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 مقدمة
  

 في إطار البرنامج الحكومي المصادق عليه من 2009يندرج مشروع قانون المالية لسنة 
 شتنبر 7بات التشريعية بتاريخ ، وذلك تبعا لالنتخا2007طرف غرفتي البرلمان خالل شهر أكتوبر 

2007   .  
  

ويشكل هذا المشروع مرحلة جديدة في مسلسل تحقيق األهداف المسطرة من طرف الحكومة 
  :وفقا لإلطار المرجعي المكون أساسا من

 
التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خُطب ورسائل صاحب الجاللة وعلى الخصوص  

قاه جاللة الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب والتي خطاب العرش والخطاب الذي أل
  تم من خاللها وضع أسس تنمية اقتصادية واجتماعية منسجمة للبالد؛

  
برنامح العمل الحكومي كما تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان والذي يحدد التوجهات  

  .خابية ألحزاب األغلبيةاألساسية للحكومة وفقا للتوجيهات الملكية السامية والبرامج االنت
  

هكذا، يندرج هذا المشروع في إطار دينامية التطور التي تشهدها البالد والتحول العميق الذي و
عرفه االقتصاد الوطني خالل العقد األخير بفضل السياسات المتبعة على الصعيدين االقتصادي والمالي 

  .وبفضل برامج اإلصالحات البنيوية والقطاعية المنجزة
  

ا، وقد أبان االقتصاد الوطني عن قدرته على مواجهة التقلبات الظرفية غير المالئمة والتي هذ
 وكذا ارتفاع لزراعي احصولتميزت على الخصوص بتوالي سنوات الجفاف وتأثيراته السلبية على الم

مو أسعار المواد األولية خاصة البترول والمواد الغذائية في األسواق الدولية وتراجع معدالت ن
 كما أبان عن قدرته على االستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة .اقتصاديات أهم الشركاء التجاريين

  .وانفتاح األسواق
  

 خالل على الصعيد االقتصادي  هامةإنجازات ت بالدنالسج ورغم اإلكراهات المذكورة فقد 
  :ويتعلق األمر أساسا بما يلي .خيرةاألالعشرية 
  

 مصادره، حيث أضحت قطاعات جديدة تلعب بفضل تنوعمو االقتصادي  معدل النحسنت 
دور قاطرة التنمية كما هو الشأن بالنسبة لقطاع البريد والمواصالت والبناء واألشغال 

ومن المرتقب أن تصل نسبة النمو سنة . العمومية والسياحة واألنشطة المالية والتأمين
  ؛ %6,8 إلى 2008

  
سنة % 3 انتقلت من  تصاعدية،معدالتلنمو متواصل بالحية قطاعات غير الفتسجيل ال 

  ؛ 2008سنة % 6 إلى 2002
  

 في المتوسط مع اإلشارة إلى أن سنة %2 وحصره في أقل من  التحكم في التضخمةواصلم 
 سجلت بعض التفاقم الذي يبقى مع ذلك معتدال حيث أن ارتفاع األسعار خالل هذه 2008

  تفاع أسعار بعض المواد المستوردة؛ رغم ار%3,5السنة لن تتجاوز 



 2009مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

  مذكرة تقديم
 
 

6

 سواء من حيث مستوى حجم القروض الممنوحة أو على ،ن ظروف تمويل االقتصادتحس 
وقد عرف حجم القروض الممنوحة خالل الستة أشهر . مستوى نسب أسعار الفائدة المطبقة

ئدة قطاع  مليار درهم لفا23,2 مليار درهم منها 55,2 ارتفاعا بمبلغ 2008األولى من سنة 
  ؛ مليار درهم للتجهيز8,6العقار و

  
 رغم من تفاقم عجز الميزان التجاري مع الوضعية الحسابات الخارجية على ل  ملموسنتحس

، وتعزيز احتياطي العملة 2001الحفاظ على فائض الحساب الجاري لألداءات منذ سنة 
تصف السنة الجارية  في من مليار درهم222 مليار درهم إلى 40الصعبة الذي انتقل من 

 وكذا االنخفاض التدريجي للمديونية  أشهر من واردات السلع والخدمات،8وهو ما يعادل 
   مليار درهم؛120 مليار درهم إلى حوالي 180الخارجية التي انتقلت من 

  
من % 3الحفاظ على عجز الخزينة في المتوسط في حدود النسبة المرجعية المحددة في  

ومن المفترض أن تكون . 2007ام مع تحقيق فائض للمرة األولى سنة الناتج الداخلي الخ
 على الرغم من تفاقم تحمالت المقاصة وكثلة %2,3 أقل من 2008نسبة العجز خالل سنة 

  األجور تبعا لنتائج الحوار االجتماعي وعدم إنجاز عمليات الخوصصة المبرمجة؛
  

من الناتج % 53,8إلى % 66,8 نسبة مديونية الخزينة، حيث انتقلت منهام لتقليص  
  .   الداخلي الخام

  
ويتعلق . وبالموازاة مع ذلك، عرفت المؤشرات االجتماعية تحسنا ملموسا خالل نفس الفترة

  :بما يلياألمر على الخصوص 
 

إلى % 22ومن % 9,8إلى % 13,9تقليص معدل البطالة على المستوى الوطني من   
  بالمجال الحضري؛%  15,3

  
  ؛2007سنة % 9 إلى 2001سنة % 15,3م لنسبة الفقر حيث انتقلت من انخفاض ها 

  
% 6,1 أي بزيادة ا درهم21.748 إلى ا درهم14.345الرفع من الدخل الفردي من  

  . وهو ما مكن من تعزيز استهالك األسر الذي أصبح عامال مهما في التنمية،سنويا
  

 الذي يندرج في 2009لمالية لسنة ومن شأن هذه الدينامية أن تعزز بواسطة مشروع قانون ا
  : إطار نظرة متوسطة المدى ترتكز على الفرضيات األساسية التالية

  
سنة % 6,6 إلى 2009 سنة %5,8تحقيق نمو متواصل من المرتقب أن تنتقل نسبته من  

 ؛2012
 

وذلك من . 2009 سنة %35مواصلة تعزيز نسبة االستثمار التي من المرقب أن تصل إلى  
 مليار درهم سنة 135,04زيز االستثمار العمومي الذي من المرتقب أن ليصل إلى خالل تع

وبخصوص نفقات االستثمار للميزانية . 2008مقارنة مع سنة % 16,14 أي بزيادة 2009
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هذا، . 2008 مقارنة مع سنة %25,2 بنسبة 2009العامة من المرتقب أن ترتفع خالل سنة 
ف اللجنة الوزارية لالستثمارات برسم الستة أشهر وبلغت االستثمارات المصادق من طر

  مليار درهم؛16,1 حوالي 2008األولى من سنة 
  

 ؛%2,9مواصلة التحكم في نسبة التضخم التي من المفترض أن تصل إلى  
  

 800 دوالر للبرميل و100استقرار متوسط األسعار للبترول في األسواق الدولية في حدود  
  الطبيعي؛ دوالر للطن بالنسبة للغاز

  
  . دوالر1,40استقرار سعر صرف األورو في مستوى  

 
 
 
 
  

*  
*    *  

  
  
  
  
  

  : إلى  ثالثة أبواب2009تنقسم مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 
  

 يات المحورية لمشروع قانون المالية؛والباب األول يتعلق باألول 
  

 الباب الثاني يخصص للمعطيات المرقمة للمشروع؛ 
  

  .ثالث يستعرض برامج عمل مختلف القطاعات الوزاريةالباب ال 
  

  .2009ويلخص الملحق رفقته أهم األحكام المقترحة برسم مشروع قانون المالية لسنة 
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  األولويات المحورية لمشروع قانون المالية: الباب األول
  

اصلة تعزيز ة وطنية بامتياز وموباإلضافة إلى تعزيز الوحدة الترابية للبالد التي تشكل أولوي
الحقل الديني الرامي إلى تشجيع اإلسالم المعتدل والمتنور والمتسامح والمتسم بانفتاحه على حداثة 

 27وخصوصيات المجتمع المغربي وذلك وفقا  لتوجيهات جاللة الملك المتضمنة في خطابه بتاريخ 
ويتعلق . مترابطين ينويأولإلى تحقيق هدفين  2009، يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2008شتنبر 

  :األمر بتوفير شروط 
  

تنمية قوية ومستدامة منتجة للثروات ولفرص الشغل ترتكز على تشجيع االستثمار من أجل  
ترشيد استغالل الموارد الوطنية واالستفادة من الفرص التي يتيحها اندماج االقتصاد الوطني 

  :ولة حول ما يليفي هذا الصدد ستتركز الجهود المبذ. في محيطه الدولي
  

فتح مجاالت جديدة للتنمية وتعزيز قدرة االقتصاد الوطني على مواجهة تقالبات الظرفية  
الدولية عبر تفعيل اإلصالحات واالستراتيجيات القطاعية وتسريع وتيرة إنجاز األوراش 

 ؛الكبرى من أجل جلب االستثمارات وتحقيق تنمية جهوية متوازنة ومنسجمة
 

 المقاوالت عبر تقليص الضغط الضريبي وتحسين مناخ األعمال وانعاش تعزيز تنافسية 
  .الصادرات

  
 لفائدة كل شرائح المجتمع وكل جهات ثرواتتوزيع عادل للمبنية على تنمية اجتماعية  

 وسيتم التركيز بشكل خاص .المملكة من أجل تعزيز التماسك االجتماعي والتوازن الجهوي
ة للفئات المعوزة والمتوسطة وكذا تحسين ظروف عيش على الرفع من القدرة الشرائي

  .الساكنة القروية عبر توسيع ولوجها للتجهيزات والخدمات األساسية
  

  :بالموازاة مع ذلك، ستتواصل المجهودات الرامية
  

تحديث التدبير العمومي وإصالح اإلدارة من أجل تعزيز التنمية االقتصادية من جهة، إلى  
  ؛ ذات جودة عالية بأقل تكلفةوتقديم خدمات عمومية

  
من جهة أخرى، إلى تعزيز انضباط الميزانية من أجل تحسين شروط توازن المالية  

  .العمومية
  
I -التنمية االقتصادية    

  
يشكل تحقيق تنمية قوية ومستدامة أنجع وسيلة إليجاد حل لمعضلة التشغيل وإرساء دعائم 

  .دائمةسياسة تنموية اجتماعية طموحة و
  

هذا، الصدد سيتم تكثيف الجهود من أجل تسريع دينامية االستثمار الذي يعتبر الركيزة في 
وال بد من اإلشارة هنا إلى أن االستثمار بشقيه العمومي والخاص .  سياسة تنموية ناجعةةاألساسية ألي

 من الناتج الداخلي% 30 تجاوز معدل االستثمار حيث. عرف خالل السنوات األخيرة تطورا مهما
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انتقل االستثمار العمومي كما . ،رالمهم الذي عرفه االدخااالرتفاع بالموازاة مع ، 2007الخام سنة 
  .2008 مليار درهم سنة 115 إلى حوالي 2002 مليار درهم سنة 43لوحده من 

  
. الثروات وإنتاج  والتصدير قاعدة لالستثماريروم جعل المغرب ورشا كبيرا نا أضحت بالدوقد

  :، يتمحور العمل الحكومي حول العناصر األساسية التاليةولهذا الغرض
  

 ؛تحسين مناخ األعمال 
  

  .واالبتكاراالستثمار بوضع اآلليات الالزمة لضمان النهوض  
  

      حسين مناخ األعمال  ت1.1
  

 تحقيق تقدم ملموس نابالدبفضله لمكن أاإلطار العام المالئم السائد حاليا والذي يتعين تمتين 
 من أجل تعزيز ثقة المستثمرين الوطنيين وذلك ،يد االقتصادي واالجتماعي والثقافيعلى الصع

  .واألجانب ومختلف الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين
  

  :يتعلق األمر على الخصوص بالحرص على
  

القانون المرتكزة على مؤسسات قوية تحظى باإلجماع الوطني وتمتين دعائم دولة الحق  
ريات الجماعية والفردية وحماية حقوق اإلنسان عبر إصالح القانون وتوسيع مجال الح

  الجنائي واعتماد قواعد الحكامة الجيدة وتعزيز استقاللية القضاء؛
  

 على سالمة األشخاص والممتلكات وإشاعة جو األمن والطمأنينة في كل أرجاء صالحر 
ريب المخدرات وتبييض البالد عبر مكافحة الجريمة بكل أشكالها بما فيها اإلرهاب وته

  األموال؛
  

تكريس سياسة القرب الرامية إلى تقريب المواطنين والمقاوالت من الخدمات االجتماعية  
  .مركزيةومراكز القرار عبر تعزيز مسلسل الالتركيز والال

  
  واالبتكار  لتشجيع االستثمار وضع الوسائل الالزمة2.1

  
اآلليات من أجل إشاعة جو مالئم لظهور  من الوسائل وة، تم وضع مجموعفي هذا اإلطار

  .واإلنتاجتكار وتنمية المبادرات المتعلقة باالستثمار واإلب
  

  :   حول ثالثة برامج كبرى يمكن تقديمها كما يلي في هذا الصددتتمحور التدابير المتخذةو
 

زمع توضيح األهداف الم  إلىبرنامج اإلصالحات الهيكلية واالستراتيجيات القطاعية الرامي 
بلوغها في المجاالت التي تحضى باألولوية وتحديد الطرق والوسائل التي سيتم تفعيلها لهذا 

  ؛الغرض
  



 2009مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

  مذكرة تقديم
 
 

10

   للتنمية؛الرئيسيةالذي يلعب دور الدعامة المادية األساسية برنامج التجهيزات  
  

  .برنامج التدابير النوعية الرامية إلى تحسين مناخ األعمال 
  

  ستراتيجيات القطاعية اإلصالحات الهيكلية واال1.2.1
  

المرونة الالزمة من  وتمكينه االقتصاد الوطني قويةيهدف تفعيل اإلصالحات الهيكلية إلى ت
بينما يرمي وضع االستراتيجيات القطاعية على المدى المتوسط إلى  لمالءمته مع تطور الظرفية

  .تنمية بالقطاعات المعنيةق الالمستثمرين ومختلف الفاعلين في ما يخص إمكانات وآفلتوضيح الرؤية 
  

 على الخصوص قطاعات الطاقة والفالحة والماء عتمدةوتهم اإلصالحات واالستراتيجيات الم
و والصناعة والفوسفاط والسياحة والصناعة التقليدية والخدمات عن بعد والتجارة الداخلية واللوجستيك 

  .التصدير
  

   قطاع الطاقة1.1.2.1
  

  : وهما أساسيتيننيتميز قطاع الطاقة بخاصيتي
  

ن وتحسين مستوى عيش ييرة التنمية والتمدتارتفاع هام للطلب الداخلي نتيجة الرتفاع و 
 ربط العالم القروي توفير ظروف الوقاية والعيش الكريم وتعميمالسكان وما يتطلبه من 

  ؛ والماء والطرق ومختلف الخدمات األساسيةبشبكة الكهرباء
  

في ما يخص المواد البترولية وهو ما جعل ارتفاع % 96سبة للخارج بن شبه مطلقة تبعية 
  .أسعار البترول في األسواق الدولية يؤثر سلبا على ميزانية الدولة وميزان األداءات

  
ومن أجل رفع هذه التحديات، تتمحور اإلستراتيجية الوطنية المتخذة على المدى المتوسط 

  :والطويل حول العناصر األساسية التالية
  

ز عرض الطاقة الكهربائية في أفق تعميم الولوج إلى الطاقة بأثمان تنافسية، وذلك عبر تعزي 
  : ما يلي

  
 بناء محطة حرارية بآسفي وتوسيع محطة الجرف األصفرمن خالل رفع قدرات اإلنتاج  

 وإنشاء وتوسيع وتجديد محطة جرادة وتأهيل محطة المحمدية على المستوى البيئي
ين بني مطهر يتم تزويدها بواسطة أنبوب الغاز الرابط بين محطة حرارية شمسية بع

 مركب لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة المياه بتانافيت البرج المغرب وأوربا وبناء
  طنجة؛وإنجاز محطة توليد الكهرباء بواسطة الرياح ب

  
بكة تعزيز االرتباط المتبادل مع كل من إسبانيا والجزائر بهدف الرفع من اندماج الش 

مزيد من المرونة في التيح مما سية على الصعيدين الجهوي والدولي يالكهربائية المغرب
  .تدبير الطلب على الطاقة
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  :تأمين التزود بالمحروقات عبر تنويع مصادره مع التركيز على ما يلي 

  
 لما يتيحه من فوائد تتعلق على كمادة أولية لتوليد الكهرباءاختيار الفحم الحجري  

  ؛ة والوفرلكلفة باالخصوص
  

 في تأمين التزود بأثمنة مناسبة  صعوبات وجودةاعتماد الغاز الطبيعي كبديل في حال 
على المدى البعيد مع الحرص على تحسين استغالل الموارد المتاحة من طرف أنبوب 

  .الغاز الرابط بين المغرب وأوربا
  

  :تقليص التبعية للخارج عبر ما يلي 
  

استغالل المحروقات بمشاركة الشركات الدولية خاصة بعد تكثيف جهود التنقيب و 
  إصدار مدونة المحروقات؛

  
 ويتعلق األمر على الخصوص بالكهرباء ، الطاقات المتجددة على الصعيد المحليتنمية 

ترشيد أنظمة الري في إطار المخطط وذلك ارتباطا بالسدود واسطة الذي يتم توليده ب
ة الرياح والتي ينبغي أن تنتقل حصتها من الحصيلة  والطاقة المولدة بواسط،األخضر
ركز تالطاقة الشمسية التي سي و2012في أفق % 10حاليا إلى % 5من الطاقية 

استعمالها باألساس في تسخين الماء الصحي وكذا البطاريات الطاقية من أجل كهربة 
  .المساكن النائية في العالم القروي

  
 سيتم إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية من أجل وتبعا للتعليمات الملكية السامية
 الذي سيصل غالفه اإلجمالي إلى وسيمول هذا الصندوق. المساهمة في تمويل التنمية الطاقية للبالد

 مليون 500(لكة من طرف المملكة العربية السعودية م بواسطة الهبات الممنوحة للممليار دوالر
باإلضافة إلى مساهمة صندوق الحسن الثاني ) مليون دوالر 300(واإلمارات العربية المتحدة ) دوالر

  .) مليون دوالر200(للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
 

  :التحكم في االستهالك عبر اعتماد منهجية الترشيد والفعالية الطاقية المتجلية في ما يلي 
  

  ت الحديثة؛الرفع من الفعالية الطاقية بالمحطات الكهربائية عبر اللجوء للتكنولوجيا 
  

وقد تم في هذا . تأهيل جل القطاعات من أجل مالءمتها مع حاجيات االقتصاد في الطاقة 
الصدد قطع أشواط هامة من خالل التوقيع على ثالث اتفاقيات خالل حفل ترأسه جاللة 

اعتماد ب وتتعلق هذه االتفاقيات على التوالي. 2008 يوليوز 8الملك بوجدة بتاريخ 
 وتعميم ،والبنايات    وضع التصاميم الهندسية في ية بالقطاع الصناعي والفعالية الطاق

 ،سخانات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسية والمصابيح االقتصادية بالمؤسسات الفندقية
وتشجيع الطاقات المتجددة على نطاق واسع والفعالية الطاقية بالمؤسسات المدرسية 

لية الطاقية تدريجيا بالمحالت المهنية ذات الطبيعة وسيتم تطبيق قواعد الفعا. والجامعية
  . الخاصة كالحمامات والمخبزات المستهلكة بشكل كبير للحطب ولدى األسر والجماعات
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  :األخذ بعين االعتبار التأثيرات البيئية عبر 

  
  ؛ضررا على البيئةاعتماد تكنولوجيات إنتاج الطاقة الكهربائية األقل  

  
  .نفط من أجل إنتاج الكازوال والبنزين وفقا للمعايير الدوليةتأهيل محطات تكرير ال 

 
   القطاع الفالحي 2.1.2.1

  
كما هو معلوم، يساهم القطاع الفالحي في ضمان األمن الغذائي للبالد ويتيح الدخل لنصف 

 من خالل سكان المغرب ويحافظ على الموارد الطبيعية ويساهم في اندماج المغرب في محيطه الدولي
 هذا القطاع يتوفر على ورغم التقدم الذي تم تسجيله، ال زال . بادالت التجارية للمواد الفالحيةالم

وموقعها من مكاسب التنوع المناخي للبالد بشكل أكبر إمكانات هامة للتنمية من أجل االستفادة 
ألراضي  الطبوغرافية المالئمة وتوفرها على الموارد خاصة منها اومجاالتهاالجغرافي المتميز 

  .الصالحة للزراعة والماء بفضل سياسة السدود وكذا اليد العاملة واألطر المؤهلة
  

أضحى لزاما على الفالحة المغربية، في إطار يتسم بانفتاح االقتصاد، أن ترفع من وقد 
توفير منتوجات تستجيب لمعايير الجودة الدولية من أجل ضمان تعمل على ها وتنافسيتها وتإنتاجي

  .ية اإلنتاج الفالحي وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية وتنويع مصادر دخلهااستمرار
  

التي تم تقديمها " مخطط المغرب األخضر"تهدف االستراتيجية الفالحية المسماة في هذا الصدد، 
 إلى رفع التحديات التي تعوق تنمية القطاع واالستفادة من 2008 أبريل 22أمام جاللة الملك بتاريخ 

  : األساسية التاليةعناصروتتمحور هذه االستراجية حول ال. ب المذكورة أعالهالمكاس
  

 واتجعل الفالحة تلعب دور المحرك األساسي في تنمية االقتصاد الوطني خالل العشر سن 
 الصادرات تنميةالمقبلة مع مساهمة فعالة في الناتج الداخلي الخام وإحداث فرص الشغل و

رفع الناتج  المخطط منهذا  وسيمكن . حاليا بالعالم القرويومكافحة الفقر الذي يتمركز
 1,5 إلى 1 تقدر بلشغل لفرص إحداث  مليار درهم و100 إلى 70 بالداخلي الخام 
  مليونين إلى لفائدةدخل الكما يطمح هذا المخطط إلى مضاعفة .  عململيون فرصة

   ماليين قروي؛3
  

فاعلين وعلى جميع الشعب اإلنتاجية بدون استثناء تعميم فائدة البرامج المعتمدة على جميع ال 
  مع مراعاة اإلكراهات وهو ما يقتضي إشراك جميع الفاعلين المعنيين؛

  
الحالية للقطاع والمتجلية بالخصوص في ضعف نسيج التخفيف من النواقص على العمل  

  المي؛لعقار وذلك باالعتماد على التجارب الناجحة على الصعيد العاالفاعلين ووضعية 
  

  تشجيع االستثمار الخاص بالقطاع على نطاق واسع؛ 
  

  . مشروع وفقا لنموذج اقتصادي محدد1.500إنجاز  
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وقد تم في هذا الصدد إعداد برنامج عمل للعشر سنوات المقبلة على أساس مقاربة تنموية 
  :تينالتالياألساسيتين  يندعامتالمندمجة ويرتكز على 

  
موجهة باألساس والحة ذات القيمة المضافة واإلنتاجية العالية تنمية الفال: الدعامة األولى 

 مشروع موزع 900 إلى 700ما بين شرع في إنجاز في هذا اإلطار، سي. نحو التصدير
   مليار درهم ؛121,2 ضيعة بمبلغ استثماري يقارب 400.000على 

  
 إلى 600.000التأهيل التضامني للنسيج اإلنتاجي لفائدة ما بين : الدعامة الثانية 

 مشروع بمبلغ استثماري يقدر 400 إلى 300من خالل إنجاز  فالح 800.000
  . مليار درهم19,25ب

  
وقد تم الحرص على التخطيط لهذه االستثمارات في إطار منسجم يضمن لها الفعالية الالزمة، 

ص تأهيل  مليار درهم تهم بالخصو52,50وسيتم تعزيزها بعمليات موازية بكلفة إجمالية تصل إلى 
  .المجاالت السقوية

  
وتقدر حصة الدولة .  مليار درهم193 إلى مخططومن المرتقب أن يصل مجموع استثمارات ال

ويتوزع هذا المبلغ على الشكل . %35,5 مليار درهم أي 68,60 هذا المجهود االستثماري بحوالي في
  :التالي

  
  برسم الدعامة األولى؛% 19,5 مليار درهم أو 23,69 -
  برسم الدعامة الثانية؛% 70 مليار درهم أو 13,47 -
  .خرىأبرسم استثمارات % 59,9 مليار درهم أو 31,43 -
  

  :العمليات التاليةانجاز ، سيتم مخططجل ضمان نجاح الأمن و 
  

  تجميع العقار؛ 
  

  اعتماد سياسة جديدة في مجال الري تهدف إلى ترشيد استعمال الموارد المائية؛ 
  

   المنتوجات؛تحديث مسلسل تسويق 
  

  تعزيز المنظمات الفالحية؛ 
  

  تعزيز التكوين المهني؛ 
  

  . تحسين ولوج الفالحين لالختراعات التقنية ولتمويالت تالئم حاجياتهم 
  

 غشت األخير على 20إلى أن جاللة الملك ركز في خطاب في هذا الصدد،  ،تجدر اإلشارةو
تمديد النظام الجبائي الحالي حتى  من  القطاعهذاوسيستفيد  .ضرورة اإلصالح العميق للقطاع الفالحي

 وضع نظام جديد يأخذ بعين االعتبار 2014سيتم ابتداءا من قانون المالية لسنة كما . 2013نهاية 
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 العدالة الضريبية التقيد بمبادئصغار الفالحين وضرورة بباألساس علقة خصوصيات القطاع المت
  .والتضامن الوطني

  
  قطاع الماء 3.1.2.1

  
. عتبر الماء مادة نادرة وغير موزعة بشكل متوازن جغرافيا ويزداد الطلب عليها بشكل مطردي

  : إلى تحقيق األهداف األساسية التاليةالماء تهدف اإلستراتيجية الوطنية لقطاع وفي هذا اإلطار
  

 ويتعلق ، والرامية إلى تحديث القطاع1995تعزيز مكتسبات اإلصالحات المعتمدة منذ سنة  
 وكاالت األحواض المائية إنشاءمر باعتماد تدبير مندمج والممركز للماء مع تعميم األ

 المستهلك المؤدي والملوث المؤدي، ئداوالوعي باألهمية االقتصادية للماء مع تطبيق مب
ومواصلة وثيرة تجهيز البالد بالمنشآت المائية من أجل تخزين الموارد المائية وتزويد العالم 

 الصالح للشرب، واستقطاب شركات عالمية مختصة في تمويل واستغالل القروي بالماء
شبكات توزيع الماء الصالح للشرب والصرف الصحي بالمدن الكبرى وكذا شبكات الري 

  المجاالت الفالحية الكبرى؛بعض ب
  

ها من أجل تأمين التزويد المنتظم بهذه المادة لمختلف تالمحافظة على الموارد المائية وحماي 
ستعماالت وذلك من خالل تعميم الولوج للماء الصالح للشرب لمجموع السكان ولكل اال

  جهات المملكة؛ 
  

البحث عن التوازن في توزيع الموارد المائية على الصعيد الجغرافي على أساس مبدأ  
  .  القطاعات مختلف  بين الناجعالتضامن الوطني والجهوي وبين الجهات، وفي التوزيع

  
  :السياسة الجديدة المتعلقة بالماء حول ثالثة عناصر أساسيةتتمحور هذا، و

  
إدماج وإضفاء مزيد من االنسجام على البرامج والسياسات المتعلقة بالماء والبيئة وهي  

يسهل التنسيق مما سمجاالت تابعة لنفس القطاع الوزاري في التشكيلة الحكومية الحالية 
  ويزيد من فعالية التدخالت في هذا المجال؛

  
دمج والالممركز للموارد المائية تحت إشراف وكاالت األحواض المائية نتعزيز التدبير الم 

  بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين بما فيهم المستعملين؛
  

تفعيل المخطط الوطني للماء الرامي إلى إعطاء توجه جديد لسياسة الماء نحو مزيد من  
  .ز والتشاركي للموارد المائية المتاحةالتنسيق والفعالية وتعزيز التدبير الالممرك

  
هذا، ويتم حاليا تحيين سياسة الماء على ضوء خالصات الدراسة الممولة من طرف صندوق 

 تحت 2007 نونبر 8  الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية في إطار االتفاقية الموقعة بتاريخ
لعوامل الطلب ورفع اإلنتاج واألخذ بعين االعتبار إشراف جاللة الملك والرامية إلى تدبير عقالني ل

  .البيئية
  



 2009مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

  مذكرة تقديم
 
 

15

  :وتتجلى األهداف الرئيسية لسياسة الماء في ما يلي
  

 تعبئة الموارد المتاحة عبر مواصلة برامج بناء السدود؛ 
 

تعميم الولوج للماء الصالح للشرب بالنسبة للساكنة الحضرية والقروية عبر بناء منشآت  
 اء وتهيئة المنابع؛تخزين وتوزيع الم

  
ترشيد استهالك الماء بالمجاالت المسقية ومراقبة تلوث الفرشات المائية الجوفية نتيجة  

 الستعمال األسمدة والمواد الكيماوية؛
  

  . تعميم برامج الصرف الصحي وتصفية المياه المستعملة 
  

  الصالح للشربو تقدر تكلفة البرنامج االستثماري المعتمد من طرف المكتب الوطني للماء
  :، منها 2010-2007 مليار درهم خالل الفترة 17,10  ب
  

 مليار درهم برسم 2 مليار درهم لتزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب، منها 7,4 
 ؛2009 مليار درهم برسم سنة 1,30 و2008سنة 

  
 مليار درهم برسم 1,3منها   مليار درهم لتزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب،5,5 

  ؛ 2009 مليار درهم برسم سنة 1,2 و2008سنة 
  

 مليار درهم موزعة بالتساوي 2 مليار درهم في إطار أشغال الصرف الصحي، منها 4,20 
  ؛2009 و2008بين سنتي 

  
ومن أجل ضمان تتبع منتظم للبرامج المعتمدة تم إبرام عقود برامج بين الدولة ومختلف 

  .جبات الجهات المتعاقدةوا ومسؤوليات تحددئية وكاالت األحواض الما
  

   قطاع الصناعة4.1.2.1
  

يشكل توسيع القاعدة الصناعية للبالد وتأهيل وسائل اإلنتاج إحدى األولويات الرئيسية للبرنامج 
تحديث االقتصاد الوطني ومختلف و تنمية  الصناعة فيقطاعنظرا للدور األساسي الذي يلعبه الحكومي 
 ثرواتجتماعية، باإلضافة إلى تأثيره المباشر على تثمين الموارد الطبيعية الوطنية وإنتاج الالبنيات اال

  . وجلب االستثمارات الخارجية المباشرةالتجاري ميزان تحسين الوإحداث فرص الشغل و
  

 والذي تميز ببداية 2005سنة " مخطط االنبثاق"وقد عرف هذا القطاع انتعاشا مهما بعد انطالق 
تعزيز شعب اإلنتاج المنتشرة على نطاق واسع بالبالد كالنسيج لى ل سياسة إرادية تهدف إتفعي

 مهن تنمية كما تتوخى هذه السياسة ،والمالبس والصناعات الغذائية وتحويل منتوجات الصيد البحري
ئرات واإللكترونيك اجديدة بالمغرب تتعلق بمجاالت الخدمات عن بعد وصناعة السيارات والط

 إلى نتائج ملموسة، وهو ما يتبن من خالل تطور حصة خطةوقد أدت هذه ال. نتوجات البحريةوالم
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 2007سنة % 20 إلى 2004سنة % 17القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام التي انتقلت من 
  .2016سنة % 25ومن المرتقب أن تصل إلى 

  
 الصناعة تم الشروع في إنجاز ومن أجل تعزيز النتائج المسجلة وإعطاء دفعة جديدة لقطاع

مخطط التنمية الصناعية "دراسة تهدف، بتكامل مع مخطط االنبثاق، إلى إعداد مخطط يسمى 
  ."المندمجة

  
 على ثالث 2008 ماي 19 الصدد، تم التوقيع تحت إشراف جاللة الملك بتاريخ  هذافي

والتجارة ة ووزارة الصناعة اتفاقيات بين صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعي
  :وتتعلق هذه االتفاقيات على التوالي بما يلي. والتكنولوجيات الحديثة

  
 مليون 500لغ ب الصندوق بمةالتكنولوجيات الحديثة بمساهمتنمية دعم االستثمار الصناعي و 

لهذه الغاية بقطع الغيار وصناعة السيارات ختارة وتتعلق الشعب اإلنتاجية الم. درهم
  طائرات والمكونات اإللكترونية والصناعات الدقيقة والبيوتكنولوجية؛وال

  
   مليون درهم؛20لغ بوضع إطار عام لإلقالع الصناعي بمساهمة الصندوق بم 

  
وضع تتعلق بوضع استراتيجية مندمجة إلنعاش التنافسية اللوجستيكية لالقتصاد المغربي  

تكوين في المجال اللوجستيكي وإحداث  وطني للتصميم مديري للقواعد اللوجستيكية ومخطط
  . مرصد لتتبع اللوجيستيك

  
في إطار مفهوم عام جديد يرمي إلى تحقيق " مخطط التنمية الصناعية المندمجة"يندرج و

  :األهداف التالية
  

إضفاء مزيد من الدينامية على النسيج اإلنتاجي الحالي والمكون أساسا من المقاوالت  
  مليات التأهيل التقني والتنظيمي واإلداري والمالي؛الصغرى والمتوسطة بفضل ع

  
  تحسين مناخ األعمال عبر مالءمة اإلطار القانوني والقضائي واإلداري والتحفيزي؛ 

  
 السيما بالنسبة للتخصصات ،مالءمة التكوين مع الحاجيات الكمية والنوعية للقطاعات 

  عالم والتواصل؛المتعلقة بمجاالت الطيران واإللكترونيك وتكنولوجيات اإل
  

وضع إطار مؤسساتي مالئم من خالل مشروع إحداث وكالة تنمية االستثمارات التي  
  .ستعوض مديرية االستثمارات الحالية

  
 تطبيقية لهذه االستراتيجية في إحداث مراكز مندمجة وعلى درجة عالية من عمليةتتجلى أول و

ويتعلق األمر بإنجاز قواعد . آلنفة الذكر، االتجهيزات تهدف إلى إنعاش المهن العالمية للمغرب
خدمات اللالستقبال تتجاوز المفهوم التقليدي للمناطق والمجمعات الصناعية وال تكتفي فقط بتقديم 

بأثمان تنافسية وفقا للمعايير الدولية بل تقدم كذلك الخدمات والتجهيزات الخاصة بكل نشاط األساسية 
وسيتم اختيار مواقع .  اقتضى الحال بنيات إليواء المستخدمينعلى حدة كمراكز التكوين والبحث وإن

إنجاز هذه المراكز على أساس التنمية الجهوية الرامية إلى تثمين اإلمكانيات المحلية وتعميم التنمية 
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ثنان منهم بالدارالبيضاء واآلخر إوقد تم في هذا اإلطار تحديد ثالثة مواقع، . على جميع مناطق البالد
  .بالقنيطرة

  
تم مواصلة وتكثيف المقاربة التشاركية الرامية إلى تعزيز تكامل تدخالت تمن ناحية أخرى سو

مختلف الفاعلين العموميين والخواص وكذا مقاربة التعاقد الرامية إلى توضيح المسؤوليات المتبادلة 
  .لمختلف المتدخلين

  
قاربة تشاركية جد متطورة  م تعتمدأن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاطلى وتجدر اإلشارة إ

 االستراتيجية ثرواتإلى ضمان استغالل ال فاعلين الوطنيين واألجانب وترميال بمجموعة من اتربطه
  .لفوسفاط في أحسن الظروف التقنية والماليةل

  
   قطاع الفوسفاط 5.1.2.1 

  
بين عرف قطاع الفوسفاط إصالحا مؤسساتيا عميقا من خالل التوقيع على بروتوكول اتفاق 

ووفقا لهذا البروتوكول تم تحويل المكتب . 2007خالل شهر يوليوز  الدولة وصندوق اإليداع والتدبير
الشريف للفوسفاط إلى شركة مجهولة اإلسم وتفويت تدبير الصندوق الداخلي للتقاعد الخاص بالمكتب 

  . رهم د مليار33بمبلغ 
  

لفسفاط كقطب صناعي وطني ورائد ويهدف هذا اإلصالح إلى تعزيز وضعية المكتب الشريف ل
عالمي في مختلف شعب قطاع الفوسفاط، سواء تعلق األمر بالفوسفاط الخام أو بالحامض الفسفوري أو 

  .باألسمدة الصلبة
  

ولهذا الغرض، شرع المكتب الشريف للفوسفاط في إنجاز برنامج استثماري يرمي إلى تحديث 
وسوفية وكذا ترشيد معالجة ونقل المنتوجات وإحداث وتوسيع مناجم االستخراج خاصة بخريبكة والي

وحدات جديدة لتثمين الفوسفاط خاصة بالجرف األصفر في إطار الشراكات اإلستراتيجية مع 
  .مجموعات دولية من باكستان والهند والبرازيل وحديثا مع مجموعات من ليبيا والفيتنام

  
 ومن  مليار درهم22 بحوالي 2012-2008فترة برسم ال  وتقدر االستثمارات المبرمجة

  .  منصب شغل10.000المرتقب أن تمكن من إحداث 
  

صدر قائمة الصادرات وذلك بفضل انتعاش تتومشتقاته  هذا، وقد أصبحت مواد الفوسفاط
ومن المرتقب أن تعزز هذه المكانة نتيجة . الطلب على الصعيد الدولي وارتفاع مهم ألثمان البيع

 .للفوسفاط المرتكزة على توقيع اتفاقيات على المدى البعيد مع زبنائه الرئيسيينلسياسة المكتب الشريف 
  

   قطاع السياحة6.1.2.1
  

ت تتأكد يوما بعد يوم وذلك منذ انطالق مخطط تنمية ئعرف قطاع السياحة دينامية قوية ما فت
جاللة الملك  والذي تميز بالخطاب التأسيسي الذي ألقاه 2001سنة " 2010نظرة "القطاع المسمى 

 أكتوبر 29 بتاريخ  بمناسبة انعقاد األيام الوطنية األولى لقطاع السياحة والتوقيع2001 يناير 10بتاريخ 
  . على اتفاقية إطار بين الحكومة والفدرالية الوطنية للسياحة2001
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 تهدف باألساس إلى رفع عدد ،لقطاعلية وفي إطار سياسة إيرادية تنم" 2010نظرة "تندرج و

ومن المرتقب أن .  ماليين أجنبي7 ماليين سائح منهم 10سياح الوافدين على المغرب ليصل إلى ال
   .2010في أفق % 20تصل مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 

  
 إلى  في طريقه على المغرب أن الهدف المتعلق بعدد السياح الوافدينلىوتجدر اإلشارة إ
 7.450.000 إلى 2000سنة سائح  4.380.000د الوافدين على المغرب من التحقيق حيث انتقل عد

 سنوات وهو ما مكن من رفع عائدات هذا القطاع 7خالل % 70 أي بزيادة تصل إلى 2007سنة سائح 
الستة أشهر األولى من وقد تأكد هذا المنحى التصاعدي خالل .  مليار درهم59من العملة الصعبة إلى 

 مع تقليص عدد الليالي %12ارتفاع عدد السياح الوفدين على المغرب ب  من خالل 2008سنة 
 ويمكن تفسير ذلك بنمو أنواع جديدة لإليواء كاإلقامات السياحية ودور %4المقضاة في الفنادق بنسبة 

  .الضيافة والمنازل القروية المعدة لالستراحة وإيواء السياح
  

  :األهداف التاليةإلى تحقيق  برنامج العمل المعتمد في هذا اإلطار رميوي
  

 سرير 160.000 سرير عبر توفير 230.000تعزيز قدرات االستقبال من أجل رفعها إلى  
  جديد؛

  
 تحرير النقل الجوي عبر فتح األجواء المغربية في وجه شركات طيران جديدة وإحداث 

في نقل متخصصة والمنخفضة التكلفة الالخطوط الملكية الجوية ألول شركة للطيران ذات 
  السياح؛

  
 70.000 عمليات التكوين في الميادين المرتبطة بالسياحة والتي سيستفيد منها الرفع من 

 الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع وتحسين جودة احترافية تعزيزشاب وتهدف إلى 
  الخدمات المقدمة؛

  
 بارتفاع 2009 سنة في هذا اإلطار ستتميز. تنمية السياحة الموجهة نحو األسواق الواعدة 

   مليون درهم؛550 مليون درهم إلى 500الغالف المالي المخصص لتنمية السياحة من 
  

 اهيكلة القطاع العمومي المكلف بالسياحة سواء على مستوى الوزارة أو الهيئات التابعة له 
 واندماج شركة تهيئة خليج أكادير وشركة كالمكتب الوطني المغربي للسياحة ودار الصانع

وإحداث مرصد تهيئة خليج طنجة في هيئة جديدة تسمى الشركة المغربية للهندسة السياحية 
  .وطني للسياحة

  
 الرامي إلى فتح" المخطط األزرق"نجاز إ  فيلتعزيز قدرات االستقبالهذا، وتتجلى أول مبادرة 

بالصويرة  محطات ساحلية ويتعلق األمر بالشاطئ األبيض بكلميم وتاغزوت بأكادير وموكادور 6
ومازكان بالجديدة وليكسوس بالعرائش ومديطرانيا بالسعيدية بقدرة استعابية إجمالية تصل إلى 

وتوجد .  هكتار3.000 سرير في مجال الفندقة على مساحة تقدر ب 70.000 سرير منها 110.000
نمية، في مراحل  والتئةاألشغال المتعلقة بالتهيئة، التي تم تفويتها لشركات عالمية متخصصة في التهي

ويقدر المبلغ االستثماري المرتقب في هذا المجال . بدرجات مختلفة بالنسبة لجميع المحطات ومتقدمة
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 منصب 35.000 منصب شغل منها 210.000هم ومن شأنه أن يمكن من إحداث ر مليار د50بحوالي 
  .مباشر

  
مدائن الذي يهدف إلى بالموازاة مع إنعاش السياحة الساحلية، تم الشروع في إنجاز مخطط 

تنمية الوجهات السياحية المعروفة كالرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة وتطوان وأكادير ومكناس 
 خصوصيات  معتالئمتفي هذا اإلطار، تم إعداد برامج جهوية للتنمية السياحية . ووارززات وزاكورة
 الفاعلين العموميين والخواص وذلك باعتماد مقاربة تشاركية تضم جميععلى حدة كل وجهة سياحية 

  . المعنيين
 

ومن جهة أخرى، تم إعداد برنامج لتنمية السياحة القروية من أجل االستجابة لحاجيات بعض 
ويتعلق األمر بتعزيز الوجهات . أنواع الزبائن والمساهمة في تنويع مصادر دخل الساكنة القروية

وجبال األطلس والمناطق الصحراوية وكذا تشجيع السياحية القروية المعروفة وعلى الخصوص الوديان 
  .وجهات أخرى على الخصوص بمناطق سوس والريف

  
كما تم إعداد برنامج عمل لتنمية السياحة الخاصة ببعض األنشطة ذات الطابع المحلي بهدف 

ويتعلق األمر على الخصوص باألنشطة المرتبطة برياضة . االستفادة من بعض الوجهات الخاصة
 على الرمال بالداخلة وميراللفت والتزحلق على األمواج بآسفي ورياضة النزول بالمضالت التزحلق

  .ببني مالل وكذا رياضة القنص بعرباوة
  

باإلضافة إلى هذه العمليات الموجهة نحو الزبناء الدوليين، تم إعداد مخطط بالدي الذي يهدف 
سعار تفضيلية ومالءمة العرض المتعلق إلى تحقيق تنمية مستدامة للسياحة المحلية عبر اعتماد أ

ويتعلق األمر .  السياح المغاربة خاصة بالمناطق الشعبية والمعروفة لدى المواطنينطلبباإليواء مع 
 وعدد الليالي المسجلة لدى  سائحبرفع عدد الرحالت المحجوزة من طرف السياح المحليين إلى مليوني

لتخفيف من ا شأن تنمية السياحة الداخلية أن تتيح إمكانية ومن.  ليلة ماليين6المؤسسات المصنفة إلى 
  .محتمل للظرفية الدولية المتعلقة بالسياحةاللتراجع لاآلثار السلبية 

  
ومن أجل مواكبة تمويل برامج تنمية القطاع السياحي وإعطاء دفعة قوية لالستثمارات في 

ت بنكية بإحداث صندوق لالستثمار سيمكن المجاالت العقارية والفندقية وشبه الفندقية، قامت مجموعا
  .ر درهميي مال10لتمويل تفوق توفير موارد لمن 

  
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي أعطاها جاللة الملك بمناسبة انعقاد األيام الوطنية الدولية 

مين النتائج يهدف إلى تث" 2020نظرة "، يتم حاليا إعداد مخطط 2008 شهر أبريل  خاللللسياحة بفاس
لجوانب النوعية واالرتباط الوثيق لقطاع ا ، أثناء برمجة العمليات،بعين االعتبارواألخذ التي تم تحقيقها 
  .واجتماعية أخرى  بقطاعات اقتصاديةةالسياحة الوطني

  
هذا، وقد مكنت الدينامية التي يعرفها قطاع النقل الجوي من إعطاء دفعة قوية للتنمية بقطاع 

، عرف قطاع النقل الجوي وتيرة  نمو مرتفعة لم 2004ومنذ تحرير السماء المغربية سنة . السياحة
  :يشهدها القطاع من قبل، تميزت على الخصوص بما يلي
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 5,2 مقابل 2007 مليون مسافر سنة 12االرتفاع الكبير لعدد المسافرين الذين بلغ عددهم  
 ؛2004 قبل سنة %2,5ل  مقاب%17 أي بزيادة سنوية تصل إلى 2003مليون سنة 

  شركة أجنبية لألجواء المغربية؛46دخول  
  

 منها %91، يتعلق 2007سنة   للرحالت المنتظمةا جديدا أسبوعيا توقيت142إنجاز  
الجديدة للرحالت المنتظمة إلى  بالرحالت المنخفضة التكلفة، وهو ما رفع عدد المواقيت

 ؛2003 توقيتا منذ 360
  

ن نقطة إلى نقطة دون التوقف بالدارالبيضاء وبالتالي تحسين  مضاعفة عدد الرحالت م 
 الربط المباشر للمدن ذات األهمية السياحية؛

  
 : حول العمليات األساسية التالية2009 و2008ويتمحور برنامج العمل لسنتي 

  
 ؛"2010نظرة "تسريع وتيرة إنجاز أوراش  

 
لى تحديد األهداف الخاصة بكل وجهة تعميم المخططات الجهوية للتنمية السياحية الرامية إ 

سياحية والحاجيات المتعلقة بقدرات االستقبال واالستثمارات األخرى وكذا الحاجيات 
 المرتبطة بالموارد البشرية؛

  
 مواصلة برنامج تكوين الموارد البشرية؛ 

  
 تفعيل مخطط بالدي؛ 

  
  .سماء  المفتوحةمالءمة قدرات االستقبال مع تطور النقل الجوي الناتج عن سياسة ال 

  
   قطاع الصناعة التقليدية7.1.2.1

  
قطاع الصناعة التقليدية، ونظرا لخصوصيات هذا في المرحلة األولى " مخطط االنبثاق "شمل

ة والتراثية واالجتماعية واالقتصادية، كان ال بد من يالقطاع السيما منها الجوانب الفنية والجمالية والثقاف
  ".2015 رؤية "أطلق عليه إسم وضع مخطط خاص بهذا القطاع

  
 الحكومة  وبالنظر إلى اإلمكانات الهامة التي تزخر بها حرف الصناعة التقليدية، أعلنت هذا،

التي تحظى األساسية من بين أهدافها يندرج  قطاع الصناعة التقليدية  أنخالل تصريحها أمام البرلمان
  .باألولوية

  
 20التوقيع تحت إشراف جاللة الملك بتاريخ القطاع بوقد تُوجت األهمية التي يحظى بها هذا 

  . على عقد برنامج بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص المعنيين2007فبراير 
  

  :وتتجلى األهداف المتوخاة من هذا البرنامج أساسا في ما يلي
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رفع اإلنتاج المغربي من منتوجات الصناعة التقليدية ذات المحتوى الثقافي والفني من  
  مليار درهم؛24 مليار درهم حاليا إلى 11والي ح
 7 مليون درهم حاليا إلى 700مضاعفة حجم صادرات القطاع عشر مرات لينتقل من  

   درهم ؛ماليير
  

  ر درهم؛يي مال7 مليون درهم إلى 1.700رفع حجم المبيعات للسياح من  
  

  . جديد منصب عمل290.000التمكين من إحداث ما يفوق  
  
 ، مليون درهم2.800 اإلجمالية لبرنامج العمل المعتمد في هذا اإلطار بحوالي تقدر التكلفةو

  : األساسية التاليةتمحور حول العملياتوي
  

هيكلة المقاوالت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعة التقليدية من أجل تشجيع  
ومن المرتقب . سيةتوفير منتوجات ذات جودة عالية بأثمنة تنافعلى ظهور فاعلين قادرين 

  ؛  مقاولة300حاليا إلى مقاولة  90أن ينتقل عدد هذه المقاوالت من 
  

الرفع من دخل الصناع التقليديين عبر توسيع ولوجهم للتمويل البنكي والقروض الصغرى  
ئ فضاءات مناسبة للبيع وتحسين ظروف عيشهم من خالل يوتحسين مسلسل التسويق وتهي

  توفير التغطية الصحية؛
  

تفعيل تدابير ذات طابع أفقي تهدف إلى تحديث القطاع والرفع من تنافسيته خاصة في ما  
يتعلق بمطابقة المنتوجات للمعايير المعمول بها ومدى مالءمتها لحاجيات السوق، وإنعاش 

 بهدف رفع القيمة الجمالية والتسويقية للمنتوجات، وتعزيز والتصميمأنشطة البحث والتنمية 
ين المستمر وتأهيل اإلطار المؤسساتي مع مراجعة أنظمة دار الصانع والغرف عمليات التكو

  .نية للصناعة التقليديةهالم
  
 فاعلين مرجعيين 7 والتي همت 2007 يونيو 13بعد التوقيع على عقود للتنمية بتاريخ و

 مشترك يشتغلون باألساس في مجال التأثيث، سيتم التوقيع على اتفاقيات أخرى ذات طابع قطاعي أو
 إنجاز األهداف بخصوصبين القطاعات من أجل تحديد االلتزامات المتبادلة للدولة والمقاوالت المعنية 

  .المحددة السيما منها حجم اإلنتاج والتصدير والتشغيل
  

  : إلى إنجاز العمليات األساسية التالية2009 و2008هذا، ويرمي برنامج العمل لسنتي 
  

التنمية الجهوية للصناعة التقليدية بعد استكمال المخططين التعميم التدريجي لمخططات  
المتعلقين بفاس والجنوب مع التركيز على تخصص كل جهة في إنتاج منتوجات وفقا 

 لإلمكانات المحلية؛
 

 تفعيل اإلصالح المؤسساتي للقطاع عبر مراجعة أنظمة غرف الصناعة التقليدية؛ 
  

 ت الصناعة التقليدية؛مواصلة برنامج تأهيل وتوسيع شبكة مجمعا 
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توفير مجاالت الستقبال االستثمارات المتعلقة بالصناعة التقليدية خاصة بمدينة فاس التي  

وتندرج في هذا اإلطار على الخصوص منطقتي . تستفيد من دعم صندوق األلفية للتحدي
  .بنجليك وعين نقبي المتخصصتين على التوالي في الجلد والزليج

  
  مات عن بعدقطاع الخد 8.1.2.1

  
من بين المحاور األساسية لمهن قطاع الخدمات عن بعد في إطار مخطط االنبثاق تم تصنيف 

 ،ويعتبر هذا القطاع إحدى مكونات المخطط التي عرفت نجاحا كبيرا حتى اآلن.  الجديدةالمغرب
  : الخصوص بما يلييتميز على لجلب االستثمارات في هذا المجال إطار مالئم بفضل 

  
 تحفيزي على صعيد الوعاء العقاري والنظام الجبائي وقانون الشغل والمساطر إطار 

 من األراضي التابعة للدولة إلى منعشين خواص من ا هكتار185وقد تم تفويت . اإلدارية
أجل إنجاز مشاريع صناعية منها مشروع تكنوبوليس بسال ووحدة لصناعة أسالك السيارات 

  ؛بعين عودة 
  

ية الستقبال التجهيزات من الطراز العالمي خاصة على مستوى إحداث بنيات أساس 
الوحدات تهم . االتصاالت والمعلوميات بهدف االستجابة للحاجيات الخاصة لهذا القطاع

 التي تم )رشوريكازاني( مدن الدارالبيضاء  التي تم إنجازها أو توجد في طور اإلنجازاألولى
 التي تم االنتهاء من )وبوليسنتك( والرباط 2007تسليم الشطر األول منها في شهر دجنبر 

 و بعد ذلك وفاس ومراكش وطنجة إنجاز شطرها األول ويوجد في مرحلة تسليم المنشآت
  المملكة؛بمدن أخرى تعميم هذه البنيات األساسية لتشمل يتم س

  
إعداد وتفعيل مخطط وطني لتكوين الموارد البشرية على اختالف مستوياتها في المجاالت  
 وكذاعند التشغيل لمرتبطة بمهن الخدمات عن بعد و وضع نظام للمساعدة على التكوين ا

 900وتقدر التكلفة اإلجمالية للتكوين بحوالي . في عين المكان للمستخدمين التكوين المستمر
  .2012-2008مليون درهم برسم الفترة 

  
 مليار درهم 15ام بحوالي هذا، ويرتقب أن ترفع أنشطة الخدمات عن بعد الناتج الداخلي الخ

 100.000 و50.000 ما بين كما ستمكن من إحداث العملة الصعبة بنفس المبلغ رفع مدخراتوتتيح 
  .منصب شغل إضافي

  
لتشمل خدمات ذات قيمة بوتيرة مرتفعة ع هذه األنشطة التي بدأت بمراكز االتصال، وستتسو

باألساس السوق الفرنسية ، تهم مية المعلومياتمضافة عالية مرتبطة باألبناك والتأمين واإلدارة وتن
 المغرب كرائد في الخدمات عن  مما يؤكد مكانة واإلسبانية نتيجة التقارب الجغرافي والثقافي واللغوي

وقد شرعت مقاوالت رائدة في هذا المجال في ممارسة أنشطتها . قرب باللغتين الفرنسية واإلسبانية
مراكز االتصال لعمال األأن رقم  في هذا الصدد تجدر اإلشارةو. بالمراكز المخصصة لهذا الغرض

 إلى 2005 بعدما انتقل من مليار درهم سنة 2008 مليار درهم حتى نهاية شهر غشت 2 ارتفع بحوالي
  .2007 مليار درهم سنة 2,6 و2006 مليار سنة 1,9
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لغ تار، في حين تب هك35 مليار درهم ويمتد على مساحة 2,8وتبلغ تكلفة تهيئة كازانييرشور 
  . هكتار300 ويمتد على مساحة  ماليير3تكلفة تهيئة تيكنوبوليس 

   قطاع الصيد البحري9.1.2.1
  

تم الشروع في إنجاز ورش كبير إلصالح قطاع الصيد الساحلي والتقليدي في إطار برنامج 
د والمالية ومدير إبحارعبرالتوقيع على اتفاقية بين وزارة الفالحة والصيد البحري ووزارة االقتصا

  . 2008 يونيو 11بتاريخ  المكتب الوطني للصيد
  

وتتجلى أهم األهداف المسطرة لهذا البرنامج في تأهيل وتحديث أسطول الصيد الساحلي 
والتقليدي من أجل الرفع من جودة الصيد وتحسين ظروف عيش وعمل البحارة الصيادين والمحافظة 

  .على سالمتهم
  

  :المتوقعة في هذا اإلطار بما يليوتتعلق االستثمارات 
  

  مركب صيد تقليدي بمعدات تخزين وحفظ السمك المصطاد؛16.000تزويد  
 

 باخرة 800 وحدة للصيد الساحلي بمعدات حفظ وتثمين المنتوجات واستبدال 1.800تجهيز  
 . سنة15يتجاوز عمرها 

  
لتخفيف من آثار ارتفاع أسعار وبالموازاة مع ذلك، تم تحديد مجموعة من التدابير الرامية إلى ا

