار في 
 انطالق تجربة رائدة في محاربة الهدر المدرسي لفائدة 2008وستعرف سنة . التمدرس

   . األسر المتواجدة بالمناطق ذات المؤشرات االجتماعية المتدنية
  

 :تحسين جودة التعليم عبر 
  

إعادة التأهيل خصوصا الشق المتعلق بتعزيز االستثمار في جودة التكوين والتدريس  
 اكتيكيةدتنمية الوسائل البيداغوجية واألدوات الديفي مجال والتكوين المستمر للمعلمين 

  ؛واستعمال التكنولوجيات الجديدة لإلعالم والتواصل
  

الرامي إلى إدماج تكنولوجيا اإلعالم والتواصل في " ينيج"مواصلة إنجاز برنامج  
المسار التعليمي من أجل تحسين ظروف التعليم وتشجيع انفتاح التالميذ على المحيط 

 تعليمية بقاعات متعددة ةمؤسس 8.600تجهيز ويتوقع هذا البرنامج . الثقافي واالجتماعي
وقد مكن .  يفوق مليار درهم بمبلغ2009مرتبطة بشبكة األنترنيت في أفق الوسائط 

 مؤسسة تعليمية بتكلفة تصل 2.000 من تجهيز 2007الشطر األول الذي تم إنجازه سنة 
 مليون تلميذ من الولوج إلى تكنولوجيات 1,5 مليون درهم مما سيمكن 300إلى حوالي 

 500وتبلغ تكلفة الشطر الثاني الذي يوجد قيد اإلنجاز ما يفوق . اإلعالم والتواصل
 .  مؤسسة تعليمية إضافية4.000ليون درهم ويهدف إلى تجهيز م
  

الديداكتية على لمعدات البيداغوجية ول االستثمار في الجودة عبر التعميم التدريجي 
  ؛قسام التعليم والمؤسسات المدرسية أ الخصوص لفائدة

  
  قصد ضمان التوازن بين مختلف شعب التكوين التقنييتوجيهالنظام الحسين أداء ت 

  والعلمي واألدبي ؛
  



 2008قــانــون المــالـيــة لســنـة مــشـروع 

  مذكرة تقديم
 

97

استكمال الخريطة البداغوجية الجديدة والنظام الجديد لالمتحانات ومنح الشواهد سواء  
 .بالنسبة ألسالك التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي أو بالنسبة للتعليم العالي

  
  :تعزيز نظام الحكامة عبر  

  
ير الميزانية المرتكز على  في المقاربة الجديدة لتدبالتعليم المدرسيانخراط قطاع  

 باعتماد شمولية االعتمادات وإعداد مؤشرات األداء 2007 وقد تميزت سنة .النتائج
لنفقات على المدى لإطار  وضع 2008وستعرف سنة . بهدف تقييم أداء هذا القطاع

يتعلق بهذا القطاع  ويرمي إلى ضمان مالئمة أفضل بين إستراتيجية القطاع المتوسط 
 الضرورية لتفعيلها مع مراعاة ضرورة حسن األداء والبحث عن النجاعة؛ والوسائل 

  
 تنمية عالقة التعاقد بين القطاع  المركزية النظام التعليمي عبرمبادئتعزيز  

تحويل مزيد من االختصاصات والوسائل إلى واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و
لمشاريع إقامة لجن التدبير مع ضمان مشاركة  وكذا التعميم التدريجي المستويات الترابية

  ؛فعالة للمقاوالت والجماعات المحلية وجمعيات أولياء التالميذ في تدبير المؤسسات
  

وفي هذا الصدد، تم . تعزيز مشاركة قطاع التعليم الخاص في إنجاز أهداف اإلصالح 
لتعليم والتكوين  بين الحكومة وممثلي مؤسسات ا2007التوقيع على اتفاقية اإلطار سنة 

الخاص، تحدد من خاللها االمتيازات المخولة لتنمية هذا القطاع والتزامات الطرفين 
وتتضمن مجموعة من التدابير التحفيزية لقطاع التعليم الخاص قصد تمكينه من بلوغ 

وتتعلق التدابير المذكورة بإعفاءات جمركية . حاليا% 6من التالميذ عوض % 20نسبة 
ستفادة من مساعدات صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية وضريبية واال

والتمويل المشترك بين الدولة واألبناك للمشاريع االستثمارية والولوج إلى رأس مال 
المجازفة وخطوط التمويل الخارجي وتعبئة الرصيد العقاري للدولة والمساعدة التقنية 

إحداث صندوق الضمان من أجل تمكين الطلبة من والدعم البيداغوجي واإلداري وكذا 
  .الولوج للقروض البنكية قصد تمويل نفقات التمدرس

  
   ميدان التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي  2.1.2

  
يبلغ الغالف المالي المرصد لفائدة قطاع التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي برسم سنة 

  :  درهم موزعا كما يلي 6.216.123.000 ما قدره 2008
  

   درهم؛4.139.019.000  ................................... نفقات الموظفين-
   درهم؛1.248.100.000  .................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم829.004.000  .................................... نفقات االستثمار-

  
كن االعتمادات المفتوحة برسم نفقات المعدات والنفقات المختلفة على الخصوص من وستم

  : تمويل العمليات التالية 
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إعانات االستغالل للمؤسسات منح نفقات التسيير الخاصة بالمصالح المركزية وتغطية  
مركز  جامعة وال15 والمتمثلة أساسا في ،العمومية التابعة للتعليم العالي والبحث العلمي

الوطني للبحث العلمي والتقني والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والمكتب 
وتجدر اإلشارة إلى أنه من المرتقب أن . الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية

يصل المبلغ اإلجمالي للتحويالت برسم نفقات تسيير المؤسسات الجامعية ومراكز البحث 
 مليون درهم سنة 643,36 مليون درهم مقابل 780 حوالي 2008 لهذا القطاع سنة التابعة
  ؛%21 بزيادة ، أي 2007

  
 مليون درهم تخصص لتمول 45عبر برمجة إعانة بمبلغ إنعاش البحث العلمي والتقني  

   برامج مجموعات البحث حسب المواضيع وتعزيز البنيات العلمية؛
  

 من خالل تقديم المنح لفائدة الطلبة بالمغرب تماعيتمويل الخدمات ذات الطابع االج 
   طالب؛106.000والخارج لما يفوق 

  
إمداد مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين بغالف مالي  

 2008ويبلغ هذا الغالف المالي برسم سنة  . من كتلة أجور موظفي هذا القطاع%2يمثل 
 رهم؛ مليون د83,1ما قدره 

  
 ما 2008وتهم العمليات األساسية المبرمجة في إطار ميزانية استثمار هذا القطاع برسم سنة 

  : يلي
  

لجامعات وذلك ل يةستيعاباالطاقة التوسيع شبكة التجهيزات األساسية الجامعية للرفع من  
طب  إنجاز أشغال بناء وتجهيز كليتي الحقوق بالدارالبيضاء وأكادير وكلية المواصلةعبر 

 مدارس وطنية للعلوم التطبيقية 5والمدرسة والطنية للتجارة والتدبير بالجديدة وبوجدة 
 متعددة االختصاصات بمدن تارودانت ةكلي 14بوجدة وطنجة وفاس والحسيمة وخريبكة و

 وكلميم وتيزنيت وسال والراشيدية وتازة وآسفي وخريبكة والعرائش وبني مالل والناضور
 ؛عماالت الجنوب وكذا توسيع مقرات جامعتينوفاس وسيدي قاسم وب

  
 ةرس وطنيامدبثالثة  وصخصعلى الويتعلق األمر  للتعليم العالي، إحداث مؤسسات جديدة 

وتطوان وكليتين للعلوم التقنية بتاونات وتازة  جديدةالو  بكل من القنيطرةللعلوم التطبيقية
 وكليتين متعددتي االختصاصات بكل من صفرو وسيدي قاسم؛

 
 تأهيل المؤسسات الجامعية القديمة من أجل تحسين ظروف الدراسة والبحث بها ؛ 

 
 انطالق برنامج تأهيل األحياء الجامعية لتحسين ظروف استقبال وتغذية الطلبة ؛ 

 
 : المشاريع الرامية إلى إنعاش وتنمية البحث العلمي والتقني وخاصة استكمال  

  
 يادين الماء والطاقة ؛مشروع بناء مراكز ومختبرات للبحث في م 

  

 إحداث شبكة لعلوم البيئة ؛ 
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 إحداث مركز الدراسات واألبحاث الصحراوية ؛ 
  

 .تجهيز مختبرات البحث ووحدات دعم البحث العلمي والتقني 
  

وباإلضافة إلى المشاريع المذكورة أعاله والرامية إلى توسيع التعليم العالي وتنمية البحث 
 في إطار الميثاق الوطني للتربية درجةنمتابعة أوراش اإلصالح الم ب2008 سنة ستتميزالعلمي، 

  :ما يليوالتكوين المتعلقة ب
  

متابعة اإلصالح البيداغوجي خاصة عبر إعادة تنظيم األسالك الدراسية وإحداث قنوات  
وإحداث شعب جديدة للتكوين إحداث وحدات وللربط بين مختلف أنواع التكوين وكذا 

أسالك الماستر المتخصصة وكذا تفعيل إصالح الدراسات في مستوى اإلجازة المهنية و
  ؛الدكتوراه

  
 اتخاذ تدابير تحفيزية لتنمية التعليم العالي الخاص؛ 

 
 اإليواء تفعيل برنامج تنمية الشؤون الطالبية واالجتماعية على الخصوص في مجاالت 

 والتغذية ؛
 

  للبحث العلميإستراتيجيةاعتماد النهوض بالبحث العلمي والتنمية التكنولوجية عبر  
وفي هذا الصدد، . البحث العلمي وتعزيز بنياتهإعادة تنظيم وكذا  وبرنامج عمل لتفعيلها

وباإلضافة إلى مرصدات البحث العلمي بالجامعات والمعاهد العليا والمركز الوطني للبحث 
لصندوق الوطني لدعم  غالفا ماليا لفائدة ا2008العلي والتقني، خصص قانون المالية لسنة 

كما يتوفر القطاع المكلف بالتعليم .  مليون درهم25البحث العلمي وتنمية التكنولوجيا بمبلغ 
العالي في إطار هذا الحساب على موارد إضافية لتنمية البحث العلمي والتقني في مجال 

لغت االتصاالت والمتأتية من مساهمات مستغلي الشبكات العمومية لالتصاالت والتي ب
  ؛2006 مليون درهم سنة 50حوالي 

  
تعزيز استقاللية والتركيز التعليم العالي عبر توسيع صالحيات األجهزة المكلفة بالتدبير  

 .الجامعي وتفويض تدبير الموارد المالية للجامعات 
  

، ولسد حاجيات البرامج المهيكلة الكبرى للتنمية االقتصادية واالجتماعية  أخرىمن جهة
 الرامية إلى  بمواصلة إنجاز المبادرات2008، ستتميز سنة الموارد البشرية المؤهلةمن  بالمغرب
 مساعد 10.000 و 2020 طبيب في أفق 3.300و 2010 مهندس في السنة في أفق 15.000تكوين 

  . 2012اجتماعي في أفق 
  

 مليون درهم وتهدف 995,24 مهندس سنويا حوالي 15.000تبلغ تكلفة مبادرة تكوين   
 مهندس في 25.000إلى رفع عدد خريجي مدارس المهندسين والمؤسسات المماثلة إلى 

وتبلغ االعتمادات .  ومالئمة شعب التكوين مع حاجيات القطاع الخاص2010أفق 
 . مليون درهم107,5 ما قدره 2008المرصدة لهذا الغرض برسم سنة 
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قية اإلطار المبرمة  موضوع االتفا2020 طبيب في أفق 3.300تهدف مبادرة تكوين  
 بين وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي 2007بتاريخ فاتح غشت 

 إلى 5,1وتكوين األطر والبحث العلمي إلى الرفع من الكثافة الطبية بالمغرب لتنتقل من 
 وكذا إلى مواكبة اإلصالحات الهادفة لتحسين 2020 نسمة سنة 10.000 أطباء لكل 10

 .الخدمات االستشفائية وتعميم التغطية الصحيةجودة 
  

  :وسيتم تفعيل هذه المبادرة على النحو التالي
  

-2007 طالب برسم الموسم الجامعي 1.300الرفع من عدد المسجلين الجدد ليصل إلى  
ولهذا الغرض تمت تعبئة .  حاليا900 عوض 2009-2008 طالب برسم 1900 و2008

  مليون درهم؛106,24 تصل إلى 2008اعتمادات مالية برسم سنة 
 

تحسين استعمال قدرات االستقبال المتواجدة بكليات الطب والمراكز االستشفائية الجامعية  
ويتعلق األمر على الخصوص بتسريع استكمال بناء . وترشيد استعمال الوسائل المتاحة

 كلية الطب بوجدة والمراكز االستشفائية جامعية بفاس ومراكش؛
 

درات التكوين الوطنية عبر إحداث كليات جديدة للطب ومراكز استشفائية الرفع من ق 
وفي هذا الصدد، تم إعطاء انطالقة دراسة . جامعية عمومية واالنفتاح على القطاع الخاص

تهدف إلى المصادقة على البرامج والمشاريع المندرجة في إطار اتفاقية اإلطار وكذا تحديد 
والبشرية لكليات الطب والمراكز االستشفائية الجامعية من الحاجيات من الموارد المالية 

 أجل اتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع تفعيل هذه المبادرة؛
 

 2007 الذي تم وضعه سنة 2012 مساعد اجتماعي في أفق 10.000برنامج تكوين  
ويهدف إلى تنمية الموارد البشرية المؤهلة للعمل االجتماعي وتعزيز قدرات الفاعلين 

وفي . الجتماعيين على الخصوص من أجل مواكبة تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشريةا
إطار تفعيل هذا البرنامج، تم التوقيع على اتفاقيتي اإلطار بين وزارة التنمية االجتماعية 
واألسرة والتضامن من جهة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .  ن جهة أخرىالعلمي م
       

 2008 مساعد اجتماعي ما بين 6.800 جامعة في تكوين 13في نفس السياق، ستشارك 
ومن . 2008 مليون درهم برسم سنة 20 مليون درهم منها 138,062 بمبلغ إجمالي يقدر ب2012و

 .   متدرب3.200جهته، سيتكلف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتكوين 
    

  ير النظاميةغحاربة األمية والتربية  ممجال 3.1.2
 

 2008برسم سنة ير النظامية غوالتربية  مجال محاربة األميةتبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة 
  : درهم موزعة كما يلي 152.543.000ما قدره 
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مكنت المجهودات المالية المبذولة لفائدة القطاع المذكور خالل السنوات األخيرة من تقليص 
  .2004سنة % 43 مقابل 2006سنة % 38,5نسبة األمية إلى 

  
متوخاة في إطار ميثاق التربية والتكوين ومن أجل تعزيز هذه اإلنجازات وبلوغ األهداف ال

 الممنوحة للقطاع ستخصص االعتمادات، و2010في أفق % 20الرامية إلى تقليص نسبة األمية إلى 
  : التالية العمليات لتمويل البرامج و2008برسم سنة 
  

.  شخص من مجهودات محو األمية800.000، يتوقع استفادة في مجال محو األمية  
  :ج العمل المتوقع لهذا الغرض حول العمليات التاليةويتمحور برنام

  
% 80 شخص منهم 150.000 تطوير الحمالت التحسيسية من أجل محو األمية لفائدة  

  بالعالم القروي؛
     

 شخص باعتماد 400.000تعزيز تدخل المنظمات غير الحكومية قصد محو أمية لفائدة  
اجدة بالمناطق النائية وتأخذ بعين االعتبار مقاربة جديدة تمكن من استهداف الساكنة المتو

معايير النوع االجتماعي وتحسين ظروف عيش المستفيدين عبر إنعاش األنشطة المدرة 
  للدخل؛

  
تعزيز وسائل الفاعلين العموميين وتتبع وتقييم العمليات الرامية إلى محو األمية لفائدة  

  ؛2008 شخص سنة 250.000
  

  .لوظيفي حسب حاجيات المقاوالتتعميم برنامج محو األمية ا 
  

 الرامية إلى توفير إطار مجا البر، سيتابع القطاع إنجازفي مجال التربية غير النظامية 
ويهدف هذا التدخل إلى .  سنة15 و9المتراوحة أعمارهم ما بين مالئم لتعليم األطفال 
  : تحقيق األهداف التالية

  
رسي من خالل تعميم خاليا اليقظة على معالجة ظاهرة األمية عبر الحد من الهدر المد 

  جميع المؤسسات التعليمية؛
  

تمكين األطفال المنقطعين مبكرا عن الدراسة بسبب ظروف سوسيو اقتصادية من  
  ".  مدرسة الفرصة الثانية"التمتع بحقهم في التعليم في إطار برنامج 

  
   

   درهم؛6.804.000  ...........................نفقات الموظفين
   درهم ؛22.739.000  .………نفقات المعدات والنفقات المختلفة

  .  درهم 123.000.000  ..……………………نفقات االستثمار
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 التشغيل والتكوين المهني 2.2
  

 2008المرصد لفائدة وزارة التشغيل والتكوين المهني برسم سنة يبلغ الغالف المالي اإلجمالي 
  : درهم موزعا كما يلي 868.874.000ما قدره 

  
  درهم ؛ 154.511.000  ......................نفقات الموظفين  -
  درهم ؛ 354.623.000  ........نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  .درهم 359.740.000  ........................نفقات االستثمار -

  
   التشغيل  مجال1.2.2

      
 337.200.000 ما قدره 2008تبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة قطاع التشغيل برسم سنة 

  :درهم موزعة كما يلي 
  

   درهم ؛110.767.000  .......................نفقات الموظفين  -
   درهم ؛81.443.000  ........نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  . درهم 144.990.000  ........................نفقات االستثمار -

  
  :وقد خصصت هذه االعتمادات أساسا إلنجاز البرامج والعمليات التالية   

  
اللتزامات االجتماعية الرامي إلى تعزيز تطبيق ا احترام  علىالمقاوالتحث   تفعيل برنامج 

 تشاركية وتوافقية تهدف إلى المساهمة في التنمية المستدامة مدونة الشغل من خالل مقاربة
  للمقاوالت المغربية وإرساء السلم االجتماعي وضمان ديمومته؛

 
لتكوين المستمر ووضع رهن إشارتهم الوسائل اتعزيز قدرات مفتشي الشغل عبر عمليات  

  المؤسسات الخاضعة لقانون الشغل ؛لتفتيش اللوجيستيكية 
    

شغل عبر دعم وتفعيل المتعلقة بال النزاعات الجماعية حلت التفاوض الجماعي وتعزيز آليا 
  والمصالحة؛بحثمجلس المفاوضات الجماعية واللجنة الوطنية واللجن الجهوية لل

 
 تكوين الشركاء االجتماعيين في مجال التقنيات الحديثة للتفاوض وتمثيل العمال؛ 

  
طاع الخاص عبر تعزيز دور صناديق الشغل تحسين التغطية االجتماعية لمستخدمي الق 

  في هذا المجال؛ةالتي تمثل أهم آلي
  

مواصلة تأهيل وتجديد تجهيزات مندوبيات قطاع التشغيل التي تلعب دورا هاما في تنظيم  
 مراقبة تطبيق قانون الشغل والضمان االجتماعي؛والعالقات االجتماعية 

  
رامية إلى تعزيز عمليات تجميع ونشر المعطيات ال" اليقظة االجتماعية"تنمية استراتيجية  

 المتعلقة بالمناخ االجتماعي والنشاط االقتصادي التي تقوم بها مندوبيات الشغل؛
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 برسم سنة هايندرج برنامج عملفالوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات أما في ما يخص 
 : إنجاز العمليات األساسية التالية  ويهدف إلى، في إطار العقد المبرم بين الدولة والوكالة2008

  
تحديث الوكالة عبر إعادة هيكلتها وتنمية تمثيليتها الجهوية وتقوية قدرات مواردها مواصلة  

 البشرية؛
  

تتبع تطور الحرف وحاجيات المقاوالت من الموارد البشرية على الصعيد الجهوي  
  ؛ قصد تشجيع إدماج األشخاص الباحثين عن الشغلوالقطاعي

 
" مقاولتي" تفعيل إجراءات إنعاش الشغل المعتمدة من طرف الحكومة في إطار برامج  
 إلنعاشلوكالة الوطنية اويتعلق األمر على الخصوص بمساهمة . "إدماج"و" تأهيل"و

 الشغل وكذا فرصالتشغيل والكفاءات في إنعاش مبادرة إحداث المقاوالت قصد إحداث 
مة مؤهالت ئ مع الشركاء المعنيين وذلك لمال بتعاوننالقيام بتحديد الحاجيات من التكوي

 وتتلخص إنجازات . قصد تسهيل إدماجهم المهنيمع محيط المقاولةالباحثين عن الشغل 
 : كما يلي2007هذه البرامج حتى نهاية شهر ماي من سنة 

  
 باحث عن 20.000انطالق التكوين التأهيلي وإعادة التأهيل لفائدة :برنامج إدماج 

 ؛الشغل
  

  باحث عن الشغل؛53.000إدماج : برنامج إدماج 
  

 شاب حامل لمشروع في هذا البرنامج وتم قبول 12.000تسجيل : برنامج مقاولتي 
  . مشروع من طرف األبناك720

  
دعم سياسة إنعاش الشغل عبر مخطط التواصل الموجه إلى الباحثين عن الشغل وطلبة  

 التعليم العالي والتكوين المهني؛
 

مراقبة تفعيل التكوين في إطار مهن الخدمات الحرة عن بعد وفقا إلجراءات تتبع و 
 المستمر في مجال  ، علما أن الحاجيات من التكوين األولي والتكوين"مبادرات التشغيل"

  ؛  2009 تكوين تأهيلي في أفق 25.000مهن الخدمات الحرة عن بعد تبلغ 
  

 .صعيد الدوليتنمية قدرات توظيف الباحثين عن الشغل على ال 
  

  : التكوين المهني مجال 2.2.2
   

درهم موزعة  531.674.000 ما قدره 2008 سنة برسم هذا الميدانتبلغ االعتمادات المرصدة 
  :كما يلي

   درهم ؛43.744.000  ......................نفقات الموظفين  -
   درهم ؛273.180.000  ........نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  . درهم214.750.000  ........................نفقات االستثمار -
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  : على الخصوص ما يلي 2008 التكوين المهني سنة برسموتهم العمليات األساسية المبرمجة 
  

الصناعة والصيد البحري ولفائدة قطاعات الفالحة  عبر التدرج لتكوينإحداث مراكز ل 
 ؛ الشكاك وآيت واحيبالصويرة وسال والشماعية وعينالتقليدية 

  
 في مجاالت السياحة والفندقة والديكور  عن طريق التدرج المهنيلتكوينإحداث مركز ل 

والخدمات المنزلية بالجماعة الحضرية للمضيق وذلك بشراكة مع مؤسسة عبد القادر 
السدراوي والوكالة الوطنية لإلنعاش االقتصادي واالجتماعي ألقاليم الشمال والجماعة 

 الفنيدق؛-ة للمضيق وعمالة المضيقالحضري
 
 في مجاالت الفندقة والسياحة بالجماعة  عن طريق التدرج المهنيلتكوينإحداث مركز ل 

الغرب والوكالة الوطنية لإلنعاش -الحضرية لكلميم وذلك بشراكة مع مؤسسة الشرق
س الجهوي االقتصادي واالجتماعي لألقاليم الجنوبية للملكة ووالية كلميم السمارة والمجل

 ؛لكلميم السمارة ومجلس عمالة كلميم ومجلس الجماعة الحضرية لكلميم 
 

 شاب في المهن 40.000مواصلة إنجاز برنامج التكوين عبر التدرج الرامي إلى إدماج  
المرتبطة بالصناعة التقليدية عبر إشراك الصناع التقليديين في عملية التكوين في أفق 

 ؛ 2008-2009
  

وفي . لمؤسسات التابعة للقطاع الخاصالمهني الذي تقوم به انمية التكوين ت المساهمة في  
 مليون 10 مليون درهم و5 مساهمة مالية بمبلغ 2007هذا اإلطار، تمنح الدولة برسم سنة 

 للمساهمة في مصاريف التكوين التي تتحملها األسر 2008درهم ابتداء من سنة 
لتي تحظى باألولوية، وذلك بمقتضى اتفاقية بالمؤسسات المعتمدة للتكوين في الشعب ا

   . 2007 ماي 8 مؤسسات التعليم والتكوين الخاص بتاريخ اإلطار الموقعة مع ممثلي
  

، تتجلى أهم العمليات المتوقعة برسم سنة لتكوين المهني وإنعاش الشغل امكتبفيما يخص 
  : في ما يلي2008

  
 8 مجال تكنولوجيات اإلعالم والتواصل و مؤسسات للتكوين المهني في3إنهاء أشغال بناء  

هكذا، ستنتقل القدرة االستيعابية لمكتب التكوين المهني . مؤسسات أخرى في مجال السياحة
 مؤسسة 272 إلى 2003-2002 مؤسسة خالل الموسم الدراسي 185وإنعاش الشغل من 

  بتكوين ما مجموعه2008كما ستتميز سنة . 2008-2007خالل الموسم الدراسي 
  ؛2008-2003 متدرب من طرف هذا المكتب خالل الفترة 401.227

  
تنمية وهيكلة نظام التكوين المهني في قطاعات التكنولوجيات الجديدة لإلعالم والتواصل  

 وقطاع النسيج واأللبسة؛
  

  تنمية وهيكلة نظام التكوين المهني في قطاع السياحة قصد مواكبة تفعيل المخطط األزرق؛ 
  

في المحيط دماج لإل النزالء من أجل إعدادن داخل المؤسسات السجنية تنمية التكوي 
  ؛السوسيو مهني
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بناء معهد التكوين المهني الخاص بقطاع البناء واألشغال العمومية بسطات في إطار  
  المشروع الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية؛

  
المكتب الوطني للتكوين من جهة أخرى، وفي إطار تنمية أنشطة الخدمات عن بعد، وضع 

المهني وإنعاش الشغل  بشراكة مع الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات برنامج عمل يرمي إلى 
 .  مستفيد6.900تكوين تقنيين وأطر إدارية متخصصة في هذا المجال لفائدة 

  
  واألسرة والتضامنة التنمية االجتماعي3.2

  
 460.678.000إجماال ما قدره  2008برسم سنة قطاع ال  هذاتبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة

  :درهم موزعة كما يلي 
  

   درهم ؛33.979.000  ......................نفقات الموظفين  -
   درهم ؛256.240.000  ........نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  .  درهم 170.459.000  ........................نفقات االستثمار -

   
   والتضامناالجتماعية التنمية 1.3.2

    
 2008برسم سنة التضامن واألسرة و التنمية االجتماعية مجالتبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة 

  : درهم موزعة كما يلي 417.645.000إجماال ما قدره 
  

   درهم ؛21.592.000  .......................نفقات الموظفين  -
   درهم ؛244.767.000  ........ المختلفةنفقات المعدات والنفقات -
  . درهم 151.286.000  ........................نفقات االستثمار -

    
، طبقا لبرنامج العمل المتعلق بمجال التنمية االجتماعية والتضامن ستساهم هذه االعتماداتو 
 إلىالرامية عية المتضامنة التنمية االجتماالحكومة المتعلقة ب إستراتيجية في تفعيل ،2008برسم سنة 

ضمان التقائية برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرامج األخرى للدولة والمؤسسات العمومية 
  .والجماعات المحلية

  
  :  في ما يلي2008وتتجلى أهم العمليات المبرمجة برسم سنة 

  
اعلين المحليين في التنمية المساهمة في تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودعم الف 

  :عبر إنجاز العمليات التالية
  

تفعيل الخبرة االجتماعية خصوصا عبر تفعيل المرصد االجتماعي وإعداد التصاميم  
 المديرية الجهوية للعمل االجتماعي وإحداث سلم لقياس المستوى االجتماعي لكل جهة؛
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لجامعات والمكتب التكوين انطالق مبادرة تكوين المساعدين االجتماعيين بشراكة ا 
 2012 مساعد اجتماعي في أفق 10.000المهني وإنعاش الشغل الرامي إلى تكوين 

 وذلك من أجل تلبية ومواكبة حاجيات المشاريع الكبرى للتنمية االجتماعية والبشرية؛
 

دعم وتعزيز الجمعيات خاصة عبر تفعيل اإلستراتيجية المخصصة لهذا الغرض والتي  
أساسية تتعلق بتأهيل الجمعيات التي تعنى بمجال التنمية وتنظيمها في شكل تضم محاور 

  شبكة وتعزيز قدراتها العملية؛  
  

محاربة الفقر واإلقصاء االجتماعي والهشاشة عبر إنجاز عمليات عن قرب تهدف أساسا  
  :إلى 

  
 على الخصوص عبر دعم المشاريع المحدثة لفرص إنعاش األنشطة المدرة للدخل 

ل ودراسة إمكانيات المجاالت الترابية والمشاركة في تفعيل المبادرة من أجل الشغ
النهوض بالتشغيل والتنمية وذلك بشراكة مع برنامج األمم المتحدة للتنمية والمجلس 
الجهوي لكلميم السمارة ووكالة اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي لألقاليم الجنوبية 

 للمملكة؛
 

 االجتماعية خصوصا عبر برنامج التنشيط الروابطوية  من اإلقصاء وتقحمايةال 
  ؛"إرشاد"برنامج تفعيل االجتماعي باألحياء و

 
 إنعاش االندماج  عبرالتي تعاني منها وحماية الفئات االجتماعية تهميشمحاربة ال 

 ومواكبة ومحاربة التسولالسوسيو اقتصادي للشباب المتواجد في وضعية صعبة 
 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الحماية 14-05قانون رقم الجمعيات في تفعيل ال

 وتدبيرها ؛ االجتماعية
 
 والتجهيزات األساسية من  خالل الولوج إلى الخدمات االجتماعيةوتوسيع  تعزيز التضامن 

 توسيع شبكة دار المواطن وتقديم الدعم المدرسي والنهوض بالتعليم  إلىالعمليات الرامية
   ؛آليات التضامن االجتماعي وكذا تعزيز   التمهيدي

  
وترتكز وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن في إنجاز مهامها على التعاون الوطني 

  .ووكالة التنمية االجتماعية
  

  : ما يلي2008وتهم العمليات األساسية المبرمجة من طرف التعاون الوطني برسم سنة 
 

 على طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إعتمدتفعيل برنامج محاربة الهشاشة الم 
الخصوص عبر المشاركة في مراجعة المخططات الجهوية للهشاشة وتأهيل وإحداث 

 مؤسسات الحماية االجتماعية وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين؛ 
 

تلبية لألشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة من أجل تنويع الخدمات المقدمة  
 ة لمختلف الفئات المستفيدة ؛الحاجيات الضروري
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تعزيز التدخالت التي تستهدف الفئات المتواجدة في وضعية صعبة خاصة منها األطفال  
 بدون حماية واألشخاص المسنين وكذا األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؛

 
تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والجماعات المحلية والتعاون الدولي قصد تعبئة  

الالزمة لتنمية المساعدة المقدمة للمراكز والجمعيات التي يقوم التعاون الوطني التمويالت 
بمراقبتها  ودعمها، علما أن عدد المستفيدين من برنامج هذه المؤسسة قد انتقل من 

  ؛2006 سنة 208.628 إلى 2005 سنة 186.415
 

لبشرية  مواصلة تأهيل التعاون الوطني على الخصوص عبر تعزيز قدرات موارده ا 
 وتحسين وسائل تدبيره؛

  
باألساس   التي تهدفكالة التنمية االجتماعيةو وتساهم في برامج التنمية االجتماعية والتضامن

لتحسين ظروف عيش السكان المتواجدين في وضعية صعبة عبر تحديد المجال ها تتدخالتعزيز  إلى 
تمويل أنشطة التنمية االجتماعية وإنعاش الترابي لعملياتها على أساس مقاربة تشاركية والمساهمة في 

األنشطة المدرة للدخل ووضع برامج للتنمية الجماعية بالمناطق النائية وتعزيز القدرات المؤسساتية 
للفاعلين المحليين ووضع المساعدة التقنية الضرورية رهن إشارة الشركاء إلنجاز وتتبع وتقييم 

  نية للتنمية البشرية؛المشاريع المندرجة في إطار المبادرة الوط
  

  :حول المحاور األساسية التالية برنامج عمل هذه الوكالة ويتمحور 
  

المساهمة في تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبر وضع الخبرة االجتماعية الالزمة  
رهن إشارة الشركاء إلعداد ومراجعة وتتبع تنفيذ وتقييم المبادرات المحلية للتنمية البشرية 

 وتعزيز القدرات المحلية وتنمية المبادرات الجماعية ودعم الجماعات المحلية ؛ 
 

تعزيز محاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي من خالل تنمية مشاريع الشراكة مع  
المنظمات غير الحكومية والفاعلين المحليين وإنعاش األنشطة المدرة للدخل والمحدثة 

إلقصاء وتعزيز الروابط االجتماعية عبر عمليات التنشيط لفرص الشغل والحماية من ا
 االجتماعي لألحياء ومساندة أصحاب المشاريع االجتماعية في تفعيل برامجهم ؛

 
  األسرة والطفولة والمعاقين 2.3.2

  
 إجماال ما 2008برسم سنة األسرة والطفولة والمعاقين  لفائدة مجالتبلغ االعتمادات المرصدة 

  : درهم موزعة كما يلي 43.033.000قدره 
  

   درهم ؛12.387.000  .......................نفقات الموظفين  -
   درهم ؛11.473.000  .......نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  . درهم 19.173.000  .......................نفقات االستثمار -
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 والتحسيس بمبادئحقوق األطفال  إلى حماية المعتمد في هذا اإلطارعمل الرنامج يهدف ب
تحسين ظروف عيش العمل على كرامة اإلنسان والقيم المرتبطة ب لفائدة المرأة و واإلنصافالعدالة

  .السكان ذوي االحتياجات الخاصة
  : كما يليعملالمجاالت  حسب 2008ويمكن تقديم العمليات األساسية المبرمجة برسم سنة 

 
 :بر تحسين ظروف عيش المرأة أساسا ع 

 
إعداد برنامج عمل اإلستراتيجية الوطنية للعدالة والمساواة بين الجنسين عبر إدماج  

مقاربة النوع االجتماعي في سياسات وبرامج التنمية قصد تشجيع ولوج عادل ومتساوي 
 للنساء والرجال واألطفال للحقوق المدنية واالجتماعية واالقتصادية؛

 
 تفعيل اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد وضع آليات التعاون الجهوي من أجل 

 النساء؛
  

 دعم المراكز المتعددة االختصاصات الخاصة بالنساء بكل من ورزازات وطنجة؛ 
 

 تنمية نشاط المركز المغربي لإلعالم والتوثيق والدراسات حول المرأة بالرباط؛ 
  

 .ئل اإلعالمإعداد مخطط لتفعيل الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في وسا 
 

 المغرب فخور"حماية الطفولة عبر تفعيل مخطط العمل الوطني من أجل الطفولة تعزيز  
  :بالبرامج التاليةويتعلق األمر . 2015-2006للفترة " بأطفاله

  
ويرمي إلى إحداث وحدتين جديدتين لحماية الطفولة بكل من " حماية الطفولة"برنامج  

 دة بمراكش والدار البيضاء؛طنجة وفاس وتعزيز الوحدات المتواج
 

المتعلق بمحاربة تشغيل الخادمات القاصرات بالبيوت عبر إعداد وسائل " إنقاذ"برنامج  
للتواصل وتنظيم ورشات للتكوين لفائدة الجمعيات العاملة بالمناطق التي تحظى باألولوية 

 من طرف البرنامج؛
 

 ؛إلعادة إدماج األطفال المشردين" اندماج"برنامج   
 

عبر تعزيز المجالس البلدية لألطفال ومحاربة  "حقوق األطفالالنهوض ب"برنامج   
 .االستغالل الجنسي لألطفال

  
  :عبرخاصة ج األشخاص المعاقين ادمإ 

  
 ضمان ولوج تفعيل مخطط العمل الوطني المتعلق باألشخاص المعاقين الرامي إلى 

متعلقة بالتعليم والتكوين األشخاص المعاقين إلى خدمات طبية جيدة وإلى الخدمات ال
 وتسهيل إندماجهم المهني؛
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 مركزا متخصصا بوسائل 16النهوض بالتعليم العائلي والمدرسي من خالل تجهيز  
  قسم مندمج وكذا تكوين المربيين المتخصصين في هذا المجال؛200ديداكتيكية وإحداث 

 
ألطفال المعاقين تعزيز البنيات التي تعنى باألشخاص المعاقين عبر تجهيز مركز ا 

واألشخاص المتخلى عنهم بمكناس وانطالق خدمات مركز إنتاج المساعدات التقنية 
 بمراكش؛

 
 برنامج منح اإلعانة والمساعدة لألشخاص المعاقين القتناء أجهزة السمع تعزيز 

 ؛تحركةموالكراسي ال
 

  المستهدفة؛المساهمة في برنامج إعادة الهيكلة على مستوى الجماعات بالنسبة للمراكز 
 

.تنظيم تظاهرات مختلفة وخاصة المهرجان الوطني لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
    

  الصحــة  4.2
  

 ما قدره 2008يبلغ الغالف اإلجمالي لالعتمادات المرصدة لفائدة وزارة الصحة برسم سنة 
  : درهم موزعا كما يلي8.139.544.000

  
   درهم؛4.386.994.000   ............................. نفقات الموظفين-
   درهم؛2.440.732.000  ............. نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم1.311.818.000  ............................. نفقات االستثمار-

  
التي تم إعدادها  "2020الصحة، رؤية  "ستراتيجيةإ تفعيل مواصلةوستمكن هذه االعتمادات من 

وترمي هذه اإلستراتيجية تنمية قطاع الصحة وتحسين . ر مع جميع الفاعلين في النظام الصحيبتشاو
التغطية الصحية لمختلف شرائح المجتمع المغربي كمحور أساسي إلستراتيجية التنمية االجتماعية وذلك 

مغرب بإنجاز أهداف كما تؤكد هذه اإلستراتيجية التزام ال. وفقا ألهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
األلفية للتنمية عبر تعزيز الحكامة وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية األولية، وإنعاش الصحة 
العمومية ومواصلة إصالح القطاع االستشفائي وكذا إصالح تمويل قطاع الصحة على الخصوص من 

  . ائدة ذوي الدخل الضعيفاعتماد نظام المساعدة الطبية لف األساسية وتعميم التغطية الصحيةخالل 
  

والتي ارتفعت بنسبة  2008 برسم سنة ، االعتمادات المرصدة لفائدة هذا القطاعوتبين
 السلطات العمومية لتعزيز دينامية اإلصالح التي توليهااألهمية مقارنة مع السنة الفارطة، % 10,39

  :نجاز العمليات التالية ويتم تخصيص هذه االعتمادات إل.اإلستراتيجي المعتمد في هذا القطاع
  

 : تعزيز شبكة المستشفيات وتنمية عرض الخدمات الصحية خصوصا عبر 
  

بالمركز االستشفائي بمراكش ومستشفى " األم واألطفال"انطالق العمل بقطب  
التخصصات واألم واألطفال والمستعجالت والمختبرات بالمركز االستشفائي بفاس وكذا 

 لشطر الثاني من هذه المراكز االستشفائية ؛متابعة أشغال بناء وتجهيز ا
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وانطالق دراسات الجدوى إلنجاز المركز االستشفائي بوجدة انطالق أشغال إنجاز  

 مركزين استشفائيين بآكادير وطنجة؛
 

االنتهاء من إنجاز ستة مستشفيات محلية في إطار التعاون المغربي الصيني بكل من  
 مة والفنيدق وخميس زمامرة؛برشيد وكرسيف وبن سليمان ووالد تاي

 
بكل من السعيدية وسبت والد نمة ودمنات   مستشفى محلي11إنطالق أشغال بناء  

والعيون وسيدي ملوك ومريرت وقلعة مكونة وإيمنتاناوت وتامسنا وتامنصورت 
البرنوصي وبن -وزاكورة وفحص أنجرة وإحداث مستشفيين بكل من سيدي مومن

 مسيك؛
 

لية بكل من والد برحيل وأولوز وتامنار وبوملن دادس واللة  مستشفيات مح9تأهيل  
 ميمونة وباب برد والعطاوية وآيت ورير؛

 
عبر مواصلة بناء أربع " IIIصحة المغرب " مستشفى في إطار مشروع 21 تأهيل  

، وتأهيل وإدماج ثالث الجديدة وخنيفرة والصخيرات تمارة وسالمستشفيات بكل من 
 مستشفيات بكل من 9يدية ووارزازات والطنجة، وتجديد        مستشفيات بكل من الراش

الصويرة والقنيطرة وتطوان وشفشاون والقلعة والعرائش وطنطان وتارودانت وتازة، 
 وتجهيز مصالح المحطات والمستعجالت وكذا مراكز العناية المكثفة بمستشفى ابن سينا؛

  
اجلة المحدثة بكل من الدار  مصلحة للمساعدة الطبية الع11تعزيز عمليات تفعيل  

 البيضاء وفاس ومكناس وطنجة ووجدة وآكادير وآسفي وسطات والعيون ومراكش؛
 

مواصلة تأهيل تجهيزات المؤسسات االستشفائية خصوصا عبر تعميم ووضع  
التجهيزات الثقيلة كأجهزة التصوير بالتردد الميغناطيسي وآالت الكشف والتنفس 

 ؛ين وعروق الرأس والكراسي الخاصة بمعالجة األسنان االصطناعي وآالت كشف شراي
 

 خاصة عبر تكثيف تأهيل وتوسيع شبكة مؤسسات الخدمات االسشفائية األساسية المتنقلة 
االستثمارات في إطار برنامج دعم الجهوية والالمركزية وتعزيز الخدمات الصحية 

م سبع عماالت تابعة لجهات األساسية الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يه
  عبدة؛-الحسيمة ودكالة-تاونات-أزيالل وتازة-تادلة

  
تنمية البرامج التي تحظى باألولوية والمتعلقة بإنعاش الصحة ومراقبة األوبئة ومحاربة  

وكذا توسيع مجاالت تدخل هذه البرامج الصحية  األمراض المعدية واألمراض الجديدة
 ومن ، وضعية صعبة وذات االحتياجات الخاصة من جهةلتغطية الساكنة المتواجدة في

   األمراض المزمنة كالسكري والقصور الكلوي وأمراض القلب؛جهة أخرى
  

ويرمي هذا .  التابع لقطاع الصحةمواصلة برنامج تعزيز عمليات صيانة الملك العقاري 
  البرنامج إلى ترشيد استعمال تجهيزات ومنشآت قطاع الصحة؛
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اتخاذ تدابير كفيلة بضمان توفر المعلومات المتعلقة تزويد باألدوية عبر تحسين عملية ال 
بمسلسل إنتاج وتوزيع األدوية وإحداث مستودعات جهوية لألدوية من أجل ضمان التركيز 

 اقتناء المنتوجات الصيدلية؛
  

من جهة أخرى، وفي إطار التفعيل التدريجي لنظام التغطية الصحية األساسية وموازاة مع 
تعبئة غالف مالي إضافي بمبلغ  ميزانية الوزارة اكبة التأمين اإلجباري األساسي عن المرض  تتوقعمو

سنة نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل الضعيف  مليون درهم تخصص لدعم االنطالق الفعلي ل400
2008.  

  
كان عنصرا في هذا الصدد، يمثل التعميم التدريجي للتغطية الصحية األساسية لتشمل جميع الس

أساسيا إلصالح النظام الوطني الصحي وتفعيل إستراتيجية التنمية االجتماعية التي اعتمدتها السلطات 
 بمثابة مدونة التغطية الصحية 65-00، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم  2002العمومية منذ سنة 

  .األساسية
  

  :وفي هذا اإلطار قامت الحكومة بالتدابير التالية
  

ظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة موظفي ومتقاعدي الدولة وضع ن 
، مما مكن من 2005والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص منذ سنة 

  من الساكنة؛ % 34توسيع التغطية الصحية لتشمل 
  

يره من توسيع التأمين اإلجباري األساسي عن المرض في القطاع الخاص الذي يتم تدب 
 متقاعد إضافي 700.000طرف الصندوق الوطني للتضامن االجتماعي ليشمل ما يقارب 

   درهم؛1.289 درهم عوض 500يتوفر على معاش يفوق أو يساوي 
  

 لفائدة 2008االنتهاء من األشغال التحضيرية لتفعيل نظام المساعدة الطبية خالل سنة  
ن نظام للتأمين عن المرض وهو ما األشخاص دوي الدخل الضعيف وغير المستفيدين م

  من الساكنة ؛% 60سيمكن من رفع نسبة التغطية الصحية إلى 
  

موازاة مع هذه التدابير، شرعت السلطات العمومية في مسلسل التعميم التدريجي للتغطية 
الصحية عبر إحداث أنظمة خاصة لفائدة األشخاص غير المعنيين بالتأمين اإلجباري األساسي عن 

ويتعلق األمر بانطالق التأمين اإلجباري عن المرض لفائدة .  ونظام المساعدة الطبيةالمرض
 500.000المستخدمين المستقلين واألشخاص المزاولين للمهن الحرة الذي سيشمل في مرحلة أولى 

   ماليين نسمة في المستقبل القريب؛     10نسمة ويستهدف بلوغ 
  

مية بوضع تأمينات خاصة عن المرض تخص أعوان وفي نفس السياق، قامت السلطات العمو
وكذا أئمة المساجد وقدماء المقاومين وأعضاء ) الشيوخ والمقدمين(السلطة التابعين لوزارة الداخلية 

  . مستفيد200.000جيش التحرير باإلضافة إلى ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أي ما مجموعه 
  

لصحية األساسية لتشمل فآت أخرى من المجتمع وينصب التفكير حاليا على توسيع التغطية ا
من % 80وعلى الخصوص الطلبة وهو ما من شأنه أن يضمن التغطية الصحية األساسية لما يناهز 

  .2009الساكنة في أفق 
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  المجالية  والتهيئة والتعميـر اإلسكان5.2
  

 برسم يئة المجالية والتهيبلغ الغالف المالي اإلجمالي المرصد لفائدة وزارة السكنى والتعمير
  :  درهم موزعا كما يلي 966.681.000 ما قدره 2008سنة 
        
  
  
 
 

  : كما يلي هذه الوزارة وزع هذه االعتمادات حسب مجاالت تدخل تت
  

  قطـاع اإلسكان  1.5.2
  

 437.607.000 ما قدره 2008تبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة قطاع اإلسكان برسم سنة 
 : موزعة كما يلي درهم 

  
   درهم؛117.279.000  ...................................... نفقات الموظفين-
   درهم ؛20.570.000  ..................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
   درهم؛299.758.000  ..................................... نفقات االستثمار-
  

نى والتي تبلغ تضاف إلى هذه االعتمادات الموارد المستوفاة من طرف صندوق التضامن للسك
  . مليون درهم1.400

  
 إنجاز العمليات مواصلة من 2008 لفائدة قطاع اإلسكان برسم سنة مرصدةال ستمكن الموارد

 السكن غير الالئق محاربةستراتيجية إ من طرف السلطات العمومية في إطار تفعيل حددةوالبرامج الم
  . وتنمية السكن االجتماعي

 أساسا لتعزيز وسائل 2008منوحة لقطاع اإلسكان برسم سنة وهكذا، ستخصص االعتمادات الم
   : التدخل من أجل تفعيل البرامج والعمليات التالية

  
 "مدن بدون صفيح"برنامج  

  
يتم تنفيذ هذا البرنامج الذي يهم المدن الرئيسية للجهة أو اإلقليم والمراكز الحضرية، في إطار 

ويهدف هذا البرنامج إلى القضاء على مجموع . ية والمحليةالمبرمة مع السلطات الجهو" عقود المدينة"
 1.000 أسرة تقطن بحوالي 280.000 مدينة وجماعة حضرية لفائدة 83مدن الصفيح المتواجدة ب 

   .ي صفيححي
  

 درهم منها ات مليار8 مليار درهم يتم تمويل 21وتبلغ التكلفة اإلجمالية لهذا البرنامج ما قدره 
صندوق التضامن "من خالل الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى ولة من طرف ميزانية الد

  . "للسكنى

   درهم؛215.323.000  .................................... نفقات الموظفين-
   درهم؛306.230.000  ................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
   درهم؛445.128.000  .................................... نفقات االستثمار-



 2008قــانــون المــالـيــة لســنـة مــشـروع 

  مذكرة تقديم
 

113

 63شملت االتفاقيات المبرمة ، 2007وإلى غاية متم شهر يوليوز من سنة وفي هذا الصدد، 
 تم هدم وإعادة هيكلة عدد من دور هذا، وقد.  أسرة238.000لقضاء على مدن الصفيح لفائدة مدينة ل

 أسرة وتوجد عمليات أخرى تهم إعادة إسكان 70.421ذلك تم إعادة إسكان الصفيح وعلى إثر 
  .  أسرة قيد اإلنجاز75.404
  

. إلى ثمانية مراكز حضرية" مدن بدون صفيح"وهكذا، وصل عدد المدن التي خولت صفة 
  .ويتعلق األمر بخريبكة وبني مالل وواد زم وبوزنيقة والصويرة والفنيدق ولفقيه بن صالح وآزرو

  
 برنامج السكن االجتماعي باألقاليم الجنوبية للمملكة  

  
 إلى 2004يهدف برنامج السكن االجتماعي باألقاليم الجنوبية للمملكة الذي انطلقت أشغاله سنة 

 أسرة، في حين 43.000ويبلغ عدد األسر المستفيدة حوالي . محاربة السكن غير الالئق بهذه األقاليم
ما قدره  2009في متم سنة إنجازه  البرنامج الذي ستنتهي أشغال لهذاتصل التكلفة اإلجمالية 

 مليون 794,32 في حدود  االستثمار لقطاع اإلسكان عبر ميزانية  تمول، مليون درهم1.414,32
  . مليون درهم620 ومن طرف الصندوق المذكور في حدوددرهم 

  
  : ويهم هذا البرنامج العمليات التالية 

  
 السكن غير بقعة لمحاربة 16.867رضية ستخصص منها  بقعة أ20.097تهيئة   

  مليون درهم ؛ 584,32قدر ب ت بتكلفة إجماليةالالئق 
  

  مليون درهم ؛69,51 سكن بتكلفة إجمالية تقدر ب 650بناء  
  

 أسرة بتكلفة إجمالية 20.652 التجهيز لفائدة الضعيفةمهيكلة والتأهيل األحياء غير  
  مليون درهم ؛296,18تقدر ب 

 
 12.661 مليون درهم لفائدة 379دعم البناء الذاتي للسكن عبر تقديم مساعدة تبلغ  

 أسرة منحدرة من المخيمات ؛
  

  أسرة ؛19.974المواكبة االجتماعية والتقنية لفائدة  
  

إنجاز برنامج التجهيز السوسيو جماعي بمدن العيون والداخلة والسمارة وبوجدور  
 .مليون درهم  62,86بكلفة إجمالية تقدر بـ 

  
 مليون درهم برسم سنة 118وفي هذا اإلطار، تم رصد غالف مالي لهذا البرنامج يقدر ب

2008. 
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 برنامج بناء المساكن للموظفين العسكرين  
  

نسبة للموظفين  ويهدف إلى تحسين ظروف السكن بال2007 سنة البرنامجانطلق هذا 
ة سكنية على مدى د وح80.000خى هذا البرنامج بناء ويتو. ين إلدارة الدفاع الوطنيالعسكريين والمدني

 مليون 3.300 مليون درهم تمول منها الميزانية العامة مبلغ 16.000 سنوات بتكلفة إجمالية تقدر ب 6
  . مليون درهم600  مبلغدرهم وصندوق التضامن للسكنى

  
  برنامج التأهيل الحضري 

  
 مركزا حضريا 40 جهة و11توى تم إعطاء انطالقة برنامج التأهيل الحضري على مس

 وحدة سكنية تأوي حوالي 18.371 مشروعا ويشمل 113ويضم هذا البرنامج حاليا . للمملكة
  :وتتوزع المشاريع التي توجد قيد اإلنجاز كما يلي.  نسمة1.168.000

  
من المشاريع في شكل أشغال تهيئ األحياء الضعيفة التجهيز عبر إحداث % 63 

 اعية غير المتوفرة وتحسين الطابع المعماري للبنايات؛البنيات السوسيو جم
 

من المشاريع تتكون من عمليات تثمين األنسجة العتيقة عبر أشغال ترميم % 27 
 البنايات وتهيئة الشبكات والساحات من أجل تحسين اإلطار الحضري؛

 
من المشاريع تخصص لتحسين جودة التجهيزات وربط مناطق األنشطة قصد % 10 

 .التنمية وتوفير الوسائل الكفيلة بضمان الراحة لمرتفقيهاتشجيع 
  

 مليون 112 ما قدره 2008هذا، ويبلغ الغالف المالي المخصص لهذا البرنامج برسم سنة 
- بجهة طنجة2006درهم، توجه أساسا لمواصلة إنجاز المشاريع التي انطلقت على الخصوص سنة 

 مليون درهم، 166,5الحسيمة بمبلغ -رهم وبجهة تازة مليون د226,23تطوان بكلفة إجمالية تقدر ب
 مليون 162,7 بالجهات الشرقية للمملكة بتكلفة إجمالية تقدر ب 2007وكذا المشاريع التي انطلقت سنة 
 .    مليون درهم175,724درهم وبسوس ماسة درعة بمبلغ 

 
  والمناطق السكنية اآليلة للسقوطبرنامج تأهيل األنسجة العتيقة  

  
 . مليون درهم16,75 ما قدره 2008المرصد لفائدة هذا البرنامج برسم سنة المالي الغالف  يبلغ

انطلقت بشراكة مع وكالة إنقاذ وتأهيل مدينة فاس وسيمكن هذا الغالف من تمويل عمليات جديدة 
  . مليون درهم182 سكنا مهددا بالسقوط بتكلفة إجمالية تقدر ب1.950وتتجلى في التدخل على مستوى 

  
 البرنامج االستعجالي 
    

ن درهم إلى مساعدة األسر المنكوبة يويرمي هذا البرنامج الذي يستفيد من غالف مالي قدره مل
، كما يرمي أيضا إلى إنجاز عمليات الوقاية كبناء المنشآت نتيجة انهيار منازلها أو تعرضها للفيضانات

   .نيفرةالواقية على غرار ما تم إنجازه بمدينة وجدة والحاجب وخ
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  قطاع التعمير  2.5.2
     

 412.268.000 ما قدره 2008يبلغ الغالف المالي المرصد لفائدة قطاع التعمير برسم سنة 
  : درهم موزعا كما يلي 

  
   درهم؛30.318.000  ...................................... نفقات الموظفين-
   درهم ؛258.150.000  ..................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم123.800.000  ...................................... نفقات االستثمار-
  

 بارتفاع مخصصات التسيير الممنوحة للوكاالت الحضرية والتي بلغت 2008 سنة ت تميزوقد
د التعميم وستمكن هذه الزيادة من مواكبة مجهو.  مليون درهم30 مليون درهم أي بزيادة 238,4

كما سيعرف الغالف المالي المخصص للمدرسة . التدريجي لهذه الوكاالت وتعزيز قدرات تدخلها
 مليون درهم لدعم مجهودات هذه المدرسة 3,8 ارتفاعا قدره 2008الوطنية للهندسة برسم سنة 