  .المحروقات على مردودية القطاع
  

 من الدراهم، تتحمل منها ماليير 5 بحوالي 2012-2008وتقدر تكلفة هذا البرنامج للفترة 
  .الميزانية العامة للدولة مليار درهم

  
  تهدف إلى تحديد استراتيجية2008هذا، وقد تم الشروع في إنجاز دراسة خالل شهر شتنبر 

  :لتنمية جميع مكونات قطاع الصيد البحري من أجل بلوغ ثالثة أهداف رئيسية
  

تعزيز مساهمة القطاع في رفع الناتج الداخلي الخام وتنمية الصادرات وإحداث فرص الشغل  
 وتحسين دخل البحارة الصيادين؛ 

 
 تعزيز تنافسية القطاع عبر تحديث أسطول الصيد البحري وترشيد أليات تدبيره؛ 

  
  . حسين وضعية المغرب على الصعيد العالمي في مختلف شعب صناعة الصيد البحريت 

  
   قطاع التجارة الداخلية 10.1.2.1

  
 إلى تحديث التجارة عن قرب من أجل مواكبة تطور االقتصاد المغربي" مخطط رواج"يهدف 
سواق التجارية التي تتميز على الخصوص بظهور ونمو األو  بشكل خاصالتجارة الداخليةبشكل عام و

  .الكبرى وشبكات التوزيع والتسويق الدولية
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 عرض منتوجات ذات جودة تالئم حاجيات تسهيل عمليةوتتجلى أهم أهداف هذا المخطط في 

المستهلكين وتحسين تنافسية الفاعلين التجاريين وتفعيل طرق جديدة للتزويد والتوزيع وذلك من أجل 
 مليار درهم 98 إلى 2006 مليار درهم سنة 61لداخلي الخام من رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج ا

  . 2012-2008 منصب خالل الفترة 200.000 وإحداث 2012سنة 
  

  ".صندوق تنمية التجارة والتوزيع" هذا اإلطار إحداث صندوق يسمى  فيتموقد 
  

والت الصغرى ، مع الوكالة الوطنية إلنعاش المقا2008 يونيو 11 اتفاقية بتاريخ كما تم توقيع
  :مكونات األربع التاليةال  وتشمل في هذا المجالاالجراءات المتخذة  لوضعوالمتوسطة،

  
وتتجلى مساهمة الدولة في تمويل المشاريع . اعتماد وتأهيل وإصالح الفضاءات التجارية 

 درهم لكل تاجر بالنسبة 5.000الخاصة المعدة من طرف الفاعلين المعنيين في حدود 
 في حدود من الكلفة اإلجمالية بالنسبة لعمليات االستثمار% 75 ودراسة والخبرة لعمليات ال
  ؛ درهم لكل مستفيد20.000

  
تشجيع ظهور فاعلين مرجعيين قادرين على تفعيل المفاهيم الجديدة المتعلقة بتنمية الشبكات  

ق في ويساهم الصندو. التجارية المغربية وتوسيع عملها على الصعيدين الوطني والدولي
   ؛ لكل عملية ماليين درهم4تمويل الخبرة الالزمة لتنمية هذه الشبكات في حدود 

  
إحداث مناطق لألنشطة التجارية تستجيب لحاجيات استقطاب الزبناء وولوجهم للفضاءات  

بالنسبة % 80وستمول التكاليف المرتبطة بهذه العملية في حدود . وجودة المنتوجات
  ؛ لتهيئة المناطق المستهدفةالستثماراتا  من كلفة%20درهم و مليوني في حدودللدراسات 

  
وضع مخططات جهوية لتحديد التوجهات التي يجب أن تتحكم في إعادة هيكلة التجارة  

  .والتوزيع على الصعيد الجهوي
  

  :توزع كما يليوت مليون درهم 900تقدر التكلفة اإلجمالية لهذه العملية ب 
  

   نقطة بيع؛18.000جر عن قرب ب ا مليون درهم إلنشاء المت450 
  

   مليون درهم لتشجيع ظهور فاعلين وطنيين جدد؛100 
  

   درهم إلحداث مناطق لألنشطة التجارية؛يني مال310 
  

  . مليون درهم للدراسة المتعلقة بمخطط تنمية التجارة الداخلية40 
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   تنمية الصادرات11.1.2.1
  

بارها عامال أساسيا في التنمية االقتصادية من أجل إذكاء دينامية الصادرات الوطنية باعت
واالستجابة للطلب الخارجي الموجه للمغرب، تعتزم الحكومة إحداث صندوق لتنمية الصادرات 

. 2009 مليون درهم برسم سنة 250 مليون درهم منها 500يخصص له غالف مالي إجمالي قدره 
  :ويرمي هذا الصندوق إلى تحقيق األهداف التالية

  
نافسية المقاوالت الصغرى والمتوسطة عند التصدير من خالل االستفادة من اتفاقيات تعزيز ت 

  التبادل الحر الموقعة من طرف المغرب؛
  

تنمية تسويق الصادرات المغربية عبر االستفادة من الفرص التي تتيحها االستراتيجيات  
  . دماتالقطاعية المعتمدة من طرف الحكومة في مجاالت الفالحة والصناعة والخ

  
وسيساهم هذا الصندوق أساسا في تنمية تكتالت المقاوالت الصغرى والمتوسطة من أجل تنمية 

  . التصدير وتعزيز التواصل واإلعالم في مجال التصدير
  

   قطاع اللوجستيك 12.1.2.1
  

يهدف المغرب من خالل إرساء دعائم تنافسية لوجستيكية إلى تعزيز تنافسية مجموع االقتصاد 
كما ستمكن .  لما لها من تأثير مباشر على تكلفة تصدير واستيراد البضائع ونقلها داخل البالدالوطني

 من االستفادة من الموقع الجغرافي االستراتيجي الذي يتمتع به المغرب السيما قربه من السياسةهذه 
 .السوق األوربية

  
لنقل الطرقي والسككي هذا، وفي إطار مواصلة اإلصالحات المؤسساتية المعتمدة في مجال ا

والجوي والبحري وتسريع وتيرة إنجاز البنيات األساسية في مختلف المجاالت، تم الشروع في إنجاز 
دراسة ممولة من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية بتعاون وطيد مع 

ى تحديد وتفعيل استراتيجية وتهدف هذه الدراسة إل. مجموع الفاعلين العموميين والخواص المعنيين
  : وتتمحور حول النقاط التالية،مندمجة لتنمية التنافسية اللوجستيكية للمغرب

  
   ترشيد نقل البضائع وتنمية المراكز اللوجستيكية؛شروط تحديد  

  
   لحاجيات الفاعلين؛وفقا تحديد طرق التكوين في المهن المتعلقة بالنقل واللوجستيك  

  
ة اللوجستيكية بشراكة مع القطاع الخاص من أجل تتبع ومراقبة مدى إحداث مرصد للتنافسي 

  .فعالية األنظمة اللوجستيكية المتواجدة
  

   إنشاء البنيات التحتية المادية 2.2.1
  

تعتبر البنيات األساسية ذات الطابع العام ضرورية للسير العادي للنشاط االقتصادي في حين 
. في بعض المجاالت المعينةحسين ظروف استقبال االستثمارات تروم البنيات األساسية الخاصة إلى ت
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ويهدف إنجاز هذه البنيات إلى مواكبة التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد وتشجيع ظهور ونجاح 
  .المبادرات الخاصة

  
   البنيات األساسية العامة1.2.2.1

  
 بقطاعات على الخصوصعلق تهدف الحكومة من خالل تنمية البنيات األساسية العامة التي تت

النقل الطرقي والسككي والجوي والبحري إلى تسهيل تنقل األشخاص والبضائع باإلضافة إلى كونها 
  .تشكل عامال أساسيا في االندماج الجهوي والدولي وتحسين تنافسية ومردودية المقاوالت

 
  برنامج الطرق والطرق السيارة.  أ

  
 أجل تغطية وذلك من كلم 1.500رق السيارة إلى إنجاز الطبيهدف البرنامج األول المتعلق 

ل ضشرف هذا المخطط على االنتهاء في آجاله المحددة وذلك بفيو. 2010حاجيات البالد في أفق 
 كلم خالل 100 خالل سنوات التسعينات إلى  كلم40 من تارتفاع وتيرة اإلنجاز السنوي التي انتقل

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الشبكة تربط . 2006سنة ء من ابتدا كلم 160 وإلى 2005-2002الفترة 
  : كما يليجهاتبين عدة 

  
 أكادير، ويندرج هذا الطريق السيار – مراكش – سطات – الدار البيضاء – الرباط –طنجة  

  في إطار المحور الرابط بين شمال وجنوب المملكة وكذا بين أوربا وأفريقيا؛
  

ندرج ي الخط بين وسط وشرق المملكة ومن المرتقب أن  وجدة، ويربط هذا– فاس –الرباط  
  في إطار الطريق السيار الذي يعبر أقطار المغرب العربي؛

  
 ربط المراكز الصناعيةهذا الخط إلى  ، ويهدف الجرف األصفر– الجديدة –الدار البيضاء  

  ؛في ما بينها
  

  . الساحلي المتوسطي ويندرج في إطار الطريقا تطوان، ويعتبر هذا الخط محلي-الفنيدق  
  

 على عقد 2008 يونيو 2وقعت الدولة وشركة الطرق السيارة للمغرب بتاريخ قد  و،هذا
 مليون درهم 38.100 ويتعلق ببرنامج استثماري تقدر تكلفته ب 2015-2008برنامج جديد للفترة 

  :ما يلي ويهم 
  

يدق، والخط الذي نالف –استكمال المقاطع التي توجد قيد اإلنجاز ويتعلق األمر بتطوان  
 أكادير على مسافة –سيربط المجمع المينائي لواد الرمل بشبكة الطرق السيارة، ومراكش 

    مليون درهم؛24.348لغ يناهز ب كلم، بم323 وجدة على مسافة - كلم، وفاس233
  

ويتعلق األمر .  كلم383انطالق مشاريع جديدة للطرق السيارة على مسافة إجمالية تقارب  
ط الثالث للطريق السيار الرابط بين الرباط والدارالبيضاء، والمدار الخارجي للرباط، بالخ

 آسفي، بكلفة – برشيد والجديدية-والمقطع الرابط بين برشيد وبني مالل، وتيط مليل 
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 شبكة الطرق السيارة ستبلغوفي نهاية هذا البرنامج .  مليون درهم13.752إجمالية تناهز 
  . كلم1.800 طرف شركة الطرق السيارة للمغرب ما مجموعه التي تم إنجازها من

  
وبالموازاة مع ذلك، يتم تسريع وتيرة إنجاز الطرق والمسالك بكل أنحاء المملكة حيث انتقلت 

شبكة الطرق ل الشبكة الطرقية  مخططمةء كلم سنويا مع مال1.500إلى كلم  1.000هذه الوتيرة من 
هذا، وتحظى المناطق .  كلم630 الطرق السريعة على مسافة السيارة عبر إنجاز برنامج هام من

 510المعزولة خاصة في الشمال بأهمية بالغة من خالل إنجاز الطريق الساحلي المتوسطي على مسافة 
  . الناضور–كلم الرامي إلى ربط المركزين االقتصاديين طنجة وبركان 

  
وطني الثاني للطرق القروية من أجل ومن ناحية أخرى، سيتم تسريع وتيرة إنجاز البرنامج ال

 كلم وكذا رفع نسبة ولوج الساكنة القروية إلى الشبكة الطرقية إلى 2.000إلى كلم  1.500رفعها من 
 مليار 15لغ إجمالي يقدر ب ب كلم من الطرق بم15.000 وذلك من خالل إنجاز 2015في أفق % 80

  . المعنية المحليةتمويل الطرق والجماعاتدرهم بفضل تمويل مشترك بين ميزانية الدولة وصندوق 
  
  البرنامج السككي.  ب

  
بعد تثنية الخط الرابط بين مكناس وفاس وإنجاز الخط الجديد الرابط بين تاوريرت والناضور 

ليا المكتب الوطني للسكك الحديدية ا حعملوربط المركب المينائي طنجة المتوسطي بالشبكة الوطنية، ي
  :ى تتعلق بما يليعلى إنجاز أوراش كبر

  
 كلم في أفق 1.500إنجاز تصميم مديري للخطوط الفائقة السرعة والتي ستمتد على مسافة  

وستنطلق األشغال المتعلقة بإنجاز الخط الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء ابتداءا . 2035
   مليار درهم؛20من السنة المقبلة بتكلفة إجمالية تصل إلى 

  
لمحطات السككية وفقا لمفهوم جديد يعتبر هذه المحطات أماكن مواصلة برنامج تجديد ا 

الدارالبيضاء مراكش ووهو ما ينطبق على محطة .  والترفيه وليس فقط نقاط عبورويقللتس
  .الميناء والرباط وفاس وسال ووجدة

  
  البرنامج المينائي. ج
  

رية الخارجية للمغرب نظرا لألهمية البالغة التي يكتسيها النقل البحري في المبادالت التجا
والدور المهم الذي تلعبه الموانئ في هذا اإلطار، كان ال بد من التركيز على تحسين مردودية األنشطة 

  : أدى تحريرها إلى تحقيق عدة مكتسبات تتجلى باألساس في ما يليالتيالمينائية 
  

  تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى التنافسية ؛ 
  

  ات المينائية؛الخدمسلسلة تبسيط وتسهيل  
  

  تقليص التكاليف المرتبطة بإفراغ وشحن البواخر؛ 
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  إشراك المبادرة الخاصة في إنجاز البنيات األساسية واالستغالل المينائي؛ 
 

باإلضافة إلى تعزيز وتأهيل مختلف تجهيزات موانئ المملكة، ستتمحور البرامج االستثمارية 
  :حول العمليات التالية

  
ير المتعلق بإنجاز المركب المينائي طنجة المتوسطي، من خالل مواصلة المشروع الكب 

 والشروع 2009 والميناء الخاص بالمسافرين سنة 2008استكمال ميناء أول للحاويات سنة 
 ماليين حاوية في أفق 5في إنجاز ميناء ثاني للحاويات من شأنه أن يرفع قدرة المركب ب

  مليار درهم؛14 بتكلفة تقدر ب 2012
  

ناء الدارالبيضاء والتي ينقل الحاويات بمب تعلقة الشطر الثالث من البنيات األساسية المإنجاز 
  .2012سيشرع العمل بها سنة 

  
  برامج النقل الجوي. د
   

الخاص بقطاع السياحة توفر شرطين أساسيين على " 2010 رؤية"يقتضي نجاح مخطط 
  : الجويمستوى النقل

  
ا الشرط بفضل اقتناء الخطوط الملكية المغربية وقد توفر هذ. تعزيز األسطول الجوي 

تفعيل سياسة السماء المفتوحة التي مكنت من فتح األجواء المغربية في ولطائرات جديدة 
 أدت هذه المنهجية إلى تحسين ظروف وقد. وجه الفاعلين األجانب خاصة منهم األوربيين

ف النقل وسهولة أكبر في ربط المنافسة بين شركات الطيران وبالتالي تقليص مهم في تكالي
  المناطق السياحية؛

  
، 2010في أفق مسافر  مليون 30الرفع من قدرات استقبال المطارات الوطنية لتصل إلى  

وتحديث الوسائل التقنية واألمنية على مستوى أنظمة المالحة الجوية وكذا الرادارات 
هذا المجال على الخصوص ويتعلق البرنامج االستثماري المعتمد في . ومعدات المراقبة

مطار محمد ب 1بإنجاز ممر ثالث لنزول الطائرات ورصيفه الخاص وتهيئة الرصيف رقم 
واالنتهاء من إنجاز مطار جديد مطار مراكش المنارة  الخامس بالدارالبيضاء وتوسيع

تهيئة محطات المسافرين ببنسليمان سيعوض المطار القديم للدارالبيضاء أنفا باإلضافة إلى 
وتقدر االستثمارات المتوقعة في .  سال ووجدة أنكاد وأكادير المسيرة والصويرة-بالرباط

 بحوالي 2012-2008إطار المخطط االستراتيجي للمكتب الوطني لتنمية المطارات للفترة 
  .2009 مليار درهم برسم سنة 1,9 و2008 مليار درهم برسم سنة 2 مليار درهم منها 8,6

  
  ة أخرىبنيات تحتية عام. ه

  
المخصصة لمختلف ويتعلق األمر على الخصوص ببرنامج بناء السدود من أجل تخزين المياه 

، وبناء المحطات الكهربائية وشبكات الماء الصالح للشرب وشبكات قتصاديةالستعماالت المنزلية واالا
يات تحتية جديدة تستند على مشاركة القطاع الخاص، باإلضافة إلى بنصيغ السقي من خالل اعتماد 

 البرامج لهذه بتفصيل قرطوسيتم الت .أخرى في مجاالت التعليم والتكوين والصحة والتجهيزات اإلدارية
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المصاحب لمشروع في الباب الثالث من هذه المذكرة وفي التقرير الخاص بالمقاوالت والمنشآت العامة 
 . قانون المالية

 
  اريع االستثمارية البنيات األساسية الخاصة باستقبال المش2.2.2.1

  
تم تطوير منهجية جديدة في مجال تهيئة الفضاءات المخصصة الستقبال االستثمارات وذلك 

  .باالعتماد على التجارب السابقة في مجال المناطق الصناعية
  

 األساسية المتعلقة بالربط بشبكة الماء والتطهير السائل والكهرباء  التجهيزاتإلى باإلضافةو
مجموعة متكاملة من الخدمات المشتركة من ن الفضاءات الجديدة ستتوفر على إ فتوالطرق واالتصاال

التجهيزات اللوجستيكية والتقنية ذات  ويتعلق األمر ب.م تحسين التنافسيةث التكاليف ومن تقليصأجل 
  .االستعمال المشترك والتكوين وتقديم المساعدة عن بعد للمقاوالت الجديدة

  
ندماج أمثل لهذه الفضاءات ومالءمتها مع الحاجيات الحقيقية ومن أجل الحصول على ا

تتدخل هذه الهيآت و. للفاعلين، تم تفويت إنجاز هذه المجاالت في جميع مراحله إلى هيآت متخصصة
منذ مرحلة تصور وتصميم المجال إلى غاية االنتهاء من األشغال وتدبيره عبر المرور بالتهيئة 

إطار مقاربة تشاركية تساهم فيها جميع الهيآت العمومية والخاصة واإلنعاش والتسويق وذلك في 
 .المعنية

   
. اتعامة أو موجهة لبعض القطاعذات التخصصات الفي هذا اإلطار، تم إنجاز عدة فضاءات 

  :ويتعلق األمر على الخصوص بما يلي
  

لرباط بالدارالبيضاء ومراكز الخدمات عن بعد با" رشوريني: "في مجال الخدمات عن بعد 
  وطنجة وفاس ومراكش ووجدة وأكادير والجديدة والداخلة ؛

  
بالدارالبيضاء " تكنوبارك: "عالية المضافة القيمة الفي مجال التكنولوجيات ذات  
  بالرباط؛" تكنوبوليس"و

  
مجمعات سلوان بالناضور وتامدروست بسطات والنواصر : في المجال الصناعي 

  ف األصفر بالجديدة وطنجة المتوسطي؛جرالبالدارالبيضاء وكزناية بطنجة و
  

  مناطق مخصصة لهذه الغاية بطنجة وطنجة المتوسطي؛: في المجال اللوجستيكي 
  

  مناطق حرة بطنجة والناضور؛: في مجال الصادرات 
  

  مراكز فالحية بمكناس وبركان؛ : في المجال الفالحي 
  

  . الساحليةسياحةالمحطات : في المجال السياحي  
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  مناخ األعمال   تحسين 3.2.1
  

 قضاءيقتضي تحسين مناخ األعمال مالءمة اإلطار المؤسساتي والمالي والضريبي والنهوض بال
ويتعلق األمر بتعزيز جاذبية البالد لالستثمارات الوطنية . وتنمية  المقاربة التشاركية وتأهيل المقاولة

فع تحديات العولمة وانفتاح  النسيج اإلنتاجي الوطني وتمكينه من رمردوديةوالخارجية وتحسين 
  .األسواق

  
   تحسين اإلطار المؤسساتي1.3.2.1

  
وآليات ه  مجموعة من التحسينات المتواصلة تتعلق بتنظيمالحالييعرف اإلطار المؤسساتي 

ويتعلق األمر . لالستثماراتدفعة قوية إعطاء و وجه تمكينه من أداء مهامه على أكمل وتهدف إلى هعمل
  : التاليةبالهيآت األساسية

  
   الوزير األول والهيآت التابعة له؛ وصايةلجنة االستثمارات الموضوعة تحت 

  
  المراكز الجهوية لالستثمار والتي تغطي حاليا كل جهات المملكة؛ 

  
الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة وتقوم أساسا بمواكبة تأهيل  

  المقاوالت الصغرى والمتوسطة؛
  

وطني للملكية الصناعية والثقافية والرامي إلى حماية حقوق المخترعين وفقا المكتب ال 
لاللتزامات الدولية التي أخذها المغرب على عاتقه ومنح الثقة لشركاء المغرب من خالل 

  التأكيد على إرادة مكافحة ظاهرة القرصنة؛
  

رف التجارة المنظمات والجمعيات المهنية الممثلة للقطاعات المنتجة السيما منها غ 
والصناعة والخدمات التي ينبغي أن تعرف إصالحا عميقا يرمي إلى جعلها عامال أساسيا 
في اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي وناطقا رسميا باسم القطاعات التي تمثلها أمام السلطات 

  العمومية وشركائها المحليين والخارجين؛
  

  .التجمعات ذات المصلحة االقتصادية 
  

خرى، يرتقب أن يتم تحويل مديرية االستثمارات إلى مؤسسة عمومية من أجل من ناحية أ
  .إضفاء مزيد من المرونة والفعالية على تدخالتها الرامية إلى إنعاش االستثمار الخاص

  
   تهيئة اإلطار المالي والضريبي2.3.2.1

  
  :التاليةيتواصل تحديث اإلطار المالي والضريبي بوتيرة سريعة من أجل تحقيق األهداف 

  
تحسين ظروف تمويل االقتصاد الوطني الذي يتميز على الخصوص بتقليص كلفة المال  

ل يوبتعميق سوق الرساميل مما مكن المقاوالت السيما الصغرى والمتوسطة من تمو
  ؛ في احسن الظروفاستثماراتها 



 2009مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

  مذكرة تقديم
 
 

31

  تعزيز انفتاح النظام المالي الوطني على محيطه الدولي؛  
  

أهمية التي يخضع لها حسب  والتنظيم نظام عبر مالءمة المراقبةتعزيز تضامن هذا ال 
  . وطنيا ودولياالمخاطر المحدقة

  
من ناحية أخرى، يعرف النظام الجبائي إصالحات متواصلة تهدف إلى جعله وسيلة هامة 

ح النظام ويتعلق األمر بإصال. لتحفيز االستثمار واإلنتاج وتعزيز تنافسية المقاولة أمام المنافسة الدولية
تفعيل اإلصالح الجبائي المحلي في اتجاه تبسيطه وإضفاء مزيد من االنسجام على مكوناته وكذا 

الضريبية لنسب ا وإضفاء االنسجام تدريجيا علىإلى تقليص الرامي لوالية التشريعية الحالية الضريبي ل
  .ة المضافةالمتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيم

  
   تخليق اإلدارة3.3.2.1

  
يتم تخليق اإلدارة عبر تعزيز الشفافية في مسلسل اتخاذ القرار داخل الجهاز اإلداري وذلك من 

 الطابع المادي تنحيةخالل إعداد ونشر كراسات المساطر الخاصة بكل مصلحة وتبسيط المساطر و
 العمومية وكذا إصالح النظام القانوني للمساطر اإلدارية تدريجيا وإصالح نظام إبرام الصفقات

  اإلدارة القوية للسلطات العموميةفي هذا اإلطاروتندرج . والقضائي من أجل تعزيز استقاللية القضاء
 هذه ليهإأنيطت  على إثر تعيين جاللة الملك لمسؤول سامي خاصة الرشوة لمحاربة جميع مظاهر

  .المهمة
  

   تنمية مقاربة الشراكة4.3.2.1
  

 تكريس مقاربة الشراكة من خالل التوقيع على عقود متفاوض بشأنها بين القطاع العام يتم
وتمكن هذه . والقطاع الخاص في إطار يتسم باالنفتاح ويأخذ بعين االعتبار المصالح المتبادلة للطرفين

 هم وواجباتهم بفضل توضيح حقوقاألطراف المتعاقدة تعزيز مناخ الثقة بين المقاربة باألساس من
وتحسين الرؤية في ما يتعلق بآفاق تطور عالقاتهم المتبادلة، نتيجة للطبيعة المتعددة السنوات للعقود، 

   .على المدى المتوسط
  

تساهم مقاربة الشراكة في تعزيز التكامل وإضفاء مزيد من االنسجام والفعالية على وبذلك، 
  .تدخالت مختلف الفاعلين العموميين والخواص

  
 السياسات القطاعية  توسعا متواصال لضمان تفعيل مجال تطبيق هذه المقاربةويعرفوهذا، 

   . التي تكتسي أهمية خاصة في أحسن الظروف الممكنةوالبرامج االستثمارية
  

وقد تم تطبيق هذه المقاربة بالنسبة للمشاريع الكبرى في المجال الصناعي وكمثال على ذلك 
  . ارد الفوسفاطية ومجاالت السياحة والفالحة والسكن والتعليمنيسان ومشاريع تثمين المو-رونومشروع 
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   تأهيل المقاوالت 5.3.2.1

  
دعم ب 2012-2008تم وضع برنامج لتأهيل وتحديث المقاوالت الصغرى والمتوسطة للفترة 

  . مليون درهم600مالي من الدولة بمبلغ 
  

البرنامج حسب منهجية جديدة  تفعيل هذا  مهمة الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالتولىوتت
  :تقتضي مالءمة تدخالتها حسب مستوى تنافسية المقاوالت

  
المقاوالت الواعدة التي تتوفر على إمكانات هامة للتنمية، وتستفيد من عمليات المواكبة في  

  ؛"امتياز"سمى ي برنامجإطار تعاقدي وفق 
  

ن خالل برامج ترابية وقطاعية المقاوالت األخرى، وتستفيد من عمليات الهيكلة والتحديث م 
  ".مساندة"يشارك فيها الفاعلون المحليون والجهويون وذلك في إطار برنامج تعاقدي يسمى 

  
 مع الوكالة الوطنية لتنمية المقاوالت للفترة 2008 يونيو 11ووفقا لعقد البرنامج الموقع بتاريخ 

 تصرف هذه الوكالة ويهدف إلى ، تم إحداث صندوق دعم تنافسية المقاوالت وضع تحت2008-2012
  :تمويل العمليات التالية

  
  ؛"امتياز" مشاريع مليون درهم برسم 2,10من كلفة الخدمات في حدود % 70 

  
  ؛"مساندة "مشاريع درهم برسم 560.000من كلفة الخدمات في حدود % 80 

  
عاونيات من كلفة الخدمات المرتبطة بالدراسات والخبرة والمساندة المؤسساتية للت% 100 

  .من الموارد المخصصة للصندوق% 10المهنية  في حدود 
  

مقاولة  6.300يصل عدد المقاوالت التي ستستفيد من الخدمات المذكورة إلى  ومن المرتقب أن
  ".متيازا"بالنسبة لبرنامج مقاولة  210و" مساندة"بالنسبة لبرنامج 

  
ي نتائج ر التعاون مع االتحاد األورب في إطاهوضع الذي تم برنامج دعم المقاوالتويسجل هذا، 

ث الصندوق احد تم إ،وفي هذا الصدد. على مستوى تعزيز التنافسية لمواجهة المنافسة الخارجية إيجابية
 مليون أورو، تتم تغطيته 40الوطني لتأهيل المقاوالت الذي خصص له غالف مالي يصل إلى 

والت الصغرى والمتوسطة إلى التمويالت البنكية طرفين، ويهدف إلى تسهيل ولوج المقاالبالتساوي بين 
   .بشروط تفضيلية

  
  :وتتعلق العمليات الممولة في إطار الصندوق الوطني لتأهيل المقاوالت أساسا بما يلي

  
من الكلفة % 90عمليات المساندة التقنية في الدراسات واالفتحاص والخبرة في حدود  

   درهم؛400.000 لكل مقاولة اإلجمالية على أن ال يتعدى المبلغ المخصص
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مخططات التحديث القتناء معدات التجهيز في إطار التمويل المشترك مع األبناك  
  . للوحدات الصناعيةةالتكنولوجي

  
  :لتكميل تدخالت الصندوق الوطني لتأهيل المقاوالت تم إحداث الصناديق التاليةو

  
كحد أقصى من % 60إلى ضمان ويهدف " استمرار"صندوق إعادة الهيكلة المالية المسمى  

  القروض البنكية الممنوحة للمقاوالت من أجل تغطية عمليات هيكلة الديون؛
  

 "تأهيل المقاوالت"المحدث من طرف دار الضمان وصندوق " فورس"صندوق الضمان  
  .المحدث في إطار التعاون مع الجمهورية الفدرالية األلمانية

  
 الحرص على تحسين مردودية وتنافسية المقاوالت، بذلت بالموازاة مع هذه العمليات وفي إطار

مجهودات هامة من أجل تثمين الموارد البشرية سواء على مستوى التأطير عبر عمليات إعادة التكوين 
  . والتكوين المستمر أو على مستوى اليد العاملة من خالل تكثيف محو األمية داخل الوحدات الصناعية

  
 سيتواصل إحداث واعتماد المراكز التقنية لتحليل ومراقبة المنتوجات  وفي نفس السياق،اأخيرو

، وذلك بغية ضمان 2010 معيار في أفق 10.000وتنميطها مع اإلشارة إلى أنه ستتم المصادقة على 
مطابقة جودة المنتوجات الوطينة للمعايير الدولية وبالتالي تسهيل بيع هذه المتوجات باألسواق 

  .الخارجية
  

   تشجيع المبادرة الخالقة 6.3.2.1
  

  .تعتبر المبادرة الخالقة عامال قويا من عوامل التنمية، شأنها في ذلك شأن االستثمار
  

  :ما يليب المتخذة في هذا الصدد التدابيروتتعلق 
  

تفعيل صندوق دعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية المحدث بمقتضى قانون المالية لسنة  
  ؛كوين الميثاق الوطني للتربية والت في إطار تفعيل2001

  
تنمية تكامل مختلف الكفاءات الوطنية المتوفرة عبر تشجيع تنظيمها في إطار شبكة وتعزيز  

ة الخاصة بين الجامعات من جهة والمصالح يعمليات الشراكة لبعض الدراسات التطبيق
  ؛من جهة أخرىوالهيآت العمومية وكذا المقاوالت الخاصة 

  
 تطوير التكنولوجيات خاصة منها تلك المتعلقة بالبيولوجيا والتكنولوجيا الدقيقة تنمية مراكز 

ر ي من أجل توف(MASCIR)" مسير"جدا واإللكترونيك الدقيقة وذلك بشراكة مع جمعية 
بداع اإلبنية تحتية مادية وتكنولوجية وموارد بشرية ذات كفاءات عالية قادرة على 

وتمثل عنصرا فعاال  المضافة ذات القيمةجديدة الخدمات ال وفي مجال االنتاجختراع واال
 وتقدر كلفة هذا البرنامج. المستدامةاالقتصادية تنمية إلحداث المقاوالت ولتوفير شروط ال

 مليون درهم وصندوق 300 بمليار درهم تتحمل ميزانية الدولة منها 2013-2009للفترة 
   ؛ مليون درهم150الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
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تشجيع عمليات البحث والتنمية داخل المقاوالت خاصة في إطار اتفاقيات الشراكة في  
  التكنولوجيات للبالد؛نقل القطاعات الواعدة من أجل تسهيل 

  
مواكبة حاملي المشاريع الخالقة تقنيا وماليا خاصة في إطار مشاتل المقاوالت التي تم  

 .وجية والصناعيةوضعها داخل المجمعات التكنول
  
II- التقدم االجتماعي   
  

  .تَعتبر الحكومة النهوض بالقطاعات االجتماعية من بين أهدافها األساسية
  

، ركز التصريح الحكومي، على ضرورة إرساء دعائم توافق اجتماعي جديد طاروفي هذا اإل
،  الموارد البشرية وتسريع وتيرة تثمين على جميع المستوياتعلى أساس تحسين ظروف عيش الساكنة

  .وهو ما سيساهم في ظهور طبقة متوسطة من شأنها أن تشكل العمود الفقري للمجتمع المغربي
  

   تحسين ظروف عيش السكان1.2
  

 رفع مستوى من جهة إلى اإلجراءات المتخذة من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة تهدف
  . وضع إطار مالئم للعيشومن جهة أخرى إلى  العيش 

  
  تحسين مستوى العيش 1.1.2

  
  :ترتكز السياسة الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى عيش الساكنة حول محورين أساسين

  
  الحفاظ على القدرة الشرائية؛ 

  
  .الرفع من الدخل 

  
   الحفاظ على القدرة الشرائية 1.1.1.2

  
الغذائية كما هو معلوم، عرفت أسعار المواد األساسية السيما منها أسعار البترول والمواد 

وسط .  في األسواق الدولية خالل السنوات األخيرة وباألخص منذ نهاية السنة الماضيةمهولةارتفاعات 
 على ي تأثير سلبمع ما لذلك منلمواد األساسية اتضخمية وارتفاع أسعار الضغوط مخاوف مصدرها ال

  .القدرة الشرائية للمواطنين
  

 بفضل تدخالت حازمة من طرف الدولة أمكن تفاديهات  التأثيرات السلبية لهذه التطوراغير أن
  :  مستويين فيتجلت

  
أدنى مستوى في معدل التضخم  حصرمواصلة سياسة موازنية ونقدية مالئمة من أجل  

ممكن، إذ على الرغم من ارتفاع هذا المؤشر مقارنة مع معدالت السنوات السابقة لكنه بقي 
حيث أمكن من جهة ضبط االرتفاع ، د الدوليأقل من النسب التي تم تسجيلها على الصعي
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 مناخ يتسم بفقدان الثقة لدى الفاعلين ومن جهة أخرى تفادي لألسعار الداخلية المهول
  االقتصاديين واالجتماعيين؛

  
مواصلة دعم األسعار الداخلية للمواد األساسية عبر آليات المقاصة والتي أصبحت تشكل  

 المقاصة في نهاية السنة الجارية ت تحماليتوقع أن تصل و .عبئا كبيرا على الميزانية العامة
 مليار درهم على الرغم من الزيادات التي تم تطبيقها على بعض المواد البترولية 36مبلغ 

من الناتج % 5,4 يرتقب أن تمثل هذه التحمالت حيث، 2008 زيولابتداءا من فاتح يو
  .2002سنة % 0,9الداخلي الخام مقابل 

  
 االدخار العمومي ز الحكومي الرامي إلى تعزيتوجهذه التطورات أن تعيق الومن شأن ه

  .وبالتالي تحسين شروط تمويل نفقات االستثمار
  

، أصبح من الضروري اعتماد إصالحات عامة وبنيوية لنظام المقاصة في إطار مقاربة لذا
  .تشاركية يساهم فيها جميع الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين المعنيين

  
  : ومن بين محاور التفكير المطروحة للنقاش، والممكن اعتمادها في هذا الصدد، نذكر ما يلي

  
تقليص التبعية للخارج في مجال المواد الغذائية األساسية وتعزيز األمن الغذائي للبالد عبر  

ر، االستفادة من اإلمكانيات اإلنتاجية الوطنية للقطاع الفالحي وفقا لتوصيات المخطط األخض
وفي المجال الطاقي عبر تفعيل سياسة الفعالية الطاقية وتكثيف اللجوء إلى الطاقات المتجددة 

  المتوفرة على الصعيد الوطني؛
  

وضع آليات تمكن من توجيه عمليات الدعم نحو الشرائح المجتمعية المعوزة التي توجد في  
س الموضوعية لتوزيع ومن شأن خريطة الفقر أن توضح األس. حاجة ماسة لهذه المساعدات

  عادل ومنصف للمساعدات العمومية؛
  

إصالح صندوق المقاصة من أجل تعزيز القدرات التدبيرية والتتبع والمراقبة مع الحرص  
على تفويت بعض األنشطة للقطاع الخاص من أجل تعزيز الفعالية وتمكين هذه الهيئة من 

  .التركيز على مهامها األساسية
  

  دخل الرفع من ال2.1.1.2
  

وفي هذا . تهدف الحكومة من وراء رفع الدخل إلى ضمان شروط عيش مالئم لجميع المواطنين
  :الصدد تم اتخاذ عدة إجراءات تصب في االتجاهات األساسية التالية

  
  قيم العملتكريسعنصرا لإنعاش الشغل الذي يشكل عامال أساسيا في االندماج االجتماعي و 
 ولفرص الشغل ترتكز على ثرواتتفعيل سياسة عامة محدثة لل يتم ،هكذاو. كرامة المواطنو

 البنيات األساسية المهيكلة وسياسة تكوين لتهيئة المشاريع الكبرى إنجازتشجيع االستثمار و
يتم و .تعتمد على مالءمة شعب التكوين وتخصصات الخريجين مع حاجيات سوق الشغل

عن األيام الوطنية للتشغيل المنعقدة سنة حاليا تنفيذ برامج خاصة وفقا للتوصيات المنبثقة 
والرامي إلى إدماج " إدماج" برنامج : ويتعلق األمر بالبرامج الثالثة التالية. 2005
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والهادف إلى " تأهيل" برنامج  شاب في سوق الشغل على مدى ثالث سنوات؛ 105.000
 اإلدماج وتنظيم مالءمة كفاءات المرشحين لحاجيات سوق الشغل عبر تنمية التكوين بغرض

 ويرمي إلى تشجيع الشباب على "مقاولتي"برنامج   المهنية؛تجربةتداريب الكتساب ال
  . إحداث مقاوالتهم الخاصة

  
بين من خالل نسبة البطالة على الصعيد توقد برهنت هذه المبادرات على فعاليتها آما ي

تراجعها على انية الوطني التي عرفت تراجعا مستمرا خالل السنوات األخيرة مع إمك
 يتعينومع ذلك . 2012في أفق % 7 نسبة بهدف بلوغ% 9 القريب تحت عتبة المدى

بذل مجهودات إضافية من أجل تقليص البطالة بالمجال الحضري السيما في صفوف 
  ؛اتداحاملي الشه

  
وتأتي . رفع مستوى أجور الموظفين التابعين للقطاع العمومي ومستخدمي القطاع الخاص 

 للحوار االجتماعي والتي تحرص الحكومة على مواصلته  األخيرةدورةال إثرلزيادة هذه ا
 للتشاور والمناقشة المفتوحة بين مختلف الشركاء ا عليه باعتباره إطارواستمراريته

رع في تطبيقها ابتداءا من وتتعلق أهم التدابير المتخذة والتي شُ. االقتصاديين واالجتماعيين
موزعة على شطرين % 10 رفع الحد األدني لألجور ب   :ما يلي ب2008 زيولفاتح يو

 رفع التعويضات ي سيتم تطبيق الزيادة فيه على أربعة أشطر؛ ذباستثناء قطاع النسيج ال
  درهم500 رفع المبلغ األدنى للمعاشات من  درهم للطفل ؛200 إلى 150العائلية من 

اعات المحلية المصنفين في الساللم  رفع أجور موظفي الدولة والجم درهم؛600إلى 
لضريبة على الدخل في إطار قانوني المالية لسنتي ا تخفيض  ؛9 إلى 1المرتبة ما بين 

 16وتمثل هذه التدابير بالنسبة لميزانية الدولة تحمالت إضافية تقدر ب. 2010 و2009
  مليار درهم ؛ 

  
 الذي يتم تنشيطه من طرف دعم األنشطة المدرة للدخل في إطار االقتصاد االجتماعي 

 يتم تشجيع الكفاءات المحلية من خالل دعم في هذا اإلطار،. التعاونيات والنسيج الجمعوي
 أهمية بالغة إلشراك العنصر النسوي خاصة في العالم كما تعطى. نظام القروض الصغرى

ليدية وتربية ويتم التركيز باألساس على العمليات المرتبطة بالفالحة والصناعة التق. القروي
 وتجدر اإلشارة في .الماشية المعاشية والسياحة القروية والسياحة المرتبطة ببعض األنشطة

هذا الصدد إلى الدور األساسي الذي تقوم به جمعيات القروض الصغرى والدعم الذي تقدمه 
  .المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذه األنشطة

  
  تحسين إطار العيش  2.1.2

  
السياسة الحكومية الهادفة إلى تحسين إطار عيش السكان سواء بالعالم الحضري أو تتمحور 

  : محاورثالثةالقروي حول 
  

  توفير ظروف السكن الالئق؛ 
  

  توسيع الولوج إلى الخدمات األساسية؛ 
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  .لعيشلتحسين اإلطار العام  
  

  توفير ظروف السكن الالئق 1.2.1.2
  

تماعي، خالل السنوات األخيرة توسعا ملحوظا عرف قطاع السكن، وبالخصوص السكن االج
 وكذا ،مكن من االستجابة للطلبات اإلضافية على السكن نتيجة للنمو الديموغرافي والهجرة القرويةأما م

وقد وصل عدد المساكن االجتماعية . الشروع في تقليص العجز المتراكم في هذا المجال منذ عقود
 ومن المرتقب .2002 مسكن سنة 45.000 مسكن مقابل 120.000 إلى أزيد من 2007سنة المنجزة 

  . وحدة150.000 والسنوات الموالية إلى حوالي 2008أن تصل وتيرة إنجاز المساكن برسم سنة 
  

 والتي ويعزى هذا التقدم إلى المقاربة الخالقة المعتمدة من أجل النهوض بالقطاع العقاري
  :ترتكز على تفعيل مبادرتين بشكل متزامن

  
  نمو هذا القطاع منوفي هذا الصدد، تم رفع العراقيل التي حدت.  جهة، توسيع الطلبمن 

 :على الخصوص عبر ما يلي
  

على الصعيد المؤسساتي، تجميع كل المؤسسات العمومية المكلفة بالسكن، ويتعلق األمر  
 والوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير (ERAC)بالمؤسسات الجهوية للتهيئة والبناء 

في مجموع " التشارك" و(SNEC) والشركة الوطنية للتجهيز والبناء (ANHI)لالئق ا
 العمران وتعميم إحداث الوكاالت الحضرية في كل جهات المملكة؛

 
 ا؛ هكتار1.371 والتي شملت على الصعيد العقاري، تعبئة واسعة ألراضي الدولة 

 
النسبة لمختلف المراكز على الصعيد العملي، وضع تصاميم مديرية تتعلق بالتعمير ب 

وتبسيط مساطر تفعيل برامج بناء المساكن واعتماد مقاربة تعاقدية بين الدولة والمنعشين 
 .الخواص إلنجاز المشاريع العقارية الكبيرة من خالل منح تحفيزات ضريبية

  
من جهة أخرى، تعزيز الطلب عبر تحسين دخل السكان وتوسيع ولوج األشخاص المتوفرين  

 ضعيف أو غير قار للتمويالت البنكية بفضل تفعيل صناديق الضمان خاصة منها على دخل
 اختصاص هذا النوع من توسيع مجال بفعلوكذا لموارد القروض الصغرى " فوكاريم"

كما ساهمت السياسة العامة المتبعة من طرف الحكومة في .  تمويل السكن ليشملالقروض
تالي انخفاض كلفة ال تقليص مهم لنسب الفائدة وبمجال التوازن المالي وتمويل الخزينة في

  .القروض البنكية وتحسن الطلب
  

  :تجه المجهودات في مجال السكن لتحقيق أربعة أهداف رئيسيةتوأخيرا، 
  

" مدن بدون صفيح"مواصلة تنفيذ البرامج العادية التي توجد في طور اإلنجاز والمتعلقة ب 
معالجة إشكاليات المساكن المهددة باإلنهيار ومحاربة السكن غير الالئق والعشوائي و

وتجدر اإلشارة إلى أن برنامج مدن بدون . كةلوالبرامج الخاصة باألقاليم الجنوبية للمم
 حي 1.000 أسرة تقطن بحوالي 280.000 يهم 2012-2004صفيح الذي يغطي الفترة 
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تحمل الدولة منها  مليار درهم ت21 مدينة، بكلفة إجمالية تصل إلى 83صفيحي موزعة على 
 مدينة في هذا البرنامج بكلفة إجمالية تصل إلى 64وحتى اآلن، انخرطت . ر درهميي مال8

   حتى اآلن عنعالناإل مليار درهم، وقد تم 3,47 مليار درهم تساهم الدولة فيها ب 9,71
   مدن بدون صفيح؛9

  
ن الضغط الذي تعرفه الشروع في إنجاز مراكز جديدة للتنمية الحضرية من أجل التخفيف م 

ويتعلق األمر على الخصوص بمراكز تامنصورت . المدن الكبرى وتنويع العرض السكني
ضواحي أكادير وباديس بالقرب من ببالقرب من مراكش وتامسنا قرب الرباط وتاكديرت 

  ؛وملوسة بضواحي طنجة  لخيايطة بالقرب من بوسكورة بضواحي الدارالبيضاءالحسيمة 
  

  درهم140.000بتوفير مساكن ال تتجاوز تكلفتها الألمر يد، ويتعلق عرض منتوج جد 
 من الحد األدنى 1,5للمسكن الواحد وتخصص لألسر ذات الدخل الضعيف الذي ال يتجاوز 

وستُعمم البرامج . وبذلك، ستتمكن فئات جديدة من السكان من الولوج لسكن الئق. لألجور
التراب الوطني بما فيها المناطق القروية والمناطق المتعلقة بهذا المنتوج على جميع أنحاء 

. التي ال تدخل ضمن اهتمامات البرامج السابقة المنجزة من طرف الفاعلين الخواص
 سكن 100 سكن بالمجال الحضري و500وتستفيد في هذا الصدد البرامج الخاصة بإنجاز 

ران دورا رئيسيا في هذا، وستلعب مجموعة العم. بالعالم القروي من إعفاء ضريبي شامل
 مارس 29، طبقا لالتفاقية الموقعة بتاريخ إذ ستتولى هذه المجموعة. إنجاز هذا البرنامج

 سكن بتكلفة إجمالية تصل 129.000 اإلشراف على إنجاز ، تحت رئاسة جاللة الملك2008
سيمكن إنجاز هذا البرنامج ظهور جيل جديد من المنعشين .  مليون درهم15.500إلى 
كما سيمكن تشجيع البحث وجعل . ين المتوسطين إلى جانب المنعشين العقاريين الكباريارالعق

 التي أبانت عن نجاحها بالخارج على مستوى  الجديدةالمغرب يستفيد من تقنيات البناء
التحكم في التكاليف واآلجال وكذا إيجاد تقنيات جديدة تعتمد على االستعمال المكثف للمواد 

وفي هذا اإلطار، تم التوقيع على . خصوصيات الهندسية المحليةو التقاليد المحلية وتحترم
" سمي هنداي أوروب" من طرف مجموعة العمران وشركة 2008 أبريل 17اتفاقية بتاريخ 

(SMI Hyundai Europe) تهدف إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الالزمة؛   
  

وفي هذا الصدد، تم إعداد . كرائيتهييئ الظروف الكفيلة بإعطاء دفعة جديدة للسكن ال 
ويهدف هذا المشروع إلى الحد من االختالالت التي . مشروع قانون وعرضه على البرلمان

ق تنميته نتيجة لتعدد النصوص المنظمة لهذا القطاع وعدم ييعرفها قطاع السكن الكرائي وتع
فافية الالزمة على  إلى إضفاء الش المقترح ويرمي النص الجديد. مالءمتها للواقع الحالي

التعامالت المرتبطة بالكراء خاصة عبر اعتماد إلزامية تحديد العالقات بين المالك والمكتري 
  . لمتبادلة للطرفينافي إطار تعاقدي يحدد الحقوق والواجبات 

  
   توسيع الولوج إلى التجهيزات األساسية2.2.1.2

  
لمتعلقة بالماء الصالح للشرب ويتعلق األمر على الخصوص بتوفير الخدمات األساسية ا

  . عن العالم القرويوالكهرباء وفك العزلة
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 بعض األحياء باستثناء إذا كانت معظم المراكز الحضرية تستفيد من الولوج إلى هذه الخدمات 
 بالنسبة للمناطق القروية بفضل فإن المجهودات تتجه لبلوغ هذا الهدف على المدى القريبالهامشية 

  .نجاز البرامج المعتمدة لهذا الغرضتسريع وتيرة إ
  

لم تكن نسبة إذ  1996هكذا، عرف برنامج الكهربة الشاملة نجاحا كبيرا حيث انطلق سنة و
، كما انطلق برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب %22االرتباط بشبكة الكهرباء تتجاوز 

 وستصل نسبة الكهربة في %.18 ال تتجاوز  كانت نسبة الولوج للماء الصالح للشربحيث 1995سنة 
نسمة أي ما يناهز  11.600.000 دوار بساكنة تبلغ 36.100 لفائدة %98 ما يقارب 2008نهاية 

 3.656 لفائدة %86من األسر، في حين ستصل نسبة التزود بالماء الصالح للشرب إلى  1.939.000
  . نسمة2.800.000 مركزا صغيرا بساكنة تقدر بحوالي 180 وادوار

  
ويعزى هذا النجاح للمجهود المالي المبذول من طرف الدولة وكذا للمقاربة التشاركية المعتمدة 
لتنفيذ هذه البرامج بمساهمة كل من الدولة والجماعات المحلية والمكتب الوطني للكهرباء والمكتب 

  .الوطني للماء الصالح للشرب واألشخاص المعنيين
 

 إلى 2005رنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي انطلق سنة وفي نفس السياق، يهدف الب
% 80 ثم إلى 2010سنة % 67 إلى 2005سنة % 54رفع نسبة فك العزلة عن الساكنة القروية من 

.  درهمماليير 10 كلم من الطرق والمسالك بكلفة إجمالية تصل إلى 15.500 بفضل إنجاز 2012سنة 
ار تشاركي بين ميزانية الدولة والصندوق الخاص بالطرق والجهات ويتم تمويل هذا البرنامج في إط

  . والجماعات المحلية األخرى المعنية
  

ومن أجل تعزيز العمل الحكومي الرامي إلى النهوض بالعالم القروي خاصة على مستوى 
د  ارتفاع الموار2009تأهيل البنيات التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات األساسية ستعرف سنة 

 مليون 600 إلى 2008 مليون درهم سنة 300المخصصة لصندوق التنمية القروية، حيث ستنتقل من 
 مليون درهم إلصالح وتجديد التجهيزات القروية األساسية 100، سيخصص منها 2009درهم سنة 

 .المتضررة جراء الفيضانات األخيرة
  

   تحسين المحيط البيئي للعيش3.2.1.2
  

صادية والنمو الديموغرافي والحضاري ضغوطا كبيرة على الموارد تمارس التنمية االقت
  .ما يؤدي إلى تدهور المحيط البيئي وجودة عيش السكانمالطبيعية والبيئية 

  
ولمواجهة هذه الضغوط وتأثيراتها السلبية على جودة العيش، تعتزم الحكومة تفعيل سياسة 

محافظة على الموارد الطبيعية لفائدة األجيال عامة ومندمجة تهدف إلى ضمان شروط تنمية كفيلة بال
  .هجميع أنواعب التلوث  عوامل القادمة وتقليص

  
  :التالية يتكون من المحاور األساسية  عملولهذا الغرض، تم تفعيل برنامج

  
 30وضع استراتيجية وطنية للتنمية الحضرية تهدف، كما جاء في خطاب العرش بتاريخ  

للعيش الكريم، وتجسيد القيم المغربية  ضرنا مجاال رحباجعل حوا"، إلى 2007يوليوز 
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هكذا، يجب أن تشكل المدينة و". ياالجتماع األصيلة، في حسن الجوار والتضامن، والتمازج
وفي هذا الصدد، تشهد البالد انطالق عدة مشاريع . عامال في التنمية والتآزر االجتماعي

 بمشاريع أبي رقراق والدارالبيضاء أنفا  ويتعلق األمر .كبرى ترتبط بالتهيئة الحضرية
وعلى سبيل التجربة، تم توقيع عقود تهم مدن سطات . وبناء مدن جديدةومارشيكا الناضور 

والجديدة من أجل اختبار االستراتيجية الجديدة المرتكزة على النهوض بالمدينتين على 
  . المواطنينعيش والسياحي والتعليم والتكوين والبحث وكذا محيط صناعيالصعيد ال

  
ترشيد أنظمة النقل والتنقل داخل المجاالت الحضرية وعلى الخصوص النقل العمومي  

المكثف بغية تحسين شروط التنقل الحضري للمواطنين مع الحرص على تشجيع طرق 
  امواي؛ ري غير ملوثة كالتعأخرى للنقل الجما

  
 الموارد واألنظمة اإليكولوجية اعتماد سياسة في مجال الماء تهدف إلى المحافظة على جودة 

تقليص التلوث عبر معالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها بغية حماية البيئة والمائية 
 وصحة المواطنين من األمراض الناجمة عن تلوث المياه؛

  
اعتماد استراتيجية وطنية ترمي إلى تحسين شروط تجميع وتخزين وتدبير وإعادة استعمال  

وتبلغ تكلفة البرنامج المعتمد في هذا الصدد على . منزلية واالستشفائية والصناعيةالنفايات ال
  مليار درهم؛37 ما قدره طويلالمدى ال

  
التأهيل األيكولوجي للمناطق والوحدات الصناعية من أجل تقليص انبعاث الغازات السامة  

لمردودية المرتفعة وغير والملوثة من خالل التشجيع على اللجوء إلى التقنيات الحديثة ذات ا
  الملوثة والمقتصدة في الطاقة؛

  
تكثيف برامج إعادة توطين الغابات وهيكلة الواحات من أجل المساهمة في إصالح األضرار  

االستغالل المفرط الذي تتعرض له لتلبية من خالل  البيئية المعنيةالتي تلحق بالمجاالت 
   والتطور العمراني والصناعي؛الحاجيات المرتبطة بالفالحة وتربية الماشية

  
اللجوء كل ما أمكن ذلك إلى تقنيات الكهربة الالممركزة المعتمدة على الطاقات المتجددة في  

وقد اتُّخذت . إطار برامج الكهربة القروية وتعميم استعمال هذه التقنيات في قطاعات أخرى
  لسككي؛في هذا الصدد عدة مبادرات السيما على مستوى المطارات والنقل ا

  
حماية التنوع النباتي والحيواني المهدد على الخصوص بالمناطق القريبة من البحر  

  والمناطق التي تكتسي أهمية خاصة على الصعيد البيولوجي واإليكولوجي؛
  

  .حماية األراضي من عوامل التعرية 
  

  تثمين الموارد البشرية  2.2
  

حدى المكونات األساسية في السياسة يكتسي الحرص على تثمين الموارد البشرية للبالد إ
  .العمومية والمبادرات الحكومية في مختلف المجاالت التي تضع المواطن في صلب أهدافها
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  :المجاالت التالية على تثمين الموارد البشرية ةرتكزالمبرامج وتهم ال

  
  إصالح نظام التربية والتكوين؛  

  
  إصالح نظام الصحة؛ 

  
  البشرية؛المبادرة الوطنية للتنمية  

  
  محاربة الفقر وبرنامج تحدي األلفية؛ 

  
  .األنشطة الثقافية والرياضيةالنهوض ب 
 

  إصالح نظام التربية والتكوين  1.2.2
  

باعتباره عامال قويا في التنمية االقتصادية والتقدم يكتسي قطاع التربية والتكوين أهمية قصوى 
 ووسيلة لتكريس مبدأ تساوي الفرص بين االجتماعي ومجاال إلبراز الكفاءات الفكرية لألشخاص

في السياسات العمومية قطاع هذا ال باءقترتم االحيث مختلف الفآت االجتماعية واالندماج االجتماعي، 
وقد أضحت جودة الموارد البشرية عامال . ية الثانية بعد الدفاع عن الوحدة الترابية للبالدوليصبح األول

  .حيط يتسم بانفتاح األسواق على المنافسة الدوليةأساسيا في تنافسية البلدان في م
  

 والتي لم تصل إلى أن النتائج المسجلة في مجال التربية والتكوينإلى وتجدر اإلشارة 
 في مجال التنمية يلماقد أثرت سلبا على ترتيب المغرب على الصعيد العالمستويات التي نطمح إليها 

  . البشرية
  

 عشرية التربية والتكوين، حيث تميز بتفعيل ميثاق وطني 2009-2000هذا، وقد اعتُبر العقد 
 يهدف إلى إرساء دعائم نظام تعليمي فعال قادر على تكوين مواطنين واعين 2000ابتداء من سنة 

" الكفاءات من المؤهلين والعاملين الصالحين لإلسهام في البناء المتواصل لوطنهم"بحقوقهم وواجباتهم و
 ذات المقدرة على ريادة نهضة البالد عبر مدارج التقدم العلمي ،اء وأطر التدبيرصفوة من العلم"وكذا 

   ."والتقني واالقتصادي والثقافي
  

  أهداف اإلصالح  1.1.2.2
  

  :تتمحور األهداف األساسية المسطرة لميثاق التربية والتكوين حول ست مجاالت أساسية
  

عطاء أهمية بالغة لتمدرس الفتيات السيما يتعلق المجال األول بتعميم التعليم األساسي مع إ 
بالمناطق القروية واألحياء شبه الحضرية، وتنمية التربية غير النظامية، والنهوض بمحاربة 

مالءمة هذا النظام مع وكذا األمية في إطار تشاركي يساهم فيه بشكل فعال المجتمع المدني 
وين مع الهيئات العمومية محيطه االقتصادي، وتشجيع تقارب مؤسسات التربية والتك

  والخاصة من أجل تعزيز الجانب التطبيقي للمدارك الملقنة؛
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 يهم المجال الثاني التنظيم البيداغوجي وترابط مختلف أسالك التربية والتكوين على مستوى 

التعليم األولي والتعليم االبتدائي والتعليم اإلعدادي والتعليم الثانوي والتعليم العالي والتعليم 
الجاليات المغربية أطفال ك  والتعليم الموجه إلى المجموعات ذات الحاجات الخاصةاألصيل

 ؛أبناء اليهود المغاربةوفي الخارج 
  

 المجال الثالث بالرفع من جودة التربية والتكوين ومراجعة البرامج والمناهج والكتب يرتبط 
لتكنولوجيات الجديدة ا إلى المدرسية والوسائط التعليمية مع التركيز على اللجوء المكثف

لإلعالم والتواصل وتشجيع التفوق واإلبداع والبحث العلمي وكذا إنعاش األنشطة الثقافية 
 والرياضية بالمؤسسات التعليمية؛ 

  
 وضمان تكوينها ،البيداغوجية واإلداريةويتعلق المجال الرابع بتحفيز الموارد البشرية  

 التوظيف والتقويم والترقية والعناية راييعة مالمستمر، وتحسين ظروف عملها، ومراجع
  باألشخاص ذوي الحاجات الخاصة؛

يهم المجال الخامس تحسين حكامة نظام التربية والتكوين وإقرار الالمركزية والالتمركز  
  واعتماد التقويم المستمر وتنويع أنماط ومعايير البنايات والتجهيزات ومالءمتها مع محيطها؛

  
لمجال السادس بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التربية يرتبط اوأخيرا،  

  .والتكوين وتعبئة الموارد المالية لفائدة القطاع وترشيد استعمالها
  

  مكتسبات اإلصالح  2.1.2.2
  

لقد سجلت عدة نتائج إيجابية على مستوى نسبة التمدرس مع التركيز على الفتيات خاصة 
ضرية، والالمركزية والالتمركز عبر إحداث األكاديميات الجهوية للتربية بالبوادي واألحياء شبه الح

والتكوين واستقاللية الجامعات، واعتماد التكنولوجيات الجديدة لإلعالم والتواصل في النظام التعليمي 
، وتحفيز الموارد البشرية عبر مراجعة األجور وشروط الترقية وتمكينها من "جيني"وتعميم برنامج 

  . خاصة من خالل مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية التكوينمزايا
  

 2000ويمكن تقديم أهم المعطيات المرقمة المتعلقة بتطور نسبة التمدرس ما بين سنتي 
  : كما يلي2008و
  

على % 94إلى % 79,1انتقلت من :  سنة 11 و6نسبة تمدرس الفئة العمرية ما بين  
  بالمجال القروي؛% 92,9إلى % 69,2 ومن الصعيد الوطني

  
على % 74,9إلى % 58,1انتقلت من :  سنة 14 و12نسبة تمدرس الفئة العمرية ما بين  

  بالمجال القروي؛% 53,8إلى % 34,4الصعيد الوطني ومن 
  

على % 48,9إلى % 35,4انتقلت من :  سنة 17 و15نسبة تمدرس الفئة العمرية ما بين  
  .بالمجال القروي% 20,9إلى % 9,6 الصعيد الوطني ومن
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   البرنامج االستعجالي لقطاع التربية 3.1.2.2
  

  .، يالحظ أن بعض أهداف الميثاق الوطني لم تتحقق في اآلجال المحددةورغم النتائج المسجلة
  

تطبيقا للتعليمات الملكية السامية المتضمنة في خطاب جاللة  وومن أجل تدارك هذا التأخير
 افتتاحه للوالية التشريعية الجديدة وطبقا اللتزامات السيد الوزير األول في إطار تصريحه سةبمناالملك 

       وتقديمه لجاللة الملك بتاريخ2012-2009تم إعداد البرنامج االستعجالي للفترة  ،أمام البرلمان
  .2008 شتنبر 11
  

اور األساسية الثالثة تركز العمليات المسطرة الستكمال مختلف أوراش اإلصالح حول المح
  :التالية

 
التحقيق الفعلي لتعميم التمدرس وإجباريته حتى نهاية التعليم اإلعدادي مع التركيز على  

واندماج " النوع"محاربة ظاهرة التكرار والهدر المدرسي واألخذ بعين االعتبار مقاربة 
  التالميذ ذوي الحاجات الخاصة؛

  
توى التعليم الثانوي والتعليم العالي وتشجيع التوجه تشجيع روح المبادرة والتفوق على مس 

 طبيب 3.300 و2012 مهندس ابتداء من سنة 15.000نحو الشعب العلمية في أفق تكوين 
   موازاة مع تكثيف البحث العلمي؛2020ابتداء من سنة 

  
الرفع من المردودية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي عبر تحسين جودة تكوين األطر  

البيداغوجية والرفع من مهنيتها وتحديث آليات التتبع والتقييم واستكمال ورش الالمركزية 
  .والالتركيز ووضع نظام فعال لإلعالم والتواصل

  
  . مليار درهم43وتقدر تكلفة البرنامج االستعجالي بحوالي 

  
 تشاركية تضم  إلنجاح هذا البرنامج، سيتم تفعيله وفقا لمقاربة الالزمةالشروطتوفيرومن أجل 

آباء التالميذ والجماعات المحلية واإلدارة الترابية والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين ومكونات 
  .المجتمع المدني

  
   البرنامج االستعجالي لقطاع التكوين4.1.2.2

  
 ويهدف إلى 2012-2008 الفترة يهمومن جهة أخرى، شُرع في إنجاز برنامج استعجالي 

  . الوطنيوين المهني وتمكينه من مالءمة التكوين مع حاجيات االقتصادتعزيز قطاع التك
  

 يوليوز 14ولهذا الغرض، تم التوقيع على أربع اتفاقيات تحت إشراف جاللة الملك بتاريخ 
2008:  
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  بين وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الفالحة والصيد البحري،،تهم االتفاقية األولى 
ب قروي بالتدرج في المجاالت الواعدة للقطاع الفالحي بتكلفة  شا60.000 تكوين إلى

   درهم؛ليون م340إجمالية تصل إلى 
  

تهدف االتفاقية الثانية، بين وزير التشغيل والتكوين المهني وكاتب الدولة المكلف بالصناعة  
 بالقطاع ة الخاص2015 صانع بالتدرج من أجل مواكبة نظرة 60.000التقليدية، إلى تكوين 

   درهم؛ون ملي451وذلك بتكلفة تصل إلى 
  

ترمي االتفاقية الثالثة، بين وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير التربية الوطنية والتعليم  
العالي وتكوين األطر والبحث العلمي، إلى إحداث إجازات تطبيقية بشراكة مع الجامعات 

  لتكنولوجيات الجديدة؛ومؤسسات التكوين المهني في مجاالت الصناعة والتجارة وا
  

تتعلق االتفاقية الرابعة، الموقعة بين وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الصناعة  
، بتكوين الموارد البشرية الالزمة لمواكبة التنمية المندمجة حديثةوالتجارة والتكنولوجيات ال

رونية للقطاع الصناعي على مستوى صناعة السيارات والطائرات والمكونات اإللكت
وتهم التدخالت المرتقبة في هذا . والخدمات عن بعد والنسيج والجلد والصناعات الغذائية

 درهم، ومنح ون ملي270تنمية بنيات التكوين بتكلفة تصل إلى : المجال ثالثة مستويات
 ومواكبة تنمية المراكز الصناعية ،والت لدعم الجهود المتعلقة بالتكوينامساعدة مباشرة للمق

  .مجة عبر إحداث مؤسسات التكوين المتخصصة بداخلهاالمند
  

   توسيع الولوج إلى الخدمات الصحية 2.2.2
  

   مكتسبات قطاع الصحة 1.2.2.2
  

قطع أشواط هامة على مستوى التأهيـل الكمـي         أنه تم   تجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى       
 البنيويـة   والنوعي لقطاع الصحة بفضل مجهودات االسـتثمار المبذولـة واإلصـالحات          

  : ويتجلى ذلك من خالل المستويات التالية،المعتمدة
  

  تعزيز بنيات االستقبال وتحديث التجهيزات؛:  على مستوى التجهيزات األساسية.أ 
  

اعتماد الالتمركز من خالل استقاللية المستشفيات وإحداث :  على مستوى التنظيم.ب 
عين االعتبار التغيرات الجهوية خذ باألمديريات جهوية للصحة في إطار سياسة القرب و

  ألنواع األمراض؛
  

القضاء على بعض األمراض أو تراجعها وتنظيم برامج تلقيحية :  على مستوى األوبئة.ج 
 .على مستويات واسعة

  
بين المراكز  الحاصل تفاوتباألساس ال عدة اختالالت تهميعاني من الصحة  قطاع غير أن

الحالة الصحية وتقديم الخدمات االستشفائية  جهات في ما يخصالحضرية والعالم القروي وما بين ال
 .وجودتها
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   األهداف الرئيسية2.2.2.2

  
سبة اترمي اإلستراتيجية الحكومية في مجال الصحة إلى تعزيز المكتسبات وإيجاد الحلول المن

الحق في س مبدأ ي التي يعرفها هذا القطاع بهدف تحسين الحالة الصحية للسكان وتكرلعناصر الضعف
  .الصحة للجميع

  
  :وتتوخى هذه اإلستراتيجية تحقيق األهداف األساسية التالية

 تحسين مؤشرات المنظومة الصحية خاصة منها نسبة وفيات األمهات ونسبة وفيات .أ 
في هذا اإلطار، يتوقع أن .  كبيرا أمام البالد على المستوى الصحيااألطفال التي تشكل عائق
 والدة، ونسبة وفيات 100.000 عن كل 50 إلى 227ألمهات من تنتقل نسبة وفيات ا

  ؛ 2012 والدة في أفق سنة 1.000 عن كل 15 إلى 47,4األطفال من 
  

األداء   تعزيز ثقة المواطنين في النظام الصحي عبر إرساء دعائم صحة عمومية عالية.ب 
  وسهلة الولوج خاصة بالنسبة للفئات األكثر هشاشة؛

  
 على مختلف أنحاء التراب تعميمهالجودة مع ضمان ات االستشفائية ذات الخدماتعزيز  .ج 

  الوطني؛
  

 التكفل الكامل باألمراض الطويلة األمد والحماية من األمراض المزمنة الجديدة .د 
  والسرطان؛

  
في أفق % 25 األسر في ما يخص تمويل الصحة إلى الحصة التي تتحملها تخفيض .ه 

2015.  
  

  مل برنامج الع3.2.2.2
  

  :المحاور األساسية التاليةعلى في هذا اإلطار، يرتكز برنامج العمل المعتمد 
  

تعزيز بنيات االستقبال للمؤسسات الصحية العمومية عبر إصالح المراكز المتواجدة وإحداث  
يتعين وتكريسا لمبدأ القرب، . وحدات جديدة خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا كبيرا

مالئم سواء تعلق األمر بالمراكز الصحية أو ال المستوى المحلي  االستشفائية علىتواجد
المستشفيات اإلقليمية أو المستشفيات الجهوية أو المراكز االستشفائية الجامعية مع التركيز 

وعلى سبيل المثال، سيتم تعزيز تجهيزات المستشفيات إذ . على الخدمات االستعجالية
  ستشفائية الجامعية؛تقليص الضغط على المراكز االلالجهوية 

  
  :تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة في مجال الصحة من خالل ما يلي 

  
تعزيز القدرات التدبيرية للمسؤولين على مختلف مستوياتهم من أجل ضمان استعمال  

 أمثل للموارد البشرية والمعدات المتوفرة؛
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مسؤولين تسريع مسلسل الالمركزية والالتمركز الرامي إلى توسيع اختصاصات ال 

المحليين سواء على مستوى المراكز االستشفائية أو على مستوى المصالح اإلدارية 
 والتقنية؛

 
 اعتماد أساليب تدبيرية حديثة مع تفعيل آليات التتبع والتقييم المستمر لحسن األداء 
وضع أنظمة المعلومات وتفعيل سياسة التدبير التوقعي للموارد البشرية والمالية وتأهيل و
وين الموارد البشرية المتوفرة على مستوى األطباء ومهنيي القطاع الصحي واألطر تك
 دارية والتقنية؛اإل

تشجيع المقاربة التشاركية مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أجل ضمان  
 توزيع أمثل لألدوار وإضفاء مزيد من التكامل على التدخالت؛

  
تهدف إلى ضمان جودة تشاور مع الفاعلين المعنيين، في مجال األدوية باعتماد سياسة  

 . رها في جميع جهات المملكةياألدوية وتوف
  

  توسيع التغطية الصحية4.2.2.2
  

 .تولي اإلستراتيجية الصحية أهمية خاصة لتوسيع التغطية الصحية في أفق تعميمها تدريجيا
 7,5تظما، حيث يستفيد منه حوالي يعرف مجال تطبيق نظام التأمين اإلجباري عن المرض توسعا منو

كذا  بما فيهم الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص وأعوان الدولة كالشيوخ والمقدمين ونسمةمليون 
والفنانين وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الذين تم إحصاؤهم من طرف هيئة اإلنصاف األئمة 

لتشمل الصناع التقليدين والتجار "  عنايةنظام" كما يجري تعميم التغطية الصحية في إطار .والمصالحة
  .   ماليين نسمة10واألشخاص المزاولين للمهن الحرة والفنانين أي حوالي 

  
. ألشخاص ذوي الدخل الضعيف أو غير المنتظملنظام المساعدة الطبية الموجه ب وفي ما يتعلق

 ازيالل لفائدة –ة تادلة  بجه نموذجية السنة الجارية على سبيل التجربةسيشرع العمل به في غضون
 االستفادة من التكفل المجاني بالمستشفيات العمومية لمدة سنتين قابلة قصداألشخاص المستهدفين 

 في حالة %43 منهم في حالة فقيرة و%47 مليون نسمة، 8,4 وسيستفيد من هذا النظام حوالي .للتجديد
  .  مليار درهم2,6فقر نسبي، بكلفة تقدر ب

  
  رة الوطنية للتنمية البشريةالمباد  3.2.2

  
  تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطالقتها جاللة الملك بتاريخ 

، ورشا ملكيا خالقا وحقيقيا سواء في ما يتعلق بأهدافها أو مضمونها وطرق إعداد 2005 ماي 18
  .وتنفيذ مشاريعها

  
   تمويل المبادرة   1.3.2.2

 
ر درهم موزعة يي مال10رة الوطنية للتنمية البشرية في كل مكوناتها بحوالي تقدر تكلفة المباد

  .2010-2006على الفترة 
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  :ويتم تمويل هذه العملية بواسطة
  

  درهم؛ير ي مال6الميزانية العامة في حدود  
  

  .منهماالجماعات المحلية والتعاون الدولي في حدود ملياري درهم لكل  
 

حيث سيتم تقييم للتنمية البشرية  مهمة بالنسبة للمبادرة الوطنية وتعتبر السنة الحالية محطة
العمليات المنجزة بعد مرور سنتين على انطالقها من أجل التعرف على مكامن القوة والضعف 

واستهدافها للفآت حسين فعالية المشاريع  ألخذها بعين االعتبار بغية تواستخالص الدروس الالزمة
  .المعنية

   المبادرةأهداف  2.3.2.2
  

 إلى المساهمة الفعالة في تقليص الفوارق  باألساستهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
االجتماعية بين المواطنين والفوارق المجالية بين جهات المملكة عبر محاربة الفقر والتهميش والهشاشة 

وتعزيز التجهيزات  جماعة قروية وحيا حضريا في جميع أنحاء التراب الوطني 660في أكثر من 
  .بالمناطق غير المحظوظة

  
   مضمون المبادرة 3.3.2.2

  
ترتكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عملها على التدخالت الكفيلة بإحداث وقع فوري 

ويدخل في هذا اإلطار أساسا تشجيع األنشطة المدرة . وملموس على ظروف عيش الساكنة المعنية
ت األساسية الالزمة بالمناطق المستهدفة من أجل توسيع ولوج السكان المعنيين للدخل وإنجاز التجهيزا

إلى الخدمات األساسية المتعلقة بالتعليم والصحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير، باإلضافة 
  .إلى فك العزلة عن العالم القروي

  
   طرق إعداد وتنفيذ المشاريع 4.3.2.2

  
المبادرة الوطنية للتنمية  االلتقائية والتنسيق والتكامل على برامج من أجل إضفاء مزيد من

 في أحسن الظروف، تم اعتماد وبالتالي إنجاز االهداف المحددة للمبادرةالبشرية وتعزيز فعاليتها 
ر التطلعات الحقيقية للساكنة المستهدفة وكذا مقاربة تشاركية ومندمجة مقاربة تأخذ بعين االعتبا

 يشارك فيها جميع الفاعلين المحليين خاصة منهم مصالح الدولة الالممركزة والجماعات ،والممركزة
  . المحلية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني

  
العمليات المندرجة في تنفيذ لمساطر إدارية مبسطة تهدف إلى ضمان السرعة ا ولقد تم اعتماد

مقابل وفي ال. دون المساس بمبادئ الشفافية واحترام القوانين المنظمة للنفقات العموميةضمن المبادرة، 
، تم تعزيز المراقبة البعدية وعمليات التدقيق والتتبع والتقييم بصفة مستمرة على طول مسلسل إنجاز 

  . المبادرة
  

ن طرف ميزانية الدولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية وتتوزع االعتمادات المفتوحة م
  : كما يلي2009-2007البشرية برسم الفترة 
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   مليون درهم ؛1.100 : 2007 

  
  مليون درهم؛ 1.200 : 2008 

  
  .مليون درهم 1.300 : 2009 

  
   محاربة الفقر وبرنامج تحدي األلفية 4.2.2

  
لملك على اتفاقية تتعلق ببرنامج تحدي األلفية  تحت رئاسة جاللة ا2007 غشتتم التوقيع شهر 

 على مدى خمس دوالر مليون 700الذي يستفيد من تمويل حكومة الواليات المتحدة األمريكية بمبلغ 
 أن يساهم في تسريع ،2008 شتنبر 15، الذي انطلق بتاريخ ومن شأن تفعيل هذا البرنامج. سنوات

 . لفقر بالمناطق المستهدفةوتيرة التنمية االقتصادية وتقليص نسبة ا
 

 إلى تحسين وضعية الشغل وتعزيز ،وتهدف البرامج المعتمدة في هذا اإلطار على الخصوص
إنتاجية القطاع الفالحي وتشجيع استعمال التقنيات الحديثة واستبدال زراعة الحبوب بزراعة األشجار 

تحديث الصيد التقليدي ودعم أنشطة  كذا و،المثمرة في المناطق غير المالئمة لهذا النوع من الزراعة
  .الصناعة التقليدية بمدينة فاس ومساعدة المقاوالت في مجهودات التأهيل واالستثمار وتعزيز التنافسية

  
ومن ناحية أخرى، ستتواصل العمليات التي يتم تفعيلها في إطار الحماية االجتماعية وهيآت 

مر على الخصوص بنظام المقاصة الذي يهدف إلى ويتعلق األ. تقديم المساعدات االجتماعية عن قرب
دعم المواد األساسية، والتعاون الوطني واإلنعاش الوطني ووكالة التنمية االجتماعية ونظام القروض 

  .الصغرى
  

   توسيع الولوج إلى البنيات التحتية الثقافية والرياضية 5.2.2
  

 إلى تشجيع إبراز الطاقات الفردية يهدف توسيع الولوج للبنيات التحتية الثقافية والرياضية
  .والجماعية

  
 . على  جميع أنحاء المملكة البنيات الثقافية التحتية، سيتم التركيز على تعميمهذا اإلطارفي و

ويتعلق األمر على الخصوص بإنجاز دور الثقافة والمسارح والمكتبات العمومية بشراكة بين الدولة 
  .  والجماعات المحلية

  
إنجاز مؤسسات ثقافية ذات طابع وطني كالمكتبة الوطنية والمتاحف يتم مع ذلك، بالموازاة و

بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية والعامة  في إطار الميزانية  العليا الثقافيةالوطنية والمعاهد
  .االقتصادية واالجتماعية

  
 والسينما صل المجهودات من أجل تشجيع أنشطة اإلبداع في مجاالت المسرحا ستتوكما

  .والفنون التشكيلية والكتابة والنشر
  



 2009مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

  مذكرة تقديم
 
 

49

في ما يتعلق بالبنيات التحتية الرياضية، سيتم االنتهاء من أشغال بناء ثالثة مالعب أولمبية و
بطنجة ومراكش وأكادير، والشروع في إنجاز أشغال الملعب الكبير للدار البيضاء، ومواصلة إنجاز 

حياء والقاعات المغطاة من أجل تشجيع ظهور أبطال الغد الفضاءات الرياضية عن قرب كمالعب األ
  . ومنتخبات وطنية عالية األداء في مختلف األنواع الرياضية

  
III - تحسين الحكامة والتدبير العمومي   
  

بفعل انفتاحه على العالم الخارجي، انخرط المغرب في دينامية تحديث االقتصاد وتعزيز 
 تحسين الحكامةفي هذا، اإلطار يشكل و .ماجه في المحيط الدوليالتنافسية لتوفير شروط نجاح اند

  : مجاالت أساسيةثالثةكز عمليات اإلصالح على تتر بحيث التدبير العمومي عامال أساسياو
  

  ؛العدل 
  

   ؛اإلدارة 
 

  .تدبير الميزانية 
  

   إصالح العدل1.3
  

حديثه بغرض المساهمة في يتجلى إصالح العدل في تأهيل النظام القانوني والقضائي الوطني وت
دعم التنمية االقتصاية والتقدم االجتماعي وتعزيز دولة الحق والقانون وتوفير مناخ مالئم لالستثمار 

وقد أضحى هذا اإلصالح ضرورة ملحة خاصة . الوطني والخارجي وتعزيز ثقة المواطن في القضاء
 تشكل مصداقية القضاء واستقالليته بعد انخراط المغرب في مسلسل االندماج في محيطه الدولي، حيث

  .عامال مهما في التنافسية
  

تتركز الجهود المبذولة من أجل إرساء دعائم قضاء سريع وشفاف يحظى بالمصداقية، حول ما 
  :يلي
  

تخليق الجهاز القضائي وضمان احترام حقوق المتقاضين من طرف القضاة والموظفين  
ن وترشيد مناهج عمل المجلس األعلى للقضاء وأعوان القضاء عبر تكثيف عمليات التكوي

  وتعزيز المفتشية العامة لوزارة العدل و مفتشيات المحاكم؛
  

تسريع وتيرة إصدار األحكام وتنفيذها عبر تسريع المساطر وتعزيز الموارد البشرية العاملة  
 في القطاع خاصة على مستوى القضاة ووكالء الملك والموظفين واألعوان اآلخرين وكذا

  تحديث آليات العمل؛
  

 عزيز الشفافية وتعميم المعلومات من أجل تمكين المتقاضين سواء في ما يخص القضايات 
المدنية والجنائية من تتبع معالجة ملفاتهم عن بعد وبشكل مباشر مع إعطاء أهمية خاصة 

  لألقسام التي تعنى بقضايا األسرة وكذا االطالع على السجل التجاري عن بعد؛
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 القدرات المتعلقة بالتواصل الداخلي والخارجي للوزارة ونشر األخبار القانونية تنمية 
  .والقضائية سواء على المستوى الداخلي أو بالنسبة للعموم

  
هذا، ومن المرتقب أن يعرف إصالح القضاء تطورا نوعيا من خالل الدعم الذي يقدمه االتحاد 

ويهدف . 2008 يوليوز 22ية الموقع عليها بتاريخ  موضوع االتفاق2األوربي في إطار برنامج ميدا 
هذا البرنامج المندرج في إطار مقاربة شمولية ومندمجة، إلى تعزيز البنيات األساسية التقنية للمحاكم 

وتهم برامج العمل المعتمدة في هذا الصدد . وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف النظام القضائي
  .من المحاكم االبتدائية% 23من  محاكم االستئناف و% 90
  

   إصالح تدبير الميزانية2.3
  

تهدف المبادرات المتخذة على مستوى تدبير الميزانية إلى تحسين فعالية نفقات الدولة ومردودية 
  . الجهاز اإلداري عبر تكريس االنتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج

  
  :يةوتتمحور المقاربة المعتمدة حول ست دعامات أساس

  
  ؛"شمولية االعتمادات"تبسيط طرق تنفيذ الميزانية عبر  

  
  اعتماد البرمجة المتعددة السنوات؛ 

  
  تشجيع التعاقد والشراكة؛  

  
  مالءمة مراقبة النفقات العمومية مع المحيط الجديد للميزانية؛ 

  
  . مقاربة النوع في سياسة الميزانيةدراجإ 

  
   شمولية االعتمادات1.2.3

  
في مرونة أكبر واآلمرين المساعدين إلعتمادات في منح اآلمرين بالصرف  شمولية اتتجلى

 مقابل تحملهم مسؤوليات مباشرة في تحقيق األهداف إشارتهمعتمادات الموضوعة رهن  االاستعمال 
  . وإلزامهم بتقديم النتائج المسجلةالمسطرة لهم

  
مرسوم المتعلق بتطبيق تغيير ال 2001  دجنبر31تم في هذا الصدد بتاريخ  ،خطوة أولىوك

 بتحويل واآلمرين المساعدين لآلمرين بالصرف للسماح، وذلك القانون التنظيمي لقانون المالية
 إلى تأشيرة مسبقة لوزير اللجوء داخل  نفس الفقرة دون بين السطورعتمادات المتوفرة لديهم اال

 بعض البنود الحساسة كنفقات همت الن  المرخص بها يجب أاالقتطاعات هذا مع اإلشارة إلى أن .المالية
تفاديا إلعادة تشكيل متأخرات األداء وذلك  ،مؤقتين وأجور األعوان ال والنقلالماء والكهرباء والهاتف

  .في هذا المجال
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 : من هذه المرونة استيفاء شرطين رئيسييناالستفادةوتستلزم هذا، 
  

سند األساسي إلنجاز برنامج أو إعادة هيكلة الكراسة الموازنية بشكل يجعل من السطر ال 
 كيفية 2005 أبريل 7 وقد حدد منشور وزارة المالية والخوصصة بتاريخ. مشروع معين

  إجراء هذه الهيكلة؛
  

  .مقارنتها مع النتائج المنجزة فعلياأجل تحديد مؤشرات مرقمة لألهداف المتوخاة من  
  

وقد . 2008ا تدريجيا لتعميمها سنة  ويتم تفعيله2002هذا، وقد انطلقت هذه المبادرة منذ سنة 
وفي . من ميزانية االستثمار% 77 حوالي 2007 النفقات المعنية بهذه المقاربة حتى نهاية سنة تتشكل

 وعرضها على البرلمان ها يتم تجميع فإنهما يخص مؤشرات األداء المتعلقة بالعمليات الملتزم بتنفيذها،
   .ةسنويا بمعية مشاريع الميزانيات القطاعي

  
   اعتماد البرمجة المتعددة السنوات 2.2.3

  
شُرع في تفعيل إطار النفقات على المدى المتوسط تدريجيا ابتداء من قانون المالية لسنة 

 إلى تحسين برمجة ،على مدى ثالث سنوات ويتم تحيينه سنويا الذي يمتد  هذا اإلطاررمييو .2007
  :ل بلوغ األهداف التاليةالميزانية في إطار متعدد السنوات وذلك من أج

 
  تعزيز انسجام اإلطار الماكرو اقتصادي واإلطار الموازني؛ 

  
ما يخص تطور النفقات العمومية على المدى  توضيح الرؤية بالنسبة لآلمرين بالصرف في 

  المتوسط ومالءمتها مع أهداف التحكم في المالية العمومية؛
  

 .عتمدة من طرف الحكومة وسياسة الموازنة االستراتيجيات والسياسات القطاعية المتنسيق 
  

 ومن أجل تسهيل تفعيل إطار النفقات على مدى المتوسط، تم إصدار منشور للوزير األول
 وتم تعميمه على مختلف القطاعات ا منهجي مديرية الميزانية دليالتعدوأ 2007 فبراير 8بتاريخ 
   .الوزارية

  
، سيتم توسيع تطبيق مقاربة إطار 2007  وزارات سنة9هذا، وبعد مرحلة تجريبية همت 

 قطاعات وزارية جديدة في أفق تعميمها 5النفقات على المدى المتوسط خالل السنة الحالية لتشمل 
  .تدريجيا على جميع الوزارات

  
   تشجيع عالقات الشراكة3.2.3

  
كزة  عالقات الشراكة بين المصالح الالممر ربطلى تشجيعع اإلدارة ل، تعمالسياق نفس في

وفعاليات المجتمع المدني ومكونات القطاع ومؤسسات عمومية والفاعلين المحليين من جماعات محلية 
 المشترك للموارد االستعمال تنسيق جهود مختلف المتدخلين المحليين من خالل ؛ وذلك بهدفالخاص



 2009مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

  مذكرة تقديم
 
 

52

  واالنسجامن الفعالية في إضفاء المزيد مةساهمالمو، ألهداف محددةالبشرية والمادية والمالية المتوفرة 
  .والتقليص من تكلفتهاة الخدمات  الرفع من جودمن أجلعلى هذه التدخالت 

  
يحدد الذي  2003 يونيو27 المؤرخ فيلسيد الوزير األول ا تعميم منشور ،وقد تم لهذا الغرض

نمية أو  من أجل تقديم الخدمات االجتماعية وإنجاز مشاريع التشروط الشراكة بين الدولة والجمعيات 
  .تحمل الخدمات ذات المنفعة العامة

  
وتهم االتفاقيات الموقعة في هذا اإلطار على الخصوص محو األمية والتربية غير النظامية 
وتأهيل المؤسسات المدرسية والمجاالت شبه الحضرية والقروية وتثبيت الباعة المتجولين وبناء الطرق 

  .القروية
  

  مومية إصالح مراقبة النفقات الع4.2.3
  

يهدف إصالح مراقبة النفقات العمومية إلى إضفاء مزيد من المرونة والسالسة والفعالية على 
  : يتمحور حول ثالثة أبعاد في إطار منظور شموليصالح هذا اإل ويندرج.النفقات العمومية

  
  تدبير الميزانية المرتكز على النتائج وتقييم األداء؛ 

  
الصرف في ما يخص إنجاز األهداف المسطرة لهم، تحمل المسؤولية من طرف اآلمرين ب 

 آليات اإلصالح وتنمية قدراتهم المتعلقة بالتدبير واالفتحاص اكتسابوهو ما يفرض عليهم 
من أجل القيام بالمراقبة القبلية للمشروعية وتقييم األداء وبالتالي تسهيل التطبيق التدريجي 

قد تم اعتماد افتحاص حسن األداء في هذا اإلطار، وف. للمراقبة التراتبية للنفقة وفقا لقدراتهم
بتنسيق مع هيآت المراقبة خاصة المفتشية العامة للمالية والمفتشيات العامة لعدة وزارات 

  كما تم إعداد دليل منهجي وفقا لضوابط الممارسة الدولية في هذا المجال؛. للوزارات
  

وقد تم في هذا . لح المالية من أجل تفادي تكرار تدخالت المصامخاطب وحيدإحداث  
 إلحاق المراقبة العامة لاللتزام بالنفقات بالخزينة العامة للمملكة طبقا للمرسوم رقم ،اإلطار

 والتعميم التدريجي للخازن الوزاري على مستوى 2006 فبراير 13 بتاريخ 52-06-02
  .كل إدارة مركزية والمديريات الجهوية على مستوى المراكز الالممركزة

  
يهدف إلى تنسيق الذي بالموازاة مع ذلك، يتم اإلعداد حاليا لنظام التدبير المندمج للنفقات وو

  هذا النظام ومن شأن تفعيل.األنظمة المعلوماتية لمختلف المصالح المتدخلة في مسلسل النفقة العمومية
  .  العموميةات من المرونة على تنفيذ النفقان يضفي مزيدأ

  
 من تقليص آجال إعداد 2009 ابتداء من سنة اتم التدبير المندمج للنفقكما سيمكن تفعيل نظا

 وهو ما القانونيةالبيانات المتعلقة بالمحاسبة العمومية وبالتالي تقديم مشاريع قوانين التصفية في اآلجال 
  .يعزز دور مراقبة البرلمان للعمل الحكوميس
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   إدراج مقاربة النوع5.2.3

  
 الميز المرتكز على النوع من بين العمليات التي تحظى باألولوية تعتبر محاربة كل أشكال

بالنسبة للحكومة وتروم إلى تمكين المرأة على الخصوص من لعب دور أساسي في التنمية االقتصادية 
  .واالجتماعية والثقافية للبالد

االستجابة  تهدف إلى ،ويندرج اعتماد مقاربة النوع في برمجة الميزانية في إطار نظرة شمولية
بصفة عامة لحاجيات النساء والرجال واألطفال بغض النظر عن انتمائهم االجتماعي وتحسين ظروف 

على ، "النفقات"أو" الموارد"عيشهم على أساس تحليل عميق لتأثيرات الميزانية، سواء على مستوى 
  .مجموع الساكنة المغربية بمختلف مكوناتها

  
   إصالح اإلدارة3.3

  
إرساء دعائم إدارة فعالة تحول العميق لدور الدولة، سيتم تكثيف الجهود من أجل موازاة مع ال

قادرة على تحفيز التنمية االقتصادية المستدامة وتقديم خدمات ذات جودة بأقل تكلفة للمرتفقين، و
  .مواطنين كانوا أو مقاوالت

  
 حساب خاص 2005وبغرض دعم تفعيل هذا اإلصالح، ُأحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 

  :، ويتوخى تحقيق األهداف األساسية التالية"صندوق تحديث اإلدارة العمومية"للخزينة يسمى 
  

  تشجيع ظهور دينامية التغيير والتحديث المستمر داخل اإلدارات؛ 
  

المساهمة في تمويل مشاريع وأوراش اإلصالح ذات الطابع البنيوي والمؤسساتي الرامية  
  لها؛إلى تحديث اإلدارة وتأهي

  
  دعم وتتبع تنفيذ مشاريع التحديث المقترحة من طرف مختلف الوزارات؛ 

  
  .مواكبة المبادرات الخالقة  في مجال تحديث اإلدارة 

  
يون ل م40من أصل % 99 مليون درهم أي 39,70 برمجة 2008 يوليوز 15وقد تم إلى غاية 

  .درهم مرصدة لهذا الصندوق
  

،  مشروعا43 إلى 2008-2006 الباب خالل للفترة ويصل عدد المشاريع المعتمدة في هذا
 مشروعا بتنمية األنظمة المعلوماتية واإلدارة 16 مشروعا منها بتدبير الموارد البشرية و20يتعلق 

 مشاريع بتخفيف وتبسيط المساطر اإلدارية ومشروعان يتعلقان على التوالي بوضع 5اإللكترونية و
ويهدف هذا النظام إلى تحديث تدبير . ونظام للتكوين عن بعدنظام مندمج لتدبير وتقييم المشاريع 

وقد تم الشروع في إنجازه من طرف وزارة . الموارد العمومية لفائدة مختلف القطاعات الوزارية
  .االقتصاد والمالية

  
  :هذا، ويرتكز إصالح اإلدارة حول المحاور األربعة األساسية التالية

  
  إصالح البنيات اإلدارية؛ 
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   تدبير الموارد البشرية؛إصالح 
  

 تبسيط المساطر اإلدارية؛ 
  

  .تنمية الجهوية وإصالح الميثاق الجماعي 
  

    إصالح البنيات اإلدارية1.3.3
  

في هذا اإلطار، تتم مالءمة اختصاص اإلدارة تدريجيا وفقا لتطور مهامها وذلك بفضل عمليات 
 يتيح تحرر اإلدارة من مهام إنتاج بعض الخوصصة وتفويت المهام غير الرئيسية للقطاع الخاص، مما
  . السلع والخدمات التجارية وبعض العمليات اإلجرائية والتنفيذية

  
   إصالح تدبير الموارد البشرية  2.3.3

  
  : محاور أساسيةثالثةيرتكز إصالح تدبير الموارد البشرية على 

  
  وضع اآلليات الالزمة إلقامة تدبير توقعي للموارد البشرية؛ 

  
  ء دعائم ثقافة جديدة لتدبير الموارد البشرية؛إرسا 

  
  .مأسسة التكوين المستمر 

  
   وضع آليات تدبير توقعي للموارد البشرية1.2.3.3

  
تتجلى هذه اآلليات أساسا في الدالئل المرجعية للوظائف والكفاءات الهادفة إلى تحسين الرؤية 

التمكن من إنجاز تقييم موضوعي للحاجيات المتعلقة بالموارد البشرية على المدى القصير والمتوسط و
  .من المناصب على المستويين الكمي والنوعي

  
هذا وتواصل مختلف القطاعات الوزارية إعداد هذه اآلليات بوثيرة سريعة، معتمدة في ذلك 

  .على تعزيز األنظمة المعلوماتية المخصصة لتدبير الموظفين
  

وظائف والكفاءات مباشرة بعد انتهاء مختلف وسيتم العمل بالتدبير التوقعي لألعداد وال
  .القطاعات الوزارية من إعداد الدالئل المرجعية للوظائف والكفاءات

  
   إرساء ثقافة جديدة لتدبير الموارد البشرية2.2.3.3

  
تعتمد الثقافة الجديدة لتدبير الموارد البشرية على االستحقاق والكفاءة، ويرتكز تطبيقها الفعلي 

  :لتاليةعلى األسس ا
  

  ضمان اإلنصاف والشفافية في ولوج الوظيفة العمومية ونظام األجور؛ 
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إدراج نظام العقود الذي سيمكن من إجراء توظيفات لمدد محددة من أجل إنجاز مشاريع  

  معينة؛
  

  تعزيز إعادة انتشار الموظفين عبر إضفاء االنسجام على األنظمة واعتماد تحفيزات مادية؛ 
 

  لى أساس المردودية وحسن األداء وتوسيع شبكة التنقيط؛تقييم الموظفين ع 
  

مالءمة نظام الترقي للموظفين، سواء عن طريق االمتحانات المهنية أو االختيار، مع مبادئ  
  .الكفاءة واالستحقاق

  
  مأسسة التكوين المستمر  3.2.3.3

  
وبة حسب الدليل يهدف التكوين المستمر إلى مالءمة التخصصات المتواجدة مع الكفاءات المطل

المرجعي للوظائف والكفاءات المعد من طرف كل قطاع وزاري والهادف إلى توفير أحسن الظروف 
  .ألداء المهام المنوطة به

  
    تبسيط المساطر اإلدارية 3.3.3

  
 تخليق الحياة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة منيمثل تبسيط المساطر جانبا مهما 

  .للمرتفقين
  

 األمر بعملية تهم جميع القطاعات الوزارية التي تعمل على الرفع من كفائاتها والتخفيف ويتعلق
  .  من اإلكراهات اإلدارية والمساهمة في تقليص تكاليف التسيير وتحسين عالقات اإلدارة بمرتفقيها

  
وفي هذا الصدد ، تتواصل الجهود على الخصوص بإعداد كراسات المساطر المتعلقة بهام 

ارات العمومية لتعزيز شفافية المساطر اتجاه العموم وتفادي التأخير الذي قد تعرفه بعض الإلد
  . المساطر

  
هذا، ويعرف تبسيط المساطر اإلدارية وتيرة مرتفعة وذلك بفضل تنمية األنظمة المعلوماتية 

  . وبالتالي تسريع تداول ومعالجة المعلومات ورفع الطابع المادي عن المساطر
  

   اعتماد اإلدارة اإللكترونية 1.3.3.3
  

يندرج اعتماد اإلدارة اإللكترونية، التي تحظى بأهمية خاصة من طرف الحكومة، في إطار 
  .تدريجيا مجتمع المعلوماتنظرة شمولية ومندمجة لتنمية 

  
وفي هذا اإلطار، يتم بذل مجهودات هامة من أجل تنمية البنيات األساسية لالتصاالت سواء 

ري أو القروي، وتوسيع الولوج إلى األنترنيت، وتعزيز الشعب المعلوماتية على مستوى بالمجال الحض
  .الخاص بمنظومة التربية والتكوين" جيني"التكوين، وتعميم برنامج 
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تهدف العمليات المبرمجة في إطار اإلدارة اإللكترونية إلى تبسيط وتحسين العالقات بين 

  : مستوياتالفاعلين العموميين والخواص على عدة
  

داخل الوزارات، عبر تسريع تبادل المعلومات الكفيلة بتسهيل اتخاذ القرارت داخل كل  
 قطاع؛

 
وضع إطار عام يهدف إلى ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات : ما بين الوزارات  

ويتعلق األمر أساسا . الوزارية واالستعمال المشترك للوسائل الموضوعة رهن إشارتها
) الميزانية اإللكترونية(معلوماتية والبرامج التي شُرع العمل بها لتدبير الميزانية باألنظمة ال

  ونظام التدبير المندمج لموظفي الدولة ونظام التدبير المندمج للنفقات؛
  

تنمية مواقع مختلف الهيآت العمومية على شبكة : في ما يخص العالقات مع العموم  
ات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو االنترنيت، سواء تعلق األمر بالوزار

وسيتم تعميم . الهيآت المهنية من خالل فتح إمكانية التحميل عن بعد لالستمارات اإلدارية
  هذه اإلمكانية لتشمل في المستقبل القريب وثائق الحالة المدنية؛

  
ل الضريبي تعزيز الخدمات المقدمة في المجا: في ما يخص العالقات مع المقاوالت  

 الصفقات العمومية عبر فتح إمكانية تحميل طلبات العروض ودفاتر والجمركي وكذا
  .إمكانية الترشح عن بعدباإلضافة إلى  ،التحمالت والنتائج

  
  زي توسيع مجال الالترك2.3.3.3

  
 هاز إلى ترشيد توزيع المهام بين اإلدارات المركزية للوزارات ومصالحيترمي سياسة الالترك

  .، وهو ما يشكل عامال أساسيا في فعالية تدخالت اإلدارة لفائدة المواطنين والمقاوالت ممركزةالال
  

وبمقتضى هذا التوزيع، تصبح اإلدارات المركزية مدعوة لتركيز جهودها على المهام 
 إلى المتعلقة بالتوجيه والتنسيق والتقييم وتفويض المهام األخرى اإلجرائية والتنفيذية اإلستراتيجية

  . المحليةتمثيلياتها
  

  :وترمي هذه المقاربة إلى تحقيق األهداف الرئيسية الثالثة التالية
  

  تقريب اإلدارة من المرتفقين في إطار سياسة القرب؛ 
  

تثمين نظام المصالح الخارجية للوزارات عبر إشراكها في تحديد وتنفيذ البرامج وهو ما  
  درة لديها؛سيمكن من تنمية حس المسؤولية وروح المبا

  
تشجيع سياسة الشراكة مع نظيراتها داخل الجماعات المحلية والنسيج الجمعوي المحلي  

  . بفضل هامش اتخاذ القرار الذي تتوفر عليه
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ويتعلق األمر في هذا الصدد بمسلسل متواصل يتم تفعيله تدريجيا وفقا لإلكراهات الخاصة بكل 
  . إدارة

 
 تقدما نوعيا في هذا االتجاه من خالل إدراج البعد 2006 وقد سجل قانون المالية لسنةهذا، 

 ويتعلق األمر بالتصنيف اإلداري األخرىإلى جانب التصنيفات في تصنيف الميزانية الجهوي 
من التعرف المباشر على المجهود االستثماري للدولة هذا اإلجراء سيمكن و .والوظيفي واالقتصادي
  . المخصص لكل جهة

 في المرحلة األولى على نفقات االستثمار لتشمل مجموع  التي تقتصرالعمليةوسيتم توسيع هذه 
  .النفقات الممكن تصنيفها جهويا

  
   إنعاش الجهوية وإصالح الميثاق الجماعي4.3.3

  
عرفت سياسة الالتركيز اإلداري والجهوية انطالقة حقيقية بعد خطاب جاللة الملك بمناسبة 

 والذي وضع الخطوط العريضة 2006 دجنبر 12 بأكادير بتاريخ اللقاء الوطني للجماعات المحلية
لإلستراتيجية الجديدة التي سيتم تفعيلها في هذا اإلطار والمرتكزة على مقاربة ترابية تهدف إلى تعزيز 

على توسيع مفهوم الجهة  هذا الخطاب ركزكما  .المصالح الالممركزة وإحداث أقطاب جهوية منسجمة
  .صاتهاعبر الرفع من اختصا

  
تتجلى األهمية التي يتم إيالؤها للجهوية من خالل إحداث كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المجالية 

هذا، .  مقاربة مالئمة للمحيط الوطني وآفاق تطورهوضعها مهمة التي أنيطت بفي الحكومة الحالية و
 أثناء تحديد مواقع  خاصة،وتأخذ جميع المبادرات الحكومية بعين االعتبار البعد المجالي والجهوي

  .إنجاز البرامج االستثمارية الرامية إلى تثمين الموارد والقدرات المحلية
  

من ناحية أخرى، ومن أجل تعزيز الديمقراطية المحلية وتشجيع التنمية االقتصادية على 
  .الصعيد المحلي تم إيداع مشروع يتعلق بإصالح الميثاق الجماعي لدى البرلمان

  
  :ا اإلصالح على ثالث دعائم أساسيةويرتكز هذ

  
تحسين الحكامة المحلية بغرض تشجيع تشكيل أغلبية منسجمة بالمجالس البلدية وتفعيل دور  

اللجان الدائمة وتحسين دور المنتخبين وتعزيز اإلدارة المحلية ومراجعة أنظمة تفويض 
  ن؛يالصالحيات وتحديد دقيق الختصاصات الكتاب العام

  
لمدن الكبرى وتعزيز وحدة المدينة عبر توضيح اختصاصات مجالس تحسين تدبير ا 

  المقاطعات؛
  

وضع آليات جديدة إلنعاش التعاون والشراكة بين الجماعات المحلية في تدبير التجهيزات  
والخدمات الجماعية وبين الجماعات المحلية والقطاع الخاص وفاعلين محليين آخرين من 

  .ة إنجاز بعض المشاريع المعينةأجل استعمال مشترك للوسائل بغي
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وموازاة مع ذلك، تتم حاليا مراجعة نظام المالية المحلية بغرض تبسيط المساطر والتخفيف من 
  .الوصاية

  
IV-تكريس سياسة االنضباط الموازني   
  

ويرتبط هذا . يعتبر استقرار اإلطار الماكرواقتصادي شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة
  . جانب كبير منه بالتحكم في المالية العموميةالتوازن في

هكذا، وعلى غرار السنوات السابقة، ستتم مواصلة التحكم في النفقات وتحسين المداخيل 
  .بغرض ضمان تحسين شروط التوازن المالي

  
   التحكم في النفقات1.4

  
ميزانية يهدف التدبير الصارم للموارد العمومية إلى الحفاظ على تطور مختلف مكونات ال

  .العادية أي نفقات الموظفين ونفقات المعدات والتحمالت المشتركة وخدمة الدين في حدود يمكن تحملها
  

   نفقات الموظفين1.1.4
  

عامال أساسيا في السيطرة على عجز الميزانية وتعزيز توازن شكل التحكم في نفقات األجور ي
  .المالية العمومية في مجملها

  
للسلطات ، هدفا رئيسيا ة األجور مقارنة مع الناتج الداخلي الخامتقليص نسبة كتلويبقى 

  . قصد بلوغ المؤشرات المسجلة لدى الدول المماثلة لبلدنا من حيث مستويات التنميةالعمومية
  

وفي هذا اإلطار، يحظى التحكم في أعداد الموظفين بأهمية بالغة من خالل تنظيم عملية 
ووقد مكنت هذه  المغادرة من تقليص نسبة .  موظف39.000الي التي همت حو" المغادرة الطوعية"

% 10,8 إلى 2005سنة % 11,9كتلة األجور من الناتج الداخلي الخام بنقطة واحدة حيث انتقلت من 
هذا وقد أتاحت عملية المغادرة الطوعية إعادة هيكلة الوظيفة العمومية من حيث رفع  . 2007سنة 

  .  ومية وتخفيض النسبة المتوسطة ألعمار الموظفيننسبة التأطير بالوظيفة العم
  

ويتعلق األمر على . وستتم مواصلة تدابير المواكبة الرامية إلى التحكم في أعداد الموظفين 
  :الخصوص بما يلي

  
في الحدود الدنيا الممكنة لتلبية حاجيات القطاعات حصر المناصب المالية الجديدة المحدثة  

  ؛يةولوالتي تحظى باأل
  

  ؛4 إلى 1منع التوظيف في السالليم الدنيا المرتبة ما بين  
  

  . حذف المناصب الشاغرة على إثر إحالة أصحابها على التقاعد 
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 لنفس 2009هذا، وتخضع المبادرات المزمع اتخاذها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 
  : يلي المتخذة برسم السنوات السابقة، وتتجلى باألساس في ماالتدابيرمنطق 

  
حصر عدد المناصب المالية المحدثة في الحدود الدنيا الممكنة لتلبية حاجيات القطاعات التي  

  ؛ا ماليا منصب12.820تحظى باأللوية خاصة منها التعليم والصحة واألمن والعدل، أي 
  

تعزيز إعادة انتشار الموظفين من أجل سد الخصاص في الموارد البشرية الذي تعاني منه  
 دمات العمومية على الصعيدين القطاعي والجغرافي؛بعض الخ

  .مواصلة محاربة ظاهرة الموظفين األشباح 
  

  نفقات المعدات والنفقات المختلفة 2.1.4
  

عنصرا باعتبارها  أهمية بالغة  أيضالتحكم في تطور نفقات المعدات والنفقات المختلفةا يكتسي
  :ار اتخاذ اإلجراءات التالية وقد تم في هذا اإلط.أساسيا في نمط عيش اإلدارة

  
تقويم وضعية بعض بنود الميزانية التي لم تكن االعتمادات المرصدة إليها تمثل التحمالت  

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

ذلك، اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تراكم هذه المتأخرات عبر إقرار إلزامية أداء هذه النفقات 
 باستعمال السيمات ومنع تحويل االعتمادات من بنود الميزانية المعنية؛

 
تهيئة المقرات وتأثيثها وتهيئة تحديد صارم لبعض أنواع النفقات الجارية كتلك المرتبطة ب 

 ،الزمة غير الالتظاهراتة وتنظيم المؤتمرات والملتقيات ومختلف يجهيز المساكن الوظيفوت
 والتحكم في نفقات وذلك من أجل تعزيز المجهودات الرامية إلى تقليص نمط عيش اإلدارة

 .التسيير العادية
  

. يفةونتيجة لهذه اإلجراءات، لم تسجل نفقات المعدات خالل السنوات األخيرة سوى زيادات طف
 2009يبلغ الغالف المالي المزمع تخصيصه لهذا الغرض في إطار مشروع قانون المالية لسنة و

 %25,41 أي بزيادة 2008 درهم سنة 20.161.635.000مقابل  درهم 25.283.959.000حوالي 
جالي ستستفيد منها باألساس نفقات استغالل وصيانة البنيات التحتية المدرسية في إطار البرنامج االستع

  .لقطاع التربية الوطنية
  

   التحمالت المشتركة3.1.4
  

  . من نفقات المقاصة ومساهمات الدولة في أنظمة التقاعداتتكون التحمالت المشتركة أساس
 
  نفقات المقاصة. أ
  

دعم أسعار  نظام أصبحالسكر والزيوت والحبوب، الشعب الصناعية المرتبطة ب تحريربعد 
  . والمواد البتروليةالدقيق وغاز البوتانالسكر والبيع للعموم يهم 
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  :ويمكن تقديم نظام دعم مختلف المواد كما يلي
  

 درهم للطن 2.000 جزافية قدرها إعانة يتجلى دعم الدولة لمادة السكر في منح :السكر 
   ؛الموجه لالستهالك

 
  . ينكمية سنوية من دقيق القمح الل 1998منذ شهر غشت  تدعم الدولة :دقيق القمح اللين 

  
 تم اعتماد نظام تحديد أسعار البيع الداخلية ،ثر تحرير هذا القطاعإ على :لمواد البترولية ا 

 ابتداء  النظام، تم تعليق العمل بهذاإال أنه .للمواد البترولية قياسا على أسعار سوق روتردام
ق نتيجة لالرتفاع المهول ألسعار هذه المواد في األسوا 2000من شهر شتنبر من سنة 

في مستويات معقولة دون ربطها  المحلية  االستهالك على أسعاروقد أدى الحفاظ. الدولية
  .إلى تكاليف إضافية هامة للدولةبالزيادات المتتالية التي عرفتها األسعار الدولية 

 
ما يخص غاز البوتان ورغم تحديد أسعار تداول هذه المادة قياسا على أسعار السوق  أما في

ويتم تحمل العجز المسجل جزئيا من طرف صندوق .  تم تقنين أسعار البيع الداخلية فقد،الدولية
تتحمل ميزانية الدولة الجزء في ما  ،المقاصة عبر اقتطاعات من أثمان بيع المواد البترولية األخرى

   .الباقي
  

ا  مليار درهم، يضاف إليه28,9 في 2009وقد تم تحديد تحمالت المقاصة المتوقعة برسم سنة 
وبذلك يصل مجموع االعتمادات . 2008 ماليير درهم برسم متأخرات سنة 5اعتماد مالي بملغ 

 مليار درهم برسم مداخيل 1 مليار درهم بما فيها 33,9 إلى 2009المخصصة للمقاصة برسم سنة 
  . صندوق دعم المواد األساسية

  
ف إلى تحسين استهداف وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك، يتم اإلعداد حاليا إلصالح عميق يهد

 تقديم دعم مالي لفائدة 2009ويرتقب خالل سنة . نظام المقاصة لألشخاص المحتاجين فعليا لهذا الدعم
الفئات المحتاجة من أجل تحسين ولوجها للخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم وخدمات القرب بالعالم 

 .القروي
  
  مساهمات الدولة في أنظمة التقاعد. ب
  

 الصندوق المغربي للتقاعدالتي يتم تدبيرها من طرف التقاعد المدنية والعسكرية ة عرفت أنظم
.  على المدى المتوسطنظمةاأل  هذه ضمان ديمومةعدة إصالحات خالل العشر سنوات األخيرة تتوخى

  :يلي وتتعلق هذه اإلصالحات أساسا بما
  

ألخذ بعين االعتبار  وذلك عبر ا1997توسيع وعاء المساهمات في أنظمة التقاعد سنة  
  مجموع العناصر المكونة لألجرة النظامية؛ 

  
 ليشمل جميع المنخرطين في أنظمة التقاعد قبل 2002تعميم هذا اإلصالح ابتداء من سنة  

   هذه السنة؛
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سنويا لتنتقل من % 1 والموظفين المدنيين بنسبة رفع مساهمة كل من الدولة بصفتها مشغال 
  ؛2006-2004خالل الفترة % 10إلى % 7

  
 إلى %14رفع مساهمة الدولة بصفتها مشغال في أنظمة تقاعد الموظفين العسكريين من  

  ؛2006 سنة 20%
  

 مساهماتها في  من متأخرات الدولة برسم2005سنة   مليون درهم11.080مبلغ تصفية  
لك ألشخاص غير المساهمين كت وكذا األنظمة المتعلقة باأنظمة التقاعد المدنية والعسكرية

 .التي يستفيد منها قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
  

  خدمة الدين 4.1.4
  

  . يكتسي تقليص حجم خدمة الدين أهمية بالغة بالنسبة للسلطات العمومية
  

تقليص حاجيات الخزينة من القروض الذي ينتج عنه  ادخار الميزانية فباإلضافة إلى تحسين
 القطاع الخاص في من تخفيف االنعكاسات السلبية القتراض الدولة وبالتاليلتمويل ميزانية االستثمار 

، قامت السلطات المعنية بالبحث عن التخفيف من األعباء السوق المالي وانخفاض أسعار الفائدة
ويتعلق األمر بالتدبير النشيط للدين . المرتبطة بخدمة الدين من خالل اعتماد مقاربتين أساسيتين

  .تمويل الخزينة العمومية عبر االقتراض الداخليالخارجي وإصالح نظام 
  

   التدبير النشيط للمديونية الخارجية 1.4.1.4
  

ويهدف إلى تقليص تكاليف الدين  1996منذ سنة للدين  التدبير النشيط  في اعتمادتم الشروع
  : آليات أساسيةخمسوفي هذا اإلطار، تم تفعيل . العمومي وتحسين بنيته

  
تهدف هذه الصيغة المتعلقة بالمديونية اتجاه نادي باريس إلى : ستثمارتحويل الدين إلى ا 

 :تحويل الدين إلى
  

 عبر تخلي الدائن عن جزء من دينه مقابل استعمال المدين لهذه استثمارات عمومية 
 المبالغ في تمويل مشاريع وبرامج عمومية يتم االتفاق بشأنها بين الطرفين؛

 
 الديون للمستثمرين القاطنين أو غير القاطنين  من خالل تفويتاستثمارات خاصة 

بالمغرب وكذا للمغاربة القاطنين بالخارج مقابل تخفيض هام يمكنهم من تمويل 
مشاريعهم بشروط تفضيلية نتيجة استفادتهم من الفرق بين سعر شراء الدين من البلد 

ت المنجزة  في هذا اإلطار، همت العمليا.الدائن وسعر إعادة شرائه من طرف المغرب
 411 باألساس الدين اتجاه كل من الكويت وإسبانيا بمبلغ إجمالي يصل إلى 2007سنة 
  . درهمونملي

 
  قبل حلول أجلها تسديد الديون ذات سعر فائدة مرتفعويتجلى في :إعادة تمويل الدين 

 إصدار 2007وفي هذا الصدد، تم خالل سنة . واستبدالها بديون جديدة بسعر فائدة أقل
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 مليار درهم في السوق الدولية من أجل تسديد ما تبقى من الدين 5,6 سندي بقيمة قرض
  ؛المجدول اتجاه نادي لندن

  
 تقليص نسب الفائدة بهدفالموقعة مع بعض الدائنين إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات القروض  

  لدولي؛ المعمول بها على الصعيد ا الجديدةاألصلية إلى مستويات تتالءم مع نسب الفائدة
 

 خاصة تلك التي تم اقتراضها بالدوالر  العملة الصعبةمنتحسين بنية الدين العمومي  
  ؛ن الياباني لجعلها تتالءم مع السلة المرجعية للدرهمااألمريكي والي

  
 وتمت آخر عملية في هذا اإلطار خالل .تسديد الديون ذات الفائدة المرتفعة قبل حلول أجلها 

  .  مليون درهم272تجاه اليابان برسم التعاون الدولي بمبلغ  وهمت الدين ا2007سنة 
  

 مليون درهم من الديون 105 من خالل تحويل 2008وقد تواصل التدبير النشيط للدين سنة 
 مليار درهم منذ سنة 55إلى استثمارات عمومية وهو ما رفع الحجم اإلجمالي للدين المعالج إلى 

1996 .  
  