  . لمضاعفة عدد الخرجين ومالئمة تكوينها مع حاجيات القطاع
  

 أساسا لتقوية دور 2008المالي لقطاع التعمير برسم سنة وبصفة عامة، يخصص الغالف 
  : الوكاالت الحضرية وتمكينها على الخصوص من 

  
 دعم سياسة السكن عبر فتح مناطق جديدة للعمران ؛ 

 
  والمناطق المهيئة؛عمرانية وتنظيم توسع المناطق التوقع 

 
 ؛تسريع إعداد أو تجديد وثائق التعمير  

  
  لحضرية وشبه الحضرية بالصور الفضائية؛تجديد تغطية المناطق ا 

  
  مواصلة إنجاز دراسات تتعلق بمشاريع المجاالت الترابية بصفتها وسيلة للتنمية المحلية؛ 

  
  إعداد دراسات إعادة الهيكلة لألحياء غير المهيكلة؛ 

  
   ؛"مدن بدون صفيح" مواكبة إنجاز برنامج  

  
مقدمة واالستجابة بسرعة لحاجيات تعميم الشباك الوحيد قصد تحسين جودة الخدمات ال 

  المرتفقين؛
  

  مواصلة تقديم المساعدة الهندسية بالمجال القروي؛ 
  

  .إعداد مواثيق هندسية تحدد المراجع الخاصة بالهندسة المحلية 
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   التنمية الترابيةمجال 3.5.2
  

ه  ما قدر2008 برسـم سنـة مجال التنمية الترابيةيبلغ الغالف المالي المرصد لفائدة 
  : درهم موزعا كما يلي 116.806.000

   
   درهم؛67.726.000  ...................................... نفقات الموظفين-
   درهم ؛27.510.000  ...................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  ؛ درهم21.570.000  ...................................... نفقات االستثمار-
    

   : أساسا إلى إنجاز العمليات التالية2008يهدف برنامج العمل المتعلق بهذا الميدان برسم سنة 
 

عداد التراب الوطني طبقا لتوصيات المجلس األعلى إلعداد التراب إلتفعيل سياسة جديدة  
 ؛ ومقتضيات التصميم المديري الوطنية لتهيئة الترابالوطني

 
  مندمجة خاصة بالمجاالت الهشة كالجبال والواحات؛   استراتيجيات وبرامج عملوضع 

  
  جهوية إلعداد التراب؛ تصاميموضع  
  

حول بعض المناطق الساحلية المكشوفة بالبحر األبيض المتوسط وبالمحيط تدقيق إنجاز  
 األطلسي؛

  
 .وضع إطار قانوني إلعداد التراب 

  
  الثقافـــة 6.2

  
 ما قدره 2008 الثقافـة برسـم سنـة ةوزاريبلغ الغالف المالي المرصد لفائدة 

  :  درهم موزعا كما يلي 362.710.000
  
   درهم؛146.446.000  ...................................... نفقات الموظفين-
   درهم ؛84.613.000  ...................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
   درهم؛131.651.000  ...................................... نفقات االستثمار-

  
خصص االعتمادات المسجلة على مستوى فصل نفقات المعدات والنفقات المختلفة برسم سنة تو

   : أساسا إلنجاز العمليات التالية2008
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 2006 مديرية جهوية للثقافة تم إحداثها سنة 16تأهيل وسائل مصالح اإلدارة المركزية و 
 يم اإلداري لوزارة الثقافة؛في إطار إعادة التنظ

 
دعم وسائل تدبير المنشآت الثقافية وعلى الخصوص دور الثقافة والمتاحف ومعاهد  

 الموسيقى والخزانات العمومية؛
 

تعزيز وسائل التدبير واللوجستيكي للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية في أفق فتحها سنة  
 ؛2008

 
ح الوطني محمد الخامس لتمكينه من تغطية وضع الوسائل الضرورية رهن إشارة المسر 

 النفقات المرتبطة ببرنامج تحديث وإنعاش اإلنتاج الفني الوطني؛
 

فيما يخص نفقات االستثمار فإن إلنجاز العمليات األساسية المبرمجة من طرف وزارة الثقافة 
  : تتعلق بما يلي2008برسم سنة 

  
 مليون 253لمغربية التي تبلغ تكلفتها اإلجمالية إنهاء أشغال إنجاز المكتبة الوطنية للمملكة ا 

 مليون 150درهم، يتحمل منها صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
 درهم؛

 
 المتحف الوطني وعلى الخصوص الثقافة الكبرى لوزارة مشاريعال أشغال إنجاز مواصلة  

صندوق الحسن الثاني مة مالية لوالتي تستفيد من مساه ،لفنون العصريةامتحف ولآلثار 
  مليون درهم ؛80مبلغ بللتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 
 انطالق أشغال بناء المعهد الوطني العالي للموسيقى وفنون الرقص بالرباط؛ 

 
المساهمة في تمويل خزانة األشرطة الصوتية والمرئية لمسجد الحسن الثاني بالدار  

 البيضاء؛
 

 ة هيكلة وترميم التراث التاريخي والمعماري والمحافظة عليه وتثمينه؛انطالق برنامج إعاد 
 

 تحسين بهدفوالمواقع التاريخية المنشآت الثقافية  لمراقبة الولوج إلى جديدوضع نظام  
 .الموارد الناجمة عن استغاللهاتنمية ظروف االستقبال و

  
الصندوق الوطني للعمل "هذا، وستعمل وزارة الثقافة على تعبئة موارد إضافية في إطار 

على الخصوص  الوطني للكتاب نشر تشجيع الطبع والالتي تساهم فيعمليات ال تمويل  أجل من"الثقافي
  ثقافية ومهرجانات تظاهرات المعرض الدولي للطبع والكتاب بالدار البيضاء وكذا تنظيمتنظيمعبر 

   .الثقافة والفنودعم الجمعيات العاملة في مجال  مسرحيةال وإنعاش المجموعات
  



 2008قــانــون المــالـيــة لســنـة مــشـروع 

  مذكرة تقديم
 

118

   األوقاف والشؤون اإلسالمية7.2
   

  ما قدره2008تبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية برسم سنة 
  : درهم موزعة كما يلي  1.336.895.000

  
  درهم؛ 133.895.000  ........................... نفقات الموظفين-
   درهم ؛761.000.000  ............قات المختلفة نفقات المعدات والنف-
  . درهم442.000.000  ............................ نفقات االستثمار-

  
 الشاملة لتفعيل اإلستراتيجية في إطار 2008يندرج برنامج عمل هذه الوزارة برسم سنة و

از المشاريع والعمليات التي ، ويتجلى في استكمال ومواصلة إنجاألوراش الكبرى إلصالح الحقل الديني
  .  والسنوات السابقة وكذا إعطاء انطالقة عمليات ومشاريع جديدة2007انطلقت برسم سنة 

  
  :  على الخصوص ما يليويهم هذا البرنامج 

  
توعية وتأطير الساكنة من الناحية الدينية وتثمين مبادئ التسامح والتضامن والتوازن التي  

 تشكل أساس ديننا الحنيف؛
 

 وتعميم الدروس إنتاج برامج سمعية بصرية مخصصة لتوعية السكان في الميدان الديني 
  ؛الملقاة في المساجد عبر التلفزة

 
 محاربة األمية بمساجد المملكة ؛ 

 
 تنظيم حفالت دينية ومنح جوائز ومكافئات في مختلف مجاالت البحث والفكر اإلسالمي ؛ 

 
بناء مساجد صغيرة بالوسط و للمدن الكبرى شيةهام بناء المساجد باألحياء المواصلة 

 إعادة بناء المساجد المهددة بالسقوط بمختلف األقاليم المغربية ؛و القروي
 

 متابعة برنامج تهيئة وترميم وتجهيز المساجد؛ 
 

 ؛اقتناء التجهيزات المخصصة لطبع القرآن الكريم 
 

 متابعة برنامج ترميم التراث التاريخي؛ 
 

 ؛ئمة والمرشداتمتابعة تكوين األ 
 

 ؛تحسين تدبير الممتلكات التابعة لألوقاف وجردها وتحسين مداخيلها والمحافظة عليها 
 

 42.000وضع نظام للتغطية الصحية األساسية لفائدة األئمة وذوي حقوقهم يشمل حوالي  
 مستفيد؛
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قنين تنمية التعليم األصيل عبر تأهيل البنية التحتية للمؤسسات المعنية وتكوين المل 
 واإلداريين وتشجيع التعليم التمهيدي األصيل؛

  
 .بناء مقرات المندوبيات والنظارات ومجالس العلماء 

  
    المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 8.2

  
يبلغ الغالف المالي المرصد لفائدة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 

  : درهم موزعا كما يلي90.774.000 ما قدره 2008برسم سنة 
   

   درهم؛40.769.000  ........................ نفقات الموظفين-
     درهم؛44.944.000  ....... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .   درهم5.061.000  ....................... نفقات االستثمار-

  
  :عمليات التاليةويهم برنامج عمل هذه اإلدارة ال

    
  :العمليات ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي 

  
  : أساسا إلنجاز العمليات التاليةتخصص االعتمادات المرصدة لهذا الغرض

  
تمويل التغطية الصحية األساسية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي  

 مليون 37,50 لمبلغ بتكلفة إجمالية تصل إلى  مستفيد30.511حقوقهم أي ما مجموعه  
  درهم تتحملها الدولة ؛

  
  ؛كناسماألراضي والالمساهمة في اقتناء  

  
  ؛تجهيز مراكز التكوين المهني لفائدة أطفال قدماء المقاومينومنح المساعدات  

  
  . قدماء المقاومينالتإنجاز مشاريع اقتصادية لفائدة عائإحداث وتوسيع التعاونيات و 

  
  : تاريخ المقاومةالعمليات المتعلقة بإبراز 

  
  :وتهم هذه العمليات

  
  ؛تخليد األحداث الوطنية للمقاومة 

  
  ؛بناء معالم تذكارية 

  
  ؛تهيئة مقابر الشهداء للتعريف برموز المقاومة الوطنية 
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  ؛تنظيم ندوات وملتقيات حول المقاومة 
  

إصدار كتب ومجالت ونشرات إخبارية وإنجاز أفالم وأشرطة وثائقية حول تاريخ  
  ؛المقاومةحركة 

  
استرجاع الوثائق المتعلقة بالمقاومة المتواجدة بالخارج واقتناء وتركيب أعمال لفائدة  

  .متحف المقاومة
  

   والرياضة  الشباب9.2
  

 ما قدره 2008 برسم سنة وزارة الشباب والرياضةتبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة 
  : درهم موزعة كما يلي1.029.957.000

  
   درهم؛344.594.000  ........................ نفقات الموظفين-
     درهم؛120.868.000  ........ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .   درهم564.495.000  ........................ نفقات االستثمار-

  
  :كما يلي هذه الوزارة وزع هذه االعتمادات حسب مجاالت تدخل تت

  
  الشبابمجال  1.9.2

  
 415.924.000 ما قدره 2008برسم سنة مجال الشباب العتمادات المرصدة لفائدة تبلغ ا

  :درهم موزعة كما يلي
  

   درهم؛310.191.000  ........................ نفقات الموظفين-
     درهم؛61.233.000  ........ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .   درهم44.500.000  ........................ نفقات االستثمار-
  

  : التاليةيةساساألوستخصص هذه االعتمادات لتمويل العمليات والبرامج   
  

.  بالمجال القروي105 بالمجال الحضري و198 منها  دار للشباب303مواصلة تأهيل  
وسيمكن هذا التأهيل من رفع عدد الشبان المستفيدين من هذه المرافق التي تقوم بمجموعة 

  فنون التشكيلية والمطالعة والمنتديات األدبية والمسرحية؛من األنشطة كال
  

وتهدف هذه المراكز إلى . مؤسسة 29 البالغ عددها  االستقبالمراكزتحسين ظروف تسيير  
في أنشطة دراسية وثقافية المشاركين إيواء أفواج من الشباب المغاربة واألجانب 

  ؛ورياضية
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لشباب عبر تنظيم تبادل زيارات الشباب مع مواصلة برنامج الرحالت الدولية لفائدة ا 
 مختلف البلدان؛

  
 شاب عبر مجموع 400.000دعم الجمعيات التي تعنى بالشباب والتي تؤطر أكثر من  

وتستفيد هذه الجمعيات من مساعدات تتعلق بالدعم التقني وتوفير الموارد . التراب الوطني
  البشرية واللوجستيكية؛

  
في  .  مركز للتخييم64عبئة وتحسين ظروف االستقبال ب عبر تتنظيم مخيمات صيفية 

 طفل 300.000 إلى تمكين 2008 برسم سنة "العطلة للجميع"هذا، اإلطار يهدف برنامج 
   ؛2007 سنة 250.000من االستفادة من المخيمات الصيفية مقابل 

  
   بالمجال القروي؛113 منها 313تأطير حدائق ألعاب األطفال ويصل عددها إلى  

  
 وتخصص هذه.  مركزا16إلشراف على مراكز حماية الطفولة التي يبلغ عددها ا 

المؤسسات الستقبال األطفال الذين ارتكبوا جرائم أو مخالفات والمودعين من طرف 
 من أجل إعادة تربيتهم وإدماجهم في المجتمع عبر القيام بأنشطة وبرامج السلطات القضائية

  التكوين المهني والمدرسي؛
  

 هذه المؤسسات يبلغ عددو . والمراكز المهنية للفتيات النوادي النسويةعدد كبير منإصالح  
، وتستقبل باألساس الفتيات غير المتمدرسات والمنقطعات  بالوسط القروي157 منها 407

   . عن الدراسة بهدف توفير تكوين تأهيلي لهذه الفئة من المجتمع
  

  الرياضة مجال 2.9.2
  

ما قدره إجماال  2008 الرياضة برسم سنة مجالصدة لفائدة تبلغ االعتمادات المر
  : درهم موزعة كما يلي614.033.000

  
  
  
     
  

 "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"اف إلى هذه االعتمادات، الغالف المالي المرصد لفائدة ضوي
 درهم إلنعاش الرياضة 48.000.000   سيخصص منه مبلغ، درهم430.000.000والذي يقدر ب 

  . الرياضيةالجامعاتعبر دعم الجمعيات و
  

  : العمليات األساسية التالية2008رياضة برسم سنة المتعلق بميدان العمل الويهم برنامج 
  

وللتذكير، فإن .  طنجة ومراكش وأكادير الكبرى لكل منمالعبال بناء وتجهيز مواصلة 
ويبلغ مجموع .  مليون درهم2.316 حوالي تبلغالتكلفة اإلجمالية لهذه المالعب الثالثة 

المنشآت الرياضية ما قدره االعتمادات المفتوحة لهذا الغرض منذ انطالق أشغال هذه 

     درهم؛34.403.000  ........................ نفقات الموظفين-
     درهم؛59.635.000  ....... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .  درهم519.995.000  ....................... نفقات االستثمار-
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 مليون درهم إلنجاز هذه 300 مبلغ 2008وسيخصص برسم سنة .  مليون درهم1.177,4
 ؛2007 مليون درهم سنة 200المالعب مقابل 

 
مواصلة إنجاز البنيات التحتية الرياضية والقاعات الرياضية بشراكة مع وكالة تنمية  

 ية لكلميم وتيزنيت وزاكورة وبركان وبنسليمان؛األقاليم الجنوبية للمملكة والجماعات المحل
 

البرنامج المبرم بين الدولة وهذه - إلنجاز عقد الملكية المغربية لكرة القدمالجامعةدعم  
 والرامي إلى تأهيل كرة القدم عبر تعزيز البنيات التحتية 2009-2005الجامعة للفترة 

 مركزا 15بناء (لالعبين والحكام وتنمية تكوين ا) المالعب المجهزة بالعشب االصطناعي(
وتبلغ المساهمة اإلجمالية للدولة إلنجاز هذا . وتنظيم التظاهرات الرياضية) للتكوين

 .  مليون درهم280البرنامج ما قدره 
 

، 2011-2007البرنامج للفترة -دعم الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوى في إطار عقد 
نوع من الرياضة عبر الرفع من القدرة االستيعابية الرامي إلى تطوير ممارسة هذا ال

 سنة 220 إلى 2004 عداءا سنة 110للمركز الوطني أللعاب القوى حيث ستنتقل من 
 عداءا، وكذا بناء 640 مركزا للتكوين بقدرة إيوائية إجمالية تصل إلى 16، وإحداث 2011

وتبلغ المساهمة . باقاتمركز للتداريب بمدينة إفران وعشر حلبات اصطناعية خاصة بالس
 . مليون درهم260,4اإلجمالية للدولة إلنجاز هذا البرنامج ما قدره 

 
 البرامج مع الجامعات الرياضية األخرى وعلى الخصوص الجامعة الملكية -تعميم عقود 

المغربية لكرة المضرب والجامعة الملكية المغربية لكرة السلة والجامعة الملكية المغربية 
ويتوخى من هذه العملية تطوير ممارسة الرياضة من طرف الشباب وتشجيع . للمالكمة

احترافية بعض األنشطة الرياضية وتنمية وتأهيل البنيات الرياضية وتحسين حكامة 
 .القطاع

  
III - قطاعات البنيات التحتية 

   
  لتجهيز والنقل  ا1.3

  
تجهيز والنقل ما قدره   لفائدة وزارة ال2008  برسم سنة المبرمجةتبلغ االعتمادات 

  :درهم موزعة كما يلي  6.577.764.000
  

  درهم؛ 611.564.000  ........................................ نفقات الموظفين -
  درهم؛115.400.000 ........................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
   درهم؛3.834.800.000.  ...................................... نفقات االستثمار -
   درهم؛2.016.000.000  ...........................الحسابات الخصوصية للخزينة -

  
  :وتتوزع هذه  اإلعتمادات حسب مجاالت تدخل هذه الوزارة كما يلي 
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   التجهيــز1.1.3
    
جهيز ما قدره  لفائدة قطاع الت2008 االعتمادات المبرمجة برسم سنة  مجموعبلغي

  : على الشكل التالي ة  درهم موزع5.017.823.000
  

  درهم؛474.023.000 .......................................  نفقات الموظفين -
   درهم؛82.500.000 ......................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛2.445.300.000 ........................................ نفقات االستثمار -
   درهم؛2.000.000.000  ................................الصندوق الخاص بالطرق -

   درهم؛16.000.000  ....الصندوق الخاص بتحديد الملك العام البحري والمينائي -
    

جل المساهمة باإلضافة إلى هذه االعتمادات، سيتم  تعبئة قروض من المؤسسات المانحة من أ
المجال الطرقي وذلك في إطار صندوق تمويل الطرق الذي تم إحداثه في ستثمار االويل برامج مفي ت
  .  القرويمجال  من أجل تسريع وتيرة إنجاز الطرق خاصة بال2004سنة 

  
وبصفة عامة، تهدف اعتمادات االستثمار المرصدة لقطاع التجهيز لتمويل مشاريع البنيات 

 العمليات الهادفة إلى فك العزلة  إنجازقية والطرق السيارة و الموانئ  باإلضافة إلى متابعةالتحتية الطر
  .عن العالم القروي

  
 حسب مجال 2008 من طرف قطاع التجهيز برسم سنة المزمع إنجازهاتتوزع المشاريع 

 :تدخل كما يليال
  

    مجال الطرق والطرق السيارة1.1.1.3
  

طرف الدولة في المجال الطرق والطرق السيارة إلى إنجاز يهدف المجهود المبذول من 
  : العمليات التالية

  
  الطرق السيارة 1.1.1.1.3

  
 برنامج – عقدبإبرام مجهودات الدولة الرامية إلى توسيع شبكة الطرق السيارة الوطنية توجت

رأسمال في رفع بموجبه ساهم الدولة ت، 2008-2004شركة الطرق السيارة بالمغرب للفترة مع 
بالمقابل تلتزم .  مليون درهم سنويا320، بوتيرة  مليون درهم1.600 بمبلغ قدره المذكورةالشركة 

هذه الشركة خالل الفترة المذكورة بإنجاز برنامج استثماري يهم على الخصوص استكمال إنجاز 
-تطوانالجديدة و-مراكش وحد السوالم-طنجة وسطات-محاور الطرق السيارة الرابطة بين أصيلة

الدار -الفنيدق وربط المركب المينائي واد الرمل وكذا إنجاز المسلك الثالث للطريق السيار الرباط
  .البيضاء

  
  بين مراكشة الرابطةالطريق السياربان يتعلقمشروعين  سيتم إنجاز ذلك، باإلضافة إلى 

، لتصل  كلم320 وجدة على طول و بين فاسة الرابطةالطريق السيارو كلم 233أكادير على طول و
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كلفة هذا، وتبلغ الت.  كلم1.417مجموع الطرق السيارة المنجزة من طرف الشركة السالفة الذكر إلى 
 مليون درهم يمول منها صندوق الحسن الثاني للتنمية 17.154لهذين المقطعين حوالي إجمالية 

ون درهم والباقي من خالل  ملي2.288 مليون درهم والميزانية العامة 3.500االقتصادية واالجتماعية 
  .  التمويالت األجنبية

  الطــــرق 2.1.1.1.3
  

  : ما يلي2008 في الميدان الطرقي برسم سنة المتوقعةتهم العمليات األساسية 
  

 عبر االنتهاء من المقطع الرابط بين الجبهة مواصلة أشغال إنجاز المدار المتوسطي 
انطالق أشغال المقطع األخير الرابط بين وأجدير والممول من طرف االتحاد األوروبي و

وتجدر اإلشارة إلى أن . تطوان والجبهة والممول من طرف البنك الياباني للتعاون الدولي
 كلم 20المقاطع المتعلقة بهذا المدار والرابطة بين السعيدية ورأس كبدانة على طول 

 كلم 92رأس كبدانة على طول - كلم ورأس أفرو60 لفنيدق على طول –وطنجة 
 كلم انتهت األشغال بها على التوالي خالل سنوات 84رأس أفرو على طول -والحسيمة

المدار المتوسطي الرابط بين المشروع هذا، وسيمكن  . 2006 و2005 و2002 و2001
 7 ساعات إلى 10م من تقليص مدة المسافة من  كل550السعيدية على طول وطنجة 

لمستعملي الطريق وكذا المساهمة في التنمية ساعات وتحسين ظروف الراحة واألمان 
   االقتصادية واالجتماعية للمناطق الشمالية للمملكة؛

  
الثاني من البرنامج الوطني للطرق القروية الذي يهدف إلى رفع الشطر مواصلة إنجاز  

  وإلى 2005في نهاية سنة % 54نسبة ولوج الساكنة بالعالم القروي إلى الطرق إلى 
 ارتفعت وتيرة إنجاز الطرق القروية ،ومن أجل بلوغ هذا الهدف.  2015 في أفق%  80
 تمويل هذا البرنامج الذي تبلغ كلفته ويتم  . كلم سنويا1.500 كلم إلى 1.000من 

الخاص صندوق مخصصات الميزانية العامة وال  من درهمارات ملي10 ما يناهز اإلجمالية
ل الطرق وكذا من خالل الشراكة مع والقروض المعبئة من طرف صندوق تمويالطرق ب

وسيتم تمويل المرحلة األولى من الشطر الثاني لهذا البرنامج . مساهمات الجماعات المحلية
من % 60 مليون درهم في حدود 6.200 كلم بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.000الذي يهم 

دود طرف صندوق تمويل الطرق عبر القروض المعبئة لدى المؤسسات المانحة وفي ح
 من طرف الميزانية العامة والصندوق الخاص بالطرق؛% 40

 
وتتم تعبئة . ية من أجل تحسين مستوى جودة الطرقالطرقالشبكة مواصلة أشغال صيانة  

في إطار الميزانية العامة والصندوق الخاص  االعتمادات المالية المخصصة لهذا البرنامج 
 بالطرق؛

 
الرابطة حاور الطرقية منها على الخصوص الطريق بعض الم تثنية مواصلة إنجاز مشاريع 

 2والطريق الوطنية رقم  عبر شيشاوة آكدير-والطريق السيارة مراكشبين الصويرة 
 أحفير؛-والطريق الرابطة بين السعيديةتطوان وطنجة بين الرابطة 

 
المساهمة في تمويل أشغال إنجاز تثنية بعض المقاطع وإنجاز مجرى اصطناعي لحماية  

  مليون درهم؛215حطة السياحية للسعيدية بمبلغ يصل إلى الم
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المساهمة في تمويل المحاور الطرقية المتعلقة بإنجاز المحطة السياحية لتاغازوت بمبلغ  
 مليون درهم والشركة 170 مليون درهم، تتحمل الدولة منه 220إجمالي يصل إلى 

 20اعات المحلية بغالف مالي يبلغ  مليون درهم والجم30الوطنية لتهيئة خليج آكدير بمبلغ 
 مليون درهم؛ 

  
 المساهمة في تعزيز السالمة الطرقية عبر معالجة النقط السوداء؛ 

 
 .جاز الدراسات التقنية ودراسات الجدوى للمشاريع المتعلقة بالطرق والطرق السيارةإن 

  
  قطاع الموانئ 2.1.1.3

  
أساسا إلى إنجاز المشاريع  2008 سنةقطاع الموانئ برسم تهدف االعتمادات المخصصة ل

  :والعمليات التالية
  

من خالل إنجاز منشآت حماية الميناء ميناء بوجدور الشطر األول لبناء  أشغال مواصلة 
 مليون درهم تتحملها وكالة 50 مليون درهم منها 310ورسو البواخر بمبلغ يصل إلى 

ب أن تنتهي أشغال الشطر األول في ومن المرتق. تنمية العماالت واألقاليم الجنوبية للمملكة
 ؛ 2008متم سنة 

 
 إصالح الرصيف الرئيسي لميناء المحمدية؛ 

 
من طرف صندوق الحسن  ه تمويليتمذي  أشغال توسيع ميناء المضيق المواصلة إنجاز 

  مليون درهم؛180الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية بتكلفة تصل إلى 
  

الصندوق الخاص بتحديد الملك الموارد المعبئة من طرف إطار تدبير المناطق الساحلية في  
 مواصلة التدابير المتعلقة بتحديد الملك ، وذلك من خاللالعمومي البحري والمينائي
 العمومي وحماية الشواطئ ؛

  
 عرفت تشغيل أول رصيف خاص 2007من جهة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن سنة 

 تكلفة وتبلغ .يالوكالة الخاصة طنجة المتوسط تتولى إنجازهلذي ابالحاويات لميناء طنجة المتوسطي 
 مليون درهم يتحمل صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية 5.000 حوالي التحتية ةالبنيهذه 

 أشغال بناء ميناء خاص بالنقل الطرقي 2007كما انطلقت سنة .  مليون درهم2.000واالجتماعية منها 
باإلضافة إلى ذلك قامت الوكالة الخاصة طنجة المتوسطي . 2009ل صيف الذي سيتم العمل به قب

 الذي IIباإلعالن عن طلبات التعبير عن االهتمام من أجل تفويت استغالل أرصفة طنجة المتوسطي 
  .2012يتوقع أن تكتمل األشغال به في متم سنة 

  
    قطاع التجهيزات العمومية 3.1.1.3

  
إلى إنجاز في مجال التجهيزات العمومية  2008برمجة برسم سنة  األساسية المالعملياتتهدف 

  : التاليةهدافاأل
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 تنمية التنميط والتنظيم واإلرشاد التقني في مجال البناء واألشغال العمومية؛مواصلة  
  

تدبير التجهيزات العمومية ب  المتعلقة بصاحب المشروع المكلفالتحكمعمليات مواصلة  
 الرياضية؛المجاالت االستشفائية وفي المتعلقة على الخصوص 

  
 .التكوين في تقنيات البناء 
  

   المجال األفـقـي4.1.1.3
  

  : لهذا المجال إلنجاز العمليات التاليةة المرصدة المالياالعتماداتخصص ت
  

 15.000 قدرات االستقبال للمدرسة الحسنية لألشغال العمومية في إطار مبادرة تنمية 
 25,37 ما قدره 2008المالية المرصدة لهذا الغرض برسم سنة وتبلغ االعتمادات . مهندس

  مليون درهم؛
 

 شبكة الكفاءات في ميدان تكوين موظفي الوزارة؛تنمية  
  

 إصالح معاهد تكوين تقنيي األشغال العمومية؛  
  

 بمعدات المعلوميات؛  هذا القطاعمواصلة  تجهيز مصالح 
  

  لـقـ النقـطاع 2.1.3
  

 ما قدره 2008صدة لفائدة قطاع النقل برسم السنة المالية تبلغ االعتمادات المر
  : درهم موزعة كما يلي 1.559.941.000

  
  
  
  
   

  :يهدف الغالف المالي المخصص لميزانية االستثمار لهذا القطاع إلى إنجاز العمليات التالية
  

 :المساهمة في إنجاز برنامج االستثمار المتعلق بالمكتب الوطني للسكك الحديدية 
   

 2008م سنة مساهمة الدولة في برنامج استثمار المكتب الوطني للسكك الحديدية برسحددت 
بين الدولة  2009-2005للفترة البرنامج - عقدوذلك وفقا لمقتضيات مليون درهم 1.139 في مبلغ
  .  المذكوروالمكتب

  
  :يتضمن برنامج االستثمار لهذه المؤسسة على الخصوص ما يلي

 

     درهم؛137.541.000  ........................ نفقات الموظفين-
     درهم؛32.900.000  ....... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .  درهم1.389.500.000  ....................... نفقات االستثمار-
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 ؛بشبكة السكك الحديدية  طنجة المتوسط  الجديدميناءال  أشغال إنجاز ربطةمواصل 
 

 ؛لسكة الحديدية الرابط بين تاوريرت والناضورإنجاز خط ا 
  

 ؛في إطار مخطط تحديث بنية استقبال زبناء المكتببناء محطات جديدة  
  

 .المعداتواقتناء اآلليات المتحركة والتجهيزات  
  

  استكمال إنجاز مركز المراقبة البحرية بطنجة  
  

د تعزيز ص وق،ة البحريةتبعا لتوصيات المنظمة البحرية العالمية في مجال سالمة المالح
.  مشروع إنجاز مركز المراقبة البحرية بطنجةة أعطى المغرب انطالق،يق جبل طارقضالسالمة بم

 15 مليون درهم ويهدف إلى إنجاز محطة رئيسية برأس بارورت على 80وتبلغ تكلفة هذا البرنامج 
وم هذا المركز بأداء وسيق.  كلم من طنجة60كلم من طنجة ومحطة ثانوية برأس سيرس على بعد 

  :المهام التالية
  

 مراقبة وتدبير المالحة بمنطقة مضيق جبل طارق؛ 
 

 ضمان احترام البواخر لقواعد المالحة البحرية المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين البواخر؛ 
  

معاينة المخالفات المرتكبة من طرف البواخر العابرة لمضيق جبل طارق وتبليغ مدير  
  التجارية بها؛المالحة البحرية

 
تنسيق عمل المصالح المختصة والقيام بالعمليات البحرية المتعلقة بالمساعدة والبحث  

 واإلنقاذ وكذا الحماية من التلوث البحري؛
  

 : في مجال السالمة الطرقيةبعةالمساهمة في تفعيل اإلستراتيجية المت  
  

إلستراتيجي اإلستعجالي المندمج متابعة تفعيل البرنامج ا 2008خالل سنة سيواصل قطاع النقل 
تدبير أساسية ويتعلق األمر بالتنسيق والمحاور  يتضمن سبعة والذي مجال  السالمة الطرقية في 

 تم إحداثها لهذا الغرض، والتشريع  التي الجنة الوزارية للسالمة الطرقيةعبرالمندمج للسالمة الطرقية، 
وإصالح نظام امتحانات الحصول على رخصة السياقة العقوبات وتأهيل السائقين ومراقبة الوتعزيز 

  . والتوعية والتربيةاالتصالوتعزيز البنيات التحتية الطرقية وتأهيل نظام المستعجالت واإلغاثة وكذا 
  

 سيواصل قطاع النقل مجهوده المالي في إطار مرفق الدولة ،فيما يخص المراقبة الطرقية
ما ميزانية استثماره بلغت  والذي "المة النقل عبر الطرقمديرية س"المسير بصورة مستقلة المسمى 

  :، وذلك عبر إنجاز ما يلي2007 مليون درهم سنة 165قدره 
  

ويتعلق األمر على . الطرقيةوتحسين السالمة المراقبة لتعزيز  اقتناء عربات ومعدات  
  ومعدات مراقبة الوزن ؛ لمراقبة السرعةرادار المتنقلةالخصوص بآليات ال
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  والتصديق ؛إلجراء االختباراتاصلة تأهيل المركز الوطني مو 
 

وتوفير حديث مراكز التسجيل من أجل تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة ت 
 لمرفقين؛استقبال ال ظروف جيدة

 
 تجديد عربات نقل البضائع لفائدة الغير وعربات النقل المزدوج  

 
 نظام فعال للنقل على مستوى إرساء المساعدة على ومن أجل حظيرة النقل الطرقيقادم نظرا لت

 قررت الحكومة تفعيل برنامج تجديد عربات النقل ،جودة الخدمات والمردودية والتنافسية والسالمة
 سنة على 15، التي يبلغ عمرها )النقل المزدوج(الطرقي للبضائع لفائدة الغير والنقل بالوسط القروي 

 :هذا البرنامج على التدابير التاليةإنجاز رتكز وي. 2006األقل في فاتح يناير 
  

تجديد حظيرة النقل الطرقي لفائدة أرباب النقل المؤهلين والراغبين في لم منحة يتقد 
 االستفادة من برنامج تجديد الحظيرة؛

 
 سحب العربات التي سيتم تجديدها من الخدمة وإتالفها؛ 

 
 بعد طلب ، إطار االتفاقيات المبرمةلعربات الجديدة فيالقتناء اوضع أسعار تشجيعية  

 .  سعاراأل الذين قدموا شروط تفضيلية على مستوى  المزودين مع ،العروض
 

مديرية "في إطار مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى تبلغ االعتمادات المرصدة هذا، و
ثالث مدى نويا على  مليون درهم س120 ما مجموعه لفائدة هذه العملية " سالمة النقل عبر الطرق

   . عربة خاصة بالنقل المزدوج500 عربة منها 7.000 وتستهدف سنوات
  

 صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن 
  

في إطار تأهيل قطاع النقل، تم إحداث صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري 
 برنامج عمل هذا ويتمحور. 2007 لسنة من قانون المالية 19والرابط بين المدن، وذلك بموجب المادة 

 : التاليةالمحاور حول أساسا 2008 برسم سنة الصندوق
  

  ؛لفائدة سائقي حافالت المسافرين عبر الطرق المستمرتأهيل نظام التكوين  
  

 سائق ومساعد وترمي إلى مواكبة اإلصالحات المعتمدة في 1.000تستهدف هذه العملية 
 .قل الطرقي والسالمة الطرقية وتحسين كفاءات السائقين المحترفينميادين الن
  

  ؛في تمويل نفقات أجهزة المراقبةالمساهمة  
 

في إطار مواكبة تجديد حظيرة النقل الطرقي للبضائع، سيساهم هذا الصندوق في تمويل 
  .إلى اإلتالفتجهيزات السالمة بالنسبة للعربات الجديدة المعوضة للعربات القديمة الموجهة 

  
 :  عبرالنقلتحديث قطاع دراسات حول إنجاز  
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 مواصلة برنامج دراسات المخططات الجهوية واإلقليمية للنقل الطرقي للمسافرين؛ 
  

 .إنجاز دراسة تتعلق بتنمية النقل الدولي الطرقي 
 

 :عبر تحديث آليات تدبير النقل الطرقي 
 
 ل الطرقي؛مواصلة وضع نظام لتدبير ومراقبة مقاوالت النق 

 
 وضع نظام للتدبير اإللكتروني للوثائق؛ 

 
 ؛ لفائدة موظفي قطاع النقل المستمرمواصلة عمليات التكوين 

 
 . لهذا القطاعتجهيز وتهيئة المباني اإلدارية 

 
IV .المنتجةالقطاعات   

  

   الفالحة والصيد البحري1. 4
  

 2008الصيد البحري برسم سنة يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المرصد لفائدة وزارة الفالحة و
  : درهم موزعا كما يلي4.346.592.000ما قدره 

  
  

      درهم؛818.405.000  ....................... نفقات الموظفين- 
    درهم؛1.061.241.000  ........ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  رهم؛  د1.726.946.000  ........................ نفقات االستثمار-
  .   درهم740.000.000  .......... الحسابات الخصوصية للخزينة-

  
  : كما يليلتدخلويتوزع هذا الغالف حسب مجاالت ا

  
   الفالحة 1.1.4

  
ما قدره  2008 المالي المرصد لفائدة القطاع المكلف بالفالحة برسم سنة الغالفيبلغ 

  :ويتوزع هذا الغالف كما يلي.  درهم4.005.348.000
   

      درهم؛696.235.000  .........................قات الموظفين نف-
    درهم؛970.225.000  ........عدات والنفقات المختلفة نفقات الم-
  درهم؛ 1.598.888.000  ........................ نفقات االستثمار-
  .   درهم740.000.000  .......... الحسابات الخصوصية للخزينة-

  
في هذا   من طرف السلطات العموميةمتابعة الجهود المبذولة الغالف المالي ليخصص هذا

  :القطاع من خالل
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 تها؛تنافسيتأهيل مختلف مكونات القطاع الفالحي من أجل تعزيز  
 

البحث عن تنمية منسجمة ومتوازنة بين المناطق البورية والمسقية وتعزيز دخل الساكنة  
 القروية؛

  
 حي في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد؛تكريس دور القطاع الفال 

  : حول المحاور التالية2008 لهذا القطاع برسموفي هذا اإلطار، تتمحور العمليات األساسية 
  

 تطوير طرق الري . 1
  

يهم برنامج عمل  ، المائية وتعزيز فعالية الريالموارد لمحافظة علىمن أجل المساهمة في ا
  : ما يلي2008سنة 

  
الق إنجاز الدراسات األولية المتعلقة بالبرنامج الوطني لعقلنة استعمال مياه الري  انط 

 395.000بهدف العودة إلى نظام الري الموضعي بشكل جماعي وفردي على مساحة 
 هكتار موزعة بين مختلف قطاعات الري الكبير؛

 
  هكتار3.240حة  مسا على اهلة بإقليم تاوناتت لمنطقة أشغال توسيع الريمتابعة إنجاز   

  المدرجة في هذا اإلطار؛ والحيوانيةلزراعية المنتجات اتحسين وكذا عمليات 
  

  هكتار؛21.547 إتمام متابعة أشغال إعادة هيكلة المساحات المسقية على مساحة  
  

ويرتكز هذان المشروعان، اللذين يتم إنجازهما بدعم من البنك الدولي بكلفة إجمالية تقدر 
رهم، على مقاربة مندمجة وتشاركية للتنمية القروية مع إشراك الساكنة المحلية المعنية  مليون د890ب

 .    ومكونات المجتمع المدني
 

إعادة الهيكلة على   هكتار ومتابعة أشغال12.395 إتمام أشغال إعادة الهيكلة على مساحة  
ناجمة عن إصالح األضرار ال هكتار للري الصغير والمتوسط  وتوزيع 16.000مساحة 

  هكتار؛ 8.700 على مساحة الفيضانات
 

 تعزيز برامج صيانة مساحات الري الكبير بمناطق نفوذ المراكز الجهوية لالستثمار  
 .الفالحي

  
 يةمناطق البورالقروية المندمجة بالتنمية إنجاز مشاريع ال .2
  

د الطبيعية  وحماية الموار والحيوانيةلزراعيةالمنتجات اهذه المشاريع إلى تحسين تهدف 
  : بما يلي2008برسم سنة  األساسية برامجوتتعلق ال. وتحسين ظروف العيش بالنسبة للساكنة القروية

  
 دعم مالي للبنك الدوليب  مناطق البورلتأهيلمتابعة مشروع التنمية القروية المندمجة    
تجهيزات يتضمن هذا البرنامج عمليات تعزيز ال.  مليون درهم405تقدر ب  إجمالية ةتكلفب
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 على تحسين أنظمة اإلنتاجوتنمية األنشطة المدرة للدخل  واقتصادية  سوسيوالساسية األ
 مستوى أقاليم تارودانت وطاطا والخميسات وسيدي قاسم وخريبكة والراشدية؛

 
ومشروع التنمية القروية مشروع التنمية القروية بالمناطق الجبلية إلقليم الحوز مواصلة  
دعم مالي للصندوق الدولي للتنمية الفالحية بتكلفة وذلك بقليم بولمان إبألطلس المتوسط ل

محاربة الفقر إلى المساهمة في اريع هدف هذا المشت.  مليون درهم620قدر ب تإجمالية 
 : عبر العمليات األساسية التاليةبهذه المناطق

    
 ؛من أجل تثمين مياه الريلري الصغير والمتوسط اتأهيل مساحات   

 
 والتزويد بالماء الصالح للشرب؛المسالك وشق   البنيات التحتية األساسية تعزيز 

  
 . وتعزيز التأطير الفالحيتنويع المنتوجات الفالحية  

  
 مواصلة المرحلة الثانية من مشروع تنمية الرعي وتربية المواشي بالمنطقة الشرقية الذي  

 :ويهدف هذا البرنامج إلى. دةيهم تسع جماعات قروية تابعة ألقاليم فيكيك وتاوريرت وجرا
 
 

  تعميم أنظمة متطورة الستغالل المراعي من أجل تحسين المنتوج الحيواني؛ 
 

  تعزيز وتنظيم التعاونيات العاملة في مجال الرعي؛ 
  

 . تعزيز وتنويع مداخيل مربي الماشية 
   

عمليات تتعلق الذي يتضمن   الموارد الطبيعية بالريفتدبير إتمام مشروع التنمية القروية ل 
 للريف ؛األنظمة البيئية الغابوية بحماية وتعزيز تدبير 

 
 متابعة العمليات المندرجة في إطار مشروع التنمية المندمجة بجماعة ويجان بتيزنيت الذي  

  .سكانالتحسين ظروف عيش يهدف إلى النهوض بالمرأة القروية و
 

من خالل لزراعية ودعم التنمية الفالحية  واالمنتجات الحيوانيةالوحدات العاملة في مجال تنمية  .3
 :العمليات التالية

  
للتنمية المتعلقة بالبستنة متابعة برامج قطاعية  ب2008 ستتميز سنة :مجال التنمية الفالحية 

 المثمر تعلق بتنمية زراعة شجر الزيتون وتجديد حقول أشجار النخيليخصوصا فيما 
ها وإعادة تشجيرها وتحسين ظروف تثمين والورديات عبر تشجيع توسيع مجاالت غرس

 .اإلنتاج وتعزيز برامج البحث ونقل التكنولوجيا في هذا المجال
 

 :تتعلق أهم العمليات المبرمجة في هذا الصدد بما يلي: مجال تربية الماشية 
  

الحيواني من األمراض المعدية كالسل والحمى القالعية الحماية الصحية للقطيع  
ليات محاربة األمراض لما لهذه البرامج من انعكاسات قوية على والجذري وتكثيف عم

 المردودية االقتصادية  للقطاع؛
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تعزيز حماية المنتوجات ذات األصل الحيواني عبر تعزيز مراقبة اللحوم الحمراء  

والبيضاء مؤسسات تحويل منتجات اللحوم والمواد الحليبية ومنتوجات الصيد ونقط بيع 
 ية وذات األصل الحيواني؛المنتوجات الحيوان

  
مواصلة المجهودات المبذولة في مجال تحسين النسل من خالل برامج التلقيح  

االصطناعي والمحافظة على الموارد الجينية الحيوانية خاصة تنمية ساللة من األبقار 
 بولماس وتأطير مراقبة الحليب بشراكة مع التنظيمات المهنية؛

  
 .توريد الماشيةلف الماشية وإحداث نقط للماء تنمية مناطق الرعي وتنويع عل 

 
تهم العمليات :  وردع الغشزراعية للمنتوجات الالمراقبة التقنيةومجال حماية النباتات  

األساسية المتعلقة بحماية النباتات ومعالجة الطيور الضارة والقوارض ومراقبة تصدير 
 .ديق على مختلف أنواع البذورواستيراد النباتات والمواد النباتية والمغروسات  والتص

 
 من اصالحيته المنتهيةالمبيدات باإلضافة إلى ذلك، يستفيد البرنامج اإلفريقي حول مخزون 

هذا البرنامج إعطاء انطالقة سيتم  مليون درهم 50 بمبلغ تقدر بحوالي للصندوق العالمي للبيئة منحة
ووضع خطة المنتهية صالحيتها  يداتن المبوإتالف مخز من أجل الشروع في جرد و2008خالل سنة 

  .لحذفها
 

 تشجيع االستثمار الخاص بالقطاع الفالحي .4
  

ات من أجل تأهيل وسائل اإلنتاج عبر جهودالم ستتم متابعة ، صندوق التنمية الفالحيةفي إطار
   : منح اإلعانات المنصوص عليها في مدونة االستثمار الفالحي في المجاالت التالية

  
ت الفالحية بمعدات الري الموضعي وبالمعدات الفالحية من أجل رفع  تجهيز الضيعا 

 اإلنتاجية وترشيد استعمال الموارد المائية؛
 

  إنتاج واستعمال بذور الحبوب المصادق عليها؛ 
  

  تنمية غرس األشجار المثمرة وتثمينها؛ 
  

  تكثيف الرقابة على المنتجات الحيوانية؛ 
 

 ث عن أسواق جديدة؛ إنعاش الصادرات الفالحية والبح 
 

 .  بناء محطات مخازن للتبريد ومخازن للحبوب 
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 الفالحي وتكثيف برامج البحث ونقل التكنولوجيا لتعليم  واالتكوينتعزيز  .5
  

 قطاع الفالحة نظرا لدوره االستراتيجي إستراتيجية ضمن أهمية بالغة  التعليم الفالحي يكتسي
  :، وتهم العمليات المبرمجة في هذا اإلطار ما يليهذا. في مواكبة تفعيل السياسات الفالحية

  
متابعة  باإلضافة إلى برامج التكوين التقني والمهني لفائدة التقنيين والعمال الفالحيين يتم   

 15.000 من أجل المساهمة في مبادرة التعليم الفالحي العاليمجهودات تأهيل مؤسسات 
 القطاع ومالءمته مع مقتضيات القانون  وتحسين ظروف التعليم بهذا2010مهندس في أفق 

  المتعلق بالتعليم العالي؛00-01
 

لقطاعات  الفالحي من أجل تلبية حاجيات تنمية مختلف ابرنامج البحث العلميمتابعة  
 والبرامج المندمجة للبحث والتنمية التي تهدف إلى إحداث التكامل اإلستراتيجيةالفالحية 

 الي حول مواضيع البحث الفالحي ذات األولوية؛بين مؤسسات البحث والتعليم الع
  

تأهيل مركز األشغال واندماجها من أجل تعزيز العمل على تعميم الفالحة واإلنعاش  
 .   االقتصادي للمرأة القروية

  
 :وتتعلق بما يليعمليات الدعم  .6

 
يتون أشجار الز( إنجاز تحقيقات إحصائية ومتابعة اإلحصاء العام لشتالت أشجار الفواكه  

 "ترقيم األرض والطبقات" وكذا إنجاز مشروع ) والورديات
 

 تحديث تدبير الموارد البشرية وتعزيز قدراتها عبر تنظيم دورات للتكوين المستمر؛ 
  

تعزيز الوسائل اللوجستيكية للوزارة خاصة عبر بناء مقر المديرية اإلقليمية للفالحة  
يمية الجديدة للفالحة بأسا الزاك وتهيئة المطاعم بتطوان وتهيئة المقر اإلداري للمديرية اإلقل

 . وكذا اقتناء المعدات المعلوماتية
   

   الصيد البحري 2.1.4
  

 ما قدره 2008يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المرصد لفائدة قطاع الصيد البحري برسم سنة 
  :درهم موزعا كما يلي  341.244.000

  

   درهم؛122.170.000  ..............................الموظفين نفقات -
  درهم؛  91.016.000  ............. نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .  درهم128.058.000  .............................. نفقات االستثمار-
  

 التي 2010-2007يندرج البرنامج االستثماري لهذا القطاع في إطار اإلستراتيجية القطاعية 
 المحافظة على  الموارد البيولوجية ومجالها البحري من خالل مقاربة مسؤولة وتدبير تهدف إلى

مستدام لألصناف البيولوجية وإنعاش الظروف السوسيو مهنية واالقتصادية للعاملين في البحر عبر 
  .إنجاز قرى للصيادين على طول الساحل الوطني
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  : بالمجاالت األساسية التالية2008نة   يرتكز البرنامج االستثماري في هذا اإلطار برسم س
  

يتعلق األمر بمتابعة إنجاز البرنامج الوطني لتهيئة الساحل الذي يهدف إلى  : التقليدي الصيددعم 
إنجاز البنيات التحتية للصيد على شكل أقطاب صغيرة للتنمية المحلية تسعى إلى إنعاش تنمية الصيد 

  .  وظروف عيشهمملين وتحسين مداخيلهالتقليدي وكذا تثبيت باعة السمك المتجو
  

 إنجاز نقط التفريغ مجهزة على 2010-2007 من المتوقع خالل الفترة وفي هذا اإلطار
ورأس سيم بالصويرة ب )  قاربا23( وشماللة بالناضور)   قاربا46( مستوى مناطق تيبودا بالناضور

وسيدي رحال )  قاربا100(اط سال وأبي رقراق بالرب)  قاربا 100(وبهيبيه بالصويرة ) قاربا 50(
وشبيكة بطانطان وكذا بناء قرى للصيادين بشمالة بشفشاون وبدوزة بآسفي وتفنين )  قاربا25(بسطات 

  .بشتوكة أية باها
      

 ميزانية الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية من خاللويتم تمويل هذا البرنامج 
  .المكتب الوطني للصيداالت وأقاليم شمال المملكة ووكالة تنمية عمواالجتماعية و

  
كما يتوقع مواصلة إعادة الهيكلة وتأهيل أسطول الصيد التقليدي عبر اقتناء وحدات جديدة 

  . متطورة تعوض الوحدات القديمة
   

بهذا باإلضافة إلى تعزيز مراقبة التفريغ تهم العمليات المتعلقة : حماية الموارد البحرية والبحث العملي
المجال إعداد مخططات التهيئة في حالة اإلفراط في االستغالل أو مخططات التنمية في حالة قلة 

ومن البرامج المتوقعة أليضا تهيئة وتنمية عدة مصايد في المياه العميقة . اإلنتاج في منطقة معينة
رد البحرية   اإلستراتجية من جهة وحماية المواوتستجيب هذه العمليات للحاجيات. والمتوسطة

  .من جهة أخرى والمساهمة في دينامية تنمية المناطق المعنية
  

 مليون درهم 53,35 المعهد الوطني للبحث البحري غالفا ماليا يقدر ب رصد: البحث البحري
 :يهم العمليات التالية الذي العمل من أجل إنجاز برنامج 2008برسم سنة 
  

 واالقتصادية الضرورية لوضع مخطط لتدبير إعداد المعطيات البيولوجية والتكنولوجية 
 المصايد وتقييم انعكاس التدابير المتخذة؛

 
إنجاز حمالت للتنقيب والحراسة المستمرة للساحل بهدف ضمان نظافة الوسط البحري عبر  

 وضع شبكة محطات للمراقبة ومختبرات مراقبة طول الساحل؛
 

 دراسات وأبحاث وتجارب تهدف إلى تقييم قدرات الساحل الوطني في مجال الطحالب عبر 
 إنعاشه وتنميته وإعادة إنتاجه بالمجال الذي يوجد تحت المراقبة وتنويع الطحالب ؛

 
إنعاش وتنمية إنتاج الطحالب ذات القيمة العالية ورفع حجم الصادرات الوطنية من  

 . المنتجات البحرية
    

ن التحكم في جودة المنتجات البحر من المتوقع إنجاز عمليات تمكن م: تثمين منتجات الصيد
منح الدعم لفائدة المهنيين من أجل احترام المعايير الصحية وترشيد وتتبع تسويق منتجات الصيد بغية و

  .    تنمية صادرات هذا القطاع
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 مليون 20من المتوقع اقتناء قارب سريع لإلنقاذ بالميناء الجديد ببوجدور بملغ : اإلنقاذ البحري
  .  حالياتوفرةقوارب المال أسطول تعزيز درهم من أجل

  
  

يهدف إلى ضمان مالئمة أفضل تم وضع مخطط للتكوين  التكوين المهني في الميدان البحري
  :بين التكوين والشغل

  
وفي هذا اإلطار .  وتعزيز تأطيره لتلبية حاجيات القطاع وتأهيل هياكلهتنويع شعب التكوين 

 إلى المعهد 2007 للصيد البحري بداية من يناير تم تحويل معهد التكنولوجيا المتخصص
  القطاع من األطر العليا المؤهلة؛حاجياتالعالي للصيد البحري من أجل تلبية 

 
  . تعزيز التكوين المستمر وحاجيات محاربة األمية 

  
هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن عمليات تحديث وتأهيل أسطول الصيد الساحلي والبحث في ميدان 

يتم ،  ودعم التنظيمات المهنيةالتكوين وتأهيل مسلسل التسويق وادة هيكلة الصيد التقليديعالصيد وإ
 التي تم  اتفاقية الصيد البحريفي إطار مليون أورو 44 بمبلغ التحاد األوروبي تمويلها من طرف ا

  .وات لفترة تمتد على أربع سن2005 خالل سنة األوروبياالتحاد  بين الحكومة المغربية وإبرامها
  

وباإلضافة إلى ذلك، سيستفيد هذا القطاع من دعم مالي متميز في إطار االتفاقية الموقعة بين 
 116 بغالف مالي إجمالي يصل إلى 2007 غشت 31المملكة المغربية ومؤسسة تحدي األلفية بتاريخ 

 الصيد التقليدي وتتعلق أهم العمليات المبرمجة في إطار هذا االتفاق برسم قطاع. مليون دوالر أمريكي
 نقطة للتفريغ مجهزة وتحديث أسطول الصيد التقليدي وإعادة تنظيم مسالك 20أساسا ب تهيئة وإنجاز 

  . التسويق
  

  المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 2.4
  

برسم سنة  تم رصد غالف مالي لفائدة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
  : درهم موزعا كما يلي 813.346.000 قدره 2008

  

 ......................................موظفين ال نفقات-   درهم ؛333.930.000
 ...................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-   درهم ؛40.956.000 

 ...................................... نفقات االستثمار-   درهم ؛152.460.000
 ............................ الصندوق الوطني الغابوي-  درهم ؛272.000.000

  ....... صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية-  .   درهم14.000.000
  

  
ومحاربة  وتنمية الغابة حمايةيهدف هذا الغالف المالي إلى تعزيز عمل هذه المندوبية و

 كولوجية والمساهمة في التنمية االقتصاديةيالتنمية المستدامة لألنظمة اإلمان بهدف ضالتصحر 
  .لها للمناطق الغابوية والمحادية واالجتماعية 

  
  : بما يلي2008تتعلق العمليات المتوقع إنجازها من طرف هذا القطاع برسم سنة 
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إلى المحافظة على الثروة ترمي مشاريع االستثمار المبرمجة في هذا اإلطار : التنمية الغابوية
 :الوطنية الغابوية ومحاربة اندثار الغابات وذلك من خالل 

  
وتجديد وتحسين المراعي الغابوية على عمليات إعادة تشجير طبقا للتصميم المديري  إنجاز 

بمختلف   هكتار29.800 المغروسات القديمة على مساحة عزيزتو هكتار 32.000مساحة 
 ؛جهات المملكة