  :المرتقب أن يتم إنجاز العمليات التالية، فمن 2009وفي ما يخص سنة 
  

ورو المتوقع في إطار اتفاقية تحويل الدين أ مليون 50تحويل المبلغ المتبقي من غالف  
  المغربي اتجاه اسبانيا إلى استثمارات عمومية وخاصة؛

  
ورو إلى استثمارات  مليون أ20مهورية اإليطالية بمبلغ تحويل الدين المغربي اتجاه الج 

  . ستستفيد منها بالتساوي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والطرق القرويةعمومية
  

   إصالح نظام تمويل الخزينة العمومية عبر االقتراض الداخلي  2.4.1.4
  

تميز نظام تمويل الخزينة العمومية عبر االقتراض الداخلي بالتخلي التدريجي عن التمويالت 
  .تع بها الخزينة لفائدة التمويالت حسب شروط السوقالموجهة واالمتيازات التي كانت تتم

  
 :تتلخص أهم التدابير المتخذة في هذا الصدد في ما يلي

  
 ؛1998إلغاء االستعماالت اإلجبارية للبنوك ابتداء من يونيو  

  
 إخضاع سندات الخزينة للضريبة حسب القواعد العامة؛ 

  
خاص الذاتيين والمعنويين واألشخاص األش: فتح إمكانيات االكتتاب أمام جميع المستثمرين 

 المقيمين وغير المقيمين؛
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 وذلك عبر إصدار سندات الخزينة 2000رفع عدد الخطوط المقرحة حسب أمد الدين سنة  
 أسبوعا و سنتين 26 و 13 سنة لتضاف إلى الخطوط السابقة لسندات الخزينة ألمد 20بأمد 
 إصدار سندات للخزينة ألمد 2006سنة وقد تم للمرة األولى .   سنة15 سنوات و10 و5و

  سنة حيث عرفت هذه العملية نجاحا كبيرا؛30
  

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

هذا، وأصبحت مزادات الخزينة المورد الرئيسي لتمويل الخزينة العمومية مما أدى إلى 
 انتقلت نسبة الفائدة المتوسطة وقد. 1998ة للدين الداخلي منذ سنة انخفاض تدريجي للتكلفة المتوسط

 2007وخالل سنة . 2006 سنة %5,87 ثم إلى 2005سنة % 6,22 إلى1998 سنة %8,91من 
  .منحى تصاعدينسب الفائدة المتعلقة بسندات الخزينة عرفت 

  
 من مديونية الخزينة  عرفت تسديد الشطر الرابع واألخير2007كما تجدر اإلشارة إلى أن سنة 

 4,5لغ إجمالي يصل إلى اتجاه بنك المغرب برسم التسبيقات االتفاقية الممنوحة من طرف الدولة بمب
  .مليار درهم

  
   تحسين مستوى المداخيل 2.4

  
النهائية  تعبئة الموارد الداخلية  الالزمة لتحسينجهود البذلتم بالموازاة مع التحكم في النفقات، 

  .لمداخيل الضريبية اوعلى الخصوص
  

   المداخيل الضريبية 1.2.4
  

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

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

  
إلى تحديث النظام الضريبي وإعادة هيكلة اإلدارة  تهدف الجهود المبذولة في هذا الصددو

  .الضريبية وترشيد آليات عملها
  

يث يستجيب إرساء أسس نظام ضريبي حد على 1989 و1986وبعد العمل ما بين سنتي هذا، 
الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على : مات أساسيةويرتكز على أربع دعا للمعايير الدولية

 1995منذ المتخذة صالحات همت اإلفقد  ،الدخل والضريبة على الشركات ورسوم التسجيل والتمبر
  : ما يليأساسا

  
لنظام الضريبي بهدف مواصلة تبسيط وتوحيد القواعد والمساطر والجزاءات المتعلقة با 

 تحسين الوعي الضريبي لدى الملزمين وتعزيز الضمانات الممنوحة لهم؛
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هداف وفقا ألنسب الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة مستمر ل قويمت 
  اقتصادية واجتماعية مع الحرص على استقرار النظام الضريبي في مجمله؛

  
 .قيمة المضافة بغرض تحسين مردوديتهاتوسيع وتوحيد وعاء الضريبة على ال 

  
 2004 بإصدار مدونة التسجيل والتمبر في إطار قانون المالية لسنة التدابيروقد تم تتويج هذه 

تجميع  على  عملت التي 2007وإصدار المدونة العامة للضرائب في إطار قانون المالية لسنة 
اللذان تم إصدارهما على التوالي في إطار ل كتاب المساطر الجبائية وكتاب الوعاء والتحصيمقتضيات 

   .2006 و2005قانوني المالية لسنتي 
  

 ملحق  في2009 مشروع قانون المالية لسنة طارإوسيتم تقديم أهم المقتضيات المقترحة في 
  . األحكام المرفق بهذه المذكرة

  
 المبادراتتم اتخاذ مجموعة من ومن أجل تحسين مستوى المداخيل الضريبية بشكل جوهري 

  :تتعلق أساسا بما يلي
  

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

ا م ك. العامة للمملكة كانت مسندة في السابق للخزينة بعد أنلفائدة المديرية العامة للضرائب
 تتكلف على التوالي  للضرائبوحدات خاصة لدى المديريات الجهوية لداثإح اتدريجيسيتم 
   الشركات الكبرى واألشخاص الذاتيين واألشخاص المعنويين؛اتبجباي

  
إعادة توزيع األدوار بين اإلدارة المركزية التي يجب أن تركز مجهوداتها على المهام  

تصفية بعض المهام المتعلقة ب وإلجرائيةلمصالح الخارجية المكلفة بالمهام ااإلستراتيجية وا
 ؛ةسقف معينأ ضمنملفات المنازعات وتدبير أنظمة إرجاع الضريبة 

  
المكثف  توسيع الوعاء الضريبي بفضل التعاون بغية يبي الضرالتهربتكثيف عملية محاربة  

برمجة عمليات التدقيق الضريبي وكذا  مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وعقلنة
أجل ضمان تدبير وذلك من  ؛استغالل أمثل لإلمكانيات التي يتيحها استعمال المعلوميات

في  ،مندمج للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل
جهزة  اعتماد رمز تعريفي موحد ونظام التصريح الضريبي عن بعد بواسطة األأفق

  المعلوماتية ؛
  

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

استقبال المواطنين في أحسن إلى  تهدف إحداث مكاتب لدى جميع المديريات الجهوية خالل
 .فالظرو

  
 يبين ذلك الباب اواعتبارا لما سبق، من المتوقع أن تواصل المداخيل منحاها التصاعدي كم

  .الثاني لهذه المذكرة والمخصص للمعطيات المرقمة لمشروع قانون المالية
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   المداخيل الجمركية2.2.4

  
السياحية، بالنظر إلى النمو المضطرد للمبادالت نتيجة لالنفتاح على األسواق وتطور التدفقات 

  . القيام بمهام تتعلق أساسا بحماية االقتصاد الوطنيدارة الجمارك والضرائب غير المباشرةتتولى إ
  

باإلضافة إلى اإلصالح العميق الذي عرفته مدونة الجمارك والذي تم التطرق إليه أعاله، 
عة من المبادرات تميزت السياسة المعتمدة في المجال الجمركي خالل السنوات األخيرة باتخاذ مجمو

  :ترمي إلى تحقيق األهداف األساسية التالية
  

  : عبر النظام الجبائي الجمركيتحديث 
  

 ؛توحيد التصنيفات العامة للسلعوتنميط  
 

 ؛تبسيط وتوحيد التعريفات 
 
  : عبرتحسين عملية عبور األشخاص والسلع 

  
  اعتماد المسار األخضر بالمطارات؛ 

  
كية المستحقة على السلع وهو ما مكن من تقليص تسريع مساطر أداء الرسوم الجمر 

 إلى 1995 عند االستيراد من بضعة أيام سنة األجل المتوسط ألداء الواجبات الجمركية
   ؛2006 سنة ساعة حوالي

  
مما مكن تنمية استعمال المعلوميات إزالة الطابع المادي عن المساطر الجمركية بفضل  

لدى المنتجين أنفسهم  شهادة رفع اليد صدار من إ2003على الخصوص ابتداء من سنة 
  .واألداء االلكتروني للرسوم الجمركية

  
  : عبرالمساهمة الفعالة في إنعاش الصادرات 

 
  مراجعة وتبسيط المساطر المتعلقة باألنظمة االقتصادية في المجال الجمركي؛ 

 
الواجبات إدخال أنظمة جمركية جديدة كالمستودعات الصناعية بالمناطق الحرة وأداء  

والقيام بالمساطر الجمركية عن بعد في بعض المناطق الصناعية وإحداث مخازن 
االكتظاظ الذي تعرفه مما أدى إلى التخفيف من وفضاءات ألداء الواجبات الجمركية 

  الموانئ والمطارات؛
  

  .تنمية التدبير الذاتي لدى المقاوالت المصدرة 
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  : عبر التملصتكثيف محاربة تهريب السلع والمخدرات و 

  
  المفروضة على المواد موضوع التهريب ؛ الجمركيةتقليص التعريفات 

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

 
  .البيضاء والناضور وأكادير وطنجة بآالت الكشف تجهيز موانئ الدار 

  
 بتاريخ 31-05 تفعيل القانون رقم تعزيز دور إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في 

  . من خالل مكافحة التزوير والقرصنة المتعلق بحماية الملكية الفكرية2006 فبراير 20
  

  .2009وسيتطرق الملحق المرفق بهذه المذكرة ألهم المقتضيات الجمركية المقترحة برسم سنة 
   

يات الشراكة والتبادل الحر هذا، وبالرغم من انخفاض التعريفات الجمركية نتيجة لدخول اتفاق
حيز التطبيق، الزالت المداخيل الجمركية تعرف تطورا إيجابيا بشكل عام، كما يبين ذلك الباب الثاني 

  .لهذه المذكرة والمخصص للمعطيات المرقمة لمشروع قانون المالية
  

  موارد أخرى  3.2.4
  

 والمؤسسات العمومية نشآتمتتكون الموارد األخرى أساسا من الحصيلة المتأتية من قطاع ال
  للمرتفقينوعمليات الخوصصة وبدرجة أقل من استرجاع الدولة لجزء من تكاليف الخدمات المقدمة

  . على األداءينالقادر
  

  حصيلة احتكارات واستغالالت ومساهمات الدولة  1.3.2.4
  

 طرقيم و والمؤسسات العمومية باألساس إلى تحسين تنظالمنشآتيهدف برنامج إصالح قطاع 
 النتائج يمكن اعتبارو. في تمويل نفقات الدولة هذا القطاع بهدف تمكينه من المساهمة بشكل فعال تدبير

ذات المردودية تفويت الدولة لبعض المقاوالت العمومية  رغم، وذلك يجابيةباإلالمسجلة في هذا الشأن 
 درهم سنة ماليير 6,90 منلقطاع عائدات هذا انتقل ت من المرتقب أنو. لقطاع الخاصإلى ا المرتفعة

  .2009 درهم سنة ماليير 10,01إلى  2008
  

    عمليات الخوصصة2.3.2.4
  

هذه ل  عاليةشفافية ضمان  السياسة الجديدة المعتمدة في مجال الخوصصة بالحرص علىاتسمت
مع ، معنية وإحداث شراكات إستراتيجية مع المستفيدين من عمليات التفويت في القطاعات ال،العمليات
الوحدات للتفويت استفادة ممكنة من هذه العمليات على الصعيد المالي، حيث ال يتم اقتراح كبرتحقيق أ

وقد مكنت هذه المقاربة من تحقيق نجاحات . بعد تقويم وضعيتها المالية وتحسين آفاقها المستقبليةإال 
لعمليات المتعلقة بمجاالت االتصاالت لة مهمة على المستويات التكنولوجية والمالية كما هو الشأن بالنسب

   .والتبغ
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 نظرا الرتباطها بطبيعة وأهمية الوحدات بعدم االنتظامهذا، وتتميز مداخيل الخوصصة 

  .المقترحة للتفويت
  

 أي نفس مبلغ درهم ماليير 3 ما قدره 2009تبلغ المداخيل المتوقعة في هذا الشأن برسم سنة و
   .2008سنة 

  
  اد تكلفة الخدمات العموميةستردا  3.3.2.4

  
 المرتفقينيعرف االسترداد الكلي أو الجزئي لتكلفة الخدمات المقدمة من طرف الدولة لفائدة 

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

التقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المصاحب لمشروع قانون المالية معطيات مفصلة 
  .عن هذه الهيآت

  
 238,87 مليار درهم مقابل 295,48 حوالي 2009ويقدر الحجم اإلجمالي للمداخيل برسم سنة 

  %.23,70دة  أي بزيا2008مليار درهم برسم سنة 
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   2009المعطيات المرقمة لمشروع قانون المالية لسنة : الباب الثاني
  

 مقارنة مع معطيات قانون 2009يمكن تقديم المعطيات المرقمة لمشروع قانون المالية لسنة 
  : كما يلي 2008 المالية لسنة

  
ل درهـم مقابـ 308.490.897.000حوالي يقـدر المبلـغ اإلجمالـي للتحمـالت ب

 أو درهم 57.181.092.000 ، أي بزيادة قدرها2008درهـم بالنسبـة لسنة  251.309.805.000
 :منها %  22,75

  
درهم  لسنة  208.288.549.000 درهم للميزانية العامة، مقابل 253.807.159.000 

 ؛ %21,85درهم أو  45.518.610.000 ، أي بارتفاع قدره 2008
 

 1.666.359.000ولة المسيرة بصورة مستقلة مقابل درهم لمرافق الد 2.120.059.000 
 ؛ % 27,23 درهــم أو 453.700.000، أي بارتفاع قـدره 2008درهم لسنة 

  
 41.354.897.000درهـم للحسابـات الخصوصية للخزينة مقابل  52.563.679.000 

  . % 27,10 درهــم  أو 11.208.782.000، أي بزيادة قدرها 2008درهم برسم سنة 
 

درهــم مقابل  295.477.980.000 ل المبلغ اإلجمالي للموارد إلىويص
 درهم أو 56.607.884.000، أي بزيادة قدرها 2008درهـم برسـم سنـة  238.870.096.000

 : منها % 23,70
  

درهم برسم سنة  195.676.460.000درهم للميزانية العامة مقابل  240.697.548.000 
 ؛% 22,96درهم أو  44.921.088.000 ، أي بزيادة قدرها2008

 
 1.667.859.000درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مقابل  2.120.059.000 

 ؛%  27,11 درهم أو 452.200.000 أي بارتفاع قدره 2008درهم سنة 
  

 41.525.777.000 درهـم للحسابات الخصوصية للخزينة مقابل 52.760.373.000 
  .% 27,05درهــم أو  11.234.596.000 ادة قدرها ، أي بزي2008درهم برسم سنة 

 
 13.012.917.000وتبين هذه األرقام فائضا في التحمالت بالمقارنة مع الموارد يقدر بـ 

  . درهم
  

وتتوزع الموارد والتحمالت على المكونات األربعة لجدول التوازن لمشروع قانون المالية لسنة 
 : كما يلي2009
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I -الميزانية العامة   
 
   النفقـات 1-1
  

  :تتوزع نفقات الميزانية العامة كما يلي
  

 ؛درهم 150.873.162.000  :..................................نفقات التسيير
  ؛درهم 45.154.618.000  :................................فقات االستثمارن

  ؛درهم 57.779.379.000  :......نفقات الدين القابل لالستهالك والدين العائم
 .درهم 253.807.159.000  :.......................................المجموع

  
  نفقات التسيير 1.1.1

   
 درهم مقابل 150.873.162.000 تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير

  .% 21,38، أي بزيادة 2008درهم برسم سنة  124.293.635.000
  

  :دات كما يلي وتتوزع هذه االعتما
  

 : نفقات الموظفيــن
 

، 2008درهم سنة  66.960.000.000 درهم مقابل 75.570.000.000 تبلغ نفقات الموظفين
  .%12,86 أي بزيادة
 

 :نفقات المعدات والنفقات المختلفة 
  

 درهم 25.283.959.000 تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم نفقات المعدات والنفقات المختلفة
   .% 25,41، أي بزيادة 2008درهم برسم سنة  20.161.635.000مقابل 

  
  :وتتوزع هذه االعتمادات على الشكل التالي 

  

 9200عتمادات اال  البيــــــــــان
  )بالدرهم ( 

  ............................ أتاوات الماء والكهرباء واالتصاالت -
ة المسيرة  اإلعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية ومرافق الدول-

  ...................................................بصورة مستقلة
  .................................. نفقات أخرى خاصة بالمعدات-

1.308.664.000  
  

7.358.687.000  
16.616.608.000 
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 :  التسيير–التحمالت المشتركة 
  

درهم،  47.019.203.000 -تسييــرال–تبلـغ االعتمادات المخصصة للتحمالت المشتركة
 درهم أو  992.797.000 قدره بانخفاض، أي 2008  درهم برسم سنة 48.012.000.000مقابل 
 لفائدة 2008أخذا بعين االعتبار االعتمادات اإلضافية برسم سنة  2008 مقارنة مع سنة %-2,07

  . مليار درهم14صندوق المقاصة والتي بلغت 
  

 أساسا لتغطية اإلعانات المرصدة لدعم أسعار المواد األساسية وتخصص هذه اإلعتمادات
 مليار درهم سنة 34 مقابل درهم مليار 32,9وتصفية متأخرات موازنة أثمنة المواد البترولية بمبلغ 

،  أي 2008 مليار درهم في شكل اعتمادات إضافية تم فتحها بموجب مرسوم سنة 14، منها 2008
مساهمة الدولة باعتبارها مشغل في الصندوق المغربي للتقاعد مويل ولت % 3,24بانخفاض نسبته 

  . درهم مليار10,871بغالف مالي قدره 
  

  :االحتياطيةالنفقات الطارئة والمخصصات 
  

 درهم، تخصص 3.000.000.000تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم هذا الفصل ما قدره 
  :لتغطية

 
 خالل السنة؛النفقات االستثنائية والنفقات الطارئة  

  
 .برنامج تصفية المتأخرات 

 
  االستثمار نفقات  2.1.1

 
  الميزانية العامة 
  

وتضاف إلى .  درهم 45.154.618.000 تبلغ اعتمادات األداء المفتوحة برسم نفقات االستثمار
  :هذه االعتمادات

  
 18.635.004.000 والسنوات التي تليها والبالغة 2010اعتمادات االلتزام للسنة المالية  

  درهم؛مليار
 

االعتمادات المرحلة التي تتكون من االعتمادات الملتزم بها في إطار قانـون المالية لسنة  
  ماليير8,5 األمر بأدائها والتي تقدر ب 2008 دجنبر 31، والتي لم يصدر إلى غاية 2008
  .درهم

  
  إلى تثماروبهذا يصل مجموع االعتمادات المرصدة لفائدة اإلدارات برسم نفقات االس

  .مليار درهم 72,29 
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وتضاف إلى نفقات االستثمار المسجلة برسم الميزانية العامة، نفقات االستثمار الخاصة 
بصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية والحسابات الخصوصية للخزينة والجماعات 

وبهذا يبلغ الحجم .  بصورة مستقلةالمحلية والمقاوالت والمؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة
 دون احتساب 2009مليار درهم برسم سنة  135,04 العمومية ماقدره لالستثماراتاإلجمالي 

  .االعتمادات المرحلة
  

 صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
  

قتصادية تبلغ االعتمادات التي ستتم تعبئتها في إطار صندوق الحسن الثاني للتنمية اال
وتشكل هذه اإلعتمادات دعما مهما إلنعاش . ر درهميي مال3 ما قدره 2009واالجتماعية برسم سنة 

  .االستثمار حيث ستعزز بكيفية جوهرية االستثمار العمومي في عدة ميادين
  

وباعتباره رافعة لالستثمار، يلعب صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية دورا 
ي تنمية الثروات الوطنية وتثمين اإلمكانيات المتوفرة في مختلف جهات المملكة وخلق فرص مهما ف
  .الشغل

  
  الحسابات الخصوصية للخزينة  
  

تصل االعتمادات المخصصة لبرامج االستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية 
 درهم، وتهم أساسا ماليير 7,3لى لميزانية العامة إلللخزينـة التـي ال تستفيد من التحويالت المالية 

تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفالحة والمياه والغابات وتربية 
المواشي والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين الشباب وكذا 

  . و تربويةاجتماعيةبرامج 
  

  الجماعات المحليــة 
  
خصص ميزانيات االستثمار المرصدة للجماعات المحلية أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية ت

وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت . إلى تحسين ظروف عيش السكان
خضراء، الثقافية والرياضية والترفيهية واألسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات ال

  . درهم تقريبا ماليير6 وتصل اإلعتمادات المخصصة إجماال لهذه البرامج إلى
 

  المقاوالت والمؤسسات العمومية  
  

يصل المبلغ اإلجمالي للبرامج االستثمارية للمقاوالت والمؤسسات العمومية بما فيها المبلغ 
ار درهم، وتهم  ملي84,93 حوالي 2009المخصص من طرف صندوق الحسن الثاني برسم سنة 

الصالح للشرب والفوسفاط  باألساس قطاعات الطاقة واالتصاالت والسكنى والفالحة والكهرباء والماء
  .ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي

 
  .ويبين التقرير الخاص بالمقاوالت والمؤسسات العمومية تفاصيل هذه البرامج االستثمارية
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  المسيرة بصورة مستقلة مرافق الدولة  
  

وتوجد التفاصيل  . درهم مليار0,45عتمادات المخصصة لبرامج استثمار هذه المرافق تبلغ اال
 .الخاصة بهذه البرامج في التقرير المتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

  
   نفقات الدين العائم والدين القابل لالستهالك 3.1.1

  
 برسم خدمة الدين العمومي والتي تشمل تسديد أصل الدين وتسوية تبلغ االعتمادات المسجلة

، أي 2008درهم برسم سنة  47.922.951.000 درهم مقابل  57.779.379.000 الفوائد والعموالت
  .% 20,57 درهم أو 9.856.428.000 هقدربارتفاع 

  
  :وتتوزع هذه اإلعتمادات كما يلي

    
  الديـن الخارجـي  
  

 %39,25زيادة درهم، أي ب 7.079.113.000صة بالدين الخارجي إجماال تبلغ التحمالت الخا
 : وتتوزع كالتالي 2008بالمقارنة مع سنة 

  
 ؛%50,79 انخفاض  درهم بالنسبة ألصل الدين ، أي ب4.380.113.000 

 
 .%1,99 قدرها انخفاض درهم  بالنسبة للفوائد  والعموالت، أي ب2.699.000.000 

 
  الديـن الداخلـي 
  

 ه قدرزيادةب درهم، أي 50.700.266.000 التحمالت الخاصة بالدين الداخلي إجماال إلى تصل
  : موزعــة كالتالي 39,79%

  
 ؛%76,52ه  قدرزيادةب درهم بالنسبة ألصل الدين، أي 35.249.768.000 

  
 .%5,21ه  قدر بانخفاضدرهم بالنسبة للفوائد والعموالت، أي 15.450.498.000 

 
 مقارنة مع سنة 2009جدول التالي تطور نفقات الميزانية العامة لسنة وبخالصة، يبين ال

2008:    
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  - بالدرهم -

  التغيرات
  البـــيـــان

مشروع قانون المالية 
   )1 (2009لسنة 

  قانون المالية لسنة  
  بالقيمة المطلقة   )2(2008 

)2-1(  
  %ب 

2)/2-1( 
 21,38 26.579.527.000 124.293.635.000 150.873.162.000  نفقات التسيير 
 25,18 9.082.655.000 36.071.963.000 45.154.618.000  نفقات االستثمار

 20,57 9.856.428.000 47.922.951.000 57.779.379.000  نفقات الدين العمومي
 21,85 45.518.610.000 208.288.549.000 253.807.159.000مجموع الميزانية العامة 

  
   المــوارد 2.1

 

درهم مقابل  295.477.980.000 تبلغ الموارد اإلجمالية لميزانية الدولة ما قدره
  .%23,70 ، أي بزيادة 2008  درهم برسم سنة 238.870.096.000

 

 :وتتوزع هذه الموارد كما يلي 
  

  
 

  
  
  

   :يلخص الجدول التالي تطور مداخيل الميزانية العامة حسب أهم األصناف
  )بالدرهــــم(                

  بيان الموارد
  مشروع قانون

 )1 (2009المالية لسنة 
  قانون المالية

   )2 (2008لسنة 
%التغيرات ب 

2)/2-1(  
 الضرائب المباشرة والرسوم - 1

 25,50 57.786.000.000 72.522.000.000 .............................المماثلة
 8,45 12.790.180.000 13.870.324.000 .............. الرسوم الجمركية- 2
 20,30 52.088.000.000 62.662.000.000  ...... الضرائب غير المباشرة - 3
 25,60 10.153.320.000 12.752.400.000  ........ رسوم التسجيل والتمبر- 4
 10,47 286.500.000 316.500.000  .......... عائدات أمالك الدولة- 5
 االحتكار سسات عائدات مؤ- 6

والمساهمات المالية واالستغالل 
 45,10 6.901.806.000 10.014.560.000 ..............................للدولة

 27,16 49.551.000.000 63.010.100.000  ... موارد اإلقتراضات والهبات- 7
 -     3.000.000.000 3.000.000.000 ............. موارد الخوصصة- 8
 -21,48 3.119.654.000 2.449.664.000 ...................موارد أخرى -9

 22,96 195.676.460.000 240.597.548.000 ......................    المجموع 

  درهم؛ 240.597.548.000  ............................... الميزانية العامة -
  درهم؛ 2.120.059.000  ............ مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة-
  .درهم 52.760.373.000  ................. الحسابات الخصوصية للخزينة -
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  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  1.2.1

  
  27.570.000.000هم مقابل   در28.960.000.000 تبلغ حصيلة الضريبة على الدخل 
 ؛%5,04،  أي بزيادة 2008رهم برسم سنة د

  
 29.350.000.000 درهم مقابل 42.700.000.000 تبلغ حصيلة الضريبة على الشركات 

 .%45,49، أي بزيادة 2008درهم برسم سنة 
  

   الرســوم الجمركيــة2.2.1
  

  :تتعلق أهم التغييرات بما يلــي
  

 11.185.000.000هم مقابل   در11.800.000.000 حصيلة رسوم االستيراد التي تبلغ 
 ؛% 5,50، أي بزيادة نسبتها 2008درهم سنة 

  
درهم  1.947.000.000 موارد الرسم المفروض على أنبوب الغاز الطبيعي التي تصل إلى 

 .% 30,50زيادة ، أي ب2008درهم سنة  1.492.000.000مقابل 
  

   الضرائب غير المباشرة3.2.1
  

  :رائب التطورات التاليةستعرف العناصر الرئيسية لهذه الض
  

حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي تقوم بتحصيلها مديرية الضرائب  
، أي بزيادة 2008درهم برسم سنة  15.280.000.000درهم مقابل   17.915.000.000

 ؛% 17,24نسبتها 
  

ة الجمارك حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي تقوم بتحصيلها إدار 
درهم برسم سنة  577.000.000درهم مقابل  739.000.000  والضرائب غير المباشرة

 ؛% 28,08، أي بزيادة نسبتها 2008
  

درهم مقابل  25.652.000.000  االستيرادعندحصيلة الضريبة على القيمة المضافة  
  ؛%34,30، أي بزيادة 2008 درهم برسم سنة 19.100.000.000

  
 9.751.000.000 درهم مقابل 10.802.000.000لى المنتجات الطاقية حصيلة الرسم ع 

 ؛% 10,78، أي بزيادة 2008درهم برسم سنة 
  

  درهـم؛6.584.000.000حصيلة الضرائب على التبغ والمواد البديلة للتبغ المصنعة  
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 درهم برسم 522.000.000 درهم مقابل 508.000.000 حصيلة الرسم الداخلي على الجعة 
 .%2,68بانخفاض ، أي 2008سنة 

 
   رســوم التسجيــل والتمبــر 4.2.1

  
  : ستعرف أهم عناصر هذه الرسوم التطورات التالية

  
 3.934.000.000درهم مقابــل  6.427.000.000 ستبلغ حصيلة رسوم نقل الملكية 

  ؛% 63,37، أي بزيادة 2008درهم برسم سنة 
  

 555.000.000 درهم مقابل 572.000.000 ستبلغ حصيلة رسوم التمبر والورق المقاس 
 ؛% 3,06، أي بزيادة 2008درهم برسم سنة 

  
درهم مقابل    1.568.000.000ستبلغ حصيلة الضريبة السنوية الخاصة على السيارات  

 ؛%5,16 ، أي بزيادة 2008درهم برسم سنة   1.491.000.000
  

 درهم 652.000.000بل درهم مقا 763.000.000 ستبلغ حصيلة الضريبة على التأمينات 
  ؛% 17,02 نسبته زيادة، أي ب2008برسم سنة 

  
 416.000.000درهم مقابل  487.000.000ستبلغ حصيلة التمبر على وثائق السيارات  

 . %17,07، أي بزيادة  2008درهم برسم سنة 
 

   عائــدات ومداخيل أمالك الدولة5.2.1
  

 :درهم منها 316.500.000ستبلغ حصيلة عائدات أمالك الدولة  
  

 درهم؛  25.000.000عائدات بيع مباني أمالك الدولة القروية  
  

 .درهـــم 285.000.000حصيلة مداخيـل مبانـي أمـالك الدولة   
  

   االحتكارات واالستغالالت 6.2.1

  درهم؛ 3.340.000.000 ............................................ عائدات بنك المغرب-
   درهم؛2.000.000.000 .............................. عائدات المكتب الشريف للفوسفاط -
 عائدات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري -

  .......................................................والخرائطية
  

  درهم؛ 1.200.000.000
  درهم؛ 600.000.000  ................................ عائدات صندوق اإليداع والتدبير-
  ؛درهم 2.200.000.000 .........اتصاالت المغرب  أرباح الدولة عن مساهمتها المالية في-
  .درهم  30.000.000 ..............ة للنقل والوسائل اللوجستيكية الوطنيلشركة عائدات ا-
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  :يتتوزع أهم المداخيل المتوقعة على الشكل التال
  

   القــروض7.2.1
  

درهم برسم سنة   37.023.000.000ستنتقل الموارد المتأتية من االقتراض الداخلي من   
 ؛% 30,11 زيادةب، أي 2009درهم سنة  48.171.000.000  إلى 2008

  
 2008درهم سنة  9.328.000.000ستنتقل الموارد المتأتية من االقتراض الخارجي من  

  .%34,42، أي بزيادة  2009م سنة دره 12.539.000.000 إلى 
  

   الدولة مساهمات الموارد الناتجة عن تفويت حصص8.2.1
    

ستبلغ حصيلة الموارد الناتجة عن تفويــت حصـص مساهمات الدولــة 
 .2008 أي نفس المبلغ مقارنة مع سنة 2009 درهم برسم سنة 3.000.000.000

      
  المــوارد األخـــرى9.2.1

  
 إلى 2008 درهم برسم سنة  3.119.654.000 د األخرى من ستنتقل الموار

  .%21,48 بانخفاض، أي 2009درهم سنة  2.449.664.000
  
II. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  
  

 ما قدره 2009تبلغ الموارد المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 
 .درهم 2.120.059.000

  
  : المرافق كما يليوتتوزع نفقات هذه 

                                                                       
  

  
  
  
  
  

  ؛ درهم 1.666.576.000  نفقات االستغالل 
  ؛ درهم 453.483.000  نفقات االستثمار 

 . درهم 2.120.059.000    المجموع 
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III . الحسابات الخصوصية للخزينة   
  

الي التوقعات المتعلقة بموارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة وتطورها يبين الجدول الت
  :2008مقارنة مع سنة 

  )بالدرهم ( 
%التغيرات   سقف التحمالت %التغيرات   الموارد  الحسابات

 الحسابات المرصدة ألمور - 1
 42.172.334.00036,45 36,45 42.172.334.000  ......................خصوصية

 في االنخراط حسابات - 2
 -  .................الهيئات الدولية 

  
- 98.445.000 22,26- 

 - 5.000.000 - 5.000.000 ... حسابات العمليات النقدية - 3
 111,89 87.400.000 12,94 382.206.000  ......... حسابات القروض - 4
 - - - 333.000 ......... حسابات التسبيقات - 5
ات النفقات من سابح - 6

 -10.200.500.0000,78 -0,78 10.200.500.000  ....................المخصصات
 52.563.679.00027,10 27,05 52.760.373.000 .......................المجموع 
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 برنامج عمل الوزارات: الباب الثالث 
 
I.القطاعات االجتماعية  

                     
   الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلميالتربية 1 .1

  
الغالف المالي اإلجمالي المرصد لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر يبلغ   

  :درهم موزعا كما يلي  46.024.822.000 ما قدره  2009  العلمي برسم سنةبحثوال
 

   درهم؛34.203.344.000  .... .. ...............نفقات الموظفين -
   درهم؛6.130.151.000  .......نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  . درهم5.691.327.000  ........................نفقات االستثمار -

  
  : كما يلي ت التدخلويتوزع هذا الغالف حسب مجاال  

  
   التعليم المدرسي1.1.1  

  
 38.355.692.000قدره   ما2009 برسم سنة التعليمتبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة قطاع 

  :درهم موزعة كما يلي 
  

   درهم ؛29.662.599.000  .... .. ...............نفقات الموظفين -
    درهم ؛4.280.399.000  .......نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  .  درهم 4.412.694.000  ........................نفقات االستثمار -

  
 وذلك في 2008 مليون درهم مقارنة مع سنة 7.287,7وقد ارتفع هذا الغالف المالي بمبلغ 

  .إطار تعزيز المجهودات المالية المرصدة لقطاع التعليم المدرسي من أجل تفعيل البرنامج االستعجالي
  

وتكوين األطر التربية الوطنية والتعليم العالي وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية، شرعت وزارة 
 في إنجاز برنامج واسع يرمي إلى إعطاء نفس جديد إلصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

" البرنامج االستعجالي"ويشمل هذا . 2012-2009وتحسين مردوديتها الداخلية والخارجية خالل الفترة 
  :يسية مشروعا ترمي إلى تحقيق أربعة أهداف رئ23أربعة مجاالت تتضمن إلى 

  
   سنة15 تفعيل إلزامية التمدرس إلى غاية -1
  

 . في هذا اإلطار، سيتم العمل على تحسين جل المؤشرات الكمية والنوعية للقطاع
 

  :ويتعلق األمر بما يلي
  

   حجرة جديدة؛3.600 تطوير التعليم التمهيدي عبر فتح  
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رة دراسية بالسلك االبتدائي  حج2.500 توسيع القدرة االستعابية للتعليم اإلجباري عبر بناء  
 مقعد 100.000 بالمجال القروي تتسع ل1.700، منها 2012-2009خالل الفترة 

 منها 2012-2009خالل الفترة )  حجرة دراسية6.800( إعدادية 720بيداغوجي، وبناء 
   مقعد بيداغوجي؛330.000بالمجال القروي تتسع ل% 80

  
ة من أجل توفير أحسن الشروط للتلقين وذلك  إصالح وترميم مجموع المؤسسات التعليمي 

 حجرة دراسية وجميع الداخليات واستعمال الطاقة الشمسية من أجل 10.000عبر إصالح 
  من المؤسسات التعليمية وتجديد التجهيزات ووضع برنامج للصيانة الوقائية؛ % 20كهربة 

  
 50طار، سيتم بناء وفي هذا اإل.  تفعيل جملة من التدابير من أجل ضمان تكافؤ الفرص 

 داخلية على مستوى اإلعداديات القروية تستوعب 600داخلية بالمجال القروي وإحداث 
 حافلة للنقل المدرسي لفائدة اإلعداديات القروية 650 سرير إضافي وتوفير 73.000

  والمدارس االبتدائية الجماعية؛
  

ضع نظام للتتبع الفردي  تفعيل سياسة ناجعة للحد من التكرار والهدر المدرسي عبر و 
للتالميذ ومأسسة الدعم المدرسي عبر إدراجه في إطار الخدمة األسبوعية للمعلمين وتنظيم 

  دورات للتأهيل خالل العطل المدرسية؛
  

 تحسين جودة التلقين من خالل التركيز على المدارك والكفاءات األساسية وكذا عبر اعتماد  
ذا المشروع عبر تعزيز تكوين هيئة التعليم وتأهيل وسيتم إنجاز ه. بيداغوجية االندماج

   حواسب؛  3 إلى 1الوسائل الديداكتية وتجهيز جميع المؤسسات وتزويد كل قسم ب 
  

 تحسين جودة العيش بالمدارس عبر تلقين مواد اليقظة والدعم المدرسي وتهيئة وتجهيز  
  . ملعب للرياضة على مستوى المدارس االبتدائية3.800

  
 عبر تأهيل التعليم الثانوي ودعم ع روح المبادرة والتفوق على مستوى الثانوياتتشجي -2

  . التفوق باعتباره عامال أساسيا في تحسين أداء المنظومة التعليمية
  

 ثانوية بالعالم القروي تستوعب 104 ثانوية، منها 320في هذا اإلطار، من المتوقع أن يتم بناء 
 550 سرير بالداخليات على مستوى الثانويات وإصالح حوالي 12.500 مقعد جديد وإحداث 213.000

 ثانويات خاصة بالمتفوقين وتأهيل 8قاعة بالثانويات وإحداث ثانوية مرجعية على مستوى كل جهة و 
  . البنيات التحتية لمراكز األقسام التحضيرية

  
 عبر تعزيز كفاءات مستخدمي قطاع التعليم معالجة المشاكل األفقية لمنظومة التعليم -3

وتحديث آليات التأطير والتتبع والتقييم وترشيد تدبير الموارد البشرية عبر اللجوء إلى أساليب حديثة 
واستكمال ورش التركيز  نظام التدبير وترشيد تنظيم الوزارة والتخطيط لنظام التربية والتكوين ووضع 

  نظام فعال لإلعالم والتوجيه؛
  
عبر ترشيد وضمان ديمومة الموارد المالية وكذا تكثيف التعبئة  توفير وسائل النجاح -4

   .والتواصل حول المدرسة
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وبغرض ضمان االنسجام بين البرمجة المذكورة وتمويل العمليات المتعلقة بالبرنامج 

السنة في إطار االستعجالي، تندرج االعتمادات المالية المخصصة لقطاع التعليم المدرسي برسم هذه 
وتشكل االعتمادات المرصدة برسم سنة . 2012-2009برمجمة مالية متعددة السنوات تهم الفترة 

 مليار 33,96 الشطر األول من تمويل البرنامج االستعجالي الذي تصل تكلفته اإلجمالية إلى 2009
  . 2012-2009درهم برسم الفترة 

  
عجالي من تحسن أهم المؤشرات المرتبطة ومن المرتقب أن يمكن إنجاز البرنامج االست

  :بالتمدرس كما يلي
  

 3.600 عبر بناء 2015بالنسبة للسلك التمهيدي، يتوقع تعميم التعليم التمهيدي في أفق  
  ؛2011-2009حجرة دراسية خالل الفترة 

  
  :في ما يخص السلك االبتدائي، من المرتقب أن يتم بلوغ األهداف التالية 
  

على صعيد كل جماعة بالنسبة للفئة % 95إلى ما ال يقل عن رفع معدل التمدرس  
 ؛2012 سنة في أفق 11 و6العمرية المتراوحة بين 

 
 بالنسبة لألطفال المسجلين 2014لولوج اإلعداديات في أفق % 90رفع نسبة النجاح  

 ؛2008سنة 
 

ونسبة التكرار من % 2,5إلى % 5,7تقليص النسبة المتوسطة للهدر المدرسي من  
 ؛2012في أفق % 2إلى % 12,7

 
 ا؛ تلميذ30تقليص ظاهرة االكتظاظ عبر تحديد متوسط عدد التالميذ بكل قسم في  

  
في ما يتعلق بالسلك الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي، من المرتقب أن يتم بلوغ األهداف 

  :التالية
  

حاليا % 74 سنة من 14 و12رفع نسبة تمدرس األطفال المتراوحة أعمارهم ما بين  
 ؛2012سنة % 90إلى 

 
 بالنسبة 2021-2020في أفق % 60رفع نسبة استكمال السلك الثانوي التأهيلي إلى  

  .2010-2009للتالميذ الذين سيسجلون بهذا السلك خالل الموسم الدراسي 
      

   ميدان التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي  2.1.1
  

فائدة قطاع التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي برسم سنة يبلغ الغالف المالي المرصد ل
  : درهم موزعا كما يلي 7.523.391.000 ما قدره 2009
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   درهم؛4.540.745.000  ................................... نفقات الموظفين-
  رهم؛ د1.827.013.000  .................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم1.155.633.000  .................................... نفقات االستثمار-

  
بانطالق البرنامج االستعجالي الرامي إلى التعليم العالي  بالنسبة لقطاع 2009وستتميز سنة 

. 2012-2009درهم بالنسبة للفترة يير مال9,7إعطاء نفس جديد إلصالح التعليم والذي تبلغ كلفته 
  : حول المحاور الثالثة التاليةالتعليم العالييرتكز إصالح قطاع و

  
  تشجيع المبادرة والتفوق على مستوى الجامعات؛ 

  
  معالجة المشاكل األفقية لمنظومة التعليم العالي؛ 

  
  .توفير وسائل النجاح 
  

ى وتهدف المشاريع المبرمجة برسم قطاع التعليم العالي في إطار هذا برنامج االستعجالي إل
  :تحقيق األهداف التالية 

  
  تحسين المردودية الداخلية للتعليم العالي والرفع من نسبة تشغيل الخريجين؛ 

  
  تشجيع التفوق الجامعي عبر تحفيز الطلبة المتفوقين أكاديميا؛ 

  
  توفير وسائل التوجيه لكل طالب نحو تكوين يالئم قدراته ويفتح أمامه فرص الشغل؛ 

  
  :لى الخصوص عبر ما يليتحسين التعليم العالي ع 
  

الرفع من القدرة االستيعابية للجامعات وصيانة البنيات التحتية من أجل استقبال أفواج  
الحاصلين على الباكالوريا وتوجيه عدد أكبر منهم نحو المؤسسات ذات الولوج االنتقائي 

 ؛)من المجازين المعنيين% 20(واإلجازة التطبيقية ) من الطلبة المعنيين% 13,4(
 

تحسين األعمال االجتماعية للطلبة عبر الرفع من القدرة االستيعابية لألحياء الجامعية  
  سرير إضافي وتحسين الخدمات المقدمة بداخلها؛10.000بحوالي 

 
% 50: والماستر% 46: اإلجازات(رفع عدد المنح من أجل مواكبة ارتفاع أعداد الطلبة  

 ؛%)80 : هوشهادات الدكتورا
 

 التكوين على مستوى الشعب ذات الولوج غير االنتقائي وتعزيز الجوانب تحسين جودة 
 .التطبيقية

  
تشجيع البحث العلمي عبر تنمية البنيات التحتية ومراكز البحث ومالءمتها مع المحيط  

  اقتصادي للبالد؛-السوسيو
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ثمين هذه ترشيد الموارد البشرية من خالل االعتماد على التدبير التوقعي ألعداد الموظفين وت 
  الموارد وتعزيز مسؤوليتها؛

  
  تنمية العرض التعليمي للقطاع الخاص في اتجاه تحسين جودة التعليم؛ 

  
  .جعل التواصل الداخلي والخارجي عامال أساسيا في تسريع وتيرة تفعيل اإلصالح 

  
ويتعلق األمر على الخصوص . وفي هذا اإلطار، تم تحديد األهداف الكمية المزمع بلوغها 

  :يليبما 
  

% 17لبلوغ نسبة : توجيه عدد كبير من الطلبة نحو المؤسسات ذات الولوج االنتقائي 
  ؛2007-2006المسجلة خالل % 9,2 عوض 2012-2011خالل موسم 

  
بهدف الوصول إلى نسبة : توجيه عدد كبير من الطلبة نحو الشعب العلمية والتقنية 

  حاليا؛% 27 عوض 2012-2011خالل موسم % 32
  

: سبة مهمة من طلبة المؤسسات المفتوحة الولوج نحو شعب اإلجازات التطبيقية توجيه ن 
  حاليا؛% 5 عوض 2012-2011خالل موسم % 20لتصل إلى 

  
: توجيه نسبة كبيرة من الطلبة المتابعين لدراستهم بالماستر نحو الماستر المتخصص 

  حاليا؛% 5 مقابل 2012-2011خالل موسم % 20للبلوغ إلى 
  

  ث مرات عدد الطلبة الجدد المسجلين بمدارس المهندسين؛مضاعفة ثال 
  

مضاعفة عدد الطلبة الجدد المسجلين بشعب التجارة والتدبير والتكنولوجيا وكليات العلوم  
  .والتقنيات

  
 2009وتهم العمليات األساسية المبرمجة في إطار ميزانية استثمار هذا القطاع برسم سنة  

  : ما يلي
  

لجامعات وذلك ل يةستيعاباالطاقة الات األساسية الجامعية للرفع من توسيع شبكة التجهيز 
 مدارس 7 إنجاز أشغال تجهيز كليتي الحقوق بالدارالبيضاء وأكادير ومواصلةعبر 

 وطنجة وفاس والحسيمة والجديدة والقنيطرة وخريبكة وكلية  بوجدةللعلوم التطبيقية
 مدارس 5الجديدة وفاس والمحمدية و مدارس وطنية للتجارة والتدبير ب3الطب بوجدة و

 متعددة ةكلي 14عليا للتكنلوجيا بتازة وقلعة السراغنة وكلميم والعيون وبرشيد و
االختصاصات بمدن تارودانت والراشيدية وتازة وآسفي وخريبكة والعرائش وبني مالل 

 وكلميم وتيزنيت وعماالت الجنوب وسال وفاس وسيدي قاسم وكذا توسيع والناضور
 ؛ات جامعتينمقر

 
 تأهيل المؤسسات الجامعية القديمة من أجل تحسين ظروف الدراسة والبحث بها ؛ 
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  برنامج تأهيل األحياء الجامعية لتحسين ظروف استقبال وتغذية الطلبة؛مواصلة 
 

 :  منهااستكمال المشاريع الرامية إلى إنعاش وتنمية البحث العلمي والتقني وخاصة 
  

 برات للبحث في ميادين الماء والطاقة ؛مشروع بناء مراكز ومخت 
  

 إحداث شبكة لعلوم البيئة ؛ 
  

 لدراسات واألبحاث الصحراوية ؛لإحداث مركز  
  

 .تجهيز مختبرات البحث ووحدات دعم البحث العلمي والتقني 
  

 وبرنامج التكوين في 2010كل سنة في أفق  مهندس 10.000 تكوين مواصلة تفعيل مبادرة 
وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن حصيلة التسجيل خالل موسم . دمجال الخدمات عن بع

 مهندس، عرفت تحقيق نسبة إنجاز تصل إلى 10.000 برسم مبادرة تكوين 2007-2008
  على مستوى أعداد المسجلين؛% 124

  
 على الخصوص عبر توسيع 2020 طبيب في أفق 3.300مواصلة إنجاز مبادرة تكوين  

  الق أشغال بناء كلية جديدة للطب بأكادير؛كليات الطب بوجدة وانط
  

وتهدف هذه . 2012 مساعد اجتماعي في أفق 10.000الشروع في إنجاز مبادرة تكوين  
 بكلفة إجمالية تصل إلى 2012-2008 مجازا خالل الفترة 6.750المبادرة إلى تكوين 

 مليون 28,9ية ب  مليون درهم لنفس الفترة بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشر119,2
  .درهم

  
  ير النظاميةغ محاربة األمية والتربية  مجال3.1.1

 
 2009ير النظامية برسم سنة غ والتربية مجال محاربة األميةتبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة 

  : درهم موزعة كما يلي 145.739.000ما قدره 
  
 
 
   
 

  : التالية العمليات األساسيةلتمويل  المرصدة ستخصص االعتماداتمحاربة األمية، في مجال 
  

من % 60 شخص منهم 150.000تعزيز الحمالت التحسيسية من أجل محو األمية لفائدة  
  بالعالم القروي؛% 80النساء و

  
وتهدف هذه . ت المنظمات غير الحكومية ودعم المشاريع الخالقةالرفع من مهنية تدخال 

وتتجلى معايير اختيار المشاريع الخالقة .  شخص400.000العمليات إلى محو األمية لفائدة 

   درهم ؛22.739.000  .………نفقات المعدات والنفقات المختلفة
  .  درهم 123.000.000  ..……………………قات االستثمارنف
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في األنشطة المدرة للدخل والوسائل الديداكتية الجديدة واستهداف الساكنة المتواجدة بالمناطق 
   بين معايير النوع االجتماعي والمجال ومستوى العيش؛النائية أو العمليات التي تجمع

  
تعزيز وسائل الفاعلين العموميين وتتبع وتقييم العمليات الرامية إلى محو األمية لفائدة  

   شخص؛250.000
  

  .تعميم برنامج محو األمية الوظيفي داخل المقاوالت 
  

 بمبلغ 2012-2008مية للفترة هذا، وستساهم اللجنة األوربية في تفعيل إستراتيجية محاربة األ
 16وسيستفيد من هذا الدعم األشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين .  مليون درهم17إجمالي يصل إلى 

  . سنة مع إعطاء األولوية للنساء وكذا الفئات المعوزة 35و
  

 البرنامجينلتمويل الوسائل المالية المرصدة أساسا ستخصص  ، في مجال التربية غير النظامية
   :ينالتالي

  
ويستهدف بالخصوص أطفال العالم القروي واألطفال " مدرسة الفرصة الثانية"برنامج  

  المهنيين واألطفال في وضعية صعبة؛
  

وتتعلق الحلول المقترحة %. 2,5برنامج مكافحة الهدر المدرسي بغرض تقليص نسبته إلى  
حاليا  % 92ية مقابل نسبة في هذا الصدد بتعميم خاليا اليقظة على جميع المؤسسات المدرس

  .ووضع وتنفيذ برنامج للدعم المدرسي
  
 التشغيل والتكوين المهني 2.1

  
 2009يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المرصد لفائدة وزارة التشغيل والتكوين المهني برسم سنة 

  : درهم موزعا كما يلي 1.076.259.000ما قدره 
  

  درهم ؛ 165.365.000  ......................نفقات الموظفين  -
  درهم ؛ 415.729.000  ........نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  .درهم 495.165.000  ........................نفقات االستثمار -

  
   التشغيل  مجال1.2.1

      
 363.526.000 ما قدره 2009تبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة قطاع التشغيل برسم سنة 

  :عة كما يلي درهم موز
  

   درهم ؛119.447.000  .......................نفقات الموظفين  -
   درهم ؛85.599.000  ........نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  . درهم 158.480.000  ........................نفقات االستثمار -
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  :تالية وقد خصصت هذه االعتمادات أساسا إلنجاز البرامج والعمليات ال
  

تحسين التشغيل عبر عمليات التكوين حول تقنيات البحث عن العمل لمدد تتراوح بين أسبوع  
  وسيتم تفعيل هذا البرنامج من طرف الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات؛. وسنة

  
شغل عبر دعم وتفعيل المتعلقة بال النزاعات الجماعية حلتعزيز آليات التفاوض الجماعي و 

  والمصالحة؛بحثن الجهوية للالمفاوضات الجماعية واللجنة الوطنية واللجمجلس ا
  

 حث المقاوالت على احترام االلتزامات االجتماعية الرامي إلى تعزيز تطبيق  تفعيل برنامج 
مدونة الشغل من خالل مقاربة تشاركية وتوافقية تهدف إلى المساهمة في التنمية المستدامة 

   ساء السلم االجتماعي وضمان ديمومته؛للمقاوالت المغربية وإر
  

تنظيم انتخابات ممثلي المأجورين وتحيين لوائح المؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية  
  وكذا الفالحية والغابوية؛

  
تعزيز قدرات مفتشي الشغل تفعيل برنامج تأهيل وتجديد تجهيزات مندوبيات قطاع التشغيل و 

لتفتيش ضع رهن إشارتهم الوسائل اللوجيستيكية لتكوين المستمر وواعبر عمليات 
  المؤسسات الخاضعة لقانون الشغل؛

  
الشروع في انجاز مشاريع رائدة لمحاربة تشغيل األطفال في إطار تفعيل المخطط الوطني  

  للطفولة؛
  

تحسين التغطية االجتماعية لمستخدمي القطاع الخاص عبر تعزيز دور صناديق الشغل التي  
 .جال في هذا المتمثل أهم آلية

  

 برسم سنة ها برنامج عملضميفالوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات أما في ما يخص 
  : العمليات األساسية التالية2009

 
 قدرات مواردها عزيزتها الجهوية وتاتمثيليوترشيد  تنميةتحديث الوكالة عبر مواصلة  

من أجل تقديم خدمات عن قرب ، وذلك على الخصوص عبر إحداث وحدات متنقلة البشرية
  ؛لفائدة الباحثين عن العمل

  
  ؛"إدماج"و" تأهيل"و" مقاولتي"دعم سياسة إنعاش الشغل عبر برامج  

  
مواكبة مخطط االنبثاق عبر وضع نظام للمساعدة على التكوين في مهن الخدمات عن بعد  

يات المقاوالت تتبع تطور الحرف وحاجوصناعة السيارات والطائرات واإللكترونيك وكذا 
 من الموارد البشرية على الصعيد الجهوي والقطاعي؛

 
اقتصاديين المحليين والدوليين لتنمية دور -تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين السوسيو 

القطاع الخاص في الوساطة المتعلقة بالتشغيل والرفع من تكامل تدخالت الوكالة الوطنية 
  حسين خدمات اإلدماج ومواكبة الباحثين عن الشغل؛والوكاالت الخاصة للوساطة من أجل ت

  
 .تنمية قدرات التوظيف على الصعيد الدولي والبحث عن العمل بالخارج 
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   التكوين المهني  مجال2.2.1
   

درهم  712.733.000 ما قدره 2009سنة برسم  لهذا الميدانتبلغ االعتمادات المرصدة 
  :موزعة كما يلي

  
   درهم ؛45.918.000  ......................نفقات الموظفين  -
   درهم ؛330.130.000  ........نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  . درهم336.685.000  ........................نفقات االستثمار -

  
 من تنمية منظومة التكوين المهني على الخصوص عبر رفع القدرة هذه االعتماداتمكن ستو
  : إحداث وتوسيع مؤسسات التكوين المهني من أجل بلوغ األهداف التالية من خاللةاالستيعابي
  

، منهم 2009 سنة 255.000 إلى 2008 متدرب سنة 247.000رفع عدد المتدربين من  
  إناث؛% 46

  
، منهم 2009 خريج سنة 135.900 إلى 2008 سنة 121.100رفع عدد الخريجين من  

  إناث؛% 45
  

  إناث؛% 60، منهم 2009سنة % 66بلوغ نسبة إدماج تصل إلى  
  

 عبر توفير تكوين يتالءم مع 2009 متدرب بالعالم القروي سنة 30.900بلوغ عدد  
  خصوصيات العالم القروي؛

  
تأهيل قطاع التكوين المهني الخاص ودعم تقديم التكوين على الخصوص بالقطاعات  

 يصل عدد ومن المرتقب أن%. 3األولوية في أفق بلوغ نسبة تطور سنوي تصل إلى 
  . خريج39.600 متدرب و72.000 إلى 2009المتدربين سنة 

  
وتندرج هذه األهداف في إطار البرنامج االستعجالي لقطاع التكوين المهني الذي تم إعداده تبعا 

وقد رصد إلنجاز هذا . للدراسات المنجزة بالتشاور مع الشركاء المعنيين والمجلس األعلى للتعليم
ويهدف أساسا إلى إنجاز .  درهم146.600.000 غالف مالي يصل إلى 2009البرنامج برسم سنة 

  :          العمليات والبرامج التالية
  

  الصناعة التقليدية؛و  الفالحةقطاعات عبر التدرج بلتكوينتنمية ا 
  

  مواكبة برنامج التنمية المندمجة لقطاع الصناعة المغربية عبر تلبية حاجياتها من الكفاءات؛ 
  

  قطاع الفندقة عبر تلبية حاجياته من الكفاءات؛مواكبة  
  

  المساهمة في تغطية مصاريف التكوين  بالمؤسسات الخاصة المعتمدة؛ 
  

  إحداث إجازات تطبيقية بشراكة بين الجامعات ومؤسسات التكوين المهني؛ 
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ترشيد مدة التكوين خاصة عبر االستعمال المعقلن للموارد والرفع من عدد المستفيدين من  
  .كوين وكذا ترشيد عدد شعب التكوينالت

  
، من المرتقب أن ينتقل عدد الخريجين منه من لتكوين المهني وإنعاش الشغل امكتبفيما يخص 

وستتميز السنة األكاديمية . 2009 سنة خريجا 110.000 إلى 2008 سنة  خريجا91.969
 أي 2008-2007   متدرب خالل موسم165.000 متدرب مقابل 194.000 باستقبال 2008-2009
  2008-2007 مؤسسة سنة 265لمكتب من هذا اوسينتقل عدد المؤسسات التابعة ل%. 17,5بزيادة 

  .2009-2008 مؤسسة خالل موسم 272إلى 
  

  : بما يلي2009تتعلق أهم العمليات المتوقعة برسم سنة 
  

طات وبناء معهد التكوين المهني في مجال البناء واألشغال العمومية بسإنهاء أشغال بناء  
معهد متخصص في المهن المرتبطة بالطيران ومركز متخصص في مهن صناعة السيارات 

  .بالدارالبيضاء ممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية
  

معهدين متخصصين للتكنولوجيا التطبيقية المتعلقة بالنقل : توسيع ثالثة مراكز للتكوين 
  لطرقي؛بأكادير ومعهد وطني للتكوين في مهن النقل ا

  
  بناء مؤسسات وداخليات جديدة وإصالح المؤسسات والداخليات المتواجدة؛ 

  
  إحداث شعب جديدة واعدة؛ 

  
هيكلة منظومة التكوين المهني في مجال التكنولوجيات الحديثة والتكوين في ميدان التواصل  

  .والنسيج واأللبسة والسياحة
  

 142بسة، ستنتقل أعداد المتخرجين من في ما يتعلق بالمدرسة العليا لصناعة النسيج واألل
ويتعلق برنامج العمل لسنة . من اإلناث% 45 منهم 2009 سنة خريجا 193 إلى 2008 سنة خريجا
وكذا "  مهندس10.000مبادرة تكوين " أساسا بتوسيع داخلية المدرسة في إطار مواصلة برنامج 2009

ن درهم يي مال10 مليون درهم منها 20ل إلى إحداث مدرسة عليا لإلبداع والمودا بتكلفة إجمالية تص
  .    2009سنة 

 
  واألسرة والتضامنة التنمية االجتماعي3.1

  
برسم سنة   وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامنالمرصد لفائدةالمالي   الغالفبلغي

  : كما يلي ا درهم موزع550.793.000ما قدره  2009
 

   درهم؛45.861.000  ......................نفقات الموظفين  -
   درهم؛309.797.000  ........نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  . درهم195.135.000  ........................نفقات االستثمار -
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وإنجاز عمليات تتعلق  التنمية االجتماعية إستراتيجيةفي تفعيل  ستساهم هذه االعتماداتو
  .جزة واألشخاص المعاقينبالطفولة والنساء والع

  
  في ما 2012-2008وتتجلى أهم محاور المخطط االستراتيجي للوزارة الذي يغطي الفترة 

  : يلي
  

  : تنسيق برامج التنمية االجتماعية خصوصا عبر 
  

إعداد إستراتيجية وطنية لمحاربة الهشاشة ومواكبة الجمعيات في تفعيل القانون رقم  
 سسات الحماية االجتماعية وتدبيرها ؛ المتعلق بشروط فتح مؤ05-14

 
 10.000تنمية الخبرة االجتماعية أساسا عبر مواصلة تفعيل البرنامج الرامي إلى تكوين  

 وإستراتيجية دعم الجمعيات  لتأهيلها وتنظيمها في 2012مساعد اجتماعي في أفق 
 إطار شبكة وتعزيز قدراتها؛

 
ج عبر تقوية المصالح االجتماعية عن قرب تعزيز التآزر االجتماعي والتضامن واالندما 

 وتوسيع برنامج التنشيط االجتماعي لألحياء غير المحظوظة؛
 

تثمين مهن العمل االجتماعي عبر إعداد نظام خاص بالمساعدين االجتماعيين والرفع  
  .من مهنيتهم

  
ت النهوض بحقوق المرأة واعتماد مقاربة النوع وتكافؤ الفرص من خالل إنجاز العمليا 

  :التالية
  

إدراج مقاربة النوع في السياسات والبرامج ومشاريع التنمية وتحسين ولوج المرأة  
 لمناصب المسؤولية والقرار وكذا للهيئات المنتخبة؛

 
محاربة العنف ضد النساء والفتيات خاصة عبر تعزيز المراكز الجهوية لالستماع  

 .بة العنف ضد النساءواالستقبال والمساهمة في وضع المرصد الوطني لمحار
  

  :تنمية سياسة أسرية مندمجة والنهوض بالطفولة أساسا عبر ما يلي 
  

المتعلق " إنقاذ"تعزيز حماية الطفولة ضد كل أشكال االستغالل والعنف وتفعيل برنامج  
إلعادة إدماج األطفال " اندماج"برنامج بمحاربة تشغيل الخادمات القاصرات بالبيوت و

 ؛المشردين
 

برنامج العمل للنهوض باألشخاص المسنين الرامي إلى تحسين ولوج هذه تفعيل  
 .الشريحة إلى خدمات اجتماعية ذات جودة

 
إعداد سياسة وطنية خاصة باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ترمي إلى تحقيق األهداف  

  :التالية



 2009مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

  مذكرة تقديم
 
 

89

  
ر تفعيل تحسين التنسيق بين البرامج الحكومية في مجال األشخاص المعاقين أساسا عب 

  لفائدة هذه الفئة من المواطنين؛2017-2008برنامج العمل الوطني للفترة 
 

تحسين الوضعية الصحية والنفسية لذوي االحتياجات الخاصة عبر تعزيز وقايتهم  
واعتماد معايير الجودة في مجال إعادة التأهيل والتكفل الصحي والمساهمة في تجهيز 

 لصحة؛مراكز الترويض بشراكة مع وزارة ا
 

المساهمة في تعزيز وتأهيل البنيات والتكفل باألشخاص المعاقين وكذا تحسين ولوجهم  
 .للمواصالت والنقل

  
 2009في هذا اإلطار، تتعلق أهم العمليات المبرمجة من طرف التعاون الوطني برسم سنة  

  :بما يلي
  

 على تنمية البشرية في إطار المبادرة الوطنية للعتمدتفعيل برنامج محاربة الهشاشة الم 
الخصوص عبر المشاركة في مراجعة المخططات الجهوية للهشاشة وإنجاز مشاريع في 

 إطار اتفاقيات مع اللجان اإلقليمية للتنمية البشرية؛ 
 

تعزيز التدخالت في مجال محاربة اإلقصاء االجتماعي وحماية الفئات التي تعاني من  
راكز جديدة الستقبال األشخاص غير الهشاشة خصوصا عبر المساهمة في إحداث م

 مركبات 6المتوفرين على سكن قار واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وإنجاز 
اجتماعية جديدة وتأهيل ثالثة مراكز تتكفل باألشخاص المسنين  غير المتوفرين على 

 مراكز جديدة للتربية 4 مركز للتربية والتكوين بالتدرج وبناء 206موارد وكذا تجهيز 
  حديقة لألطفال؛100والتكوين بالتدرج وأخيرا تنمية التعليم التمهيدي من خالل تجهيز 

 
على الخصوص من خالل   وتعزيز التضامنالولوج إلى الخدمات االجتماعيةتوسيع  

المشاركة في تعزيز شبكة دار المواطن وتحسين ظروف العيش وتنمية األنشطة 
شخاص المسنين ومنح مساعدات لألشخاص المرتبطة بإعادة اإلدماج االجتماعي لأل

 المتواجدين في وضعية صعبة؛
 

تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والجماعات المحلية والتعاون الدولي قصد تعبئة  
التمويالت الالزمة لتنمية المساعدة المقدمة للمراكز والجمعيات التي يقوم التعاون 

 2007ن من برنامج هذه المؤسسة برسم سنة الوطني بمراقبتها، وقد انتقل عدد المستفيدي
 ؛2006سنة مستفيدا  208.628مقابل مستفيدا  227.197إلى 

 
مواصلة تأهيل التعاون الوطني على الخصوص عبر تفعيل برنامج تكوين موارده  

البشرية ووضع مخطط مديري معلوماتي وتفعيل المخطط التواصلي وتعزيز اإلعانات 
 ت الحماية االجتماعية؛الممنوحة للجمعيات ومؤسسا

  
ها تتدخال تعزيز 2010-2008، فتعتزم خالل الفترة كالة التنمية االجتماعيةو وفي ما يخص

لتحسين ظروف عيش السكان المتواجدين في وضعية صعبة خصوصا عبر تحديد المجال الترابي 
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ماعية، وإنعاش لعملياتها على أساس مقاربة تشاركية، والمساهمة في تمويل أنشطة التنمية االجت
األنشطة المدرة للدخل، ووضع برامج للتنمية الجماعية بالمناطق النائية، وتعزيز القدرات المؤسساتية 
للفاعلين المحليين، ووضع المساعدة التقنية الضرورية رهن إشارة الشركاء، قصد إنجاز وتتبع وتقييم 

  .يةالمشاريع المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشر
  

 في إطار منهجية المبادرة 2009وفي هذا الصدد، يندرج برنامج عمل هذه الوكالة برسم سنة 
الوطنية للتنمية البشرية، ويستجيب ألولويات الحكومة في مجال التهيئة وفك العزلة المجالية وتعميق 

مل التشاركي ودعم الالمركزية والجهوية، وتعزيز االلتقائية وتكامل البرامج القطاعية، والنهوض بالع
  :ويتمحور هذا البرنامج حول النقاط التالية . التنمية البشرية

  
تعزيز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبر وضع الخبرة االجتماعية الالزمة رهن إشارة  

الشركاء إلعداد ومراجعة وتتبع تنفيذ وتقييم المبادرات المحلية للتنمية البشرية وتعزيز 
  ية وتنمية المبادرات الجماعية ودعم وتأهيل الجمعيات المحلية؛ القدرات المحل

  
تعزيز محاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي من خالل تنمية مشاريع الشراكة مع  

المنظمات غير الحكومية والفاعلين المحليين وكذا إنعاش األنشطة المدرة للدخل والمحدثة 
  لفرص الشغل على أساس مقاربة ترابية؛

  
 من أجل تسهيل ندعم التنمية االجتماعية بالمجال الحضري عبر مواكبة الفاعلين العموميي 

العمليات العقارية خصوصا في إطار برنامج مدن بدون صفيح والتنشيط االجتماعي 
  الحضري بشراكة على الخصوص مع المنتخبين والجمعيات المحلية؛

  
ة عبر تفعيل البرامج األفقية الرامية إلى دعم التنمية البشرية والولوج للخدمات األساسي 

مأسسة مساواة النوع االجتماعي داخل المنظمات والمشاريع المدعمة من طرف الوكالة وكذا 
  .تعميم التعليم التمهيدي بجهة الشاوية ورديغة والنهوض بالمواطنة داخل المؤسسات التعليمية

  
  الصحــة  4.1

  
 ما قدره 2009دة وزارة الصحة برسم سنة العتمادات المرصدة لفائا  مجموعبلغت

  : كما يلية درهم موزع9.792.495.000
  

   درهم؛5.404.070.000   ............................. نفقات الموظفين-
   درهم؛2.844.947.000  ............. نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم1.543.478.000  ............................. نفقات االستثمار-

  
 القطاعية الخاصة بهذه الوزارة  للفترة ستراتيجيةاإل تفعيل  منوستمكن هذه االعتمادات

  :  والتي تتمحور حول النقاط التالية2008-2012
  

تنمية عرض خدمات صحية سهلة الولوج ومتوفرة وذات جودة وموزعة بشكل متوازن وذلك 
  :أساسا عبر
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ات الصحية خصوصا عبر مواصلة تنمية الشبكة االستشفائية تحسين الولوج إلى الخدم 
 وتعميم التغطية الصحية األساسية من خالل تفعيل نظام المساعدة الطبية؛

 
 تأهيل المستشفيات العمومية عبر اقتناء المعدات الحديثة للتدبير وتعزيز االستقاللية المالية  

 دة؛والتدبيرية وتنمية مقاربة الشراكة والتعاقد والجو
 

تفعيل سياسة معقلنة في مجال األدوية عبر تشجيع األدوية الجنيسة وإصالح اإلطار القانوني  
 والتنظيمي لمهنة الصيدلة؛

 
 طبيب 3.300تعزيز الموارد البشرية من خالل تفعيل المبادرة الحكومية الهادفة إلى تكوين  

 وكذا تحسين األعمال  وتنمية التكوين المستمر والتخليق ومحاربة الرشوة2020في أفق 
 ؛االجتماعية

  
تعزيز البرامج الوطنية للقطاع الصحي الخاصة بمحاربة السرطان والقصور الكلوي  

  والسكري وكذا البرامج المتعلقة بتتبع األمهات واألطفال بمراكز الوالدة والصحة النفسية؛ 
  

  :برإعادة التموضع االستراتيجي لمختلف المتدخلين في قطاع الصحة خصوصا ع
  

وفي . إعادة تركيز دور الدولة حول التمويل والتأطير والتخطيط والمراقبة والسالمة الصحية 
هذا الصدد، ستعمل الحكومة على وضع نظام صحي يضمن العدالة في الولوج إلى الخدمات 

 الصحية وإصالح تنظيم الوزارة مع التركيز على الجهوية؛
 

الستثمار في الميدان الصحي من أجل تحسين الرفع من دور القطاع الخاص عبر تشجيع ا 
 عرض الخدمات الصحية والرفع من جودة الموارد البشرية؛

 
إضفاء مزيد من الدينامية على دور الجمعيات عبر وضع إطار قانوني للجمعيات التي تقوم  

 .بتدبير المؤسسات الصحية
  

 بتعزيز 2009برسم سنة تتعلق أهم العمليات المدرجة في إطار برنامج العمل االستراتيجي 
المكتسبات أساسا على مستوى البرامج الوقائية ومكافحة األمراض واليقظة الصحية وكذا مواصلة 
تعزيز الالتركيز والتكفل بأمراض السرطان مع اتخاذ تدابير جديدة تهدف إلى تعزيز الولوج للخدمات 

 .الصحية بالعالم القروي وتقليص نسبة وفيات األمهات واألطفال
  

في هذا اإلطار، يبرز حجم االعتمادات المرصدة لهذا القطاع األهمية التي توليها السلطات 
 الخاص بالقطاع والرامية باألساس إلى تحقيق األهداف يالعمومية لتعزيز دينامية اإلصالح االستراتيج

  :التالية
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 : تعزيز شبكة المستشفيات وتنمية عرض الخدمات الصحية خصوصا عبر 

  
 أشغال بناء وتجهيز الشطر الثاني من البنيات التحتية االستشفائية الجديدة مواصلة 

للمراكز االستشفائية بفاس ومراكش وتسريع وتيرة إنجاز المركز االستشفائي بوجدة 
 والشروع في إنجاز دراسات الجدوى لمركزين استشفائيين جديدين بأكادير وطنجة؛

 
من زاكورة والسعيدية وسبت  والد نمة بكل   مستشفى محلي13نطالق أشغال بناء ا 

ودمنات والعيون وسيدي ملوك ومريرت وقلعة مكونة وإيمينتانوت وتامسنا 
 البرنوصي وبوزكارن؛-وتامنصورت وفحص أنجرة وسيدي مومن

 
 مستشفى محلي بكل من والد برحيل وأولوز وتامنار وبومالن دادس واللة 16تأهيل  

قرية با محمد والشماعية وإمزورن والقصيبة ميمونة وباب برد وأوداية وزومي و
 وسيدي يحيى وحد كورت والعطوية وأيت ورير؛

 
الجديدة وخنيفرة عبر مواصلة بناء أربعة مستشفيات بكل من  مستشفى 21 تأهيل  

، وإصالح وإدماج ثالثة مستشفيات بكل من الراشيدية تمارة وسالووالصخيرات 
بكل من الصويرة والقنيطرة وتطوان  مستشفيات 9ووارزازات وطنجة، وتجديد 

وشفشاون والقلعة والعرائش وطنطان وتارودانت وتازة، وتجهيز مصالح المحطات 
 والمستعجالت وكذا مراكز العناية المكثفة بمستشفى ابن سينا؛

 
 مصلحة للمساعدة الطبية بالمستعجالت المحدثة بكل من الدار 11تعزيز عمليات تفعيل  

 س وطنجة ووجدة وآكادير وآسفي وسطات والعيون ومراكش؛البيضاء وفاس ومكنا
 

مواصلة تأهيل تجهيزات المؤسسات االستشفائية خصوصا عبر تعميم وضع التجهيزات  
الثقيلة كأجهزة التصوير بالتردد الميغناطيسي وآالت الكشف والتنفس االصطناعي 

 ؛وآالت كشف الشرايين والكراسي الخاصة بمعالجة األسنان 
 

وتوسيع شبكة مؤسسات الخدمات االسشفائية األساسية والمتنقلة خاصة عبر تأهيل  
تكثيف االستثمارات في إطار برنامج دعم الجهوية والالمركزية وتعزيز الخدمات 
الصحية األساسية الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يهم سبع عماالت 

  عبدة؛-يمة ودكالةالحس-تاونات-أزيالل وتازة-تابعة لجهات تادلة
  

تنمية البرامج التي تحظى باألولوية والمتعلقة بالنهوض بالصحة ومراقبة األوبئة  
وكذا توسيع مجاالت تدخل هذه البرامج  ومحاربة األمراض المعدية واألمراض الجديدة

الصحية لتغطية الساكنة المتواجدة في وضعية صعبة وذات االحتياجات الخاصة من 
  رى األمراض المزمنة كالسكري والقصور الكلوي وأمراض القلب؛جهة، ومن جهة أخ

  
مواصلة برنامج تعزيز عمليات صيانة الملك العقاري التابع لقطاع الصحة الرامي إلى  

  ترشيد استعمال تجهيزات ومنشآت قطاع الصحة؛
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ة اتخاذ تدابير كفيلة بضمان توفر المعلومات المتعلقتحسين عملية التزويد باألدوية عبر  
بمسلسل إنتاج وتوزيع األدوية وإحداث مستودعات جهوية لألدوية من أجل ضمان 

  التركيز اقتناء المنتوجات الصيدلية؛
  

توسيع تفعيل إصالح قطاع الصحة ليشمل  مراكز استشفائية جديدة في إطار مشروع  
ويهدف هذا . تحديث المستشفيات العمومية الممول من طرف البنك األوربي لالستثمار

إلصالح إلى تعزيز التدبير الالمركزي والالممركز للمصالح الصحية العمومية في ا
 .إطار الجهوية وتحديث تدبير المؤسسات االستشفائية وتحسين تمويل القطاع الصحي

  
  :في هذا اإلطار تتعلق العمليات المزمع إنجازها بما يلي  

  
تها، ومواصلة تعزيز عمليات النهوض بالصحة والوقاية من األمراض ومكافح 

المجهودات الرامية إلى تقليص التفاوت بين المجالين الحضري والقروي، وتحسين 
الولوج إلى الخدمات الصحية وكذا تنمية عمليات الشراكة لفائدة المناطق غير 

  المحظوظة؛
  

توفير األدوية وكذا تأهيل وإصالح وصيانة المراكز التقنية وتحسين تدبير واستعمال  
  اللجوء إلى آليات حديثة في إطار إصالح القطاع الصحي؛الموارد عبر 

  
  .تحسين حكامة القطاع الصحة 

   
وفي إطار التفعيل التدريجي لنظام التغطية الصحية األساسية وموازاة مع مواكبة التأمين 

، تتوقع ميزانية الوزارة برسم 2005اإلجباري عن المرض الذي دخل حيز التطبيق خالل شهر غشت 
 مليون 700 مليون درهم، عالوة على اعتماد بمبلغ 200تعبئة غالف مالي إضافي بمبلغ  2009سنة 

، وذلك بغية توسيع نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل الضعيف لتفعيل 2008درهم رصد برسم سنة 
 ليشمل جهات أخرى بعد االنطالق الفعلي لهذا النظام سنة 2009العمل بنظام المساعدة الطبية سنة 

  .أزيالل- بجهة تادلة2008
  

  المجالية  والتهيئة والتعميـر اإلسكان5.1
  

 برسم سنة  والتهيئة المجالية لفائدة وزارة السكنى والتعميرة المرصدة اإلجمالياالعتماداتبلغ ت
  :  كما يلي ة درهم موزع2.576.227.000 ما قدره 2009

        
 

 
 
 
 
 
  : كما يلي هذه الوزارة عتمادات حسب مجاالت تدخل وزع هذه االتت

   درهم؛241.911.000  .................................... نفقات الموظفين-
   درهم؛339.188.000  ................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
   درهم؛495.128.000  .................................... نفقات االستثمار-
   درهم؛1.500.000.000  .......................... صندوق التضامن للسكنى -
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  قطـاع اإلسكان  1.5.1

  
 2.002.047.000 ما قدره 2009 المرصد لفائدة قطاع اإلسكان برسم سنة الغالف الماليبلغ ي

  :  كما يلي اموزعدرهم 
  

   درهم؛131.719.000  ...................................... نفقات الموظفين-
   درهم ؛20.570.000  .....................ت المعدات والنفقات المختلفة نفقا-
   درهم؛349.758.000  ..................................... نفقات االستثمار-
   درهم؛1.500.000.000  .......................... صندوق التضامن للسكنى -

 
 أساسا لمواصلة تفعيل 2009رسم سنة وستخصص االعتمادات الممنوحة لقطاع اإلسكان ب

   : البرامج والعمليات التالية
  

 "مدن بدون صفيح"برنامج  
  

 في إطار هيتم تنفيذويهم هذا البرنامج المدن الرئيسية للجهة أو اإلقليم والمراكز الحضرية 
لى مجموع ويهدف هذا البرنامج إلى القضاء ع. المبرمة مع السلطات الجهوية والمحلية" عقود المدينة"

 وتبلغ التكلفة اإلجمالية . أسرة293.000 مدينة وجماعة حضرية لفائدة 83مدن الصفيح المتواجدة ب 
  .  ميزانية الدولةبرسم مساهمةر درهم يي مال10، منها  مليار درهم25لهذا البرنامج ما قدره 

  
من % 85تمت إعادة إسكان ، 2008 من سنة يونيووإلى غاية متم شهر وفي هذا الصدد، 

  . عقد مدينة أو اتفاقية66األسر التي تقطن األحياء الصفيحية في إطار 
  

 وحدة قيد اإلنجاز، 97.310 وحدة بينما توجد 96.309ومن جهة أخرى، تم االنتهاء من إنجاز 
في حين يقدر عدد البراريك المهدمة .  وحدة يرتقب إنجازها في إطار هذا البرنامج193.619من بين 

  .  وحدة89.411ب أو المهيكلة 
  

 مدينة منها خريبكة وبني مالل 18إلى " مدن بدون صفيح"وأخيرا، وصل عدد المدن المعلنة 
وواد زم وبوزنيقة والصويرة والفنيدق ولفقيه بن صالح وآزرو وخنيفرة ومشرع بلقصري وتاماللت 

  .وأكوراي
  

 برنامج السكن االجتماعي باألقاليم الجنوبية للمملكة 
  

 التوقيع على اتفاقية جديدة بين الدولة من جهة ووكالة 2008برنامج خالل سنة عرف هذا ال
وتغطي .  من جهة أخرى"الجنوب"اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لألقاليم الجنوبية وشركة 

 ومن المرتقب أن ترفع عدد الوحدات السكنية المزمع إنجازها في 2014-2008هذه االتفاقية الفترة 
 مليار درهم ممولة من طرف ميزانية 3,38 وحدة بكلفة تصل إلى 46.700ر هذا البرنامج إلى إطا

  .الدولة
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المراكز الحضرية لألقاليم  إلى محاربة السكن غير الالئق ب، من جهة،برنامجهذا اليهدف 
 وحدة سكنية، ومن جهة أخرى، وضع قطع أرضية مجهزة رهن إشارة 20.700الجنوبية التي تهم 

لف الشرائح االجتماعية، تتالءم مع حاجياتهم وتمكين األسر المعوزة وذات الدخل الضعيف من مخت
  :  وحدة سكنية، وذلك من خالل العمليات التالية26.000ويتعلق هذا الجانب ب . الولوج إلى السكن

  
 مليون درهم ؛ 324,75 ب تقدربتكلفة  أقاليم 8الحضري ل تأهيل  

  
  ؛مليون درهم 443,9مبلغ  بدعم البناء الذاتي للسكن 

  
  مليون درهم؛200 واالجتماعية بتكلفة تقدر ب المواكبة التقنية 

  
التي تم الشروع في إنجازها في إطار البرنامج رضية األبقع التهيئة استكمال عمليات  

   مليون درهم ؛330,42قدر ب ت السابق بتكلفة
  

  ؛ن درهم مليو851,86قدر ب ت  بتكلفة بقعة أرضية47.207تهيئة  
  

   مليون درهم ؛69,51 بتكلفة  تقدر ب اسكنم 650بناء  
  

 159,96كلفة تقدر بتبتنمية السكن بالعالم القروي وبعض المراكز غير المحظوظة  
 .مليون درهم 

 
 :برنامج بناء المساكن للموظفين العسكرين  

  
ين  ويهدف إلى تحسين ظروف السكن بالنسبة للموظف2007انطلق هذا البرنامج سنة 

 وحدة سكنية على مدى 80.000ويتوخى هذا البرنامج بناء . العسكريين والمدنيين إلدارة الدفاع الوطني
  . مليون درهم16.000 سنوات بتكلفة إجمالية تقدر ب 6

  
  : برنامج هيكلة األحياء العشوائية والتأهيل الحضري 

  
ز التجهيزات األساسية  في إنجابرنامج هيكلة األحياء العشوائية والتأهيل الحضرييتجلى 

  طابع المعماري لألحياء المتواجدة؛وتحسين ال
  

.  مليون درهم6.385 بتكلفة إجمالية تقدر با مشروع162في هذا اإلطار، يوجد قيد اإلنجاز 
وتتعلق .  مليون درهم تم دفعها976 مليون درهم، منها 2.770وتبلغ مساهمة الدولة في هذه المشاريع 

  :جة في هذا اإلطار بما يليأهم المشاريع المبرم
  

 بتكلفة إجمالية تقدر ب 2013-2009برنامج التنمية الحضرية لمدينة طنجة للفترة  
   مليون درهم؛2.460

  
   مليون درهم؛130التأهيل الحضري لمدينة وجدة بتكلفة إجمالية تقدر ب  
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 هذا المشروع وتبلغ تكلفة. هيكلة األحياء الضعيفة التجهيز بجماعة والد تايمة بتارودانت 

   مليون درهم؛104,30
  

   مليون درهم؛100التأهيل الحضري لمدينة الناضور بتكلفة تقدر ب  
  

 أسرة بتكلفة تقدر 3.000هيكلة األحياء الضعيفة التجهيز بقلعة السراغنة لفائدة  
 . مليون درهم64,97ب

  
  : برنامج السكن ضعيف التكلفة 

  
 درهم موجهة 140.000ة عقارية إجمالية ال تتجاوز يتجلى هذا البرنامج في إنجاز مساكن بقيم

 ا متر60 و50ويستفيد هذا النوع من السكن الذي تتراوح مساحته بين . لألسر ذات الدخل الضعيف
 مسكن 100 مسكن بالمجال الحضري أو 500 من إعفاء ضريبي في حالة التزام المنعش بإنجاز امربع

  :ذا البرنامج إلى إنجاز العمليات التاليةويهدف ه.  سنوات5بالمجال القروي في أجل 
  

تنويع عرض المساكن ذات القيمة العقارية اإلجمالية الضعيفة وتوسيع إمكانيات ولوج  
  الملكية لفائدة األسر ذات الدخل الضعيف؛

  
  تنمية سياسة وقائية في مجال السكن غير الالئق؛ 

  
روع في تفعيل سياسة تتالءم تحسين فعالية عمليات القضاء على السكن غير الالئق والش 

  مع خصوصيات العالم القروي؛
  

  . دعم المقاولة العقارية الصغيرة والمتوسطة من اجل تشجيع تحويل القطاع غير المهيكل 
  

  قطاع التعمير  2.5.1
     

 453.806.000 ما قدره 2009يبلغ الغالف المالي المرصد لفائدة قطاع التعمير برسم سنة 
  : درهم موزعا كما يلي 

  
   درهم؛38.898.000  ...................................... نفقات الموظفين-
   درهم ؛291.108.000  ..................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم123.800.000  ...................................... نفقات االستثمار-

  
روع مدونة التعمير  والمصادقة عليه من طرف المجلس  بتقديم مش2008 سنة ت تميزوقد
. كما تميزت كذلك بالدعم الهام المقدم للوكاالت الحضرية خاصة لتصفية وضعيتها الضريبية. الحكومي

  : من أجل بلوغ األهداف التالية2009وستتواصل هذه المجهودات خالل سنة 
 

 دعم سياسة السكن عبر فتح مناطق جديدة للعمران ؛ 
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 عمرانية والمناطق المهيأة؛يم توسع المناطق التنظ 
 

 ؛تسريع إعداد أو تجديد وثائق التعمير 
  

  تجديد تغطية المناطق الحضرية وشبه الحضرية دوريا بالصور الفضائية؛ 
  

  مواصلة إنجاز دراسات تتعلق بمشاريع المجاالت الترابية للمساهمة في التنمية المحلية؛ 
  

  ؛"ون صفيحمدن بد"مواكبة إنجاز برنامج  
  

  تعميم الشباك الوحيد ومواصلة تقديم المساعدة الهندسية بالمجال القروي؛ 
  

  .إعداد مواثيق هندسية تحدد المراجع الخاصة بالهندسة المحلية 
    

   مجال التنمية الترابية3.5.1
  

 ما قدره 2009 برسـم سنـة مجال التنمية الترابيةيبلغ الغالف المالي المرصد لفائدة 
  : درهم موزعا كما يلي 120.374.000

   
   درهم؛71.294.000  ...................................... نفقات الموظفين-
   درهم ؛27.510.000  ...................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
   درهم؛21.570.000  ...................................... نفقات االستثمار-

    
هذا اإلطار، ستتم مواصلة العمليات الرامية إلى تنمية الشراكة في ميدان التدبير المجالي في 

 مواصلة عمليات محاربة التصحر 2009ومن المتوقع أن تعرف سنة . بتعاون مع الجماعات المحلية
لجهوية والفقر وحماية وتثمين الواحات باإلضافة إلى العمليات األساسية الرامية إلى تعميم الوثائق ا

  . إلعداد التراب و إنجاز درسات تتعلق بإعداد التراب
  

  الثقافـــة 6.1
  

 ما قدره 2009 الثقافـة برسـم سنـة وزارةيبلغ الغالف المالي المرصد لفائدة 
  :  درهم موزعا كما يلي 485.669.000

  
   درهم؛168.669.000  ...................................... نفقات الموظفين-
   درهم ؛142.000.000  ...................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم175.000.000  ...................................... نفقات االستثمار-
  

 في إطار سياسة ثقافية ترمي إلى المحافظة 2009يندرج برنامج العمل المتوقع برسم سنة 
وستتركز المجهودات بالخصوص على مواصلة إنجاز المشاريع البنيوية . يةعلى الهوية الثقافية الوطن

للقطاع وتقريب المصالح والمجاالت الثقافية من المواطنين على الصعيد الوطني والجهوي وتشجيع 
  .ودعم المنتوج الثقافي الوطني من أجل ترسيخ قيم التنوع الثقافي واللغوي
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سيها القطاع باعتباره رافعة للتنمية االقتصادية من جهة أخرى، ونظرا لألهمية التي يكت
واالجتماعية، سيتم تفعيل مقاربة تهدف إلى جعل الثقافة عامال في إذكاء دينامية التنمية الشاملة 

  . والمندمجة
  

  : بما يلي2009هذا، وتتعلق العمليات األساسية المبرمجة من طرف وزارة الثقافة برسم سنة 
  

  :ة العمومية عبرالنهوض بالكتاب والقراء 
  

تأهيل وتوسيع شبكة المكتبات عبر بناء وتجهيز مكتبات جديدة ومكتبات متعددة الوسائط  
 مكتبة عمومية وتراثية تابعة 90بكل من كلميم وطاطا وفكيك وتندرارت وإصالح 

وكذا تعميم . لوزارة الثقافة وتجهيز المكتبات المنجزة من طرف الجماعات المحلية
 نقطة وتشجيع 50نقاط القراءة التي من المفترض أن تصل إلى  ع عددالقراءة عبر رف

 الشباب على القراءة بشراكة مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية؛
 

مواصلة التدابير المساهمة في النهوض بإنتاج ونشر الكتاب عبر المساعدة على إحداث  
 سهل المنال للفئات غير شبكة لتوزيع الكتاب ومنح إعانات لنشر الكتاب من أجل جعله

المحظوظة وتنظيم قوافل للكتاب وتنظيم المعرض الدولي للنشر والكتاب وكذا المساهمة 
 في المعارض الدولية للكتاب؛ 

 
تشجيع نشر األعمال الوطنية بما فيها أعمال الكُتاب الشباب عبر تنظيم معارض جهوية  

ة الحسن الثاني للكتابة وجائزة وملتقيات وتظاهرات حول الكتاب وكذا عبر تنظيم جائز
   .المغرب للكتاب وتنظيم جائزة الكُتاب الشباب

 
  :إنعاش فنون المسرح والموسيقى والرقص عبر 
  

تعزيز البنيات األساسية للمسرح على الصعيد الوطني في إطار الشراكة مع الجماعات المحلية 
مسرح بتازة والشروع في إنجاز مسرحين من خالل بناء المسرح الكبير للدارالبيضاء واستكمال إنجاز 

جهويين بكل من وجدة والقنيطرة وقاعة للعرض بأسا الزاك وتعزيز البنيات ووسائل التسيير للمسارح 
  .الجهوية

 
تنظيم تظاهرات مسرحية في مختلف جهات المملكة حيث يتم تقديم عروض لمجموعات جهوية 

فية على الصعيد المحلي وتقديم إعانات لكتاب ولقاءات ثقافية تهدف إلى تشجيع الميوالت الثقا
 .المسرحيات وكذا للمنتجين والعارضين لألعمال المسرحية

 
 من المتوقع إتمام وتفعيل مشروع المعهد الوطني العالي وبخصوص المعاهد الموسيقية،

يضاء للموسيقي وفنون الرقص بالرباط ومعهد الموسيقى والرقص بوجدة وتازة وتجهيز معاهد الدارالب
ووزان وتهيئة شبكة المعاهد وتجهيزها وكذا مساهمة وزارة الثقافة في إطار شراكة مع الجماعات 

  . معاهد6المحلية في إنجاز 
   

 مع الجماعات المحلية وكذا مع قطاعات أخرى كما هو الشأن تنظيم مهرجانات وطنية بشراكة
  . وكذا المساهمة في التظاهرات الدوليةبالنسبة لقطاع اإلتصال فيما يخص مهرجان األغنية المغربية
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كما تعمل وزارة الثقافة كذلك على تنظيم دورات تدريبية ألساتذة الفنون وإصالح برامج تعليم 
 .الفنون وتجهيز معاهد التكوين خاصة تلك المتعلقة بالفنون الجميلة

 
ني للفنون  فستعمل الوزارة على إنهاء أشغال المتحف الوطتشكيليةلأما في مجال فنون ا

 قاعات للعرض ودعم تنظيم 5 مليون درهم وتجهيز 74المعاصرة بالرباط بتكلفة إجمالية تقدر ب
  . المعرض الوطني للفنون التشكيلية ومعارض جهوية بشراكة مع الجماعات المحلية

 
 عبر إعطاء إنطالق أشغال بناء دور للثقافة جديدة بآزرو توسيع وتأهيل شبكة دور الثقافة

ة وميدلت وتجهيز وإعادة هيكلة شبكة دور الثقافة والمركبات الثقافية بكلميم وقلعة السراغنة وخنيفر
وسيدي يحيى زعير والصخيرات وتمارة وأيت باها وجرادة وآيت ملول واوالد تايمة وكذا مساهمة 

 ودمنات الوزارة في أشغال بناء دور الثقافة بشراكة مع الجماعات المحلية لبركان والفقيه بن صالح 
  .وبني مالل وكلميمة وابن أحمد وبن جرير

 
عبر الشروع في إنجاز المتحف الوطني المحافظة علي التراث التاريخي والموروث الشعبي 

 من المآثر 22 مليون درهم وإصالح وترميم 160 بتكلفة إجمالية تصل إلى 2009لآلثار خالل سنة 
 6 متاحف وترميم وتهيئة شبكة المتاحف و7تهيئة  متاحف متخصصة و9التاريخية عبر المملكة وبناء 

مواقع تاريخية وترميم األسوار بعدة مدن، منها تلك المتواجدة بدمنات، وذلك في إطار  عمليات ترميم 
 .المآثر التاريخية والمحافظة عليها

 
  :تأهيل تحديث البنيات التحتية اإلدارية عبر  

 
  مديرية جهوية؛16ئة وبناء مقرات إنجاز أشغال ترميم مقر الوزارة وأشغال تهي 

 
التجهيز بالوسائل المعلوماتية والتنقل  للمصالح المركزية والخارجية خاصة المديريات  

الجهوية ومفتشيات المآثر التاريخية ومعاهد التراث من أجل تدبير أمثل ومراقبة 
 الخدمات المقدمة ؛

 
  : على"للعمل الثقافيالصندوق الوطني "هذا، وستعمل وزارة الثقافة في إطار  

  
 ؛ الوطني للكتابنشرتشجيع الطبع وال 

  
 على المستوى الجهوي ؛ دعم األنشطة المسرحية 

  
 تنظيم مهرجانات ثقافية وفنية مختلفة؛ 

  
 دعم الجمعيات الثقافية والفنية؛ 

  
 المساهمة في التغطية الصحية للفنانين؛ 

  
 . ترميم اآلثار والمتاحف من أجل المحافظة  عليها 
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   األوقاف والشؤون اإلسالمية7.1
   

  ما قدره2009تبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية برسم سنة 
  : درهم موزعة كما يلي  1.727.995.000

  
  درهم؛ 187.995.000  ........................... نفقات الموظفين-
  درهم ؛ 1.000.000.000  ............ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .درهم 540.000.000  ............................ نفقات االستثمار-

  
تفعيل األوراش الكبرى مواصلة  في إطار 2009يندرج برنامج عمل هذه الوزارة برسم سنة و

 خالل ، ويتجلى في استكمال ومواصلة إنجاز المشاريع والعمليات التي انطلقتإلصالح الحقل الديني
السنوات السابقة وكذا إعطاء انطالقة عمليات ومشاريع جديدة باإلضافة إلى تعزيز قدرات تدخل 

  : ومن بين مشاريع هذه العمليات ما يلي. الوزارة
  

  دعم سياسة القرب بالنسبة للكتابة العامة للمجلس العلمي األعلى والمجالس العلمية اإلقليمية؛ 
 

 العلماء والمرشدين من أجل مزاولة مهامهم بمختلف مساجد مواصلة برنامج التكوين لفائدة 
  المملكة؛

 
  تأطير وتكوين أئمة المساجد؛ 

 
  مراجعة التعويضات الممنوحة ألئمة المساجد؛ 

 
تعزيز برنامج محاربة األمية بالمساجد من خالل توسيع قدرات االستقبال من أجل بلوغ  

  ؛2009 مستفيد في سنة 180.000
 

  ؛ة بصرية مخصصة لتوعية السكان في الميدان الدينيإنتاج برامج سمعي 
 

  ؛تنظيم حفالت دينية ومنح جوائز ومكافئات في مختلف مجاالت البحث والفكر اإلسالمي 
 

  ؛مساجد صغيرة بالوسط القرويو للمدن الكبرى هامشية باألحياء الامسجد 20بناء  
 

 مسجدا 18بالحسيمة و قوط  بالسينمهددين مسجدإتمام البرنامج اإلستعجالي إلعادة بناء  
   بالسقوط بمختلف جهات المملكة؛ امهدد

 
-  الحوز والرباط-تانسيفت-مواصلة تنفيذ المخطط الجهوي للمساجد خاصة بجهات مراكش 

  زمور زعير؛–سال 
 

تنفيذ البرنامج التعاقدي مع صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية المتعلق  
 مسجد صغير بمختلف مدن المملكة ومع مجموعة 100لدينية عبر بناء ا بتعزيز التجهيزات

 العمران من أجل بناء مساجد بتامسنا؛
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  ؛متابعة برنامج تهيئة وترميم وتجهيز المساجد 

 
  ؛ة التاريخيمآثر ترميم الالحفاظ على المكتسبات في مجال 

 
  بناء وتهيئة وتجهيز مؤسسات نموذجية للتعليم العتيق؛ 

 
 . مركز للندوات والتكوين المستمربناء وتجهيز 
  

    المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 8.1
  

يبلغ الغالف المالي المرصد لفائدة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 
  : درهم موزعا كما يلي100.656.000 ما قدره 2009برسم سنة 

  
  درهم؛ 43.651.000  ........................ نفقات الموظفين-
  درهم؛ 46.944.000  ....... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .درهم 10.061.000  ....................... نفقات االستثمار-

 
 :يهم برنامج عمل هذه اإلدارة على الخصوص العمليات التالية

 
 :عمليات ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي 

  
تحمل الدولة للنفقات المتعلقة بالتغطية الصحية األساسية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش  

 التحرير وذوي حقوقهم؛
  

 لفائدة أعضاء أسرة المقاومة ذوي الدخل كناسمال وأاألراضي المساهمة في اقتناء  
 الضعيف؛

 
 ؛تجهيز مراكز التكوين المهني لفائدة أطفال قدماء المقاومين 

 
 قدماء التإنجاز مشاريع اقتصادية لفائدة عائي إحداث أو توسيع التعاونيات والمساهمة ف 

 .المقاومين
  

  :العمليات المتعلقة بإبراز تاريخ المقاومة 
  

  :وتهم هذه العمليات 
  

 عبر إعطاء االنطالقة لبرنامج خاص باسترجاع  تخليد األحداث الوطنية للمقاومة 
 عهد االستعمار؛الوثائق الوطنية المتعلقة بالمقاومة في 

  
  واإلذاعية والتلفزية المتعلقة بتاريخ المقاومة؛ةالمساهمة في إنتاج األعمال السينمائي 
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  متحفا جهويا؛16 تهيئة وتجهيز المتحف الوطني للمقاومة وكذا  

  
 مواصلة إصدار الموسوعات حول حركة المقاومة الوطنية؛ 

 
  للمقاومة بعدة أقاليم بشراكة مع المساهمة في بناء وتجهيز المركبات السوسيوثقافية 

 .الجماعات المحلية
    

   والرياضة  الشباب9.1
  

 ما قدره 2009 برسم سنة وزارة الشباب والرياضةتبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة 
  : درهم موزعة كما يلي1.175.898.000

  
  درهم؛ 386.035.000  ........................ نفقات الموظفين-
  درهم؛ 160.868.000  ........عدات والنفقات المختلفة نفقات الم-
  . درهم628.995.000  ........................ نفقات االستثمار-

  
  :كما يلي هذه الوزارة وزع هذه االعتمادات حسب مجاالت تدخل تت

  
   مجال الشباب1.9.1

  
  : التاليةستخصص االعتمادات المرصدة لمجال الشباب  إلى إنجاز العمليات الرئيسة

  
الرفع من عدد المستفيدين من دور الشباب عبر مواصلة تأهيل هذه البنيات التحتية التي  

 تضم أنشطة مختلفة كالفنون التشكيلية والمطالعة والمنتديات األدبية والمسرحية؛
  

وتهدف هذه المراكز إلى . مؤسسة 29 البالغ عددها  االستقبالمراكزتحسين ظروف تسيير  
 ؛في أنشطة دراسية وثقافية ورياضيةالمشاركين  من الشباب المغاربة واألجانب إيواء أفواج

 
مواصلة برنامج الرحالت الدولية لفائدة الشباب عبر تنظيم تبادل زيارات الشباب مع مختلف  

 البلدان؛
 

 شاب عبر مجموع 400.000دعم الجمعيات التي تعنى بالشباب والتي تؤطر أكثر من  
 تفيد هذه الجمعيات من مساعدات تتعلق بالدعم التقني واللوجستيكي؛وتس. التراب الوطني

 
 والرفع من طاقاتها االستيعابية  من أجل تمكين عدد أكبر صيفيةالمخيمات توسيع شبكة ال 

من الشباب من االستفادة من هذه المخيمات وخصوصا الذين ينحدرون من الطبقات 
 2009برسم سنة " العطلة للجميع"ف البرنامج وفي هذا اإلطار، يهد. االجتماعية األقل حظا

  طفل من االستفادة من المخيمات الصيفية ؛200.000إلى تمكين 
 

  بمعدل دار للشباب لكل إقليم؛2012 دارا للشباب في أفق 61إحداث  
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  دارا سنويا؛40تهيئة وإعادة تأهيل دور الشباب  بمعدل  
 

  سنويا؛ مؤسسة50تجهيز المؤسسات المنجزة حديثا بمعدل  
 

 بالعالم 226 ألعاب منها ةقيحد 343 تأطير حدائق ألعاب األطفال التي يصل عددها إلى  
 القروي؛

 
 وتخصص هذه.  مركزا19اإلشراف على مراكز حماية الطفولة التي يبلغ عددها  

المؤسسات الستقبال األطفال الذين ارتكبوا جرائم أو مخالفات والمودعين من طرف 
من أجل إعادة تربيتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع عبر القيام بأنشطة  السلطات القضائية

 وبرامج التكوين المهني أو المدرسي؛
  

 منها 402 هذه المؤسسات يبلغ عددو . والمراكز المهنية للفتياتالنوادي النسويةإعادة تأهيل  
طعات عن ، وتستقبل باألساس الفتيات غير المتمدرسات والمنقبالوسط القرويمؤسسة  157

   . الدراسة بهدف منحهن تكوينا تأهيليا
  

  الرياضة مجال 2.9.1
  

  : العمليات األساسية التالية2009المتعلق بميدان الرياضة برسم سنة عمل اليهم برنامج 
  

 قصد إتمامه قبل  طنجة ومراكش وأكادير الكبرى لكل منمالعبال بناء وتجهيز مواصلة 
دوق الحسن الثاني للتنمية االجتماعية واالقتصادية  وذلك بشراكة مع صن2010نهاية سنة 

 ؛2008 يناير 7طبقا لالتفاقية المبرمة بتاريخ 
  

مواصلة الدراسات المتعلقة بإنجاز الملعب الكبير للدار البيضاء الذي تبلغ طاقته االستيعابية  
مكنه  مقعد والمزود بمجموعة من البنيات التحتية  والمقرات والتجهيزات التي ست80.000

ومن التوقع الشروع في أشغال إنجاز هذا . من استضافة لقاءات رياضية من المستوى العالي
وسيتم تمويل هذا .  مليار درهم2,08 بكلفة إجمالية تصل إلى 2010الملعب خالل في سنة 

الملعب من طرف الدولة ومساهمات صندوق الحسن الثاني للتنمية االجتماعية واالقتصادية 
 لمحلية؛والجماعات ا

 
قاعات متعددة الرياضات و مسالك أللعاب القوى ( إنجاز البنيات التحتية المتعلقة بالرياضة  

 بشراكة مع الجماعات المحلية المعنية؛) والمسابح
 

 إنجاز المتاحف الخاصة بالرياضة؛ 
 

 إعادة تهيئة وتأهيل المعهد الملكي لتكوين األطر؛ 
 

 ة في الملتقيات الرياضية؛المساهمة في إعداد الرياضيين للمشارك 
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 الملكية المغربية برامج  خاصة الجامعة-تقديم الدعم للجامعات الرياضية  في إطار عقود 
وسيتم تعميم منهجية التعاقد على .  و الجامعة الملكية المغربية أللعاب القوىلكرة القدم

 والجامعة الجامعات الرياضية األخرى خاصة الجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب
 .الملكية المغربية لكرة السلة والجامعة الملكية المغربية للمالكمة

  
II - قطاعات البنيات التحتية 

   
  لتجهيز والنقل  ا1.2

  
  لفائدة وزارة التجهيز والنقل ما قدره 2009  برسم سنة المبرمجةتبلغ االعتمادات 

 :درهم موزعة كما يلي   7.775.289.000
 
  درهم؛ 663.778.000   ........................... ............. نفقات الموظفين-
  درهم؛114.406.000 ........................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
   درهم؛4.831.105.000 .  ...................................... نفقات االستثمار -
  . درهم2.166.000.000  ...........................الحسابات الخصوصية للخزينة -

  
  :وتتوزع هذه  اإلعتمادات حسب مجاالت تدخل هذه الوزارة كما يلي 

  
   التجهيــز1.1.2

    
 لفائدة قطاع التجهيز ما قدره 2009 االعتمادات المبرمجة برسم سنة  مجموعبلغي

  : على الشكل التالي ة  درهم موزع5.990.583.000
  
 درهم؛ 507.972.000 .......................................ين   نفقات الموظف-
 درهم؛ 81.506.000 ......................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
 درهم؛ 3.235.105.000 ........................................ نفقات االستثمار -
  درهم؛ 2.150.000.000  ................................الصندوق الخاص بالطرق -

  درهم؛ 16.000.000  ....الصندوق الخاص بتحديد الملك العام البحري والمينائي -
    

  :يمكن تقديم توزيع هذه اإلعتمادات حسب مجال التدخل كما يلي
  

  مجال الطرق والطرق السيارة. 1
  

  الطرق السيارة -أ
  

شركة الطرق السيارة بالمغرب للفترة ين الدولة و الذي تم إبرامه ببرنامج ال –عقدفي إطار 
 مليون درهم لفائدة الشركة من أجل تمكينها من الوفاء 1.150ستقوم الدولة بدفع مبلغ ،  2008-2015

 البرنامج المذكور ويتعلق األمر على الخصوص بمواصلة أشغال إنجاز المقاطع -بالتزاماتها برسم عقد
ق دراسات وأشغال البرنامج التكميلي الذي يهدف إلى إنجاز وجدة وانطال-أكادير وفاس–مراكش 
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 كلم من الطرق السيار الجديدة في أفق 383الدار البيضاء وبناء -المسلك الثالث للطريق السيار الرباط
2015.  