 
  ؛ مليون شتلة40,5إنتاج أكثر من برنامج تفعيل  

  
  هكتار ومنح تعويضات لفائدة السكان المعنيين؛48.000تهيئة مساحة  

  
 . هكتارا438.387 على مساحة تهيئة غابات األركان والصنوبرإنجاز دراسات مواصلة  

  
  :عبر محاربة التصحر وحماية الطبيعة

      
 ا حوض13عالجة التعرية على مستوى تهيئة األحواض المنحدرة وم مواصلة برنامج  
 ؛حظى باألولويةي

 
 الحماية والحد من انعكاسات ظاهرة زحف الرمال بالمناطق ذات األولوية بأقاليم الجنوب  

 ؛ ا هكتار479مساحة تبلغ على المعالجة الميكانيكية والبيولوجية عبر 
  

صميم المديري لمحاربة طبقا لتوصيات التحرائق الغابات  تعزيز وسائل المراقبة ومحاربة  
 ؛ حول أسباب وعواقب الحرائقحرائق الغابات ومتابعة برنامج تعميم المعلومات

  
تهيئة وتدبير الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي لشبكة  إتمام عمليات  

 حدائق وطنية ذات األولوية ويتم تمويل هذا البرنامج من طرف 3 محمية و13تتكون من 
 ؛ في إطار مشروع تدبير المحمياتوق العالمي للبيئةالصند

 
 مناطق الصيد والصيد الساحلي وتثمين وتنمية إعمار إنجاز عدة عمليات لتهيئة وإعادة  

تقوية مساهمة الرصيد الحيواني والسمكي في التنمية االقتصادية واالجتماعية الشراكة و
 ؛للوسط القروي

 
من أجل " حديقة الحيوانات بالرباط"ديدة تسمى  مواصلة إحداث شركة مجهولة االسم ج 

بناء وتدبير حديقة حيوانات جديدة تستجيب للقواعد الدولية والتوفيق بين المحافظة على 
 .الحيوانات واألنشطة الترفيهية

  
  الحفاظ على الملك الغابوي والتجهيزات األساسية 

  

  : مياه والغابات بما يليوفي هذا اإلطار من المتوقع أن تقوم المندوبية السامية لل
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متابعة إنجاز العمليات المتعلقة بتحديد الملك الغابوي وإعداد ملفات تقنية لتحفيظ مساحة   
 ؛ هكتار750.000تقدر بـ  

 
إطار مشاريع تجديد الغابة في  كلم من المسالك 700شق وإعادة تأهيل وصيانة أزيد من   

 ؛طق الغابوية والمحادية لهاوذلك للمشاركة في عملية فك العزلة عن المنا
  

 وبناء مساكن  وبنايات إداريةات دار لفائدة حراس الغاب 240أكثر من إعادة تأهيل وتجهيز  
 ؛جديدة لفائدة حراس الغابات بهدف تعزيز البنيات التحتية للتأطير وتدبير الموارد الغابوية

 

اركية بين عتماد مقاربة تشعبر ا: التنمية المندمجة للمناطق الغابوية والمحادية للغابات
   .الساكنة والجماعات المحلية المعنيين

    

  :في هذا اإلطار، سيتم إنجاز العمليات التالية
  
 الذي يهدف واد المالح وسد عالل الفاسي لانطالق مشروع تهيئة األحواض المنحدرة   

 :أساسا إلى
 

 تعزيز األراضي المخصصة للرعي والزراعة؛ 
 

  تضررت بفعل التعرية وإنجرافات التربة؛معالجة األراضي التي 
  

 .تعزيز البنيات التحتية الغابوية 
 

 جماعة قروية موزعة على جهات 17 كلم مربع ب 2.083يمتد هذا المشروع على مساحة 
 مليون 355 نسمة من السكان بتكلفة إجمالية تقدر ب 120.000فاس وبولمان والشاوية ورديغة وتضم 

  .درهم
 

ضافية للتجهيز السوسيو اقتصادي وتنمية السياحة بحوض أوريكا من أجل  إنجاز عمليات إ 
تعزيز االستثمارات المنجزة في مجال تهيئة أنظمة اإلنذار وإعادة التشجير والمساهمة في 

 تعزيز ظروف عيش السكان بهذا الحوض؛
 

وع مشر( متابعة إنجاز مشروع التنمية التشاركية للمناطق الغابوية لألطلس المتوسط   
 التهيئة والتنمية التشاركية للموارد الغابوية واالستثمار الفالحي الذي يرتكز على). خنيفرة

وذلك في إطار برنامج  وتحسين أنظمة الرعي وتقوية البنيات األساسية السوسيو اقتصادية
 ؛"ميدا"

  
ا بإقليم األشغال المتعلقة بمشروع التنمية المندمجة للمناطق الغابوية والمحادية له إتمام  

ويرمي هذا المشروع أساسا إلى . إفران والذي تم تمويله من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية
 إحداث وتنمية نظام لالستغالل والتدبير العقالني للغابة والمراعي واألراضي الفالحية؛
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 والذي يهدف إلى حمايةمشروع التنمية التشاركية للمناطق الغابوية بشفشاون إنجاز   إتمام 
والتدبير العقالني للغابات وتعزيز أنظمة اإلنتاج باألماكن التي تعاني من اجتثاث الغطاء 

 .الغابوي
 

   والماء والبيئةالطاقة و المعادن 3.4
  

برسم السنة المالية والماء والبيئة يبلغ الغالف المالي المخصص لفائدة وزارة الطاقة والمعادن 
  :عا كما يليدرهم موز 3.279.522.000 ما قدره 2008

  
  درهم؛ 401.346.000  .........................نفقات الموظفين

   درهم؛144.191.000  .........نفقات المعدات والنفقات المختلفة
  .درهم 2.733.985.000  .........................نفقات االستثمار

  
  الطاقة و المعادن 1.3.4

  

 ما قدره 2008ة الطاقة والمعادن برسم السنة المالية يبلغ الغالف المالي المخصص لفائدة وزار
  :  درهم موزعا كما يلي515.696.000

  
  درهم؛ 108.697.000  .........................نفقات الموظفين

   درهم؛99.216.000  .........نفقات المعدات والنفقات المختلفة
  .رهمد 307.783.000  .........................نفقات االستثمار

  
 إطار إستراتيجية التنمية الطاقية فيالطاقة والمعادن  لقطاع يندرج البرنامج االستثماري
 : والمعدنية المرتبطة بالمجاالت التالية

  
  الطاقةمجال. 1

  

تندرج اإلستراتيجية المتخذة في هذا المجال في إطار مسلسل انفتاح االقتصاد الوطني ومواكبة 
وتهدف هذه اإلستراتيجية ذات األبعاد المتعددة إلى التخفيف من . فها البالد دينامية التنمية التي تعر

ومتابعة مسلسل تحرير القطاع وإعادة  تأمين التزود بالطاقةانعكاسات ارتفاع أسعار المواد البترولية و
  .هيكلة الوحدات العاملة في القطاع والبحث عن آليات جديدة للتحكم في تكاليف الطاقة

  

إلطار، وافق البنك الدولي على منح الحكومة المغربية قرضا لدعم السياسة التنموية وفي هذا ا
ويرتكز هذا اإلصالح  على .  مليون دوالر أمريكي من أجل مواكبة إصالح قطاع الطاقة100بمبلغ 

  :            المحاور األساسية التالية
  

ليص مخاطر استهالك الطاقة على في إطار التنمية المستدامة عبر تقتأمين التزود بالطاقة   
وتثمين الموارد الوطنية عبر إنعاش مصادر التموين تنويع والبيئة والصحة العمومية 

 ا؛حالي% 7,2 مقابل 2012من الطاقة في أفق % 10توقع أن تمثل يالطاقات المتجددة التي 
 



 2008قــانــون المــالـيــة لســنـة مــشـروع 

  مذكرة تقديم
 

139

 إعادة  تعزيز تنافسية االقتصاد المغربي بصفة عامة وبقطاع الطاقة بصفة خاصة عبر 
 هيكلة قطاع الكهرباء وانفتاحه الجزئي على المنافسة مع ضمان تأمين التزود بالطاقة؛

  
وتنمية الرصد والتوقعات الطاقية من أجل   تسهيل تتبع وتقييم السياسة الطاقية وتعزيز 

توجيه عمليات السياسة الطاقية المغربية مع إدراج إصالحات القطاع في إطارها 
 .اإلستراتيجي

 

  : بما يلي2008لق العمليات المبرمجة في هذا اإلطار برسم سنة تتع
  

  :يتعلق األمر على الخصوص بما يلي: ءالكهربا
 

 من أجل تعميم الولوج إلى الكهرباء خالل :إتمام البرنامج  الشامل لكهربة العالم القروي 
 1996نة  الذي انطلق في س هذا البرنامجوتيرة إنجازوتجدر اإلشارة إلى أن . 2008سنة 

 من كهربة العالم القروي 2006 خالل سنة  مكنت، مستويات جيدة2002منذ سنة عرفت 
 ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة خالل سنة . أسرة1.598.440 لفائدة %90بنسبة 
   %. 98 إلى 2007

 
 اختيار ايجابيات البرنامج الشامل يهدف الذي: ويرانطالق مخطط تثمين كهربة العالم الق 

ويهدف هذا . هربة العالم القروي وضمان اعتمادها في ميادين ذات قيمة مضافة عاليةلك
المخطط أساسا إلى تحديد وتنمية األنشطة االقتصادية تتمحور حول الشبكات الكهربائية 
خاصة في المجال الفالحي وإنعاش النشطة ذات البعد الوطني والجهوي المتعلقة بالري 

  .والتحويلوصناعة التبريد والتجفيف 
 

كلفة بهدف المساهمة في تأهيل النسيج  والبحث عن الطاقة بأقل تنويع المصادر الطاقية 
االقتصادي وتعزيز قدرته التنافسية وتطوير عمليات التنقيب من خالل إبرام اتفاقيات 

 .تنقيب مع مستثمرين مغاربة وأجانبلل
 

لكهرباء وتشجيع اإلنتاج الذاتي، ومن أجل التخفيف من ضغط الطلب على اإلنتاج الوطني من ا
 هكذا، من شأن التعديل المرتقب للقانون . ميغاواط50 إلى 10من المتوقع رفع سقف اإلنتاج الذاتي من 

المتعلق بنظام المكتب الوطني للكهرباء أن يمكن المنتجين الذاتيين من التوفر على طاقة كهربائية قد 
ديل من بلوغ أهداف تنمية استعمال الطاقات المتجددة في كما سيمكن هذا التع.  ميغاواط50تصل إلى 

 . ميغاواط انطالقا من مصادر متجددة1.000 خاصة عبر إنتاج طاقة كهربائية تصل إلى 2012أفق 
  

 في تعزيز فعالية قطاع المواد صدد في هذا التوخاةهدف المتجلى األت: المواد البترولية
 :وبهذا الخصوص سيتم إنجاز العمليات التالية. 2009 وتوفير سوق منفتح في أفق البترولية

 
 والرفع من قدرات التخزين والتحرير التدريجي تعزيز قطاع توزيع المواد البترولية

للقطاع من أجل تلبية حاجيات تنمية سوق البترول الداخلي وكذا تعزيز شروط سالمة األشخاص 
 والمحطات وتعزيز جودة المنتجات والخدمات؛

 
 : عبر ت لتكرير وتوزيع المواد البتروليةتطوير محطا
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 وتعزيز بها بهدف تعزيز شروط السالمة تحديث وسائل تكرير وتأهيل وحدات التصفية 
 جودة المواد البترولية التي تم تكريرها محليا وتقليص اإلنبعاثات السامة؛

 
 الجهوي تعزيز قدرات االستقبال بمختلف موانئ المملكة من أجل توزيع جيد على المستوى 
حجم مخازن االحتياط إحداث مخازن جديدة للمواد البترولية التي تم تكريرها ورفع و

 .اإلستراتيجي
 
 قطاع المعادن والجيولوجيا . 2
 

  : حول العمليات التالية2008برسم  يتمحور برنامج عمل قطاع المعادن والجيولوجيا
  

تمكين البالد من بنية تحتية جل من أمواصلة إنجاز البرنامج الوطني للخريطة الجيولوجية  
تعزيز التنقيب عن المعادن والبترول وتقييم مخزون المغرب من الماء وإعداد لجيولوجية 

ستصل نسبة تغطية البالد  وهكذا، .التراب الوطني والوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية
سبة بالن% 8,3و بالنسبة للجيولوجيا%  34  إلى 2008بالخرائط في نهاية سنة 

  ؛بالنسبة للجيوفزيائية% 39و للجيوكميائية
 

 من خالل تفعيل البرنامج الوطني  في مجال المعادن وتنمية الشراكةإنعاش قدرات المغرب 
 وذلك من أجل 2007المتوفرة الذي انطلقت أشغاله في يوليوز المناجم الصغيرة لتنمية 

لى المستوى المحلي والرفع تأهيلها وتمكينها من إحداث فرص الشغل وإحداث الثروات ع
 من فرص اكتشاف معادن قصد استغاللها على المستوى الصناعي؛ 

  
  وتعزيز مراقبة المناجم والبترولية المعدنية تدابير تهدف إلى المحافظة على الثرواتاتخاذ 
 .تعزيز المركزية وال تركيز تدبير رخص التنقيب عن المعادنو

 
عزيز تنظيم دورات التكوين بمدارس المعادن بتويسيت وسيتم دعم هذه العمليات من خالل ت

  .  طالبا متدربا185بوجدة ومراكش التي تستقبل سنويا 
  

   اإلعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية.3
 

 ويتعلق بالقطاع ألهم المؤسسات العمومية العاملة 2008تمت برمجة إعانات مالية برسم سنة 
  : األمر ب

  
 ربورات و المعادنالمكتب الوطني للهيدروكا 

  
والتي تبلغ  2008برسم سنة  ستمكن إعانة التجهيز المخصصة لفائدة هذا المكتب 

 درهم من تمويل المهام المنوطة به في مجال البحث المعدني والتنقيب عن مناجم 235.085.000
ه وتهدف المحاور الرئيسية لهذ. جديدة وجرد اإلمكانيات المعدنية للطبقة األرضية الوطنية 

اإلستراتيجية إلى المساهمة في تطوير التنقيب واستغالل الهيدروكاربورات والموارد المعدنية وذلك في 
  .إطار تشاركي مع القطاع الخاص
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  المتجددةمركز تنمية الطاقات  
   

 برنامج عمل هذا المركز عانة المخصصة لهذا المركز من المساهمة في إنجازاإلستمكن 
  :ما يليالذي يهدف أساسا إلى وقات المتجددة الطاخاصة في مجال تنمية 

  
مساهمة الطاقات المتجددة بشكل فعال في مجهودات الدولة لتلبية الطلب المتزايد على  

 الطاقة وكذا تحسين تنافسية القطاعات المنتجة؛
  

المشاركة في المجهود الوطني لحماية الموارد الطبيعية وحماية البيئة على الخصوص  
 إلنبعاثات الغازية ومحاربة قطع الغابات وسالمة التزود بالماء؛من أجل تقليص ا

 
توفير شروط دينامية االستثمار الخاص والشراكة على مستوى اإلنتاج المستقل  

 للكهرباء وتنمية شركات للخدمات الوطنية؛
  

التأهيل الخاص للمنتوجات ولقواعد التجهيزات الطاقية وفقا للقواعد الدولية في هذا  
 المجال؛

 
 محطة 1.000تنمية تجارة الخدمات الطاقية عن قرب عبر إنجاز برنامج إحداث  

للطاقة بتعاون مع برنامج األمم المتحدة للتنمية ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم وعماالت 
 .      الشمال للمملكة

  
 مركزية الشراء وتنمية منطقة تافياللت و فكيك 

  
إلى مواصلة إنجاز البرنامج الخاص بإعادة  2008برسم سنة يهدف برنامج عمل هذه المؤسسة 

 على المبادرة الخاصة مع الحفاظ على مكتسبات الصناع التقليدية لتعزيز انفتاحها المناجمهيكلة 
  .  مع ضمان مراقبة ومواكبة مستمرة لألنشطة المعدنية التقليديةالتقليديين

  
   المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية 

  
 ب 2008برسم لفائدة هذه المؤسسة لهذه اإلعانة المخصصة فع من المتوقع أن ترت

وستمكن هذه .  درهم72.054.00 درهم إلى49.704.000حيث ستنتقل من درهم  22.350.000
 سنويا في إطار  مهندس15.000 في برنامج تكوين  هذه المؤسسة مساهمةاإلعانة من تعزيز

مستوى التخصصات العليا  المعدنية وتحسين تنمية البحث العلمي في ميدان الصناعةإستراتيجية 
   .وتعزيز تنافسية النسيج الصناعي الوطني ومواجهة إكراهات انفتاح االقتصاد الوطني

  
   الماء2.3.4

  
، ما قدره 2008برسم سنة لمجال الماء يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المخصص 

  : كما يليا درهم موزع2.340.681.000
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  : قطاع هندسة المياه  
    

  الموارد المائية البحث عن . 1
  

جة المتعلقة بتعبئة واستعمال الموارد المائية، رغبة في توضيح الرؤية المستقبلية وتحسين البرم
  :ويتعلق األمر بما يلي. ذات طبيعة وطنية بإعداد دراسات إستراتيجية  الماء قطاعقام

  
 ، المتدخلين في هذا القطاعلكليعد وثيقة مرجعية إستراتيجية الذي المخطط الوطني للماء  

وقد تم االنتهاء من إعداد هذا . ابلوغه آليات تحدد األهداف على المدى البعيد ولكونها
 المخطط وسيتم عرضه على المصادقة خالل الدورة المقبلة للمجلس األعلى للماء والمناخ؛

 
األهداف المتعلقة بجودة الماء حدد الذي يالمخطط الوطني لحماية جودة الموارد المائية  

الكفيلة بتفعيل المشاريع في هذا الصدد ويضع البنيات واآلليات والتدابير التي يجب اتخاذها 
 واإلجراءات المقترحة؛

  
 الفيضاناتحدد المواقع المعرضة ألخطار الذي يالمخطط الوطني للوقاية من الفيضانات  

 إعداد برنامج عمل في هذا اإلطار، تم. تفعيلهال التخطيطوكذا اقتراح الحلول المناسبة و
  .     فيضاناتلبا بشكل كبير ا موقعا مهدد50مكافحة الفيضانات يهم ل

    

  ائيةالمالرفع من رصيد الموارد . 2
  

مكنت المجهودات المبذولة في مجال تعبئة المياه السطحية من رفع الطاقة االستيعابية للمنشآت 
 على مستوى 2006 مليار متر مكعب نهاية 17 إلى 2002 مليار متر مكعب نهاية 15,6المائية من 

  .  منشئة مائية كبيرة118
    : بما يلياإلطار في هذا 2008 برسم سنة العمليات المبرمجةتتعلق أهم 

  
 :الشروع في استغالل السدود التالية 

  
 مليون درهم ويرمي إلى تأمين تزويد المنطقة 400سد واد الرمل بتكلفة إجمالية قدرها  

 بالماء الصالح للشرب والماء الخاص يالمتوسط-لمركب المينائي طنجةلالحرة 
 ؛ي وقاية هذا المركب من الفيضاناتعي كما سيساهم فباالستعمال الصنا

 
ون درهم ويهدف باألساس إلى تعزيز تزويد ي مل570 قدرها إجمالية ةتكلفبسد ويركان  

 يصل تنظيم صبيب مائيوسيمكن هذا السد من . مدينة مراكش بالماء الصالح للشرب
  ؛ مليون متر مكعب سنويا85حجمه إلى 

  
  

     درهم؛260.556.000  .................. نفقات الموظفين -
      درهم؛33.125.000  .... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم2.047.000.000  .................. نفقات االستثمار-
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 وترمي أشغال تعلية هذا السد إلى تنظيم صبيب مائي .سد سيدي محمد بن عبد اهللا 
 مليون متر مكعب سنويا انطالقا من حوض أبي رقراق وتعزيز تزويد 323 بحجم

 ؛ الرباط بالماء الصالح للشرب-المنطقة الساحلية الدار البيضاء
  

 :انطالق أشغال أربعة سدود جديدة 
 

نة شفشاون بالماء الصالح للشرب سد موالي بوشتة الذي سيمكن من تأمين تزويد مدي 
عرف صبيبه المائي انخفاضا ي الذي ءالتي يتم تزويدها حاليا من منبع رأس الما

  مليون درهم؛210من المتوقع أن تبلغ تكلفة هذا السد . ملحوظا بفعل الجفاف 
 

صبيب واد أنسكمير بالحوض في  التحكمسد تمالوت بإقليم خنيفرة الذي سيمكن من  
تزويد  و هكتار5.000 سقي األراضي الفالحية على مساحة بهدفوية العالي لمل

  مليون درهم؛350وتقدر تكلفة هذا السد ب. تجمعات السكنية بالماء الصالح للشربال
 

 مليون درهم، يهدف 600سد زيرار على واد القسوب بإقليم الصويرة بتكلفة تقدر ب 
نات وتلوث مياه السيول وكذا يضاهذا السد إلى حماية ساحل وشاطئ الصويرة من الف

لح للشرب والماء المخصص للصناعة تزويد المدينة والتجمعات السكنية بالماء الصا
  هكتار بمنطقة القسوب؛1.500راضي الفالحية على مساحة وسقي األ

 
لح للشرب تزويد منطقة تينجاد بإقليم الراشدية بالماء الصاالذي سيمكن من سد تميكت  

تبلغ تكلفة .  فرشاة المياه الجوفية بهذه المنطقةإنعاشوكذا حية وسقي األراضي الفال
  .  مليون درهم255هذا السد 

 
 مواصلة أشغال إنجاز المنشآت التالية 

 
 تكلفةال تقدر.  برشيدناحية مدينةسد مازر والمركب المائي كدية القرن وتمدروست ب 

 المساهمة في حماية هذه هدف إلىت مليون درهم و700 ه المنشآت بحواليهذل اإلجمالية
ومطار محمد  وخاصة الطريق السيار الفيضانات منالبنيات التحتية وكذا المدينة 
 ؛2010ويتوقع أن تنتهي األشغال بهذه المنشآت المائية سنة .  السكة الحديدية والخامس

 
تقدر تكلفة .  كلم من مدينة تطوان15الواقع على واد مهيرجات على بعد  سد مارتيل  
 مليون 120وسيتوفر على طاقة استعابية تصل إلى  مليون درهم 900 السد بحوالي هذا

ويهدف .  مليون متر مكعب سنويا60متر مكعب وسيمكن من تنظيم صبيب مائي بحجم 
 1.000سقي مساحة تفوق مدينة تطوان بالماء الصالح للشرب وتزويد إلى هذا السد 

ويتوقع أن تنتهي  .الفيضاناتمن ل هكتار وكذا حماية مدينة تطوان وضفتي مارتي
 ؛2012 سنة شروع المااألشغال بهذ

 
يهدف  مليون درهم و500تقدر تكلفة هذه المنشأة بحوالي  .سد تاسكورت بإقليم شيشاوة 

وتزويد  مليون متر مكعب 24إلى تنظيم الصبيب المائي لواد أسيف المال في حدود 
ويتوقع أن . ة المنطقة من الفيضانات وحمايبالماء الصالح للشرب المجاورة ساكنةال

 ؛2011 سنة السد اتنتهي األشغال بهذ
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 مليون درهم 115وتقدر تكلفة هذه المنشأة بحوالي  .بولمان بإقليم سهب المركةسد  
بالماء الصالح المراكز المجاورة وتزويد إلى حماية مركز كيكو من الفيضانات يهدف و

 السد اويتوقع أن تنتهي األشغال بهذ. ل السد وسقي المجال الفالحي الواقع أسفللشرب
 ؛2008سنة 

  الفيضانات من الوقاية. 3
  

المناطق المعرضة الوقاية من الفيضانات من أجل حماية في مجال تم تعزيز تدخل هذا القطاع 
برشيد والدار البيضاء وطانطان وزايو  المحمدية وسطات وبن احمد و مدنللفيضانات وعلى الخصوص

 هذا، ويتم تحديد العمليات المنجزة في هذا .خيراتص وأبي جعد والقصر الكبير وشيشاوةوواد زم و
اإلطار بتشاور مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والجهوية المعنية كما يتم تنفيذها في إطار 

 .تشاركي من خالل المساهمة المالية لهذه الجماعات
  

  للشرب تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح. 4
  

 لتزويد الساكنة القروية بالماء الصالح 2006-2004مكنت المجهودات المبذولة خالل الفترة 
 تزويد ساكنة إضافة تتجاوز للشرب في إطار برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب من

صالح للشرب بالعالم ، وبالتالي رفع نسبة الولوج إلى الماء البهذه المادة الحيوية   نسمة 2.800.000
 األشغال المنجزة في هذا اإلطار العمليات همتو. 2006 سنة %77 إلى 2004 سنة %62القروي من 

 :التالية
  
 الستكشاف؛ا عمليات التنقيب وإنجازحفر اآلبار و 

 
 تهيئة نقط الماء؛ 

 
 تهيئة المنابع وبناء منشآت لتخزين وتوزيع الماء؛ 

 
  .شرب انطالقا من القنوات الجهويةتزويد الساكنة بالماء الصالح لل 

 
 بالماء ة القرويساكنة إنجاز أشغال تزويد الةواصل بم2008ويتعلق برنامج العمل برسم سنة 

ادة  هذه المإلى نسبة الولوج ، وبالتالي رفع نسمة مليون1,54 دوار يضم 2.220الصالح للشرب لفائدة 
 .%90 بالعالم القروي إلى

  
 ةيانة المنشآت المائيص. 5

 
إصالح وعمليات العادية لصيانة الفي مجال المحافظة على الرصيد المائي وباإلضافة إلى 

ت الهندسة المدنية ئامنش سدود همت 10الكبرى ما يقارب  الصيانة عمليات شملتالمنشآت، 
 :نذكر ما يليالعمليات ومن بين هذه . والتجهيزات االلكتروميكانيكية

 
انخفضت القدرة وقد . 1955 شرع في استغالله سنة الذي رف سد مشرع حماديأشغال ج 

 6 مليون متر مكعب إلى 42من  لاوحعابية المستعملة لهذا السد نتيجة ترسب األياالست
 مما أدى إلى تراجع دوره اإلستراتيجي في توفير مياه السقي لسهل ملوية مليون متر مكعب
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ي وفي المستقبل ماء الصناعوتزويد مدينتي الناضور وبركان بالماء الصالح للشرب وال
. القريب بالنسبة لوجدة وتاوريرت حيث توجد قيد اإلنهاء عمليات ربط شبكاتهما بهذا السد

 مليون متر مكعب على ثالثة مراحل 5و تهدف عملية الجرف إلى إزالة الوحل بحجم 
 9,1الي  بحوة مليون درهم وبالتالي الرفع من قدرته االستيعابي150بتكلفة إجمالية تقدر ب 

  مليون متر مكعب؛
 

 ، الواقع بإقليم تارودانت والذي يلعب دورا أساسيا في إعادة هيكلة سد عبد المومنأشغال  
ومن المرتقب أن تمكن هذه . دير بالماء الصالح للشرب والماء الصناعياكآتزويد جهة 

بهذه األشغال من تعزيز المستوى المطلوب للسالمة وإصالح الشقوق التي بدأت تظهر 
 مليون درهم ومن المرتقب أن 270وتبلغ التكلفة اإلجمالية لهذه األشغال حوالي . المنشأة 

 .2008تنتهي في نهاية 
  

   قديم الدعم لوكاالت األحواض المائيةت. 6
 
من  ها تعزيز قدراتعبراألحواض المائية  كاالت الدعم المقدم لو2008 خالل سنة واصلسيت

  . المتعلق بالماء10.95قانون رقم المهام التي يخولها تمكينها من القيام بالأجل 
    
مواصلة الدراسات من أجل لهذه المؤسسات من  ستمكن المساهمات المالية والدعم التقنيو

تمويل مشترك للمشاريع المتعلقة بتصفية  وتحيين المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المالية
ى جودة الموارد المائية والحماية من الفيضانات وتشجيع تقنيات وأنظمة المياه المستعملة والمحافظة عل

 .االقتصاد في الماء خاصة في مجال السقي
  
   أخرى عمليات. 7

 
 : بإنجاز العمليات التاليةهذا القطاعقوم يباإلضافة إلى العمليات السالفة الذكر، س

  
 ومعايرة مجاري المياه مواصلة األشغال والدراسات المتعلقة بحماية حافات األنهار 

 ومحاربة ترسب الوحل وتحسين جودة الماء والوقاية من التلوث؛
 

تعزيز وتهيئة الرصيد المائي عبر إنجاز عمليات التنقيب وحفر اآلبار للتزويد بالماء  
الصالح للشرب والماء المستعمل في الصناعة وبالماء المخصص للري وكذا استكشاف 

 لجوفية خاصة بالجهات التي تعرف خصاصا في هذه المادة الحيوية؛وتقييم الموارد المائية ا
  

 القيام تعبئة واستكشاف وتقييم الموارد المائية الجوفية باألقاليم الجنوبية للمملكة عبر 
وذلك حفر اآلبار من أجل تزويد ساكنة هذه األقاليم بالماء الصالح للشرب والري و بالتنقيب

وكالة التنمية االقتصادية واالجتماعية لألقاليم و خليةات مع وزارة الدافي إطار شراك
 . للمملكةالجنوبية
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  :قطاع األرصاد الجوية  
  

تهدف الجهود المبذولة من طرف مديرية األرصاد الجوية الوطنية إلى تحسين التحكم في 
سوسيو اقتصادية  التنمية ال على نشاط اإلنسان والمساهمة فياالعلوم المتعلقة بالجو والمناخ وتأثيرهم

  .خطار المناخيةاأل  حماية األشخاص والممتلكات من والمحافظة على البيئةو في  للبالد
  

  :العمليات التاليةب االستثمارات المنجزة في هذا اإلطار برسم الثالث سنوات األخيرة وتتعلق
 

منظمة ير معايمع محطتين جديدتين لمراقبة األرصاد الجوية وجعلها تتالءم انطالق العمل ب 
وماتيكية تاستعمال وسائل أو، وقياس وتتبع األرصاد الجويةاألرصاد العالمية المتعلقة ب

للمراقبة على مستوى أبراج المراقبة الجوية واألرضية والبحرية خاصة بمطارات محمد 
 الخامس ولعيون والداخلة ومكناس وإفران ووارززات والراشيدية ؛

 
 من خمسة وحدات؛تأهيل شبكة الرادارات المكونة  

  
 انطالق العمل بمحطتين من الجيل الثاني لالستقبال عبر األقمار االصطناعية؛ 

 
 وضع نظام لالستشعار البعدي وتتبع ظواهر اإلعصارات ؛ 

 
 قصد لمديرية األرصاد الوطنية يةتحديث وتعزيز وسائل االتصاالت واألنظمة المعلومات 

   .لوحدات التابعة لها على المستوى الوطني وكذا تأهيل االرفع من نجاعتها وفعاليتها
  

ماتها مع حاجيات مجهوداتها الرامية إلى مالئمة خد 2008مديرية سنة هذه الصل استوو
. خبار العموماألرصاد الجوية وترشيد األنشطة االقتصادية وإالمرتبطة ب السالمةمرتفقيها في مجال 

بات في مجال األرصاد الجوية خصوصا عبر ومن أجل ذلك، تهدف هذه المديرية إلى تعزيز المكتس
وضع تجهيزات القياس واالستشعار البعدي الفضائي على مستوى شبكة األرصاد الجوية التابعة لها 

  .وذلك بغية التوفر على معلومات ومعطيات مناخية تتعلق بالفالحة والمالحة الجوية
  

  :تتعلق العمليات المتوقعة في هذا الصدد على الخصوص بما يلي
  

 ؛تشجيع البحث في علوم المناخ 
 

 تأهيل شبكة رادارات هذه المديرية؛ 
 

 تعميق المعارف حول الخصائص المناخية للبالد والعوامل المتحكمة في المناخ؛ 
 

استغالل تقنيات جديدة للمراقبة المناخية وأساليب التوقع على المدى المتوسط والطويل عبر  
 التحتية التقنية بهدف تحسين نظام اإلنذار ا بنيتهتعزيز واتتأهيل وتنمية شبكة الرادار

 لظواهر المناخية الخطيرة؛اواستشعار 
 
 .تطوير تطبيق علم المناخ في مختلف مجاالت األنشطة السوسيو اقتصادية 
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من جهة أخرى تواصل مديرية األرصاد الجوية مجهودات البحث عبر البرامج األساسية 
  :التالية

 
 ؛ أشهر3 ى على مدحالة التساقطات المطرية  توقعمي إلىوير" المبارك" برنامج  

 
 ويتوخى رفع التساقطات المطرية عبر تغيير الجو بطرق اصطناعية؛" الغيث"برنامج  

  
 توقعات الرقمية لألرصاد الجوية؛التطوير ويهدف إلى " البشير"برنامج  

  
  البيئة 3.3.4

 
  423.145.000 ما قدره 2008 المالية  برسم السنةلقطاع البيئةيبلغ الغالف المالي المخصص 

  :درهم موزعا  على الشكل التالي 
   

 درهم ؛  32.093.000  ..........................نفقات الموظفين -
  درهم ؛  11.850.000 .........نفقات المعدات و النفقات المختلفة -
 .م  دره379.202.000 ..........................نفقات االستثمار -
  

  : إلى إنجاز العمليات التالية2008برنامج عمل هذا القطاع برسم سنة يهدف 
  

 يهدف الذي مواصلة أشغال البرنامج الوطني لتطهير السائل وتصفية المياه المستعملة 
 وبلوغ نسبة ، وتحسين جودة المياه،تطهير السائلالتدارك التأخير المسجل في قطاع 

 في أفق %60 وتخفيض نسبة التلوث إلى %80 تصل إلى إجمالية للربط بشبكة التطهير
سنة  مليون درهم 150بمبلغ  في هذا البرنامج القطاع المذكور ساهم قد و.2015سنة 

مليون درهم برسم  250، ويتوقع أن يساهم بمبلغ 2007 مليون درهم سنة 200و 2006
 ؛ 2008سنة 

 
 سنة المقبلة، 15لذي يتوخى، خالل انطالق البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية ا 

تأمين جمع النفايات المنزلية وتنظيف المدن الكبرى والرفع من نسبة من جمع النفايات من 
، وإنجاز مطارح مراقبة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها % 90حاليا إلى % 70

وضمان التدبير بجميع الجماعات والمراكز الحضرية، وهيكلة كل المطارح المتواجدة 
. االحترافي لهذا القطاع بالمدن الكبرى ذات األهمية االقتصادية بالنسبة للفاعلين الخواص

وتبلغ مساهمة الدولة في هذا البرنامج .  مليار درهم37وتقدر تكلفة هذا البرنامج بحوالي 
 100 مليون درهم موزعة ما بين ميزانية الدولة بمبلغ 300 ما قدره 2008برسم سنة 

  مليون درهم؛200مليون درهم والجماعات المحلية بمبلغ 
 

.  مليون طفل متمدرس2تفعيل البرنامج الوطني للتأهيل البيئي للمدارس القروية لفائدة  
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين ظروف العمل والتمدرس بالمدارس القروية عبر وضع 

شرب والتطهير على مستوى المدارس، البنيات التحتية المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح لل
وقد تم التوقيع في . وضمان التكوين في مجال التنمية المستدامة على مستوى هذه المدارس

اإلطار بين قطاعي التربية الوطنية وإعداد التراب الوطني والبيئة -هذا الشأن على اتفاقية
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ي للماء الصالح ، وسيتم تفعيلها بتعاون مع المكتب الوطن2015-2006تغطي الفترة 
هذا، وتقدر التكلفة . للشرب ووزارة الداخلية فيما يتعلق بأنشطة الماء الشروب والتطهير

 مليون درهم برسم التعليم 105منها .  مليون درهم985اإلجمالية لهذا البرنامج بحوالي 
 مليون درهم برسم 610 مليون درهم برسم التزويد بالماء الصالح للشرب و270و

  التطهير؛ 
           

  حماية البيئة والثروات الطبيعية؛مجالمواصلة المشاريع النموذجية في  
 

 إعداد برامج لمحاربة تلوث الجو على مستوى المدن الكبرى؛ 
  

 .استكمال أشغال بناء مقر قطاع البيئة 
  

هذا، وستتم مواكبة المشاريع والعمليات المذكورة عبر تعزيز اإلطار التنظيمي 
  .ع والتقييم والمراقبة التي يتوفر عليها هذا القطاعووسائل التتب

  
  التكنولوجيات الجديدة  الصناعة والتجارة و 4.4

  
 برسم السنة والتكنولوجيات الجديدة  المالي المخصص لوزارة الصناعة والتجارة يبلغ الغالف

  :  درهم موزعا  على الشكل التالي 346.081.000 ما قدره 2008المالية 
  
 درهم ؛  115.407.000  ..........................الموظفيننفقات  -
 درهم ؛  63.591.000 .........نفقات المعدات و النفقات المختلفة -
 . درهم 167.083.000 ..........................نفقات االستثمار -
  

   والتجارة الصناعة1.4.4 
  

 ما قدره 2008برسم السنة المالية ارة  الصناعة والتجلقطاع المالي المخصص يبلغ الغالف
  :  درهم موزعا  على الشكل التالي312.984.000

  
 درهم ؛  98.336.000  ..........................نفقات الموظفين -
  درهم ؛  59.822.000 .........نفقات المعدات و النفقات المختلفة -
 . درهم 154.826.000 ..........................نفقات االستثمار -
  

  :  بالمجاالت التالية2008يتعلق البرنامج االستثماري لقطاع الصناعة والتجارة برسم سنة 
  

   قطاع الصناعة1.1.4.4
  

 إلى متابعة تفعيل 2008يخصص الغالف المالي الذي تم رصده لهذه الوزارة برسم سنة 
 مليار درهم 91 سيمكن من إضافة الذي "االنبثاقمخطط " اإلستراتيجية الصناعية الجديدة التي تسمى
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 منصب شغل وتقليص عجز الميزان 440.000 وإحداث 2015إلى الناتج الداخلي الخام في أفق 
  .   %50 بأكثر من التجاري الخارجي

  

  : التاليةترتكز هذه اإلستراتيجية على المحاور
  
  

 كبيرة لتنمية التي تمثل فرصة تتعلق باألنشطة الخدماتية عن بعد مهن جديدة تطوير 
قرب الجغرافي  من بلدان االتحاد األوربي والتوفر على الصناعة المغربية وذلك بفعل ال

تتعلق األهداف المعلنة . ذات كفاءة عالية الجودة وموارد بشرية عاليةبنيات تحتية وخدمات 
 100.000 مليار درهم كناتج داخلي خام إضافي  وإحداث 15في هذا اإلطار بإنجاز 

 ؛2015في أفق  شغلمنصب 
 

 اتفاقية مع مجموعات رائدة عالميا في مجال 30 على 2007كما أنه تم التوقيع خالل يونيو 
  .الخدمات عن بعد عوض خمسة التي كانت متوقعة سابقا

 
 بالمغرب  بالدار البيضاء لألنشطة الخدماتية عن بعدإحداث أول منطقة 

(CASASHORE)وذلك من أجل االنبثاقخطط عد حجر الزاوية بالنسبة لمتي ت ال 
انطالق األوراش ذات األولوية  في هذا المجال بهدف تعزيز التنمية االقتصادية  بصناعة 

 تصدير؛للمغربية  موجهة 
 

بطنجة قصد تنمية المهن التي "  Med-Zones"  "المناطق الصناعية المتوسطية"انطالق  
تقدر األرباح المتوقعة من . ترونيك تتم عبر التعاقد من الباطن في مجال السيارات واإللك

 مليار درهم كناتج داخلي خام إضافي 4,8 و7,2القطاعين األخيرين على التوالي ب 
 . 2015 منصب شغل في أفق 11.000 و43.000وإحداث حوالي 

 
  تفعيل مخطط النهوض بقطاع النسيج واأللبسة ومخطط النهوض بقطاع جلد األحذية 

 إلى تعزيز تنافسية هذه ان تهدف2006 و2005خالل سنة ن تي موضوع اتفاقياالذي كان
 القطاعات وتنويع األسواق وتنمية المنتوجات؛ 

 
 من أجل تمكين القطاع الخاص بشراكة معتنمية وإعادة هيكلة مراكز االستقبال الصناعية  

وبهذا . المستثمرين من بنيات تحتية جيدة وبتكاليف محدودة وتعزيز تنافسية المقاوالت
 :  إلى إنجاز العمليات التالية2008خصوص، يهدف البرنامج برسم سنة ال

  

 هكتارا  في إطار شراكة 262الحظيرة الصناعية بالنواصر على مساحة إتمام مشروع  
مكن هذا المشروع من وسي  .)نويصاب(هيئة الحظيرة الصناعية بالنواصر مع  شركة ت

 عامل وإطار؛ 60.000ستشغب   مقاولة صناعية وخدماتية و1.400إحداث 
 

 مواصلة أشغال توسيع الحظيرة الصناعية أوالد صالح بالدار البيضاء؛ 
  

 مواصلة إنجاز الحظيرة الصناعية عين شكاك بفاس؛ 
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 18مواصلة إنجاز منطقة األنشطة االقتصادية لوالد زعير بعين عودة على مساحة  
تمام منطقة األنشطة لألنشطة الصناعية وكذا إ بقعة أرضية مخصصة 97هكتارا تضم 

 االقتصادية بقصبة تادلة؛
 

مواصلة إنجاز البرنامج الوطني إلعادة تأهيل المناطق الصناعية الذي يهدف إلى  
يهدف و. عاليةتحتية  ذات جودة بنيات وفضاءات حديثة تتميز ب مناطق صناعية إحداث

طق الصناعية  مشاريع إعادة تأهيل المناإلى إنهاء 2008البرنامج المحدد برسم سنة 
 ومغوغة والمجد بطنجة ببرشيد وسطات وتطوان وآيت ملول  وتاسيال بأكادير 

 وتابريكت بسال؛
  

وسيتم . التصميم المديري إلنجاز فضاءات االستقبال الصناعية باألقاليم الجنوبيةإتمام  
اليم إنجاز هذه المشاريع بشراكة مع الوكالة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ألق

 الجنوب للمملكة؛
 

تصفية الوضعية العقارية لمشروع الحظيرة الصناعية بالجرف األصفر المخصصة  
وتقدر . للصناعات من الصنف األول والمتعلقة بالكيمياء والصيدلة والتعدين والطاقة

 مليون درهم وتمتد هذه الحظيرة على مساحة 1.236التكلفة اإلجمالية لهذه المشاريع ب 
 مقاولة 200 هكتار جنوب مدينة الجديدة ، وستمكن من إحداث 505صل إلى إجمالية ت

  منصب شغل؛50.000 مليار درهم سيمكن من إحداث 14باستثمار إجمالي يقدر ب 
 

إنجاز دراسات جهوية تتعلق بإحداث فضاءات الستقبال الصناعات والتأطير  
نموية كبيرة وتموقع الجهات اإلستراتيجي للتنمية الصناعية واختيار الوحدات ذات طاقة ت

 .        بما يالئم خصائصها ومؤهالتها
  

 شامل  نظام وطنيمن أجل منح المغرب تحديث نظام تنميط ومراقبة الجودةمواصلة  
تقييم المطابقة والترخيص والتنميط وتقييم الجودة  ومن المتوقع أن يبلغ عدد لقواعد 
 ؛2010في أفق  معيار 10.000هذا النظام إلى  المتعلقة بالمنتوجات التي سيقرها المعايير
  

بناء مراكز تقنية متخصصة في قطاعات الميكانيك والمطالة والكهرباء وفي هذا اإلطار، تم 
والصناعة الغذائية ومواد البناء وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال واإللكترونيك والنسيج واأللبسة  

صناعة األثاث باإلضافة على صناعة والنجارة ووصناعة البالستيك والمطاط والجلد والدباغة 
  .، وتوجد جل هذه المراكز قيد التجهيزتجهيزات السيارات

  
تستفيد هذه المراكز التقنية الصناعية من دعم صندوق دعم المراكز التقنية الذي يتم تمويله 

نية إلنعاش المقاوالت وأسند تدبير هذه المراكز إلى الوكالة الوط. بشراكة بين الدولة واإلتحاد األوربي
  .    الصغرى والمتوسطة

  
 مجال التجارة الداخلية 2.1.4.4

  
تهدف اإلعتمادات المرصدة في هذا اإلطار إلى إعطاء انطالقة تفعيل مخطط رواج الذي يهدف 

  .إلى تنمية قطاع التجارة الداخلية والتوزيع
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اع خالل اليوم الذي تم تنظيمه ويهدف هذا المخطط، الذي تم تقديمه لمجموع المتدخلين في القط
، من جهة إلى مضاعفة ثالت مرات الناتج الداخلي الخام الحالي 2007 يوليوز 26بهذا الخصوص في 

 مليار درهم وإلى مساهمة قطاعات التجارة 180  من أجل بلوغ حوالي 2020للتجارة في أفق 
لحالية وكذا إحداث ما يناهز  ا% 11بدل % 15والتوزيع في الناتج الداخلي الخام الوطني بنسبة 

  . منصب شغل مباشر450.000
  

  : وفي هذا اإلطار يتوقع اتخاذ التدابير التالية
  

 :تدابير أفقية  - أ
  

 وضع معيار سوسيو اقتصادي من أجل التنمية الترابية للتجارة الداخلية؛ 
 

 سوقا متخصصا في سلعة محددة 15 مجمعا تجاريا و15( إحداث فرص جديدة لالستثمار  
 ؛ ) وحدات لوجيستيك6و

 
تنظيم وتبسيط شروط ممارسة األنشطة التجارية طبقا لدفتر التحمالت الذي تم إنجازه في  

 هذا اإلطار؛
 

 10.000ويتعلق األمر بتكوين . إحداث برنامج للتكوين من أجل مواكبة تطور القطاع 
  تاجر عن قرب في السنة؛35.000شخص مؤهل ومواكبة 

 
 .مستهلكتعزيز صحة وسالمة ال 

   
 :تدابير قطاعية - ب
 

مواكبة تطور التوزيع الحديث الذي يهدف رفع عدد الوحدات التجارية الكبرى والمتوسطة  
 ؛2020 في أفق 6.000 إلى حوالي 2006 خالل 60من 

 
 980.000 إلى أكثر من 850.000تحديث تجارة القرب بهدف رفع نقط البيع المستقلة من  

 ؛13.000 إلى 2.000كات تجارية من وعدد نقط البيع تندرج ضمن شب
 

تحديث تجارة الجملة للمواد الطازجة بهدف تعميم أسواق الفواكه والخضر بالجملة في أفق  
 . وكذا المذابح الصناعية بكل جهات المملكة وإحداث ستة أسواق لبيع السمك بالجملة2020

  
   ت الجديدةتكنولوجيا ال2.4.4

    
 ما قدره 2008 برسم سنة الجديدة تتكنولوجياالطاع يبلغ الغالف اإلجمالي المخصص لق

  :  درهم موزع كما يلي33.097.000
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  درهم ؛17.071.000...................  ............. نفقات الموظفين -
  درهم؛3.769.000................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
 . درهم12.257.000  ................................ نفقات االستثمار -

  
أساسا إلى تعميم استعمال  2008برسم سنة تهدف العمليات المبرمجة من طرف هذا القطاع  

 وتعزيز مشاركة المغرب في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على جميع مكونات المجتمع المغربي
  :إلى ما يلي  2008برسم سنة وتهدف أهم المشاريع المبرمجة . التظاهرات الدولية والجهوية

  
  بالمغرب؛ 2.0 إنجاز دراسة إستراتيجية لتفعيل ويب  

 
 إنجاز بوابة لتأمين األنظمة المعلوماتية تهدفمة األنظمة المعلوماتية من خالل تعزيز سال 

وتبادل والمخاطر التي تهدد هذه األنظمة  اإلعالميات أمنب المعلقةكراهات اإلإلى التوعية  ب
 ت بهذا الخصوص مع مجموع المستعملين والمقاوالت؛المعلوما

  
مواكبة والتصديق على السياسة األمنية للنظام المعلوماتي للقطاع من أجل تثمين التدابير  

 التي تم اتخاذها من أجل حماية الرصيد المعلوماتي للوزارة؛
 

بعة لمختلف إنجاز وإحداث نظام لتدبير الوثائق اإلدارية التي تمنحها  المقاطعات التا 
 عماالت وأقاليم المملكة؛

 
 الوطني على والثقافي   التاريخيتهدف إلى وضع الرصيد أخرى  مشاريعإنجاز عدة   

  بتعاون مع الوزارة المعنية؛الخط لفائدة العموم 
 

 . تقييم البوابات اإللكترونية لإلدارات العمومية من خالل إنجاز افتحاص سنوي 
 

  
  التجارة الخارجيـــة 5.4

  
 ما قدره 2008يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المخصص لوزارة التجارة الخارجية برسم سنة 

  :   درهم موزعة كاآلتي 32.914.000
  

  درهم ؛ 20.452.000 ............................. نفقات الموظفين -
  درهم ؛ 11.462.000 ............. نفقات المعدات و النفقات المختلفة-
 .   درهم1.000.000 ..............................فقات االستثمار ن-

  
تحسين تنافسية االقتصاد الوطني إلى البرنامج اإلستراتيجي لوزارة التجارة الخارجية يهدف 

وتعزيز توازنات الحسابات الخارجية نظرا النعكاس االندماج التدريجي للمغرب في التجارة الدولية 
 وقد عمل المغرب على تعزيز األهداف المذكورة بانخراطه في قواعد .لميتصاد العاوانفتاحه على االق

  .المنظمة العالمية للتجارة وإبرام اتفاقيات للتبادل الحر مع مختلف الشركاء
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  :إلى إنجاز العمليات األساسية التالية 2008 سنة وزارة برسمهذه العمل يرمي برنامج و
  

بر استعمال التدابير التي تسمح بها اتفاقيات التبادل الحرة تعزيز نظام الحماية التجارية ع 
 التي وقعها المغرب؛

 
 ؛ التجاريةلفض النزاعاتوضع نظام  

 
 إنجاز عمليات تهدف إلى إنعاش الصادرات وتسهيل المبادالت الخارجية؛ 

 
 تتبع تفعيل اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة التي تنظم الحماية التجارية؛ 

 
ة على جانب اللجنة الوطنية إلنعاش الصادرات في البرنامج السنوي للتظاهرات المساهم 

 التجارية بالخارج التي تهدف أساسا إلى إنعاش الصادرات إلى السوق الدولية؛
 

 :إنجاز دراسات وتحقيقات تتعلق أساسا ب 
 

وربي اإلتحاد األ اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع تقييم انعكاسات تفعيل 
 ؛الواليات المتحدة األمريكية والدول العربية وتركياو
  

 دراسة حول القدرات التنافسية ومؤهالت القطاعات الواعدة بالنسبة للتصدير؛ 
  

 وضع نظام للتدبير المعلوماتي على التجارة الخارجية؛ 
 

 .تتبع ظرفية التجارة الخارجية 
  

تتعلق بالتجارة الخارجية از دراسات دعم المجلس الوطني للتجارة الخارجية من أجل إنج  
 ومنح جوائز التصدير؛

 
 تطوير نظام إعالمي للوزارة وتعميم الوسائل المعلوماتية بمختلف مصالح الوزارة؛ 

 
 :متابعة إنجاز مخطط تكوين الموارد البشرية عبر 

 
 تعميم تعليم اللغات األجنبية؛ 

 
لمعنيين بالتحقيقات المتعلقة تكوين في اإلفتحاص المحاسبي والمالي لفائدة األطر ا 

 بالحماية التجارية؛
 

  .   تكوين في تحليل األسواق لفائدة األطر المكلفة بإنعاش وتنمية الصادرات 
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    السياحة والصناعة التقليدية 6.4
  

 لفائدة وزارة السياحة والصناعة التقليدية 2008تبلغ االعتمادات اإلجمالية المرصدة برسم سنة 
  :  درهم موزعة كما يلي1.008.380.000ما قدره 

  
 درهم ؛  216.177.000 ............................ نفقات الموظفين-
 درهم ؛  114.578.000 ........... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
 .  درهم 677.625.000 ............................ نفقات االستثمار-

  
  : مجاالت تدخل هذه الوزارة كما يلي هذه اإلعتمادات حسبوتتوزع

  
   السياحة 1.6.4

  
  741.268.000 ما قدره 2008 لقطاع السياحة برسم سنة  المالي المخصصالغالفيبلغ 

  : درهم موزعة كاآلتي 
  

   درهم؛ 119.365.000 ........................... نفقات الموظفين-
   درهم؛ 68.763.000 ........... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
 .   درهم553.140.000 ...........................ستثمار نفقات اال-

  
 اإلطار المبرم بين - االتفاقموضوع" 2010رؤية "جديدة السياحية  ال2008ستتواصل سنة 
  .2010  مليون سائح في أفق10لجلب  الدولة وفدرالية السياحة 

  

   :إلستراتيجية التاليةترتكز هذه الرؤية على المحاور ا
  
  

 ؛ سرير230.000رفع الطاقة االستيعابية إلى  
 

 اعتماد سياسة تسويقية جديدة ؛ 
 

 تعزيز االستقبال وجودة الخدمات والتنشيط؛ 
 

 منصب شغل جديد؛ 612.000إحداث   
 

 . 2010 مهني في قطاع السياحة في أفق 72.000تكوين  
  

ياحة دينامية جديدة ترتكز على تشجيع االستثمار من وتطبيقا لهذا االتفاق، فقد عرف قطاع الس
  .أجل تعزيز الطاقة اإليوائية وتوفير مناخ مالئم لتنمية الصناعة السياحية

  
يدل على ذلك تقدم . وفي هذا اإلطار، سجلت المؤشرات األساسية للقطاع أداءا جد مشجعا

 ليصل 2006في نهاية سنة % 12بة وارتفاع أعداد السياح بنس" المخطط األزرق" اإلنجاز في محطات 
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وبنفس التاريخ سجلت أعداد المبيت للسياح التي تم إنجازها بمؤسسات .  مليون سائح6,6بذلك إلى 
  . مليون وحدة16,3حيث بلغت % 7اإليواء المصنفة ارتفاعا بنسبة 

  
فضل ومن خالل هذه اإلنجازات تمكن القطاع من المساهمة في التوازنات الماكرو اقتصادية ب

  .   2006 مليار درهم سنة 53الموارد اإلجمالية للنشاط السياحي التي بلغت 
  

 بتكثيف الجهود من أجل متابعة إنجاز األهداف 2008سيتميز برنامج العمل برسم  سنة 
اإلستراتيجية لتنمية القطاع السياحي من خالل البرامج الهيكلية األربعة الكبرى لقطاع السياحة التالية 

  :تيوهي كاآل
  

     تعزيز المنتوج السياحي-أ
      

 :المخطط األزرق .1
  

يقوم المخطط األزرق على إنجاز ستة محطات شاطئية مندمجة تهدف إلى ضمان التنمية 
  :ويتعلق األمر بالمحطات التالية. الجهوية المتوازنة وتمثل قاطرة للنمو بالنسبة المناطق المعنية

  

  :ديةيمحطة السع -
  

 وسيتم إنجاز هذا ."فاديسا" االسبانية  للمجموعةة وتنمية هذه المحطة  تهيئأسندت عملية
 سرير 17.000 سرير منها 29.000 بطاقة استيعابية تصل إلى  هكتار614المشروع على مساحة 
ومن المتوقع )  سرير12.000أي (ولقد تم إتمام عملية تسويق العقار السكني . ضمن مركبات فندقية
  .2008ة في هذه المحطة بموسم الصيف لسنة افتتاح أول وحدة فندقي

  

  :رةيمحطة موكادور بالصو -
  

" أتوليي"و"  بيرو–توماس  ":شركات لتهيئة وتنمية هذه المحطةمجموعة من التم اختيار 
بطاقة إجمالية  هكتار 348وسيتم إنجاز هذه المحطة على مساحة ". أوركو"و" بيرتلكو"و" ريسما"و

    .2008تم افتتاح أول وحدة فندقية بهذه المحطة في نهاية سنة وسي.  سرير10.500تصل إلى 
  

  :مازاكان بالجديدة محطة  -
   

دف هذا  ويه."كارزنر الدولية"شركة  ل هكتار516تنمية هذه المحطة على مساحة أسندت عملية 
م سيت.  سرير فندقي3.900 سرير منها 7.600إنجاز طاقة استيعابية إجمالية تقدر ب البرنامج إلى 

  . 2009افتتاح أول وحدة فندقية بهذه المحطة في سنة 
  

  : محطة ليكسوس بالعرائش-
  

التي ستتخصص في . لتهيئة وتنمية هذه المحطة" أتوليي"و"  بيرو–توماس "تم اختيار شركات 
 سرير 12.000 هكتار بهدف إنجاز 507السياحة ذات الطبيعة الرياضية وسيتم إنجازها على مساحة 

 وسيتم افتتاح أول وحدة فندقية بها خالل النصف 2006قت أشغال إنجاز هذه المحطة سنة انطل. فندقي
  .2009الثاني لسنة 
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  : تغازوتسياحيةالمحطة ال -
  

 طاقة إيوائية تتجاوز حيث ستمكن من إنجازهكتار  868سيتم إنجاز هذه المحطة على مساحة 
كولوني "مجموعة ئة هذه المحطة إلى  تم إسناد تهي. فندقي سرير 15.000منها  سرير 21.000
 وسيتم افتتاح 2007 وقد انطلقت أشغال تهيئة هذه المحطة في بداية يناير ".نلوبيزو/ ساسكان/ كابتال

  .2009أول وحدة فندقية بها خالل النصف الثاني من سنة 
  

  :كلميم ب الشاطئ األبيضمحطة  -
  

 26.000تمكن من إنجاز  هكتار 532سيتم إنجاز برنامج تهيئة هذه المحطة  على مساحة 
وتوجد اتفاقية تهيئة هذه المحطة قيد اإلنجاز ومن المتوقع افتتاح أول وحدة فندقية بها خالل سنة  .سرير

2012 .  
  