  
 مدار المتوسطيال -ب

  
أساسا  مليون درهم رصدت 580تصل المبالغ التي تم تعبئتها لفائدة المدار المتوسطي ما قدره 

  . مليون درهم2.550لمواصلة إنجاز المقطع الرابط بين تطوان والجبهة الذي تقدر تكلفته اإلجمالية ب
  

رأس أفرو ورأس -وتجدر اإلشارة إلى أن مقاطع هذا المدار التي تربط على التوالي أجدير 
اإلتحاد األوربي، أجدير الممول من طرف -أما المقطع الجبهة. كبدانة عرفت انتهاء األشغال بها -أفرو

  .   فاألشغال المتعلقة به توجد قيد اإلنتهاء
  

  الطرق القروية-ت
  

إنجاز  إلى 2005الذي انطلق سنة الثاني من البرنامج الوطني للطرق القروية الشطر  يهدف
رفع نسبة ولوج  كلم سنويا وذلك من أجل  1.500 بوتيرة إنجاز تصل إلى 2015في أفق  كلم 15.500
وذلك تبعا . 2005سنة التي تم تسجيلها % 54 بدل%  80  إلىالعالم القروي إلى الطرقالساكنة ب

الثاني من البرنامج الوطني  برفع وتيرة إنجاز الشطر 2007لاللتزام الحكومي الجديد خالل أكتوبر 
ى  كلم، كما تم تقليص أفق إتمام إنجاز البرنامج إل1.500 كلم سنويا بدل 2.000 إلى للطرق القروية

  ؛2015 بدل 2012
  

 1 مليون درهم، منها 1.780 إلى 2008تصل اإلعتمادات المرصدة لهذا البرنامج برسم سنة 
مليار درهم سيتم تعبئتها بواسطة صندوق تمويل الطرق خاصة عبر القروض  المعبأة من طرف 

 درهم  مليون80 والطرقالخاص بصندوق  مليون درهم في إطار ال700الهيئات المانحة للقروض و
  .المتوقعة برسم الميزانية  العامة

  
   صيانة الطرق والمنشئات الفنية-ج
  

 تدهورا في مستوى خدمات 2006أظهرت عمليتا استطالع الرأي التين تم إنجازهما سنة 
 كلم 2025الشبكة الطرقية الوطنية، وتبعا لذلك تم تحديد برنامج يحظى باألولوية إلعادة الهيكلة يهم 

 مليار درهم يتم تمويله بواسطة الميزانية العامة 2,3 بتكلفة تقدر ب2009-2007خالل الفترة 
 منشأة فنية، منها 6.000كما تم تحديد برامج لصيانة المنشئات الفنية يهم . والصندوق الخاص بالطرق 

 ؛2009سنوات انطالقا من سنة  3 وحدة سيتم بناؤها على مدى 170
  

صدة لصيانة والمحافظة على الشبكة الطرقية برسم سنة ومن أجل ذلك، تصل اإلعتمادات المر
  . مليار درهم مبرمجة في إطار الحساب الخاص بالطرق1,1 مليار درهم منها 1,4  ما قدره 2009
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   البنيات التحتية الخارجية للمشاريع السياحية والصناعية-د
  

ون درهم، منها  ملي231,4 إلى 2009تصل اإلعتمادات المرصدة في هذا اإلطار برسم سنة 
 مليون درهم من أجل بناء طريق لتفادي المرور عبر وسط المدينة وقناة حماية المحطة 111,4

 مليون 60 مليون درهم من أجل إنجاز طرق الولوج إلى محطة تاغازوت و60السياحية للسعيدية و
لوسة بالمنطقة نيسان بالمنطقة الحرة م-درهم للبنيات التحتية المتعلقة بمشروع إحداث معمل رونو

  .الخاصة طنجة المتوسط
 

  قطاع الموانئ 2.1.2
  

أساسا إلى إنجاز عمليات حماية  2009 سنةقطاع الموانئ برسم تهدف االعتمادات المخصصة ل
  :المنارات واإلرشاد البحري ومواصلة العمليات التالية

  
 ميناء بوجدور ؛إنجاز أشغال منشآت لحماية الميناء ورسو البواخر ب 

 
 ة بناء الرصيف القديم وبناء رصيف جديد بميناء العرائش؛إعاد 

  
 توسيع ميناء المضيق؛ 

  
 بناء الميناء الترفيهي مارشيكا بالناضور؛ 

  
الصندوق الخاص بتحديد الملك الموارد المعبأة من طرف تدبير المناطق الساحلية في إطار  

علقة بتحديد الملك العمومي  مواصلة التدابير المت، وذلك من خاللالعمومي البحري والمينائي
 ؛وحماية الشواطئ

 
 400وباإلضافة إلى ذلك، من المتوقع توسيع ميناء الصيد بالداخلة بتكلفة إجمالية تقدر ب 

  . 2009 مليون درهم مبرمجة برسم سنة 60مليون درهم منها 
  

  قـطاع النـقـل 3.1.2
  

 ما قدره 2009الية تبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة قطاع النقل برسم السنة الم
  :درهم موزعة كما يلي  1.784.706.000

  
  
  
  
   
  

  :إلى إنجاز العمليات التالية 2009برسم الي المخصص لهذا القطاع يهدف الغالف الم
  

  درهم؛ 155.806.000  ........................ نفقات الموظفين-
  درهم؛ 32.900.000  ....... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .درهم 1.596.000.000  ....................... نفقات االستثمار-
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 من إجل تفويت تدبير لمكتب الوطني للسكك الحديديةتحمل تكاليف القروض الممنوحة ل 
الصندوق الداخلي للتقاعد إلى القطاع الخاص وكذا إنجاز الربط السككي بين مدينة طنجة 

 مليون درهم لدعم 867م تخصيص مبلغ وبهذا الخصوص، ت. وميناء طنجة المتوسطي 
  2009-2005، وذلك طبقا لمقتضيات اتفاقية اإلطار2009رأسمال المكتب برسم سنة 

 المبرمة بين الدولة وهذا المكتب؛
 

انطالق  إنجاز الخط السككي ذي السرعة الفائقة الذي سيربط بين الدار البيضاء وطنجة  
صيص غالف مالي لفائدة هذا المشروع يقدر ب تم تخ.  مليار درهم20بمبلغ يقدر بحوالي 

 في إطار الميزانية العامة سيتم تحويله إلى المكتب 2009 مليون درهم برسم سنة 500
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا . الوطني للسكك الحديدية على شكل مساهمة في رأس المال 

 كلم سيمكن 200ة المشروع يتعلق أساسا بإنجاز خط جديد بين القنيطرة وطنجة على مساف
ومن المتوقع أن يصل عدد .  كلم في الساعة 300من بلوغ سرعة تجارية تصل إلى 

ن مسافر سنويا، كما سيمكن هذا المشروع يي مال8المسافرين اللذين سيستعملون هذا الخط 
ومن المتوقع أن .  ساعات3من تقليص مدة السفر من الدار البيضاء إلى طنجة إلى حوالي 

 ؛2014الل هذا الخط سنة ينطلق استغ
 

مواكبة اإلصالحات التي يعرفها قطاع النقل الطرقي وذلك من خالل تنظيم دورات تكوينية  
ومن أجل ذلك تم رصد . وتأهيل السائقين وكذا إنجاز دراسات متعلقة بتنمية النقل الطرقي

تم تحويله إلى  مليون درهم في إطار ميزانية االستثمار لوزارة التجهيز والنقل وسي200مبلغ 
  من أجل مواكبة هذه اإلصالحات؛2007الحساب الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 

 
العمليات تفعيل  عبر  في مجال السالمة الطرقيةبعةالمساهمة في تفعيل اإلستراتيجية المت 

افة باإلض. البرنامج اإلستراتيجي اإلستعجالي المندمجالمدرجة في إطار الشطر الثاني من 
 كذلك بمواصلة الوزارة 2009إلى ذلك، وفي إطار تعزيز السالمة الطرقية ، ستتميز سنة 

 إلجراء االختباراتتأهيل المركز الوطني المراقبة الطرقية واقتناء عربات ومعدات لعمليات 
 ؛حديث مراكز التسجيل وتوالتصديق

  
بالوسط النقل المزدوج تجديد عربات نقل البضائع لفائدة الغير وعربات مواصلة عملية  

 120 مليون درهم، منها 170 حوالي 2009برسم سنة تبلغ االعتمادات المرصدة و. القروي
مديرية "مليون درهم ستتم تعبئتها في إطار مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى 

في إطار صندوق مواكبة إصالحات النقل ليون درهم  م50و" سالمة النقل عبر الطرق
 .ي الحضري والرابط بين المدنالطرق

  
   والماء والبيئةالطاقة و المعادن 2.2

  
برسم السنة المالية والماء والبيئة يبلغ الغالف المالي المخصص لفائدة وزارة الطاقة والمعادن 

  :درهم موزع كما يلي 3.988.753.000  ما قدره2009
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  رهم؛د 445.482.000  .........................نفقات الموظفين

  درهم؛ 215.040.000  .........نفقات المعدات والنفقات المختلفة
  .درهم 3.328.231.000  .........................نفقات االستثمار

 
  :سيتم توزيع هذا الغالل المالي حسب مجال التدخل كما يلي

 
  الطاقة و المعادن 1.2.2

  
 ما قدره 2009لمعادن برسم السنة المالية يبلغ الغالف المالي المخصص لفائدة وزارة الطاقة وا

  :درهم موزعا كما يلي 705.199.000
  

  درهم؛ 117.682.000  .........................نفقات الموظفين
  درهم؛ 166.265.000  .........نفقات المعدات والنفقات المختلفة

  .درهم 421.252.000  .........................نفقات االستثمار
  

 في إطار إستراتيجية الطاقة 2009برسم سنة قطاع هذا ال لدرج البرنامج االستثماري وين
  .المتجددة التي اعتمدتها الحكومة

  
  مجال الطاقة .1

 
  :تندرج المحاور األساسية إلستراتيجية الطاقة في ما يلي

   
إنعاش عبر تنويع مصادر التموين وتثمين الموارد الوطنية عبر د بالطاقة يتأمين التزوتعزيز  

 حاليا؛% 7,2 مقابل 2012من الطاقة في أفق % 10الطاقات المتجددة التي يتوقع أن تمثل 
 

وضع بنيات تحتية لإلنتاج من أجل تلبية الحاجيات من الطاقة خاصة في مجال الكهرباء  
  سنوات األخيرة؛الخمسسنويا خالل % 8التي عرفت نموا بحوالي 

 
ربي مع السهر على توفير الطاقة بأسعار تنافسية، وذلك  الحفاظ على تنافسية االقتصاد المغ 

 عبر إعادة الهيكلة وانفتاحه الجزئي على المنافسة ؛
 

 التقليص التدريجي لإلعانات الممنوحة للطاقة ؛ 
 

 ؛التخفيف من انعكاس إنتاج واستعمال الطاقة على البيئة والصحة 
 

ة والالتركيز والحكامة الرشيدة تندرج هذه اإلستراتيجية في سياق االنفتاح والالمركزي 
وتهدف إلى التخفيف من انعكاسات تبعية المغرب للمواد البترولية التي تعرف تكاليفها 
ارتفاعا متزايدا وإلى مواصلة سياسة تحرير وإعادة هيكلة القطاع والبحث عن آليات جديدة 

 آثار حصة المواد وتهدف هذه االستراتيجية كذلك إلى تقليص. للتحكم في في تكاليف الطاقة
 كمخزون احتياطي خاصة عبر االعتماد ا يوم90البترولية من الحصيلة الطاقية وضمان 
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بشكل تدريجي على طاقات بديلة وتعزيز فعالية استعمال الوقود في قطاع النقل والتحكم في 
  ؛أسعار المواد الحيوية والتحرير التدريجي للمواد األخرى

  
 مليون دوالر أمريكي من طرف البنك 100ن قرض بمبلغ استفاد إصالح قطاع الطاقة م 

كما . الدولي تمت المصادقة عليه لفائدة الحكومة المغربية من أجل تفعيل تدابير اإلصالح
 مليون أورو من 60سيستفيد القطاع كذلك بدعم ممول من طرف اإلتحاد األوربي بمبلغ 

ه المواكبة أساسا بتنمية الغاز الطبيعي وتتعلق هذ. أجل مواكبته لتفعيل اإلستراتيجية الطاقية
وتنويع مصادر التموين من أجل إنتاج الكهرباء باعتماد طاقة الرياح والفحم الحجري وكذا 

  ؛إصالح قطاع الكهرباء وإنعاش الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية
  

لطاقة  بإحداث صندوق بمبلغ مليار دوالر أمريكي من أجل تنمية ا2009كما ستتميز سنة  
يتشكل من الموارد الناتجة عن الهبات الممنوحة  للمغرب من طرف المملكة العربية 

 مليون دوالر 300(واإلمارات العربية المتحدة )  مليون دوالر أمريكي500(السعودية 
 مليون 200(وكذا مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية ) أمريكي

 :               هدف هذا الحساب أساسا إليوي). دوالر أمريكي
  

 تعزيز وحماية قدرات إنتاج الطاقة خاصة عبر الطاقات المتجددة بهدف التخفيف من  
 التبعية الطاقية؛

 
الدعم المالي من أجل تعزيز الفعالية الطاقية وإنجاز الدراسات والمساعدة التقنية وكذا  

 ؛الطاقةالدعم لفائدة المقاوالت العاملة في مجال 
 

المخطط الوطني للعمليات ذات سيتم تعزيز هذه اإلستراتيجية من خالل المصادقة على  
 ويهدف هذا المخطط إلى ضمان التوازن 2012-2008 الذي تم إعداده للفترة األولوية

وفي هذا اإلطار، فقد تم التوقيع . 2012بين العرض والطلب على الكهرباء في أفق 
 2008لدولة والوكاالت المستقلة للتوزيع خالل شهر يوليوز  برامج بين ا–على عقود 

ترتكز المقاربة المعتمدة في هذا اإلطار على نوعين من . من أجل اقتصاد الطاقة
  :العمليات

  
عمليات تتعلق بالتحكم في الطلب خاصة عبر تعميم المصابيح ذات االستهالك  •

 اإلنارة العمومية  واعتماد مخطط وطني من أجل عقلنة2012المنخفض في أفق 
ومخطط للفعالية الطاقية في قطاعات البناء والصناعة والنقل وكذا اعتماد أسعار 

 اجتماعية تحفيزية ؛
 
عمليات تتعلق بالزيادة في العرض وتشمل إحداث قدرات جديدة إلنتاج الكهرباء وكذا  •

 .تعزيز عمليات الربط بالكهرباء
 

  :   كما يلي2009عمل برسم سنة وفي هذا اإلطار، يمكن تقديم  برنامج ال
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  : ءالكهربافي مجال 
  

 في إطار التوجهات اإلستراتيجية 2009سيواصل قطاع الطاقة تنمية مجال الكهرباء برسم سنة 
  :التي تهدف أساسا إلى

 
 تموين البالد بالكهرباء في أحسن ظروف السالمة والجودة؛ 

 
تسريع وتيرة إنجاز البرنامج  الشامل تعميم الولوج إلى الكهرباء لكافة المواطنين عبر  

 جماعة قروية تضم 35.000 من كهربة 2008 خالل سنة مكنلكهربة العالم القروي الذي 
من هذا الهدف باللجوء إلى الكهربة بواسطة % 91سيتم إنجاز .  مليون نسمة 12حوالي 

ساسا على عبر الكهربة الالمركزية التي تعتمد أ% 9الربط بشبكة الكهرباء وأكثر من 
 األلواح الشمسية؛

  
انطالق مخطط تثمين كهربة العالم القروي الذي يهدف من جهة إلى ضمان انتقال إيجابيات  

ومن جهة أخرى .البرنامج الشامل لكهربة العالم القروي إلى ميادين ذات قيمة مضافة عالية
جال الري تحديد وتنمية أنشطة اقتصادية تتمحور حول الشبكات الكهربائية خاصة في م

 وصناعة التبريد والتجفيف والتحويل؛
  

اقتناء مواد طاقية بأسعار تنافسية من أجل المساهمة في تأهيل النسيج اإلنتاجي الوطني  
  وتعزيز تنافسيته؛ 

 
مصادر الطاقة والبحث عن الطاقة بأقل كلفة بهدف المساهمة في تأهيل أشكال وتنويع  

سية وتطوير عمليات التنقيب من خالل إبرام اتفاقيات النسيج االقتصادي وتعزيز قدرته التناف
 ؛للتنقيب مع مستثمرين مغاربة وأجانب

  
توطيد سوق جهوي مندمج  عبر تعزيز الربط بالكهرباء في ما بين الدول من أجل االستفادة  

من الفرص المتاحة للتبادل بين الدول األورو متوسطية ومضاعفة قدرة الربط بالكهرباء بين 
 .  فولتو كيل400وكذا بناء الخط الثالث بقوة )  ميغاواط1.400 إلى 700(وإسبانيا  المغرب 

 
ومن أجل التخفيف من ضغط الطلب على اإلنتاج الوطني من الكهرباء وتشجيع اإلنتاج الذاتي، 

 ومن شأن تعديل القانون المتعلق بنظام . ميغاواط50 إلى 10من المتوقع رفع سقف اإلنتاج الذاتي من 
كتب الوطني للكهرباء الذي صادق عليه البرلمان أن يمكن المنتجين الذاتيين من التوفر على طاقة الم

كما سيمكن هذا التعديل من بلوغ أهداف تنمية استعمال الطاقات .  ميغاواط50كهربائية قد تصل إلى 
قا من  ميغاواط انطال1.000 خاصة عبر إنتاج طاقة كهربائية تصل إلى 2012المتجددة في أفق 
 .مصادر متجددة

  
  :يتجلى الهدف المتوخى  في هذا اإلطار أساسا في ما يلي: في مجال المواد البترولية

 
الرفع من قدرات التخزين وتعزيز قطاع توزيع المواد البترولية والتحرير التدريجي للقطاع  

اص من أجل تلبية حاجيات تنمية سوق البترول الداخلي وكذا تعزيز شروط سالمة األشخ
 والمحطات وتعزيز جودة المنتجات والخدمات؛
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 تنويع مصادر وأنواع الطاقة؛ 
 

 .تعزيز السالمة والمراقبة التقنية للمعدات الطاقية وجودة المنتوجات البترولية 
  

  :تتعلق العمليات التي سيتم القيام بها في هذا اإلطار بما يلي 
 

وجودة المواد البترولية عبر تنمية تعزيز السالمة والمراقبة التقنية والمعدات الطاقية  
تكنولوجيات الطاقة النظيفة وتحسين جودة المواد البترولية خاصة عبر اعتماد الكازوال من 

 ؛2009 سنة 50ppmنوع 
  

تعزيز قدرات االستقبال والتخزين من أجل توزيع جيد على المستوى الجهوي وإحداث  
 مخازن االحتياط اإلستراتيجي، كما تم مخازن جديدة للمواد البترولية المكررة ورفع حجم

إنجاز دراسات من أجل تحديد الخيار األمثل لتنمية الصناعة الوطنية للتكرير وكذا تفعيل 
 برمجة إنجاز دراسة 2009كما تم برسم سنة . التصميم المديري للتموين بالمواد البترولية

 ب ؛تتعلق بسياسة التخزين اإلستراتيجي للمواد البترولية بالمغر
 

في إطار اإلستراتيجية الطاقية تسهر الوزارة المكلفة : تزويد المغرب بالمواد البترولية  
بالطاقة والمعادن على ضمان التزويد بشكل منتظم للسوق الوطنية عبر تنويع مصادر 

 االستيراد والتكامل  بين تكرير البترول على المستوى المحلي واستيراد المواد البترولية؛
  

طات تكرير وتوزيع المواد البترولية عبر تحديث وسائل تكرير وتأهيل وحدات تطوير مح 
التصفية بهدف تعزيز شروط السالمة بها وتعزيز جودة المواد البترولية التي تم تكريرها 
محليا وتقليص اإلنبعاثات السامة وتعزيز قدرات االستقبال بمختلف موانئ المملكة من أجل 

يع أمثل على المستوى الجهوي مع إحداث مخازن جديدة للمواد تنويع مصادر التموين وتوز
 المكررة والرفع من المخزون االحتياطي اإلستراتيجي؛ 

 
تعزيز السالمة والمراقبة التقنية للمعدات الطاقية وجودة المواد البترولية عبر تعزيز قدرات  

ترولية للخصائص المختبر الوطني للطاقة والمعادن في مجال مراقبة مطابقة المواد الب
 .التنظيمية

 
  :تهدف العمليات المبرمجة في هذا اإلطار إلى: في مجال الطاقات المتجددة

  
في أفق % 10الرفع من حصة الطاقات المتجددة من الحصيلة الوطنية من الطاقة إلى  

 ؛2012
 

  ميغاواط من الطاقة المتوفرة؛1.000رفع استعمال موارد الطاقة الريحية والشمسية إلى  
 

 ؛2020من االستهالك الوطني في أفق % 15اقتصاد الطاقة بحوالي  
 

تنمية استعمال الطاقات المتجددة وتعزيز فعالية الطاقة في قطاعات اإلسكان والصناعة  
 والنقل؛
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 تنمية تكنولوجيات الطاقة النظيفة  عبر إنعاش الطاقات ؛ 
 

 100(وطني للمحطات الطاقية تعزيز الخبرة المكتسبة في المرحلة التجريبية للبرنامج ال 
 مقاولة 1.000وتعميم هذه التجربة على المستوى الوطني إلحداث ) مقاولة تم إنجازها

  .  صغيرة أخرى
 

 قطاع المعادن والجيولوجيا . 2
 

  :ويتعلق األمر في هذا اإلطار بمواصلة إنجاز البرنامج الوطني للمعادن الذي يهدف أساسا إلى 
  

 ن الموارد المعدنية والطاقية؛إنعاش قدرات المغرب م 
 

 ؛ الجيولوجيةائطخرتوسيع مجال تغطية البالد من ال 
 تعزيز المراقبة والسالمة وحماية البيئة؛ 

 
 حماية وتثمين الثروة الجيولوجية؛ 

  
 ؛المناجم الصغيرةتنمية الثروات المعدنية والبترولية وتنمية  

 
 . ستوى الصناعيالرفع من فرص اكتشاف معادن قصد استغاللها على الم 

  
   اإلعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية.3
 

في إطار ميزانية قطاع الطاقة والمعادن لفائدة  إعانات مالية مخصصات في شكل تمت برمجة 
  :  األمر بويتعلق بالقطاعأهم المؤسسات العمومية العاملة 

  
والتي  مال المكتب المساهمة في رأس ستمكن :نالمكتب الوطني للهيدروكاربورات و المعاد 

 تمويل المهام المنوطة به في مجال البحث المعدني والتنقيب في درهم 235.085.000تبلغ 
وتهدف المحاور . عن مناجم جديدة وجرد اإلمكانيات المعدنية للطبقة األرضية الوطنية 

ات الرئيسية لهذه اإلستراتيجية إلى المساهمة في تطوير التنقيب واستغالل الهيدروكاربور
 ؛والموارد المعدنية وذلك في إطار تشاركي مع القطاع الخاص

  
عانة المخصصة لهذا المركز من المساهمة في اإلستمكن : المتجددةمركز تنمية الطاقات  

الذي يهدف أساسا والطاقات المتجددة  برنامج عمل هذا المركز خاصة في مجال تنمية إنجاز
  :ما يليإلى 

  
شكل فعال في مجهودات الدولة لتلبية الطلب المتزايد على مساهمة الطاقات المتجددة ب 

الطاقة على مستوى البرامج الوطنية للبنيات التحتية وتعميم الولوج إلى الطاقة وتحسين 
 تنافسية القطاعات المنتجة ؛
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المشاركة في المجهود الوطني لحماية الموارد الطبيعية وحماية البيئة على الخصوص  
 عاثات الغازية ومحاربة قطع الغابات وسالمة التزود بالماء؛من أجل تقليص اإلنب

 
توفير شروط دينامية االستثمار الخاص والشراكة على مستوى اإلنتاج المستقل للكهرباء  

 .      وتنمية شركات للخدمات الوطنية
  

سيمكن المبلغ الممنوح لفائدة هذه المؤسسة : مركزية الشراء وتنمية منطقة تافياللت وفكيك 
 على التقليدية لتعزيز انفتاحها المناجم مواصلة إنجاز البرنامج الخاص بإعادة هيكلة من

 مع ضمان مراقبة ومواكبة المبادرة الخاصة مع الحفاظ على مكتسبات الصناع التقليديين
   ؛مستمرة لألنشطة المعدنية التقليدية

  
الي الممنوحة لهذه المدرسة ستمكن إعانة التوازن الم  :المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية 

 مهندس في تنمية البحث العلمي في 10.000 من المساهمة عبر مبادرة 2009برسم سنة 
كما ستمكن هذه اإلعانة، في . مجال الصناعة المعدنية وكذا تعزيز تكوين الطلبة المهندسين

إطار انفتاح المدرسة على محيطها االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوطني 
  زمة للمتطلبات الجديدة للتكوين؛الخارجي ، من اقتناء التجهيزات الالو

  
سيتم منح إعانة لفائدة هذه المؤسسة برسم : المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية 

 مليون درهم من أجل تمكينها من مواصلة برنامج تجهيز 100 تقدر ب 2009سنة 
 .  التجهيزات اإلشعاعية والتصوير النوويالمختبرات خاصة بأنظمة االستشعار و

  
   الماء والبيئة2.2.2

  
لكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المخصص 

  : درهم موزع كما يلي3.283.554.000، ما قدره 2009برسم سنة والبيئة المكلفة بالماء والبيئة 
  

   الماء1.2.2.2
  

 2.490.596.000 ما قدره 2009ويبلغ الغالف المالي المرصد لفائدة قطاع الماء برسم سنة 
  :يدرهم موزعا كما يل

  
    

  
  
  
  : قطاع هندسة المياه .1

    
  الموارد المائية البحث عن  

  
رغبة في توضيح الرؤية المستقبلية وتحسين البرمجة المتعلقة بتعبئة واستعمال الموارد المائية، 

  :ويتعلق األمر بما يلي. ذات طبيعة وطنية بإعداد دراسات إستراتيجية  الماء قطاعقام

  درهم؛ 292.692.000  ..................موظفين  نفقات ال-
  درهم؛ 34.925.000  .... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .درهم 2.162.979.000  .................. نفقات االستثمار-
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 ، المتدخلين في هذا القطاعلكلعد وثيقة مرجعية إستراتيجية يالذي المخطط الوطني للماء  

وقد تم االنتهاء من إعداد هذا . بلوغها 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 يئية المخطط الوطني لحماية جودة الموارد الما 

في هذا الصدد ويضع البنيات واآلليات الكفيلة بتفعيل المشاريع والتدابير التي يجب اتخاذها 
 واإلجراءات المقترحة؛

  
 الفيضاناتحدد المواقع المعرضة ألخطار الذي يالمخطط الوطني للوقاية من الفيضانات  

 إعداد برنامج عمل في هذا اإلطار، تم. تفعيلهال التخطيط ووكذا اقتراح الحلول المناسبة
 موقعا 390 إضافة إلى لفيضاناتبا بشكل كبير ا موقعا مهدد50مكافحة الفيضانات يهم ل

  .     سبق تحديدها من قبل
    

  ائيةالمالرفع من رصيد الموارد  
  

ة االستيعابية للمنشآت مكنت المجهودات المبذولة في مجال تعبئة المياه السطحية من رفع الطاق
 يتم توفيرها 2007 مليار متر مكعب نهاية 17,3 إلى 2002 مليار متر مكعب نهاية 15,6المائية من 

  .  مائية كبيرةأة منش118ب 
  

  : بما يلياإلطارفي هذا  تتعلق أهم العمليات المبرمجة
    
 :انطالق أشغال خمسة سدود جديدة 

 
سيمكن  مليون درهم 440تكلفة إجمالية قدرها  بسيدي عبد اهللا بإقليم تارودانتسد  •

من سقي األراضي الفالحية في أسفل السد وتحسين مستوى المياه الجوفية وتوريد 
 الماشية باإلضافة إلى حماية المناطق المتواجدة في أسفل السد من الفيضانات؛

 
شرب  سد هيللة بإقليم شتوكة آيت باها سيمكن من تزويد الساكنة بالماء الصالح لل •

وتوريد الماشية وسقي األراضي الفالحية المتواجدة في أسفل السد ومن المتوقع أن 
  مليون درهم؛230تبلغ التكلفة اإلجمالية لهذا السد 

 
 مليون درهم يهدف إلى حماية 200سد كنفودة بوالية وجدة بتكلفة تقدر بحوالي  •

 ادي إسلي؛ مدينة وجدة والمناطق المجاورة من الفيضانات التي يحدثها و
 
سد تيوين بإقليم ورزازات الذي سيمكن من تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب  •

وسقي األراضي الفالحية في أسفل السد وكذا تحويل مسار السيول وحماية سد 
  مليون درهم؛550تصل تكلفة هذه المنشأة إلى . المنصور الذهبي من التوحل 

 
سيمكن من من سقي األراضي الفالحية بالجهة سد دار خروفا بإلقليم العرائش الذي  •

الشرقية لسهل اللوكوس وحماية ضفتي وادي المخازن من الفيضانات وتزويد 
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وتقدر الكلفة اإلجمالية لهذا . الجماعات القروية المجاورة للسد بالماء الصالح للشرب
 .  مليون درهم715السد ب 

 
 :مواصلة أشغال إنجاز المنشآت التالية 
 

 بوشتة الذي سيمكن من تأمين تزويد مدينة شفشاون بالماء الصالح سد موالي 
للشرب التي يتم تزويدها حاليا من منبع رأس الماء الذي يعرف صبيبه المائي 

 مليون 210ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هذا السد . انخفاضا ملحوظا بفعل الجفاف 
 درهم؛

 
 تكلفةال تقدر.  برشيداحية مدينةنسد مازر والمركب المائي كدية القرن وتمدروست ب 

هدف إلى المساهمة في حماية ت مليون درهم و700 ه المنشآت بحواليهذل اإلجمالية
ويتوقع أن تنتهي األشغال . الفيضانات منالمجاورة البنيات التحتية وكذا هذه المدينة 

 ؛2010بهذه المنشآت المائية سنة 
 

تقدر تكلفة .  كلم من مدينة تطوان15 الواقع على واد مهيرجات على بعدسد مارتيل  
 120وسيتوفر على طاقة استعابية تصل إلى  مليون درهم 900هذا السد بحوالي 

 مليون متر مكعب 60مليون متر مكعب وسيمكن من تنظيم صبيب مائي بحجم 
 إلى غاية مدينة تطوان بالماء الصالح للشربتزويد إلى هذا السد ويهدف . سنويا

 هكتار وكذا حماية مدينة تطوان وضفتي مارتيل 1.000 تفوق سقي مساحة و2030
 ؛2012 سنة شروع الما ويتوقع أن تنتهي األشغال بهذ.الفيضاناتمن 

 
 مليون درهم 500تقدر تكلفة هذه المنشأة بحوالي  .سد تاسكورت بإقليم شيشاوة 
عب  مليون متر مك24إلى تنظيم الصبيب المائي لواد أسيف المال في حدود يهدف و

.  وحماية المنطقة من الفيضاناتبالماء الصالح للشرب المجاورة ساكنةالوتزويد 
 ؛2011 سنة السد اويتوقع أن تنتهي األشغال بهذ

 
سد تاملوت بإقليم خنيفرة الذي سيمكن من التحكم في صبيب واد أنسكمير بالحوض  

تزويد  هكتار و5.000العالي لملوية بهدف سقي األراضي الفالحية على مساحة 
 مليون 350وتقدر تكلفة هذا السد ب. التجمعات السكنية بالماء الصالح للشرب

 درهم؛
 

 مليون درهم، يهدف 600سد زيرار على واد القسوب بإقليم الصويرة بتكلفة تقدر ب 
هذا السد إلى حماية ساحل وشاطئ الصويرة من الفيضانات وتلوث مياه السيول 

سكنية بالماء الصالح للشرب والماء المخصص وكذا تزويد المدينة والتجمعات ال
  هكتار بمنطقة القسوب؛1.500للصناعة وسقي األراضي الفالحية على مساحة 

 
سد تميكت الذي سيمكن من تزويد منطقة تينجاد بإقليم الراشدية بالماء الصالح  

. للشرب وسقي األراضي الفالحية وكذا إنعاش فرشاة المياه الجوفية بهذه المنطقة
   ؛ مليون درهم255لغ تكلفة هذا السد تب
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 مليون درهم 115وتقدر تكلفة هذه المنشأة بحوالي  .بولمان بإقليم سهب المركةسد  
بالماء المراكز المجاورة وتزويد إلى حماية مركز كيكو من الفيضانات يهدف و

 ويتوقع أن تنتهي األشغال.  وسقي المجال الفالحي الواقع أسفل السدالصالح للشرب
 .2008 سنة السد ابهذ

  
 الوقاية من الفيضانات  

  
عرف تدخل القطاع في مجال الوقاية من الفيضانات تطورا نوعيا حيث انتقل من دعم بسيط 

المناطق للسلطات المحلية بكل من الحاجب وبركان وصفرو وأوريكا إلى اتخاذ المبادرة من أجل حماية 
برشيد والدار المحمدية وسطات وبن احمد و: طى  بالجهة الوسالمعرضة للفيضانات وعلى الخصوص

 وأبي جعد البيضاء ومطار محمد الخامس ومدن طانطان وزايو وواد زم والقصر الكبير وشيشاوة
 ويتم تحديد العمليات المنجزة في هذا اإلطار بالتشاور مع وزارة الداخلية والجماعات .خيراتالصو

  .تشاركي من خالل المساهمة المالية لهذه الجماعاتالمحلية المعنية كما يتم تنفيذها في إطار 
 

 تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب  
  

 لتزويد الساكنة القروية بالماء الصالح السنوات األخيرةمكنت المجهودات المبذولة خالل 
 تتجاوز  تزويد ساكنة إضافة من،للشرب في إطار برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب

، وبالتالي رفع نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالعالم بهذه المادة الحيوية   نسمة 2.800.000
هم األشغال المنجزة في هذا اإلطار تو. 2007سنة في متم  %90 إلى 2004 سنة %62القروي من 

 :العمليات التالية
  

 الستكشاف؛ا عمليات التنقيب وإنجازحفر اآلبار و 
 

 نقط الماء؛تهيئة  
 

 تهيئة المنابع وبناء منشآت لتخزين وتوزيع الماء؛ 
 

  .تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب انطالقا من القنوات الجهوية 
 

 بالماء ة القرويساكنة إنجاز أشغال تزويد الةواصل م2009ويتوخى برنامج العمل برسم سنة 
 ا دوار2.220 لفائدة  ،2008 غاية متم سنة ومن المتوقع أن تتواصل هذه العملية إلى. الصالح للشرب

 .%90 ادة بالعالم القروي إلى هذه المإلى نسبة الولوج ، مما سيرفع نسمة مليون1,54يضم 
  

 يانة المنشآت المائيةص 
 

إصالح وعمليات العادية لصيانة الفي مجال المحافظة على الرصيد المائي وباإلضافة إلى 
ت الهندسة المدنية ئامنش سدود همت 10لكبرى ما يقارب ا الصيانة عمليات شملتالمنشآت، 

 :نذكر ما يليالعمليات ومن بين هذه . والتجهيزات االلكتروميكانيكية
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 وتهدف عملية 1955رف سد مشرع حمادي الذي شرع في استغالله سنة أشغال ج 
 ماليين متر مكعب على ثالث مراحل بتكلفة إجمالية 5الجرف إلى إزالة الوحل بحجم 

 مليون متر 9,1 بحوالي ة مليون درهم وبالتالي الرفع من قدرته االستيعابي150تقدر ب 
  مكعب؛

 
، الواقع بإقليم تارودانت بتكلفة إجمالية تصل إلى إعادة هيكلة سد عبد المومنأشغال  

 .2008ومن المرتقب أن تنتهي األشغال به في نهاية .  مليون درهم270
  

   ض المائيةقديم الدعم لوكاالت األحوات 
 
تمكينها من القيام من أجل  هاتعزيز قدراتلاألحواض المائية  كاالت تقديم الدعم لوواصلسيت

  . المتعلق بالماء10.95قانون رقم البالمهام التي يخولها 
    
مواصلة الدراسات من لهذه المؤسسات من  المقدم ستمكن المساهمات المالية والدعم التقنيو

تمويل مشترك للمشاريع المتعلقة  ويةئديرية للتهيئة المندمجة للموارد الماأجل تحيين المخططات الم
بتصفية المياه المستعملة والمحافظة على جودة الموارد المائية والحماية من الفيضانات وتشجيع تقنيات 

 .وأنظمة االقتصاد في الماء خاصة في مجال السقي
  

    أخرىعمليات 
 

 بإنجاز 2009القطاع المكلف بالماء برسم سنة قوم يلذكر، سباإلضافة إلى العمليات السالفة ا
 :العمليات التالية

  
مواصلة األشغال والدراسات المتعلقة بحماية حافات األنهار ومعايرة مجاري المياه  

 ومحاربة ترسب الوحل وتحسين جودة الماء والوقاية من التلوث؛
 

يب وحفر اآلبار للتزويد بالماء تعزيز وتهيئة الرصيد المائي عبر إنجاز عمليات التنق 
الصالح للشرب والماء المستعمل في الصناعة وبالماء المخصص للري وكذا استكشاف 
وتقييم الموارد المائية الجوفية خاصة بالجهات التي تعرف خصاصا في هذه المادة 

 الحيوية؛
  

 القيام لكة عبرتعبئة واستكشاف وتقييم الموارد المائية الجوفية باألقاليم الجنوبية للمم 
 ،حفر اآلبار من أجل تزويد ساكنة هذه األقاليم بالماء الصالح للشرب والريو بالتنقيب
وكالة التنمية االقتصادية واالجتماعية و ات مع وزارة الداخليةفي إطار شراكوذلك 

 . للمملكةلألقاليم الجنوبية
  :قطاع األرصاد الجوية  .2
  

األرصاد الجوية الوطنية إلى تحسين التحكم في تهدف الجهود المبذولة من طرف مديرية 
 التنمية السوسيو اقتصادية  على نشاط اإلنسان والمساهمة فياالعلوم المتعلقة بالجو والمناخ وتأثيرهم

  .خطار المناخيةاأل  حماية األشخاص والممتلكات من والمحافظة على البيئةو في  للبالد
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  :العمليات التاليةبطار برسم الثالث سنوات األخيرة  االستثمارات المنجزة في هذا اإلوتتعلق
 

منظمة معايير مع محطتين جديدتين لمراقبة األرصاد الجوية وجعلها تتالءم انطالق العمل ب 
وماتيكية تاستعمال وسائل أو، وقياس وتتبع األرصاد الجويةاألرصاد العالمية المتعلقة ب

ألرضية والبحرية خاصة بمطارات محمد للمراقبة على مستوى أبراج المراقبة الجوية وا
 الخامس ولعيون والداخلة ومكناس وإفران وورززات والراشيدية ؛

 
 تأهيل شبكة الرادارات المكونة من خمس وحدات؛ 

  
 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 

   . وكذا تأهيل الوحدات التابعة لها على المستوى الوطنيالرفع من نجاعتها وفعاليتها
 مجهوداتها الرامية إلى مالئمة خدماتها مع حاجيات 2009مديرية سنة هذه الستواصل و

. خبار العموماألرصاد الجوية وترشيد األنشطة االقتصادية وإالمرتبطة ب لسالمةامرتفقيها في مجال 
ومن أجل ذلك، تهدف هذه المديرية إلى تعزيز المكتسبات في مجال األرصاد الجوية خصوصا عبر 
وضع تجهيزات القياس واالستشعار البعدي الفضائي على مستوى شبكة األرصاد الجوية التابعة لها 

  .توفر على معلومات ومعطيات مناخية تتعلق بالفالحة والمالحة الجويةوذلك بغية ال
  

  :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

 الظواهر المناخية الخطيرة؛واستشعار 
 

 .يو اقتصاديةتطوير تطبيق علم المناخ في مختلف مجاالت األنشطة السوس 
 

من جهة أخرى تواصل مديرية األرصاد الجوية مجهودات البحث عبر البرامج األساسية 
  :التالية

 
  أشهر؛3 على مدى حالة التساقطات المطرية  توقعويرمي إلى" المبارك"برنامج  

 
 ويتوخى رفع التساقطات المطرية عبر تغيير الجو بطرق اصطناعية؛" الغيث"برنامج  
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 ؛توقعات الرقمية لألرصاد الجويةالتطوير ويهدف إلى " بشيرال"برنامج  
  

 .برامج تطبيقية قطاعية لألرصاد الجوية تتعلق بكل من الفالحة والبيولوجيا والماء 
  

  البيئة 2.2.2.2
 

  792.958.000 ما قدره 2009 برسم السنة المالية لقطاع البيئةيبلغ الغالف المالي المخصص 
  :لتالي درهم موزعا على الشكل ا

   
 درهم ؛  35.108.000 ..........................نفقات الموظفين -
 درهم ؛  13.850.000 .........نفقات المعدات و النفقات المختلفة -
 .درهم  744.000.000 ..........................نفقات االستثمار -

  
  :تاليةأساسا إلى إنجاز العمليات البرنامج عمل هذا القطاع يهدف 

  
تدارك  الذي يهدف مواصلة أشغال البرنامج الوطني لتطهير السائل وتصفية المياه المستعملة 

 وبلوغ نسبة إجمالية للربط ، وتحسين جودة المياه،تطهير السائلالالتأخير المسجل في قطاع 
  وقد.2015 في أفق سنة %60 وتخفيض نسبة التلوث إلى %80بشبكة التطهير تصل إلى 

 مليون 200و 2006سنة  مليون درهم 150بمبلغ  في هذا البرنامج قطاع المذكورالساهم 
 مليون درهم 400ويتوقع أن يساهم بمبلغ  2008مليون درهم سنة  250 و2007درهم سنة 
  باإلضافة إلى مساهمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية؛2009برسم سنة 

 
 سنة المقبلة، تأمين 15لمنزلية الذي يتوخى، خالل انطالق البرنامج الوطني لتدبير النفايات ا 

حاليا % 70جمع النفايات المنزلية وتنظيف المدن الكبرى والرفع من نسبة جمع النفايات من 
كما يهدف البرنامج إلى إنجاز مطارح تحت المراقبة للنفايات المنزلية والنفايات %. 90إلى 

ية، وهيكلة كل المطارح المتواجدة وضمان المماثلة لها بجميع الجماعات والمراكز الحضر
التدبير االحترافي لهذا القطاع بالمدن الكبرى ذات األهمية االقتصادية بالنسبة للفاعلين 

وانتقلت مساهمة الدولة في هذا .  مليار درهم37وتقدر تكلفة هذا البرنامج بحوالي . الخواص
 درهم موزعة ما بين هذا  مليون400 إلى 2008 مليون درهم  سنة 300البرنامج من 
  مليون درهم؛200 مليون درهم  والجماعات المحلية بمبلغ 200القطاع بمبلغ 

 
ويهدف .  طفل متمدرسيتفعيل البرنامج الوطني للتأهيل البيئي للمدارس القروية لفائدة مليون 

هذا البرنامج إلى تحسين ظروف العمل والتمدرس بالمدارس القروية عبر وضع البنيات 
تحتية المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير على مستوى المدارس، وضمان ال

هذا، وتقدر التكلفة اإلجمالية . التكوين في مجال التنمية المستدامة على مستوى هذه المدارس
 مليون 270 مليون درهم برسم التعليم و105 مليون درهم، منها 985لهذا البرنامج بحوالي 

  مليون درهم برسم التطهير؛  610لتزويد بالماء الصالح للشرب ودرهم برسم ا
  

تفعيل برنامج التأهيل البيئي المساجد ومدارس القرآن بتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون  
اإلسالمية عبر ربطها بشبكة التطهير وتزويدها بالماء الصالح للشرب والتربية البيئية 

 والتوعية؛
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  حماية البيئة والثروات الطبيعية؛مجالية في مواصلة المشاريع النموذج 

 
 إعداد برامج لمحاربة تلوث الجو على مستوى المدن الكبرى؛ 

  
تعزيز إمكانيات صندوق محاربة التلوث الصناعي كآلية للتحفيز على محاربة التلوث  

 الصناعي؛
  

تثمين البيئة تفعيل اتفاقيات شراكة بين القطاع المكلف بالماء والجهات المعنية بالحماية و 
 المحلية من أجل تحسين البيئة ووسط عيش المواطنين؛

  
إنطالق إنجاز مراصد جهوية للبيئة على مستوى كل الجهات من أجل تمكينها من الوسائل  

 التقنية للمراقبة والتتبع  وتقييم حالتها البيئية؛ 
  

تنظيمي ووسائل هذا، وستتم مواكبة المشاريع والعمليات المذكورة عبر تعزيز اإلطار ال 
  .التتبع والتقييم والمراقبة التي يتوفر عليها هذا القطاع

 
III .القطاعات المنتجة  
  

   الفالحة والصيد البحري1. 3
  

 2009يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المرصد لفائدة وزارة الفالحة والصيد البحري برسم سنة 
  :درهم موزعا كما يلي  6.904.576.000ما قدره 

  
  درهم؛ 890.077.000  .......................ت الموظفين نفقا- 
  درهم؛ 1.108.441.000  ........ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛ 4.353.058.000  ........................ نفقات االستثمار-
  .درهم 553.000.000  .......... الحسابات الخصوصية للخزينة-

  
   كما يليلتدخلسب مجاالت اويتوزع هذا الغالف ح

 
   الفالحة 1.1.3

  
ما قدره  2009يبلغ الغالف المالي المرصد لفائدة القطاع المكلف بالفالحة برسم سنة 

  :ويتوزع هذا الغالف كما يلي.  درهم 6.326.296.000
  

  درهم؛ 753.871.000  ......................... نفقات الموظفين-
  درهم؛ 1.014.425.000  ........لمختلفة نفقات المعدات والنفقات ا-
  درهم؛ 4.005.000.000  ........................ نفقات االستثمار-
  .درهم 553.000.000  .......... الحسابات الخصوصية للخزينة-
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 وذلك من أجل تفعيل مخطط 2008مقارنة مع سنة % 58وقد ارتفع هذا الغالف بحوالي 
 وكذا إلى مواصلة برنامج 2008ديمه لجاللة الملك خالل شهر أبريل المغرب األخضر الذي تم تق

تحسين تنافسية مختلف الشعب اإلنتاجية وضمان تنمية متوازنة لمختلف جهات المملكة وتكريس دور 
  .القطاع الفالحي في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد

    
  :ما يلي ب2009تتعلق المشاريع األساسية المتوقعة برسم سنة 

  
 :انطالق برنامج المغرب األخضر الذي يرتكز أساسا على .1
  

تنمية فروع الفالحة ذات القيمة المضافة واإلنتاجية العالية مثل البقوليات والحوامض وشجر  
الزيتون وزراعة األشجار وكذا الزراعات ذات اإلنتاجية الكبيرة  كزراعة الحبوب في 

 اللحوم؛المناطق البورية المالئمة والحليب و
 

 22.600إنجاز برامج طموحة القتصاد مياه الري عبر اعتماد الري الموضعي في حوالي  
هكتار باألراضي الجماعية والفردية، وذلك في إطار البرنامج الوطني إلقتصاد مياه الري 
وكذا تدارك التفاوت بين المساحات المجهزة بشبكة الري وتلك التي تهيمن عليها السدود 

 تهيئة مساحات الري الصغير والمتوسط؛المتوفرة و
 

 :تفعيل مشاريع اجتماعية ترتكز على 
   

 زراعة شجر الزيتون؛ 
 

تعزيز فروع الفالحة المتعلقة بتربية األغنام وزراعة النباتات البستانية خاصة الحبوب  
 بالواحات؛ 

 
تنويع فروع الفالحة المتخصصة في أنواع معينة من األنشطة مثل تربية النحل  
 الزعفران وتربية الماشية المعاشية؛و

 
تحسين ظروف االستثمار ودينامية التعاون بين المهنيين عبر تنمية االستثمار ودعم  

 .التنظيمات المهنية في مجال التكوين والتسويق والتواصل
 

  :  ستتم مواكبة هذا المخطط الطموح بسلسلة من اإلصالحات تتعلق أساسا بما يلي 
  

ح القطاع المكلف بالفالحة سواء على المستوى المركزي أو على إعادة هيكلة مصال 
 المستوى الخارجي في أفق تعزيز صالحيات المصالح الخارجية؛

 
إحداث وكالة التنمية الفالحية على شكل مؤسسة عمومية تتكلف بكل العمليات التي تمكن  

 من تسهيل تفعيل مخطط المغرب األخضر وضمان تتبعه؛
 

 الفالحية من أجل تمكينها من لعب دور استشاري في مجال السياسة تحديد مهام الغرف 
 الفالحية والمساهمة في برامج التنمية الفالحية؛
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إحداث المكتب الوطني للسالمة الصحية لألغذية الذي سيجمع بين صالحيات تفعيل  

سياسة الحكومة في مجال السالمة الصحية لألغذية ذات األصل الفالحي وكذا حماية 
حة الحيوانية  والنباتية والوقاية والتوعية واإلعالم حول المخاطر المرتبطة الص

 باستهالك بعض األغذية أو استعمال بعض المواد الفالحية؛ 
 

برامج متعددة -إشراك كل الفاعلين المعنيين بتأهيل فروع اإلنتاج عبر إبرام عقود 
ها خاصة في قطاعات تربية السنوات تحدد اإللتزامات المتبادلة واألهداف المراد بلوغ

 .      الدواجن والحوامض وإنتاج السكر
 

 تشجيع االستثمار الخاص بالقطاع الفالحيمواصلة مجهود  .2
  

، كآلية لدعم وتعبئة االستثمار الخاص من أجل صندوق التنمية الفالحيةيتجسد تطور دور 
اجعة مختلف اإلعانات المالية وسائل اإلنتاج وتحسين تنافسية القطاع الفالحي، من خالل مر تأهيل 

   . وتحسين مساطر ومراحل أداء هذه اإلعانات لفائدة الفالحين
  

  :تتجلى األهداف المتوخاة من الدعم المالي لهذا الصندوق في ما يلي    
  

تجهيز الضيعات الفالحية بمعدات الري الموضعي من أجل استعمال أمثل للموارد المائية  
 وتقليص تكاليف االستغالل ؛

 
تأمين إنتاج الحبوب لمواجهة الجفاف عبر استعمال البذور المصادق عليها ومواصلة  

 البرنامج النموذجي لتأمين الحبوب؛
  

 تحسين نسبة اعتماد المكننة في المجال الفالحي؛ 
  

 تكثيف اإلنتاج الحيواني والنباتي؛ 
  

 إنعاش الصادرات الفالحية والبحث عن أسواق جديدة؛ 
  

 .فالحية وبناء محطات مكيفة ومخازن للتبريد وأخرى للحبوبتثمين المنتجات ال 
 تهيئة وإعادة هيكلة المساحات المسقية  .3
  

  : ما يلي2009يهم برنامج عمل سنة 
 

، 2005، التي انطلقت سنة اهلة بإقليم تاوناتتمنطقة أشغال التهيئة الهيدروفالحية ب إنهاء 
 دريجي؛  وتوفير مياه الري بشكل تا هكتار3.240مساحة على 

  
إنجاز الشطر السنوي من مشروع تنمية الري الصغير والمتوسط ألقاليم الشمال الممول من  

طرف بنك التنمية األلماني والوكالة الفرنسية للتنمية المتعلق أساسا بإتمام أشغال التهيئة 
 ؛ا هكتار1.166 هكتار ومتابعة األشغال على مساحة 3.000الهيدروفالحية على مساحة 
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وخنيفرة )  هكتار4.100( أشغال التهيئة الهيدرو فالحية على مستوى إقليم أزيالل إتمام 
في إطار مشروع التنمية القروية المندمج )  هكتار3.600(والحوز )  هكتار 3.400(

المرتكز على الري المتوسط الممول من طرف البنك الدولي، وانطالق إنجاز دراسة تتعلق 
 شروع المذكور؛باإلعداد للشطر الثاني من الم

  
 هكتار بالنسبة للري المتوسط 6.500حماية أراضي الري الصغير والمتوسط على مساحة  
 هكتار عبر تصريف مياه الفيضانات 6.500 هكتار بالنسبة للري الصغير و6.600و
 هكتار سيشملها إصالح مخلفات الفيضانات ومواصلة إنطالق أشغال إعادة هيكلة 2.900و

 والمتوسط بمناطق سوس ماسة درعة وتادلة وتافياللت الحوز أراضي الري الصغير
 وورزازات وملوية؛

  
 مواصلة البرنامج السنوي لصيانة مساحات الري من أجل تعزيز فعالية شبكة الري؛ 

  
 تتعلق التدبير المفوض لخدمة الماء على مستوى 2009برمجة إنجاز دراسات برسم سنة  

مار الفالحي لتادلة ودكالة والغرب والتهيئة أراضي تابعة للمكاتب الجهوية لالستث
بجهة الغرب والمنطقة الساحلية ) TTI  في Z6(و) Est 3-Est5( الهيدروفالحية لمناطق 
 .والمركزية بنفس الجهة

 
ومن المتوقع إنجاز دراسات أخرى تتعلق باألراضي المشمولة بتصريف مياه الفيضانات 

ورأس العين ) بني مالل(تعملة بكلميم وكذا بمنطقة آيت ويراش وبالمساحات المسقية بواسطة المياه المس
  .بوجدة وتويلتست بخريبكة ومنطقة أسا الزاك

  
ومن المتوقع كذلك مواصلة برمجة إنجاز دراسات لتهيئة الشطر الثاني من سبو المتوسط 

طقة  هكتار وأسفل من11.000 هكتار ومنطقة ورغة على مساحة 2.800ومنطقة بوحادة على مساحة 
 .   ورغة من أجل  تدارك التفاوت بين المساحات المجهزة بشبكة الري وتلك التي تهيمن عليها السدود

 
ية مالئمة مناطق البورالقروية المندمجة بالتنمية اعتماد مقاربة تشاركية إلنجاز مشاريع ال .4

 لإلمكانيات الجهوية لتلبية حاجيات الساكنة القروية المعنية
 

  : كما يلي2009ريع المتوقعة برسم سنة يمكن تقديم المشا
 

 من أراضي الري الصغير والمتوسط وأشغال تثمين ا هكتار550إتمام أشغال إعادة هيكلة  
 كلم من 12 هكتار وشق وتثبيت 600المناطق المخصصة لألشجار المثمرة على مساحة 

ن أعضاء  نقطة للمياه الصالحة للشرب وتكوي15المسالك القروية وكذا تهيئة وتجهيز 
جمعيات مستعملي مياه الري في إطار مشروع التنمية القروية بالمناطق الجبلية بإقليم الحوز 

 بتمويل من طرف الصندوق الدولي للتنمية الفالحية؛
 

مواصلة مشروع التنمية القروية المندمجة لتأهيل المناطق البورية الذي يتم إنجازه بدعم  
 : في ما يلي2009ليات األساسية المتوقعة برسم سنة وتتمثل العم. مالي من البنك الدولي
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 هكتار من 2.900تهيئة وبناء السواقي وقنوات الري والخطارات من أجل ري حوالي  
الري الصغير والمتوسط موزعة على أقاليم بولمان وطاطا والراشيدية وتارودانت 

 وسيدي قاسم؛
 

 تهيئة نقط للمياه وبناء خزانات دفينة لتجميع الماء؛ 
 

أشغال حرث وتهيئة التربة بالمناطق المخصصة لزراعة األشجار المثمرة على مساحة  
  هكتار؛1.700 والتهيئة العقارية على مساحة ا هكتار450

  هكتار؛38.000تهيئة وتنمية المناطق الرعوية على مساحة إجمالية تصل إلى حوالي  
  

قدر ب تبتكلفة إجمالية  بولمانإقليم ب المتوسط باألطلسمشروع التنمية القروية مواصلة  
 : ما يلي2009اريع المبرمجة برسم سنة المشوتهم .  مليون درهم306

    
 تعزيز القدرات المحلية عبر تنظيم دورات للتكوين والتوعية لفائدة المستفيدين والتقنيين؛ 

 
 لري الصغير والمتوسط ؛اتأهيل مساحات  

 
 حماية المياه والتربة وتحسين المراعي؛ 

 
ر اإلنتاج الحيواني والنباتي عبر تعزيز المراقبة الصحية وتحسين النسل وتطوير تطوي 

 زراعة األشجار المثمرة وتعزيز الشراكة؛
 

 متر مكعب وحماية األراضي 56.000تثبيت ضفاف الوديان وتصحيح مسار السيول ل 
 . هكتار600من السيول عبر بناء الجدران وغرس األشجار على مساحة 

 
 السواقي وتنقية األراضي من الحجارة وتجميع األراضي التي سيتم إنجازها في أشغال تهيئة 

 مشاريع لتأهيل المناطق البورية بكل من ميسور وبولمان وأنسركريم بخنيفرة وعين 5إطار 
 كنسرة بفاس وآيت نعمان لكدر بالحاجب؛

 
 المبرمجة في مواصلة مشروع التنمية المندمجة بجماعة ويجان وتتعلق العمليات األساسية 

إطاره بترميم سواقي الري وبناء منشئات لجر المياه  وتصحيح مسار السيول وحماية 
 هكتار من 800ضفاف األودية وإحداث وتجهيز نقط للماء من األراضي الفالحية وتحديد 

 األراضي الفالحية وتكثيف وتثمين اإلنتاج الحيواني والنباتي؛
 

هيئة منابع المياه والخطارات وأشغال تصحيح مسار إنجاز عمليات ترميم سواقي الري وت 
السيول وتثبيت ضفاف األودية وكذا عمليات تكثيف اإلنتاج النباتي والحيواني وإنعاش 
القروض الصغرى ، وذلك في إطار مشروع التنمية  المندمجة بالمناطق الجبلية بإقليم 

   الراشدية الممول من طرف الصندوق الدولي للتنمية الفالحية؛
 

قطاع ( هكتار بإقليم تاونات 14.500إنجاز دراسات وأشغال تجميع األراضي على مساحة  
 ).قطاع بخاتيت(وآسفي ) مكانسة
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 الفالحي وتكثيف برامج البحث ونقل التكنولوجيا لتعليم  واالتكوينتعزيز  .5

  
  :تهم العمليات المبرمجة في هذا اإلطار ما يلي

  
عبر تهيئة وتجهيز الفضاءات البيداغوجية تعليم العالي المجهودات تأهيل مؤسسات متابعة   

  ؛2010 مهندس في أفق 10.000والطالبية في إطار تفعيل البرنامج المتعلق  بمبادرة 
 

إنطالق برنامج التكوين بواسطة التدرج المهني لفائدة الشباب القروي بشراكة مع الوزارة  
شابة بالعالم القروي باإلضافة إلى  شاب و60.000المكلفة بالتشغيل بهدف ضمان تكوين 