وتجدر اإلشارة إلى انه تم تحديد منطقتين سياحيتين جديدتين كمناطق تتوفر على مؤهالت 
  :ق األمر بويتعل. سياحية عالية في إطار المخطط األزرق

     
 مع المجموعة المصرية 2007منطقة واد شبيكة موضوع اتفاقية تم التوقيع عليها في يناير  

Orascom Hotels & Developements (OHD) من أجل بناء مركب كامل يتضمن  
 فنادق وإقامات وملعب للكولف ومركز تجاري؛

 
 10.000تيعابية تقدر ب منطقة كاليريس بالحسيمة التي ستضم محطة شاطئية بطاقة اس 

 . سرير فندقي6.000سرير منها 
   

  "برنامج تنمية السياحة الجهوية"  مخطط مدائن .2
 

لمعماري لمختلف إلى تثمين الرصيد الثقافي وا" مدائن"لتنمية السياحية الجهوية ايهدف برنامج 
سيتم إعادة تموضع و. بشراكة مع المنتخبين والمهنيين والسلطات العمومية المحلية الجهات المغربية

 تلكالستيعابية  للفنادق المتواجدة بوالرفع من الطاقة اسياحية المعنية من خالل تأهيلها الوجهات ال
  . 2015 سرير في أفق 75.000الوجهات وذلك من أجل بلوغ 

  

 16.000(، مكنت األشغال المنجزة إلى التعريف بمنطقتين ساحليتين بأكادير وفي هذا اإلطار
وفاس )  سرير10.000(والدار البيضاء )  سرير17.000(وجهات ثقافية بمدن طنجة  6و) سرير

   .والرباط ومكناس وورزازات)  سرير4.500(
  

  بالدي مخطط: الداخلية السياحة .3
 

 حمالت انطالقب محاور تتعلق تنمية السياحة الداخلية على ثالث  المعتمدة لتراتيجيةترتكز اإلس
 من أجل نشيطةإحداث شبكة توزيع جديدة ووكاالت أسفار  الداخلية و إلنعاش السياحة"كنوز بالدي"

 والتوقيع على اتفاقيات التسويق المشترك مع وكاالت أسفار داخلية جديدة تم تسويق المنتوجات المتوفرة
  . إحداثها
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  : سرير موزعة كما يلي30.000بلغت الطاقة االستيعابية بالمناطق المستهدفة بمخطط بالدي 
  

  سرير؛ 5000...........مراكش  
  

 سرير؛ 5000..... الدار البيضاء 
  

 سرير؛ 4200..... تطوان-طنجة 
 سرير؛ 4000............ الرباط 

  
 سرير؛ 3600............ أكادير 

  
 سرير؛ 3500........... الجديدة 

  
 سرير؛ 2700............ إفران 

  
 . سرير2000....الجهة الشرقية  

  
  السياحة القروية .4
 

إلى تعزيز األنشطة السياحية بالوسط القروي القروية تنمية السياحة  السياسة المتبعة لتهدف
   ". االستقبال السياحيمنطقة "  المسمىعلى أساس المفهوم الجديد

  
من الذي سيمكن البشرية طار المبادرة الوطنية للتنمية في إ 2008ويندرج برنامج عمل سنة 

ويتعلق هذا البرنامج بالتسويق بمحيط شفشاون . نة المحلية للشغل مدرة للدخل للساكصإحداث فر
وإتمام أشغال إنجاز نقط للبيع بمحيط إموزار إدوتنان وإفران وكذا التوقيع على برنامج التهيئة لتنمية 

  .نقط للبيع بالوسط القروي بالصويرة وأزيالل
  

 "niche" منتوجات متميزة  .5
  

 المتوفرة بالداخلة وآسفي احية منتقاة وتميزة مثل تلك سيمنتوجاتإلى تنمية برنامج يهدف هذا ال
 بمدن طنجة والدار البيضاء وأكادير وآسفي وكذا القوارب الترفيهيةمخططات تهيئة موانئ استقبال و

  .  تنمية وجهات مير اللفت والربوة
  
   إنعاش السياحة-ب
 

 مليون درهم 500المغرب كوجهة سياحية إلى  إنعاشبلغت مساهمة الدولة لتمويل برنامج 
  . 2007 مليون درهم مقارنة مع سنة 50 أي بزيادة 2008برسم سنة 

برنامج عمله المتعلق  من إنجاز المكتب الوطني المغربي للسياحة ستمكن هذه اإلعتمادات
 ذات  للتسويق ترتكز على مقاربة حديثة وأكثر مهنية تستهدف األسواقةإستراتيجيبمواصلة تفعيل 

وفي هذا اإلطار سيتم خالل سنة  .) واسبانيا وبلجيكا وإيطالياإنكلترا وايطاليا وألمانيا وفرنسا(األولوية 
 تعزيز التعريف بالمنتوج المغربي الشاطئي والثقافي لدى الشبكات الرائدة في األسواق ذات 2008
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الت األولوية ورفع عدد الشركاء في هذا المجال عبر التوقيع على عقود للتسويق المشترك مع وكا
  . أسفار وازنة في هذه األسواق

  
المكتب الوطني المغربي للسياحة ومن أجل مواكبة تنمية الوجهات السياحية المغربية يساهم  

   .في إنعاش مختلف جهات المملكة في إطار تشاركي مع المجالس الجهوية للسياحة
  
  : التكوين في المجال السياحي-ج
  

 المهني في قطاع السياحة بتوافق مع مهنيي القطاع في تنمية التكوينوتأهيل تم إعداد مخطط 
اإلطار واالتفاق التطبيقي المبرمين بين  -مجال التكوين الفندقي والسياحي قصد بلوغ أهداف االتفاق

، منها 2010 منصب شغل جديد في أفق 612.000الحكومة والمهنيين والذين يهدفان إلى إحداث 
  .ين الفندقي والسياحيومراكز التكو لخريجي معاهد 72.000
  

 بالتأهيل النوعي للتكوين 2008وفي هذا اإلطار، تتعلق العمليات المتوقع إنجازها برسم سنة 
  :السياحي والفندقي خاصة عبر ما يلي

  
 إعادة هندسة مجموع برامج التكوين باعتماد مقاربة مرتكزة على الكفاءة؛ 

 
 انطالق أشغال مركز تنمية الكفاءات بمراكش؛ 

 
 ز دراسة خاصة حول تعزيز التكوين السياحي؛انجا 

 
إنجاز مشروع تنمية وإعادة هيكلة المعهد العالي للسياحة بتطوان ليصبح مدرسة ذات  

 .مستوى عالي خاصة عبر إحداث إجازة مهنية وماستر في التدبير الفندقي والمطعمي
  
   تأهيل الوسائل اإلدارية-د
  

 قطاع السياحة عملياته المتعلقة بتحديث مصالحه يتابع، 2010ومن أجل مواكبة إنجاز رؤية 
 وإنجاز دراسات لدعم المصالح المركزية من خالل إحداث  البشريةهالخارجية وتعزيز كفاءات موارد

  .آليات مراقبة التدبير وتعزيز مصلحة المشتريات
 

  الصناعة التقليدية  2.6.4
  

 ما قدره 2008تقليدية برسم سنة يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المخصص لقطاع الصناعة ال
  :  درهم موزعة كما يلي 267.112.000

  
   درهم؛96.812.000  ............................نفقات الموظفين  -
    درهم؛45.815.000  ...........نفقات المعدات والنفقات المختلفة  -
  .م  دره124.485.000  ............................نفقات االستثمار -

    



 2008قــانــون المــالـيــة لســنـة مــشـروع 

  مذكرة تقديم
 

159

 البرنامج –تندرج في إطار العقد  إستراتيجيةيتوفر قطاع الصناعة التقليدية على 
 الذي يهدف إلى تعزيز مكتسبات الصناعة التقليدية الفنية المغربية 2015- 2006للفترة 

  : وكذا إنتاج واعتماد سياسة لتنمية مندمجة للقطاع تستجيب لمطلبين
  

 قوي ومهيكل في الشعب التي تعد رافعة بالنسبة مساعدة انبثاق وتنمية نسيج إنتاجي 
 للقطاع؛

 
رفع رقم معامالت الصناع التقليدين الفرادى بالوسط الحضري والقروي وتعزيز ظروف  

 . عملهم
  

  :  بما يلي2015أفق  في إطار هذه اإلستراتيجية في توخاةهداف المتتعلق أهم األو
  

 مليار درهم مقارنة 14  بزيادةم أي مليار دره24بلغ بم رقم معامالت إجمالي إنجاز 
 ؛2005مع سنة 

 
  مقاولة نموذجية؛20 إلى 15 مقاولة في القطاع منها 300إحداث  

 
  ؛ة مقاولة صغير15.000إحداث  

 
 . منصب شغل117.000إحداث  

  
 تاريخ انطالق تفعيل هذه اإلستراتيجية ، سبعة عقود تنموية مع 2007وقد تم إبرام، منذ سنة 

  .ية رائدة في هذا القطاع أسهمت بشكل متميز في  رفع حجم الصادراتشركات نموذج
  

وقد التزمت هذه الشركات بإنجاز خالل الخمس سنوات القادمة رقم معامالت إجمالي يقدر ب 
وتقدر تكلفة البرنامج االستثماري .  منصب شغل2.800للتصدير وإحداث % 75 مليار درهم منها 2,4

  . مليون درهم80لبنيات التحتية ب لهؤالء الفاعلين بالنسبة ل
  

 مواصلة تفعيل مكونات 2008ويتضمن برنامج عمل قطاع الصناعة التقليدية برسم سنة 
  .إستراتيجية الصناعة التقليدية فيما يتعلق بإنجاز الدراسات والتكوين وإنجاز البنيات التحتية الضرورية

  

 ارتفاعا 2008عة التقليدية برسم سنة وسيعرف الغالف المالي لالستثمار المرصد لقطاع الصنا
 مليون درهم مقارنة مع السنة السابقة حيث ستبلغ الميزانية المرصدة لهذا القطاع برسم 45ب 

  :ويخصص هذا الغالف لتمويل العمليات التالية.  مليون درهم115اإلستراتيجية المذكورة 
  

عبر يكور والمجوهرات الدالتزيين قطاع في فاعلين نموذجيين إبراز   عمليات تكثيف 
 أسواق أساسية للتصدير ويتعلق األمر بالمملكة المتحدة خمسة تهمدراسات للتسويق إنجاز 

بشراكة ذات المستوى العالي تسويق منتوجات الصناعة التقليدية  ووفرنسا وإيطاليا وإسبانيا
بر عانطالق حمالت للتواصل المؤسساتي في المغرب وفي الخارج  ومع شبكات التوزيع

 ؛ المعارضالمهنية وتنظيمالمشاركة في الصالونات 
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 دراساتتمويل عبر  ادىالصناع التقليدين الفرولمقاوالت المتوسطة والصغرى ادعم   
 مقاولة متوسطة وصغيرة بتعاون مع الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت 30هيل أالخبرة لت

والمساهمة في  ادىليديين الفراقتناء تصاميم لفائدة الصناع التق والصغرى والمتوسطة
تأهيل قطاع الزرابي من أجل توجيه هذا المنتوج و بمعدات اإلنتاج العصرية تجهيزهم 
  ؛للتصدير

 
مع انطالق  إنجاز دراسات تهدف إلى تحسين تقنيات وطرق صنع المنتوجات التقليدية 

 ؛دراسة لتصنيف حرف الصناعة التقليدية
  

 فضاءاتبقطاع الصناعة التقليدية مع انطالق عملية تحويل تنمية البنيات التحتية الخاصة  
يتم الصناعات التقليدية التي تتوفر على إمكانيات عالية إلى فضاءات مخصصة للبيع 

إحداث فضاءات البيع بالمحطات الجديدة والمناطق  ومواصلة  من مردوديتهاللرفعتهيئتها 
 ؛السياحية

  
 في مسلسل الزيادة المستمرة لعدد االنخراطهدف إعادة هيكلة التكوين المهني للقطاع ب 

 10.000 ويتعلق األمر ب 2015في إطار رؤية متوخاة المتخرجين أجل بلوغ األهداف ال
 . التكوين داخل المقاولةمستفيد من متخرج 1.200متخرج على مستوى التدرج المهني و

  
دعم المؤسساتي يم السيواصل القطاع المعني عمليات تقدفي مجال االقتصاد االجتماعي و

وفي هذا اإلطار، يهدف برنامج العمل المتوقع .  دينامية جديدةئها  وإعطاهامن أجل تأهيلللتعاونيات 
 إلى إنجاز دراسات جهوية لتنمية قطاع االقتصاد االجتماعي اعتمادا على المؤهالت 2008برسم سنة 

  . المحلية بشراكة مع الجماعات المحلية
  

 سيواصل قطاع الصناعة التقليدية إنجاز برنامج تحديث بنياته ، األوراشوبالموازاة مع هذه
  . التكوين المستمر للموارد البشريةتعزيز  النظام المعلوماتي باإلضافة إلى تعميمعبر اإلدارية 
  

في إطار برنامج حساب  مليون دوالر أمريكي 112ما يناهز  أنه تم رصد وتجدر اإلشارة إلى 
يهدف من جهة إلى تحفيز التنمية الذي " تنمية الصناعة التقليدية"مشروع مويل األلفية للتحدي لت

االقتصادية عبر تعزيز العالقات بين قطاعي الصناعة التقليدية والسياحة، ومن جهة أخرى إلى إبراز 
   .البعد الثقافي والتاريخي والمعماري لمدينة فاس

  
  

 و العامةالشؤون االقتصادية  7.4
  

الشؤون المكلفة بوزارة لل لفائدة 2008المخصصة برسم سنة اإلجمالية دات تبلغ االعتما
  : يلي   درهم موزعة كما44.527.000العامة ما قدره واالقتصادية 
  

  درهم؛22.198.000...  ............................. نفقات الموظفين -
   درهم؛20.391.000................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
 .   درهم1.938.000 ................................ نفقات االستثمار -

  
  :ستخصص هذه االعتمادات لتمويل العمليات األساسية التالية
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 المتعلقة بحرية األسعار والمنافسة 06-99اإلحداث الفعلي لمجلس المنافسة طبقا للقانون  

  حول األسعار والمنافسة؛وإنجاز دراسات تفعيل نظام معلومياتي
 

 ؛السياسة الحكومية في ميدان تنشيط االستثمارمواصلة تفعيل  
 

منح إعانات لفائدة مكتب التسويق والتصدير من أجل تمويل األقاليم الجنوبية بالمواد  
  الغذائية األساسية؛

 
 التكوين مواصلة تحديث مصالح هذه الوزارة عبر اقتناء العتاد المعلومياتي وإنجاز برنامج 

 .قصد تأهيل الموارد البشريةالمستمر 
  
  

  المندوبية السامية للتخطيط  8.4
  

 ما قدره 2008يبلغ الغالف المالي المخصص للمندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 
  :  درهم موزعا كما يلي 347.416.000

  
  درهم؛197.905.000................................   نفقات الموظفين -
    درهم؛79.174.000................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
    درهم70.337.000.  ............................... نفقات االستثمار -

  
للمندوبية السامية للتخطيط لتفعيل إستراتيجية عملها والتي عتمادات المرصدة إلوتخصص ا

  : تاليةترتكز على المحاور األربعة ال
  

 ويتعلق األمر بإنهاء التوقعات المستقبلية للمغرب :يوتنمالتفعيل مقاربة جديدة للتخطيط  
 التي ستندرج فيها مخططات التنمية االقتصادية واالجتماعية على المدى 2030في أفق 
 وآليات تتبع اإلنجازات وإعداد التوقعات؛. المتوسط

 
تتعلق العمليات المنجزة : ج الحسابات الوطنيةتأهيل نظام وطني للتكوين اإلحصائي وإنتا 

 :في هذا اإلطار بما يلي
 

 من أجل إحداث الئحة ورمز 2002-2001تحيين اإلحصاء الذي تم إنجازه خالل  
 حول القطاع غير المهيكل لدى المقاوالت دراسات ومتابعة الةمقاولكل وحيد ل

وكذا انطالق ) ارة والخدماتالبناء واألشغال العمومية والتج( القطاعية الدراسات و
  حول المنظمات غير الحكومية واألجور والتطور اإلحصائي لتراخيص البناء؛دراسات

 
 والبنيات عيشالمستوى إنجاز بحوث كبرى هيكلية تتعلق باالستهالك ونفقات األسر و 

  المنتجة والقطاع غير المهيكل؛
  

الجديدة مثل اإلحصائيات حول تعزيز جودة اإلحصائيات اإلدارية الستغالل المجاالت  
 البيئة والتكنوجيات الجديدة واإلعالم والتواصل؛
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ة ن الحسابات الوطنية حسب نظام المحاسبة الوطنية لألمم المتحدة لسمواصلة إعداد 
1993. 

 

 عبر متابعة األشغال إعداد دراسات ديموغرافية وسوسيو اقتصادية وإعالمية ووثائقية 
 2009مراكش سنة بمدينة  للمؤتمر الدولي للسكان 26لدورة التحضيرية من أجل تنظيم ا

 من أجل المساهمة في تقييم المبادرة الوطنية للتنمية 2007وإعداد خريطة للفقر برسم سنة 
سيتم االهتمام ذلك باإلضافة إلى . البشرية وإعداد تقرير وطني حول أهداف األلفية للتنمية

وحدة ، لدى   الوثائقية وذلك عبر إحداثبشكل خاص بتحديث الولوج إلى المعلومات
  االقتصاد الذكي واإلشراف اإلستراتيجي؛بالمركز الوطني للتوثيق، مكلفة 

 
 واالقتصاد التطبيقي ومدرسة علوم لإلحصاء األطر العليا بالمعهد الوطني مالءمة تكوين 

 15.000مع متطلبات إصالح التعليم العالي خاصة فيما يتعلق ببرنامج تكوين  اإلعالم
 لإلحصاءالمعهد الوطني  ، مما سيمكن من رفع عدد خريجي 2010مهندس سنويا في أفق 
 .214 مهندسا إلى  136 من واالقتصاد التطبيقي

  
V .القطاعات اإلدارية  

  

 الـداخـلية 1.5
  

 درهم 14.035.839.000ما قدره  2008المرصد لوزارة الداخلية برسم سنة اإلعتمادات بلغ ت
 :ليكما ية موزع

  
 تنفيذ إستراتيجيتها على المدى المتوسط والتي مواصلةية في إطار ميزانية وزارة الداخل ندرجت

 تحديث البنيات المركزية والترابية لهذه الوزارة وتعزيز وسائل التدخل واألمنتهدف أساسا إلى 
  :ويمكن تلخيص أهداف هذه اإلستراتيجية كما يلي. ومحاربة الهجرة السرية

   
  لإلدارة الترابية عن الجماعات المحلية؛ة والماليلوجيستيكيةلتعزيز االستقاللية ا 
 

 التعزيز المستمر للقدرات اللوجستيكية والتقنية للمصالح الالممركزة؛ 
 

  تعزيز تدبير اإلدارة الترابية؛ 
 

   درهم؛8.288.567.000  ...………………........…… نفقات الموظفين -
   درهم؛2.414.415.000  .............…… نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛ 2.366.357.000  ………....................…… نفقات االستثمار-
  درهم؛   180.000.000  ......الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية -
  درهم؛    10.000.000  ...........…… صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني -
  ؛درهم   210.000.000  ..... بوضع وثائق الهوية اإللكترونية الصندوق الخاص-
  .درهم   566.500.000   ...............   تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة-
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مواكبة وتقديم الدعم المالي لألقاليم والعماالت من أجل تنفيذ المشاريع المرتبطة بالمبادرة  
 الوطنية للتنمية البشرية؛

 
 . الدعم المقدم من طرف الوزارة في مجال مكافحة اآلفات والظواهر غير المتوقعةزتعزي 

  

  :العمليات األساسية التاليةإنجازوتهدف االعتمادات المرصدة لهذه الوزارة إلى 
  

 :اإلدارة العامة •
  

  على المستوى المركزي-أ
  

ية وتجهيز المقرات تأهيل مقرات المصالح المركزاستكمال تتعلق العمليات المبرمجة أساسا ب
وتجهيز مركز ) والتوثيقالربائد كز مرو  بحي الرياضالمركب اإلداري للوزارة(الجديدة التي تم بناؤها 

القيادة المركزية لتدبير األزمات والكوارث الطبيعية وتنمية وتأمين شبكات ووسائل االتصال والبث 
   .للوزارة

 

  :على المستوى الترابي -ب
  

د إتمام أشغال بناء مقرات العماالت واألقاليم بسال والنواصر ومديونة يتوقع في هذا الصد
لقيادة اكز امروتأهيل  طبقا للتقسيم اإلداري الجديد بناء قيادات جديدةيق ولفنيدق ووجدة وضوالم

  . المتوفرة وإعادة هيكلة وصيانة مقرات العماالت واألقاليم والقيادات
  

  :على مستوى الوقاية المدنية -ج
  

  :التاليةاألساسية  إلى إنجاز العمليات 2008دف برنامج عمل مديرية الوقاية المدنية لسنة يه
  

 بناء وإصالح الثكنات من اجل تحسين تغطية التراب الوطني من مراكز اإلنقاذ؛ 
 

 تأهيل التجهيزات من أجل تعزيز قدرات تدخل هذه المديرية وتحسين جودتها؛ 
 

صة عبر التكوين في مجال الحماية خالل ممارستهم تعزيز قدرات الموارد البشرية خا 
  .لمهامهم

  

  : على مستوى اإلنعاش الوطني-د
  

تمويل نفقات "مبرمجة في إطار صندوق  مهمة يتضمن برنامج اإلنعاش الوطني عمليات
والذي يساهم في إحداث مناصب الشغل عبر إنجاز مشاريع ذات المنفعة " التجهيز ومحاربة البطالة

  .حاربة الفقر واإلقصاء االجتماعيالمحلية وم
  

تتجلى أهم األوراش المفتوحة في إطار اإلنعاش الوطني والممولة بواسطة موارد الصندوق و 
 :المذكور في ما يلي

  
أوراش التجهيز التي تشمل على الخصوص برامج تثمين وتنمية البنيات التحتية المحلية  

راضي وإعادة تشجير المساحات  حماية واستصالح األ ووتجهيز المناطق الحضرية
الخضراء وحفر اآلبار وتهيئة المسالك وكذا تنظيف وصيانة المساحات الخضراء من أجل 

 تحسين إطار عيش السكان؛
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 األقاليم الصحراوية عبر تعبئة قدرات العمل المتاحة في هذه تساهم في تنميةأوراش  

 .األقاليم وذلك من خالل إنجاز مشاريع البناء والتجهيز
  

 إدارة األمن •

  :المديرية العامة لألمن الوطني -أ

  : بالعمليات التالية2008 برسم سنة  هذه المديرية برنامج عملتعلق ي
    

تهيئة مراكز تسجيل المعطيات التعريفية في إطار إحداث بطاقات بناء وإنجاز أشغال  
 ؛ الجديدةلكترونيةإلاالهوية 

 
 دن الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان؛إتمام مشروع اإلرسال الرقمي على مستوى م 

 
  تجهيز وتحديث البنيات المعلوماتية؛ 

 
  . تعزيز وسائل التدخل 

  

  :القوات المساعدة -ب
  

  : يليبما من طرف القوات المساعدة العمليات المبرمجة تتعلق
 

 إتمام مشاريع بناء الثكنات؛ 
 

 رة السرية؛إحداث البنيات التحتية الضرورية للمراقبة ومحاربة الهج 
 

إنجاز دراسات تتعلق على الخصوص بالمشاريع التي تندرج في إطار برنامج محاربة  
 .  الهجرة السرية السابق ذكره

 

  :مديرية مراقبة التراب الوطني -ج
    

على  2008 برسم سنة العمليات المبرمجة من طرف مديرية مراقبة التراب الوطنيترتكز 
  :المحاور األساسية التالية

  
 بناء المقرات اإلدارية المخصصة للبنيات الجهوية؛صلة إنجاز برنامج موا 

 
 يات؛ المعلومةحظيرشبكة تعزيز   

 
  . األمنيةوسائلتعزيز ال  

 
   المالية االقتصاد و2.5

  

 ما قدره 2008المالية برسم سنة االقتصاد و لفائدة وزارة المرصدةتبلغ االعتمادات 
  : درهم وتوزع كما يلي2.164.216.000
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 :وتخصص االعتمادات المالية المرصدة لهذه الوزارة إلنجاز العمليات األساسية التالية

  
اقتناء معدات التواصل والتجهيزات  عبر عزيز عملية مكافحة التملص الضريبي والتهريبت 

 المتطورة لفائدة مراكز المراقبة والحماية التابعة إلدارة الجمارك؛
 

  لفائدة المصالح الالممركزةمتابعة إنجاز برنامج البناء وتوسيع وتهيئة المقرات اإلدارية 
 ؛تحسين ظروف استقبال الملزمينن مرتفقيها والذي يهدف إلى تقريب اإلدارة م

 
 في مجاالت إعداد ميزانية الدولة وتدبير النفقات لكترونيةاإلدارة اإلمواصلة إحداث  

العمومية والتصريح والتحصيل الضريبي والجمركي التي ستمكن من تعزيز جودة 
 المصالح والخدمات لفائدة المرتفقين والمقاوالت؛  

 
ويتعلق األمر بنظام معلوماتي لتدبير الميزانية ر المندمج للنفقات نظام التدبيتطوير  

والمحاسبة يربط بين جميع المتدخلين في النفقة العمومية، مما سيمكن من تحقيق نتائج 
مهمة على مستوى تبسيط مساطر تدبير النفقات العمومية وتعزيز فعالية المراقبة المطبقة 

تنفيذ النفقات صل بين مختلف الوحدات المتدخلة في  التواوسيمكن هذا النظام من. عليها
العمومية كما سيساهم في نشر المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية المرتكزة على حسن األداء 

 . كما سيمكن من إعداد قوانين التصفية في اآلجال المحددة لذلك
  

موارد المالية  من أجل ضمان استعمال أمثل للتعزيز مجهودات تحديث المالية العمومية 
وبهذا الخصوص تعمل هذه الوزارة على تعميم آلية . وتعزيز نجاعة النفقات العمومية

جديدة لبرمجة الميزانية على مدى ثالث سنوات وذلك عبر إطار النفقات على المدى 
المتوسط وكذا تعميم نظام شمولية اإلعتمادات مما سيمكن من تعزيز انسجام السياسات 

 . نجاعة اإلدارات العموميةالقطاعية وتعزيز
   

تخفيف وتبسيط من أجل كما تسهر هذه الوزارة كذلك على إصالح مراقبة النفقات العمومية 
 مراقبة حسن إلى مراقبة المشروعية المتعلقة بالمساطر من  ها طويرتها وتفوتقليص كلالمراقبة القبلية 

    .يةفعالية ونجاعة النفقات العمومتهتم بتقييم األداء التي 
    

   درهم؛1.599.432.000  ................... نفقات الموظفين -
   درهم؛254.000.000  .... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم310.784.000  .................... نفقات االستثمار-
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  العدل  3.5
  

 3.163.280.000 إلى 2008المرصدة لوزارة العدل برسم سنة اإلجمالية تصل االعتمادات 
  :درهم موزعة كما يلي 

  
   درهم؛2.059.567.000  ...............................:.......نفقات الموظفين -
  درهم؛   419.600.000  ................:...... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
     درهم؛334.113.000  .......................:............... نفقات االستثمار-
     درهم؛350.000.000  ...: الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون-

  

 إلى مواصلة برنامج إصالح قطاع العدل 2008يهدف برنامج عمل هذه الوزارة برسم سنة 
تكريس دولة الحق والقانون والنهوض بالتنمية االقتصادية ونظام القانوني والقضائي ل التأهيو

  . لألعمال مالئم لجلب االستثماراتواالجتماعية من خالل توفير مناخ
  

  :ما يليأساسا إلى وزارة إستراتيجية هذه ال تهدف في هذا اإلطار،  و
 

 لنظام القضائي والسجل التجاري؛تحديث المحاكم التجارية من خالل تعزيز قدرات تدبير ا 
 

 تعزيز اإلطار التشريعي المتعلق بالتجارة واألعمال؛ 
  

 تعزيز التدبير القضائي من خالل اعتماد نظام جديد لإلحصاء القضائي؛ 
  

 إحداث شبابيك للشكايات وتوفير المعلومات؛ 
  

 تعزيز القدرات التواصلية لوزارة العدل؛ 
 

 .ير السجل التجاري وتتبع تبليغ وتنفيذ األحكامإحداث نظام معلوماتي قضائي لتدب 
 

 :المجال القضائي -
 

  :تتعلق أهم العمليات المبرمجة من طرف وزارة العدل على المستوى القضائي بما يلي
 

  التكوين المستمرتعزيز قدراتها بواسطة ومتابعة عمليات إعادة انتشار الموارد البشرية  
 :إلىالذي يهدف األعلى للقضاء  برنامج تحديث المجلس ومواصلة إنجاز

  
بواسطة تطوير بنك المعطيات " مركز النشر والتوثيق القضائي"إدخال المعلوميات إلى  

 من أجل تسهيل البحث اإللكتروني القانونية والقضائية عبر شبكة االنترنيت واالنترانيت
وكذا االجتهاد خاصة انطالقا من الجريدة الرسمية ومجلدات القوانين بالعربية والفرنسية 

 القضائي المغربي والفرنسي واإلسباني؛
 

مواصلة إنجاز برنامج لترجمة قرارات المجلس األعلى للقضاء بشراكة مع محكمة  
 النقض بباريس؛
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تنمية معارف القضاة وموظفي المجلس األعلى بواسطة برنامج للتكوين المستمر في  
 ؛مجال اللغات األجنبية وتعميم استعمال المعلوميات

 

 محكمة لقضاء األسرة، وسيمكن هذا البرنامج من 68مواصلة برنامج تهيئة وتجهيز  
 ؛ قانون األسرة الجديدتطبيقمواكبة 

 
متابعة أشغال بناء محكمتين إداريتين لالستئناف بالرباط ومراكش تهدفان إلى تمكين  

 يا المنازعات اإلدارية؛االمواطنين من استئناف قض
 

 ؛وجدةحاكم االستئناف بالجديدة ومواصلة مشاريع بناء م 
 

  وقلعة مكونة؛قاضي مقيم بآزرول ينانطالق مشاريع بناء مركز  
 

 إنجاز مركز لألرشيف بورزازات والراشدية؛ 
 

 ؛وإمينتانوت وبن جريرأزيالل بالمحاكم االبتدائية إنطالق مشاريع بناء  
 

 .تابعة برنامج توسيع وتجديد المحاكم من أجل تأهيل مقراتهام 
 

 مجال السجون -
 

  :يرتكز برنامج عمل إدارة السجون وإعادة اإلدماج على المحاور التالية
  

سفي الذي يندرج إنجازه في إطار تحسين ظروف عيش النزالء السجن المركزي بآإتمام  
خفيف الضغط على توتأمين سالمتهم وكذا مواصلة إنجاز برنامج بناء السجون المدنية ل

 ؛المؤسسات السجنية الحالية
 

  إنجازمواصلة إنجاز برنامج بناء السجون المحلية بتيفلت وتطوان ووادزم وإعطاء انطالق 
 قنيطرة؛المشاريع بناء السجون المحلية بأصيلة ومراكش و

  
مهنية بشراكة مع مؤسسة السوسيو في الحياة السجناء إعادة إدماج مواصلة إنجاز برنامج  

رة المكلفة بالتكوين المهني ومكتب التكوين محمد السادس إلعادة إدماج السجناء والوزا
 .المهني وإنعاش الشغل

 

لهذا البرنامج بين مركز اإلصالح والتربية للدار البيضاء المتوقعة تتوزع األماكن البيداغوجية 
 شعبة والسجن 12 شعبة والسجن المركزي بتازة ب 14سفي ب آ بالمركزي شعبة والسجن 16ب 

  .بة وسجون محلية وفالحية اخرى شع11المحلي بوركايز بفاس 
  

تتعلق هذه الشعب بالحرف المتعلقة بالسباكة والزرابي وإلكترونيك السيارات والحدادة والتلحيم 
  .والخياطة والمالبس التقليدية والحالقة والبستنة واإلعالميات والطبخ والجبص و والبناء

  

  .  عالم والتواصلكما يتوقع إحداث شعب أخرى للتكوين تتعلق بتكنولوجيات اإل
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  :والتعاونالشؤون الخارجية  4.5
  

 إلى 2008تصل االعتمادات المرصدة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسم سنة 
  : درهم موزعة كما يلي1.579.545.000

  

  
 وستمكن من 2008دف هذه االعتمادات إلى تمويل برنامج عمل هذه الوزارة برسم سنة ته

مواصلة المجهودات الرامية إلى تحديث الجهاز الدبلوماسي المغربي وتعزيز دوره من أجل المحافظة 
البالد والرقي بإشعاعها الثقافي والروحي وكذا جلب االستثمارات األجنبية وتنمية تصدير على مصالح 

  .المنتوجات الوطنية إلى الخارج
  

 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة في إطاروتضاف إلى هذه االعتمادات، المداخيل المتأتية 
والتي يتم رصدها مليون درهم سنويا  25التي تقدر ب " مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية"المسمى 

  تحسينتعزيز وسائل عمل التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية من أجل تحسين الخدمات المقدمة وكذال
  .ظروف عمل هذه التمثيليات

  
  : أساسا بما يلي2008تتعلق العمليات المبرمجة برسم سنة  وفي هذا اإلطار، 

  
 طبقا ألهداف تأهيل وتوسيع مقرات عقاريالرصيد ال مواصلة إنجاز برنامج تنمية  

ويتضمن هذا البرنامج على المدى المتوسط العمليات . التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية
 :التالية

 
 بواشنطن؛المغرب قنصلية  أشغال بناء إتمام 

 
  بناء قنصلية وإقامة بإسالم اباد؛ 

 
 ؛بأبو ظبيبناء قنصلية وإقامة  

 
 شط؛بناء قنصلية وإقامة بنواك 

 
 اقتناء الملكية الكاملة إلقامة بلندن؛ 

 
 . شراء مقر القنصلية بروما 

  
مقراتها تعزيز وسائل عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية عبر إعادة تأهيل وتهيئة وصيانة  
 المعلوميات؛ب بالمعدات واألثاث المكتبي واتجهيزهو

 
من أجل   بالخارج الدبلوماسيمتابعة برنامج التكوين المستمر خاصة لفائدة أعضاء السلك 

تقديم لاستعمال الوسائل المعلوماتية تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين وتمكينهم من 

   درهم؛1.058.133.000  ................... نفقات الموظفين -
      درهم؛431.274.000  .... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .    درهم90.138.000  .................... نفقات االستثمار-
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وسيتم تعزيز هذا البرنامج بإحداث األكاديمية الملكية للدراسات . الخدمات القنصلية عن بعد
 المديرية للتكوين؛الدبلوماسية التي سيتم تركيز أنشطتها بصفة خاصة حول تفعيل التصاميم 

 
 تعزيز عالقات التعاون في مجال التنمية مع الدول اإلفريقية والدول الصديقة التي تعرف  

 ظروفا صعبة وذلك عبر الوكالة المغربية للتعاون الدولي؛
 

دعم مجهودات اإلدارة   الذي يهدف إلىIIمتابعة إنجاز برنامج دعم اتفاقية الشراكة ميدا  
مكونات اتفاقية الشراكة عبر مدها بالخبرة والمساعدة التقنية من أجل إنجاز مختلف 

 .لذلكووسائل العمل الالزمة 
  

  االتصـــال  5.5
  

 ما قدره 2008المرصد لفائدة قطاع االتصال برسم سنة اإلجمالي يبلغ الغالف المالي 
  :درهم ويوزع كما يلي  1.025.834.000

  
ذه الوزارة في إطار تنفيذ إصالح المجال السمعي البصري الذي يهدف ويندرج برنامج عمل ه

  .أساسا إلى تحرير قطاع االتصال وتنمية المبادرة الخاصة في هذا القطاع
  

  : الوزارة المعنية إستراتيجيتها حول المحاور األساسية التاليةركزتوبذلك، 
  

 البرنامج الذي يربط - عقدمواكبة تنمية القطب العمومي السمعي البصري  وذلك في إطار 
التزمت الدولة وهكذا فقد . 2008-2006 للفترة الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة الدولة و

 :بتقديم الدعم المالي لهذه الشركة في حين ستعمل هذه األخيرة على إنجاز العمليات التالية
  

   األرضية؛شبكة التلفزة الرقميةبتوسيع التغطية الوطنية  
 

تعميم التدريجي ال الدولية عبر ة بهدف مواكبة المبادئ التكنولوجيلوسائل التقنيةتحديث ا 
 استعمال التقنيات الرقمية على  لتعميمجهودالومواصلة " البث العالي الجودة "لتقنيات

   ووسائل تخزين المعلومات وكذا المعطيات السمعية البصرية؛التوزيعمستوى شبكات 
  

الرابعة والرياضية والسادسة  (القنوات الوطنيةخالل إحداث  من تنويع وتنمية الخدمات 
 ؛)والمغربية ومحطة التلفزة الجهوية بالعيون

  
  .2008ويتوقع انطالق قناة تلفزية جديدة باللغة األمازيغية ابتداء من سنة 

 
في بداع تشجيع اإلدعم وتنمية اإلنتاج الوطني باالعتماد على الموارد المغربية من أجل  

 ؛ة وإنتاج األعمال السينمائية المغربي البصريالسمعي المجال

  درهم؛  54.951.000  ................................ نفقات الموظفين -
     درهم؛269.968.000  ................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
     درهم؛430.915.000  ................................. نفقات االستثمار-
  .   درهم270.000.000  ..صندوق تنمية المجال السمعي البصري الوطني -
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تحديث تدبير الموارد البشرية خاصة عبر مالئمة أعداد الموظفين مع متطلبات   
  وتعزيز تكوين مختلف شرائح الموظفين؛اإلنتاجيةالترشيد والرفع من 

  
 .إحداث نظام معلومياتي حديث 

 
 تقديم  إلىوالذي يهدف" نتاج السينمائيصندوق دعم اإل"دعم القطاع السينمائي بواسطة  

 وكذا تأهيل تجهيزات مختبر الدعم إلنتاج األفالم السينمائية وكذا مستغلي قاعات السينما
المركز السينمائي المغربي من أجل تنفيذ األشغال السينمائية وفقا للتجربة التي اكتسبها 

 ؛المخرجون المغاربة في الخارج
 

عالم واالتصال عبر تجديد تجهيزاته الديداكتيكية لتمكينه من مساندة المعهد العالي لإل 
 مالئمة تكوين المتخرجين مع حاجيات سوق الشغل بعد إصالح القطاع السمعي البصري ؛

  
اقتصادية للصحافة الوطنية في إطار تنافسي يضمن التعددية -تقديم الدعم للتنمية السوسيو 

 في تحديث وكالة المغرب العربي لألنباء وتنوع عرض الخدمات وذلك من خالل المساهمة
  .وكذا دعم الصحافة المكتوبةوتوسيع خدماتها على المستوى الوطني والدولي 

 
  تحديث القطاعات العامة  6.5
    

 درهم 85.643.000 ما قدره 2008 برسم سنة قطاعتبلغ االعتمادات المتوقعة لفائدة هذه ال
  :موزعة على الشكل التالي 

  

  
إلى باإلضافة إلى تجهيز مصالح الوزارة والمدرسة الوطنية اإلدارة، تهدف هذه االعتمادات 

مواصلة إنجاز الدراسات والعمليات المبرمجة في إطار اإلصالح اإلداري وتحديث القطاعات 
  .العمومية

  
 حول المحاور األساسية 2008برسم سنة  تحديث اإلدارة العمومية عملويرتكز برنامج 

  :التالية
  

 : عبر العمليات التاليةتحديث اإلدارة 
  

 ليل القرارات اإلدارية؛ المتعلق بتع03-01تقييم تطبيق القانون  
 

 إنجاز دراسة حول إعداد قواعد الجودة في الخدمات العمومية؛ 
 

 نشر دليل حول المفاهيم واالستمارات اإلدارية؛ 
  

   درهم؛44.685.000  ..........................فين  نفقات الموظ-
   درهم؛14.040.000  .......... نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  . درهم26.918.000  ........................... نفقات االستثمار-
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 التكوين والتحسيس حول إعداد التصاميم المديرية لالتركيز؛ 
  

 .التواصل حول برامج التحديث على المستوى المركزي والالممركز 
 

 :من خالل: لبشريةتدبير الموارد ا 
 

 دورة تدريبية حول الهندسة والتكوين المستمر؛تنظيم  
 

 .داث نظام مندمج لتدبير الموارد البشريةإح 
 

 : من خالل ما يليتنمية اإلدارة الرقمية 
 

 ؛ةتحيين البرنامج الوطني لإلدارة اإللكتروني 
 

 .وضع خريطة لتكنولوجيات اإلعالم في الخدمات العمومية 
 

 مختلف القطاعات الوزارية لالنخراط الفعلي في مسلسل إصالح اإلدارة ومن أجل دعم
 في التمويل 2008وتحديث القطاعات العمومية سيساهم صندوق تحديث اإلدارة العمومية برسم سنة 

المشترك للمشاريع المتعلقة بتعزيز تدبير الموارد البشرية وإعادة تنظيم وتخفيف البنيات اإلدارية وكذا 
وتجدر اإلشارة بهذا الخصوص إلى أن هذا الصندوق قد ساهم خالل الثالث . انس المساطرتبسيط وتج

 مشروعا لفائدة مختلف 30 مليون درهم في تمويل أكثر من 28سنوات األخيرة بمبلغ إجمالي يقدر ب 
  . مليون درهم76القطاعات الوزارية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 

    
  :ألمانة العامة للحكومة ا 7.5

  
 56.740.000 ما قدره 2008يبلغ الغالف المالي المرصد لألمانة العامة للحكومة برسم سنة 

  :درهم موزعا كما يلي 
  

  

عتمادات أساسا لمواصلة برنامج تحديث مصالح األمانة العامة للحكومة اال  هذهسيتم تخصيص
  :الذي يتجلى في العمليات األساسية التالية

   
كومية لمواكبة تفعيل السياسة الحمواصلة إنجاز عملية اقتناء التجهيزات المعلوماتية  

 ؛تحيين وترميز النصوص القانونية والتنظيميةب المتعلقة
 

 ؛ القطاعلهذا اإللكتروني موقع بال1912مواصلة نشر كل أعداد الجريدة الرسمية منذ   
 

   درهم؛37.339.000  ............................... نفقات الموظفين -
     درهم؛6.738.000  ................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .   درهم12.663.000  ................................مار نفقات االستث-
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توسيع الولوج إلى شبكة االنترنيت لفائدة المصالح المكلفة بالشؤون العامة والترجمة بهذا  
 القطاع؛

  
 .  تهيئة مقر هذا القطاع 

  
  :المحاكم المالية  8.5

  
 درهم 115.232.000 ما قدره 2008تبلغ االعتمادات المرصدة للمحاكم المالية برسم سنة 

  :موزعة كما يلي 
  

  
 2008برسم سنة لمجلس األعلى للحسابات اعمل يذ برنامج وتهدف هذه االعتمادات إلى تنف

  : المحاور التاليةعلى يرتكزالذي 
  

لجيدة  والتقييم وتقديم الحسابات من أجل ضمان الشفافية والحكامة ااالفتحاصقواعد تعميم  
  والمحلية؛تدبير المالية العموميةوالفعالية في 

 
ل تبادل سهيلإلعالم والتواصل إحداث تصميم مديري للمعلوميات من أجل وضع نظام  

 ؛المعلومات بين مختلف هيئات مراقبة المالية العمومية
 

 والموظفين التقنيين واإلداريين للمجلس األعلى القدرات المهنية لهيأة القضاة تعزيز 
  وإعادة تأهيلهم؛التكوين المستمرللحسابات من خالل دورات 

 
انفتاح المحاكم المالية على محيطها الوطني والدولي عبر تنمية التعاون على المستوى   

ة الوطنية موميالثنائي والجهوي وتعزيز الشراكة مع مؤسسات وهيئات مراقبة المالية الع
 .واألجنبية

 

  : إنجاز العمليات التالية2008سنة وفي هذا اإلطار، يتوقع خالل 
 

 تهيئة وتجهيز مقرات المحاكم المالية الجهوية؛ 
 

من  عبر استعمال تقنيات التواصل واإلعالم المالية المعلوميات في المحاكم اعتمادتنمية  
  أجل تعزيز فعالية تدخالتها للتصديق على الحسابات وتقويم اإلختالالت؛

  
في إطار التعاون مع برنامج لمجلس األعلى للحسابات مواصلة برنامج دعم التمركز ا 

 :األمم المتحدة للتنمية الذي يرتكز حول المحاور التالية
 

  تحديث آليات التدبير عبر إحداث نظام معلوماتي لفائدة المحاكم المالية؛ 

   درهم؛62.778.000  ............................... نفقات الموظفين -
   درهم؛21.809.000  ................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .درهم 30.645.000  ................................فقات االستثمار ن-
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جهوية للحسابات في عبر إدماج المحاكم التعزيز تدبير المالية العمومية المحلية  
 ؛ على مستوى مهام الرقابة واالستشارةحليمحيطها الم

 
تعزيز قدرات التقنية للقضاة والموظفين اإلداريين والتقنيين مع إعطاء األهمية بشكل  

 .خاص للتكوين
  

  العالقات مع البرلمان  9.5
      

 ما 2008تبلغ االعتمادات المخصصة لفائدة الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان برسم سنة 
  : درهم موزعة كما يلي 18.896.000قدره 

  
  
  
  

  
إلى هدف هذه االعتمادات إلى تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي لهذا القطاع والذي يرمي ت

  . بين الهيئات التنفيذية والتشريعية والتمثيل بشكل دائم للحكومة بالبرلمانالحوارتعزيز 
  

 2008وفي هذا اإلطار يتعلق برنامج عمل الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان برسم سنة 
 من أجل تحسين متابعة ا المعلوماتية ووسائل عملهاتهيئة مقر هذه الوزارة وتنمية حظيرتهأساسا ب

 .الحكومةورفتي البرلمان تنسيق العالقات بين غ وفتينأشغال الغر
  

 التكاليف المشتركة  10.5
  

  التسيير 1.10.5
    

 ما قدره 2008برسم سنة تبلغ االعتمادات المتوقعة برسم ميزانية التسيير للتكاليف المشتركة 
 المالية مقارنة مع السنة % 29,35   درهم أو7.718.000.000 درهم أي بزيادة 34.012.000.000

2007.  
  

  :تهم العمليات األساسية المبرمجة في إطار هذا الفصل التحويالت المخصصة لفائدة
  

 . مليون درهم10.900.... ...............................الصندوق المغربي للتقاعد  
  

 مقارنة مع %6,37 مليون درهم أي بنسبة 653وقد سجل هذا الغالف زيادة قدرها 
ويغطي هذا الغالف التحمالت العادية برسم .  لفائدة هذا الصندوق2007مفتوحة سنة االعتمادات ال

 وتصفية لتسوية وضعية بعض شرائح الموظفينالسنة المالية ويأخذ بعين االعتبار االنعكاس المالي 
 لتغطية 2008برسم سنة  لث الشطر الثا من عجز نظام منح المعاشات العسكرية وكذالثانيالشطر ا
  .  اس المالي لعملية المغادرة الطوعية على الصندوق المغربي للتقاعداالنعك

  
  . مليون درهم20.000 .. والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطانيقاصةصندوق الم 

  

   درهم؛14.579.000  ......................... نفقات الموظفين -
  .  درهم4.317.000  ............... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
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 %49,03 مليون درهم أي 6.580ستخصص هذه االعتمادات، التي عرفت ارتفاعا قدره 
بما فيها الدقيق والسكر المواد الغذائية األساسية ، لتغطية تكاليف دعم أسعار 2007مقارنة مع سنة 

تصفية متأخرات   مليون درهم على التوالي وكذا8.700 مليون درهم و5.690والمواد البترولية بمبالغ 
 مليون 2.990و مليون درهم 2.620التي تبلغ على التوالي  2007برسم سنة دعم أسعار هذه المواد 

  .درهم
  . مليون درهم1.582,16.................... ...................االحتياط االجتماعي  

  
  :على الشكل التاليهذا الغالف توزع وي
  

 . مليون درهم1.270,16.. .........الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي 
    

 2007 مليون درهم مقارنة مع سنة 225,16الذي عرف ارتفاعا ب خصص هذا الغالف ي
وتصفية . الدولة بصفتها مشغل في التأمين اإلجباري عن المرض للقطاع العاملتمويل مساهمة 

  .الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعيمتأخرات 
  

 ؛ مليون درهم 267........... ....: ...............لمسلحة الملكيةتعاضدية القوات ا 
 

 ضحايا انتهاكات حقوق مساهمة الدولة في التغطية الصحية األساسيةلفائدة األشخاص 
 . مليون درهم45........................................................... اإلنسان  

  
  االستثمار2.10.5

  
 ما قدره  2008تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم ميزانية االستثمار للتكاليف المشتركة برسم سنة 

 مقارنة % 52,47  درهم أي4.040.312.000ـ  درهم مسجلة بذلك زيادة تقدر ب11.740.312.000
   .2007مع السنة المالية 

  
   :تتعلق العمليات األساسية المبرمجة في هذا إطار بما يلي

  

 
اقتناء وإصالح معدات القوات المسلحة " دفعات لفائدة الحساب الخاص 

  م؛  مليون دره5.905,312"..............................................الملكية
 

  . مليون درهم3.773.................  المساهمات المالية والمساعدات المختلفة 
 

 من مجموع االعتمادات المسجلة برسم التكاليف  %32,14وتضم هذه االعتمادات التي تمثل 
  :المشتركة، أساسا التحويالت برسم العمليات التالية

  
   مليون درهم؛250:.... وميةتسديد مستحقات القروض الخاصة ببعض المؤسسات العم 

 
  مليون درهم؛366,6:..مخصصات لرسملة وهيكلة المؤسسات والمقاوالت العمومية 
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 . مليون درهم580:...إعانات لفائدة وكاالت اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية  
 

 ن درهم؛  مليو1.200.......: ..دفعات لفائدة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
 

 مليون درهم برسم استردادات حول قروض السكن 420استرداد الفوائد عن القروض منها  
   مليون درهم؛440: .................................................االجتماعي

 
   مليون درهم؛100:....... ضمان الدولة لبعض اتفاقيات القروض المبرمة مع الخارج  

 
   مليون درهم؛200............................وق إنعاش االستثماردفعات لفائدة صند 

 
تغطية مخاطر صرف العمالت المرتبطة بالقروض  الخارجية في إطار دعم الدولة لبعض  

 . مليون درهم50: ....................................... المؤسسات المالية 
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 أحكاما ذات طابع جبائي 2008تتضمن المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية للسنة المالية   

  .وتدابير أخرى مختلفة 

  

II  -- أحكام ذات طابع جبائي  أحكام ذات طابع جبائي   
  

  رسوم الجمرك والضرائب غير المباشرةرسوم الجمرك والضرائب غير المباشرة  --أ أ 

  التأهيل والمصادقة التأهيل والمصادقة   --  11

   التأهيل التأهيل--  11--11
 

ونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير  من مد183 و5بمقتضى الفصلين   

كما تم تعديلها ) 1977 أكتوبر 9 (1397 شوال 25 الصادر في 1-77-339الشريف بمثابة قانون رقم 

وتتميمها، يمكن أن تقوم الحكومة بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم 

ردات والصادرات وكذا الرسوم الداخلية على االستهالك بناء على قانون إذن وفقا ألحكام المفروضة على الوا

  . من الدستور45الفصل 

  

من  I–2 من الدستور والمعمول به بموجب المادة 45وطبقا للتأهيل المنصوص عليه في الفصل   

  :راسيم ، تم الترخيص للحكومة أن تقوم بمقتضى م 2007قانون المالية للسنة المالية 
 

بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات  −

  ، وكذا الرسوم الداخلية على االستهالك؛ والصادرات

 :بتغيير أو تتميم كذلك بمراسيم  −

قوائم السلع التجهيزية والمعدات واألدوات وكذا أجزائها وقطعها المنفصلة  

  ورية وذلك بهدف إنعاش وتنمية االستثمار؛ولوازمها الضر

قوائم المنتجات التي يعود أصلها ومصدرها إلى بعض البلدان اإلفريقية المستفيدة  

  .وكذا قائمة الدول المذكورة من اإلعفاء أو التخفيض من رسم االستيراد

  

لى تأهيل ، ع2008 من مشروع قانون المالية لسنة 2 من الفصل Iوفي نفس اإلطار، ينص البند   

  . 2008الحكومة التخاذ نفس اإلجراءات أعاله وذلك خالل السنة المالية 
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  المصـادقـةالمصـادقـة  --  22--11

  

إن المراسيم المتخذة بموجب التأهيل التشريعي المشار إليه أعاله، يجب أن تخضع للمصادقة   

  . من الدستور45فصل البرلمانية عند انتهاء األجل المنصوص عليه في قانون التأهيل وذلك طبقا ألحكام ال

  

، يرمي إلى المصادقة على  2008 من مشروع قانون المالية لسنة 2 من المادة IIلذا، فإن البند   

    :2007المراسيم التالية المتخذة سنة 

  

بتغيير أو وقف ) 2007 يناير 19 (1427 من ذي الحجة 29 صادر في 2-07-84المرسوم رقم  

لى القيمة المضافة عند االستيراد المطبقين على بعض أنواع استيفاء رسم االستيراد والضريبة ع

   :المنتجات
 

، مما أدى إلى ارتفاع أثمان   تأخر التساقطات المطرية2007-2006 الموسم الفالحي لسنة عرف 

وتفاقمت هذه الوضعية بارتفاع أثمان المواد المخصصة لعلف الماشية على . المواد المخصصة لتغذية الماشية 

  .ى العالمي وبالخصوص الحبوب المخصصة للعلفالمستو

  

وبهدف معالجة هذه الوضعية ومساعدة الفالحين على المحافظة على القطيع، تم وقف استيفاء رسم  

االستيراد والضريبة على القيمة المضافة المفروضين على الشعير والذرة و مواد العلف األخرى و ذلك ابتداء 

   .2007ونيو  ي30  غايةمن فاتح فبراير إلى

  

بتغيير مقدار رسم ) 2007 فبراير19 (1428 من محرم 26 صادر في2-07-156-المرسوم رقم  

   :االستيراد المفروض على القمح الطري

  

من خالل تحليل وضعية السوق العالمية للقمح الطري بداية هذه السنة، تبين وجود توجه واضح نحو   

  : لك أساسا بما يليويمكن تفسير ذ. ارتفاع أثمنة هذه المادة 

  

  ؛ النقص في اإلنتاج العالمي للقمح الطري •

 ؛ تقلص المخزون العالمي من هذه المادة •

لجوء بعض الدول المنتجة إلى فرض قيود على صادراتها من القمح الطري لضمان  •

 ؛ تموين منتظم ألسواقها الداخلية

  .االتجاه نحو استعمال الحبوب في إنتاج الطاقة •

  

  .  الوضعية ارتفاع كلفة استيراد القمح الطريوترتب عن هذه 
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ومن أجل ضمان تموين منتظم و بأقل تكلفة للسوق الداخلية، تم تخفيض رسم االستيراد المطبق على  

  .% 60 إلى % 130القمح الطري من 

  

بتغيير مبلغ الرسم ) 2007 يونيو 22 (1428 جمادى اآلخرة 6 صادر في 2.07.901المرسوم رقم  

المفروض على استيراد بعض أنواع الحليب ووقف استيفاء الرسم المفروض على استيراد الجمركي 

   :ور الحبوبذبعض ب

  

  :يهدف هذا المرسوم إلى   

  

  :التخفيض المؤقت من رسم االستيراد المفروض على بعض أنواع الحليب  

  

 وفرة الكأل، ار، مما تسبب في انخفاضـ بتأخر سقوط األمط2007-2006م الفالحي ـز الموسـتمي  

. ة المواد المعدة لتغذية الماشية مع انخفاض مرتقب في إنتاج الحليبـاألمر الذي أدى إلى ارتفاع أثمن

 اع األثمــان العالمــية لمسحوق الحلـــيب المــفروز قشدتــهـك، ارتفـوينضاف إلــى ذل

« lait en poudre écrémé » 2006   ابتداء من الثالثة أشهر الثانية من سنة.  

  

 وبهدف تأمين التموين العادي للسوق الداخلية من مادة الحليب  في التغذيةونظرا ألهمية هذه المادة  

  : ومشتقاته، تم التخفيض المؤقت من رسم االستيراد إلى

  

  .2007 دجنبر 31 على مسحوق الحليب وذلك إلى غاية 35% 

 فروز نصــف قشدته والم «écrémé» على بعض أنواع الحليب المفروز قشدته%2,5 

«demi-écrémé» والتام  «entier»  15 غشت إلى 15 وذلك من الفترة الممتدة من 

  .2007أكتوبر 

  

 :وقف استيفاء رسم االستيراد المفروض على بعض أنواع البذور  

  

 جعلت مخزون 2007-2006إن الظروف المناخية غير المناسبة التي سادت خالل الموسم الفالحي   

  . غير قادر على تلبية حجم الطلب الذي لم يتوقف عن االرتفاعور الحبوبذب

  

ولمواجهة هذه الوضعية، بدا من الضروري وضع برنامج طموح قصد التموين من هذه المادة وذلك   

  . من خالل استيراد البذور المختارة
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 عند االستيراد، ور المختارةذومن أجل وضع هذا البرنامج وأخذا بعين االعتبار األثمنة المرتفعة للب  

تم وقف استيفاء الرسم الجمركي المفروض على البذور المختارة للقمح اللين والصلب والشعير وذلك بصفة 

  . 2007 دجنبر 31استثنائية إلى غاية 

  

بتغيير مبلغ ) 2007  يونيو 28( 1428 من جمادى اآلخرة 12 صادر في 2.07.971المرسوم رقم  

  :تيراد القمح الصلب والقمح اللينالرسم الجمركي المفروض على اس

  

من خالل دراسة تطور األثمنة الدولية للحبوب، يتبين ارتفاع أثمنة هذه المواد خصوصا فيما يتعلق   

بالقمح الصلب والقمح اللين وذلك بسبب ضعف اإلنتاج على المستوى الدولي وكذا االستعمال المتنامي لهذه 

  .المواد في إنتاج الطاقة

  

وضعية، تجعل كلفة الحصول على القمح اللين جد مرتفعة و ال تسمح بضمان تموين منتظم إن هذه ال  

وبأقل كلفة للسوق المحلية وذلك بالرغم من تخفيض مبلغ رسم االستيراد المطبق على هذه المادة و الذي تم 

  .2007خالل شهر فبراير 

  

  .فعة غير مسبوقةفيما يتعلق بالقمح الصلب، فإن كلفة اقتنائه عرفت مستويات مرت

  

وعليه، ومن أجل تموين البالد من القمح اللين والقمح الصلب بأسعار تضمن استقرار أثمنة المواد  

 بالنسبة للقمح الصلب ومن %55 إلى %95المشتقة من هذه الحبوب، تم تخفيض مقادير رسم االستيراد من 

  . بالنسبة للقمح اللين%30 إلى 60%

  

المغير للمرسوم رقم ) 2007 غشت 28 (1428 من شعبان 14في  صادر 2.07.1145المرسوم  

بتغيير مبلغ الرسم الجمركي ) 2007 يونيو 22( 1428 جمادى اآلخرة 6 الصادر في 2.07.901

المفروض على استيراد بعض أنواع الحليب ووقف استيفاء مبلغ الرسم الجمركي المطبق على بعض 

  :أنواع بزور الحبوب

  

   التي اتخذتها الحكومة من أجل التخفيف من آثار الجفاف، تم بموجب المرسومفي إطار التدابير  

ة ـ، على الخصوص، وقف استيفاء مبلغ الرسم الجمركي بنسب2007 يونيو 22 بتاريخ 02.07.901 رقم 

 وتم استبداله 2007 دجنبر 31 يونيو إلى 27، من الفترة الممتدة من   المطبق على مسحوق الحليب% 60

  . % 35س الفترة بنسبة خالل نف
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غير أن األثمنة الدولية لمسحوق الحليب في األسواق الدولية لم تتوقف عن االرتفاع، مما أدى إلى   

  .ارتفاع تكاليف المواد المشتقة من مسحوق الحليب 

  

وبهدف تأمين تموين منتظم للسوق ، وأخذا بعين االعتبار أهمية مشتقات الحليب في استهالك األسر   

 %60نية من هذه المواد، تم تخفيض رسم االستيراد المطبق على مسحوق الحليب المنزوع قشدته من الوط

  .2007 دجنبر  31 وذلك إلى غاية%35 عوض نسبة 17,5%إلى 

  

بوقف استيفاء رسم ) 2007 شتنبر 18 (1428 رمضان 5  صادر في2-07-1207المرسوم رقم  

   :الليناالستيراد المطبق على القمح الصلب والقمح 
 

، خصوصا فيما يتعلق بالقمح اللين والقمح  تطور األسعار الدولية للحبوب ارتفاعا مستمراعرف   

  . الصلب

  

و من أجل تفادي وقوع انعكاسات سلبية، سواء على مستوى التموين المنتظم للسوق الداخلية أو على   

، تم وقف )الخ...سكس، العجائن الغذائيةالخبز، الك(مستوى أثمنة المواد األساسية المشتقة من هذه الحبوب 

استيفاء رسم االستيراد المطبق على القمح اللين والقمح الصلب، مع التذكير، بأن التخفيضات المتتالية لرسم 

االستيراد المطبق على القمح اللين وعلى القمح الصلب كانت محدودة المفعول بسبب استمرار ارتفاع األسعار 

 . الدولية
 

  :  بوقف استيفاء رسم االستيراد المفروض على الزبدة2-07-1220م المرسوم رق 

  

على الرغم من توفر منتوج محلي من مادة الزبدة ، يلجأ بلدنا إلى استيراد كميات مهمة من هذه   

  . من االستهالك الوطني % 85 طن سنويا لتغطية 40.000المادة لتلبية الطلب المحلي تصل إلى أكثر من 

  

نة الزبدة على مستوى السوق الدولية هذه السنة ارتفاعا مهما على غرار باقي المواد وقد عرفت أثم  

 درهم للطن حاليا أي بزيادة 24.000 إلى 2006 درهم للطن في سنة 16.000الحليبية ، بحيث انتقلت من 

  .% 50نسبتها 

  

أجل ضمان تزويد  المواطنين ، ومن تغذيةلكل هذه االعتبارات ، ونظرا ألهمية مادة الزبدة في   

 ، يقترح استيفاء رسم 2006سنة منتظم ومالئم للسوق المحلي من هذه المادة في نفس الظروف التي سادت 

   . 2007 سبتمبر 27 والمفروض على مادة الزبدة ابتداء من % 32,5االستيراد ، البالغة نسبته 
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  مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرةمدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة  --22

  

 :  آجال وشكليات الحصول على المعلومات من المتعاملين االقتصاديينتحديد:  1- 42الفصل  −

  

 من مدونة الجمارك على أنه يمكن لإلدارة الحصول مسبقا، وقبل المرور عن طريق 42ينص الفصل   

  .الجمرك و إنجاز العمليات الجمركية، على السجالت والوثائق والمستندات وكذا الولوج إلى المعلومات
 

 إلى التنصيص على أن الحصول على المعلومات مسبقا، سيتم وفقا لآلجال ضى المقترحالمقتويرمي  

  .والشكليات المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية

  

 هو تمكين اإلدارة من القيام بالمراقبة بطريقة مرنة و كفيلة باستباق المخاطر غييروالهدف من هذا الت  

  . « ciblées »وذلك بواسطة معلومات مستهدفة 
 

  : المراقبة الوثائقية للتصاريح الجمركية وللوثائق المرفقة بها  :1-80 الفصل −

  

  . ينص هذا الفصل على أن المراقبة الوثائقية للتصاريح الجمركية بعد تسجيلها تتم بصفة تلقائية  

ثائقية للتصاريح المعطيات التالية، يقترح التخفيف من الصبغة التلقائية للمراقبة الو وأخذا بعين االعتبار

  : الجمركية التي سيبقى العمل بها ساريا بالنسبة للعمليات التي تمثل مخاطر

  

اإلجراء الجديد المتعلق بتصنيف المقاوالت، الذي يسمح لإلدارة من فرز الشركات التي يتسم  •

  نشاطها بالشفافية و احترام المساطر الجاري بها العمل؛

امها مع عدد من اإلدارات الجمركية األجنبية والمرتبطة أساسا االتفاقيات التي تنوي اإلدارة إبر •

  باالعتراف المتبادل بعمليات المراقبة المنجزة؛

المراقبة التي يقوم بها النظام المعلوماتي لإلدارة عبر تحليله لمطابقة وانسجام البيانات الواردة في  •

  .التصاريح المسجلة وذلك بمجرد قبولها معلوماتيا

  

 :إعادة ترتيب مخالفتين جمركيتين :   المكرر6-294 و 1-528الفصلين  −

  

 من مدونة الجمارك الحالي، عملية استيراد وتصدير البضائع المحظورة، المشار 285يصنف الفصل   

 من نفس المدونة، بواسطة تصريح جمركي بدون رخصة أو بحكم سند ال 23من الفصل ) إليها في البند ب

  . ن الدرجة األولى، كمخالفة م يطابق البضائع
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 المذكور، بدون 23بينما يصنف استيراد أو تصدير البضائع المحظورة، المشار إليها في الفصل   

 آخر درجة في وهيتصريح جمركي عن طريق مكتب الجمرك، كمخالفة جمركية من الدرجة الرابعة 

  . المترتب عنها المخالفات الجمركية وذلك رغم خطورة الفعل

  

الجة هذه الوضعية وأخذا بعين االعتبار ضرورة ترتيب ومعاقبة المخالفتين السالفتين لذا، بهدف مع  

حسب خطورتهما، بدا من الضروري تصنيف عملية استيراد وتصدير البضائع المحظورة ، المشار إليها في 

ة  من المدونة، بدون تصريح جمركي، كمخالفة من الدرجة األولى وتلك المنجز23من الفصل ) البند ب

  .بموجب تصريح جمركي، كمخالفة من الدرجة الثانية

  

 :التنصيص على مخالفة جمركية جديدة    :9-294 و 9-293الفصلين  −
 

 إلى جعل عملية كسر أو إتالف األختام الجمركية المستعملة من طرف أعوان التغيير المقترحيهدف   

من الدرجة الرابعة، وذلك أخذا بعين االعتبار اإلدارة، مخالفة من الدرجة الثانية عوض اعتبارها فقط مخالفة 

  . خطورة الفعل المرتكب

  

  تعريفة الرسوم الجمركيةتعريفة الرسوم الجمركية  --33

  

 المطبق على المـواد %40 إلى %45تخفيض مبلغ رسم اإلستيراد األقصى من  

  :الصناعــية 

  

تغيير وجهة ، سببا في  يمكن أن تشكل االمتيازات الجبائية الممنوحة في إطار اتفاقيات التبادل الحر  

، وذلك نظرا لوجود فارق  المبادالت التجارية التي تتم مع جهات أخرى لفائدة الجهات المعنية بهذه االتفاقيات

نظام غير ( جبائي بين المواد المستوردة في إطار التبادل التفضيلي وتلك المنجزة في إطار نظام الحق العام 

  .وتيرة التفكيك التعريفيهذا الفارق الذي سيتعاظم مع صيرورة ). تفضيلي

  

، الذي يتزامن مع التحرير التعريفي التام،  2012، ومن أجل تفادي فارق تعريفي كبير في أفق  لذا  

  . على الخصوص مع االتحاد األوروبي، فقد تم وضع مسلسل التخفيض التدريجي لرسوم االستيرادو

  

 % 45ق على المواد الصناعية من ، يقترح تخفيض رسم االستيراد األقصى المطب في هذا الصدد  

  . %45 إلى %50، تخفيض هذا الرسم من  ، علما بأنه تم خالل السنة الماضية % 40على 
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  الضرائب الداخلية على االستهالكالضرائب الداخلية على االستهالك  ––  44  

  

اقتراح إرجاء تمديد اإلعفاء من الرسم الداخلي على االستهالك المفروض على غاز  

  :ر الغازية ما عدا الغازات السائلة البترول وغيره من مواد الهيدروكاربو

  

، تم رفع مقدار الضريبة الداخلية على االستهالك 1997-1996بموجب قانون المالية لسنة   

 إلى 2، ما عدا الغازات السائلة، من  المفروضة على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكابور الغازية

  .  متر مكعب1.000ـ  درهم ل402

  

  .دار هذه الضريبة اعتبارا للقدرة الحرارية للغاز الطبيعيو تم تحديد مق  

  

 1000ـ  درهم ل377,6 متر مكعب إلى 1000ـ  درهم ل402وقد تم خفض مقدار هذه الضريبة من 

  .متر مكعب 
 

ونظرا للصعوبات المالية التي يجتازها المكتب الوطني للهيدروكابورات والمعادن، تم إرجاء تاريخ   

بة الداخلية على االستهالك المفروضة على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكابور تطبيق مبلغ الضري

، حيث أن استيفاء هذه 1997-1996الغازية، ما عدا الغازات السائلة، منذ قانون المالية للسنة المالية 

  . متر مكعب 1000 درهم ل2الضريبة يتم حاليا على أساس 

  

أجيل تاريخ دخول هذا اإلجراء حيز التنفيذ إلى غاية فاتح يناير وحاليا، ولنفس األسباب، يقترح ت  

2009.  
 

  --بوكراعبوكراع-- شركة فوس شركة فوس––إعفاء إعفاء --55  

  

 1992 ديسمبر 29 المؤرخ في 1-92-280 من الظهير الشريف رقم 4بموجب مقتضيات المادة   

راد، المعدات ، تعفى، من أداء الرسوم والضرائب المستحقة عند االستي1993بمثابة قانون المالية لسنة 

بوكراع أو لحسابها في إطار برنامج عملها -والمواد القابلة للتحويل، المستوردة من طرف شركة فوس

ولقد تم تمديد هذا اإلعفاء بمقتضى قوانين المالية منذ  .الرامي إلى تنمية مناجم الفوسفاط باألقاليم الصحراوية

  .1994سنة 

  

 31 إلى غاية  هذا اإلعفاء، يقترح تمديد قاليم الصحراويةونظرا لمساهمة هذه الشركة في تنمية األ  

    .2008 ديسمبر
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  الضرائب والرسوم ومختلف التدابير الجبائية الضرائب والرسوم ومختلف التدابير الجبائية   --ب ب 
  

ول المحاور ـ ح2008م التدابير الجبائية المقترحة في إطار قانون المالية لسنة ـز أهـترتك 

  : ةـة التاليـالخمس

  لى الشركات ؛التدابير المتعقلة بإصالح الضريبة ع −

 التدابير المتعقلة بمتابعة إصالح الضريبة على القيمة المضافة ؛ −

 التدابير المتعلقة بواجبات التسجيل ؛ −

 التدابير المتعلقة بالتبسيط والمالءمة ؛  −

 .التدابير المتعلقة بالرسوم األخرى  −

  

  المدونة العامة للضرائبالمدونة العامة للضرائب  --  11

  لشركاتلشركات التدابير المتعلقة بإصالح الضريبة على ا التدابير المتعلقة بإصالح الضريبة على ا--11--11

   تخفيض أسعار الضريبة على الشركات تخفيض أسعار الضريبة على الشركات--11--11--11

  

  :يهدف هذا التدبير إلى تخفيض أسعار الضريبة على الشركات كما يلي   

  

  ؛ 30% إلى 35%من  −

 بالنسبة للسنة الموالية فيما يخص 35% و 2008 بالنسبة لسنة 37%  إلى39،6%من  −

وصندوق اإليداع والتدبير مؤسسات االئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها وبنك المغرب 

 .وكذا شركات التأمين وإعادة التأمين 

  

   تدابير لفائدة المقاوالت تدابير لفائدة المقاوالت--22--11--11

  لفائدة الربائح المحصل عليها من الخارجلفائدة الربائح المحصل عليها من الخارج% % 100100 تخفيض بنسبة  تخفيض بنسبة --11--22--11--11

  

يهدف هذا التدبير إلى مالءمة النظام الجبائي المطبق على المداخيل المتأتية من الخارج مع النظام   

على الربائح ذات المنشأ % 100 على المداخيل ذات المنشأ المغربي وذلك بتطبيق تخفيض بنسبة المطبق

 .األجنبي المقبوضة من طرف الشركات المقيمة الخاضعة للضريبة على الشركات
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   تقييم عناصر المخزون في حالة االندماج تقييم عناصر المخزون في حالة االندماج--22--22--11--11

  

المواد في حالة االندماج وذلك بإدراج رغبة في تشجيع اندماج الشركات، يقترح توضيح نظام نقل   

تدبير ينص على إمكانية تقييم عناصر المخزون التي تم تحويلها من الشركة المذمجة إلى الشركة الدامجة إما 

  .عن طريق تقييم بثمن السوق وإما عن طريق تقييم بالقيمة األصلية

  

   حذف بعض المقتضيات حذف بعض المقتضيات--33--11--11

  

 على الشركات وموازاة مع التدبير المتعلق بتخفيض سعر في إطار التخفيض من العبء الجبائي  

الضريبة على الشركات يقترح حذف المقتضيات المتعلقة بخصم المخصصات غير الجارية و إعفاء زائد 

القيمة الناتج عن تفويت عناصر المستعقرات واستنزال الحد األدنى للضريبة من مبلغ الضريبة المستحقة لمدة 

  . ثالث سنوات
 

من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل الجاري  50 % بنسبةتخفيض يقترح تطبيق كما  

 . وتطبيق الضريبة بالسعر العادي في السنة الموالية بالنسبة للمنعشين العقاريين 2008بها العمل برسم السنة 

نجزة في إطار اتفاقية  الم1.500 إلى 2.500وفي نفس السياق يقترح التخفيض من عدد الوحدات السكنية من 

   .2008تبرم مع الدولة ابتداء من فاتح يناير 
 

 إلى مراجعة وعقلنة االمتيازات الجبائية من أجل توزيع متكافئ  وهذه التخفيضاتويهدف هذا الحذف  

  . للعبء الضريبي
 

  %%  5500,,1177 تطبيق سعر مخفض بنسبة  تطبيق سعر مخفض بنسبة --44--11--11

  

تبدال التخفيض من الضريبة على الشركات بنسبة في إطار تبسيط النظام الجبائي المغربي، يقترح اس  

 فيما يتعلق بالقطاعات التي تستفيد حاليا من التخفيض المذكور 17،50% بسعر قار مخفض يحدد في %50

   .)إلخ.الشركات المصدرة والمنشآت الحرفية والمنشآت المنجمية والمنشآت الفندقية(
 

   على القيمة المضافة على القيمة المضافة التدابير المتعلقة بمتابعة إصالح الضريبة التدابير المتعلقة بمتابعة إصالح الضريبة--22--11

  

في إطار االلتزامات المتخذة من طرف المغرب وخصوصا مع االتحاد األوروبي فيما يخص   

اإلصالح الجبائي المغربي يتواصل إصالح الضريبة على القيمة المضافة قصد تحديث هذه الضريبة والرفع 

  . من فعاليتها
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، فإن اإلصالحات المقترحة تتعلق ببنية  2008وفي إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية   

  . األسعار، وحذف األنظمة االستثنائية غير المبررة

  

وتهدف هذه اإلجراءات إلى ضمان فعالية أكبر وذلك بإقرار أهداف العدالة والشفافية وتبسيط أحكام   

  . هذه الضريبة

  

  : وفي هذا الشأن يقترح  

  

  ؛ ات جديدةمتابعة السياسة الرامية إلى عدم منح إعفاء •

حذف اإلعفاءات غير المبررة وتحديد سعر الصفر بالنسبة للمصدرين وبعض العمليات المماثلة  •

 .فقط

  

  : ويقترح في هذا اإلطار اإلجراءات التالية  

  

   على عمليات االئتمان التمويلي  على عمليات االئتمان التمويلي 2020%% تطبيق السعر العادي  تطبيق السعر العادي --11--22--11

  

يبة على القيمة المضافة، يقترح تطبيق السعر لالستجابة لمطالب القطاعات المعنية ولتقوية حياد الضر  

  .العادي على عمليات اإليجار التمويلي

  

ويدخل هذا االقتراح في إطار توحيد األسعار المطبقة عند االقتناء وعند البيع بغية إلغاء حاالت   

  .المصدم البنيوية الناتجة عن التباين بين األسعار

  

    1414%%مليات العقارية الخاضعة لسعر مليات العقارية الخاضعة لسعر  على الع على الع2020%% تطبيق السعر العادي  تطبيق السعر العادي --22--22--11

  

  .ويتعلق األمر بالخصوص بعمليات مقاوالت األشغال العقارية  

  

  ..أشهر عوض النظام الواقفأشهر عوض النظام الواقف) ) 33(( تقليص مدة اإلرجاع إلى ثالثة  تقليص مدة اإلرجاع إلى ثالثة --33--22--11

  

من أجل تشجيع المقاوالت المهيكلة، يقترح تقوية نظام إرجاع الضريبة على القيمة المضافة وذلك   

  . أشهر3 إلى 4إلرجاع من بتقليص مدة ا
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وموازة مع هذا اإلجراء وقصد إيقاف حالة الغش المسجلة على مستوى النظام الواقف وتحسين تدبير   

اإلرجاع، يقترح حذف هذا النظام الذي ينتج عن تطبيقه عبء في التدبير وعدم المردودية مما يخلف حاالت 

  .من الغش ال يستهان بها

   

   المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني إعفاء التجهيزات إعفاء التجهيزات--44--22--11

  

، ال تنص مقتضيات المدونة العامة للضرائب على أي إعفاء يخص التجهيزات والمعدات  حاليا  

  . المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني

  

، إدراج  2008، يقترح في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية  وألجل إصالح هذا الوضع  

  .  من المدونة العامة للضرائب123ه التجهيزات والمعدات والمواد في المادة إعفاء هذ

  

   مقتضيات متعلقة بواجبات التسجيل مقتضيات متعلقة بواجبات التسجيل--33--11

   إدماج الرسم المفروض على العقود واالتفاقات ضمن واجبات التسجيل إدماج الرسم المفروض على العقود واالتفاقات ضمن واجبات التسجيل--11--33--11

    

ضيات المتعلقة يرمي اإلجراء المقترح إلى اإلدماج ضمن المقتضيات المتعلقة بواجبات التسجيل للمقت  

 2006 من قانون المالية للسنة المالية 9بالرسم المفروض على العقود واالتفاقات المنصوص عليه بالمادة 

وذلك على شكل اإلدماج ضمن الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل الذي تم تطبيقه سواء 

يبة على عوائد التوضيفات المالية ذات للضريبة على األرباح العقارية والضريبة على عوائد األسهم والضر

  .الدخل الثابت والضريبة على األرباح تفويت القيم المنقولة

  

  . ولقد أملى هذا اإلدماج إلزامية تبسيط النظام الجبائي عن طريق التقليص من عدد الضرائب والرسوم  

  

  :هناك، سببين رئيسيين وراء هذا اإلدماج   
  

  قود واالتفاقات في نفس الوقت مع استيفاء واجبات التسجيل؛يستوفى الرسم المفروض على الع •

طريقة الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات المطبقة بالنسبة للرسم المفروض على عقود  •

  .واالتفاقات هي نفسها المطبقة بالنسبة لواجبات التسجيل
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   توحيد التعريفات توحيد التعريفات--22--33--11
  

  :يقترح   

  التأسيس والزيادة في رأس مال الشركات واقتناء محالت مبنية؛ توحيد التعريفات المطبقة على  •

درهم، يطبق على جميع العمليات التي كانت ) 200(النص على واجب واحد من فئة مائتي  •

 . درهم300 درهم أو 200 درهم و 100تخضع للواجبات الثابتة 

  

 والمتعلقة بالرسم 2006المالية  من قانون المالية للسنة 9تبعا لهذه اإلجراءات، سيتم إلغاء المادة   

  .المفروض على العقود واالتفاقات

  

   توسيع الوعاء توسيع الوعاء--33--33--11

  

  :في إطار توسيع الوعاء الضريبي، يقترح إلغاء اإلعفاءات المتعلقة بالعقود التالية   

  

هذا اإللغاء يبرر بالتخفيض من كلفة التسيير بالنسبة . اقتناء أراضي إلنجاز عمليات استثمارية −

  ارة وكذا اعتبارا لألثر غير المهم لكلفة العملية ؛لإلد

هذا اإلعفاء غير مبرر على اعتبار أن هذه . تحويل المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص −

العمليات تبقى خارج نطاق تطبيق واجبات التسجيل، ألنها مجرد تحويل لألسهم الممتلكة لفائدة 

 .الدولة

كذلك تسلم الخصوم التي تثقل . كز تسيير الحسابات المعتمدةعقود تأسيس الشركات المتعلقة بمرا −

الهدف . الحصص في حالة تأسيس أو الزيادة في رأس مال شركات االستثمار والشركات القابضة

 .هو توحيد األنظمة الجبائية المطبقة على الشركات

ابة فيها لفائدة المحررات والعقود المتضمنة النتقال ثمن الصفقات والديون أو حوالتها أو اإلن −

 . هذه العقود ليست خاضعة إجباريا لواجبات التسجيل. الصندوق المغربي للصفقات

  

   تدابير تتعلق بالتبسيط والمالءمة تدابير تتعلق بالتبسيط والمالءمة--44--11

   التدابير المتعلقة بالضريبة على الشركات التدابير المتعلقة بالضريبة على الشركات--11--44--11

   شروط استفادة الشركات القابضة الحرة من اإلعفاءات الجبائية شروط استفادة الشركات القابضة الحرة من اإلعفاءات الجبائية--11--11--44--11

  

 المتعلق بالمناطق المالية الحرة على تطبيق سعر 58-90 من القانون رقم II – 34تنص المادة   

جزافي بالنسبة للضريبة على الشركات شريطة أن تقوم الشركات القابضة الحرة بعملياتها لفائدة البنوك الحرة 
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إال أنه لم . للتحويلأو لفائدة أشخاص ذاتيين أو معنويين غير مقيمين وأن يتم األداء بالعمالت األجنبية القابلة 

  .يتم إدراج هذه الشروط في المدونة العامة للضرائب

  

وعليه، يقترح إدراج ضمن المدونة العامة للضرائب هذه الشروط المتعلقة بتطبيق السعر الجزافي   

  .على الشركات القابضة الحرة

  

   شروط االستفادة من التخفيض على الضريبة ببعض العماالت واألقاليم شروط االستفادة من التخفيض على الضريبة ببعض العماالت واألقاليم--22--11--44--11

  

يهدف هذا التدبير إلى عقلنة االمتيازات الجبائية والحد من التجاوزات التي تمارسها بعض المنشآت   

  .لالستفادة من تخفيض الضريبة المنصوص عليه لفائدة بعض العماالت و األقاليم

  

 المتعلقة بشروط تطبيق األسعار المخفضة المنصوص VII-7لذا يقترح توضيح مقتضيات المادة   

بحيث أن هذه األسعار ) 7°- واو– II (73و المادة )) أ-1°-جيم – II( و 2°-دال-I (6ي المادة عليها ف

المخفضة ال تطبق إال على ألشغال المحققة و بيع السلع والخدمات المنجزة حصريا داخل العماالت و األقاليم 

  . المذكورة

    

   تدابير متعلقة بالضريبة على الدخل تدابير متعلقة بالضريبة على الدخل--22--44--11

    يد الربح العقاري الخاضع للضريبةيد الربح العقاري الخاضع للضريبةتحدتحد كيفية  كيفية --11--22--44--11

  

حسب المقتضيات الجاري بها العمل حاليا، ال يندرج التعويض عن اإلفراغ الممنوح من طرف   

 .المالكين لشاغلي محالتهم المعروضة للبيع ضمن المصاريف القابلة للخصم

  

يض عن اإلفراغ ومراعاة للمصاريف التي يتحملها الشخص الذي يبيع عقارا، يقترح اعتبار التعو  

المثبت قانونا كنفقة قابلة للخصم من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للبائع، وكدخل خاضع 

  .للضريبة بالنسبة للمستفيد

  

 استثناء األرباح العقارية المترتبة على عقود البيع التي تم إلغاءها عن طريق  استثناء األرباح العقارية المترتبة على عقود البيع التي تم إلغاءها عن طريق --22--22--44--11

  ن نطاق تطبيق الضريبة على الدخلن نطاق تطبيق الضريبة على الدخل ساعة م ساعة م2424المسطرة القضائية أو فسخها خالل المسطرة القضائية أو فسخها خالل 

  

من أجل المالءمة بين األحكام المتعلقة بواجبات التسجيل وأحكام الضريبة على الدخل المتعلقـة بفسخ   

  : من المدونة العامة للضرائب بالتوضيـح أن II– 62البيوعات العقارية، يقترح تتميم مقتضيات المادة 
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ي ال يترتب عنه فرض الضريبة على الدخل برسم إلغاء عقد بيع على إثر صدور حكم قضائ •

  ؛ األرباح العقارية

ساعة ال يعتبر عقدا جديدا خاضعا ) 24(فسخ عقد بيع بالتراضي إذا تم داخل األربع والعشرين  •

  .ويبقى عقد البيع األصلي خاضعا للضريبة. للضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية

  

  يبة على الدخل برسم الربح العقاري يبة على الدخل برسم الربح العقاري  تبسيط طريقة أداء الضر تبسيط طريقة أداء الضر--33--22--44--11

  

إذا قبل الملزم أساس فرض الضريبة برسم األرباح العقارية بعد التصحيح الذي يدخله عليه مفتش   

  .الضرائب، فإن الواجبات التكميلية تستخلص عن طريق الجدول 

  

 اإلبراء ولتمكين الخاضع للضريبة من األداء الفوري للواجبات التكميلية وتسريع حصوله على  

  :يقترح  ، الجبائي

  

  ؛ إصدار الواجبات اإلضافية عن طريق األمر بالتحصيل −

 من 224في المادة " أمر بالتحصيل"بعبارة " جدول تحصيل الضريبة" تعويض عبارة  −

  .المدونة العامة للضرائب

  

   إعفاء الربح العقاري المحصل عليه بمناسبة التفويت األول للسكن االجتماعي إعفاء الربح العقاري المحصل عليه بمناسبة التفويت األول للسكن االجتماعي--44--22--44--11

  

من أجل تطبيق أفضل لإلعفاء المتعلق بالربح العقاري المحصل عليه بمناسبة تفويت عقار مخصص   

   متر مربع 100للسكنى الرئيسية والذي ال تزيد مساحته المغطاة وثمن تفويته بالتتابع عن 

لرئيسية  درهم، يقترح توضيح أن هذا اإلعفاء يمنح للعقار الذي يشغله مالكه على وجه السكنى ا200.000و 

  .لمدة أربع سنوات على األقل في تاريخ التفويت
 

 الرفع من مبلغ السندات التي تمثل مصاريف التغدية المنصوص عليها في  الرفع من مبلغ السندات التي تمثل مصاريف التغدية المنصوص عليها في --55--22--44--11

   من المدونة العامة للضرائب من المدونة العامة للضرائب1313--5757المادة المادة 

  

يقترح الرفع من مبلغ السندات التي تمثل مصاريف اإلطعام أو التغذية المسلمة من لدن مشغلين   

 الجزئية لثمن وجباتهم أو درهم و ذلك قصد تمكينهم من التغطية الكلية 20 دراهم إلي 10جوريهم من لما

 .الغذائية
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  ))((ssttoocckk  ooppttiioonn تبسيط نظام اختيار االكتتاب في األسهم أو شرائها  تبسيط نظام اختيار االكتتاب في األسهم أو شرائها --66--22--44--11

  

ح مراجعة لتشجيع المأجورين على االدخار وضمان وفائهم للشركات المغربية التي يعملون بها، يقتر  

 قصد تبسيطه و مالءمته مع تطور هذه المنتجات stock option  اختيار االكتتاب في األسهم أو شرائهانظام

  :سواء على المستوى الوطني أو الدولي وذلك من أجل 

  

 ؛  تحويل السندات إلى سندات إسمية-

ريخ ممارسة  سنوات ابتداء من تا3 سنوات إلى 5 مراجعة مدة منع التصرف بتخفيضها من -

 ؛ االختيار

  . سنوات السالف الذكر يمكن تخفيضه في حالة وفاة أو عجز المأجور3 توضيح أن أجل -

  

  فرض الضريبة على الدخل على األرباح الناتجة عن تفويت القيم المنقولة فرض الضريبة على الدخل على األرباح الناتجة عن تفويت القيم المنقولة     --77--22--44--11

  

إخضاع األرباح إلقرار العدالة الجبائية وتحقيق االنسجام في نظام فرض الضريبة على الدخل، يقترح   

  . على غرار األرباح العقارية10% عوض 20%الناتجة عن تفويت القيم المنقولة لسعر 

  

 إعادة تنظيم فرض الضريبة على دخول وأرباح رؤوس األموال المنقولة ذات  إعادة تنظيم فرض الضريبة على دخول وأرباح رؤوس األموال المنقولة ذات --88--22--44--11

  المنشأ األجنبيالمنشأ األجنبي

  

بعين االعتبار للتطبيقات المعمول بها على الصعيد الدولي، ولتشجيع المستثمرين األجانب على أخذا   

االستقرار في المغرب، يقترح إخضاع دخول وأرباح رؤوس األموال المنقولة ذات المنشأ األجنبي المفروضة 

  :عليها الضريبة حاليا حسب أسعار الجدول التصاعدي للسعرين الخاصين التاليين 

  

   بالنسبة لعوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول التي تعتبر في حكمها؛%30 •

 . بالنسبة ألرباح رؤوس األموال المنقولة%20 •

  

الممنوح لبعض الممنوح لبعض % % 5050عوض تخفيض عوض تخفيض % % 2020 تطبيق السعر المخفض  تطبيق السعر المخفض --99--22--44--11

  القطاعات االقتصاديةالقطاعات االقتصادية

  

ين من التخفيضات الجبائية، لتبسيط نظام فرض الضريبة على الملزمين ذوي الدخول المهنية المستفيد  

  .20% بسعر مخفض نسبته 50%يقترح تعويض التخفيض بنسبة 
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 من جدول أسعار الضريبة على 42%ويطابق هذا السعر المخفض نصف السعر األقصى المحدد في   

  . الدخل بعد تخفيض نقطة واحدة لتفادي إحداث سعر خاص إضافي

  

  المتعلقة بعقود تأمين التقاعد التكميليالمتعلقة بعقود تأمين التقاعد التكميلي توضيح الخصوم برسم االشتراكات  توضيح الخصوم برسم االشتراكات --1010--22--44--11

  

 من مجموع الدخل 6%تخصم في حدود  من المدونة العامة للضرائب 28حسب أحكام المادة   

المفروضة عليه الضريبة، األقساط أو االشتراكات الخاصة بعقود تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية التي 

ق أن أبرمت مع شركات تأمين مستقرة بالمغرب تدفع تساوي مدتها ماال يقل عن عشر سنوات والتي سب

  .إعاناتها إلى المستحقين ابتداء من بلوغهم سن خمسين سنة كاملة من العمر

  

ورغبة في تمكين المأجورين أثناء مزاولة نشاطهم من تكوين تقاعد تكميلي والسماح لهم بخصم   

 من المدونة العامة للضرائب بالتوضيح أن III-28مجموع االشتراكات المدفوعة، يقترح تتميم أحكام المادة 

الخصم تتم مباشرته من صافي األجر الخاضع للضريبة الذي يحصل عليه الملزم بصورة منتظمة أثناء 

  .مزاولة عمله

  

   تقييم نفقات الخاضعين للضريبة عند دراسة مجموع الوضعية الضريبية تقييم نفقات الخاضعين للضريبة عند دراسة مجموع الوضعية الضريبية--1111--22--44--11

  

 باالعتبار عند تقييم الدخل اإلجمالي للملزم، يقترح بهدف توضيح بعض النفقات التي يمكن أخذها  

 سندات رأس المال والدين إلى  عمليات تملك من المدونة العامة للضرائب بإضافة29تتميم أحكام المادة 

  .  من هذه المادة7المشار إليها في الفقرة  المتعلقة بعمليات تملك القيم المنقولة النفقات

  

 29اج سندات الصندوق التي لم يتم حاليا أخذها بعين االعتبار في المادة ويمكن هذا التدبير من إدم  

  .من المدونة العامة للضرائب ضمن النفقات المذكورة

  

   تدابير تتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل تدابير تتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل--33--44--11

  مالءمة النظام الجبائي المطبق على الربائح 

  

بين النظام الجبائي المطبق على الربائح الموزعة من طرف يهدف هذا التدبير إلى تحقيق المالءمة   

  .المنشآت المقامة في المناطق الحرة للتصدير و بين الربائح الموزعة من طرف باقي المنشآت
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   المساطر الجبائية المساطر الجبائية--44--44--11

   تجميع اإلجراءات المتعلقة بالتقادم تجميع اإلجراءات المتعلقة بالتقادم--11--44--44--11
  

ل التقادم لإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة المتعلقة بآجا) VIII (232يقترح النقل إلى المادة   

من المدونة العامة للضرائب ) III (221والفقرة األولى من المادة ) 2°-" واو "– I (10األخيرة من المادة 

  .من أجل تجميع اإلجراءات الخاصة بالمخالفات المتعلقة بآجال التقادم

  

  تت تقديم الوثائق المحاسبية أو أوراق اإلثبا تقديم الوثائق المحاسبية أو أوراق اإلثبا--22--44--44--11

  

إن تقديم الخاضعين للضريبة لبعض الوثائق المحاسبية أو أوراق اإلثبات، خارج األجل وبعد انتهاء   

  .الفحص من شأنه التأثير على حسن سير مراقبة الضرائب وتشجيع عمليات التدليس

  

يرمي اإلجراء المقترح إلى رفض الوثائق المحاسبية أو أوراق اإلثبات المقدمة خارج األجل أمام   

  .اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية

  

إلصالح هذا الوضع، يقترح استدعاء الخاضعين للضريبة لتقديم الوثائق المطلوبة داخل أجل خمسة   

  .لجانيوما خارج هذا األجل، فإن تقديم الوثائق وأوراق اإلثبات المطلوبة يتم رفضها حتى أمام ال) 15(عشر 

  

   التدابير المتعلقة بالرسوم أخرى التدابير المتعلقة بالرسوم أخرى––  22

   الرسوم القضائية الرسوم القضائية--11--22

  

، مهمة تصفية وتحصيل هذه الرسوم إلى كتابة ضبط المحاكم بحيث أن تدخل 1993أسندت منذ سنة   

مفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل لن يتم تفعيله إال بعد تسليم القرارات النهائية الحاصلة على قوة الشيء 

  .به، إلى المتقاضينالمقضي 

  

تتم هذه المراقبة عن طريق تحويل الملفات القضائية إلى مكاتب التسجيل الموجودة في غالبيتها خارج   

المحاكم، مما قد يهدد بإتالف األوراق و المستندات الموجودة داخل هذه الملفات، مما يدخل في الدعوى 

  .مسؤولية أعوان اإلدارة الضريبية

  

ع، يقترح إلغاء تدخل مصالح المديرية العامة للضرائب ضمن الدائرة المكلفة إلصالح هذا الوض  

  . بتحصيل الرسوم القضائية
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   الرسم المفروض على عقود التأمين الرسم المفروض على عقود التأمين--22--22

  

في  13،80% و6،90% و3،45%تحدد حاليا، تعريفات الرسم المفروض على عقود التأمين في   

  :إطار تبسيط تعريفات هذا الرسم، يقترح 

  

  ؛ لتعريفات السابقة إلى العشر األعلىجبر ا −

 ؛ 14%إخضاع عمليات التأمين البحري والنقل البحري لرسم  −

 المطبق على هذه العمليات فقط، وذلك لخلق انسجام مع عمليات النقل األرضي 6،90%إلغاء رسم  −

 .والجوي

  

IIII  ––ة ة ــات مختلفات مختلفــ مقتضي مقتضي  
  

  حذف اإلتاوة المفروضة على استغالل الفوسفاطحذف اإلتاوة المفروضة على استغالل الفوسفاط  --أأ

  

تاوة المفروضة على استغالل الفوسفاط تدبير تحفيزي للتصدير سيمكن المكتب عتبر حذف األي    

  .اراته ثم استتطويروكذا الرفع من قدرته على التمويل الذاتي من أجل الشريف للفوسفاط من تحسين تنافسيته 

  

ني للتنمية ني للتنمية تبسيط مسطرة توزيع حصيلة التفويتات بين الميزانية العامة وصندوق الحسن الثاتبسيط مسطرة توزيع حصيلة التفويتات بين الميزانية العامة وصندوق الحسن الثا  ––بب

    االقتصادية واالجتماعيةاالقتصادية واالجتماعية

  

 من 15 كما تم تغييرها بالمادة 2001 للسنة المالية 55.00 من قانون المالية رقم 17تنص المادة   

 على أن تدفع حصيلة تفويت المنشآت العامة إلى القطاع 2002 للسنة المالية 44.01قانون المالية رقم 

  .ي إسم الدولة الخاص إلى حساب مفتوح لدى بنك المغرب ف

  

وبمقتضى هاتين المادتين يدفع النصيب الراجع إلى الميزانية العامة وإلى صندوق الحسن الثاني   

  .من الحصيلة المذكورة بموجب مرسوم للوزير األول  % 50للتنمية االقتصادية واالجتماعية في حدود 

  

سوم من طرف الوزير األول  بنك المغرب وإصدار المرىعمليا ، تستغرق عملية دفع الحصيلة إل  

 فإن 2003 كذلك ، ومنذ سنة  . اللجوء إلى السوق المالية لتغطية حاجيات الخزينةمعهوقتا طويال يضطر 

حصيلة التفويتات يتم توزيعها بالتساوي بين الميزانية العامة وصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية 

  .واالجتماعية 
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هذا التوزيع بالتساوي لحصيلة التفويتات بين الميزانية العامة والصندوق لهذه األسباب يقترح تكريس   

المذكور وتبسيط مسطرة التوزيع لهذه الحصيلة بدفع النصيب الراجع إلى الميزانية العامة تزامنا مع دفع 

  .   حصيلة التفويت إلى الحساب المفتوح لدى بنك المغرب دون اللجوء إلى مرسوم الوزير األول 

  

   بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية97.1597.15 من القانون رقم  من القانون رقم 33تعديل المادة تعديل المادة   ––  جج
 

تبعا إلدماج المراقبة العامة لاللتزام بالنفقات ضمن مهام الخزينة العامة للمملكة ، وفي إطار التنظيم  

  . "الخزينة الوزارية"الجديد لهذه المؤسسة تم استحداث بنيات جديدة منها على الخصوص 

  

بمثابة مدونة تحصيل الديون  15.97 من القانون رقم 3يقترح تعديل المادة ، طار اإل هذا فيو  

الخزنة " وذلك بحذف عبارة  العموميةالعمومية المحدد للمحاسبين العموميين المكلفين بتحصيل الديون

  .كمحاسبين جدد مكلفين بالتحصيل " الخزنة الوزاريون"وإضافة " الجهويون

  

اآلمرين بالصرف والمراقبين اآلمرين بالصرف والمراقبين  بتحديد مسؤولية  بتحديد مسؤولية المحاكم المالية والقانون المتعلقالمحاكم المالية والقانون المتعلقمدونة مدونة تعديل تعديل   --دد

  والمحاسبين العموميينوالمحاسبين العموميين

  

في إطار اإلصالحات المتبعة من طرف الحكومة والهادفة إلى تطوير الحكامة العمومية الجيدة ،   

المالية إصالحا عميقا فة ب المكلوزارةالدارة والشفافية بالمرفق العمومي ، نهجت وترسيخ سياسة تحديث اإل

  .لنظام مراقبة تنفيذ النفقات 

  

إصالح نظام مراقبة النفقات العمومية لحاجيات وإكراهات المحيط الداخلي والخارجي وإلى يستجيب و  

  .ضرورة ممارسة مراقبة ناجعة وفعالة على األموال العمومية 

  

 المكلفة وزارةالبة تنفيذ النفقة ، أعدت  ومن أجل تقوية مسلسل عقلنة وترشيد مراق ،في هذا اإلطار  

 تخفيف المراقبة يرمي إلى لنفقات الدولة التراتبيةالمالية مشروع مرسوم يهدف إلى وضع نظام المراقبة ب

  . المصالح التدبيرية مسؤولية أكبر إعطاءالقبلية و

  

 62-99 و61-99 مـن رقـيونن القانـ بيرابطالمشار إليه أعاله إيجاد ت ويتطلب تفعيل اإلصالح  

د مسؤولية اآلمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين وبمدونة المحاكم ي على التوالي بتحدينالمتعلق

شروع المرسوم المتعلق بمراقبة نفقات الدولة وأيضا مع مقتضيات النظام العام للمحاسبة العمومية م معالمالية 

    . 2004المعدل سنة 
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  ارة الصحة لدى المراكز االستشفائيةارة الصحة لدى المراكز االستشفائية وز وزإلحاق موظفيإلحاق موظفي  ––  هـهـ

  

 الموظفون العاملون بالمراكز االستشفائية لعدة أنظمة أساسية ويتكونون من موظفين طبيين ينتمي  

  . وشبه طبيين  وإداريين وتقنيين 

  

 المتعلق بالمراكز 37-80أتاح القانون رقم ،  وضعية هؤالء الموظفين تسويةورغبة في   

 ، للموظفين العاملين بالمراكز 42-03القانون رقم من  المكرر 10بالفصل قع تتميمه ة ، كما وـاالستشفائي

بالنظام األساسي الخاص بمستخدمي هذه المراكز االستشفائية ، بطلب منهم ، االستشفائية إمكانية إلحاقهم 

  .  ثالث سنوات  أقصاه أجلفيوذلك 

  

ة اإلدارية للموظفين المرسمين والمتمرنين ومع انقضاء األجل المذكور وللتمكن من تسوية الوضعي  

التابعين لوزارة الصحة والعاملين بالمراكز االستشفائية ولتمتيعهم بنفس الحقوق والتعويضات المخولة 

 المكرر المذكور من أجل تكريس االنتقال 10الفصل   يقترح تغيير وتتميم ،لمراكزلهذه ان التابعين ستخدميللم

    .  2008ر ينايكورين وذلك ابتداء من فاتح التلقائي للموظفين المذ

  

  منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقيمنحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي  --وو

  

 وللفترة الممتدة 2006 للسنة المالية 35-05 مكرر من قانون المالية رقم 14أحدثت بموجب المادة   

لبضائع النقل الطرقي لمنحة لتجديد حظيرة عربات ،  2008 ديسمبر 31 إلى غاية 2006من فاتح يناير 

  " .النقل المزدوج"لحساب الغير والنقل بالوسط القروي المسمى 

  

من طرف   إلى مبلغ المنحة الذي لم يحظ بالجاذبية المنتظرةغير أن هذا اإلجراء لم يتم تفعيله بالنظر  

لمرخصة العربات الجديدة بأجهزة السالمة والتي تبلغ حمولتها اإلجمالية االمهنيين وللتكلفة المرتبطة بتجهيز 

  . طن 15

  

 المكررة المذكورة  وذلك 14ومن أجل دعم وإنجاح هذا البرنامج يقترح إدخال تعديل على المادة   

 ومراجعة مبالغ منحة التجديد برفعها في حدود 2010 ديسمبر 31بتمديد أجل تفعيل هذا اإلجراء إلى غاية 

ير حتى يتسنى لعدد أكبر من أرباب النقل  درهم بالنسبة لعربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغ45.000

  .المعنيين االستفادة من هذا اإلجراء 

  

 إضافية لفائدة مهنيي النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير قصد تغطية جزء وتضم هذه الزيادة منحة  

وف تتم  سة التي المخصص لهذه العملي السنوي المبلغ اإلجماليوقد حدد.  أجهزة السالمة النظامية كلفةتمن 
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 170.000.000 في إطار صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن في اتغطيته

  . درهم

  

        التحكم في أثمان المواد المدعمةالتحكم في أثمان المواد المدعمة  ––  زز

  

عقود التحكم في أثمان المواد المدعمة يتطلب إعطاء اإلذن للحكومة من أجل إبرام إن اللجوء إلى   

  .تحمالت المقاصة المتعلقة بهذه المواد ارتفاع  بغية السيطرة على المواد  هذهارتغطية أخطار تقلبات أسع

  

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن ارتفاع أسعار المواد المدعمة يعوق دون تنفيذ الميزانية في أحسن   

   .الظروف بفعل تحملها أعباء إضافية مهمة 

  

ية أن تؤمن لفترة محددة وضوح الرؤيا فيما يتعلق ومن شأن إبرام مثل هذه العقود مع األبناك الدول  

توقع هذه العقود إمكانية اللجوء إلى آليات التغطية تو. بتحمالت المقاصة الواجب إدراجها ضمن الميزانية 

  .المسبق ألسعار المواد المدعمة  في حالة التحديد منحةتعطي للحكومة الحق في اختيار صيغة مقابل أداء 

  

ة ، فإن كل زيادة في السعر المحدد مسبقا سوق تتحمله الجهة المتعاقد ليال هذه اآلوفي حالة استعم  

  .معها 

  

ونظرا لكون عمليات التغطية ترمي إلى التحكم في تحمالت المقاصة وأحيانا إلى تقليصها وأن اختيار   

اإلذن للحكومة الصيغ رهين بأداء منحة ، فإن اللجوء إلى هذه اآلليات مرهون بإدراج مقتضى يرمي إلى 

  . بالقيام بذلك 
 

  حذف المساهمة من أجل تسويق وخزن الشعير الموجه لتغذية الحيواناتحذف المساهمة من أجل تسويق وخزن الشعير الموجه لتغذية الحيوانات  ––  طط

  

الذي عرفته أثمان القمح في السوق الدولية ، ورغبة في تخفيف آثار هذه الزيادة على نظرا لالرتفاع   

 المساهمة المفروضة لفائدة الدولة إضافة إلى اإلجراءات المتخذة في هذا الصدد ، حذف، المستهلك ، يقترح 

 من قانون المالية للسنة 10من أجل تسويق وخزن الشعير الموجه لتغذية الحيوانات ، المحدثة بموجب المادة 

   .2007المالية 

  

  20012001إلغاء اعتمادات االستثمار المرحلة التي لم تكن مـحل أمـر بالصـرف منـذ إلغاء اعتمادات االستثمار المرحلة التي لم تكن مـحل أمـر بالصـرف منـذ   ––  يي

  

 ة من سنة إلى أخرى وكذا أرصدة االلتزام المتعلقة بها ، مبالغتشمل اعتمادات االستثمار المرحل  

. مرتبطة بعمليات تتعلق بنفقات قديمة لم تتمكن المصالح المختصة من تصفيتها ألسباب إدارية أو مسطرية 
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وينتج عن هذه الوضعية تأخير في تحضير قرارات الترحيل وقانون التصفية وكذا صعوبات في تنفيذ النفقات 

  .يةالعموم

  

ولمواصلة تسوية هذه الوضعية ، يقترح إعادة إدراج نفس المقتضى الوارد في قانون المالية لسنة   

 والذي يهدف إلى إلغاء االعتمادات المرحلة المتعلقة بعمليات 2008 في مشروع قانون المالية لسنة 2007

  . 2001سنة النفقات التي لم تكن محل أمر باألداء منذ 

  

  .لغاء سوف لن يشمل إال العمليات التي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع أو شكاية إال أن هذا اإل  

  

هذا ، وتتم اإللغاءات المقترحة لالعتمادات وكذا االلتزامات المتعلقة بهذه االعتمادات المستوفية   

ساس للشروط المطلوبة من صفقات وسندات طلب وعقود واتفاقيات وأنواع أخرى من النفقات ، وذلك على أ

بيان العمليات المتعلقة بالنفقات المذكورة يقوم بإعداده الوزير المعني ومؤشر عليه من طرف الوزير المكلف 

  .بالماليـة 
  

        ترسيم األعوان المؤقتينترسيم األعوان المؤقتين  ––  كك

  

 ، التزمت الحكومة بترسيم األعوان 1421 من محرم 19في إطار اتفاق الحوار االجتماعي بتاريخ   

   .2001روط الترسيم ابتداء من فاتح يناير المؤقتين المستوفين لش

  

 منصب 34.000 سنوات تم خاللـها إحداث ما مجموعـه سبعوقد امتدت هذه العملية على مدى   

   .2007إلى  2001 سنواتلمالي في إطار قوانين المالية 

  