، وذلك من أجل تلبية حاجيات القطاع الفالحي من اليد العاملة 2012أبناء الفالحين في أفق 
 المؤهلة؛

 
تعزيز إدماج خريجي التكوين في عمل بمهنية أكبر، في المجال الفالحي خاصة عبر تنمية  

 لمهنية الفالحية؛ الشراكة مع الفاعلين في مجال اإلدماج ومع المنظمات ا
 

االعتماد بشكل تدريجي لمقاربة الكفاءة في مجال التعليم التقني والتكوين المهني في أفق  
 ضمان تعميمها على مجموع مؤسسات التكوين المهني الفالحي؛

 
 الفالحي، إلنجاز برامج بحث تهدف إلى مالئمة  البحث العلميإعطاء األولوية  في مجال 

 الجهوية وللواقع السوسيواقتصادي، مع تعزيز إنتاجية القطاع وتنميته التكنولوجيا للحاجيات
 .المستدامة

  
سيتم تعزيز هذه البرامج عبر تنظيم الدورة السادسة للجائزة الحسن الثاني الكبرى لإلبداع 
والبحث في المجال الفالحي بهدف تشجيع  اإلبداع واإلختراع وكذا تنظيم الدورة الرابعة للمعرض 

  .للفالحة بالمغربالدولي 
  

في ما يخص اإلرشاد الفالحي، سيتم تأهيل مراكز لألشغال عبر إعادة هيكلة  وتهيئة المقرات 
 .وتجهيزها بالمعدات من أجل تمكين هذه الهيئات من تأطير الفالحين

  
كما سيتم تعزيز برامج اإلرشاد الفالحي بفضل تنظيم دورات للتكوين لفائدة المرشدين 

فالحين  وكذا تنظيم تظاهرات فالحية وتعزيز األنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء الفالحيين وال
  .القرويات

  
 على 2009يرتكز برنامج تنمية الوحدات العاملة في المنتجات الزراعية برسم السنة المالية  .6

 :التدخالت التالية
  

 الموسم نطلق منذمواصلة إنجاز المشروع النموذجي لتكامل شعبة إنتاج القمح اللين الذي ا 
 وتفعيل برنامج البحث من أجل تحسين جودة مختلف األنواع 2005-2004الفالحي 

 الوطنية من القمح الصلب؛
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دعم التنمية الفالحية بالمناطق التي تنجز بها مشاريع تثمين المناطق البورية وكذا انطالق  
 الرحامنة؛   هكتار بمنطقة 6.000مشروع جديد لتنمية زراعة الصبار على مساحة 

 
انطالق مشروع إعادة هيكلة وتنمية واحات طاطا في إطار برنامج التعاون المغربي  

البلجيكي وانطالق برنامج تحديد معايير استعمال األسمدة في إطار اتفاقية مع المكتب 
 الشريف للفوسفاط؛

  
ل بها حاليا في مجال البستنة، من المتوقع تكثيف الجهود المبذولة في إطار البرامج المعمو 

 وبرنامج تأهيل وتجديد حقول أشجار النخيلخاصة المخطط الوطني لزراعة شجر الزيتون 
باإلضافة إلى عمليات مهمة يتوقع إنجازها في مجال تنمية الورود . قطاع الحوامض

 والخروب والتين والكروم وزراعة الخضروات؛
 

 . لحكومة والمهنييندعم قطاع السكر والحوامض وفقا لالتفاقية المبرمة بين ا 
 
 : اإلنتاج الحيواني عبر العمليات األساسية التاليةتنمية  .7
  

الحيواني من األمراض المعدية كالجذري ومرض اللسان لقطيع تعزيز برنامج تلقيح ا 
األزرق والحمى الفحمية ومواصلة عملية  تشخيص مرض السل والحمى القالعية على 

 مستوى منطقة سوس ماسة  درعة؛
 

قبة الصحية للمنتوجات ذات األصل الحيواني ومنتوجات الصيد الموجهة للتصدير وإلى المرا 
 السوق المحلية ومراقبة المطاعم من أجل حماية صحة المواطنين؛

 
تحسين اإلنتاجية الحيوانية بفضل تحسين نسل القطعان المنتجة للحليب وتعميم استعمال  

ية السالالت المحلية ودعم التنظيمات التلقيح االصطناعي وتكوين مربي الماشية وحما
 المهنية في إطار تشاركي؛

 
تهيئة وتنمية المراعي بالمناطق المخصصة للرعي خاصة الهضاب وسهول الشمال  

 األطلسي بكل من أقاليم مراكش وقلعة السراغنة وآسفي وشيشاوة وبجهة كلميم السمارة؛
 

ي وتربية المواشي بالمنطقة الشرقية مواصلة إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تنمية الرع 
يهدف  هذان المشروعان إلى تحسين دخل . ومشروع التنمية القروية لتاوريرت وتافوغالت

مربي الماشية بهذه المناطق وحماية الموارد الطبيعية عبر عمليات  توسيع المراعي 
 وتحسين ظروف توريد الماشية والتأطير الصحي للقطيع؛

 
ة ساللة الخيول عبر تعزيز تأطير مربي الخيول وتحسين الصفات مواصلة برنامج تنمي 

 .  الوراثية وتنظيم تظاهرات خاصة بالخيول
 

 : على ما يلي2009يرتكز برنامج العمل برسم سنة 
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وعمليات وردع الغش    والتصديق على مختلف أنواع البذورالمراقبة حماية النباتات و 
 إتالف في إطار البرنامج اإلفريقي حول المبيداتي وتكوين التقنين ومستعملالتقني الدعم 

 ؛ اصالحيته المنتهيةمخزون المبيدات 
 

إنجاز دراسات إحصائية تتعلق بالمجال الفالحي واإلعداد لإلحصاء العام الفالحي المرتقب  
 ؛2010سنة 

 
 تأهيل الغرف الفالحية عبر تهيئة مقراتها وتجهيزها بالمعدات المعلوماتية والمكتبية؛ 

 
اقتناء ووضع نظام معلوماتي لتدبير الموارد البشرية وإنجاز عمليات المساعدة والتكوين  

 لفائدة المستعملين اإلقليميين والرفع من القدرات التدبيرية والتقنية للموظفين؛
إنجاز أشغال بناء المقرات اإلدارية وتهيئة وصيانة ومواصلة مجهودات تحديث اإلدارة عبر  

 .  المعلوماتية وسيارات الخدمة والمعدات واألدوات المكتبيةالتجهيز بالمعدات
   

   الصيد البحري 2.1.3
  

  ما قدره 2009يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المرصد لفائدة قطاع الصيد البحري برسم سنة 
  :درهم موزعا كما يلي  578.280.000

  
  درهم؛ 136.206.000  .............................. نفقات الموظفين-
  درهم؛ 94.016.000  ............. نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .درهم 348.058.000  .............................. نفقات االستثمار-
  

 التي 2011-2008يندرج البرنامج االستثماري لهذا القطاع في إطار اإلستراتيجية القطاعية 
مكية ومجالها البحري من خالل مقاربة مسؤولة وتدبير مستدام تهدف إلى المحافظة على  الثروة الس

لألصناف البيولوجية وإنعاش الظروف السوسيو مهنية واالقتصادية للعاملين في البحر عبر إنجاز قرى 
ويتعلق األمر ببرنامج يهدف من جهة، إلى وضع تصور قطاعي . للصيادين على طول الساحل الوطني

اربة مندمجة ومن جهة أخرى، انخراط القطاع في دينامية التنافسية على المدى المتوسط وفق مق
  وتشمل المحاور .والتحديث في أفق الرفع من الصادرات مما سيؤدي إلى خلق قيمة إضافية للقطاع

  :األساسية لتنمية قطاع الصيد البحري على 
  

 مجاالت البحرية؛المحافظة على الثروة السمكية وفق مقاربة مسؤولة وتدبير أكثر فعالية لل 
 

 تعزيز مساهمة القطاع في األمن الغذائي وتحسين قيمته المضافة في االقتصاد الوطني؛ 
 

 . عمليات الشراكة وتحسين الظروف السوسيو مهنية للعاملين في البحرتشجيع 
  

  : على المحاور األساسية التالية2009يرتكز البرنامج االستثماري لهذا القطاع برسم سنة 
  

يتعلق األمر بمتابعة إنجاز البرنامج الوطني لتهيئة  :  والساحليالتقليدي يدالصدعم   
الساحل الذي يهدف إلى إنجاز البنيات التحتية للصيد على شكل أقطاب صغيرة للتنمية 
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المحلية تسعى إلى إنعاش تنمية الصيد التقليدي وكذا تثبيت باعة السمك المتجولين وتحسين 
  .  وظروف عيشهمممداخيله

  
  :ويتعلق األمر بما يلي.  بانطالق أشغال إنجاز بنيات تحتية جديدة2009ستتميز سنة 

  
 صياد يزاولون 100إنجاز نقطة التفريغ مجهزة بمنطقة إينوران بإقليم الحسيمة لفائدة  

 مليون درهم والتي انطلق إنجاز 13 قاربا بتكلفة إجمالية تقدر ب26عملهم على متن 
 لقة بها؛الدراسات الهندسية المتع

 
إنجاز نقطة التفريغ مجهزة بمنطقة واد لو بإقليم تطوان  لفائدة  الصيادين الذين يزاولون  

 مليون درهم 13  مليون درهم منها 25 قاربا بتكلفة إجمالية تقدر ب29عملهم على متن 
 يتحملها قطاع الصيد البحري؛

 
مة دخول وخروج ز للحماية البحرية بميناء الفنيدق من أجل تعزيز سالبناء حاج 

 .  مليون درهم60وتقدر تكلفة إنجاز هذه المنشأة ب. المهنيين المحليين في البحر
  

 نقط التفريغ مجهزة على 2011-2008وفي هذا اإلطار، من المتوقع إنجاز خالل الفترة 
 50(ورأس سيم بالصويرة )  قاربا23( وشماللة بالناضور)   قاربا46( مستوى مناطق تيبودا بالناضور

كما . وشبيكة بطانطان)  قارب100(وأبي رقراق بالرباط سال )  قارب100(وبهيبيه بالصويرة ) قاربا
سيتم بناء قرى للصيادين بشمالة بشفشاون وبدوزة بآسفي وتفنين بشتوكة أية باها وإينوران بإقليم 

وذلك في )  سفينة80 قارب و400(والجديدة )  قاربا29( وواد لو بإقليم تطوان  )  قاربا26( الحسيمة 
  . وقطاع الصيد البحريالمكتب الوطني للصيدإطار اتفاقية الشراكة بين الوكالة الوطنية للموانئ  و

      
 ميزانية الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية من خاللويتم تمويل هذا البرنامج 

الة تنمية عماالت وأقاليم شمال المملكة وكووكالة تنمية عماالت وأقاليم جنوب المملكة واالجتماعية و
  .المكتب الوطني للصيدو

  
كما يتوقع مواصلة إعادة هيكلة وتأهيل أسطول الصيد التقليدي عبر اقتناء وحدات جديدة 

ويتم إنجاز هذا البرنامج بشراكة مع المكتب الوطني للصيد الذي . متطورة تعوض الوحدات القديمة
  .بييستفيد من دعم اإلتحاد األور

  
في إطار المجهودات التي تبذلها الحكومة لفائدة قطاع الصيد البحري، تم وضع برنامج لتأهيل 

 ويمتد 2008، وذلك انطالقا من سنة "إبحار"وتحديث أسطول الصيد التقليدي  والساحلي يسمى برنامج 
 ويهدف . صياد100.000 سفينة تهم حوالي 1.800 قارب تقليدي و1.600على أربع سنوات لفائدة 

  :هذا البرنامج إلى
  

 تحسين ظروف العمل وسالمة الصيادين؛ 
 

 إعتماد طريقة جديدة لبناء السفن ترتكز على اإلستغالل األمثل لفضاءات  التبريد وتخزين  
 األسماك؛
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الرفع من مساهمة قطاع الصيد في تنمية اإلقتصاد االجتماعي للبالد خاصة تحسين دخل  
األنشطة األخرى المرتبطة بالصيد البحري مثل الصناعة الصيادين وإنعاش التصدير و

 المتعلقة بالمنتجات البحرية خاصة عبر تزويدها بالمنتجات البحرية ذات جودة عالية؛
 

 .    تالؤم األمثل بين نوع األسطول والمواردال 
 
ماليير  5يتطلب إنجاز برنامج تحديث أسطول الصيد التقليدي والساحلي مبلغا استثماريا يقدر ب   

 261 مليون درهم على شكل إعانة مباشرة و740( مليار درهم برسم مساهمة الدولة 1درهم منها 
  ).مليون درهم في شكل ضمان للقروض البنكية الموجهة لتمويل اقتناء بواخر الصيد

وفي هذا اإلطار، تم إحداث صندوق للضمان يقوم بتدبيره الصندوق المركزي للضمان وفقا 
وتهدف هذه اإلتفاقية إلى تمكين الصندوق المركزي للضمان .  قطاع المالية وهذا الصندوقالتفاقية بين

، وذلك "إبحار" من ضمان القروض البنكية الممنوحة لمشاريع اقتناء أو تأهيل البواخر في إطار برنامج 
  %.60في حدود 

       
هذا ، سيتم في ة التفريغباإلضافة إلى تعزيز مراقبف: حماية الموارد البحرية والبحث العلمي 

حماية الموارد البحرية والمساهمة مع جية ي اإلستراتتستجيب للحاجيات إنجاز عمليات المجال
   :وتتعلق هذه العمليات بما يلي. في دينامية تنمية المناطق المعنية 

  
 ؛إعداد مخططات التهيئة في حالة اإلفراط في االستغالل 
 

 ة اإلنتاج في منطقة معينة؛ حالة قلإعداد مخططات التنمية في 
  

  . تهيئة وتنمية عدة مصايد في المياه العميقة والمتوسطة 
  
رصد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري غالفا : البحث في مجال األحياء البحرية 

 من أجل المساهمة في إنجاز برنامج 2009 مليون درهم برسم سنة 56,35ماليا يقدر ب 
 :ت التاليةالعمل الذي يهم العمليا

  
تعزيز قدرات تقييم الموارد البحرية المحتملة وكذا تعزيز المعطيات البيولوجية والبيئية وتحديد 

 المجاالت البحرية التي تتوفر على الموارد البحرية؛
 

 وضع مخطط لتدبير المصايد وتقييم انعكاس التدابير المتخذة؛ 
 

دف ضمان نظافة الوسط البحري إنجاز حمالت للتنقيب والحراسة المستمرة للساحل به 
  طول الساحل؛ علىعبر وضع شبكة محطات للمراقبة ومختبرات مراقبة

 
تقييم قدرات الساحل الوطني في مجال الطحالب عبر دراسات وأبحاث وتجارب تهدف  

 بالمجال الذي يوجد تحت المراقبة مع العمل على إلى إنعاشه وتنميته وإعادة إنتاجه
 تنويع الطحالب ؛

 
عاش وتنمية إنتاج الطحالب ذات القيمة العالية ورفع حجم الصادرات الوطنية من إن 

 .  البحريةالمنتجات
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  :قيام بما يلي بال 2009 ستتميز سنة : تثمين منتجات الصيد 
  

 تتعلق بإحداث نظام للتعقب لفائدة صناعة المنتجات البحرية وتنويع دراسةإنجاز  
  ؛عة الصنا هذهالمنتجات من أجل تنمية

 
دراسة لدعم النساء العامالت في مجال جمع األسماك وذلك من أجل احترام  إنجاز 

 ؛معايير تثمين منتجات الصيد والقيام بتجارب لتربية األسماك
  

  .    تنظيم مؤتمرات والمشاركة في الندوات الدراسية المتعلقة  بمنتجات الصيد 
  

ذ من أجل تعزيز وسائل اإلنقاذ على مستوى من المتوقع اقتناء قوارب لإلنقا: اإلنقاذ البحري 
كما أنه من المتوقع إحداث . نقط التفريغ المجهزة واقتناء قوارب من أجل عمليات المراقبة 

مركز وطني للتنسيق في مجال البحث واإلنقاذ البحري واقتناء المعدات التقنية وتجهيزات 
  . البحث واإلنقاذ

  
يهدف إلى ضمان مالئمة تم وضع مخطط للتكوين   :يالتكوين المهني في الميدان البحر 

  : ، وذلك عبر ما يلي أفضل بين التكوين والشغل
  

   وتعزيز تأطيره؛تنويع شعب التكوين لتلبية حاجيات القطاع وتأهيل هياكله 
 

 . محاربة األمية و التكوين المستمرتعزيز 
  

 إلنجاز ، أساسا2009يخصص الغالف المالي الذي تم رصده للتكوين المهني برسم سنة و س
فضاء للتكوين بسيدي إفني وتجهيزه بالمعدات التقنية ومعدات التدريس وتجهيز مراكز التكوين بمهدية 

  . والجديدة والجبهة ورأس كبدانة  وكذا إنجاز دراسة لتقييم نظام التكوين المعمول به حاليا
  

 مليون أورو في 44لغ  مبقد خصص للقطاعالتحاد األوروبي اهذا، وتجدر اإلشارة إلى أن 
 لفترة تمتد على أربع 2005خالل سنة  الحكومة المغربية مع برمهاأ التي  اتفاقية الصيد البحريإطار

عمليات تحديث وتأهيل أسطول الصيد الساحلي والبحث في ميدان الصيد  وسيمول هذ المبلغ .سنوات
   .ودعم التنظيمات المهنية التكوين وتأهيل مسلسل التسويق ووإعادة هيكلة الصيد التقليدي

  
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 
ذا االتفاق برسم قطاع الصيد التقليدي وتتعلق أهم العمليات المبرمجة في إطار ه. مليون دوالر أمريكي
 نقطة مجهزة للتفريغ وتحديث أسطول الصيد التقليدي وإعادة تنظيم مسالك 20أساسا بتهيئة وإنجاز 

 . التسويق
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  المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 2.3

  
برسم سنة   التصحرتم رصد غالف مالي لفائدة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة

  : درهم موزعا كما يلي 843.999.000 قدره 2009
  

 ......................................موظفين ال نفقات-  درهم ؛364.583.000
 ...................... 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
  

سيخصص هذا الغالف إلنجاز العمليات المبرمجة في إطار المخططات االستراتيجية للقطاع 
ويتعلق األمر بالمخطط  الوطني الغابوي ومخطط تهيئة األحواض المنحدرة والمخطط . المذكور

وتهدف هذه . المديري لمحاربة حرائق الغابات والمخطط المديري للقنص ومخطط تهيئة المحميات
 وحماية الثروات الطبيعية  ومساهمة لوجيةالمخططات إلى ضمان التنمية المستدامة لألنظمة اإليكو

  .القطاع الغابوي في تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الغابوية والمحادية للغابات
  

 في إطار للمياه والغابات ومحاربة التصحرويندرج مختلف برامج وعمليات المندوبية السامية 
مقاربة توافقية مع الشركاء المحليين ومندمجة مع مسلسل تدبير الميزانية المرتكز على النتائج الذي تم 

  : ما يلي2009وتهم المكونات األساسية لبرنامج سنة . 2005اعتماده منذ سنة 
  
  :  إنجاز مشاريع للتنمية المندمجة والتشاركية بالمناطق الغابوية والمحادية للغابات-1
  

  : وفي هذا اإلطار، يتوقع إنجاز ما يلي
  

 عالل الفاسي  لمحاربة التعرية والذي يهم سدتهيئة األحواض المنحدرةمواصلة مشروع  
 مالح الذي يقع بالجهة ي سبو وكذا واديالذي يقع في الجزء العلوي للحوض المنحدر لواد

 .الوسطى
 

 2.083 حوالي مساحة تقدر ب، مليون درهم355 ويهم هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته اإلجمالية 
 120.000ا حوالي  جماعة قروية بجهتي فاس بولمان والشاوية ورديغة و يقطنه17 تضم ،كلم مربع

 .  نسمة
  

وتتمثل األهداف األساسية المرجوة من خالل هذا المشروع الذي يتم إنجازه بدعم من اليابان 
  :في ما يلي
   

 المشاريع  والساكنةمراقبة التعرية قصد الوقاية من ترسبات األوحال بالسدود وحماية  
  من مخاطر الفيضانات؛يةاالستثمار

 
  الثروات الغابوية بالمناطق المعنية؛المحافظة وإعادة تكوين 
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تحسين ظروف عيش السكان وتقليص الضغط على الثروات الغابوية وإعادة تكوين  

 .النظام اإليكولوجي الغابوي المتضرر
 

تفعيل توصيات مشروع التنمية المندمجة للمناطق الغابوية والمحادية للغابات بإقليم إفران 
 .ئة  المنتزه الوطني إليفران وكذا إعداد ملف محمية األرزما يتعلق بعمليات تهي وخصوصا في

 
واالستثمار الفالحي وتحسين أنظمة تربية المواشي و تقوية البنيات تهيئة إنهاء إنجاز عمليات ال

التحتية السوسيو اقتصادية المبرمجة في إطار مشروع التنمية القروية التشاركية  لألطلس المتوسط 
  .من تمويل لإلتحاد االوروبيالذي يستفيد ) خنيفرة(

  
  :  التنمية الغابوية-2
  

 في إطار مواصلة مجهودات المندوبية السامية المتعلقة بالمحافظة 2009يندرج برنامج عمل سنة 
  :على الثروات الوطنية الغابوية ومحاربة اندثار الغابة، ويهدف إلى ما يلي

  
 هكتار 42.000لغابوية على مساحة وتجديد وتحسين المراعي اإنجاز عمليات إعادة تشجير  

 ؛2008 هكتار سنة 32.000مقابل 
  

 ؛  هكتار33.000 المغروسات القديمة على مساحة جديدت 
 

  مخصصة للغرس و تجديد الغابات؛ مليون شتلة43 حواليإنتاج تفعيل برنامج  
 

يات  قصد ضمان نجاح  برامج إعادة التشجير وتلبية حاجا هكتار59.814تهيئة مساحة تبلغ  
 السكان المعنيين؛

 
 هكتار من غابات األركان 579.300الرفع من وتيرة إعداد دراسات لتهيئة مساحة تبلغ  

 .والصنوبر
  

  : محاربة التصحر وحماية الطبيعة -3
      

  : إنجاز ما يلي2009في هذا اإلطار، يتوقع خالل سنة 
  

تهيئة األحواض المنحدرة مواصلة برامج المحافظة وحماية األنظمة اإليكولوجية الهشة عبر  
 ؛حظى باألولويةي ا حوض15ومعالجة التعرية على مستوى 

  
 في المناطق ذات األولوية بأقاليم ا هكتار185المعالجة الميكانيكية والبيولوجية على مساحة  

 الجنوب للحد من انعكاسات ظاهرة زحف الرمال؛
 



 2009مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

  مذكرة تقديم
 
 

133

بالموازاة مع برنامج  الغابات حرائقإنجاز عمليات تساهم في الوقاية والمراقبة ومحاربة  
 وذالك طبقا لتوصيات المخطط المديري  حول أسباب وعواقب الحرائقتعميم المعلومات

 لمحاربة حرائق الغابات؛
 

تهيئة وتدبير الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي لشبكة تتكون تفعيل برنامج  
  حدائق وطنية ذات األولوية ؛6 محمية و13من 

 
مساهمة الرصيد الحيواني والسمكي في التنمية االقتصادية واالجتماعية للوسط تعزيز  

 مناطق القنص والصيد الساحلي وتثمينهما إعمار عبر إنجاز عمليات لتهيئة وإعادة القروي
  .من خالل تنمية السياحة البيئية واألنشطة الترفيهية

  
  : يةالحفاظ على الملك الغابوي والتجهيزات األساس -4
  

  : في هذا اإلطار يتوقع إنجاز ما يلي
  

تقوية العمليات المتعلقة بتحديد الملك الغابوي وإعداد ملفات تقنية لتحفيظ مساحة تقدر  
قصد متابعة وذلك  ،2008 هكتار سنة 540.000 هكتار مقابل 1.166.600حوالي بـ

 المجهود الرامي إلى تسوية الوضعية  العقارية للملك الغابوي؛
  

  لفائدة حراس الغابات ؛ادارو إدارية ة  بناي276دة تأهيل وتجهيز حوالي إعا 
 

 كلم من المسالك في إطار 1.160إنجاز أشغال تهم شق وإعادة تأهيل وصيانة أزيد من  
 في عملية فك العزلة عن المناطق الغابوية والمحادية مساهمة وذلك لل،مشاريع تجديد الغابة

 . ومراقبة الحرائقلها وكذا تقوية عمليات وقاية
 

  التكنولوجيات الجديدةالصناعة والتجارة و  3.3
  

 برسم السنة والتكنولوجيات الجديدة يبلغ الغالف المالي المخصص لوزارة الصناعة والتجارة 
  :  درهم موزعا  على الشكل التالي 739.861.000 ما قدره 2009المالية 

  
 درهم ؛  125.867.000  ..........................نفقات الموظفين -
 درهم ؛  73.668.000 .........نفقات المعدات و النفقات المختلفة -
 .درهم  540.326.000 ..........................نفقات االستثمار -

  

  الصناعة والتجارة 1.3.3
    

ره  ما قد2009 الصناعة والتجارة برسم السنة المالية لقطاعيبلغ الغالف المالي المخصص 
 :  درهم موزعا  على الشكل التالي680.297.000

  

 درهم ؛  107.803.000  ..........................نفقات الموظفين -
 درهم ؛  69.168.000 .........نفقات المعدات و النفقات المختلفة -
 .درهم  503.326.000  ..........................نفقات االستثمار -
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 إلى متابعة إنجاز 2009لمالي الذي تم رصده لهذه الوزارة برسم سنة سيخصص الغالف ا
لتنمية وتحديث التجارة الداخلية وكذا إعطاء " رواج"أوراش السياسة الصناعية الجديدة وتفعيل المخطط 

 المتقدمة وذات ت الجديدة الذي يستهدف قطاعات التكنولوجياتاالنطالقة لبرنامج تنمية التكنولوجيا
  .مرتفع كالميكروإلكترونيك والنانوإلكترونيك والبيوإلكترونيكالنمو ال

  
ويتعلق األمر بإنجاز إستراتيجية جديدة للتنمية الصناعية ترتكز على رؤية شمولية  ترمي إلى 

  .إنعاش القطاعات ذات قدرة تنموية وتصديرية
  

رتكز على  لالقتصاد الوطني يترتكز هذه االستراتيجية على ضرورة القيام بتصنيف واضح
  :بعدين متكاملين

  
 %70استهداف إرادي والتركيز على محركات النمو الموجهة للتصدير والتي يجب أن تمثل  

وتدخل في هذا اإلطار األنشطة الخدماتية عن بعد . 2015من النمو الصناعي في أفق 
واإللكترونيك وصناعة الطائرات والسيارات وكذا القطاعات التقليدية الواعدة خصوصا 

 النسيج والجلد والصناعة التقليدية والصناعات الغذائية والمنتجات البحرية؛
  

  .   تحديث تنافسي للنسيج الصناعي والمقاوالت 
  

  :وفي هذا اإلطار، يتوقع إنجاز العمليات والدراسات التالية
  

األنشطة الخدماتية عن بعد وصناعة السيارات والطائرات ( التوزيع الجهوي للمهن العالمية  
 ؛)واإللكترونيك

و مواكبة ) 2015رؤية (تحيين االستراتيجية الصناعية المغربية في ميدان النسيج واأللبسة  
 تفعيلها؛

 
والتي ترمي إلى إحداث منطقة صناعية مخصصة " نسيج المتوسط"دراسة تتعلق بمشروع  

 لهذا القطاع؛
 

دف إلى إعطاء الذي يهمواصلة تعزيز العرض المتعلق باألنشطة الخدماتية عن بعد  
المغرب مكانة الصدارة في هذا المجال وذلك عبر تنمية المناطق المخصصة لهذه األنشطة 

وفي إطار . (Fès Shore Park) و(Rabat-Technopolis) و(Casanearshore)كـ 
 اتفاقية تفاهم مع مجموعات 22 على 2008م التوقيع في أواخر شهر يونيو تهذا العرض، 

 مليار درهم كناتج 15ال الخدمات عن بعد ، مما سيمكن من إحداث رائدة عالميا في مج
 . 2015 منصب شغل في أفق 91.000 حوالي  وإحداثداخلي خام إضافي

 
  لتهيئة وتدبير MED Z شركة  على اتفاقيتين بين الحكومة و 2007كما تم التوقيع خالل سنة 

وتم ). Rabat-Technopolis وCasanearchore( منطقتين مخصصتين لألنشطة الخدماتية عن بعد 
 وجهة فاس بولمان لتهيئة وتدبير MED Zكذالك التوقيع على اتفاقية إطار بين الحكومة و شركة 

  . Fès shore Parkمشروع 
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الخدماتية عن بعد ما وتهم اإلنجازات الرئيسية المتعلقة بالمناطق األولى المخصصة لألنشطة 
  :يلي

  
التي  (Casanearshore)بالدار البيضاء  خدماتية عن بعد المخصصة لألنشطة المنطقةال 

شهر دجنبر خالل وفي ما يخص اإلنجازات، تم  .تعد المنطقة األولى من هذا النوع بالمغرب
ويتوقع تسليم . ا مربعا متر8.366  تسليم المكاتب األولى بمساحة إجمالية تبلغ 2007

وتجدر اإلشارة إلى  . 2009خالل سنة  متر مربع 80.000الشطر الثاني الذي تبلغ مساحته 
 مقاولة وقعت عقود الكراء مع  35أنه تم حجز الشطرين األولين من طرف 

Casanearshore؛ 
  

رصد ): Rabat-Technopolis(بالرباط   المخصصة لألنشطة الخدماتية عن بعدمنطقةال 
. كتار ه300 ماليير درهم لهذا المشروع الذي يمتد على مساحة 3غالف مالي قدره 

، من إحداث ما بين 2015وستمكن هذه المنطقة التي يتوقع انتهاء األشغال بها سنة 
  منصب شغل في قطاع  األنشطة الخدماتية عن بعد؛25.000 و 20.000

 
تم التوقيع بين :  Fès shore Park بفاس  المخصصة لألنشطة الخدماتية عن بعدمنطقةال 

 على اتفاقية إطار  تهدف إلى تهيئة وتنمية  وجهة فاس بولمانMEDZ الحكومة  وشركة 
 .وتدبير هذا المشروع

 
  الصناعيمجالالالتعاقد من الباطن في تنمية مناطق  

 
 تنمية المهن التي تتم عبر التعاقد إلى" Med-Zones"  "المناطق الصناعية المتوسطية"تهدف

 يتوفر المغرب فيها ،ثة قطاعاتالصناعي الموجه نحو أوروبا والمرتكز على ثالمجال المن الباطن في 
  .  والطائراتواإللكترونيك السياراتويتعلق األمر بصناعة . على امتياز وقدرة تنافسية مهمة

  
 على التوالي ةويقدر عدد مناصب الشغل المتوقع إحداثها بفضل تنمية هذه القطاعات الثالث

  .2015 في أفق  منصب شغل10.500 و 43.000 و 11.000بحوالي 
 

تفعيل مخطط النهوض بقطاع النسيج واأللبسة ومخطط النهوض بقطاع جلد لة مواص 
ن يهدفان إلى إعادة توجيه هذه الصناعات نحو منتوجات ذات القيمة المضافة يذل  الاألحذية
  وذلك عبر إنعاش منتوجات هذه الصناعات وتقوية تنافسيتها؛،العالية

 
تم تفعيل استراتيجية  : المية للمغربإحداث أقطاب للتنمية الجهوية مخصصة للحرف الع 

 تهدف إلى تقوية القدرات الصناعية الجهوية وتعزيز  لتنمية األقطاب الصناعية الجهوية
 الشراكة الفعالة بين مختلف الفاعلين مما  علىوترتكز هذه المشاريع. جاذبيتها وتنافسيتها

ت قدرة تنافسية عالية سيمكن من إحداث أقطاب للتنمية الجهوية تتمحور حول قطاعات ذا
 .وحول حرف جديدة تعتبر محركات للنمو

  
 :وفي هذا اإلطار، يمكن ذكر المشاريع التالية
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يهدف هذا البرنامج الممول من طرف صندوق الحسن : برنامج األقطاب الصناعية المندمجة 
اعية  مليون درهم إلى إنجاز قواعد صن500الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية بمبلغ 

مندمجة توفر أنشطة صناعية وتجارية ومراكز للتكوين والبحث والخدمات األساسية 
وفي هذا اإلطار، فقد تم تحديد . والخاصة وكذا مناطق سكنية مخصصة إليواء العمال

 منطقتين بالدارالبيضاء والقنيطرة؛
 

 التي  ويتعلق األمر بقاعدة مخصصة للصناعات: بمكناس تافياللت Agro-polisمشروع  
 500وسيمكن هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته . تعمل على تثمين المنتجات الفالحية للجهة

.  ماليير درهم كاستثمارات5 منصب شغل مباشر و 11.000مليون درهم من إحداث 
   ويشمل حضيرة صناعية تمتد علىا هكتار130ويمتد هذا المشروع على مساحة تبلغ 

ويتوقع انطالق األشغال في المشروع . ا هكتار50تمتد على  وقاعدة لوجيستيكية ا هكتار80
  وتهم المكونات األساسية لمشروع. 2010 في مارس من إنجازه واإلنتهاء 2009في بداية 

Agro-polis ما يلي: 
 

 منطقة لألنشطة المتعلقة بالصناعات الغدائية واللوجيستيك؛ 
 

 منطقة تشمل وظائف الدعم لألنشطة الصناعية؛ 
 

 .تنشيط والتوافق بتضافر مع مجموع المتدخلينبنية لل 
 

 "رواج"إعطاء انطالقة تفعيل مخطط  
 

أعدت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة مخططا يرمي إلى تنمية قطاع التجارة 
  :يرتكز على المحورين التاليين" 2020رواج رؤية "والتوزيع يسمى ب 

  
جودة رفع هلكين  عبر تحسين  الولوج إليها وتوفير عرض منتجات تلبي رغبات المست 

 المنتجات المعروضة في السوق؛
 

 .تحسين تنافسية الفاعلين في قطاع التجارة والعمل على إبراز طرق جديدة للتوزيع 
    

  . مليون درهم200 ما قدره 2009تبلغ االعتمادات المرصدة لهذا البرنامج برسم سنة 
  

 ثةبرنامج تنمية التكنولوجيات الحدي 
  

 إلى إحداث مراكز لتنمية التكنولوجيات المخصصة ،2020 في أفق ،يهدف هذا البرناج
الميكروإلكترونيك والنانوإلكترونيك والبيوإلكترونيك للصناعات التكنولوجية المتقدمة والمتعلقة ب

  .وتكنولوجيات اإلعالم والطاقة والبيئة
  

  :2009ل سنة وفي هذا اإلطار، يتوقع إنجاز العمليات التالية خال
  

  إنجاز دراسة حول قطاع علوم الحياة؛ 
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إنجاز دراسة لمواكبة تفعيل حضيرة ومركز تنمية التكنولوجيات المرتبطة  

  بالميكروإلكترونيك؛
  

الميكروإلكترونيك والنانوإلكترونيك بدعم إحداث مراكز تنمية التكنولوجيات المرتبطة  
جمعية المغربية من أجل العلوم واألبحاث والبيوإلكترونيك، وذلك في إطار الشراكة مع ال

      تبلغ مساهمة الدولة في هذا اإلطار برسم الفترة و. (MASCIR) المتجددة
 مليون 30 منها ، مليون درهم موزعة على خمس سنوات300 ما قدره ،2008-2013

  .2009 مليون درهم سيتم تخصيصها برسم سنة 40 و2008درهم تم رصدها سنة 
  

  ديث التنافسي للمقاوالتبرنامج التح 
  

 ،2012-2008مليون درهم برسم الفترة   600يهدف هذا البرنامج الذي تبلغ تكلفته اإلجمالية 
إلى تفعيل مسلسل التحديث التنافسي للمقاوالت  التي تعمل في القطاعات التي تشملها إستراتيجيات 

...) كنولوجيات الحديثة لإلعالم واإلتصالالسياحة والصناعة التقليدية والبناء واألشغال العمومية والت(
  .مع ترسيخ البعد الترابي وإشراك الفاعلين المحليين والمؤسسات البنكية

  
  . مليون درهم125 ما قدره 2009يبلغ الغالف المالي المرصد لهذا البرنامج برسم سنة و
  

  برنامج تنمية وإعادة تأهيل فضاءات اإلستقبال الصناعي  
 

 إلى تمكين المستثمرين من ،القطاع الخاص بشراكة مع ج الذي يتم إنجازهيهدف هذا البرنام
  .  إلى تعزيز تنافسية المقاوالتكما يهدف. بنيات تحتية جيدة وبتكاليف محدودة

  
 : ما يلي2009برسم سنة  وتهم العمليات المتوقع إنجازها في هذا اإلطار

  
 هكتارا  في إطار شراكة 262الحظيرة الصناعية بالنواصر على مساحة  مشروع إتمام 

مكن هذا المشروع من وسي  .)صابينو(مع  شركة تهيئة الحظيرة الصناعية بالنواصر 
 منصب شغل؛ 60.000و  مقاولة صناعية وخدماتية 1.400إحداث 

 
 إنجاز مناطق صناعية ببوجدور والسمارة؛ 

 
 مواصلة إنجاز الحظيرة الصناعية عين شكاك بفاس وسلوان بالناضور؛ 

 
 ر رامي بالقنيطرة؛ئ تأهيل المنطقة الصناعية لبادةإع 

 
 .إنجاز مناطق لألنشطة اإلقتصادية لمديونة وقصبة تادلة وواد أمليل بتازة وبوزنيقة 

  
  وتتبع األسواقتحديث نظام تنميط ومراقبة الجودةمواصلة  

 
  :تهدف اإلستراتيجية المعتمدة في هذا اإلطار إلى ما يلي
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المعايير  ومن المتوقع أن يبلغ عدد .تقييم المطابقة للترخيص وتعزيز النظام الوطني  

 ؛2010في أفق  معيار 10.000التي سيتم إعدادها واعتمادها 
  

الميكانيك (  في مختلف القطاعات الصناعيةمراكز تقنية متخصصةتهيئة وتجهيز  
 البناء والصناعة الغذائية وموادوالمطالة والكهرباء واإللكترونيك والنسيج واأللبسة 

  والكيمياءوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وصناعة البالستيك والمطاط والجلد والدباغة
 ).صناعة تجهيزات السياراتوصناعة األثاث والنجارة و

  
 تحديث اإلدارة 

  
يهدف برنامج عمل الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة المتوقع تنفيذه في هذا اإلطار برسم سنة 

   :  إلى ما يلي2009
  

 عيل التصميم المديري للمعلوميات؛فت 
  
 إنجاز إطار مرجعي للوظائف والكفاءات؛ 

  
 إنجاز البرنامج السنوي للتكوين المستمر للموارد البشرية؛ 
 توسعة مقر مديرية التنميط وإنعاش الجودة؛ 

  
 بناء مقر مندوبية إقليم القنيطرة؛ 

  
  .ةتهيئة المندوبيات اإلقليمية ألكادير ومكناس والجديد 

 
   ت الجديدةتكنولوجيا ال2.3.3

    
 ما قدره 2009 برسم سنة الجديدة تتكنولوجيااليبلغ الغالف اإلجمالي المخصص لقطاع 

  :  درهم موزع كما يلي59.564.000
  

 درهم ؛ 18.064.000 ...................  ............. نفقات الموظفين -
 درهم؛ 4.500.000 ................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
 .درهم 37.000.000    ................................ نفقات االستثمار -

  
مخطط الوطني االستراتيجي في مجال تكنولوجيات اإلعالم للخصصت هذه اإلعتمادات أساسا 

  :ويرتكز هذا المخطط على المحاور ذات األولوية التالية. 2013-2009واالتصال للفترة 
  

 استغالل األنشطة الخدماتية عن بعد للتنمية السريعة لصناعة محلية مصدرة؛ 
  

ضمان تجهيز المقاوالت الصغرى والمتوسطة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال قصد الرفع  
 من إنتاجيها والمساهمة في تنميتها؛
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والجماعات تفعيل برنامج إرادي في مجال اإلدارة اإللكترونية يساهم في حسن أداء الدولة  

 المحلية؛
 

تحسين ولوج المواطنين إلى خدمات األنترنيت ذات الصبيب المرتع وتشجيع تبادل  
 المعلومات والمعرفة؛

 
 .إنعاش الشراكة وإحداث مجاالت متقدمة في ميدان تكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

  
  : إنجاز العمليات األساسية التالية2009وفي هذا اإلطار، يتوقع برسم سنة 

  
تقوية القواعد المتعلقة باإلدارة اإللكترونية لتمكين المستعملين والمقاوالت من الولوج إلى  

 الخدمات العمومية مع الحفاظ على السرعة والبساطة والشفافية المطلوبة؛
 

تقوية االستعمال القطاعي لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال عبر إحداث القواعد المتعلقة  
  والموجهة خصوصا للمقاوالت الصغرى والمتوسطة؛بالتجارة اإللكترونية

  
تقوية حماية األنظمة المعلوماتية وضمان استمرارية البنيات التحتية المتعلقة بتكنولوجيات  

 اإلعالم ؛
 

 النهوض بالشبكات ذات الصبيب المرتفع عبر إعداد مخطط وطني لذلك؛ 
 

التوافقي للمخطط اإلستراتيجي وضع إطار للحكامة قصد ضمان االنسجام للتدخالت والتفعيل  
 .   السالف الذكر

  
 التجارة الخارجيـــة  4.3

  
 ما قدره 2009يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المخصص لوزارة التجارة الخارجية برسم سنة 

  :   درهم موزعة كاآلتي46.312.000
  

 درهم ؛  24.450.000 ............................. نفقات الموظفين -
 درهم ؛  14.362.000 .............فقات المعدات و النفقات المختلفة ن-
 .درهم 7.500.000 .............................. نفقات االستثمار-

  
 بالتحرير المتنامي للواردات على إثر التفكيك 2009ستتميز التجارة الخارجية خالل سنة 

  تنافسيةلحر وكذا بتقوية التدابير المتخذة لتحسينالجمركي نتيجة تطبيق مختلف اتفاقيات التبادل ا
وفي ها السياق، ركز البرنامج االستراتيجي الذي أعدته وزارة التجارة الخارجية على . اإلنتاج الوطني
  :المحاور التالية

  
 تقوية إعداد االقتصاد الوطني لمواجهة المنافسة الدولية؛ 
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 الخارجية عبر إحداث آليات جديدة في إنعاش الصادرات قصد تحسين توازنات الحسابات 
 مجال اإلتصال وتنظيم البعثات اإلقتصادية والتجارية إلى البلدان المستهدفة؛

  
 السهر على مساهمة المغرب في تقوية النظام التجاري المتعدد األطراف؛ 

  
 مفاوضات دورة الدوحة ووضع آليات لتتبع وتفعيل اتفاقيات التبادل الحر ىالمصادقة عل 

  .ي وقع عليها المغربالت
  

 العمليات 2009ويشمل برنامج العمل الذي أعدته الوزارة المكلفة بهذا القطاع برسم سنة 
  :الرئيسية التالية

  
تقوية نظام الحماية التجارية باستعمال تدابير احتياطية تسمح بها اتفاقيات التبادل الحر التي  

 المصدرين والمستوردين دىأي ل وذلك عبر إنجاز استطالعات للر،وقع عليها المغرب
 والمنتجين المحليين؛

 
تقوية المراقبة االستراتيجية للواردات والصادرات الخاصة بالمنتجات ذات االستعمال  

 المزدوج؛
 

إحداث آلية لفض النزاعات التجارية بين المغرب وشركائه التجاريين أعضاء منظمة التجارة  
  اتفاقيات تجارية تفضيلية؛العالمية أو الذين تم التوقيع معهم على

 
 إنجاز عمليات ترمي إلى إنعاش الصادرات وتشجيع المبادالت؛ 

 
 تتبع تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي يقوم عليها نظام الحماية التجارية؛ 

 
مواصلة تحسين إنعاش المنتوج المغربي بالخارج خصوصا عبر المشاركة في منتديات  

 وإبراز جوانبه المنتوج المغربيللتلرويج والتعريف بت تواصلية متخصصة وإنجاز حمال
 ؛الثقافية والجمالية

 
 إحداث مرصد للتجارة الخارجية قصد توفير نظام للتتبع والسهر على القطاع؛ 

 
 :إنجاز دراسات واستطالعات للرأي تهم ما يلي 

 
 مغرب؛وضع آليات لتتبع وتنفيذ اتفاقيات التبادل الحر التي وقع عليها ال 

 
 إنجاز دراسات قطاعية حول تنافسية المقاوالت المغربية؛ 

 
  .إعداد دراسة حول القدرة التصديرية خصوصا  بالنسبة للمنتوجات المحلية 

  
دعم المجلس الوطني للتجارة الخارية قصد إنجاز دراسات تتعلق بالتجارة الخارجية وتنظيم  

 جائزة للتصدير؛
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  . للوزارة وتفعيل مخطط تكوين الموارد البشريةمواصلة تنمية النظام المعلوماتي 
     

    السياحة والصناعة التقليدية 5.3
  

 لفائدة وزارة السياحة والصناعة التقليدية 2009تبلغ االعتمادات اإلجمالية المرصدة برسم سنة 
  :  درهم موزعة كما يلي1.124.084.000ما قدره 

  
  

 درهم ؛  235.351.000 ............................ نفقات الموظفين-
 درهم ؛  98.488.000 ........... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
 . درهم  790.245.000 ............................ نفقات االستثمار-

  
  :وتتوزع هذه اإلعتمادات حسب مجاالت تدخل هذه الوزارة كما يلي

  
   السياحة 1.5.3

  
درهم  822.762.000 ما قدره 2009خصص لقطاع السياحة برسم سنة يبلغ الغالف المالي الم

  : موزعة كاآلتي 
  

 درهم؛  131.359.000 ........................... نفقات الموظفين-
 درهم؛  68.763.000 ........... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
 . درهم 622.640.000 ........................... نفقات االستثمار-

  

 والذي يهدف إلى تعزيز المكتسبات المشجعة 2009يتمحور برنامج عمل قطاع السياحة لسنة 
  :في ميدان السياحة، حول األولويات التالية

  

  ؛2020 وإعداد رؤية 2010تعزيز وإنهاء األوراش التي تمت برمجتها في إطار رؤية  
  

  تقوية ومالءمة آلية التكوين؛ 
  

  ثر احترافية؛جعل حرف السياحة أك 
  

  تحسين جودة الخدمات السياحية؛ 
  

  .مواكبة الفاعلين لضمان استمرارية السياحة 
  

 في إطار االستراتيجية لتنمية 2010وتجدر اإلشارة إلى أن األهداف التي تم وضعها في أفق 
 : تهم ما يلي،"2010رؤية "قطاع السياحة 
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  2010األهداف في أفق   نوع المؤشر

   ماليين سائح أجنبي7 ماليين سائح منها 10   السياحعدد الوافدين من
 30.000 سرير بالمنتجعات و 130.000 سرير منها 230.000  الطاقة اإليوائية للفنادق

  .سرير بالوجهات الثقافية للبالد
تهيئة محطات جديدة وبنيات تحتية (  ماليير أورو 9 إلى 8من   االستثمار

  )وفنادق وتنشيط
  بالعملة الصعبة درهم من المداخيل  مليار80  المداخيل

 من معاهد خريج 72.000 منصب شغل جديد منها 600.000  مناصب الشغل
  التكوين السياحي

المساهمة في الناتج الداخلي 
  الخام

  
20% 

  
 وذلك بفضل الحركية الجديدة ،سجلت المؤشرات الرئيسية  لقطاع السياحة  نتائج جد مشجعة

 إنعاش وكذاة المرتكزة على تشجيع االستثمار لتوسيع الطاقة اإليوائية في ميدان التنمية السياحي
المنتوج المغربي باألسواق الخارجية باالعتماد على مقاربة تسويقية ترتكز على استهداف األسواق 

  .والترتيب حسب األولوية
  

ائح  مليون س7,4 ما قدره 2007وهكذا، فقد بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب إلى متم 
وبالموازاة مع ذلك سجل عدد ليالي المبيت بمؤسسات .  مقارنة مع السنة الماضية%13بارتفاع قدره 

 مليون ليلة بارتفاع نسبته 16,9 أي ما يبلغ ،2006 مقارنة مع سنة %3اإليواء المصنفة ارتفاعا قدره 
  . 2001 مقارنة مع سنة 33%

   
 مليار درهم في متم سنة 59تصل إلى  ل%12كما عرفت المداخيل السياحية نموا بنسبة 

2007.  
 