لي  ما منصب2.000 إحداث 2008لسنة وقصد مواصلة هذه العملية ، يتوقع مشروع قانون المالية   

  . جديد لهذا الغرض ، تتولى الحكومة توزيعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات 

  

      التأهيل والمصادقةالتأهيل والمصادقة  ––  لل

   التأهيـل-1

  :  في مجال فتح اعتمادات إضافية خالل السنة المالية -1-1

  
في حدود ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على وجوب االلتزام بالنفقات واألمر بصرفها وأدائها   

 من القانون التنظيمي المذكور على أنه يمكن ، 43واستثناء لهذا المبدأ ، تنص المادة . االعتمادات المفتوحة 
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في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية ، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة تطبيقا للفصل 

  . من الدستور 45

  

 مشروع قانون المالية الحالي إلى الترخيص للحكومة بفتح ويهدف التأهيل المقترح في إطار أحكام  

 لمواجهة حاجيات مستعجلة أو غير متوقعة أثناء إعداد 2008اعتمادات إضافية بموجب مراسيم خالل سنة 

  .الميزانية 

  

وستدرج في قانون المالية للسنة الموالية هذه المراسيم التي يتعين ، وفقا للدستور ، عرضها على   

  .ن بقصد المصادقة في أقرب قانون للمالية البرلما

  

  :  في مجال إحداث حسابات خصوصية للخزينة خالل السنة المالية -1-2

    

. ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على أن الحسابات الخصوصية للخزينة تحدث بقانون المالية   

لمذكور على أنه يجوز في حالة االستعجال  من القانون التنظيمي ا18واستثناء لهذا المبدأ ، تنص المادة 

  .والضرورة الملحة أن تحدث خالل السنة المالية ، بموجب مراسيم ، حسابات خصوصية جديدة للخزينة 

  

 حسابات خصوصية 2008ويهدف التأهيل المقترح إلى الترخيص للحكومة بأن تحدث خالل سنة   

  .كر  السالفة الذ18للخزينة بموجب مراسيم وفقا للمادة 

  

وستدرج في قانون المالية للسنة الموالية هذه المراسيم التي يتعين عرضها على البرلمان بقصد   

  .المصادقة تطبيقا ألحكام الدستور 

  

  : في مجال إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خالل السنة المالية -1-3

  
 للحكومة بإحداث مرافق جديدة للدولة  من الدستور ، يمكن أن يؤذن45استنادا إلى أحكام الفصل   

  .2008مسيرة بصورة مستقلة ، بموجب مراسيم خالل السنة الماليـة 
 

وستدرج في قانون المالية للسنة الموالية هذه المراسيم التي يتعين عرضها على البرلمان بقصد   

  .المصادقة تطبيقا ألحكام الدستور 
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  قلةقلةمرافق الدولة المسيرة بصورة مستمرافق الدولة المسيرة بصورة مست  ––  مم
 

     إحداث  – 1
  

  " :المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين "

  

 ىتعتبر المدرسة الغابوية للمهندسين مؤسسة لتكوين األطر العليا تابعة للوزارة المكلفة بالفالحة تعن  

دورات التكوين المستمر وبالدراسات واألبحاث لفائدة كما تقوم بتنظيم . بتكوين مهندس المياه والغابات 

  .ارة في ميادين الغابة والتدبير المستمر للموارد الطبيعية والبيئية اإلد

  

ولتمكين هذه المدرسة من تطوير هذه األنشطة واالستفادة من اإلمكانيات المتاحة في إطار مختلف   

  .مشاريع التعاون ، يقترح منح هذه المدرسة صفة مرفق مسير بصورة مستقلة 

  

  " :باشرةإدارة الجمارك والضرائب غبر الم"

  

لتمكين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من استخالص جزء من كلفة الخدمات المقدمة للغير   

لموضوعة رهن إشارتها في تغطية النفقات المرتبطة على الخصوص بصيانة اللمساهمة مع الميزانية و

  . بصورة مستقلة دولة مسيرلل  مرفقهذه اإلدارة صفةنظامها المعلوماتي ورصيدها العقاري ، يقترح منح 

  

  :التابع للوزارة المكلفة بالمالية " القسم اإلداري"
 

تابع لوزارة االقتصاد والمالية " القسم اإلداري "إن إحداث مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة المسمى  

زمة لبلوغ األهداف من شأنه أن يمكن هذه الوزارة من التوفر على إطار يتمتع باستقاللية التدبير والمرونة الال

  . بكل الفعالية والنجاعة المطلوبتين المسطرة في ميدان التكوين
 

ومن شأن هذا المرفق أن يتيح إمكانية الحصول على موارد مالية إضافية للمساهمة في تحسين جودة   

  .التكوين 

  

لوصايا ، في وتتمثل الموارد الممكن الحصول عليها في إطار هذا المرفق ، زيادة على الهبات وا  

  :مقابل الخدمات التالية 

 التكوين وإعادة التكوين لفائدة الغير ؛ 

 الخدمات التي تمكن المتدربين الخارجين من تحسين خبراتهم التقنية والمهنية ؛ 
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دارات العمومية والجماعات المحلية وهيئات أخرى أعمال االستشارة والمساعدة والمواكبة لإل 

 دبير العمومي ؛في الميادين المرتبطة بالت

 نشر وبيع الوثائق ؛ 

والمعدات لفائدة الغير ...) قاعات التكوين ، قاعة المحاضرات ، ورشات (كراء المحالت  

  .قصد تنظيم تظاهرات علمية وثقافية واجتماعية 

   

  :مراكز استشفائية تابعة لوزارة الصحة 

  

 اإلقليمية والجهوية ئيةاكز االستشفامرالإن تخويل نظام مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة لفائدة   

ات خدم النظام الصحي والرفع من جودة اليهدف إلى نهج التسيير عن قرب لهذه الوحدات لتقوية فعالية

  .المقدمة للمواطنين 

  

كما يرمي هذا األسلوب من التدبير إلى تعزيز االستقالل المالي لهذه المستشفيات لمواكبة تعميم   

  .التغطية الصحية 

  

  :  في هذا اإلطار يقترح تخويل صفة مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة للمراكز التالية   

  

التابع "  اإلقليمي لبوجدورئيمركز االستشفاال"مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى  -

 لوزارة الصحة ؛

التابع " اإلقليمي ألسا الزاك ئيمركز االستشفاال" ولة المسير بصورة مستقلة المسمىمرفق الد -

 لوزارة الصحة ؛

التابع " اإلقليمي لكلميم  ئيمركز االستشفاال"مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 لوزارة الصحة ؛

التابع " اإلقليمي لسمارة  ئيمركز االستشفاال" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 لوزارة الصحة ؛

لة مقاطعات سيدي العم ئيمركز االستشفاال" ىمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسم -

 التابع لوزارة الصحة ؛" البرنوصي

التابع " اإلقليمي للنواصر ئيمركز االستشفاال" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 لوزارة الصحة ؛

التابع " اإلقليمي ألزيالل ئيمركز االستشفاال" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 زارة الصحة ؛لو
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التابع " مركز االستشفاء اإلقليمي للحاجب" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 لوزارة الصحة ؛

"  الفنيدق-مركز االستشفاء اإلقليمي للمضيق" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 التابع لوزارة الصحة ؛

 التابع لوزارة  " الوطني لإلدارة الصحيةالمعهد" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 .الصحة 

  

   " :قسم استراتيجيات التكوين"
 

ألدوار التي تضطلع بها مختلف هياكله الممركزة ل وكذا  مهام قطاع التربية الوطنيةنظرا لتنوع  

قانون  واإلدارية ، يقترح في إطار يم الكفاءات المهنية في المجاالت التربويةدعت ومن أجلوالالممركزة 

مرفق للدولة مسير هذا القطاع الوزاري صفة لالتابع " قسم استراتيجيات التكوين "تخويل  2008المالية لسنة 

  .بصورة مستقلة 

  

 إحداث هذا المرفق من أجل التكوين المستمر أن يمكن هذا القطاع من التوفر على إطار ومن شأن  

مالية إضافية عن طريق إحداث أجرة عن انية تعبئة موارد إمكأن يتيح مرونة والية وستقاللااللتدبير يتمتع بل

  .الخدمات المقدمة في ميدان التكوين 

  

  :وتتجلى أهم هذه الخدمات فيما يلي   

 التكوين المستمر لفائدة الغير ؛ •

 كراء قاعات التكوين والمحاضرات والورشات ؛ •

ة والعلمية والثقافية اإليواء واإلطعام لفائدة الغير بالنسبة لجميع التظاهرات التربوي •

 واالجتماعية ؛

 كراء المعدات التربوية والسمعية البصرية والمعلوماتية ؛ •

  .نشر وبيع الوثائق  •

  

   :"مديرية التجهيزات العامة"

  

نظرا للخبرة الواسعة التي اكتسبتها خالل الممارسة الطويلة في مجال اإلشراف المنتدب على   

وتوفرها على مصالح متخصصة على صعيد جميع جهات المملكة وكذا المشاريع لدى اإلدارات العمومية ، 

رصيدها من اإلنجازات في هذا الميدان ، فإن مديرية التجهيزات العامة أصبحت تتلقى طلبات ملحة ومتزايدة 
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من طرف أصحاب المشاريع العمومية بتكليفها باإلشراف المنتدب على المشاريع التي يعتزمون تنفيذها سواء 

  .قة بالبناء أو اإلصالح أو الصيانة المتعل

  

البحث عن إطار مالئم يمكن من إشراك أصحاب المشاريع في هذه الطلبات المتصاعدة وتفرض   

مصاريف تسيير فرق والتنقل إلى األوراش كتحمل المصاريف الناجمة عن التدبير المفوض للمشاريع 

  . للتهيئةهياكل مؤقتة وإحداث المشاريع 

  

 تخويل هذه المديرية صفة مرفق للدولة 2008 إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية لذا يقترح في  

  . مسير بصورة مستقلة 

  

   عديلت – 2
 

 "المعهد العالي للصيد البحري "

  

المعهد  للدولة مسير بصورة مستقلة للمعهد العالي للصيد البحري الذي عوض إن منح صفة مرفق  

 سوف يمكن من متابعة األنشطة المنوطة بهذا األخير زيادة -أكادير–لبحري المتخصص لتكنولوجيا الصيد ا

  .على مهام تكوين األطر العليا لفائدة مختلف فروع أنشطة الصيد البحري 

  

ن المعهد مطالب بالقيام بأشغال الدراسات والخبرة لفائدة الغير العمومي منه إلى ذلك فإباإلضافة   

  .دمات والخاص مقابل أداء عن هذه الخ

  

   حذف – 3
  

  "الحديقة الوطنية للحيوانات "

  

الحديقة "د تزويد عاصمة المملكة بحديقة عصرية للحيوانات ، تم إحداث شركة المساهمة المسماة قص  

ليكون قطبا لالستراحة والترفيه تتوفر فيه المعايير والمقاييس الدولية باإلضافة إلى مهامه " الوطنية للحيوانات

 والبحث وتعويد الجمهور على احترام  باالنقراضعلقة بالمحافظة على أنواع الحيوانات المهددةالرئيسية المت

   .البيئة 
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    الحسابات الخصوصية للخزينة -ن

  تعديل -1

   "يةمؤسسات السجنالدعم المحاكم وبالخاص حساب ال"
  

  :ما يلي " الحساب الخاص بدعم المحاكم والمؤسسات السجنية"يهم تغيير 

  

ة لفائدة خول مالءمة القانون المحدث للحساب مع مقتضيات المرسوم المحدد للتعويضات الم:ال أو

موظفي كتابات الضبط لدى المحاكم المكلفين بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم 

  .والمصاريف والرسوم القضائية

  

لموارد المقيدة سنويا في الحساب والمرصدة  لنسبة ااالعتباروتنص هذه المالءمة على األخذ بعين 

رة ـبحيث أن هذه األخي % 30  نسبةإلى % 10 من نسبة ارتفعتدة التعويضات المذكورة والتي ـلفائ

برسم اإلعانة الخاصة لفائدة موظفي كتابات الضبط لدى  % 10ية وفبرسم اإلعانة الجزا % 20ل ـتشم

  .المحاكم

  

وارد الحساب بين المحاكم وإدارة السجون وذلك من أجل تمكين اآلمر  حذف التوزيع المسبق لم:ثانيا 

  . هولوياتأ حسب موارد الحساب برمجةتوفر على الليونة والمرونة الضروريتين لالبالصرف من 

  

  "صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع "

  

جاز بعض المشاريع تفعيل  المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إن36-87القانون رقم أجاز 

بسن نظام للمتابعات ) 1935 أغسطس 21 (1354 من جمادى األولى 20أحكام الظهير الشريف الصادر في 

في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغيرها من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة ، 

 تنجزه المؤسسة المتدخلة في القروض وترفعه إلى يةووفق بيان للتصففي حالة عدم دفع األقساط المستحقة 

  . في هذا الشأنلمداخيل لالمالية من أجل إصدار أوامر ب  المكلفوزيرال

  

تدفع المبالغ المحصلة من طرف القباض في إطار هذه المسطرة إلى الحساب الخاص المسمى و

   ."صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع"

  

من استرجاع حصتها من القروض المحصلة من طرف القباض  المتدخلة االئتمانولتمكين مؤسسات 

صندوق مساندة "لحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى ل تميم العمليات المسجلة في الجانب المدينوجب ت

  .    في هذا االتجاه "ع ـاز مشاريـبعض الراغبين في إنج
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  "صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني "

  

 المتعلق باإلتصال السمعي البصري وكذا دعم جميع متدخلي 77-03في إطار تفعيل القانون رقم   

 من قانون المالية للسنة المالية 44 المادة تغيير، يقترح  القطاع العام في حقل اإلتصال السمعي البصري

  ". بالفضاء السمعي البصريصندوق النهوض"المحدث بموجبها  1996-1997

  

 الدعم من االتصالاألنباء و ي في مجالالهيئات العمومية المتدخلة تمتيع المقترح على غييرينص التو

  . الصندوق المذكور في إطارالمالي الذي تقدمه الدولة 

    

  "صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن "

  

من التنقالت  % 16 والثانية يغطي النقل الحضري بواسطة سيارات األجرة من الدرجة األولى  

  . سنوات 8يفوق متوسط عمرها وحدة  70.000الحضرية وتتكون حظيرة هذه السيارات من حوالي 

  

ويرمي التغيير المقترح إلى سن إمكانية المساعدة على تجديد هذه الحظيرة عبر إعطاء منحة لهذا   

  .الغرض تحدد كيفيات وشروط منحها بنص تنظيمي 

  

   حذف -2
  

   حسابات مرصدة ألمور خصوصية -2-1
  

  "الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية "

  

لتمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة ل 1974  لسنةأحدث هذا الحساب بموجب قانون المالية  

 القانون المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على المنصوص عليها فيبمنح تسبيقات للمؤسسات الفندقية 

 أصبح هذا 1996 إال أنه بعد حذف االستفادة في تسبيقات الدولة ابتداء من فاتح يناير .ياحيةاالستثمارات الس

  .الحساب غير ذي موضوع 

  

   حسابات القروض-2-1  

  

 باالكتتاب في اقتراض منظمة األمم المتحدة وكذا الحساب المتعلق ةإن حساب القروض المتعلق  

 موضوع نظرا لنهاية العمليات التي غير ذيبذور قد أصبحا بالقروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق ال

  .لذا يقترح حذفهما ،  من أجلها أحدث
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   حسابات التسبيقات-2-2

  

 والمكتب  يقترح حذف الحسابين المتعلقين بالتسبيقات الممنوحة لكل من البنك المركزي الشعبي  

  .ألقساط التي في ذمتهما لصالح الدولة ا جميع اتن هاتين المؤسستين قد أديالوطني للكهرباء نظرا لكو

  

   حسابات النفقات من المبالغ المرصدة -2-3
  

  "صندوق العالقات العامة"
 

لمراقبة االلتزام " صندوق العالقات العامة " إخضاع حساب النفقات من المخصصات المسمى بغية  

 ، حذف أحكام 2008من فاتح يناير  على غرار باقي الحسابات الخصوصية للخزينة ، يقترح ابتداء  بالنفقات

 ، الذي استثنى عمليات الحساب المذكور من مراقبة 1974 من القانون المعدل للمالية عن سنة 35الفصل 

   .االلتزام بالنفقات 
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 أحكاما ذات طابع جبائي 2008تتضمن المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية للسنة المالية   

  .وتدابير أخرى مختلفة 

  

II  -- أحكام ذات طابع جبائي  أحكام ذات طابع جبائي   
  

  رسوم الجمرك والضرائب غير المباشرةرسوم الجمرك والضرائب غير المباشرة  --أ أ 

  التأهيل والمصادقة التأهيل والمصادقة   --  11

   التأهيل التأهيل--  11--11
 

ونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير  من مد183 و5بمقتضى الفصلين   

كما تم تعديلها ) 1977 أكتوبر 9 (1397 شوال 25 الصادر في 1-77-339الشريف بمثابة قانون رقم 

وتتميمها، يمكن أن تقوم الحكومة بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم 

ردات والصادرات وكذا الرسوم الداخلية على االستهالك بناء على قانون إذن وفقا ألحكام المفروضة على الوا

  . من الدستور45الفصل 

  

من  I–2 من الدستور والمعمول به بموجب المادة 45وطبقا للتأهيل المنصوص عليه في الفصل   

  :راسيم ، تم الترخيص للحكومة أن تقوم بمقتضى م 2007قانون المالية للسنة المالية 
 

بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات  −

  ، وكذا الرسوم الداخلية على االستهالك؛ والصادرات

 :بتغيير أو تتميم كذلك بمراسيم  −

قوائم السلع التجهيزية والمعدات واألدوات وكذا أجزائها وقطعها المنفصلة  

  ورية وذلك بهدف إنعاش وتنمية االستثمار؛ولوازمها الضر

قوائم المنتجات التي يعود أصلها ومصدرها إلى بعض البلدان اإلفريقية المستفيدة  

  .وكذا قائمة الدول المذكورة من اإلعفاء أو التخفيض من رسم االستيراد

  

لى تأهيل ، ع2008 من مشروع قانون المالية لسنة 2 من الفصل Iوفي نفس اإلطار، ينص البند   

  . 2008الحكومة التخاذ نفس اإلجراءات أعاله وذلك خالل السنة المالية 
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  المصـادقـةالمصـادقـة  --  22--11

  

إن المراسيم المتخذة بموجب التأهيل التشريعي المشار إليه أعاله، يجب أن تخضع للمصادقة   

  . من الدستور45فصل البرلمانية عند انتهاء األجل المنصوص عليه في قانون التأهيل وذلك طبقا ألحكام ال

  

، يرمي إلى المصادقة على  2008 من مشروع قانون المالية لسنة 2 من المادة IIلذا، فإن البند   

    :2007المراسيم التالية المتخذة سنة 

  

بتغيير أو وقف ) 2007 يناير 19 (1427 من ذي الحجة 29 صادر في 2-07-84المرسوم رقم  

لى القيمة المضافة عند االستيراد المطبقين على بعض أنواع استيفاء رسم االستيراد والضريبة ع

   :المنتجات
 

، مما أدى إلى ارتفاع أثمان   تأخر التساقطات المطرية2007-2006 الموسم الفالحي لسنة عرف 

وتفاقمت هذه الوضعية بارتفاع أثمان المواد المخصصة لعلف الماشية على . المواد المخصصة لتغذية الماشية 

  .ى العالمي وبالخصوص الحبوب المخصصة للعلفالمستو

  

وبهدف معالجة هذه الوضعية ومساعدة الفالحين على المحافظة على القطيع، تم وقف استيفاء رسم  

االستيراد والضريبة على القيمة المضافة المفروضين على الشعير والذرة و مواد العلف األخرى و ذلك ابتداء 

   .2007ونيو  ي30  غايةمن فاتح فبراير إلى

  

بتغيير مقدار رسم ) 2007 فبراير19 (1428 من محرم 26 صادر في2-07-156-المرسوم رقم  

   :االستيراد المفروض على القمح الطري

  

من خالل تحليل وضعية السوق العالمية للقمح الطري بداية هذه السنة، تبين وجود توجه واضح نحو   

  : لك أساسا بما يليويمكن تفسير ذ. ارتفاع أثمنة هذه المادة 

  

  ؛ النقص في اإلنتاج العالمي للقمح الطري •

 ؛ تقلص المخزون العالمي من هذه المادة •

لجوء بعض الدول المنتجة إلى فرض قيود على صادراتها من القمح الطري لضمان  •

 ؛ تموين منتظم ألسواقها الداخلية

  .االتجاه نحو استعمال الحبوب في إنتاج الطاقة •

  

  .  الوضعية ارتفاع كلفة استيراد القمح الطريوترتب عن هذه 
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ومن أجل ضمان تموين منتظم و بأقل تكلفة للسوق الداخلية، تم تخفيض رسم االستيراد المطبق على  

  .% 60 إلى % 130القمح الطري من 

  

بتغيير مبلغ الرسم ) 2007 يونيو 22 (1428 جمادى اآلخرة 6 صادر في 2.07.901المرسوم رقم  

المفروض على استيراد بعض أنواع الحليب ووقف استيفاء الرسم المفروض على استيراد الجمركي 

   :ور الحبوبذبعض ب

  

  :يهدف هذا المرسوم إلى   

  

  :التخفيض المؤقت من رسم االستيراد المفروض على بعض أنواع الحليب  

  

 وفرة الكأل، ار، مما تسبب في انخفاضـ بتأخر سقوط األمط2007-2006م الفالحي ـز الموسـتمي  

. ة المواد المعدة لتغذية الماشية مع انخفاض مرتقب في إنتاج الحليبـاألمر الذي أدى إلى ارتفاع أثمن

 اع األثمــان العالمــية لمسحوق الحلـــيب المــفروز قشدتــهـك، ارتفـوينضاف إلــى ذل

« lait en poudre écrémé » 2006   ابتداء من الثالثة أشهر الثانية من سنة.  

  

 وبهدف تأمين التموين العادي للسوق الداخلية من مادة الحليب  في التغذيةونظرا ألهمية هذه المادة  

  : ومشتقاته، تم التخفيض المؤقت من رسم االستيراد إلى

  

  .2007 دجنبر 31 على مسحوق الحليب وذلك إلى غاية 35% 

 فروز نصــف قشدته والم «écrémé» على بعض أنواع الحليب المفروز قشدته%2,5 

«demi-écrémé» والتام  «entier»  15 غشت إلى 15 وذلك من الفترة الممتدة من 

  .2007أكتوبر 

  

 :وقف استيفاء رسم االستيراد المفروض على بعض أنواع البذور  

  

 جعلت مخزون 2007-2006إن الظروف المناخية غير المناسبة التي سادت خالل الموسم الفالحي   

  . غير قادر على تلبية حجم الطلب الذي لم يتوقف عن االرتفاعور الحبوبذب

  

ولمواجهة هذه الوضعية، بدا من الضروري وضع برنامج طموح قصد التموين من هذه المادة وذلك   

  . من خالل استيراد البذور المختارة
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 عند االستيراد، ور المختارةذومن أجل وضع هذا البرنامج وأخذا بعين االعتبار األثمنة المرتفعة للب  

تم وقف استيفاء الرسم الجمركي المفروض على البذور المختارة للقمح اللين والصلب والشعير وذلك بصفة 

  . 2007 دجنبر 31استثنائية إلى غاية 

  

بتغيير مبلغ ) 2007  يونيو 28( 1428 من جمادى اآلخرة 12 صادر في 2.07.971المرسوم رقم  

  :تيراد القمح الصلب والقمح اللينالرسم الجمركي المفروض على اس

  

من خالل دراسة تطور األثمنة الدولية للحبوب، يتبين ارتفاع أثمنة هذه المواد خصوصا فيما يتعلق   

بالقمح الصلب والقمح اللين وذلك بسبب ضعف اإلنتاج على المستوى الدولي وكذا االستعمال المتنامي لهذه 

  .المواد في إنتاج الطاقة

  

وضعية، تجعل كلفة الحصول على القمح اللين جد مرتفعة و ال تسمح بضمان تموين منتظم إن هذه ال  

وبأقل كلفة للسوق المحلية وذلك بالرغم من تخفيض مبلغ رسم االستيراد المطبق على هذه المادة و الذي تم 

  .2007خالل شهر فبراير 

  

  .فعة غير مسبوقةفيما يتعلق بالقمح الصلب، فإن كلفة اقتنائه عرفت مستويات مرت

  

وعليه، ومن أجل تموين البالد من القمح اللين والقمح الصلب بأسعار تضمن استقرار أثمنة المواد  

 بالنسبة للقمح الصلب ومن %55 إلى %95المشتقة من هذه الحبوب، تم تخفيض مقادير رسم االستيراد من 

  . بالنسبة للقمح اللين%30 إلى 60%

  

المغير للمرسوم رقم ) 2007 غشت 28 (1428 من شعبان 14في  صادر 2.07.1145المرسوم  

بتغيير مبلغ الرسم الجمركي ) 2007 يونيو 22( 1428 جمادى اآلخرة 6 الصادر في 2.07.901

المفروض على استيراد بعض أنواع الحليب ووقف استيفاء مبلغ الرسم الجمركي المطبق على بعض 

  :أنواع بزور الحبوب

  

   التي اتخذتها الحكومة من أجل التخفيف من آثار الجفاف، تم بموجب المرسومفي إطار التدابير  

ة ـ، على الخصوص، وقف استيفاء مبلغ الرسم الجمركي بنسب2007 يونيو 22 بتاريخ 02.07.901 رقم 

 وتم استبداله 2007 دجنبر 31 يونيو إلى 27، من الفترة الممتدة من   المطبق على مسحوق الحليب% 60

  . % 35س الفترة بنسبة خالل نف
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غير أن األثمنة الدولية لمسحوق الحليب في األسواق الدولية لم تتوقف عن االرتفاع، مما أدى إلى   

  .ارتفاع تكاليف المواد المشتقة من مسحوق الحليب 

  

وبهدف تأمين تموين منتظم للسوق ، وأخذا بعين االعتبار أهمية مشتقات الحليب في استهالك األسر   

 %60نية من هذه المواد، تم تخفيض رسم االستيراد المطبق على مسحوق الحليب المنزوع قشدته من الوط

  .2007 دجنبر  31 وذلك إلى غاية%35 عوض نسبة 17,5%إلى 

  

بوقف استيفاء رسم ) 2007 شتنبر 18 (1428 رمضان 5  صادر في2-07-1207المرسوم رقم  

   :الليناالستيراد المطبق على القمح الصلب والقمح 
 

، خصوصا فيما يتعلق بالقمح اللين والقمح  تطور األسعار الدولية للحبوب ارتفاعا مستمراعرف   

  . الصلب

  

و من أجل تفادي وقوع انعكاسات سلبية، سواء على مستوى التموين المنتظم للسوق الداخلية أو على   

، تم وقف )الخ...سكس، العجائن الغذائيةالخبز، الك(مستوى أثمنة المواد األساسية المشتقة من هذه الحبوب 

استيفاء رسم االستيراد المطبق على القمح اللين والقمح الصلب، مع التذكير، بأن التخفيضات المتتالية لرسم 

االستيراد المطبق على القمح اللين وعلى القمح الصلب كانت محدودة المفعول بسبب استمرار ارتفاع األسعار 

 . الدولية
 

  :  بوقف استيفاء رسم االستيراد المفروض على الزبدة2-07-1220م المرسوم رق 

  

على الرغم من توفر منتوج محلي من مادة الزبدة ، يلجأ بلدنا إلى استيراد كميات مهمة من هذه   

  . من االستهالك الوطني % 85 طن سنويا لتغطية 40.000المادة لتلبية الطلب المحلي تصل إلى أكثر من 

  

نة الزبدة على مستوى السوق الدولية هذه السنة ارتفاعا مهما على غرار باقي المواد وقد عرفت أثم  

 درهم للطن حاليا أي بزيادة 24.000 إلى 2006 درهم للطن في سنة 16.000الحليبية ، بحيث انتقلت من 

  .% 50نسبتها 

  

أجل ضمان تزويد  المواطنين ، ومن تغذيةلكل هذه االعتبارات ، ونظرا ألهمية مادة الزبدة في   

 ، يقترح استيفاء رسم 2006سنة منتظم ومالئم للسوق المحلي من هذه المادة في نفس الظروف التي سادت 

   . 2007 سبتمبر 27 والمفروض على مادة الزبدة ابتداء من % 32,5االستيراد ، البالغة نسبته 
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  مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرةمدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة  --22

  

 :  آجال وشكليات الحصول على المعلومات من المتعاملين االقتصاديينتحديد:  1- 42الفصل  −

  

 من مدونة الجمارك على أنه يمكن لإلدارة الحصول مسبقا، وقبل المرور عن طريق 42ينص الفصل   

  .الجمرك و إنجاز العمليات الجمركية، على السجالت والوثائق والمستندات وكذا الولوج إلى المعلومات
 

 إلى التنصيص على أن الحصول على المعلومات مسبقا، سيتم وفقا لآلجال ضى المقترحالمقتويرمي  

  .والشكليات المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية

  

 هو تمكين اإلدارة من القيام بالمراقبة بطريقة مرنة و كفيلة باستباق المخاطر غييروالهدف من هذا الت  

  . « ciblées »وذلك بواسطة معلومات مستهدفة 
 

  : المراقبة الوثائقية للتصاريح الجمركية وللوثائق المرفقة بها  :1-80 الفصل −

  

  . ينص هذا الفصل على أن المراقبة الوثائقية للتصاريح الجمركية بعد تسجيلها تتم بصفة تلقائية  

ثائقية للتصاريح المعطيات التالية، يقترح التخفيف من الصبغة التلقائية للمراقبة الو وأخذا بعين االعتبار

  : الجمركية التي سيبقى العمل بها ساريا بالنسبة للعمليات التي تمثل مخاطر

  

اإلجراء الجديد المتعلق بتصنيف المقاوالت، الذي يسمح لإلدارة من فرز الشركات التي يتسم  •

  نشاطها بالشفافية و احترام المساطر الجاري بها العمل؛

امها مع عدد من اإلدارات الجمركية األجنبية والمرتبطة أساسا االتفاقيات التي تنوي اإلدارة إبر •

  باالعتراف المتبادل بعمليات المراقبة المنجزة؛

المراقبة التي يقوم بها النظام المعلوماتي لإلدارة عبر تحليله لمطابقة وانسجام البيانات الواردة في  •

  .التصاريح المسجلة وذلك بمجرد قبولها معلوماتيا

  

 :إعادة ترتيب مخالفتين جمركيتين :   المكرر6-294 و 1-528الفصلين  −

  

 من مدونة الجمارك الحالي، عملية استيراد وتصدير البضائع المحظورة، المشار 285يصنف الفصل   

 من نفس المدونة، بواسطة تصريح جمركي بدون رخصة أو بحكم سند ال 23من الفصل ) إليها في البند ب

  . ن الدرجة األولى، كمخالفة م يطابق البضائع
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 المذكور، بدون 23بينما يصنف استيراد أو تصدير البضائع المحظورة، المشار إليها في الفصل   

 آخر درجة في وهيتصريح جمركي عن طريق مكتب الجمرك، كمخالفة جمركية من الدرجة الرابعة 

  . المترتب عنها المخالفات الجمركية وذلك رغم خطورة الفعل

  

الجة هذه الوضعية وأخذا بعين االعتبار ضرورة ترتيب ومعاقبة المخالفتين السالفتين لذا، بهدف مع  

حسب خطورتهما، بدا من الضروري تصنيف عملية استيراد وتصدير البضائع المحظورة ، المشار إليها في 

ة  من المدونة، بدون تصريح جمركي، كمخالفة من الدرجة األولى وتلك المنجز23من الفصل ) البند ب

  .بموجب تصريح جمركي، كمخالفة من الدرجة الثانية

  

 :التنصيص على مخالفة جمركية جديدة    :9-294 و 9-293الفصلين  −
 

 إلى جعل عملية كسر أو إتالف األختام الجمركية المستعملة من طرف أعوان التغيير المقترحيهدف   

من الدرجة الرابعة، وذلك أخذا بعين االعتبار اإلدارة، مخالفة من الدرجة الثانية عوض اعتبارها فقط مخالفة 

  . خطورة الفعل المرتكب

  

  تعريفة الرسوم الجمركيةتعريفة الرسوم الجمركية  --33

  

 المطبق على المـواد %40 إلى %45تخفيض مبلغ رسم اإلستيراد األقصى من  

  :الصناعــية 

  

تغيير وجهة ، سببا في  يمكن أن تشكل االمتيازات الجبائية الممنوحة في إطار اتفاقيات التبادل الحر  

، وذلك نظرا لوجود فارق  المبادالت التجارية التي تتم مع جهات أخرى لفائدة الجهات المعنية بهذه االتفاقيات

نظام غير ( جبائي بين المواد المستوردة في إطار التبادل التفضيلي وتلك المنجزة في إطار نظام الحق العام 

  .وتيرة التفكيك التعريفيهذا الفارق الذي سيتعاظم مع صيرورة ). تفضيلي

  

، الذي يتزامن مع التحرير التعريفي التام،  2012، ومن أجل تفادي فارق تعريفي كبير في أفق  لذا  

  . على الخصوص مع االتحاد األوروبي، فقد تم وضع مسلسل التخفيض التدريجي لرسوم االستيرادو

  

 % 45ق على المواد الصناعية من ، يقترح تخفيض رسم االستيراد األقصى المطب في هذا الصدد  

  . %45 إلى %50، تخفيض هذا الرسم من  ، علما بأنه تم خالل السنة الماضية % 40على 
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  الضرائب الداخلية على االستهالكالضرائب الداخلية على االستهالك  ––  44  

  

اقتراح إرجاء تمديد اإلعفاء من الرسم الداخلي على االستهالك المفروض على غاز  

  :ر الغازية ما عدا الغازات السائلة البترول وغيره من مواد الهيدروكاربو

  

، تم رفع مقدار الضريبة الداخلية على االستهالك 1997-1996بموجب قانون المالية لسنة   

 إلى 2، ما عدا الغازات السائلة، من  المفروضة على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكابور الغازية

  .  متر مكعب1.000ـ  درهم ل402

  

  .دار هذه الضريبة اعتبارا للقدرة الحرارية للغاز الطبيعيو تم تحديد مق  

  

 1000ـ  درهم ل377,6 متر مكعب إلى 1000ـ  درهم ل402وقد تم خفض مقدار هذه الضريبة من 

  .متر مكعب 
 

ونظرا للصعوبات المالية التي يجتازها المكتب الوطني للهيدروكابورات والمعادن، تم إرجاء تاريخ   

بة الداخلية على االستهالك المفروضة على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكابور تطبيق مبلغ الضري

، حيث أن استيفاء هذه 1997-1996الغازية، ما عدا الغازات السائلة، منذ قانون المالية للسنة المالية 

  . متر مكعب 1000 درهم ل2الضريبة يتم حاليا على أساس 

  

أجيل تاريخ دخول هذا اإلجراء حيز التنفيذ إلى غاية فاتح يناير وحاليا، ولنفس األسباب، يقترح ت  

2009.  
 

  --بوكراعبوكراع-- شركة فوس شركة فوس––إعفاء إعفاء --55  

  

 1992 ديسمبر 29 المؤرخ في 1-92-280 من الظهير الشريف رقم 4بموجب مقتضيات المادة   

راد، المعدات ، تعفى، من أداء الرسوم والضرائب المستحقة عند االستي1993بمثابة قانون المالية لسنة 

بوكراع أو لحسابها في إطار برنامج عملها -والمواد القابلة للتحويل، المستوردة من طرف شركة فوس

ولقد تم تمديد هذا اإلعفاء بمقتضى قوانين المالية منذ  .الرامي إلى تنمية مناجم الفوسفاط باألقاليم الصحراوية

  .1994سنة 

  

 31 إلى غاية  هذا اإلعفاء، يقترح تمديد قاليم الصحراويةونظرا لمساهمة هذه الشركة في تنمية األ  

    .2008 ديسمبر
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  الضرائب والرسوم ومختلف التدابير الجبائية الضرائب والرسوم ومختلف التدابير الجبائية   --ب ب 
  

ول المحاور ـ ح2008م التدابير الجبائية المقترحة في إطار قانون المالية لسنة ـز أهـترتك 

  : ةـة التاليـالخمس

  لى الشركات ؛التدابير المتعقلة بإصالح الضريبة ع −

 التدابير المتعقلة بمتابعة إصالح الضريبة على القيمة المضافة ؛ −

 التدابير المتعلقة بواجبات التسجيل ؛ −

 التدابير المتعلقة بالتبسيط والمالءمة ؛  −

 .التدابير المتعلقة بالرسوم األخرى  −

  

  المدونة العامة للضرائبالمدونة العامة للضرائب  --  11

  لشركاتلشركات التدابير المتعلقة بإصالح الضريبة على ا التدابير المتعلقة بإصالح الضريبة على ا--11--11

   تخفيض أسعار الضريبة على الشركات تخفيض أسعار الضريبة على الشركات--11--11--11

  

  :يهدف هذا التدبير إلى تخفيض أسعار الضريبة على الشركات كما يلي   

  

  ؛ 30% إلى 35%من  −

 بالنسبة للسنة الموالية فيما يخص 35% و 2008 بالنسبة لسنة 37%  إلى39،6%من  −

وصندوق اإليداع والتدبير مؤسسات االئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها وبنك المغرب 

 .وكذا شركات التأمين وإعادة التأمين 

  

   تدابير لفائدة المقاوالت تدابير لفائدة المقاوالت--22--11--11

  لفائدة الربائح المحصل عليها من الخارجلفائدة الربائح المحصل عليها من الخارج% % 100100 تخفيض بنسبة  تخفيض بنسبة --11--22--11--11

  

يهدف هذا التدبير إلى مالءمة النظام الجبائي المطبق على المداخيل المتأتية من الخارج مع النظام   

على الربائح ذات المنشأ % 100 على المداخيل ذات المنشأ المغربي وذلك بتطبيق تخفيض بنسبة المطبق

 .األجنبي المقبوضة من طرف الشركات المقيمة الخاضعة للضريبة على الشركات
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   تقييم عناصر المخزون في حالة االندماج تقييم عناصر المخزون في حالة االندماج--22--22--11--11

  

المواد في حالة االندماج وذلك بإدراج رغبة في تشجيع اندماج الشركات، يقترح توضيح نظام نقل   

تدبير ينص على إمكانية تقييم عناصر المخزون التي تم تحويلها من الشركة المذمجة إلى الشركة الدامجة إما 

  .عن طريق تقييم بثمن السوق وإما عن طريق تقييم بالقيمة األصلية

  

   حذف بعض المقتضيات حذف بعض المقتضيات--33--11--11

  

 على الشركات وموازاة مع التدبير المتعلق بتخفيض سعر في إطار التخفيض من العبء الجبائي  

الضريبة على الشركات يقترح حذف المقتضيات المتعلقة بخصم المخصصات غير الجارية و إعفاء زائد 

القيمة الناتج عن تفويت عناصر المستعقرات واستنزال الحد األدنى للضريبة من مبلغ الضريبة المستحقة لمدة 

  . ثالث سنوات
 

من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل الجاري  50 % بنسبةتخفيض يقترح تطبيق كما  

 . وتطبيق الضريبة بالسعر العادي في السنة الموالية بالنسبة للمنعشين العقاريين 2008بها العمل برسم السنة 

نجزة في إطار اتفاقية  الم1.500 إلى 2.500وفي نفس السياق يقترح التخفيض من عدد الوحدات السكنية من 

   .2008تبرم مع الدولة ابتداء من فاتح يناير 
 

 إلى مراجعة وعقلنة االمتيازات الجبائية من أجل توزيع متكافئ  وهذه التخفيضاتويهدف هذا الحذف  

  . للعبء الضريبي
 

  %%  5500,,1177 تطبيق سعر مخفض بنسبة  تطبيق سعر مخفض بنسبة --44--11--11

  

تبدال التخفيض من الضريبة على الشركات بنسبة في إطار تبسيط النظام الجبائي المغربي، يقترح اس  

 فيما يتعلق بالقطاعات التي تستفيد حاليا من التخفيض المذكور 17،50% بسعر قار مخفض يحدد في %50

   .)إلخ.الشركات المصدرة والمنشآت الحرفية والمنشآت المنجمية والمنشآت الفندقية(
 

   على القيمة المضافة على القيمة المضافة التدابير المتعلقة بمتابعة إصالح الضريبة التدابير المتعلقة بمتابعة إصالح الضريبة--22--11

  

في إطار االلتزامات المتخذة من طرف المغرب وخصوصا مع االتحاد األوروبي فيما يخص   

اإلصالح الجبائي المغربي يتواصل إصالح الضريبة على القيمة المضافة قصد تحديث هذه الضريبة والرفع 

  . من فعاليتها

  



 

 

20082008مشروع قانون المالية للسنة المالية مشروع قانون المالية للسنة المالية    

12                                                                       _________________________________ 2008 المقترحة في إطار مشروع قانون الماليةاألحكامتقديم

، فإن اإلصالحات المقترحة تتعلق ببنية  2008وفي إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية   

  . األسعار، وحذف األنظمة االستثنائية غير المبررة

  

وتهدف هذه اإلجراءات إلى ضمان فعالية أكبر وذلك بإقرار أهداف العدالة والشفافية وتبسيط أحكام   

  . هذه الضريبة

  

  : وفي هذا الشأن يقترح  

  

  ؛ ات جديدةمتابعة السياسة الرامية إلى عدم منح إعفاء •

حذف اإلعفاءات غير المبررة وتحديد سعر الصفر بالنسبة للمصدرين وبعض العمليات المماثلة  •

 .فقط

  

  : ويقترح في هذا اإلطار اإلجراءات التالية  

  

   على عمليات االئتمان التمويلي  على عمليات االئتمان التمويلي 2020%% تطبيق السعر العادي  تطبيق السعر العادي --11--22--11

  

يبة على القيمة المضافة، يقترح تطبيق السعر لالستجابة لمطالب القطاعات المعنية ولتقوية حياد الضر  

  .العادي على عمليات اإليجار التمويلي

  

ويدخل هذا االقتراح في إطار توحيد األسعار المطبقة عند االقتناء وعند البيع بغية إلغاء حاالت   

  .المصدم البنيوية الناتجة عن التباين بين األسعار

  

    1414%%مليات العقارية الخاضعة لسعر مليات العقارية الخاضعة لسعر  على الع على الع2020%% تطبيق السعر العادي  تطبيق السعر العادي --22--22--11

  

  .ويتعلق األمر بالخصوص بعمليات مقاوالت األشغال العقارية  

  

  ..أشهر عوض النظام الواقفأشهر عوض النظام الواقف) ) 33(( تقليص مدة اإلرجاع إلى ثالثة  تقليص مدة اإلرجاع إلى ثالثة --33--22--11

  

من أجل تشجيع المقاوالت المهيكلة، يقترح تقوية نظام إرجاع الضريبة على القيمة المضافة وذلك   

  . أشهر3 إلى 4إلرجاع من بتقليص مدة ا

  



 

 

20082008مشروع قانون المالية للسنة المالية مشروع قانون المالية للسنة المالية    

13                                                                       _________________________________ 2008 المقترحة في إطار مشروع قانون الماليةاألحكامتقديم

وموازة مع هذا اإلجراء وقصد إيقاف حالة الغش المسجلة على مستوى النظام الواقف وتحسين تدبير   

اإلرجاع، يقترح حذف هذا النظام الذي ينتج عن تطبيقه عبء في التدبير وعدم المردودية مما يخلف حاالت 

  .من الغش ال يستهان بها

   

   المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني إعفاء التجهيزات إعفاء التجهيزات--44--22--11

  

، ال تنص مقتضيات المدونة العامة للضرائب على أي إعفاء يخص التجهيزات والمعدات  حاليا  

  . المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني

  

، إدراج  2008، يقترح في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية  وألجل إصالح هذا الوضع  

  .  من المدونة العامة للضرائب123ه التجهيزات والمعدات والمواد في المادة إعفاء هذ

  

   مقتضيات متعلقة بواجبات التسجيل مقتضيات متعلقة بواجبات التسجيل--33--11

   إدماج الرسم المفروض على العقود واالتفاقات ضمن واجبات التسجيل إدماج الرسم المفروض على العقود واالتفاقات ضمن واجبات التسجيل--11--33--11

    

ضيات المتعلقة يرمي اإلجراء المقترح إلى اإلدماج ضمن المقتضيات المتعلقة بواجبات التسجيل للمقت  

 2006 من قانون المالية للسنة المالية 9بالرسم المفروض على العقود واالتفاقات المنصوص عليه بالمادة 

وذلك على شكل اإلدماج ضمن الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل الذي تم تطبيقه سواء 

يبة على عوائد التوضيفات المالية ذات للضريبة على األرباح العقارية والضريبة على عوائد األسهم والضر

  .الدخل الثابت والضريبة على األرباح تفويت القيم المنقولة

  

  . ولقد أملى هذا اإلدماج إلزامية تبسيط النظام الجبائي عن طريق التقليص من عدد الضرائب والرسوم  

  

  :هناك، سببين رئيسيين وراء هذا اإلدماج   
  

  قود واالتفاقات في نفس الوقت مع استيفاء واجبات التسجيل؛يستوفى الرسم المفروض على الع •

طريقة الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات المطبقة بالنسبة للرسم المفروض على عقود  •

  .واالتفاقات هي نفسها المطبقة بالنسبة لواجبات التسجيل
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   توحيد التعريفات توحيد التعريفات--22--33--11
  

  :يقترح   

  التأسيس والزيادة في رأس مال الشركات واقتناء محالت مبنية؛ توحيد التعريفات المطبقة على  •

درهم، يطبق على جميع العمليات التي كانت ) 200(النص على واجب واحد من فئة مائتي  •

 . درهم300 درهم أو 200 درهم و 100تخضع للواجبات الثابتة 

  

 والمتعلقة بالرسم 2006المالية  من قانون المالية للسنة 9تبعا لهذه اإلجراءات، سيتم إلغاء المادة   

  .المفروض على العقود واالتفاقات

  

   توسيع الوعاء توسيع الوعاء--33--33--11

  

  :في إطار توسيع الوعاء الضريبي، يقترح إلغاء اإلعفاءات المتعلقة بالعقود التالية   

  

هذا اإللغاء يبرر بالتخفيض من كلفة التسيير بالنسبة . اقتناء أراضي إلنجاز عمليات استثمارية −

  ارة وكذا اعتبارا لألثر غير المهم لكلفة العملية ؛لإلد

هذا اإلعفاء غير مبرر على اعتبار أن هذه . تحويل المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص −

العمليات تبقى خارج نطاق تطبيق واجبات التسجيل، ألنها مجرد تحويل لألسهم الممتلكة لفائدة 

 .الدولة

كذلك تسلم الخصوم التي تثقل . كز تسيير الحسابات المعتمدةعقود تأسيس الشركات المتعلقة بمرا −

الهدف . الحصص في حالة تأسيس أو الزيادة في رأس مال شركات االستثمار والشركات القابضة

 .هو توحيد األنظمة الجبائية المطبقة على الشركات

ابة فيها لفائدة المحررات والعقود المتضمنة النتقال ثمن الصفقات والديون أو حوالتها أو اإلن −

 . هذه العقود ليست خاضعة إجباريا لواجبات التسجيل. الصندوق المغربي للصفقات

  

   تدابير تتعلق بالتبسيط والمالءمة تدابير تتعلق بالتبسيط والمالءمة--44--11

   التدابير المتعلقة بالضريبة على الشركات التدابير المتعلقة بالضريبة على الشركات--11--44--11

   شروط استفادة الشركات القابضة الحرة من اإلعفاءات الجبائية شروط استفادة الشركات القابضة الحرة من اإلعفاءات الجبائية--11--11--44--11

  

 المتعلق بالمناطق المالية الحرة على تطبيق سعر 58-90 من القانون رقم II – 34تنص المادة   

جزافي بالنسبة للضريبة على الشركات شريطة أن تقوم الشركات القابضة الحرة بعملياتها لفائدة البنوك الحرة 
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إال أنه لم . للتحويلأو لفائدة أشخاص ذاتيين أو معنويين غير مقيمين وأن يتم األداء بالعمالت األجنبية القابلة 

  .يتم إدراج هذه الشروط في المدونة العامة للضرائب

  

وعليه، يقترح إدراج ضمن المدونة العامة للضرائب هذه الشروط المتعلقة بتطبيق السعر الجزافي   

  .على الشركات القابضة الحرة

  

   شروط االستفادة من التخفيض على الضريبة ببعض العماالت واألقاليم شروط االستفادة من التخفيض على الضريبة ببعض العماالت واألقاليم--22--11--44--11

  

يهدف هذا التدبير إلى عقلنة االمتيازات الجبائية والحد من التجاوزات التي تمارسها بعض المنشآت   

  .لالستفادة من تخفيض الضريبة المنصوص عليه لفائدة بعض العماالت و األقاليم

  

 المتعلقة بشروط تطبيق األسعار المخفضة المنصوص VII-7لذا يقترح توضيح مقتضيات المادة   

بحيث أن هذه األسعار ) 7°- واو– II (73و المادة )) أ-1°-جيم – II( و 2°-دال-I (6ي المادة عليها ف

المخفضة ال تطبق إال على ألشغال المحققة و بيع السلع والخدمات المنجزة حصريا داخل العماالت و األقاليم 

  . المذكورة

    

   تدابير متعلقة بالضريبة على الدخل تدابير متعلقة بالضريبة على الدخل--22--44--11

    يد الربح العقاري الخاضع للضريبةيد الربح العقاري الخاضع للضريبةتحدتحد كيفية  كيفية --11--22--44--11

  

حسب المقتضيات الجاري بها العمل حاليا، ال يندرج التعويض عن اإلفراغ الممنوح من طرف   

 .المالكين لشاغلي محالتهم المعروضة للبيع ضمن المصاريف القابلة للخصم

  

يض عن اإلفراغ ومراعاة للمصاريف التي يتحملها الشخص الذي يبيع عقارا، يقترح اعتبار التعو  

المثبت قانونا كنفقة قابلة للخصم من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للبائع، وكدخل خاضع 

  .للضريبة بالنسبة للمستفيد

  

 استثناء األرباح العقارية المترتبة على عقود البيع التي تم إلغاءها عن طريق  استثناء األرباح العقارية المترتبة على عقود البيع التي تم إلغاءها عن طريق --22--22--44--11

  ن نطاق تطبيق الضريبة على الدخلن نطاق تطبيق الضريبة على الدخل ساعة م ساعة م2424المسطرة القضائية أو فسخها خالل المسطرة القضائية أو فسخها خالل 

  

من أجل المالءمة بين األحكام المتعلقة بواجبات التسجيل وأحكام الضريبة على الدخل المتعلقـة بفسخ   

  : من المدونة العامة للضرائب بالتوضيـح أن II– 62البيوعات العقارية، يقترح تتميم مقتضيات المادة 
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ي ال يترتب عنه فرض الضريبة على الدخل برسم إلغاء عقد بيع على إثر صدور حكم قضائ •

  ؛ األرباح العقارية

ساعة ال يعتبر عقدا جديدا خاضعا ) 24(فسخ عقد بيع بالتراضي إذا تم داخل األربع والعشرين  •

  .ويبقى عقد البيع األصلي خاضعا للضريبة. للضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية

  

  يبة على الدخل برسم الربح العقاري يبة على الدخل برسم الربح العقاري  تبسيط طريقة أداء الضر تبسيط طريقة أداء الضر--33--22--44--11

  

إذا قبل الملزم أساس فرض الضريبة برسم األرباح العقارية بعد التصحيح الذي يدخله عليه مفتش   

  .الضرائب، فإن الواجبات التكميلية تستخلص عن طريق الجدول 

  

 اإلبراء ولتمكين الخاضع للضريبة من األداء الفوري للواجبات التكميلية وتسريع حصوله على  

  :يقترح  ، الجبائي

  

  ؛ إصدار الواجبات اإلضافية عن طريق األمر بالتحصيل −

 من 224في المادة " أمر بالتحصيل"بعبارة " جدول تحصيل الضريبة" تعويض عبارة  −

  .المدونة العامة للضرائب

  

   إعفاء الربح العقاري المحصل عليه بمناسبة التفويت األول للسكن االجتماعي إعفاء الربح العقاري المحصل عليه بمناسبة التفويت األول للسكن االجتماعي--44--22--44--11

  

من أجل تطبيق أفضل لإلعفاء المتعلق بالربح العقاري المحصل عليه بمناسبة تفويت عقار مخصص   

   متر مربع 100للسكنى الرئيسية والذي ال تزيد مساحته المغطاة وثمن تفويته بالتتابع عن 

لرئيسية  درهم، يقترح توضيح أن هذا اإلعفاء يمنح للعقار الذي يشغله مالكه على وجه السكنى ا200.000و 

  .لمدة أربع سنوات على األقل في تاريخ التفويت
 

 الرفع من مبلغ السندات التي تمثل مصاريف التغدية المنصوص عليها في  الرفع من مبلغ السندات التي تمثل مصاريف التغدية المنصوص عليها في --55--22--44--11

   من المدونة العامة للضرائب من المدونة العامة للضرائب1313--5757المادة المادة 

  

يقترح الرفع من مبلغ السندات التي تمثل مصاريف اإلطعام أو التغذية المسلمة من لدن مشغلين   

 الجزئية لثمن وجباتهم أو درهم و ذلك قصد تمكينهم من التغطية الكلية 20 دراهم إلي 10جوريهم من لما

 .الغذائية
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  ))((ssttoocckk  ooppttiioonn تبسيط نظام اختيار االكتتاب في األسهم أو شرائها  تبسيط نظام اختيار االكتتاب في األسهم أو شرائها --66--22--44--11

  

ح مراجعة لتشجيع المأجورين على االدخار وضمان وفائهم للشركات المغربية التي يعملون بها، يقتر  

 قصد تبسيطه و مالءمته مع تطور هذه المنتجات stock option  اختيار االكتتاب في األسهم أو شرائهانظام

  :سواء على المستوى الوطني أو الدولي وذلك من أجل 

  

 ؛  تحويل السندات إلى سندات إسمية-

ريخ ممارسة  سنوات ابتداء من تا3 سنوات إلى 5 مراجعة مدة منع التصرف بتخفيضها من -

 ؛ االختيار

  . سنوات السالف الذكر يمكن تخفيضه في حالة وفاة أو عجز المأجور3 توضيح أن أجل -

  

  فرض الضريبة على الدخل على األرباح الناتجة عن تفويت القيم المنقولة فرض الضريبة على الدخل على األرباح الناتجة عن تفويت القيم المنقولة     --77--22--44--11

  

إخضاع األرباح إلقرار العدالة الجبائية وتحقيق االنسجام في نظام فرض الضريبة على الدخل، يقترح   

  . على غرار األرباح العقارية10% عوض 20%الناتجة عن تفويت القيم المنقولة لسعر 

  

 إعادة تنظيم فرض الضريبة على دخول وأرباح رؤوس األموال المنقولة ذات  إعادة تنظيم فرض الضريبة على دخول وأرباح رؤوس األموال المنقولة ذات --88--22--44--11

  المنشأ األجنبيالمنشأ األجنبي

  

بعين االعتبار للتطبيقات المعمول بها على الصعيد الدولي، ولتشجيع المستثمرين األجانب على أخذا   

االستقرار في المغرب، يقترح إخضاع دخول وأرباح رؤوس األموال المنقولة ذات المنشأ األجنبي المفروضة 

  :عليها الضريبة حاليا حسب أسعار الجدول التصاعدي للسعرين الخاصين التاليين 

  

   بالنسبة لعوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول التي تعتبر في حكمها؛%30 •

 . بالنسبة ألرباح رؤوس األموال المنقولة%20 •

  

الممنوح لبعض الممنوح لبعض % % 5050عوض تخفيض عوض تخفيض % % 2020 تطبيق السعر المخفض  تطبيق السعر المخفض --99--22--44--11

  القطاعات االقتصاديةالقطاعات االقتصادية

  

ين من التخفيضات الجبائية، لتبسيط نظام فرض الضريبة على الملزمين ذوي الدخول المهنية المستفيد  

  .20% بسعر مخفض نسبته 50%يقترح تعويض التخفيض بنسبة 
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 من جدول أسعار الضريبة على 42%ويطابق هذا السعر المخفض نصف السعر األقصى المحدد في   

  . الدخل بعد تخفيض نقطة واحدة لتفادي إحداث سعر خاص إضافي

  

  المتعلقة بعقود تأمين التقاعد التكميليالمتعلقة بعقود تأمين التقاعد التكميلي توضيح الخصوم برسم االشتراكات  توضيح الخصوم برسم االشتراكات --1010--22--44--11

  

 من مجموع الدخل 6%تخصم في حدود  من المدونة العامة للضرائب 28حسب أحكام المادة   

المفروضة عليه الضريبة، األقساط أو االشتراكات الخاصة بعقود تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية التي 

ق أن أبرمت مع شركات تأمين مستقرة بالمغرب تدفع تساوي مدتها ماال يقل عن عشر سنوات والتي سب

  .إعاناتها إلى المستحقين ابتداء من بلوغهم سن خمسين سنة كاملة من العمر

  

ورغبة في تمكين المأجورين أثناء مزاولة نشاطهم من تكوين تقاعد تكميلي والسماح لهم بخصم   

 من المدونة العامة للضرائب بالتوضيح أن III-28مجموع االشتراكات المدفوعة، يقترح تتميم أحكام المادة 

الخصم تتم مباشرته من صافي األجر الخاضع للضريبة الذي يحصل عليه الملزم بصورة منتظمة أثناء 

  .مزاولة عمله

  

   تقييم نفقات الخاضعين للضريبة عند دراسة مجموع الوضعية الضريبية تقييم نفقات الخاضعين للضريبة عند دراسة مجموع الوضعية الضريبية--1111--22--44--11

  

 باالعتبار عند تقييم الدخل اإلجمالي للملزم، يقترح بهدف توضيح بعض النفقات التي يمكن أخذها  

 سندات رأس المال والدين إلى  عمليات تملك من المدونة العامة للضرائب بإضافة29تتميم أحكام المادة 

  .  من هذه المادة7المشار إليها في الفقرة  المتعلقة بعمليات تملك القيم المنقولة النفقات

  

 29اج سندات الصندوق التي لم يتم حاليا أخذها بعين االعتبار في المادة ويمكن هذا التدبير من إدم  

  .من المدونة العامة للضرائب ضمن النفقات المذكورة

  

   تدابير تتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل تدابير تتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل--33--44--11

  مالءمة النظام الجبائي المطبق على الربائح 

  

بين النظام الجبائي المطبق على الربائح الموزعة من طرف يهدف هذا التدبير إلى تحقيق المالءمة   

  .المنشآت المقامة في المناطق الحرة للتصدير و بين الربائح الموزعة من طرف باقي المنشآت
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   المساطر الجبائية المساطر الجبائية--44--44--11

   تجميع اإلجراءات المتعلقة بالتقادم تجميع اإلجراءات المتعلقة بالتقادم--11--44--44--11
  

ل التقادم لإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة المتعلقة بآجا) VIII (232يقترح النقل إلى المادة   

من المدونة العامة للضرائب ) III (221والفقرة األولى من المادة ) 2°-" واو "– I (10األخيرة من المادة 

  .من أجل تجميع اإلجراءات الخاصة بالمخالفات المتعلقة بآجال التقادم

  

  تت تقديم الوثائق المحاسبية أو أوراق اإلثبا تقديم الوثائق المحاسبية أو أوراق اإلثبا--22--44--44--11

  

إن تقديم الخاضعين للضريبة لبعض الوثائق المحاسبية أو أوراق اإلثبات، خارج األجل وبعد انتهاء   

  .الفحص من شأنه التأثير على حسن سير مراقبة الضرائب وتشجيع عمليات التدليس

  

يرمي اإلجراء المقترح إلى رفض الوثائق المحاسبية أو أوراق اإلثبات المقدمة خارج األجل أمام   

  .اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية

  

إلصالح هذا الوضع، يقترح استدعاء الخاضعين للضريبة لتقديم الوثائق المطلوبة داخل أجل خمسة   

  .لجانيوما خارج هذا األجل، فإن تقديم الوثائق وأوراق اإلثبات المطلوبة يتم رفضها حتى أمام ال) 15(عشر 

  

   التدابير المتعلقة بالرسوم أخرى التدابير المتعلقة بالرسوم أخرى––  22

   الرسوم القضائية الرسوم القضائية--11--22

  

، مهمة تصفية وتحصيل هذه الرسوم إلى كتابة ضبط المحاكم بحيث أن تدخل 1993أسندت منذ سنة   

مفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل لن يتم تفعيله إال بعد تسليم القرارات النهائية الحاصلة على قوة الشيء 

  .به، إلى المتقاضينالمقضي 

  

تتم هذه المراقبة عن طريق تحويل الملفات القضائية إلى مكاتب التسجيل الموجودة في غالبيتها خارج   

المحاكم، مما قد يهدد بإتالف األوراق و المستندات الموجودة داخل هذه الملفات، مما يدخل في الدعوى 

  .مسؤولية أعوان اإلدارة الضريبية

  

ع، يقترح إلغاء تدخل مصالح المديرية العامة للضرائب ضمن الدائرة المكلفة إلصالح هذا الوض  

  . بتحصيل الرسوم القضائية

  



 

 

20082008مشروع قانون المالية للسنة المالية مشروع قانون المالية للسنة المالية    

20                                                                       _________________________________ 2008 المقترحة في إطار مشروع قانون الماليةاألحكامتقديم

   الرسم المفروض على عقود التأمين الرسم المفروض على عقود التأمين--22--22

  

في  13،80% و6،90% و3،45%تحدد حاليا، تعريفات الرسم المفروض على عقود التأمين في   

  :إطار تبسيط تعريفات هذا الرسم، يقترح 

  

  ؛ لتعريفات السابقة إلى العشر األعلىجبر ا −

 ؛ 14%إخضاع عمليات التأمين البحري والنقل البحري لرسم  −

 المطبق على هذه العمليات فقط، وذلك لخلق انسجام مع عمليات النقل األرضي 6،90%إلغاء رسم  −

 .والجوي

  

IIII  ––ة ة ــات مختلفات مختلفــ مقتضي مقتضي  
  

  حذف اإلتاوة المفروضة على استغالل الفوسفاطحذف اإلتاوة المفروضة على استغالل الفوسفاط  --أأ

  

تاوة المفروضة على استغالل الفوسفاط تدبير تحفيزي للتصدير سيمكن المكتب عتبر حذف األي    

  .اراته ثم استتطويروكذا الرفع من قدرته على التمويل الذاتي من أجل الشريف للفوسفاط من تحسين تنافسيته 

  

ني للتنمية ني للتنمية تبسيط مسطرة توزيع حصيلة التفويتات بين الميزانية العامة وصندوق الحسن الثاتبسيط مسطرة توزيع حصيلة التفويتات بين الميزانية العامة وصندوق الحسن الثا  ––بب

    االقتصادية واالجتماعيةاالقتصادية واالجتماعية

  

 من 15 كما تم تغييرها بالمادة 2001 للسنة المالية 55.00 من قانون المالية رقم 17تنص المادة   

 على أن تدفع حصيلة تفويت المنشآت العامة إلى القطاع 2002 للسنة المالية 44.01قانون المالية رقم 

  .ي إسم الدولة الخاص إلى حساب مفتوح لدى بنك المغرب ف

  

وبمقتضى هاتين المادتين يدفع النصيب الراجع إلى الميزانية العامة وإلى صندوق الحسن الثاني   

  .من الحصيلة المذكورة بموجب مرسوم للوزير األول  % 50للتنمية االقتصادية واالجتماعية في حدود 

  

سوم من طرف الوزير األول  بنك المغرب وإصدار المرىعمليا ، تستغرق عملية دفع الحصيلة إل  

 فإن 2003 كذلك ، ومنذ سنة  . اللجوء إلى السوق المالية لتغطية حاجيات الخزينةمعهوقتا طويال يضطر 

حصيلة التفويتات يتم توزيعها بالتساوي بين الميزانية العامة وصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية 

  .واالجتماعية 
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هذا التوزيع بالتساوي لحصيلة التفويتات بين الميزانية العامة والصندوق لهذه األسباب يقترح تكريس   

المذكور وتبسيط مسطرة التوزيع لهذه الحصيلة بدفع النصيب الراجع إلى الميزانية العامة تزامنا مع دفع 

  .   حصيلة التفويت إلى الحساب المفتوح لدى بنك المغرب دون اللجوء إلى مرسوم الوزير األول 

  

   بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية97.1597.15 من القانون رقم  من القانون رقم 33تعديل المادة تعديل المادة   ––  جج
 

تبعا إلدماج المراقبة العامة لاللتزام بالنفقات ضمن مهام الخزينة العامة للمملكة ، وفي إطار التنظيم  

  . "الخزينة الوزارية"الجديد لهذه المؤسسة تم استحداث بنيات جديدة منها على الخصوص 

  

بمثابة مدونة تحصيل الديون  15.97 من القانون رقم 3يقترح تعديل المادة ، طار اإل هذا فيو  

الخزنة " وذلك بحذف عبارة  العموميةالعمومية المحدد للمحاسبين العموميين المكلفين بتحصيل الديون

  .كمحاسبين جدد مكلفين بالتحصيل " الخزنة الوزاريون"وإضافة " الجهويون

  

اآلمرين بالصرف والمراقبين اآلمرين بالصرف والمراقبين  بتحديد مسؤولية  بتحديد مسؤولية المحاكم المالية والقانون المتعلقالمحاكم المالية والقانون المتعلقمدونة مدونة تعديل تعديل   --دد

  والمحاسبين العموميينوالمحاسبين العموميين

  

في إطار اإلصالحات المتبعة من طرف الحكومة والهادفة إلى تطوير الحكامة العمومية الجيدة ،   

المالية إصالحا عميقا فة ب المكلوزارةالدارة والشفافية بالمرفق العمومي ، نهجت وترسيخ سياسة تحديث اإل

  .لنظام مراقبة تنفيذ النفقات 

  

إصالح نظام مراقبة النفقات العمومية لحاجيات وإكراهات المحيط الداخلي والخارجي وإلى يستجيب و  

  .ضرورة ممارسة مراقبة ناجعة وفعالة على األموال العمومية 

  

 المكلفة وزارةالبة تنفيذ النفقة ، أعدت  ومن أجل تقوية مسلسل عقلنة وترشيد مراق ،في هذا اإلطار  

 تخفيف المراقبة يرمي إلى لنفقات الدولة التراتبيةالمالية مشروع مرسوم يهدف إلى وضع نظام المراقبة ب

  . المصالح التدبيرية مسؤولية أكبر إعطاءالقبلية و

  

 62-99 و61-99 مـن رقـيونن القانـ بيرابطالمشار إليه أعاله إيجاد ت ويتطلب تفعيل اإلصالح  

د مسؤولية اآلمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين وبمدونة المحاكم ي على التوالي بتحدينالمتعلق

شروع المرسوم المتعلق بمراقبة نفقات الدولة وأيضا مع مقتضيات النظام العام للمحاسبة العمومية م معالمالية 

    . 2004المعدل سنة 

  



 

 

20082008مشروع قانون المالية للسنة المالية مشروع قانون المالية للسنة المالية    

22                                                                       _________________________________ 2008 المقترحة في إطار مشروع قانون الماليةاألحكامتقديم

  ارة الصحة لدى المراكز االستشفائيةارة الصحة لدى المراكز االستشفائية وز وزإلحاق موظفيإلحاق موظفي  ––  هـهـ

  

 الموظفون العاملون بالمراكز االستشفائية لعدة أنظمة أساسية ويتكونون من موظفين طبيين ينتمي  

  . وشبه طبيين  وإداريين وتقنيين 

  

 المتعلق بالمراكز 37-80أتاح القانون رقم ،  وضعية هؤالء الموظفين تسويةورغبة في   

 ، للموظفين العاملين بالمراكز 42-03القانون رقم من  المكرر 10بالفصل قع تتميمه ة ، كما وـاالستشفائي

بالنظام األساسي الخاص بمستخدمي هذه المراكز االستشفائية ، بطلب منهم ، االستشفائية إمكانية إلحاقهم 

  .  ثالث سنوات  أقصاه أجلفيوذلك 

  

ة اإلدارية للموظفين المرسمين والمتمرنين ومع انقضاء األجل المذكور وللتمكن من تسوية الوضعي  

التابعين لوزارة الصحة والعاملين بالمراكز االستشفائية ولتمتيعهم بنفس الحقوق والتعويضات المخولة 

 المكرر المذكور من أجل تكريس االنتقال 10الفصل   يقترح تغيير وتتميم ،لمراكزلهذه ان التابعين ستخدميللم

    .  2008ر ينايكورين وذلك ابتداء من فاتح التلقائي للموظفين المذ

  

  منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقيمنحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي  --وو

  

 وللفترة الممتدة 2006 للسنة المالية 35-05 مكرر من قانون المالية رقم 14أحدثت بموجب المادة   

لبضائع النقل الطرقي لمنحة لتجديد حظيرة عربات ،  2008 ديسمبر 31 إلى غاية 2006من فاتح يناير 

  " .النقل المزدوج"لحساب الغير والنقل بالوسط القروي المسمى 

  

من طرف   إلى مبلغ المنحة الذي لم يحظ بالجاذبية المنتظرةغير أن هذا اإلجراء لم يتم تفعيله بالنظر  

لمرخصة العربات الجديدة بأجهزة السالمة والتي تبلغ حمولتها اإلجمالية االمهنيين وللتكلفة المرتبطة بتجهيز 

  . طن 15

  

 المكررة المذكورة  وذلك 14ومن أجل دعم وإنجاح هذا البرنامج يقترح إدخال تعديل على المادة   

 ومراجعة مبالغ منحة التجديد برفعها في حدود 2010 ديسمبر 31بتمديد أجل تفعيل هذا اإلجراء إلى غاية 

ير حتى يتسنى لعدد أكبر من أرباب النقل  درهم بالنسبة لعربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغ45.000

  .المعنيين االستفادة من هذا اإلجراء 

  

 إضافية لفائدة مهنيي النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير قصد تغطية جزء وتضم هذه الزيادة منحة  

وف تتم  سة التي المخصص لهذه العملي السنوي المبلغ اإلجماليوقد حدد.  أجهزة السالمة النظامية كلفةتمن 
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 170.000.000 في إطار صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن في اتغطيته

  . درهم

  

        التحكم في أثمان المواد المدعمةالتحكم في أثمان المواد المدعمة  ––  زز

  

عقود التحكم في أثمان المواد المدعمة يتطلب إعطاء اإلذن للحكومة من أجل إبرام إن اللجوء إلى   

  .تحمالت المقاصة المتعلقة بهذه المواد ارتفاع  بغية السيطرة على المواد  هذهارتغطية أخطار تقلبات أسع

  

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن ارتفاع أسعار المواد المدعمة يعوق دون تنفيذ الميزانية في أحسن   

   .الظروف بفعل تحملها أعباء إضافية مهمة 

  

ية أن تؤمن لفترة محددة وضوح الرؤيا فيما يتعلق ومن شأن إبرام مثل هذه العقود مع األبناك الدول  

توقع هذه العقود إمكانية اللجوء إلى آليات التغطية تو. بتحمالت المقاصة الواجب إدراجها ضمن الميزانية 

  .المسبق ألسعار المواد المدعمة  في حالة التحديد منحةتعطي للحكومة الحق في اختيار صيغة مقابل أداء 

  

ة ، فإن كل زيادة في السعر المحدد مسبقا سوق تتحمله الجهة المتعاقد ليال هذه اآلوفي حالة استعم  

  .معها 

  

ونظرا لكون عمليات التغطية ترمي إلى التحكم في تحمالت المقاصة وأحيانا إلى تقليصها وأن اختيار   

اإلذن للحكومة الصيغ رهين بأداء منحة ، فإن اللجوء إلى هذه اآلليات مرهون بإدراج مقتضى يرمي إلى 

  . بالقيام بذلك 
 

  حذف المساهمة من أجل تسويق وخزن الشعير الموجه لتغذية الحيواناتحذف المساهمة من أجل تسويق وخزن الشعير الموجه لتغذية الحيوانات  ––  طط

  

الذي عرفته أثمان القمح في السوق الدولية ، ورغبة في تخفيف آثار هذه الزيادة على نظرا لالرتفاع   

 المساهمة المفروضة لفائدة الدولة إضافة إلى اإلجراءات المتخذة في هذا الصدد ، حذف، المستهلك ، يقترح 

 من قانون المالية للسنة 10من أجل تسويق وخزن الشعير الموجه لتغذية الحيوانات ، المحدثة بموجب المادة 

   .2007المالية 

  

  20012001إلغاء اعتمادات االستثمار المرحلة التي لم تكن مـحل أمـر بالصـرف منـذ إلغاء اعتمادات االستثمار المرحلة التي لم تكن مـحل أمـر بالصـرف منـذ   ––  يي

  

 ة من سنة إلى أخرى وكذا أرصدة االلتزام المتعلقة بها ، مبالغتشمل اعتمادات االستثمار المرحل  

. مرتبطة بعمليات تتعلق بنفقات قديمة لم تتمكن المصالح المختصة من تصفيتها ألسباب إدارية أو مسطرية 
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وينتج عن هذه الوضعية تأخير في تحضير قرارات الترحيل وقانون التصفية وكذا صعوبات في تنفيذ النفقات 

  .يةالعموم

  

ولمواصلة تسوية هذه الوضعية ، يقترح إعادة إدراج نفس المقتضى الوارد في قانون المالية لسنة   

 والذي يهدف إلى إلغاء االعتمادات المرحلة المتعلقة بعمليات 2008 في مشروع قانون المالية لسنة 2007

  . 2001سنة النفقات التي لم تكن محل أمر باألداء منذ 

  

  .لغاء سوف لن يشمل إال العمليات التي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع أو شكاية إال أن هذا اإل  

  

هذا ، وتتم اإللغاءات المقترحة لالعتمادات وكذا االلتزامات المتعلقة بهذه االعتمادات المستوفية   

ساس للشروط المطلوبة من صفقات وسندات طلب وعقود واتفاقيات وأنواع أخرى من النفقات ، وذلك على أ

بيان العمليات المتعلقة بالنفقات المذكورة يقوم بإعداده الوزير المعني ومؤشر عليه من طرف الوزير المكلف 

  .بالماليـة 
  

        ترسيم األعوان المؤقتينترسيم األعوان المؤقتين  ––  كك

  

 ، التزمت الحكومة بترسيم األعوان 1421 من محرم 19في إطار اتفاق الحوار االجتماعي بتاريخ   

   .2001روط الترسيم ابتداء من فاتح يناير المؤقتين المستوفين لش

  

 منصب 34.000 سنوات تم خاللـها إحداث ما مجموعـه سبعوقد امتدت هذه العملية على مدى   

   .2007إلى  2001 سنواتلمالي في إطار قوانين المالية 

  

لي  ما منصب2.000 إحداث 2008لسنة وقصد مواصلة هذه العملية ، يتوقع مشروع قانون المالية   

  . جديد لهذا الغرض ، تتولى الحكومة توزيعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات 

  

      التأهيل والمصادقةالتأهيل والمصادقة  ––  لل

   التأهيـل-1

  :  في مجال فتح اعتمادات إضافية خالل السنة المالية -1-1

  
في حدود ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على وجوب االلتزام بالنفقات واألمر بصرفها وأدائها   

 من القانون التنظيمي المذكور على أنه يمكن ، 43واستثناء لهذا المبدأ ، تنص المادة . االعتمادات المفتوحة 
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في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية ، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة تطبيقا للفصل 

  . من الدستور 45

  

 مشروع قانون المالية الحالي إلى الترخيص للحكومة بفتح ويهدف التأهيل المقترح في إطار أحكام  

 لمواجهة حاجيات مستعجلة أو غير متوقعة أثناء إعداد 2008اعتمادات إضافية بموجب مراسيم خالل سنة 

  .الميزانية 

  

وستدرج في قانون المالية للسنة الموالية هذه المراسيم التي يتعين ، وفقا للدستور ، عرضها على   

  .ن بقصد المصادقة في أقرب قانون للمالية البرلما

  

  :  في مجال إحداث حسابات خصوصية للخزينة خالل السنة المالية -1-2

    

. ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على أن الحسابات الخصوصية للخزينة تحدث بقانون المالية   

لمذكور على أنه يجوز في حالة االستعجال  من القانون التنظيمي ا18واستثناء لهذا المبدأ ، تنص المادة 

  .والضرورة الملحة أن تحدث خالل السنة المالية ، بموجب مراسيم ، حسابات خصوصية جديدة للخزينة 

  

 حسابات خصوصية 2008ويهدف التأهيل المقترح إلى الترخيص للحكومة بأن تحدث خالل سنة   

  .كر  السالفة الذ18للخزينة بموجب مراسيم وفقا للمادة 

  

وستدرج في قانون المالية للسنة الموالية هذه المراسيم التي يتعين عرضها على البرلمان بقصد   

  .المصادقة تطبيقا ألحكام الدستور 

  

  : في مجال إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خالل السنة المالية -1-3

  
 للحكومة بإحداث مرافق جديدة للدولة  من الدستور ، يمكن أن يؤذن45استنادا إلى أحكام الفصل   

  .2008مسيرة بصورة مستقلة ، بموجب مراسيم خالل السنة الماليـة 
 

وستدرج في قانون المالية للسنة الموالية هذه المراسيم التي يتعين عرضها على البرلمان بقصد   

  .المصادقة تطبيقا ألحكام الدستور 
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  قلةقلةمرافق الدولة المسيرة بصورة مستمرافق الدولة المسيرة بصورة مست  ––  مم
 

     إحداث  – 1
  

  " :المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين "

  

 ىتعتبر المدرسة الغابوية للمهندسين مؤسسة لتكوين األطر العليا تابعة للوزارة المكلفة بالفالحة تعن  

دورات التكوين المستمر وبالدراسات واألبحاث لفائدة كما تقوم بتنظيم . بتكوين مهندس المياه والغابات 

  .ارة في ميادين الغابة والتدبير المستمر للموارد الطبيعية والبيئية اإلد

  

ولتمكين هذه المدرسة من تطوير هذه األنشطة واالستفادة من اإلمكانيات المتاحة في إطار مختلف   

  .مشاريع التعاون ، يقترح منح هذه المدرسة صفة مرفق مسير بصورة مستقلة 

  

  " :باشرةإدارة الجمارك والضرائب غبر الم"

  

لتمكين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من استخالص جزء من كلفة الخدمات المقدمة للغير   

لموضوعة رهن إشارتها في تغطية النفقات المرتبطة على الخصوص بصيانة اللمساهمة مع الميزانية و

  . بصورة مستقلة دولة مسيرلل  مرفقهذه اإلدارة صفةنظامها المعلوماتي ورصيدها العقاري ، يقترح منح 

  

  :التابع للوزارة المكلفة بالمالية " القسم اإلداري"
 

تابع لوزارة االقتصاد والمالية " القسم اإلداري "إن إحداث مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة المسمى  

زمة لبلوغ األهداف من شأنه أن يمكن هذه الوزارة من التوفر على إطار يتمتع باستقاللية التدبير والمرونة الال

  . بكل الفعالية والنجاعة المطلوبتين المسطرة في ميدان التكوين
 

ومن شأن هذا المرفق أن يتيح إمكانية الحصول على موارد مالية إضافية للمساهمة في تحسين جودة   

  .التكوين 

  

لوصايا ، في وتتمثل الموارد الممكن الحصول عليها في إطار هذا المرفق ، زيادة على الهبات وا  

  :مقابل الخدمات التالية 

 التكوين وإعادة التكوين لفائدة الغير ؛ 

 الخدمات التي تمكن المتدربين الخارجين من تحسين خبراتهم التقنية والمهنية ؛ 
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دارات العمومية والجماعات المحلية وهيئات أخرى أعمال االستشارة والمساعدة والمواكبة لإل 

 دبير العمومي ؛في الميادين المرتبطة بالت

 نشر وبيع الوثائق ؛ 

والمعدات لفائدة الغير ...) قاعات التكوين ، قاعة المحاضرات ، ورشات (كراء المحالت  

  .قصد تنظيم تظاهرات علمية وثقافية واجتماعية 

   

  :مراكز استشفائية تابعة لوزارة الصحة 

  

 اإلقليمية والجهوية ئيةاكز االستشفامرالإن تخويل نظام مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة لفائدة   

ات خدم النظام الصحي والرفع من جودة اليهدف إلى نهج التسيير عن قرب لهذه الوحدات لتقوية فعالية

  .المقدمة للمواطنين 

  

كما يرمي هذا األسلوب من التدبير إلى تعزيز االستقالل المالي لهذه المستشفيات لمواكبة تعميم   

  .التغطية الصحية 

  

  :  في هذا اإلطار يقترح تخويل صفة مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة للمراكز التالية   

  

التابع "  اإلقليمي لبوجدورئيمركز االستشفاال"مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى  -

 لوزارة الصحة ؛

التابع " اإلقليمي ألسا الزاك ئيمركز االستشفاال" ولة المسير بصورة مستقلة المسمىمرفق الد -

 لوزارة الصحة ؛

التابع " اإلقليمي لكلميم  ئيمركز االستشفاال"مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 لوزارة الصحة ؛

التابع " اإلقليمي لسمارة  ئيمركز االستشفاال" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 لوزارة الصحة ؛

لة مقاطعات سيدي العم ئيمركز االستشفاال" ىمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسم -

 التابع لوزارة الصحة ؛" البرنوصي

التابع " اإلقليمي للنواصر ئيمركز االستشفاال" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 لوزارة الصحة ؛

التابع " اإلقليمي ألزيالل ئيمركز االستشفاال" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 زارة الصحة ؛لو
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التابع " مركز االستشفاء اإلقليمي للحاجب" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 لوزارة الصحة ؛

"  الفنيدق-مركز االستشفاء اإلقليمي للمضيق" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 التابع لوزارة الصحة ؛

 التابع لوزارة  " الوطني لإلدارة الصحيةالمعهد" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 .الصحة 

  

   " :قسم استراتيجيات التكوين"
 

ألدوار التي تضطلع بها مختلف هياكله الممركزة ل وكذا  مهام قطاع التربية الوطنيةنظرا لتنوع  

قانون  واإلدارية ، يقترح في إطار يم الكفاءات المهنية في المجاالت التربويةدعت ومن أجلوالالممركزة 

مرفق للدولة مسير هذا القطاع الوزاري صفة لالتابع " قسم استراتيجيات التكوين "تخويل  2008المالية لسنة 

  .بصورة مستقلة 

  

 إحداث هذا المرفق من أجل التكوين المستمر أن يمكن هذا القطاع من التوفر على إطار ومن شأن  

مالية إضافية عن طريق إحداث أجرة عن انية تعبئة موارد إمكأن يتيح مرونة والية وستقاللااللتدبير يتمتع بل

  .الخدمات المقدمة في ميدان التكوين 

  

  :وتتجلى أهم هذه الخدمات فيما يلي   

 التكوين المستمر لفائدة الغير ؛ •

 كراء قاعات التكوين والمحاضرات والورشات ؛ •

ة والعلمية والثقافية اإليواء واإلطعام لفائدة الغير بالنسبة لجميع التظاهرات التربوي •

 واالجتماعية ؛

 كراء المعدات التربوية والسمعية البصرية والمعلوماتية ؛ •

  .نشر وبيع الوثائق  •

  

   :"مديرية التجهيزات العامة"

  

نظرا للخبرة الواسعة التي اكتسبتها خالل الممارسة الطويلة في مجال اإلشراف المنتدب على   

وتوفرها على مصالح متخصصة على صعيد جميع جهات المملكة وكذا المشاريع لدى اإلدارات العمومية ، 

رصيدها من اإلنجازات في هذا الميدان ، فإن مديرية التجهيزات العامة أصبحت تتلقى طلبات ملحة ومتزايدة 
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من طرف أصحاب المشاريع العمومية بتكليفها باإلشراف المنتدب على المشاريع التي يعتزمون تنفيذها سواء 

  .قة بالبناء أو اإلصالح أو الصيانة المتعل

  

البحث عن إطار مالئم يمكن من إشراك أصحاب المشاريع في هذه الطلبات المتصاعدة وتفرض   

مصاريف تسيير فرق والتنقل إلى األوراش كتحمل المصاريف الناجمة عن التدبير المفوض للمشاريع 

  . للتهيئةهياكل مؤقتة وإحداث المشاريع 

  

 تخويل هذه المديرية صفة مرفق للدولة 2008 إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية لذا يقترح في  

  . مسير بصورة مستقلة 

  

   عديلت – 2
 

 "المعهد العالي للصيد البحري "

  

المعهد  للدولة مسير بصورة مستقلة للمعهد العالي للصيد البحري الذي عوض إن منح صفة مرفق  

 سوف يمكن من متابعة األنشطة المنوطة بهذا األخير زيادة -أكادير–لبحري المتخصص لتكنولوجيا الصيد ا

  .على مهام تكوين األطر العليا لفائدة مختلف فروع أنشطة الصيد البحري 

  

ن المعهد مطالب بالقيام بأشغال الدراسات والخبرة لفائدة الغير العمومي منه إلى ذلك فإباإلضافة   

  .دمات والخاص مقابل أداء عن هذه الخ

  

   حذف – 3
  

  "الحديقة الوطنية للحيوانات "

  

الحديقة "د تزويد عاصمة المملكة بحديقة عصرية للحيوانات ، تم إحداث شركة المساهمة المسماة قص  

ليكون قطبا لالستراحة والترفيه تتوفر فيه المعايير والمقاييس الدولية باإلضافة إلى مهامه " الوطنية للحيوانات

 والبحث وتعويد الجمهور على احترام  باالنقراضعلقة بالمحافظة على أنواع الحيوانات المهددةالرئيسية المت

   .البيئة 
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    الحسابات الخصوصية للخزينة -ن

  تعديل -1

   "يةمؤسسات السجنالدعم المحاكم وبالخاص حساب ال"
  

  :ما يلي " الحساب الخاص بدعم المحاكم والمؤسسات السجنية"يهم تغيير 

  

ة لفائدة خول مالءمة القانون المحدث للحساب مع مقتضيات المرسوم المحدد للتعويضات الم:ال أو

موظفي كتابات الضبط لدى المحاكم المكلفين بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم 

  .والمصاريف والرسوم القضائية

  

لموارد المقيدة سنويا في الحساب والمرصدة  لنسبة ااالعتباروتنص هذه المالءمة على األخذ بعين 

رة ـبحيث أن هذه األخي % 30  نسبةإلى % 10 من نسبة ارتفعتدة التعويضات المذكورة والتي ـلفائ

برسم اإلعانة الخاصة لفائدة موظفي كتابات الضبط لدى  % 10ية وفبرسم اإلعانة الجزا % 20ل ـتشم

  .المحاكم

  

وارد الحساب بين المحاكم وإدارة السجون وذلك من أجل تمكين اآلمر  حذف التوزيع المسبق لم:ثانيا 

  . هولوياتأ حسب موارد الحساب برمجةتوفر على الليونة والمرونة الضروريتين لالبالصرف من 

  

  "صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع "

  

جاز بعض المشاريع تفعيل  المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إن36-87القانون رقم أجاز 

بسن نظام للمتابعات ) 1935 أغسطس 21 (1354 من جمادى األولى 20أحكام الظهير الشريف الصادر في 

في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغيرها من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة ، 

 تنجزه المؤسسة المتدخلة في القروض وترفعه إلى يةووفق بيان للتصففي حالة عدم دفع األقساط المستحقة 

  . في هذا الشأنلمداخيل لالمالية من أجل إصدار أوامر ب  المكلفوزيرال

  

تدفع المبالغ المحصلة من طرف القباض في إطار هذه المسطرة إلى الحساب الخاص المسمى و

   ."صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع"

  

من استرجاع حصتها من القروض المحصلة من طرف القباض  المتدخلة االئتمانولتمكين مؤسسات 

صندوق مساندة "لحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى ل تميم العمليات المسجلة في الجانب المدينوجب ت

  .    في هذا االتجاه "ع ـاز مشاريـبعض الراغبين في إنج
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  "صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني "

  

 المتعلق باإلتصال السمعي البصري وكذا دعم جميع متدخلي 77-03في إطار تفعيل القانون رقم   

 من قانون المالية للسنة المالية 44 المادة تغيير، يقترح  القطاع العام في حقل اإلتصال السمعي البصري

  ". بالفضاء السمعي البصريصندوق النهوض"المحدث بموجبها  1996-1997

  

 الدعم من االتصالاألنباء و ي في مجالالهيئات العمومية المتدخلة تمتيع المقترح على غييرينص التو

  . الصندوق المذكور في إطارالمالي الذي تقدمه الدولة 

    

  "صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن "

  

من التنقالت  % 16 والثانية يغطي النقل الحضري بواسطة سيارات األجرة من الدرجة األولى  

  . سنوات 8يفوق متوسط عمرها وحدة  70.000الحضرية وتتكون حظيرة هذه السيارات من حوالي 

  

ويرمي التغيير المقترح إلى سن إمكانية المساعدة على تجديد هذه الحظيرة عبر إعطاء منحة لهذا   

  .الغرض تحدد كيفيات وشروط منحها بنص تنظيمي 

  

   حذف -2
  

   حسابات مرصدة ألمور خصوصية -2-1
  

  "الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية "

  

لتمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة ل 1974  لسنةأحدث هذا الحساب بموجب قانون المالية  

 القانون المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على المنصوص عليها فيبمنح تسبيقات للمؤسسات الفندقية 

 أصبح هذا 1996 إال أنه بعد حذف االستفادة في تسبيقات الدولة ابتداء من فاتح يناير .ياحيةاالستثمارات الس

  .الحساب غير ذي موضوع 

  

   حسابات القروض-2-1  

  

 باالكتتاب في اقتراض منظمة األمم المتحدة وكذا الحساب المتعلق ةإن حساب القروض المتعلق  

 موضوع نظرا لنهاية العمليات التي غير ذيبذور قد أصبحا بالقروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق ال

  .لذا يقترح حذفهما ،  من أجلها أحدث
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   حسابات التسبيقات-2-2

  

 والمكتب  يقترح حذف الحسابين المتعلقين بالتسبيقات الممنوحة لكل من البنك المركزي الشعبي  

  .ألقساط التي في ذمتهما لصالح الدولة ا جميع اتن هاتين المؤسستين قد أديالوطني للكهرباء نظرا لكو

  

   حسابات النفقات من المبالغ المرصدة -2-3
  

  "صندوق العالقات العامة"
 

لمراقبة االلتزام " صندوق العالقات العامة " إخضاع حساب النفقات من المخصصات المسمى بغية  

 ، حذف أحكام 2008من فاتح يناير  على غرار باقي الحسابات الخصوصية للخزينة ، يقترح ابتداء  بالنفقات

 ، الذي استثنى عمليات الحساب المذكور من مراقبة 1974 من القانون المعدل للمالية عن سنة 35الفصل 

   .االلتزام بالنفقات 
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 أحكاما ذات طابع جبائي 2008تتضمن المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية للسنة المالية   

  .وتدابير أخرى مختلفة 

  

II  -- أحكام ذات طابع جبائي  أحكام ذات طابع جبائي   
  

  رسوم الجمرك والضرائب غير المباشرةرسوم الجمرك والضرائب غير المباشرة  --أ أ 

  التأهيل والمصادقة التأهيل والمصادقة   --  11

   التأهيل التأهيل--  11--11
 

ونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير  من مد183 و5بمقتضى الفصلين   

كما تم تعديلها ) 1977 أكتوبر 9 (1397 شوال 25 الصادر في 1-77-339الشريف بمثابة قانون رقم 

وتتميمها، يمكن أن تقوم الحكومة بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم 

ردات والصادرات وكذا الرسوم الداخلية على االستهالك بناء على قانون إذن وفقا ألحكام المفروضة على الوا

  . من الدستور45الفصل 

  

من  I–2 من الدستور والمعمول به بموجب المادة 45وطبقا للتأهيل المنصوص عليه في الفصل   

  :راسيم ، تم الترخيص للحكومة أن تقوم بمقتضى م 2007قانون المالية للسنة المالية 
 

بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات  −

  ، وكذا الرسوم الداخلية على االستهالك؛ والصادرات

 :بتغيير أو تتميم كذلك بمراسيم  −

قوائم السلع التجهيزية والمعدات واألدوات وكذا أجزائها وقطعها المنفصلة  

  ورية وذلك بهدف إنعاش وتنمية االستثمار؛ولوازمها الضر

قوائم المنتجات التي يعود أصلها ومصدرها إلى بعض البلدان اإلفريقية المستفيدة  

  .وكذا قائمة الدول المذكورة من اإلعفاء أو التخفيض من رسم االستيراد

  

لى تأهيل ، ع2008 من مشروع قانون المالية لسنة 2 من الفصل Iوفي نفس اإلطار، ينص البند   

  . 2008الحكومة التخاذ نفس اإلجراءات أعاله وذلك خالل السنة المالية 
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  المصـادقـةالمصـادقـة  --  22--11

  

إن المراسيم المتخذة بموجب التأهيل التشريعي المشار إليه أعاله، يجب أن تخضع للمصادقة   

  . من الدستور45فصل البرلمانية عند انتهاء األجل المنصوص عليه في قانون التأهيل وذلك طبقا ألحكام ال

  

، يرمي إلى المصادقة على  2008 من مشروع قانون المالية لسنة 2 من المادة IIلذا، فإن البند   

    :2007المراسيم التالية المتخذة سنة 

  

بتغيير أو وقف ) 2007 يناير 19 (1427 من ذي الحجة 29 صادر في 2-07-84المرسوم رقم  

لى القيمة المضافة عند االستيراد المطبقين على بعض أنواع استيفاء رسم االستيراد والضريبة ع

   :المنتجات
 

، مما أدى إلى ارتفاع أثمان   تأخر التساقطات المطرية2007-2006 الموسم الفالحي لسنة عرف 

وتفاقمت هذه الوضعية بارتفاع أثمان المواد المخصصة لعلف الماشية على . المواد المخصصة لتغذية الماشية 

  .ى العالمي وبالخصوص الحبوب المخصصة للعلفالمستو

  

وبهدف معالجة هذه الوضعية ومساعدة الفالحين على المحافظة على القطيع، تم وقف استيفاء رسم  

االستيراد والضريبة على القيمة المضافة المفروضين على الشعير والذرة و مواد العلف األخرى و ذلك ابتداء 

   .2007ونيو  ي30  غايةمن فاتح فبراير إلى

  

بتغيير مقدار رسم ) 2007 فبراير19 (1428 من محرم 26 صادر في2-07-156-المرسوم رقم  

   :االستيراد المفروض على القمح الطري

  

من خالل تحليل وضعية السوق العالمية للقمح الطري بداية هذه السنة، تبين وجود توجه واضح نحو   

  : لك أساسا بما يليويمكن تفسير ذ. ارتفاع أثمنة هذه المادة 

  

  ؛ النقص في اإلنتاج العالمي للقمح الطري •

 ؛ تقلص المخزون العالمي من هذه المادة •

لجوء بعض الدول المنتجة إلى فرض قيود على صادراتها من القمح الطري لضمان  •

 ؛ تموين منتظم ألسواقها الداخلية

  .االتجاه نحو استعمال الحبوب في إنتاج الطاقة •

  

  .  الوضعية ارتفاع كلفة استيراد القمح الطريوترتب عن هذه 
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ومن أجل ضمان تموين منتظم و بأقل تكلفة للسوق الداخلية، تم تخفيض رسم االستيراد المطبق على  

  .% 60 إلى % 130القمح الطري من 

  

بتغيير مبلغ الرسم ) 2007 يونيو 22 (1428 جمادى اآلخرة 6 صادر في 2.07.901المرسوم رقم  

المفروض على استيراد بعض أنواع الحليب ووقف استيفاء الرسم المفروض على استيراد الجمركي 

   :ور الحبوبذبعض ب

  

  :يهدف هذا المرسوم إلى   

  

  :التخفيض المؤقت من رسم االستيراد المفروض على بعض أنواع الحليب  

  

 وفرة الكأل، ار، مما تسبب في انخفاضـ بتأخر سقوط األمط2007-2006م الفالحي ـز الموسـتمي  

. ة المواد المعدة لتغذية الماشية مع انخفاض مرتقب في إنتاج الحليبـاألمر الذي أدى إلى ارتفاع أثمن

 اع األثمــان العالمــية لمسحوق الحلـــيب المــفروز قشدتــهـك، ارتفـوينضاف إلــى ذل

« lait en poudre écrémé » 2006   ابتداء من الثالثة أشهر الثانية من سنة.  

  

 وبهدف تأمين التموين العادي للسوق الداخلية من مادة الحليب  في التغذيةونظرا ألهمية هذه المادة  

  : ومشتقاته، تم التخفيض المؤقت من رسم االستيراد إلى

  

  .2007 دجنبر 31 على مسحوق الحليب وذلك إلى غاية 35% 

 فروز نصــف قشدته والم «écrémé» على بعض أنواع الحليب المفروز قشدته%2,5 

«demi-écrémé» والتام  «entier»  15 غشت إلى 15 وذلك من الفترة الممتدة من 

  .2007أكتوبر 

  

 :وقف استيفاء رسم االستيراد المفروض على بعض أنواع البذور  

  

 جعلت مخزون 2007-2006إن الظروف المناخية غير المناسبة التي سادت خالل الموسم الفالحي   

  . غير قادر على تلبية حجم الطلب الذي لم يتوقف عن االرتفاعور الحبوبذب

  

ولمواجهة هذه الوضعية، بدا من الضروري وضع برنامج طموح قصد التموين من هذه المادة وذلك   

  . من خالل استيراد البذور المختارة



 

 

20082008مشروع قانون المالية للسنة المالية مشروع قانون المالية للسنة المالية    

5                                                                       _________________________________ 2008 المقترحة في إطار مشروع قانون الماليةاألحكامتقديم

  

 عند االستيراد، ور المختارةذومن أجل وضع هذا البرنامج وأخذا بعين االعتبار األثمنة المرتفعة للب  

تم وقف استيفاء الرسم الجمركي المفروض على البذور المختارة للقمح اللين والصلب والشعير وذلك بصفة 

  . 2007 دجنبر 31استثنائية إلى غاية 

  

بتغيير مبلغ ) 2007  يونيو 28( 1428 من جمادى اآلخرة 12 صادر في 2.07.971المرسوم رقم  

  :تيراد القمح الصلب والقمح اللينالرسم الجمركي المفروض على اس

  

من خالل دراسة تطور األثمنة الدولية للحبوب، يتبين ارتفاع أثمنة هذه المواد خصوصا فيما يتعلق   

بالقمح الصلب والقمح اللين وذلك بسبب ضعف اإلنتاج على المستوى الدولي وكذا االستعمال المتنامي لهذه 

  .المواد في إنتاج الطاقة

  

وضعية، تجعل كلفة الحصول على القمح اللين جد مرتفعة و ال تسمح بضمان تموين منتظم إن هذه ال  

وبأقل كلفة للسوق المحلية وذلك بالرغم من تخفيض مبلغ رسم االستيراد المطبق على هذه المادة و الذي تم 

  .2007خالل شهر فبراير 

  

  .فعة غير مسبوقةفيما يتعلق بالقمح الصلب، فإن كلفة اقتنائه عرفت مستويات مرت

  

وعليه، ومن أجل تموين البالد من القمح اللين والقمح الصلب بأسعار تضمن استقرار أثمنة المواد  

 بالنسبة للقمح الصلب ومن %55 إلى %95المشتقة من هذه الحبوب، تم تخفيض مقادير رسم االستيراد من 

  . بالنسبة للقمح اللين%30 إلى 60%

  

المغير للمرسوم رقم ) 2007 غشت 28 (1428 من شعبان 14في  صادر 2.07.1145المرسوم  

بتغيير مبلغ الرسم الجمركي ) 2007 يونيو 22( 1428 جمادى اآلخرة 6 الصادر في 2.07.901

المفروض على استيراد بعض أنواع الحليب ووقف استيفاء مبلغ الرسم الجمركي المطبق على بعض 

  :أنواع بزور الحبوب

  

   التي اتخذتها الحكومة من أجل التخفيف من آثار الجفاف، تم بموجب المرسومفي إطار التدابير  

ة ـ، على الخصوص، وقف استيفاء مبلغ الرسم الجمركي بنسب2007 يونيو 22 بتاريخ 02.07.901 رقم 

 وتم استبداله 2007 دجنبر 31 يونيو إلى 27، من الفترة الممتدة من   المطبق على مسحوق الحليب% 60

  . % 35س الفترة بنسبة خالل نف
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غير أن األثمنة الدولية لمسحوق الحليب في األسواق الدولية لم تتوقف عن االرتفاع، مما أدى إلى   

  .ارتفاع تكاليف المواد المشتقة من مسحوق الحليب 

  

وبهدف تأمين تموين منتظم للسوق ، وأخذا بعين االعتبار أهمية مشتقات الحليب في استهالك األسر   

 %60نية من هذه المواد، تم تخفيض رسم االستيراد المطبق على مسحوق الحليب المنزوع قشدته من الوط

  .2007 دجنبر  31 وذلك إلى غاية%35 عوض نسبة 17,5%إلى 

  

بوقف استيفاء رسم ) 2007 شتنبر 18 (1428 رمضان 5  صادر في2-07-1207المرسوم رقم  

   :الليناالستيراد المطبق على القمح الصلب والقمح 
 

، خصوصا فيما يتعلق بالقمح اللين والقمح  تطور األسعار الدولية للحبوب ارتفاعا مستمراعرف   

  . الصلب

  

و من أجل تفادي وقوع انعكاسات سلبية، سواء على مستوى التموين المنتظم للسوق الداخلية أو على   

، تم وقف )الخ...سكس، العجائن الغذائيةالخبز، الك(مستوى أثمنة المواد األساسية المشتقة من هذه الحبوب 

استيفاء رسم االستيراد المطبق على القمح اللين والقمح الصلب، مع التذكير، بأن التخفيضات المتتالية لرسم 

االستيراد المطبق على القمح اللين وعلى القمح الصلب كانت محدودة المفعول بسبب استمرار ارتفاع األسعار 

 . الدولية
 

  :  بوقف استيفاء رسم االستيراد المفروض على الزبدة2-07-1220م المرسوم رق 

  

على الرغم من توفر منتوج محلي من مادة الزبدة ، يلجأ بلدنا إلى استيراد كميات مهمة من هذه   

  . من االستهالك الوطني % 85 طن سنويا لتغطية 40.000المادة لتلبية الطلب المحلي تصل إلى أكثر من 

  

نة الزبدة على مستوى السوق الدولية هذه السنة ارتفاعا مهما على غرار باقي المواد وقد عرفت أثم  

 درهم للطن حاليا أي بزيادة 24.000 إلى 2006 درهم للطن في سنة 16.000الحليبية ، بحيث انتقلت من 

  .% 50نسبتها 

  

أجل ضمان تزويد  المواطنين ، ومن تغذيةلكل هذه االعتبارات ، ونظرا ألهمية مادة الزبدة في   

 ، يقترح استيفاء رسم 2006سنة منتظم ومالئم للسوق المحلي من هذه المادة في نفس الظروف التي سادت 

   . 2007 سبتمبر 27 والمفروض على مادة الزبدة ابتداء من % 32,5االستيراد ، البالغة نسبته 
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  مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرةمدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة  --22

  

 :  آجال وشكليات الحصول على المعلومات من المتعاملين االقتصاديينتحديد:  1- 42الفصل  −

  

 من مدونة الجمارك على أنه يمكن لإلدارة الحصول مسبقا، وقبل المرور عن طريق 42ينص الفصل   

  .الجمرك و إنجاز العمليات الجمركية، على السجالت والوثائق والمستندات وكذا الولوج إلى المعلومات
 

 إلى التنصيص على أن الحصول على المعلومات مسبقا، سيتم وفقا لآلجال ضى المقترحالمقتويرمي  

  .والشكليات المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية

  

 هو تمكين اإلدارة من القيام بالمراقبة بطريقة مرنة و كفيلة باستباق المخاطر غييروالهدف من هذا الت  

  . « ciblées »وذلك بواسطة معلومات مستهدفة 
 

  : المراقبة الوثائقية للتصاريح الجمركية وللوثائق المرفقة بها  :1-80 الفصل −

  

  . ينص هذا الفصل على أن المراقبة الوثائقية للتصاريح الجمركية بعد تسجيلها تتم بصفة تلقائية  

ثائقية للتصاريح المعطيات التالية، يقترح التخفيف من الصبغة التلقائية للمراقبة الو وأخذا بعين االعتبار

  : الجمركية التي سيبقى العمل بها ساريا بالنسبة للعمليات التي تمثل مخاطر

  

اإلجراء الجديد المتعلق بتصنيف المقاوالت، الذي يسمح لإلدارة من فرز الشركات التي يتسم  •

  نشاطها بالشفافية و احترام المساطر الجاري بها العمل؛

امها مع عدد من اإلدارات الجمركية األجنبية والمرتبطة أساسا االتفاقيات التي تنوي اإلدارة إبر •

  باالعتراف المتبادل بعمليات المراقبة المنجزة؛

المراقبة التي يقوم بها النظام المعلوماتي لإلدارة عبر تحليله لمطابقة وانسجام البيانات الواردة في  •

  .التصاريح المسجلة وذلك بمجرد قبولها معلوماتيا

  

 :إعادة ترتيب مخالفتين جمركيتين :   المكرر6-294 و 1-528الفصلين  −

  

 من مدونة الجمارك الحالي، عملية استيراد وتصدير البضائع المحظورة، المشار 285يصنف الفصل   

 من نفس المدونة، بواسطة تصريح جمركي بدون رخصة أو بحكم سند ال 23من الفصل ) إليها في البند ب

  . ن الدرجة األولى، كمخالفة م يطابق البضائع
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 المذكور، بدون 23بينما يصنف استيراد أو تصدير البضائع المحظورة، المشار إليها في الفصل   

 آخر درجة في وهيتصريح جمركي عن طريق مكتب الجمرك، كمخالفة جمركية من الدرجة الرابعة 

  . المترتب عنها المخالفات الجمركية وذلك رغم خطورة الفعل

  

الجة هذه الوضعية وأخذا بعين االعتبار ضرورة ترتيب ومعاقبة المخالفتين السالفتين لذا، بهدف مع  

حسب خطورتهما، بدا من الضروري تصنيف عملية استيراد وتصدير البضائع المحظورة ، المشار إليها في 

ة  من المدونة، بدون تصريح جمركي، كمخالفة من الدرجة األولى وتلك المنجز23من الفصل ) البند ب

  .بموجب تصريح جمركي، كمخالفة من الدرجة الثانية

  

 :التنصيص على مخالفة جمركية جديدة    :9-294 و 9-293الفصلين  −
 

 إلى جعل عملية كسر أو إتالف األختام الجمركية المستعملة من طرف أعوان التغيير المقترحيهدف   

من الدرجة الرابعة، وذلك أخذا بعين االعتبار اإلدارة، مخالفة من الدرجة الثانية عوض اعتبارها فقط مخالفة 

  . خطورة الفعل المرتكب

  

  تعريفة الرسوم الجمركيةتعريفة الرسوم الجمركية  --33

  

 المطبق على المـواد %40 إلى %45تخفيض مبلغ رسم اإلستيراد األقصى من  

  :الصناعــية 

  

تغيير وجهة ، سببا في  يمكن أن تشكل االمتيازات الجبائية الممنوحة في إطار اتفاقيات التبادل الحر  

، وذلك نظرا لوجود فارق  المبادالت التجارية التي تتم مع جهات أخرى لفائدة الجهات المعنية بهذه االتفاقيات

نظام غير ( جبائي بين المواد المستوردة في إطار التبادل التفضيلي وتلك المنجزة في إطار نظام الحق العام 

  .وتيرة التفكيك التعريفيهذا الفارق الذي سيتعاظم مع صيرورة ). تفضيلي

  

، الذي يتزامن مع التحرير التعريفي التام،  2012، ومن أجل تفادي فارق تعريفي كبير في أفق  لذا  

  . على الخصوص مع االتحاد األوروبي، فقد تم وضع مسلسل التخفيض التدريجي لرسوم االستيرادو

  

 % 45ق على المواد الصناعية من ، يقترح تخفيض رسم االستيراد األقصى المطب في هذا الصدد  

  . %45 إلى %50، تخفيض هذا الرسم من  ، علما بأنه تم خالل السنة الماضية % 40على 
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  الضرائب الداخلية على االستهالكالضرائب الداخلية على االستهالك  ––  44  

  

اقتراح إرجاء تمديد اإلعفاء من الرسم الداخلي على االستهالك المفروض على غاز  

  :ر الغازية ما عدا الغازات السائلة البترول وغيره من مواد الهيدروكاربو

  

، تم رفع مقدار الضريبة الداخلية على االستهالك 1997-1996بموجب قانون المالية لسنة   

 إلى 2، ما عدا الغازات السائلة، من  المفروضة على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكابور الغازية

  .  متر مكعب1.000ـ  درهم ل402

  

  .دار هذه الضريبة اعتبارا للقدرة الحرارية للغاز الطبيعيو تم تحديد مق  

  

 1000ـ  درهم ل377,6 متر مكعب إلى 1000ـ  درهم ل402وقد تم خفض مقدار هذه الضريبة من 

  .متر مكعب 
 

ونظرا للصعوبات المالية التي يجتازها المكتب الوطني للهيدروكابورات والمعادن، تم إرجاء تاريخ   

بة الداخلية على االستهالك المفروضة على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكابور تطبيق مبلغ الضري

، حيث أن استيفاء هذه 1997-1996الغازية، ما عدا الغازات السائلة، منذ قانون المالية للسنة المالية 

  . متر مكعب 1000 درهم ل2الضريبة يتم حاليا على أساس 

  

أجيل تاريخ دخول هذا اإلجراء حيز التنفيذ إلى غاية فاتح يناير وحاليا، ولنفس األسباب، يقترح ت  

2009.  
 

  --بوكراعبوكراع-- شركة فوس شركة فوس––إعفاء إعفاء --55  

  

 1992 ديسمبر 29 المؤرخ في 1-92-280 من الظهير الشريف رقم 4بموجب مقتضيات المادة   

راد، المعدات ، تعفى، من أداء الرسوم والضرائب المستحقة عند االستي1993بمثابة قانون المالية لسنة 

بوكراع أو لحسابها في إطار برنامج عملها -والمواد القابلة للتحويل، المستوردة من طرف شركة فوس

ولقد تم تمديد هذا اإلعفاء بمقتضى قوانين المالية منذ  .الرامي إلى تنمية مناجم الفوسفاط باألقاليم الصحراوية

  .1994سنة 

  

 31 إلى غاية  هذا اإلعفاء، يقترح تمديد قاليم الصحراويةونظرا لمساهمة هذه الشركة في تنمية األ  

    .2008 ديسمبر
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  الضرائب والرسوم ومختلف التدابير الجبائية الضرائب والرسوم ومختلف التدابير الجبائية   --ب ب 
  

ول المحاور ـ ح2008م التدابير الجبائية المقترحة في إطار قانون المالية لسنة ـز أهـترتك 

  : ةـة التاليـالخمس

  لى الشركات ؛التدابير المتعقلة بإصالح الضريبة ع −

 التدابير المتعقلة بمتابعة إصالح الضريبة على القيمة المضافة ؛ −

 التدابير المتعلقة بواجبات التسجيل ؛ −

 التدابير المتعلقة بالتبسيط والمالءمة ؛  −

 .التدابير المتعلقة بالرسوم األخرى  −

  

  المدونة العامة للضرائبالمدونة العامة للضرائب  --  11

  لشركاتلشركات التدابير المتعلقة بإصالح الضريبة على ا التدابير المتعلقة بإصالح الضريبة على ا--11--11

   تخفيض أسعار الضريبة على الشركات تخفيض أسعار الضريبة على الشركات--11--11--11

  

  :يهدف هذا التدبير إلى تخفيض أسعار الضريبة على الشركات كما يلي   

  

  ؛ 30% إلى 35%من  −

 بالنسبة للسنة الموالية فيما يخص 35% و 2008 بالنسبة لسنة 37%  إلى39،6%من  −

وصندوق اإليداع والتدبير مؤسسات االئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها وبنك المغرب 

 .وكذا شركات التأمين وإعادة التأمين 

  

   تدابير لفائدة المقاوالت تدابير لفائدة المقاوالت--22--11--11

  لفائدة الربائح المحصل عليها من الخارجلفائدة الربائح المحصل عليها من الخارج% % 100100 تخفيض بنسبة  تخفيض بنسبة --11--22--11--11

  

يهدف هذا التدبير إلى مالءمة النظام الجبائي المطبق على المداخيل المتأتية من الخارج مع النظام   

على الربائح ذات المنشأ % 100 على المداخيل ذات المنشأ المغربي وذلك بتطبيق تخفيض بنسبة المطبق

 .األجنبي المقبوضة من طرف الشركات المقيمة الخاضعة للضريبة على الشركات
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   تقييم عناصر المخزون في حالة االندماج تقييم عناصر المخزون في حالة االندماج--22--22--11--11

  

المواد في حالة االندماج وذلك بإدراج رغبة في تشجيع اندماج الشركات، يقترح توضيح نظام نقل   

تدبير ينص على إمكانية تقييم عناصر المخزون التي تم تحويلها من الشركة المذمجة إلى الشركة الدامجة إما 

  .عن طريق تقييم بثمن السوق وإما عن طريق تقييم بالقيمة األصلية

  

   حذف بعض المقتضيات حذف بعض المقتضيات--33--11--11

  

 على الشركات وموازاة مع التدبير المتعلق بتخفيض سعر في إطار التخفيض من العبء الجبائي  

الضريبة على الشركات يقترح حذف المقتضيات المتعلقة بخصم المخصصات غير الجارية و إعفاء زائد 

القيمة الناتج عن تفويت عناصر المستعقرات واستنزال الحد األدنى للضريبة من مبلغ الضريبة المستحقة لمدة 

  . ثالث سنوات
 

من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل الجاري  50 % بنسبةتخفيض يقترح تطبيق كما  

 . وتطبيق الضريبة بالسعر العادي في السنة الموالية بالنسبة للمنعشين العقاريين 2008بها العمل برسم السنة 

نجزة في إطار اتفاقية  الم1.500 إلى 2.500وفي نفس السياق يقترح التخفيض من عدد الوحدات السكنية من 

   .2008تبرم مع الدولة ابتداء من فاتح يناير 
 

 إلى مراجعة وعقلنة االمتيازات الجبائية من أجل توزيع متكافئ  وهذه التخفيضاتويهدف هذا الحذف  

  . للعبء الضريبي
 

  %%  5500,,1177 تطبيق سعر مخفض بنسبة  تطبيق سعر مخفض بنسبة --44--11--11

  

تبدال التخفيض من الضريبة على الشركات بنسبة في إطار تبسيط النظام الجبائي المغربي، يقترح اس  

 فيما يتعلق بالقطاعات التي تستفيد حاليا من التخفيض المذكور 17،50% بسعر قار مخفض يحدد في %50

   .)إلخ.الشركات المصدرة والمنشآت الحرفية والمنشآت المنجمية والمنشآت الفندقية(
 

   على القيمة المضافة على القيمة المضافة التدابير المتعلقة بمتابعة إصالح الضريبة التدابير المتعلقة بمتابعة إصالح الضريبة--22--11

  

في إطار االلتزامات المتخذة من طرف المغرب وخصوصا مع االتحاد األوروبي فيما يخص   

اإلصالح الجبائي المغربي يتواصل إصالح الضريبة على القيمة المضافة قصد تحديث هذه الضريبة والرفع 

  . من فعاليتها

  



 

 

20082008مشروع قانون المالية للسنة المالية مشروع قانون المالية للسنة المالية    

12                                                                       _________________________________ 2008 المقترحة في إطار مشروع قانون الماليةاألحكامتقديم

، فإن اإلصالحات المقترحة تتعلق ببنية  2008وفي إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية   

  . األسعار، وحذف األنظمة االستثنائية غير المبررة

  

وتهدف هذه اإلجراءات إلى ضمان فعالية أكبر وذلك بإقرار أهداف العدالة والشفافية وتبسيط أحكام   

  . هذه الضريبة

  

  : وفي هذا الشأن يقترح  

  

  ؛ ات جديدةمتابعة السياسة الرامية إلى عدم منح إعفاء •

حذف اإلعفاءات غير المبررة وتحديد سعر الصفر بالنسبة للمصدرين وبعض العمليات المماثلة  •

 .فقط

  

  : ويقترح في هذا اإلطار اإلجراءات التالية  

  

   على عمليات االئتمان التمويلي  على عمليات االئتمان التمويلي 2020%% تطبيق السعر العادي  تطبيق السعر العادي --11--22--11

  

يبة على القيمة المضافة، يقترح تطبيق السعر لالستجابة لمطالب القطاعات المعنية ولتقوية حياد الضر  

  .العادي على عمليات اإليجار التمويلي

  

ويدخل هذا االقتراح في إطار توحيد األسعار المطبقة عند االقتناء وعند البيع بغية إلغاء حاالت   

  .المصدم البنيوية الناتجة عن التباين بين األسعار

  

    1414%%مليات العقارية الخاضعة لسعر مليات العقارية الخاضعة لسعر  على الع على الع2020%% تطبيق السعر العادي  تطبيق السعر العادي --22--22--11

  

  .ويتعلق األمر بالخصوص بعمليات مقاوالت األشغال العقارية  

  

  ..أشهر عوض النظام الواقفأشهر عوض النظام الواقف) ) 33(( تقليص مدة اإلرجاع إلى ثالثة  تقليص مدة اإلرجاع إلى ثالثة --33--22--11

  

من أجل تشجيع المقاوالت المهيكلة، يقترح تقوية نظام إرجاع الضريبة على القيمة المضافة وذلك   

  . أشهر3 إلى 4إلرجاع من بتقليص مدة ا
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وموازة مع هذا اإلجراء وقصد إيقاف حالة الغش المسجلة على مستوى النظام الواقف وتحسين تدبير   

اإلرجاع، يقترح حذف هذا النظام الذي ينتج عن تطبيقه عبء في التدبير وعدم المردودية مما يخلف حاالت 

  .من الغش ال يستهان بها

   

   المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني إعفاء التجهيزات إعفاء التجهيزات--44--22--11

  

، ال تنص مقتضيات المدونة العامة للضرائب على أي إعفاء يخص التجهيزات والمعدات  حاليا  

  . المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني

  

، إدراج  2008، يقترح في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية  وألجل إصالح هذا الوضع  

  .  من المدونة العامة للضرائب123ه التجهيزات والمعدات والمواد في المادة إعفاء هذ

  

   مقتضيات متعلقة بواجبات التسجيل مقتضيات متعلقة بواجبات التسجيل--33--11

   إدماج الرسم المفروض على العقود واالتفاقات ضمن واجبات التسجيل إدماج الرسم المفروض على العقود واالتفاقات ضمن واجبات التسجيل--11--33--11

    

ضيات المتعلقة يرمي اإلجراء المقترح إلى اإلدماج ضمن المقتضيات المتعلقة بواجبات التسجيل للمقت  

 2006 من قانون المالية للسنة المالية 9بالرسم المفروض على العقود واالتفاقات المنصوص عليه بالمادة 

وذلك على شكل اإلدماج ضمن الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل الذي تم تطبيقه سواء 

يبة على عوائد التوضيفات المالية ذات للضريبة على األرباح العقارية والضريبة على عوائد األسهم والضر

  .الدخل الثابت والضريبة على األرباح تفويت القيم المنقولة

  

  . ولقد أملى هذا اإلدماج إلزامية تبسيط النظام الجبائي عن طريق التقليص من عدد الضرائب والرسوم  

  

  :هناك، سببين رئيسيين وراء هذا اإلدماج   
  

  قود واالتفاقات في نفس الوقت مع استيفاء واجبات التسجيل؛يستوفى الرسم المفروض على الع •

طريقة الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات المطبقة بالنسبة للرسم المفروض على عقود  •

  .واالتفاقات هي نفسها المطبقة بالنسبة لواجبات التسجيل
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   توحيد التعريفات توحيد التعريفات--22--33--11
  

  :يقترح   

  التأسيس والزيادة في رأس مال الشركات واقتناء محالت مبنية؛ توحيد التعريفات المطبقة على  •

درهم، يطبق على جميع العمليات التي كانت ) 200(النص على واجب واحد من فئة مائتي  •

 . درهم300 درهم أو 200 درهم و 100تخضع للواجبات الثابتة 

  

 والمتعلقة بالرسم 2006المالية  من قانون المالية للسنة 9تبعا لهذه اإلجراءات، سيتم إلغاء المادة   

  .المفروض على العقود واالتفاقات

  

   توسيع الوعاء توسيع الوعاء--33--33--11

  

  :في إطار توسيع الوعاء الضريبي، يقترح إلغاء اإلعفاءات المتعلقة بالعقود التالية   

  

هذا اإللغاء يبرر بالتخفيض من كلفة التسيير بالنسبة . اقتناء أراضي إلنجاز عمليات استثمارية −

  ارة وكذا اعتبارا لألثر غير المهم لكلفة العملية ؛لإلد

هذا اإلعفاء غير مبرر على اعتبار أن هذه . تحويل المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص −

العمليات تبقى خارج نطاق تطبيق واجبات التسجيل، ألنها مجرد تحويل لألسهم الممتلكة لفائدة 

 .الدولة

كذلك تسلم الخصوم التي تثقل . كز تسيير الحسابات المعتمدةعقود تأسيس الشركات المتعلقة بمرا −

الهدف . الحصص في حالة تأسيس أو الزيادة في رأس مال شركات االستثمار والشركات القابضة

 .هو توحيد األنظمة الجبائية المطبقة على الشركات

ابة فيها لفائدة المحررات والعقود المتضمنة النتقال ثمن الصفقات والديون أو حوالتها أو اإلن −

 . هذه العقود ليست خاضعة إجباريا لواجبات التسجيل. الصندوق المغربي للصفقات

  

   تدابير تتعلق بالتبسيط والمالءمة تدابير تتعلق بالتبسيط والمالءمة--44--11

   التدابير المتعلقة بالضريبة على الشركات التدابير المتعلقة بالضريبة على الشركات--11--44--11

   شروط استفادة الشركات القابضة الحرة من اإلعفاءات الجبائية شروط استفادة الشركات القابضة الحرة من اإلعفاءات الجبائية--11--11--44--11

  

 المتعلق بالمناطق المالية الحرة على تطبيق سعر 58-90 من القانون رقم II – 34تنص المادة   

جزافي بالنسبة للضريبة على الشركات شريطة أن تقوم الشركات القابضة الحرة بعملياتها لفائدة البنوك الحرة 
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إال أنه لم . للتحويلأو لفائدة أشخاص ذاتيين أو معنويين غير مقيمين وأن يتم األداء بالعمالت األجنبية القابلة 

  .يتم إدراج هذه الشروط في المدونة العامة للضرائب

  

وعليه، يقترح إدراج ضمن المدونة العامة للضرائب هذه الشروط المتعلقة بتطبيق السعر الجزافي   

  .على الشركات القابضة الحرة

  

   شروط االستفادة من التخفيض على الضريبة ببعض العماالت واألقاليم شروط االستفادة من التخفيض على الضريبة ببعض العماالت واألقاليم--22--11--44--11

  

يهدف هذا التدبير إلى عقلنة االمتيازات الجبائية والحد من التجاوزات التي تمارسها بعض المنشآت   

  .لالستفادة من تخفيض الضريبة المنصوص عليه لفائدة بعض العماالت و األقاليم

  

 المتعلقة بشروط تطبيق األسعار المخفضة المنصوص VII-7لذا يقترح توضيح مقتضيات المادة   

بحيث أن هذه األسعار ) 7°- واو– II (73و المادة )) أ-1°-جيم – II( و 2°-دال-I (6ي المادة عليها ف

المخفضة ال تطبق إال على ألشغال المحققة و بيع السلع والخدمات المنجزة حصريا داخل العماالت و األقاليم 

  . المذكورة

    

   تدابير متعلقة بالضريبة على الدخل تدابير متعلقة بالضريبة على الدخل--22--44--11

    يد الربح العقاري الخاضع للضريبةيد الربح العقاري الخاضع للضريبةتحدتحد كيفية  كيفية --11--22--44--11

  

حسب المقتضيات الجاري بها العمل حاليا، ال يندرج التعويض عن اإلفراغ الممنوح من طرف   

 .المالكين لشاغلي محالتهم المعروضة للبيع ضمن المصاريف القابلة للخصم

  

يض عن اإلفراغ ومراعاة للمصاريف التي يتحملها الشخص الذي يبيع عقارا، يقترح اعتبار التعو  

المثبت قانونا كنفقة قابلة للخصم من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للبائع، وكدخل خاضع 

  .للضريبة بالنسبة للمستفيد

  

 استثناء األرباح العقارية المترتبة على عقود البيع التي تم إلغاءها عن طريق  استثناء األرباح العقارية المترتبة على عقود البيع التي تم إلغاءها عن طريق --22--22--44--11

  ن نطاق تطبيق الضريبة على الدخلن نطاق تطبيق الضريبة على الدخل ساعة م ساعة م2424المسطرة القضائية أو فسخها خالل المسطرة القضائية أو فسخها خالل 

  

من أجل المالءمة بين األحكام المتعلقة بواجبات التسجيل وأحكام الضريبة على الدخل المتعلقـة بفسخ   

  : من المدونة العامة للضرائب بالتوضيـح أن II– 62البيوعات العقارية، يقترح تتميم مقتضيات المادة 
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ي ال يترتب عنه فرض الضريبة على الدخل برسم إلغاء عقد بيع على إثر صدور حكم قضائ •

  ؛ األرباح العقارية

ساعة ال يعتبر عقدا جديدا خاضعا ) 24(فسخ عقد بيع بالتراضي إذا تم داخل األربع والعشرين  •

  .ويبقى عقد البيع األصلي خاضعا للضريبة. للضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية

  

  يبة على الدخل برسم الربح العقاري يبة على الدخل برسم الربح العقاري  تبسيط طريقة أداء الضر تبسيط طريقة أداء الضر--33--22--44--11

  

إذا قبل الملزم أساس فرض الضريبة برسم األرباح العقارية بعد التصحيح الذي يدخله عليه مفتش   

  .الضرائب، فإن الواجبات التكميلية تستخلص عن طريق الجدول 

  

 اإلبراء ولتمكين الخاضع للضريبة من األداء الفوري للواجبات التكميلية وتسريع حصوله على  

  :يقترح  ، الجبائي

  

  ؛ إصدار الواجبات اإلضافية عن طريق األمر بالتحصيل −

 من 224في المادة " أمر بالتحصيل"بعبارة " جدول تحصيل الضريبة" تعويض عبارة  −

  .المدونة العامة للضرائب

  

   إعفاء الربح العقاري المحصل عليه بمناسبة التفويت األول للسكن االجتماعي إعفاء الربح العقاري المحصل عليه بمناسبة التفويت األول للسكن االجتماعي--44--22--44--11

  

من أجل تطبيق أفضل لإلعفاء المتعلق بالربح العقاري المحصل عليه بمناسبة تفويت عقار مخصص   

   متر مربع 100للسكنى الرئيسية والذي ال تزيد مساحته المغطاة وثمن تفويته بالتتابع عن 

لرئيسية  درهم، يقترح توضيح أن هذا اإلعفاء يمنح للعقار الذي يشغله مالكه على وجه السكنى ا200.000و 

  .لمدة أربع سنوات على األقل في تاريخ التفويت
 

 الرفع من مبلغ السندات التي تمثل مصاريف التغدية المنصوص عليها في  الرفع من مبلغ السندات التي تمثل مصاريف التغدية المنصوص عليها في --55--22--44--11

   من المدونة العامة للضرائب من المدونة العامة للضرائب1313--5757المادة المادة 

  

يقترح الرفع من مبلغ السندات التي تمثل مصاريف اإلطعام أو التغذية المسلمة من لدن مشغلين   

 الجزئية لثمن وجباتهم أو درهم و ذلك قصد تمكينهم من التغطية الكلية 20 دراهم إلي 10جوريهم من لما

 .الغذائية
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  ))((ssttoocckk  ooppttiioonn تبسيط نظام اختيار االكتتاب في األسهم أو شرائها  تبسيط نظام اختيار االكتتاب في األسهم أو شرائها --66--22--44--11

  

ح مراجعة لتشجيع المأجورين على االدخار وضمان وفائهم للشركات المغربية التي يعملون بها، يقتر  

 قصد تبسيطه و مالءمته مع تطور هذه المنتجات stock option  اختيار االكتتاب في األسهم أو شرائهانظام

  :سواء على المستوى الوطني أو الدولي وذلك من أجل 

  

 ؛  تحويل السندات إلى سندات إسمية-

ريخ ممارسة  سنوات ابتداء من تا3 سنوات إلى 5 مراجعة مدة منع التصرف بتخفيضها من -

 ؛ االختيار

  . سنوات السالف الذكر يمكن تخفيضه في حالة وفاة أو عجز المأجور3 توضيح أن أجل -

  

  فرض الضريبة على الدخل على األرباح الناتجة عن تفويت القيم المنقولة فرض الضريبة على الدخل على األرباح الناتجة عن تفويت القيم المنقولة     --77--22--44--11

  

إخضاع األرباح إلقرار العدالة الجبائية وتحقيق االنسجام في نظام فرض الضريبة على الدخل، يقترح   

  . على غرار األرباح العقارية10% عوض 20%الناتجة عن تفويت القيم المنقولة لسعر 

  

 إعادة تنظيم فرض الضريبة على دخول وأرباح رؤوس األموال المنقولة ذات  إعادة تنظيم فرض الضريبة على دخول وأرباح رؤوس األموال المنقولة ذات --88--22--44--11

  المنشأ األجنبيالمنشأ األجنبي

  

بعين االعتبار للتطبيقات المعمول بها على الصعيد الدولي، ولتشجيع المستثمرين األجانب على أخذا   

االستقرار في المغرب، يقترح إخضاع دخول وأرباح رؤوس األموال المنقولة ذات المنشأ األجنبي المفروضة 

  :عليها الضريبة حاليا حسب أسعار الجدول التصاعدي للسعرين الخاصين التاليين 

  

   بالنسبة لعوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول التي تعتبر في حكمها؛%30 •

 . بالنسبة ألرباح رؤوس األموال المنقولة%20 •

  

الممنوح لبعض الممنوح لبعض % % 5050عوض تخفيض عوض تخفيض % % 2020 تطبيق السعر المخفض  تطبيق السعر المخفض --99--22--44--11

  القطاعات االقتصاديةالقطاعات االقتصادية

  

ين من التخفيضات الجبائية، لتبسيط نظام فرض الضريبة على الملزمين ذوي الدخول المهنية المستفيد  

  .20% بسعر مخفض نسبته 50%يقترح تعويض التخفيض بنسبة 
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 من جدول أسعار الضريبة على 42%ويطابق هذا السعر المخفض نصف السعر األقصى المحدد في   

  . الدخل بعد تخفيض نقطة واحدة لتفادي إحداث سعر خاص إضافي

  

  المتعلقة بعقود تأمين التقاعد التكميليالمتعلقة بعقود تأمين التقاعد التكميلي توضيح الخصوم برسم االشتراكات  توضيح الخصوم برسم االشتراكات --1010--22--44--11

  

 من مجموع الدخل 6%تخصم في حدود  من المدونة العامة للضرائب 28حسب أحكام المادة   

المفروضة عليه الضريبة، األقساط أو االشتراكات الخاصة بعقود تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية التي 

ق أن أبرمت مع شركات تأمين مستقرة بالمغرب تدفع تساوي مدتها ماال يقل عن عشر سنوات والتي سب

  .إعاناتها إلى المستحقين ابتداء من بلوغهم سن خمسين سنة كاملة من العمر

  

ورغبة في تمكين المأجورين أثناء مزاولة نشاطهم من تكوين تقاعد تكميلي والسماح لهم بخصم   

 من المدونة العامة للضرائب بالتوضيح أن III-28مجموع االشتراكات المدفوعة، يقترح تتميم أحكام المادة 

الخصم تتم مباشرته من صافي األجر الخاضع للضريبة الذي يحصل عليه الملزم بصورة منتظمة أثناء 

  .مزاولة عمله

  

   تقييم نفقات الخاضعين للضريبة عند دراسة مجموع الوضعية الضريبية تقييم نفقات الخاضعين للضريبة عند دراسة مجموع الوضعية الضريبية--1111--22--44--11

  

 باالعتبار عند تقييم الدخل اإلجمالي للملزم، يقترح بهدف توضيح بعض النفقات التي يمكن أخذها  

 سندات رأس المال والدين إلى  عمليات تملك من المدونة العامة للضرائب بإضافة29تتميم أحكام المادة 

  .  من هذه المادة7المشار إليها في الفقرة  المتعلقة بعمليات تملك القيم المنقولة النفقات

  

 29اج سندات الصندوق التي لم يتم حاليا أخذها بعين االعتبار في المادة ويمكن هذا التدبير من إدم  

  .من المدونة العامة للضرائب ضمن النفقات المذكورة

  

   تدابير تتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل تدابير تتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل--33--44--11

  مالءمة النظام الجبائي المطبق على الربائح 

  

بين النظام الجبائي المطبق على الربائح الموزعة من طرف يهدف هذا التدبير إلى تحقيق المالءمة   

  .المنشآت المقامة في المناطق الحرة للتصدير و بين الربائح الموزعة من طرف باقي المنشآت
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   المساطر الجبائية المساطر الجبائية--44--44--11

   تجميع اإلجراءات المتعلقة بالتقادم تجميع اإلجراءات المتعلقة بالتقادم--11--44--44--11
  

ل التقادم لإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة المتعلقة بآجا) VIII (232يقترح النقل إلى المادة   

من المدونة العامة للضرائب ) III (221والفقرة األولى من المادة ) 2°-" واو "– I (10األخيرة من المادة 

  .من أجل تجميع اإلجراءات الخاصة بالمخالفات المتعلقة بآجال التقادم

  

  تت تقديم الوثائق المحاسبية أو أوراق اإلثبا تقديم الوثائق المحاسبية أو أوراق اإلثبا--22--44--44--11

  

إن تقديم الخاضعين للضريبة لبعض الوثائق المحاسبية أو أوراق اإلثبات، خارج األجل وبعد انتهاء   

  .الفحص من شأنه التأثير على حسن سير مراقبة الضرائب وتشجيع عمليات التدليس

  

يرمي اإلجراء المقترح إلى رفض الوثائق المحاسبية أو أوراق اإلثبات المقدمة خارج األجل أمام   

  .اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية

  

إلصالح هذا الوضع، يقترح استدعاء الخاضعين للضريبة لتقديم الوثائق المطلوبة داخل أجل خمسة   

  .لجانيوما خارج هذا األجل، فإن تقديم الوثائق وأوراق اإلثبات المطلوبة يتم رفضها حتى أمام ال) 15(عشر 

  

   التدابير المتعلقة بالرسوم أخرى التدابير المتعلقة بالرسوم أخرى––  22

   الرسوم القضائية الرسوم القضائية--11--22

  

، مهمة تصفية وتحصيل هذه الرسوم إلى كتابة ضبط المحاكم بحيث أن تدخل 1993أسندت منذ سنة   

مفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل لن يتم تفعيله إال بعد تسليم القرارات النهائية الحاصلة على قوة الشيء 

  .به، إلى المتقاضينالمقضي 

  

تتم هذه المراقبة عن طريق تحويل الملفات القضائية إلى مكاتب التسجيل الموجودة في غالبيتها خارج   

المحاكم، مما قد يهدد بإتالف األوراق و المستندات الموجودة داخل هذه الملفات، مما يدخل في الدعوى 

  .مسؤولية أعوان اإلدارة الضريبية

  

ع، يقترح إلغاء تدخل مصالح المديرية العامة للضرائب ضمن الدائرة المكلفة إلصالح هذا الوض  

  . بتحصيل الرسوم القضائية
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   الرسم المفروض على عقود التأمين الرسم المفروض على عقود التأمين--22--22

  

في  13،80% و6،90% و3،45%تحدد حاليا، تعريفات الرسم المفروض على عقود التأمين في   

  :إطار تبسيط تعريفات هذا الرسم، يقترح 

  

  ؛ لتعريفات السابقة إلى العشر األعلىجبر ا −

 ؛ 14%إخضاع عمليات التأمين البحري والنقل البحري لرسم  −

 المطبق على هذه العمليات فقط، وذلك لخلق انسجام مع عمليات النقل األرضي 6،90%إلغاء رسم  −

 .والجوي

  

IIII  ––ة ة ــات مختلفات مختلفــ مقتضي مقتضي  
  

  حذف اإلتاوة المفروضة على استغالل الفوسفاطحذف اإلتاوة المفروضة على استغالل الفوسفاط  --أأ

  

تاوة المفروضة على استغالل الفوسفاط تدبير تحفيزي للتصدير سيمكن المكتب عتبر حذف األي    

  .اراته ثم استتطويروكذا الرفع من قدرته على التمويل الذاتي من أجل الشريف للفوسفاط من تحسين تنافسيته 

  

ني للتنمية ني للتنمية تبسيط مسطرة توزيع حصيلة التفويتات بين الميزانية العامة وصندوق الحسن الثاتبسيط مسطرة توزيع حصيلة التفويتات بين الميزانية العامة وصندوق الحسن الثا  ––بب

    االقتصادية واالجتماعيةاالقتصادية واالجتماعية

  

 من 15 كما تم تغييرها بالمادة 2001 للسنة المالية 55.00 من قانون المالية رقم 17تنص المادة   

 على أن تدفع حصيلة تفويت المنشآت العامة إلى القطاع 2002 للسنة المالية 44.01قانون المالية رقم 

  .ي إسم الدولة الخاص إلى حساب مفتوح لدى بنك المغرب ف

  

وبمقتضى هاتين المادتين يدفع النصيب الراجع إلى الميزانية العامة وإلى صندوق الحسن الثاني   

  .من الحصيلة المذكورة بموجب مرسوم للوزير األول  % 50للتنمية االقتصادية واالجتماعية في حدود 

  

سوم من طرف الوزير األول  بنك المغرب وإصدار المرىعمليا ، تستغرق عملية دفع الحصيلة إل  

 فإن 2003 كذلك ، ومنذ سنة  . اللجوء إلى السوق المالية لتغطية حاجيات الخزينةمعهوقتا طويال يضطر 

حصيلة التفويتات يتم توزيعها بالتساوي بين الميزانية العامة وصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية 

  .واالجتماعية 
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هذا التوزيع بالتساوي لحصيلة التفويتات بين الميزانية العامة والصندوق لهذه األسباب يقترح تكريس   

المذكور وتبسيط مسطرة التوزيع لهذه الحصيلة بدفع النصيب الراجع إلى الميزانية العامة تزامنا مع دفع 

  .   حصيلة التفويت إلى الحساب المفتوح لدى بنك المغرب دون اللجوء إلى مرسوم الوزير األول 

  

   بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية97.1597.15 من القانون رقم  من القانون رقم 33تعديل المادة تعديل المادة   ––  جج
 

تبعا إلدماج المراقبة العامة لاللتزام بالنفقات ضمن مهام الخزينة العامة للمملكة ، وفي إطار التنظيم  

  . "الخزينة الوزارية"الجديد لهذه المؤسسة تم استحداث بنيات جديدة منها على الخصوص 

  

بمثابة مدونة تحصيل الديون  15.97 من القانون رقم 3يقترح تعديل المادة ، طار اإل هذا فيو  

الخزنة " وذلك بحذف عبارة  العموميةالعمومية المحدد للمحاسبين العموميين المكلفين بتحصيل الديون

  .كمحاسبين جدد مكلفين بالتحصيل " الخزنة الوزاريون"وإضافة " الجهويون

  

اآلمرين بالصرف والمراقبين اآلمرين بالصرف والمراقبين  بتحديد مسؤولية  بتحديد مسؤولية المحاكم المالية والقانون المتعلقالمحاكم المالية والقانون المتعلقمدونة مدونة تعديل تعديل   --دد

  والمحاسبين العموميينوالمحاسبين العموميين

  

في إطار اإلصالحات المتبعة من طرف الحكومة والهادفة إلى تطوير الحكامة العمومية الجيدة ،   

المالية إصالحا عميقا فة ب المكلوزارةالدارة والشفافية بالمرفق العمومي ، نهجت وترسيخ سياسة تحديث اإل

  .لنظام مراقبة تنفيذ النفقات 

  

إصالح نظام مراقبة النفقات العمومية لحاجيات وإكراهات المحيط الداخلي والخارجي وإلى يستجيب و  

  .ضرورة ممارسة مراقبة ناجعة وفعالة على األموال العمومية 

  

 المكلفة وزارةالبة تنفيذ النفقة ، أعدت  ومن أجل تقوية مسلسل عقلنة وترشيد مراق ،في هذا اإلطار  

 تخفيف المراقبة يرمي إلى لنفقات الدولة التراتبيةالمالية مشروع مرسوم يهدف إلى وضع نظام المراقبة ب

  . المصالح التدبيرية مسؤولية أكبر إعطاءالقبلية و

  

 62-99 و61-99 مـن رقـيونن القانـ بيرابطالمشار إليه أعاله إيجاد ت ويتطلب تفعيل اإلصالح  

د مسؤولية اآلمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين وبمدونة المحاكم ي على التوالي بتحدينالمتعلق

شروع المرسوم المتعلق بمراقبة نفقات الدولة وأيضا مع مقتضيات النظام العام للمحاسبة العمومية م معالمالية 

    . 2004المعدل سنة 
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  ارة الصحة لدى المراكز االستشفائيةارة الصحة لدى المراكز االستشفائية وز وزإلحاق موظفيإلحاق موظفي  ––  هـهـ

  

 الموظفون العاملون بالمراكز االستشفائية لعدة أنظمة أساسية ويتكونون من موظفين طبيين ينتمي  

  . وشبه طبيين  وإداريين وتقنيين 

  

 المتعلق بالمراكز 37-80أتاح القانون رقم ،  وضعية هؤالء الموظفين تسويةورغبة في   

 ، للموظفين العاملين بالمراكز 42-03القانون رقم من  المكرر 10بالفصل قع تتميمه ة ، كما وـاالستشفائي

بالنظام األساسي الخاص بمستخدمي هذه المراكز االستشفائية ، بطلب منهم ، االستشفائية إمكانية إلحاقهم 

  .  ثالث سنوات  أقصاه أجلفيوذلك 

  

ة اإلدارية للموظفين المرسمين والمتمرنين ومع انقضاء األجل المذكور وللتمكن من تسوية الوضعي  

التابعين لوزارة الصحة والعاملين بالمراكز االستشفائية ولتمتيعهم بنفس الحقوق والتعويضات المخولة 

 المكرر المذكور من أجل تكريس االنتقال 10الفصل   يقترح تغيير وتتميم ،لمراكزلهذه ان التابعين ستخدميللم

    .  2008ر ينايكورين وذلك ابتداء من فاتح التلقائي للموظفين المذ

  

  منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقيمنحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي  --وو

  

 وللفترة الممتدة 2006 للسنة المالية 35-05 مكرر من قانون المالية رقم 14أحدثت بموجب المادة   

لبضائع النقل الطرقي لمنحة لتجديد حظيرة عربات ،  2008 ديسمبر 31 إلى غاية 2006من فاتح يناير 

  " .النقل المزدوج"لحساب الغير والنقل بالوسط القروي المسمى 

  

من طرف   إلى مبلغ المنحة الذي لم يحظ بالجاذبية المنتظرةغير أن هذا اإلجراء لم يتم تفعيله بالنظر  

لمرخصة العربات الجديدة بأجهزة السالمة والتي تبلغ حمولتها اإلجمالية االمهنيين وللتكلفة المرتبطة بتجهيز 

  . طن 15

  

 المكررة المذكورة  وذلك 14ومن أجل دعم وإنجاح هذا البرنامج يقترح إدخال تعديل على المادة   

 ومراجعة مبالغ منحة التجديد برفعها في حدود 2010 ديسمبر 31بتمديد أجل تفعيل هذا اإلجراء إلى غاية 

ير حتى يتسنى لعدد أكبر من أرباب النقل  درهم بالنسبة لعربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغ45.000

  .المعنيين االستفادة من هذا اإلجراء 

  

 إضافية لفائدة مهنيي النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير قصد تغطية جزء وتضم هذه الزيادة منحة  

وف تتم  سة التي المخصص لهذه العملي السنوي المبلغ اإلجماليوقد حدد.  أجهزة السالمة النظامية كلفةتمن 
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 170.000.000 في إطار صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن في اتغطيته

  . درهم

  

        التحكم في أثمان المواد المدعمةالتحكم في أثمان المواد المدعمة  ––  زز

  

عقود التحكم في أثمان المواد المدعمة يتطلب إعطاء اإلذن للحكومة من أجل إبرام إن اللجوء إلى   

  .تحمالت المقاصة المتعلقة بهذه المواد ارتفاع  بغية السيطرة على المواد  هذهارتغطية أخطار تقلبات أسع

  

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن ارتفاع أسعار المواد المدعمة يعوق دون تنفيذ الميزانية في أحسن   

   .الظروف بفعل تحملها أعباء إضافية مهمة 

  

ية أن تؤمن لفترة محددة وضوح الرؤيا فيما يتعلق ومن شأن إبرام مثل هذه العقود مع األبناك الدول  

توقع هذه العقود إمكانية اللجوء إلى آليات التغطية تو. بتحمالت المقاصة الواجب إدراجها ضمن الميزانية 

  .المسبق ألسعار المواد المدعمة  في حالة التحديد منحةتعطي للحكومة الحق في اختيار صيغة مقابل أداء 

  

ة ، فإن كل زيادة في السعر المحدد مسبقا سوق تتحمله الجهة المتعاقد ليال هذه اآلوفي حالة استعم  

  .معها 

  

ونظرا لكون عمليات التغطية ترمي إلى التحكم في تحمالت المقاصة وأحيانا إلى تقليصها وأن اختيار   

اإلذن للحكومة الصيغ رهين بأداء منحة ، فإن اللجوء إلى هذه اآلليات مرهون بإدراج مقتضى يرمي إلى 

  . بالقيام بذلك 
 

  حذف المساهمة من أجل تسويق وخزن الشعير الموجه لتغذية الحيواناتحذف المساهمة من أجل تسويق وخزن الشعير الموجه لتغذية الحيوانات  ––  طط

  

الذي عرفته أثمان القمح في السوق الدولية ، ورغبة في تخفيف آثار هذه الزيادة على نظرا لالرتفاع   

 المساهمة المفروضة لفائدة الدولة إضافة إلى اإلجراءات المتخذة في هذا الصدد ، حذف، المستهلك ، يقترح 

 من قانون المالية للسنة 10من أجل تسويق وخزن الشعير الموجه لتغذية الحيوانات ، المحدثة بموجب المادة 

   .2007المالية 

  

  20012001إلغاء اعتمادات االستثمار المرحلة التي لم تكن مـحل أمـر بالصـرف منـذ إلغاء اعتمادات االستثمار المرحلة التي لم تكن مـحل أمـر بالصـرف منـذ   ––  يي

  

 ة من سنة إلى أخرى وكذا أرصدة االلتزام المتعلقة بها ، مبالغتشمل اعتمادات االستثمار المرحل  

. مرتبطة بعمليات تتعلق بنفقات قديمة لم تتمكن المصالح المختصة من تصفيتها ألسباب إدارية أو مسطرية 
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وينتج عن هذه الوضعية تأخير في تحضير قرارات الترحيل وقانون التصفية وكذا صعوبات في تنفيذ النفقات 

  .يةالعموم

  

ولمواصلة تسوية هذه الوضعية ، يقترح إعادة إدراج نفس المقتضى الوارد في قانون المالية لسنة   

 والذي يهدف إلى إلغاء االعتمادات المرحلة المتعلقة بعمليات 2008 في مشروع قانون المالية لسنة 2007

  . 2001سنة النفقات التي لم تكن محل أمر باألداء منذ 

  

  .لغاء سوف لن يشمل إال العمليات التي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع أو شكاية إال أن هذا اإل  

  

هذا ، وتتم اإللغاءات المقترحة لالعتمادات وكذا االلتزامات المتعلقة بهذه االعتمادات المستوفية   

ساس للشروط المطلوبة من صفقات وسندات طلب وعقود واتفاقيات وأنواع أخرى من النفقات ، وذلك على أ

بيان العمليات المتعلقة بالنفقات المذكورة يقوم بإعداده الوزير المعني ومؤشر عليه من طرف الوزير المكلف 

  .بالماليـة 
  

        ترسيم األعوان المؤقتينترسيم األعوان المؤقتين  ––  كك

  

 ، التزمت الحكومة بترسيم األعوان 1421 من محرم 19في إطار اتفاق الحوار االجتماعي بتاريخ   

   .2001روط الترسيم ابتداء من فاتح يناير المؤقتين المستوفين لش

  

 منصب 34.000 سنوات تم خاللـها إحداث ما مجموعـه سبعوقد امتدت هذه العملية على مدى   

   .2007إلى  2001 سنواتلمالي في إطار قوانين المالية 

  

لي  ما منصب2.000 إحداث 2008لسنة وقصد مواصلة هذه العملية ، يتوقع مشروع قانون المالية   

  . جديد لهذا الغرض ، تتولى الحكومة توزيعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات 

  

      التأهيل والمصادقةالتأهيل والمصادقة  ––  لل

   التأهيـل-1

  :  في مجال فتح اعتمادات إضافية خالل السنة المالية -1-1

  
في حدود ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على وجوب االلتزام بالنفقات واألمر بصرفها وأدائها   

 من القانون التنظيمي المذكور على أنه يمكن ، 43واستثناء لهذا المبدأ ، تنص المادة . االعتمادات المفتوحة 
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في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية ، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة تطبيقا للفصل 

  . من الدستور 45

  

 مشروع قانون المالية الحالي إلى الترخيص للحكومة بفتح ويهدف التأهيل المقترح في إطار أحكام  

 لمواجهة حاجيات مستعجلة أو غير متوقعة أثناء إعداد 2008اعتمادات إضافية بموجب مراسيم خالل سنة 

  .الميزانية 

  

وستدرج في قانون المالية للسنة الموالية هذه المراسيم التي يتعين ، وفقا للدستور ، عرضها على   

  .ن بقصد المصادقة في أقرب قانون للمالية البرلما

  

  :  في مجال إحداث حسابات خصوصية للخزينة خالل السنة المالية -1-2

    

. ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على أن الحسابات الخصوصية للخزينة تحدث بقانون المالية   

لمذكور على أنه يجوز في حالة االستعجال  من القانون التنظيمي ا18واستثناء لهذا المبدأ ، تنص المادة 

  .والضرورة الملحة أن تحدث خالل السنة المالية ، بموجب مراسيم ، حسابات خصوصية جديدة للخزينة 

  

 حسابات خصوصية 2008ويهدف التأهيل المقترح إلى الترخيص للحكومة بأن تحدث خالل سنة   

  .كر  السالفة الذ18للخزينة بموجب مراسيم وفقا للمادة 

  

وستدرج في قانون المالية للسنة الموالية هذه المراسيم التي يتعين عرضها على البرلمان بقصد   

  .المصادقة تطبيقا ألحكام الدستور 

  

  : في مجال إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خالل السنة المالية -1-3

  
 للحكومة بإحداث مرافق جديدة للدولة  من الدستور ، يمكن أن يؤذن45استنادا إلى أحكام الفصل   

  .2008مسيرة بصورة مستقلة ، بموجب مراسيم خالل السنة الماليـة 
 

وستدرج في قانون المالية للسنة الموالية هذه المراسيم التي يتعين عرضها على البرلمان بقصد   

  .المصادقة تطبيقا ألحكام الدستور 
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  قلةقلةمرافق الدولة المسيرة بصورة مستمرافق الدولة المسيرة بصورة مست  ––  مم
 

     إحداث  – 1
  

  " :المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين "

  

 ىتعتبر المدرسة الغابوية للمهندسين مؤسسة لتكوين األطر العليا تابعة للوزارة المكلفة بالفالحة تعن  

دورات التكوين المستمر وبالدراسات واألبحاث لفائدة كما تقوم بتنظيم . بتكوين مهندس المياه والغابات 

  .ارة في ميادين الغابة والتدبير المستمر للموارد الطبيعية والبيئية اإلد

  

ولتمكين هذه المدرسة من تطوير هذه األنشطة واالستفادة من اإلمكانيات المتاحة في إطار مختلف   

  .مشاريع التعاون ، يقترح منح هذه المدرسة صفة مرفق مسير بصورة مستقلة 

  

  " :باشرةإدارة الجمارك والضرائب غبر الم"

  

لتمكين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من استخالص جزء من كلفة الخدمات المقدمة للغير   

لموضوعة رهن إشارتها في تغطية النفقات المرتبطة على الخصوص بصيانة اللمساهمة مع الميزانية و

  . بصورة مستقلة دولة مسيرلل  مرفقهذه اإلدارة صفةنظامها المعلوماتي ورصيدها العقاري ، يقترح منح 

  

  :التابع للوزارة المكلفة بالمالية " القسم اإلداري"
 

تابع لوزارة االقتصاد والمالية " القسم اإلداري "إن إحداث مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة المسمى  

زمة لبلوغ األهداف من شأنه أن يمكن هذه الوزارة من التوفر على إطار يتمتع باستقاللية التدبير والمرونة الال

  . بكل الفعالية والنجاعة المطلوبتين المسطرة في ميدان التكوين
 

ومن شأن هذا المرفق أن يتيح إمكانية الحصول على موارد مالية إضافية للمساهمة في تحسين جودة   

  .التكوين 

  

لوصايا ، في وتتمثل الموارد الممكن الحصول عليها في إطار هذا المرفق ، زيادة على الهبات وا  

  :مقابل الخدمات التالية 

 التكوين وإعادة التكوين لفائدة الغير ؛ 

 الخدمات التي تمكن المتدربين الخارجين من تحسين خبراتهم التقنية والمهنية ؛ 
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دارات العمومية والجماعات المحلية وهيئات أخرى أعمال االستشارة والمساعدة والمواكبة لإل 

 دبير العمومي ؛في الميادين المرتبطة بالت

 نشر وبيع الوثائق ؛ 

والمعدات لفائدة الغير ...) قاعات التكوين ، قاعة المحاضرات ، ورشات (كراء المحالت  

  .قصد تنظيم تظاهرات علمية وثقافية واجتماعية 

   

  :مراكز استشفائية تابعة لوزارة الصحة 

  

 اإلقليمية والجهوية ئيةاكز االستشفامرالإن تخويل نظام مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة لفائدة   

ات خدم النظام الصحي والرفع من جودة اليهدف إلى نهج التسيير عن قرب لهذه الوحدات لتقوية فعالية

  .المقدمة للمواطنين 

  

كما يرمي هذا األسلوب من التدبير إلى تعزيز االستقالل المالي لهذه المستشفيات لمواكبة تعميم   

  .التغطية الصحية 

  

  :  في هذا اإلطار يقترح تخويل صفة مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة للمراكز التالية   

  

التابع "  اإلقليمي لبوجدورئيمركز االستشفاال"مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى  -

 لوزارة الصحة ؛

التابع " اإلقليمي ألسا الزاك ئيمركز االستشفاال" ولة المسير بصورة مستقلة المسمىمرفق الد -

 لوزارة الصحة ؛

التابع " اإلقليمي لكلميم  ئيمركز االستشفاال"مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 لوزارة الصحة ؛

التابع " اإلقليمي لسمارة  ئيمركز االستشفاال" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 لوزارة الصحة ؛

لة مقاطعات سيدي العم ئيمركز االستشفاال" ىمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسم -

 التابع لوزارة الصحة ؛" البرنوصي

التابع " اإلقليمي للنواصر ئيمركز االستشفاال" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 لوزارة الصحة ؛

التابع " اإلقليمي ألزيالل ئيمركز االستشفاال" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 زارة الصحة ؛لو



 

 

20082008مشروع قانون المالية للسنة المالية مشروع قانون المالية للسنة المالية    

28                                                                       _________________________________ 2008 المقترحة في إطار مشروع قانون الماليةاألحكامتقديم

التابع " مركز االستشفاء اإلقليمي للحاجب" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 لوزارة الصحة ؛

"  الفنيدق-مركز االستشفاء اإلقليمي للمضيق" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 التابع لوزارة الصحة ؛

 التابع لوزارة  " الوطني لإلدارة الصحيةالمعهد" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى -

 .الصحة 

  

   " :قسم استراتيجيات التكوين"
 

ألدوار التي تضطلع بها مختلف هياكله الممركزة ل وكذا  مهام قطاع التربية الوطنيةنظرا لتنوع  

قانون  واإلدارية ، يقترح في إطار يم الكفاءات المهنية في المجاالت التربويةدعت ومن أجلوالالممركزة 

مرفق للدولة مسير هذا القطاع الوزاري صفة لالتابع " قسم استراتيجيات التكوين "تخويل  2008المالية لسنة 

  .بصورة مستقلة 

  

 إحداث هذا المرفق من أجل التكوين المستمر أن يمكن هذا القطاع من التوفر على إطار ومن شأن  

مالية إضافية عن طريق إحداث أجرة عن انية تعبئة موارد إمكأن يتيح مرونة والية وستقاللااللتدبير يتمتع بل

  .الخدمات المقدمة في ميدان التكوين 

  

  :وتتجلى أهم هذه الخدمات فيما يلي   

 التكوين المستمر لفائدة الغير ؛ •

 كراء قاعات التكوين والمحاضرات والورشات ؛ •

ة والعلمية والثقافية اإليواء واإلطعام لفائدة الغير بالنسبة لجميع التظاهرات التربوي •

 واالجتماعية ؛

 كراء المعدات التربوية والسمعية البصرية والمعلوماتية ؛ •

  .نشر وبيع الوثائق  •

  

   :"مديرية التجهيزات العامة"

  

نظرا للخبرة الواسعة التي اكتسبتها خالل الممارسة الطويلة في مجال اإلشراف المنتدب على   

وتوفرها على مصالح متخصصة على صعيد جميع جهات المملكة وكذا المشاريع لدى اإلدارات العمومية ، 

رصيدها من اإلنجازات في هذا الميدان ، فإن مديرية التجهيزات العامة أصبحت تتلقى طلبات ملحة ومتزايدة 
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من طرف أصحاب المشاريع العمومية بتكليفها باإلشراف المنتدب على المشاريع التي يعتزمون تنفيذها سواء 

  .قة بالبناء أو اإلصالح أو الصيانة المتعل

  

البحث عن إطار مالئم يمكن من إشراك أصحاب المشاريع في هذه الطلبات المتصاعدة وتفرض   

مصاريف تسيير فرق والتنقل إلى األوراش كتحمل المصاريف الناجمة عن التدبير المفوض للمشاريع 

  . للتهيئةهياكل مؤقتة وإحداث المشاريع 

  

 تخويل هذه المديرية صفة مرفق للدولة 2008 إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية لذا يقترح في  

  . مسير بصورة مستقلة 

  

   عديلت – 2
 

 "المعهد العالي للصيد البحري "

  

المعهد  للدولة مسير بصورة مستقلة للمعهد العالي للصيد البحري الذي عوض إن منح صفة مرفق  

 سوف يمكن من متابعة األنشطة المنوطة بهذا األخير زيادة -أكادير–لبحري المتخصص لتكنولوجيا الصيد ا

  .على مهام تكوين األطر العليا لفائدة مختلف فروع أنشطة الصيد البحري 

  

ن المعهد مطالب بالقيام بأشغال الدراسات والخبرة لفائدة الغير العمومي منه إلى ذلك فإباإلضافة   

  .دمات والخاص مقابل أداء عن هذه الخ

  

   حذف – 3
  

  "الحديقة الوطنية للحيوانات "

  

الحديقة "د تزويد عاصمة المملكة بحديقة عصرية للحيوانات ، تم إحداث شركة المساهمة المسماة قص  

ليكون قطبا لالستراحة والترفيه تتوفر فيه المعايير والمقاييس الدولية باإلضافة إلى مهامه " الوطنية للحيوانات

 والبحث وتعويد الجمهور على احترام  باالنقراضعلقة بالمحافظة على أنواع الحيوانات المهددةالرئيسية المت

   .البيئة 
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    الحسابات الخصوصية للخزينة -ن

  تعديل -1

   "يةمؤسسات السجنالدعم المحاكم وبالخاص حساب ال"
  

  :ما يلي " الحساب الخاص بدعم المحاكم والمؤسسات السجنية"يهم تغيير 

  

ة لفائدة خول مالءمة القانون المحدث للحساب مع مقتضيات المرسوم المحدد للتعويضات الم:ال أو

موظفي كتابات الضبط لدى المحاكم المكلفين بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم 

  .والمصاريف والرسوم القضائية

  

لموارد المقيدة سنويا في الحساب والمرصدة  لنسبة ااالعتباروتنص هذه المالءمة على األخذ بعين 

رة ـبحيث أن هذه األخي % 30  نسبةإلى % 10 من نسبة ارتفعتدة التعويضات المذكورة والتي ـلفائ

برسم اإلعانة الخاصة لفائدة موظفي كتابات الضبط لدى  % 10ية وفبرسم اإلعانة الجزا % 20ل ـتشم

  .المحاكم

  

وارد الحساب بين المحاكم وإدارة السجون وذلك من أجل تمكين اآلمر  حذف التوزيع المسبق لم:ثانيا 

  . هولوياتأ حسب موارد الحساب برمجةتوفر على الليونة والمرونة الضروريتين لالبالصرف من 

  

  "صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع "

  

جاز بعض المشاريع تفعيل  المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إن36-87القانون رقم أجاز 

بسن نظام للمتابعات ) 1935 أغسطس 21 (1354 من جمادى األولى 20أحكام الظهير الشريف الصادر في 

في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغيرها من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة ، 

 تنجزه المؤسسة المتدخلة في القروض وترفعه إلى يةووفق بيان للتصففي حالة عدم دفع األقساط المستحقة 

  . في هذا الشأنلمداخيل لالمالية من أجل إصدار أوامر ب  المكلفوزيرال

  

تدفع المبالغ المحصلة من طرف القباض في إطار هذه المسطرة إلى الحساب الخاص المسمى و

   ."صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع"

  

من استرجاع حصتها من القروض المحصلة من طرف القباض  المتدخلة االئتمانولتمكين مؤسسات 

صندوق مساندة "لحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى ل تميم العمليات المسجلة في الجانب المدينوجب ت

  .    في هذا االتجاه "ع ـاز مشاريـبعض الراغبين في إنج



 

 

20082008مشروع قانون المالية للسنة المالية مشروع قانون المالية للسنة المالية    

31                                                                       _________________________________ 2008 المقترحة في إطار مشروع قانون الماليةاألحكامتقديم

  "صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني "

  

 المتعلق باإلتصال السمعي البصري وكذا دعم جميع متدخلي 77-03في إطار تفعيل القانون رقم   

 من قانون المالية للسنة المالية 44 المادة تغيير، يقترح  القطاع العام في حقل اإلتصال السمعي البصري

  ". بالفضاء السمعي البصريصندوق النهوض"المحدث بموجبها  1996-1997

  

 الدعم من االتصالاألنباء و ي في مجالالهيئات العمومية المتدخلة تمتيع المقترح على غييرينص التو

  . الصندوق المذكور في إطارالمالي الذي تقدمه الدولة 

    

  "صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن "

  

من التنقالت  % 16 والثانية يغطي النقل الحضري بواسطة سيارات األجرة من الدرجة األولى  

  . سنوات 8يفوق متوسط عمرها وحدة  70.000الحضرية وتتكون حظيرة هذه السيارات من حوالي 

  

ويرمي التغيير المقترح إلى سن إمكانية المساعدة على تجديد هذه الحظيرة عبر إعطاء منحة لهذا   

  .الغرض تحدد كيفيات وشروط منحها بنص تنظيمي 

  

   حذف -2
  

   حسابات مرصدة ألمور خصوصية -2-1
  

  "الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية "

  

لتمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة ل 1974  لسنةأحدث هذا الحساب بموجب قانون المالية  

 القانون المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على المنصوص عليها فيبمنح تسبيقات للمؤسسات الفندقية 

 أصبح هذا 1996 إال أنه بعد حذف االستفادة في تسبيقات الدولة ابتداء من فاتح يناير .ياحيةاالستثمارات الس

  .الحساب غير ذي موضوع 

  

   حسابات القروض-2-1  

  

 باالكتتاب في اقتراض منظمة األمم المتحدة وكذا الحساب المتعلق ةإن حساب القروض المتعلق  

 موضوع نظرا لنهاية العمليات التي غير ذيبذور قد أصبحا بالقروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق ال

  .لذا يقترح حذفهما ،  من أجلها أحدث
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   حسابات التسبيقات-2-2

  

 والمكتب  يقترح حذف الحسابين المتعلقين بالتسبيقات الممنوحة لكل من البنك المركزي الشعبي  

  .ألقساط التي في ذمتهما لصالح الدولة ا جميع اتن هاتين المؤسستين قد أديالوطني للكهرباء نظرا لكو

  

   حسابات النفقات من المبالغ المرصدة -2-3
  

  "صندوق العالقات العامة"
 

لمراقبة االلتزام " صندوق العالقات العامة " إخضاع حساب النفقات من المخصصات المسمى بغية  

 ، حذف أحكام 2008من فاتح يناير  على غرار باقي الحسابات الخصوصية للخزينة ، يقترح ابتداء  بالنفقات

 ، الذي استثنى عمليات الحساب المذكور من مراقبة 1974 من القانون المعدل للمالية عن سنة 35الفصل 

   .االلتزام بالنفقات 