   المنتوج السياحيتعزيز  - أ

  
 إلى أن السلطات العمومية تمنح عدة امتيازات لفائدة المنعشين ،تجدر اإلشارة في هذا الصدد

 تحملت الدولة عبر صندوق الحسن الثاني للتنمية فقد. السياحيين قصد دعم المشاريع السياحية
البنيات التحتية خارج الموقع  تكلفة إنجاز في إطار المخطط األزرق، االقتصادية واالجتماعية 

 ، من تكلفة اقتناء األراضي%50باإلضافة إلى اإلعانات الممنوحة للمستثمرين في الفنادق في حدود 
 . درهما للمتر مربع250مع تحديد سقف 

  
 مليون درهم 1.247والي تقدر قيمة االلتزامات المتخذة في إطار االتفاقيات التي تم توقيعها بح

  . مليون درهم بالنسبة لدعم اقتناء العقار1.380بالنسبة للبنيات التحتية خارج الموقع و 
  

 لقطاع السياحة يتوقع إنجاز عدة دراسات  2009هذا وتجدر اإلشارة إلى أن برنامج عمل 
تأطير النشاط تتعلق خصوصا بالتدبير االستراتيجي  واإلحصائيات المتعلقة بالسياحة  ودعم و

  .  قصد تطوير خدمات ذات جودة وسياحة مسؤولة، وذلكالسياحي
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 :المخطط األزرق -2

  
  ، سرير110.000 إلى إحداث 2010يهدف المخطط األزرق الذي يعتبر مكونا أساسيا لرؤية 

 مليار 46 حوالي هكتار بكلفة تقدر ب3.000 سرير فندقي  على مساحة إجمالية تبلغ 80.000منها 
  .ويهم هذا المخطط إنجاز ست محطات شاطئية جديدة بشراكة مع مجموعات  دولية محترفة. درهم

لمناطق ل تمثل قاطرة للنمو بالنسبة  التيإلى ضمان التنمية الجهوية المتوازنة هذه المحطات تهدفو
  .المعنية

  
 بتكثيف الجهود لدعم التطور المسجل ومواصلة إنجاز 2009سيتميز برنامج عمل سنة و

  :هداف اإلستراتيجية لتنمية قطاع السياحة عبر المشاريع المهيكلة التاليةاأل
  

 ."فاديسا" االسبانية  للمجموعة تهيئة وتنمية هذه المحطة أسندت عملية: ديةيمحطة السع 
 بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي ا هكتار614وسيتم إنجاز هذا المشروع على مساحة 

ولقد تم إتمام عملية تسويق . ضمن مركبات فندقية سرير 17.000 سرير منها 30.000
ومن المتوقع افتتاح أول وحدة فندقية في هذه المحطة )  سرير12.000أي (العقار السكني 
  ؛2008في نهاية سنة 

  
 :شركات لتهيئة وتنمية هذه المحطةمجموعة من التم اختيار  :رةيمحطة موكادور بالصو 
مكن برنامج تهيئة هذه وسي". أوركو"و" بيرتلكو"و" ريسما"و" أتوليي"و"  بيرو–توماس "

وسيتم .  سرير10.600 حداثمن إ اهكتار 582  مساحةالذي سيتم إنجازه علىالمحطة 
    .2008افتتاح أول وحدة فندقية بهذه المحطة في نهاية سنة 

  
كارزنر "إلى مجموعة  هذه المحطة أسندت عملية تهيئة :مازاكان بالجديدة محطة  

على ويهدف هذا البرنامج الذي سينجز  ".مامدا"/"صومد"ً/ندوق اإليداع والتدبيرص/"الدولية
 سرير منها 7.600 حوالي إلى إنجاز طاقة إيوائية إجمالية تقدر با هكتار516مساحة 
  ؛2009وسيتم افتتاح أول وحدة فندقية بهذه المحطة في سنة .  سرير فندقي3.900

  
لتهيئة "  أوركوأتوليي"و"  بيرو–توماس "ركات تم اختيار ش: محطة ليكسوس بالعرائش 

وسيتم إنجاز هذا .  التي ستتخصص في السياحة ذات الطبيعة الرياضيةوتنمية هذه المحطة
انطلقت أشغال وقد .  سرير فندقي12.000 بهدف إنجاز ا هكتار461المشروع على مساحة 
  ؛2009 في بداية سنة  وسيتم افتتاح أول وحدة فندقية بها2006إنجاز هذه المحطة سنة 

  
مجموعة  إلى تهاتم إسناد تهيئ  التيسيتم إنجاز هذه المحطة : تغازوتسياحيةالمحطة ال 
 طاقة إيوائية حيث ستمكن من إنجاز اهكتار 615 على مساحة ،"طوكانسا/ كولوني كابتال"

 وقد انطلقت أشغال تهيئة هذه .فندقي سرير 15.000منها  ، سرير21.000 إضافية تبلغ
 وسيتم افتتاح أول وحدة فندقية بها خالل النصف الثاني من 2007لمحطة في بداية يناير ا

 ؛2009سنة 
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 من طرف مجموعة سيتم إنجاز برنامج تهيئة هذه المحطة:كلميم ب الشاطئ األبيضمحطة  
وسيتم افتتاح أول  . سرير30.000وسيمكن من إنجاز  ا هكتار632  على مساحة "اسفادي"

  . 2012بها خالل سنة وحدة فندقية 
  

ويتعلق . وباإلضافة إلى المحطات المذكورة، أعطيت اإلنطالقة كذلك لعمليات أخرى كبرى
  . شبيكة بطانطان وكاال إيريس بالحسيمةياألمر على الخصوص بمناطق سياحية جديدة لواد

  
  : بما يلي2009وستتميز سنة 

  
 افتتاح األشطر المتعلقة بالتنشيط بمحطة السعيدية؛ 

  
 انطالق أشغال بناء الوحدات الفندقية األولى بمحطة ليكسوس؛ 

  
 ؛مازاكانمواصلة اشغال افتتاح محطة  

  
 انطالق أشغال الوحدة الفندقية األولى وافتتاح الكولف بموكادور؛ 

  
 ؛تغازوتانطالق أشغال الوحدة الفندقية األولى ب 

  
 .انطالق أشغال تهيئة الشاطئ األبيض وواد شبيكة 

 
 : "برنامج تنمية السياحة الجهوية " مخطط مدائن -3
  

تثمين  عبر لسياحةالجهوية للتنمية  إلى ا"مدائن "مخطط يهدف بالموازاة مع المخطط األزرق، 
شراكة المنتخبين والمهنيين والسلطات مبوذلك  ،الرصيد الثقافي والمعماري لمختلف الجهات المغربية

  .العمومية المحلية
  
ت السياحية المعنية من خالل تأهيلها والرفع من الطاقة سيتم إعادة تموضع الوجهاو 

مدن فاس وستهم هذه العملية . 2015 سرير في أفق 75.000 أجل بلوغ  مناالستيعابية  للفنادق
  .والدارالبيضاء وأكادير و طنجة والرباط ومكناس وورزازات ومراكش

  
   مخطط بالدي: السياحة الداخلية -4

 
 سرير 30.000سياحة الداخلية إلى إنجاز طاقة إيوائية تبلغ يهدف مخطط بالدي الذي يهم ال

 سرير  بالمخيمات وإلى الرفع من عدد ليالي المبيت 19.000 سرير بإقامات فندقية  و 11.000منها 
وفي هذا . 2010 ماليين ليلة إضافية في أفق 6في المؤسسات الفندقية الوطنية المصنفة ليصل إلى 

  :ويتعلق األمر بالعمليات التالية. 2008مناطق سياحية جديدة في سنة  سيتم تفويت ثالث ،اإلطار
  

 ؛CGIإيمي وادار بأكادير التي تم تفويتها للشركة العامة للعقار: سوس ماسة درعة 
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 ة المغربية الكويتيةشركالموقع سيدي عابد بالجديدة التي تم تفويته لمجموعة : دكالة عبدة 
  ؛)CMKD (للتنمية

  
 على اتفاقية تأهيل مدينة إفران بين 2008 أبريل 18تم التوقيع بتاريخ : انإفر-مكناس-فاس 

 .CMKDالحكومة ومجموعة شركات 
  

 مليون درهم مع مدة 450 و 300ويتراوح االستثمار الخاص اإلجمالي لكل محطة ما بين 
  .أقصى لإلنجاز تصل إلى ثالث سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع على اتفاقية التأهيل

  
 : توجات سياحية تتعلق ببعض األنشطةمن -5

  
تعتبر تنمية منتوجات سياحية منتقاة جزءا مهما من برنامج العمل إلنعاش قطاع السياحة نظرا 

: وتتمحور هذه المنتوجات المتميزة حول ثالثة مجموعات. لتطور الطلب الدولي في هذا المجال
السياحة (توجات ذات البعد التنموي الجهوي والمن) الكولف(المنتوجات ذات القيمة المضافة المرتفعة 

  ).التظالرياضات المائية والقفز بالم(والمنتوجات ذات البعد التنموي المحلي ) القروية والصحراوية
  
  : وذلك عبر، تقوية العمليات التي شرع في إنجازها،2009سيتم في هذا اإلطار خالل سنة و

  
 ؛إعداد برنامج عمل وطني يتعلق بالصيد والقنص 

  
 إعطاء اإلنطالقة إلنجاز عدة قواعد بحرية بأكادير؛ 

 
 تفعيل برنامج تصنيف المخيمات الخاصة برياضات ركوب األمواج ؛ 

 
رياضة القوارب بمنطقة الشمال وقطار (مواصلة إحداث وإنعاش منتوجات أخرى  

  ...).الصحراء
  

  السياحة القروية -6
 

   .ى تعزيز األنشطة السياحية بالوسط القرويالقروية إلتنمية السياحة تهدف السياسة المتبعة ل
  
 عمليات بمناطق شفشاون وإفران وإموزار إيداأوتنان وأزيالل 4، تم تفويت طاراإل  هذافيو

  . عمليات في طور اإلنتهاء5وتوجد 
  
   إنعاش السياحة-ب

 
 مليون 550 المغرب كوجهة سياحية ماقدره إنعاشبلغ مساهمة الدولة لتمويل استراتيجية ت

  .2009رهم برسم سنة د
   

برنامج عمله المتعلق  من إنجاز المكتب الوطني المغربي للسياحة ستمكن هذه اإلعتمادات
بمواصلة تفعيل إستراتيجية ولوج األسواق وتسويق المنتوج السياحي المغربي قصد ضمان النمو على 



 2009مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

  مذكرة تقديم
 
 

146

هذا .) واسبانياوبلجيكا وإيطاليا فرنسا وألمانيا وإنكلترا وايطاليا( أسواق تعتبر ذات األولوية 6مستوى 
   .)اليابان والصين وأوروبا الشرقية(باإلضافة إلى ولوج أسواق جديدة واعدة 

  
 الذي يندرج في إطار السياسة التواصلية المعتمدة في مجال إنعاش 2009يهدف برنامج العمل لسنة 

كة رائدة  لألسواق ذات  إلى إعادة إدراج المنتوج المغربي الشاطئي  والثقافي ضمن شب،السياحة
األولوية ومضاعفة العالقات التشاركية عبر إبرام اتفاقيات للتسويق المشترك مع الفاعلين األكثر أهمية 

  .   في تلك األسواق
  
  : التكوين في المجال السياحي-ج
  

الموارد "في هذا اإلطار، تم الشروع في إنجاز عدة أوراش مهيكلة تم تحديدها في إطار عقد 
 وذلك من أجل ،2012-2008الذي يشكل إستراتيجية شاملة تهم الفترة " رية في الميدان الفندقيالبش

  .ما يخص التكوين مواكبة تطور قطاع السياحة  وتلبية حاجيات المهنيين كما وكيفا في
  

 القيام بتوسعة وتأهيل معاهد التكوين التابعة لقطاع السياحة قصد 2009ويتوقع بالنسبة لسنة 
  .ا من تقوية تدخالتها في ميدان تكوين الموارد البشرية الالزمة لتنمية القطاعتمكينه

  
   :2020 رؤية -د
  

" 2020رؤية "قام قطاع السياحة بإعطاء اإلنطالقة لهذا الورش االستراتيجي المتعلق بإعداد 
في  وذلك باالرتكاز على التوجيهات الواردة ،بشراكة  مع مجموع الشركاء العموميين والخواص

تهدف و. الرسالة الملكية الموجهة  للمشاركين في األيام المخصصة للسياحة التي انعقدت بمدينة فاس
الدراسة  التي كلف بها مكتب دراسات متخصص إلى بلورة استراتيجية للسياحة بالمغرب في أفق 

  : وذلك عبر،2020
  

 مخطط للتهيئة الترابية للسياحة؛ 
  

  .مخططات عمل وطنية وجهوية 
  
عين على االستراتيجية المذكورة أن تنخرط في مسلسل مستمر من أجل بناء عرض سياحي ويت

 مع األخذ 2010وستمكن هذه االستراتيجية من تدعيم مكتسبات رؤية . صلب ومتميز ومتنوع ومتوازن
  . مخططات الجهوية للتنمية السياحيةالبعين االعتبار المميزات السياحية للجهات قصد إعداد 

  
  لصناعة التقليدية ا 2.5.3

  
 ما قدره 2009يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المخصص لقطاع الصناعة التقليدية برسم سنة 

  : درهم موزعة كما يلي 301.322.000
  

  درهم؛ 103.992.000  ............................نفقات الموظفين  -
  درهم؛ 29.725.000  ...........نفقات المعدات والنفقات المختلفة  -
  . درهم167.605.000  ............................نفقات االستثمار -



 2009مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

  مذكرة تقديم
 
 

147

    
إلى "  للصناعة التقليدية2015رؤية "تهدف االستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الصناعة التقليدية 

استغالل مؤهالت الصناعة التقليدية المغربية في المجال الفني واإلنتاجي وكذا تتبع سياسة للتنمية 
  :تتوخى تحقيق الهدفين التاليينالمندمجة للقطاع 

  
العمل على انبثاق فاعلين نموذجيين يناط بهم دور أساسي في تحريك القطاع عبر بلورة  

 قدرات محددة على مستوى التصدير؛
  

رفع رقم معامالت الصناع التقليدين الفرادى بالوسط الحضري والقروي وتعزيز ظروف  
 .  دخلهمتحسينعملهم من أجل 

  
 منصب شغل جديد في 115.000وفي هذا اإلطار، ستمكن االستراتيجية الجديدة من إحداث 

كما ستمكن   .لرفع من رقم معامالت القطاعل ومضاعفة حجم الصادرات ومشتريات السياح 2015أفق 
 200 وا نموذجي فاعال20 إلى 15قوية عبر إحداث المقاوالت ال انبثاق نسيج من هذه االستراتيجية من

  . مقاولة صغرى ومتوسطة300إلى 
  

ن من تفعيل هذه اإلستراتيجية بوضع ثمانية مخططات للتنمية ان األوليتاوقد تميزت السنت
 مع األخذ بعين ،الجهوية للصناعة التقليدية من أجل تجسيد اإلستراتيجية الوطنية على مستوى الجهات

تفاقيات للتنمية مع شركات باعتبارها  والتوقيع على سبع ا،االعتبار خصوصيات ومميزات كل جهة
  .ا تلعب دورا مهما في تحريك قطاع الصناعة التقليديةيفاعال نموذج
  

 مليار درهم 2,4ن بإنجاز رقم معامالت إجمالي يبلغ ون النموذجيووقد التزم هؤالء الفاعل
  . منصب شغل2.800موجه أساسا نحو التصدير وكذا إحداث 

  
  : العمليات التالية2009صناعة التقليدية برسم  سنة ويشمل برنامج عمل  قطاع ال

  
 :إنعاش الصناعة التقليدية 

  
إتمام دراسات تتعلق بالتسويق من طرف دار الصانع التقليدي والتي تهم خمسة أسواق  

رئيسية موجهة نحو التصدير بالنسبة لسلسلة واحدة أو أكثر من منتوجات الصناعة 
 ة المتحدة البريطانية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا؛ويتعلق األمر بالمملك. التقليدية

  
المساهمة في إنجاز المخطط التسويقي المتعدد السنوات من طرف مقاوالت للصناعة  

 التقليدية تم اختيارها لهذا الغرض؛
 

العمل على تسويق منتوجات الصناعة التقليدية على مستوى واسع بشراكة مع شبكات  
 التوزيع؛

 
 في المغرب وفي الخارج عبر المشاركة لتواصل المؤسساتي نطالقة لحمالت اإعطاء اال 

 في المعارض المهنية ؛
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تقديم الدعم لغرف الصناعة التقليدية من أجل تنظيم المعارض التجارية الجهوية  
المخصصة إلنعاش منتوج الصناعة التقليدية على المستوى المحلي وبالتالي تحسين 

  . يينمدخول الصناع التقليد
  

  :دعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة و الصناع التقليديين 
  

 شراء تشكيالت من مصممين لفائدة الصناع التقليديين ؛ 
 

 ؛بمعدات اإلنتاج العصرية المساهمة في تجهيز الصناع التقليديين  
 

 .تأهيل قطاع الزرابي 
  

 وكذا دراسات  ةالصناعة التقليديجودة منتوج تصنيف تنميط وإنجاز دراسات تهدف إلى  
 .مسلسل اإلنتاجتحسين تهدف إلى 

 
 وكذا مواصلة الصناعة التقليدية  واإلنتاج الخاص بقطاع تنمية وإعادة تأهيل فضاءات البيع 

 .إحداث فضاءات للبيع بالمحطات والمناطق السياحية الجديدة
 :التكوين في ميدان الصناعة التقليدية

  
اص بالصناعة التقليدية  وإعطاء االنطالقة   مركزا للتكوين المهني  الخ25تأهيل  

 إلحداث المعهد العالي للصناعة التقليدية وكذا التكوين المستمر لفائدة الصناع التقليديين؛
  

 شاب في ميدان الصناعة التقليدية وخصوصا الرفع 51.000التكوين عبر التدرج لفائدة  
 .لتكوين داخل المقاولةمن القدرة االستقبالية  لمراكز التكوين وتحسين جودة ا

  
 والعامةالشؤون االقتصادية  6.3

  
الشؤون المكلفة بوزارة لل لفائدة 2009المخصصة برسم سنة اإلجمالية تبلغ االعتمادات 

  : يلي   موزعة كما،درهم 78.692.000 العامة ما قدرهواالقتصادية 
  
 درهم؛ 24.673.000 ...  ............................. نفقات الموظفين -
 درهم؛ 40.981.000 ................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
 . درهم13.038.000  ................................ نفقات االستثمار -
  

  :ستخصص االعتمادات المرصدة لفائدة هذا القطاع  لتمويل العمليات األساسية التالية
  

وضع نظام وظيم االقتصادي عبر تفعيل قوانين المنافسة تحسين التنسيق على مستوى التن 
 ما يخص األسعار؛ للمعلومات  لتسهيل اتخاذ القرارات في

  
تحسين المناخ العام لألعمال عبر إنعاش تنافسية المقاوالت وتقوية الحمالت التواصلية  

 والتحسيسية  حول مدونة الحكامة الجيدة؛
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 تمت برمجة عدة عمليات تهم إنعاش ،ي هذا اإلطاروف. إنعاش ميدان االقتصاد االجتماعي 

وتتعلق هذه . اقتصاد القرب  بالنسبة لألنشطة المدرة للدخل وقطاع التعاون والتعاضد
 :العمليات بما يلي

 
مواصلة إعداد مخططات التنمية الجهوية في ميدان االقتصاد االجتماعي مع إعطاء  

 شروع فيها؛االنطالقة لمسلسل إنجاز البرامج التي تم ال
 

تحسين المعرفة في ميدان االقتصاد االجتماعي ومساعدة الفاعلين االقتصاديين بالجهات  
 في اتخاذ القرار عبر توفير نظام معلوماتي له امتداد جغرافي؛

 
توسيع أنشطة مكتب تنمية التعاونيات وتحسين الخدمات التي يقدمها من أجل تقوية  

حداث فرص الشغل وإدماج المرأة والشباب في تدخالته في مجال محاربة الفقر  وإ
 مسلسل التنمية؛

 
إعطاء االنطالقة لدراسات وعمليات تهم التنظيم والتقنين وتقوية آليات إنعاش قطاع  

  .    التعاونيات والتعاضديات
 

  المندوبية السامية للتخطيط  7.3
  

 ما قدره 2009يبلغ الغالف المالي المخصص للمندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 
  :  درهم موزعا كما يلي 372.927.000

  
 درهم؛ 216.707.000 ................................   نفقات الموظفين -
 درهم؛ 85.883.000 ................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
 .درهم 70.337.000 .   ............................... نفقات االستثمار -

  
للمندوبية السامية للتخطيط لتفعيل إستراتيجية عملها التي عتمادات المرصدة إلتخصص اسو

  : ترتكز على المحاور التالية
  

باالستهالك ونفقات األسر  والمتعلقة خصوصامواصلة إنجاز الدراسات اإلحصائية الكبرى  
مجهود خاص هذه وقد بذل . ومستويات العيش والبنيات اإلنتاجية والقطاع غير المهيكل

 .السنة إلنجاز الدراسة الديموغرافية
  

 : ما يلي عبرإعداد دراسات ديموغرافية وسوسيو اقتصادية وإعالمية ووثائقية 
  

 للمؤتمر الدولي للسكان بمدينة 26متابعة األشغال التحضيرية من أجل تنظيم الدورة  
 ؛2009مراكش سنة 

 
المساهمة في تقييم المبادرة الوطنية  من أجل 2007 وإعداد خريطة للفقر برسم سنة  

 ؛للتنمية البشرية
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 ؛ إعداد التقرير الوطني حول أهداف األلفية للتنمية 

  
اإلشراف على التقرير الوطني حول التنمية البشرية بشراكة مع برنامج األمم المتحدة  

 .للتنمية
  

 الوثائقية والولوج  سيتم االهتمام بشكل خاص بتحديث معالجة المعلومات،باإلضافة إلى ذلكو
إليها وذلك عبر إحداث وحدة، لدى المركز الوطني للتوثيق، مكلفة باالقتصاد الذكي واإلشراف 

  .اإلستراتيجي
  

  
 تتعلق العمليات المنجزة في هذا :تأهيل النظام الوطني اإلحصائي وإنتاج الحسابات الوطنية 

 :اإلطار بما يلي
 

ج اإلحصاء ئومتابعة الدراسات التحليلية حول نتاتحيين اإلحصاءات المتعلقة باالقتصاد  
 ؛2004العام للسكان والسكنى لسنة 

 

تحسين جودة اإلحصائيات اإلدارية واستكشاف مجاالت جديدة  كاإلحصائيات المتعلقة  
 بالبيئة؛

 

حسب نظام المحاسبة الوطنية لألمم والجداول التحليلية  الحسابات الوطنية مواصلة إعداد 
 .1993 ةنالمتحدة لس

 

الوطني لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقى ومدرسة علوم العليا بالمعهد مالءمة تكوين األطر  
 مهندس 10.000 وخصوصا برنامج تكوين اإلعالم مع متطلبات إصالح التعليم العالي

 لإلحصاءالمعهد الوطني  ، مما سيمكن من رفع عدد خريجي 2010سنويا في أفق 
 .   مهندسا 214إلى   136 من واالقتصاد التطبيقي

  
IV .القطاعات اإلدارية  

  

 الـداخـلية 1.4
  

 درهم 16.807.108.000ما قدره  2009المرصد لوزارة الداخلية برسم سنة اإلعتمادات بلغ ت
 :كما يلية موزع

  

  درهم؛ 10.341.398.000  ...………………........…… نفقات الموظفين -
  درهم؛ 2.809.500.000  .............…… نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛ 2.380.000.000  ………....................…… نفقات االستثمار-
  درهم؛ 180.000.000  ......الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية -
  درهم؛  10.000.000  ...........…… صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني -
  ؛درهم 519.710.000  .....الهوية اإللكترونية الصندوق الخاص بوضع وثائق -
  .درهم 566.500.000   ...............   تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة-
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 الذي يهدف 2012-2008 تفعيل المخطط الخماسي ميزانية وزارة الداخلية في إطار ندرجت
تنشيط المصالح الالممركزة  قصد  وذلك من أجل ،تعزيز اإلدارة الترابية ومصالح األمنأساسا إلى 

تعزيز فعالية تدخالتها ومالءمة أمثل لمهامها مع التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية  
  .واألمنية

  
  :وفي هذا اإلطار، يهدف برنامج عمل هذا القطاع أساسا إلى مواصلة إنجاز األهداف التالية

  
 دارة الترابية عن الجماعات المحلية؛لإلتوفير االستقاللية اللوجستيكية والمالية   

  
  التعزيز المستمر للقدرات اللوجستيكية والتقنية للمصالح الالممركزة؛ 

 
 ؛إلدارة الترابيةتحسين اشتغال ا 

 
المواكبة والدعم المالي لألقاليم والعماالت من أجل إنجاز المشاريع المرتبطة بالمبادرة  

 الوطنية للتنمية البشرية؛
 

 .الوزارة في مجال محاربة اآلفات والظواهر غير المتوقعةدعم تدخالت  
  

  :سيمكن الغالف المالي  المبرمج في هذا اإلطار من إنجاز العمليات التاليةو
  

 :اإلدارة العامة 
  

  :على المستوى المركزي-أ
  

مراكز القيادة باألثاث المكتبي وتجهيز تتعلق العمليات المبرمجة أساسا بتحسين ظروف اشتغال 
 معدات المعلوماتية وأنظمة اإلتصال وبوسائل التنقل وتفعيل إعداد جواز السفر البيومتري واستكمال وال

تأهيل مقرات المصالح المركزية وتجهيز المقرات الجديدة التي تم بناؤها باألثاث المكتبي والمعدات 
  .الالزمة وتنمية وتأمين شبكات ووسائل االتصال واإلرسال الخاصة بالوزارة

  
  :على المستوى الترابي -ب
  

 أشغال بناء مقرات العماالت واألقاليم بسال باستكمالفي هذا الصدد تتعلق العمليات المتوقعة 
كز امروملحقات إدارية وتأهيل  بناء قيادات جديدةلفنيدق ووجدة و-يقضوالم والراشيدية والنواصر

  . االت ومراكز القيادةالمتوفرة وإعادة هيكلة وصيانة مقرات األقاليم والعملقيادة ا
  

  :على مستوى الوقاية المدنية -ج
  

وحدات متحركة و مركزا لإلغاثة وثالث 13تحسين تغطية التراب الوطني عبر إحداث  
 للتدخل بالجهات؛

  
 العملية للوقاية المدنية؛ات دقدرالتأهيل التجهيزات من أجل تعزيز  
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  . تأهيل ثكنات الوقاية المدنية المتوفرة  
  
  :مستوى اإلنعاش الوطني على -د

  
تمويل نفقات التجهيز ومحاربة  " المسمىصندوقتتلخص العمليات الرئيسية الممولة في إطار ال

  : والتي تتكلف بها مديرية اإلنعاش الوطني، في ما يلي"البطالة
  

أوراش التجهيز التي تشمل على الخصوص برامج تثمين وتنمية البنيات التحتية المحلية  
 حماية واستصالح األراضي وإعادة تشجير المساحات  واطق الحضريةوتجهيز المن

الخضراء وحفر اآلبار وتهيئة المسالك وكذا تنظيف وصيانة المساحات الخضراء من 
 أجل تحسين إطار عيش السكان؛

  
 عبر تعبئة قدرات العمل المتاحة تساهم في تنميتها  تهم األقاليم الصحراوية حيثأوراش  

 .نجاز مشاريع البناء والتجهيزإل في هذه األقاليم
 

 إدارة األمن 

  :المديرية العامة لألمن الوطني -أ

 استكمال مشروع اإلرسال الرقمي على مستوى المدن الرئيسية للمملكة؛ 
  

 تجهيز وتحديث البنيات المعلوماتية؛ 
  

 تقوية وسائل التدخل؛ 
  

سريع وتيرة تفعيل  لتتهيئة مراكز تسجيل المعطيات التعريفيةمواصلة اشغال بناء و 
 .بطاقة التعريف الوطنية الجديدة

 
  :القوات المساعدة -ب

  
 تدعيم وإتمام مشاريع بناء الثكنات؛ 

  
اقتناء المعدات وتوفير البنيات التحتية الضرورية إلحداث الوحدات المبرمجة في إطار  

 .  المخطط المذكور
 

  :مديرية مراقبة التراب الوطني -ج
    

  :جة من طرف هذه المديرية على الخصوص المبرمتهم العمليات 
  

بناء المقرات اإلدارية المخصصة للبنيات الجهوية من أجل مواصلة إنجاز برنامج  
 التقليص من المصاريف المتعلقة بالكراء؛
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 الشبكة والمعدات المعلوماتية والتقنية؛تعزيز  
  

ء بالمعدات واألثاث  األمنية وكذا تجهيز البنيات الجهوية الحديثة البناوسائلتعزيز ال 
  .المكتبي

 
  المالية  االقتصاد و2.4

  
 ما قدره 2009المالية برسم سنة االقتصاد و لفائدة وزارة المرصدةتبلغ االعتمادات 

  : درهم وتوزع كما يلي2.357.680.000
  
  
 
 
 
 

  : بالعمليات الرئيسية التالية2009يتعلق برنامج عمل هذه الوزارة برسم سنة 
  

اقتناء معدات التواصل والتجهيزات  عبر تعزيز عملية مكافحة التملص الضريبي والتهريب 
 اكز المراقبة والحماية التابعة إلدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛المتطورة لفائدة مر

 
ساهم يس.  المجهودات المتعلقة ببناء وتهيئة مقرات المصالح الخارجية للوزارةمتابعة 

 مما سيمكن من ،العمليات في تقوية البنيات التحتية الخاصة بالمصالح الخارجية إنجاز هذه
يز شبكة المصالح الالممركزة قصد مالءمتها مع التقطيع تدعيم مسلسل الالتمركز وتعز

تحسين  وتتمثل األهداف المتوخاة في تقريب اإلدارة من مرتفقيها و.الجهوي والمحلي
 ؛ظروف استقبال الملزمين

 
ويتعلق األمر بنظام معلوماتي لتدبير الميزانية مواصلة تطوير نظام للتدبير المندمج للنفقات  

تدبير فعال وناجع للنفقة العمومية خصوصا عبر تحقيق األهداف والمحاسبة يمكن من 
 :التالية

  
 عقلنة وتبسيط مسارات ومساطر تنفيذ النفقة العمومية؛ 

  
 تسريع مسلسل إعداد قانون التصفية؛ 

 
 . إنتاج جداول لتتبع تنفيذ قانون المالية 

  
مة المعطيات من أجل ضمان سالتفعيل التصميم المديري لحماية األنظمة المعلوماتية  

الخاصة بمختلف المديريات وضمان استمرارية الخدمات المقدمة عبر اإلدارة اإللكترونية 
  ؛)التصريح اإللكتروني واألداء اإللكتروني(

  

  درهم؛ 1.792.896.000  ................... نفقات الموظفين -
  درهم؛ 254.000.000  .... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .درهم 310.784.000  .................... نفقات االستثمار-
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ط للمديونية ي قصد إنجاز عمليات التدبير النشإحداث قاعة لألسواق بمديرية الخزينة 
تكز  إحداث قاعة لألسواق أساسا على وير. والسيولة النقدية للخزينة في ظروف مهنية 

إعادة النظر في النظام المعلومياتي من أجل تدبير مسلسل اإلستدانة والسيولة النقدية 
   .للخزينة

  
  العدل  3.4

  
 2.397.263.000 إلى 2009المرصدة لوزارة العدل برسم سنة اإلجمالية تصل االعتمادات 

  :درهم موزعة كما يلي 
  

  درهم؛ 1.892.550.000  ....................................:..نفقات الموظفين -
  درهم؛ 270.600.000  ................:...... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .درهم 234.113.000  .......................:............... نفقات االستثمار-

  
 مواصلة برنامج إصالح قطاع العدل  إلى2009يهدف برنامج عمل هذه الوزارة برسم سنة 

تكريس دولة الحق والقانون والنهوض بالتنمية االقتصادية وتأهيل النظام القانوني والقضائي و
  .واالجتماعية من خالل توفير مناخ لألعمال مالئم لجلب االستثمارات

  :ما يليأساسا إلى وزارة إستراتيجية هذه ال تهدف في هذا اإلطار،  و
 

  اكم التجارية من خالل تعزيز قدرات تدبير النظام القضائي والسجل التجاري؛تحديث المح 
 

 تعزيز اإلطار التشريعي والتنظيمي لألنشطة التجارية وفض المنازعات؛ 
 

 تحيين اإلطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالتجارة واألعمال؛ 
  

 ئي؛تعزيز التدبير القضائي من خالل اعتماد نظام جديد لإلحصاء القضا 
  

 إحداث شبابيك للشكايات وتوفير المعلومات؛ 
  

 تعزيز القدرات التواصلية لوزارة العدل؛ 
 

 .إحداث نظام معلوماتي قضائي لتدبير السجل التجاري وتتبع تبليغ وتنفيذ األحكام 
  
 :تتعلق أهم العمليات المبرمجة من طرف وزارة العدل على المستوى القضائي بما يليو
  

  التكوين المستمر وتعزيز قدراتها بواسطةدة انتشار الموارد البشرية عمليات إعاواصلةم 
  ورفع عدد القضاة وموظفي المحاكم؛

 
 :إلىالذي يهدف  برنامج تحديث المجلس األعلى للقضاء مواصلة إنجاز 
  

بواسطة تطوير بنك المعطيات " مركز النشر والتوثيق القضائي"إدخال المعلوميات إلى  
 ؛ عبر شبكة االنترنيتالقانونية والقضائية
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مواصلة إنجاز برنامج لترجمة قرارات المجلس األعلى للقضاء بشراكة مع مؤسسات  

 أجنبية؛
  

تنمية معارف القضاة وموظفي المجلس األعلى بواسطة برنامج للتكوين المستمر في  
 .مجال اللغات األجنبية وتعميم استعمال المعلوميات

  
من ،  على شكل أقسام بالمحاكم االبتدائيةم قضاء األسرةكامواصلة برنامج تهيئة وتجهيز مح 

 68 مع العلم أنه تم إنجاز ؛خالل إنطالق مشاريع بناء محاكم األسرة بسطات وبن سليمان
 وكذا  قانون األسرة الجديدتطبيقوسيمكن هذا البرنامج من مواكبة . محكمة لألسرة حاليا
 ة الزوجية؛ وبالتالي توازن الحيا،حماية العدالة األسرية

 
المحكمة اإلبتدائية بتمارة وانطالق مشروع بناء المحاكم االبتدائية بطاطا متابعة أشغال بناء  

 وتازة واليوسفية ومحكمة االستئناف بورزازات؛
  

تهيئة المحاكم اإلبتدائية بمكناس وقلعة السراغنة وسوق األربعاء ووزان ووجدة وطنجة وكذا  
  والدار البيضاء وتهيئة مركز بوعرفة؛محكمة اإلستئناف بطنجة ومراكش

  
 .ها برنامج توسيع وتجديد المحاكم من أجل تأهيل إنجازتابعةم 

  إدارة السجون وإعادة اإلدماج 4.4
 

 إلى 2009برسم سنة  دارة السجون وإعادة اإلدماجإلالمرصدة اإلجمالية تصل االعتمادات 
  : موزعة كما يلي ، درهم1.323.830.000

  
  درهم؛ 540.153.000  ...............................:.......وظفيننفقات الم -
  درهم؛ 519.677.000  ................:...... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم264.000.000  :...................................... نفقات االستثمار-

  
  :اإلدماج على المحاور التاليةيرتكز برنامج عمل إدارة السجون وإعادة و

  
سفي الذي يندرج إنجازه في إطار تحسين ظروف عيش السجن المركزي بآ  إنجازإتمام 

خفيف الضغط تالنزالء وتأمين سالمتهم وكذا مواصلة إنجاز برنامج بناء السجون المدنية ل
  على المؤسسات السجنية الحالية؛

 
 السجون المحلية من أجل الحفاظ على إنطالق أشغال بناء سجون محلية جديدة وتوسيع 

الروابط األسرية للسجناء مع إعطاء األولية للقرب الجغرافي للمؤسسات السجنية والتغيير 
  التدريجي للمؤسسات السجنية القديمة التي ال تستجيب للمعايير األمنية؛

 
 تحسين ظروف اإليواء والنظافة والعالجات والتغذية بالنسبة للسجناء؛ 
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 سجين 3.000لحوالي مهنية السوسيو في الحياة السجناء إعادة إدماج إنجاز برنامج مواصلة  
والوزارة المكلفة ووزارة العدل بشراكة مع مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء 

  ؛بالتكوين المهني ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
 

 . مكلفين بحراسة المؤسسات السجنيةتكوين الموظفين اإلداريين والتقنيين وكذا األعوان ال 
 

  والتعاونالشؤون الخارجية  5.4
  

  إلى2009تصل االعتمادات المرصدة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسم سنة 
  :درهم موزعة كما يلي 1.675.576.000

  

  
 وستمكن من 2009دف هذه االعتمادات إلى تمويل برنامج عمل هذه الوزارة برسم سنة ته

مواصلة المجهودات الرامية إلى تحديث الجهاز الدبلوماسي المغربي وتعزيز دوره من أجل المحافظة 
ى مصالح البالد والرقي بإشعاعها الثقافي والروحي وكذا جلب االستثمارات األجنبية وتنمية تصدير عل

  .المنتوجات الوطنية إلى الخارج
  

  : أساسا بما يلي2009تتعلق العمليات المبرمجة برسم سنة  وفي هذا اإلطار، 
  

 :  خاصة عبرالرصيد العقاريمواصلة إنجاز برنامج تنمية  
 

 ؛ت السفارات والقنصلياتإقتناء مقرا 
 

  إتمام أشغال بناء قنصلية وإقامة بإسالم اباد؛ 
 

 بناء قنصلية وإقامة بنواكشط؛ 
  

 بناء األكاديمية المغربية لدراسات الدبلوماسية؛ 
  

تعزيز وسائل عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية عبر إعادة تأهيل وتهيئة وصيانة  
 ؛ المعلومياتبلمكتبي و بالمعدات واألثاث ااتجهيزهمقراتها و

 
 وسيتم . بالخارجمتابعة برنامج التكوين المستمر خاصة لفائدة أعضاء السلك الدبلوماسي 

تعزيز هذا البرنامج بإحداث األكاديمية الملكية للدراسات الدبلوماسية التي سيتم تركيز 
مات تحسين الخد من أجل أنشطتها بصفة خاصة حول تفعيل التصاميم المديرية للتكوين

 خاصة تلك المتعلقة بالعقود العدلية ،المقدمة للمرتفقين وتوحيد المساطر والشكليات
والحالة المدنية والمهام القنصلية واالقتصادية لدى تمثيلياتنا الدبلوماسية والقنصلية 

 بالخارج؛

  درهم؛ 1.120.664.000  ................... نفقات الموظفين -
  درهم؛ 469.274.000  ....مختلفة نفقات المعدات والنفقات ال-
  .درهم 85.638.000  .................... نفقات االستثمار-
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دعم مجهودات اإلدارة   الذي يهدف إلىIIمتابعة إنجاز برنامج دعم اتفاقية الشراكة ميدا  

من أجل إنجاز مختلف مكونات اتفاقية الشراكة عبر مدها بالخبرة والمساعدة التقنية 
 .لذلكووسائل العمل الالزمة 

  
  : انطالق وتدبير المشاريع التالية2009وفي هذا اإلطار، ستعرف سنة  

 
 الدعم المؤسساتي والقانوني من أجل حماية المستهلكين؛ 

 
 ية والنباتية؛تعزيز هيئات المراقبة الصحية والبيطر 

 
 محاربة تبييض األموال؛ 

 
 دعم وتعزيز سلطات المنافسة بالمغرب؛ 

 
 تعزيز القدرات المؤسساتية للمفتشية العامة لإلدارة الترابية؛ 

 
مالءمة وتفعيل التشريع التقني المتعلق بالمعدات الكهربائية واآلالت ومواد البناء وآليات  

 للقياس؛
 

 ة والتنظيمية والتقنية للمعهد الوطني للصحة؛دعم وتعزيز القدرات المؤسساتي 
  

تعزيز قدرات تدخل الجهة الشرقية والوكالة المختصة بتنمية هذه الجهة في مجال التنمية  
 .  االقتصادية المندمجة والمستدامة

 
   الجالية المغربية المقيمة بالخارج6.4

  
المكلفة بالجالية المغربية المقيمة للوزارة المنتدبة لدى الوزير األول تصل االعتمادات المرصدة 

  : موزعة كما يلي،درهم 335.948.000 إلى 2009 برسم سنة بالخارج
  
 

تندرج ميزانية هذا القطاع في إطار تفعيل إستراتيجيته على المدى المتوسط والتي تهدف أساسا   
إلى إحداث سياسة جديدة في مجال الهجرة تواكب التطورات التي تعرفها الجالية المغربية المقيمة 

  .بالخارج  وتلبي حاجياتها
  

  :حاور األساسية التاليةوهكذا، ترتكز إستراتيجية عمل هذا القطاع على الم  
  

  درهم؛ 4.863.000  ................... نفقات الموظفين -
  درهم؛ 185.585.000  .... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .همدر 145.500.000  .................... نفقات االستثمار-
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الحفاظ على الهوية الوطنية والحضارية لألجيال الجديدة في أبعادها اللغوية والدينية  
 وكذا تعزيز ارتباطهم بالدولة وذلك من خالل تحسين تعليم اللغة العربية والثقافة ،والثقافية

 مراكز ثقافية ببلدان االستقبال؛إلحداث المغربية ووضع برنامج تدريجي 
 

الدفاع عن مصالح المغاربة المقيمين بالخارج وتحسين وضعيتهم القانونية واالجتماعية  
 خاصة عبر تعزيز المصالح االجتماعية بالقنصليات ،واإلنسانية بالمغرب أو ببلدان االستقبال

 المغربية بدول االستقبال كدعم لبرنامج عمل وزارة الخارجية والتعاون؛
 

ن بالخارج في تدبير الشأن العمومي وفي أوراش التنمية االجتماعية إشراك المغاربة  المقيمي 
 في المغرب؛

 
  :ما يلي، ب 2009تتعلق األنشطة والعمليات المبرمجة في هذا اإلطار برسم سنة و 

  
تعزيز القدرات المؤسساتية ووسائل عمل الوزارة خاصة عبر وضع نظام معلوماتي  

 عد على اتخاذ القرار؛يمكن من إنجاز جداول للتتبع ووسائل تسا
 

تشجيع إنجاز الدراسات والبحوث والحوار حول هجرة المغاربة في مختلف أنحاء  
دراسة إستراتيجية وطنية مندمجة حول الهجرة ودراسة تقييم ب  ما يتعلق خاصة،العالم

برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية ودراسات موضوعاتية حول األجيال الجديدة 
 لمغاربة المقيمين بالخارج؛من ا

 
عمليات المواكبة والتنشيط السوسيو ثقافي بالمغرب مثل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين  

 مع تسليم جائزة محمد السادس وتنظيم مخيمات صيفية وكذا تنظيم بالمغرب ،بالخارج
 الجامعة الصيفية للمغاربة المقيمين بالخارج ؛

  
اعية بالقنصليات المغربية بالخارج ودعم الفئات الضعيفة إحداث وتعزيز المصالح االجتم 

 وتنمية الشراكة مع الجمعيات الوطنية المهتمة بالمغاربة المقيمين بالخارج؛
 

 ،مواصلة وضع برنامج إحداث مراكز ثقافية مختلطة للحوار والصداقة بدول االستقبال 
 .خاصة بمدن برشلونة وباريس وموريال وبروكسيل

 
ف المالي المرصد لفائدة هذه الوزارة كذلك اإلعانة المخصصة لصندوق الحسن يتضمن الغالو

الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج لتحمل تكاليف أساتذة تعليم اللغة العربية والثقافة العربية وكذا 
 المرشدين المكلفين بالمحافظة على الروابط التي تجمع المغاربة القاطنين بالخارج ببالدهم األصلية

ومن أجل ذلك تهدف المقاربة البيداغوجية المعتمدة في هذا . وذلك عبر القنوات التعليمية والدينية
اإلطار إلى توفير الظروف المناسبة التي تمكن من تعزيز ارتباط أطفال جاليتنا بالخارج بالقيم التقليدية 

  .          للمغاربة
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  االتصـــال  7.4
  

 ما قدره 2009المرصد لفائدة قطاع االتصال برسم سنة اإلجمالي يبلغ الغالف المالي 
  : كما يلي موزع ،درهم 1.074.832.000

  

  
ويندرج برنامج عمل هذه الوزارة في إطار تنفيذ إصالح المجال السمعي البصري الذي يهدف 

  .أساسا إلى تحرير قطاع االتصال وتنمية المبادرة الخاصة في هذا القطاع
  
  :ركز الوزارة المعنية إستراتيجيتها حول المحاور األساسية التاليةت، هكذاو
  

 تعزيز دور الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري ؛ 
 

تنويع وتنمية وتحديث الوسائل التقنية  عبر الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزةمواكبة  
 ؛الخدمات

 
لدعم  تقديم ا إلىالذي يهدف" ائيصندوق دعم اإلنتاج السينم"دعم القطاع السينمائي بواسطة  

 وكذا تأهيل تجهيزات مختبر المركز مستغلي قاعات السينماوإلنتاج األفالم السينمائية 
السينمائي المغربي من أجل تنفيذ األشغال السينمائية وفقا للتجربة التي اكتسبها المخرجون 

 ؛المغاربة في الخارج
 

بر تجديد تجهيزاته الديداكتيكية لتمكينه من مالئمة مساندة المعهد العالي لإلعالم واالتصال ع 
 تكوين المتخرجين مع حاجيات سوق الشغل بعد إصالح القطاع السمعي البصري ؛

 
 ،تقديم الدعم للصحافة الوطنية في إطار تنافسي يضمن التعددية وتنوع عرض الخدمات 

وسيع خدماتها على وتوذلك من خالل المساهمة في تحديث وكالة المغرب العربي لألنباء 
  .وكذا دعم الصحافة المكتوبةالمستوى الوطني والدولي 

  
  تحديث القطاعات العامة  8.4
    

 ، درهم94.382.000 ما قدره 2009 برسم سنة قطاعتبلغ االعتمادات المتوقعة لفائدة هذه ال
  :موزعة على الشكل التالي 

    

  درهم؛ 59.949.000  ................................ نفقات الموظفين -
  درهم؛ 282.468.000  ................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛ 462.415.000  ................................. نفقات االستثمار-
  .درهم 270.000.000  ..صندوق تنمية المجال السمعي البصري الوطني -
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باإلضافة إلى تجهيز مصالح الوزارة والمدرسة الوطنية اإلدارة، تهدف هذه االعتمادات إلى 
يات المبرمجة في إطار اإلصالح اإلداري وتحديث القطاعات مواصلة إنجاز الدراسات والعمل

  .العمومية
  

 حول المحاور األساسية 2009برسم سنة  تحديث اإلدارة العمومية ويرتكز برنامج عمل
  :التالية

  
 : عبر العمليات التاليةتحديث اإلدارة العمومية 

  
 داري؛إعداد وتفعيل السياسة الحكومية في مجال التنظيم والالتمركز اإل 

 
 إنعاش القيم المهنية وتحسين العالقة بين اإلدارة ومرتفقيها؛  

 
 .تقييم برنامج تحديث اإلدارة العمومية 

 
 : من خاللتدبير الموارد البشرية 

 
 تحديث اإلطار القانوني للوظيفة العمومية وتتبع العمل بالقطاع العام؛ 

 
 تطوير قدرات الموارد البشرية؛ 

  
 .في اإلدارة العمومية" النوع"ن الرجل والمرأة واعتماد مقاربة تأسيس مبدأ المساواة بي 

 
 :من خالل ما يلي تنمية اإلدارة الرقمية 

 
 ؛ةتحيين البرنامج الوطني لإلدارة اإللكتروني 

 
 .تعزيز األنظمة المعلوماتية للتدبير اإلداري 

  
إلدارة ومن أجل دعم مختلف القطاعات الوزارية لالنخراط الفعلي في مسلسل إصالح ا

 في التمويل 2009 سيساهم صندوق تحديث اإلدارة العمومية برسم سنة ،وتحديث القطاعات العمومية
 مشاريع تتعلق بتعزيز تدبير الموارد البشرية والجهوية وتخفيف البنيات اإلدارية وكذا 10المشترك ل

  .  مليون درهم19تبسيط المساطر بتكلفة إجمالية تبلغ 

  درهم؛ 48.924.000  .......................... نفقات الموظفين -
  درهم؛ 15.540.000  .......... نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  .درهم 29.918.000  ........................... نفقات االستثمار-
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  للحكومة ألمانة العامة  ا9.4
  

 49.684.000 ما قدره 2009يبلغ الغالف المالي المرصد لألمانة العامة للحكومة برسم سنة 
  : موزع كما يلي ،درهم

  
  

عتمادات أساسا لمواصلة برنامج تحديث مصالح األمانة العامة للحكومة اال  هذهسيتم تخصيص
  :الذي يتجلى في العمليات األساسية التالية

   
ص القانونية لفائدة المصالح المكلفة بدراسة مشاريع النصواقتناء التجهيزات المعلوماتية  

 وكذا تفعيل السياسة ،والتنظيمية التي تحيلها اإلدارات العمومية على األمانة العامة للحكومة
 ؛تحيين وترميز النصوص القانونية والتنظيميةب الحكومية المتعلقة

 
 تجديد جزء من حظيرة السيارات؛ 

 
  القطاع؛لهذا اإللكتروني موقع بال1912مواصلة نشر كل أعداد الجريدة الرسمية منذ  

 
توسيع الولوج إلى شبكة االنترنيت لفائدة المصالح المكلفة بالشؤون العامة والترجمة بهذا  

 .القطاع
 

  المحاكم المالية  10.4
  

 ،درهم 122.890.000 ما قدره 2009تبلغ االعتمادات المرصدة للمحاكم المالية برسم سنة 
  :موزعة كما يلي 

  

  
ات مجلس األعلى للحسابالتوجيهات اإلستراتيجية للتنفيذ مواصلة وتهدف هذه االعتمادات إلى 

  : المحاور التاليةعلى يرتكزالذي 
  

 وذلك في إطار إصالح تدبير ،تفعيل مبادئ الفعالية والترشيد وحسن أداء التدبير العمومي 
المالية العمومية والمقاربة الجديدة لتدبير الميزانية المرتكزة على النتائج التي التزم بها 

 المغرب؛
 

  درهم؛ 41.098.000  ............................... نفقات الموظفين -
  درهم؛ 7.458.000  ................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .درهم 1.128.000  ................................االستثمار نفقات -

   درهم؛64.936.000  ............................... نفقات الموظفين -
   درهم؛24.309.000  ................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .درهم 33.645.000  ................................ نفقات االستثمار-
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لمالئم للمالية العمومية عبر تطبيق مبدأ تعميم ضمان الشفافية والحكامة الرشيدة والتدبير ا 
 تقديم الحسابات؛

 
سهل تبادل المعلومات بين مختلف هيئات مراقبة المالية يلإلعالم والتواصل وضع أنظمة  

 ؛العمومية
  

والموظفين التقنيين واإلداريين من خالل تنظيم دورات  القدرات المهنية لهيأة القضاة تعزيز 
 ادة تأهيلهم من أجل ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة باإلدارة العمومية؛ وإعتكوين المستمرلل

 
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

 
  : إلى ما يلي2009دف برنامج عمل المجلس األعلى للحسابات برسم سنة وفي هذا اإلطار، يه

 
 مواصلة أشغال توسيع مقر المجلس األعلى للحسابات؛ 

 
 ،إنطالق أشغال بناء مقر المجلس الجهوي للحسابات بسطات وإنهاء أشغال مقر أكادير 
ي يهدف الذو في إنجازهفي إطار البرنامج الذي شرع المجلس األعلى للحسابات ذلك و

في مقرات تستجيب لخصوصياتها  إلى اإلحداث التدريجي للمجالس الجهوية للحسابات
 من خالل اعتماد مقاربة موحدة للتهيئة وفق تصميم هندسي مميز؛

 
  مجالس جهوية للحسابات ؛7تهيئة وتجهيز  

 
من   عبر استعمال تقنيات التواصل واإلعالمالمالية المعلوميات في المحاكم اعتمادتنمية  

 .أجل تعزيز فعالية تدخالتها للتصديق على الحسابات وتقويم اإلختالالت
  

  العالقات مع البرلمان  11.4
      

 ما 2009تبلغ االعتمادات المخصصة لفائدة الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان برسم سنة 
  : موزعة كما يلي ،درهم 20.074.000قدره 

  
  
  
  
إلى هدف هذه االعتمادات إلى تنفيذ برنامج العمل االستراتيجي لهذا القطاع والذي يرمي ت
وكذا تتبع مسار .البرلمانالحوار بين الهيئات التنفيذية والتشريعية والتمثيل بشكل دائم للحكومة بتعزيز 

  .الدراسة والمصادقة على مشاريع النصوص القانونية
 2009 يتعلق برنامج عمل الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان برسم سنة ،وفي هذا اإلطار

 من أجل تحسين متابعة ا المعلوماتية ووسائل عملهاتهيئة مقر هذه الوزارة وتنمية حظيرتهأساسا ب
 .الحكومةوتنسيق العالقات بين غرفتي البرلمان  وتينأشغال الغرف

   درهم؛15.257.000  ......................... نفقات الموظفين -
  .درهم 4.817.000  ............... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
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 التكاليف المشتركة  12.4

  
  التسيير 1.12.4

    
 ما قدره 2009برسم سنة تبلغ االعتمادات المتوقعة برسم ميزانية التسيير للتكاليف المشتركة 

الية مقارنة مع السنة الم %-2,07 درهم أو 992.797.000 انخفاضدرهم أي ب 47.019.203.000
  . مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة14 التي تميزت بفتح اعتمادات إضافية بمبلغ 2008

  
  : التحويالت المخصصة لفائدة،تهم العمليات األساسية المبرمجة في إطار هذا الفصلو
  

 . مليون درهم10.871.... ........................الصندوق المغربي للتقاعد  
  

تحمالت العادية برسم السنة المالية ويأخذ بعين االعتبار االنعكاس المالي  ويغطي هذا الغالف ال
ومراجعة  لتطبيق التدابير المتخذة في إطار الحوار االجتماعي لتسوية وضعية بعض شرائح الموظفين

 الشطر األول   من عجز نظام منح المعاشات العسكرية وكذالثالثوتصفية الشطر اأجور رجال السلطة 
  .  لعملية المغادرة الطوعية على الصندوق المغربي للتقاعداإلضافي االنعكاس المالي من المتبقي 

  
 ؛مليون درهم 32.900... والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطانيقاصةصندوق الم 

  
.  2008 سنة  اعتماداتمليون درهم مقارنة مع 1.100 قدره انخفاضا هذه االعتمادات عرفت

والمواد بما فيها الدقيق والسكر ة تكاليف دعم أسعار المواد الغذائية األساسية  لتغطيوسيتم تخصيصها
تصفية متأخرات لدرهم  ماليير 5باإلضافة إلى   درهمار ملي27,9  إجمالي يصل إلىالبترولية بمبلغ

سيتم تمويل صندوق المقاصة بمداخيل حساب دعم المواد وعالوة على هذه  .2008األداء عن سنة 
  .ي من المنتظر أن تبلغ مليار درهمت الاألساسية

  
  . مليون درهم1.675.......... ......................................االحتياط االجتماعي  
  
  :على الشكل التاليهذا الغالف توزع وي
  

           األساسي لفائدة  مساهمة الدولة في نظام التأمين اإلجباري عن المرض 
 . مليون درهم1.330.. ..........................................موظفي القطاع العام

    
 2008 مليون درهم مقارنة مع سنة 59,84الذي عرف ارتفاعا ب خصص هذا الغالف يوس

وتصفية . لتمويل مساهمة الدولة بصفتها مشغل في التأمين اإلجباري عن المرض للقطاع العام
  .اط االجتماعيالصندوق الوطني لمنظمات االحتيمتأخرات 
  

 ؛ مليون درهم300....... ................: .......تعاضدية القوات المسلحة الملكية 
  مساهمة الدولة في التغطية الصحية األساسية لفائدة ضحايا 

 . مليون درهم45........ ...............................انتهاكات حقوق اإلنسان  
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  االستثمار2.12.4
  

 ما قدره  2009ادات المفتوحة برسم ميزانية االستثمار للتكاليف المشتركة برسم سنة تبلغ االعتم
 مقارنة مع % 1,70  درهم أي194.968.000 درهم مسجلة بذلك زيادة تقدر بـ 11.635.280.000

   .2008السنة المالية 
  
    :طار بما يلياإلتتعلق العمليات األساسية المبرمجة في هذا و

  
اقتناء وإصالح معدات القوات المسلحة " حساب الخاصدفعات لفائدة ال 

  مليون درهم؛ 6.521.................. ............."..............................الملكية
  

  . مليون درهم3.130......... ....................المساهمات المالية والمساعدات المختلفة 
 

 من مجموع االعتمادات المسجلة برسم التكاليف  %26,90وتضم هذه االعتمادات التي تمثل 
  :المشتركة، أساسا التحويالت برسم العمليات التالية

  
  مليون درهم؛580.......:.إعانات لفائدة وكاالت اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 
  م؛ مليون دره355.. .....:.تسديد مستحقات القروض الخاصة ببعض المؤسسات العمومية 

 
  مليون درهم؛250....................المساهمة في إنجاز مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق 

  
  مليون درهم؛offshoring........(.................250(إنعاش الشغل وترحيل الخدمات  

  
 ؛ مليون درهم250.......................................................إنعاش الصادرات 

  
 . مليون درهم66,60. ......:..ات لرسملة وهيكلة المؤسسات والمقاوالت العموميةمخصص 

 
  مليون درهم؛ 1.300..........:دفعات لفائدة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 
  : مليون  درهم منها434,28................................استرداد الفوائد عن القروض  

  

 .رهم برسم استردادات فوائد قروض البناء مليون د430 
 

  مليون درهم؛200.......... ..................دفعات لفائدة صندوق إنعاش االستثمار 
  

تغطية مخاطر صرف العمالت المرتبطة بالقروض  الخارجية في إطار دعم الدولة  
 .ليون درهم م50.......................: .................لبعض المؤسسات المالية
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 أحكاما ذات طابع جبائي 2009تتضمن 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 

   التـأهيــل و المصادقة التـأهيــل و المصادقة--  11

   التأهيل التأهيل--  11--11
 

 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير 183 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 
لى الواردات والصادرات وكذا الرسوم الداخلية على االستهالك بناء على قانون إذن بإصدار المفروضة ع

 . من الدستور45وذلك وفقا ألحكام الفصل 
  

من   I– 2 من الدستور والمعمول به بموجب المادة 45وطبقا للتأهيل المنصوص عليه في الفصل  
 : كومة أن تقوم بمقتضى مراسيم، تم الترخيص للح 2008قانون المالية للسنة المالية 

 
بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات  −

  والصادرات ، وكذا الرسوم الداخلية على االستهالك ؛

 :بتغيير أو تتميم كذلك بمراسيم  −

المنفصلة ولوازمها قوائم السلع التجهيزية والمعدات واألدوات وكذا أجزائها وقطعها  •
  الضرورية وذلك بهدف إنعاش وتنمية االستثمار؛

قوائم المنتجات التي يعود أصلها ومصدرها إلى بعض البلدان اإلفريقية المستفيدة من اإلعفاء  •
  .وكذا قائمة الدول المذكورة أو التخفيض من رسم االستيراد

 
، على تأهيل  2009ن المالية لسنة  من مشروع قانو2 من الفصل Iوفي نفس اإلطار، ينص البند  

 .2009الحكومة التخاذ نفس اإلجراءات أعاله وذلك خالل السنة المالية 
  

   المصـادقـة المصـادقـة--  22--11
 

إن المراسيم المتخذة بموجب التأهيل التشريعي المشار إليه أعاله، يجب أن تخضع للمصادقة  
 . من الدستور45ل وذلك طبقا ألحكام الفصل البرلمانية عند انتهاء األجل المنصوص عليه في قانون التأهي

  
، يرمي إلى المصادقة على 2009 من مشروع قانون المالية لسنة 2 من المادة II، فإن البند  لذا 

  :2008المراسيم التالية المتخذة سنة 
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بتغيير المرسوم رقم ) 2008 يناير 16 (1429 محرم 7 الصادر في 2.08.01 المرسوم رقم -1
بوقف استيفاء رسم االستيراد ) 2007 يناير 19 (1427 من ذي الحجة 29اريخ  بت2.07.84

 :قين على بعض أنواع المنتجات والضريبة على القيمة المضافة عند االستيراد المطب
 

 2007-2006 بموجة الجفاف القاسية التي عرفها موسم 2008-2007تأثر الموسم الفالحي لسنة  
وتفاقمت هذه .  اد المخصصة لعلف الماشية وبالتالي إلى ارتفاع ثمنهاحيث أدت إلى تقليص مخزون المو

 . الوضعية بارتفاع األسعار الدولية لعلف الماشية وبالخصوص الحبوب العلفية
  

 ماي، 31وبهدف مواصلة الجهود الرامية إلى المحافظة على القطيع، بدا من المالئم تمديد، إلى غاية  
راد والضريبة على القيمة المضافة المطبقين على بعض المواد المخصصة  وقف استيفاء رسم االستي2008

 . 2007 يناير 19 بتاريخ 2-07-84موضوع المرسوم رقم ) الخ ... الشعير، الذرة والكسب(لعلف القطيع 
 

بوقف ) 2008 مايو 22 (1429 من جمادى األولى 16 الصادر في 2.08.242 المرسوم رقم -2
 المفروض على القمح الصلب وبتغيير مبلغ الرسم الجمركي الواجب استيفاء رسم االستيراد

   :استيفاؤه عند االستيراد المفروض على القمح اللين
 

بهدف حماية تنافسية الصناعة الوطنية المتعلقة بمشتقات القمح الصلب وتمكينها من التموين بأثمنة  
، وقف استيفاء رسم االستيراد   الضروري، بدا من مناسبة في ظل االرتفاع المهول ألسعار هذه المادة

 . 2009 مايو 31 إلى غاية 2008المطبق على القمح الصلب ابتداء من فاتح يونيو 
  

ومن جهة أخرى ولضمان تسويق عادي لإلنتاج الوطني من الحبوب بالنسبة للموسم الفالحي الحالي  
 30ادة من ـذه المـق على هـستيراد المطب، رفع مبلغ رسم اال ، بدا من المناسب ة مشجعة للفالحينـبأثمن
 . 2008ابتداء من فاتح يونيو  % 50إلى 

 
بوقف استيفاء ) 2008 يوليو 29 (1429 من رجب 25 الصادر في 2-08-429المرسوم رقم -3

  :رسم االستيراد المفروض على بعض أنواع األغذية المخصصة لتغذية الحيوانات
 

وهكذا . رئيسية المعدة لتغذية الماشية ارتفاعا متزايدا في السوق الدوليةسجلت األثمنة الدولية للمواد ال 
 % 31، عرفت هذه األثمنة ارتفاعا بنسبة  2008 إلى يناير 2007فإنه خالل الفترة الممتدة ما بين يناير 

 . بالنسبة لكسب عباد الشمس % 86بالنسبة لكسب حبوب الصويا و % 35بالنسبة للذرة و 
  

، بدا من المالئم وقف  ة الجهود الرامية إلى تأهيل قطاع الماشية وتحسين تنافسيتهوبهدف مواصل 
 إلى 2008استيفاء رسم االستيراد المطبق على بعض المواد المعدة لتغذية الماشية وذلك ابتداء من فاتح يونيو 

 . 2009 مايو 31غاية 
  

بوقف استيفاء ) 2008و  يولي29 (1429 من رجب 25 الصادر في 2-08-430 المرسوم رقم -4
  : على القمح اللين رسم االستيراد المفروض

 
 % 26تميز الموسم الفالحي الحالي بضعف كبير في محصول القمح اللين حيث سجل انخفاضا بنسبة  

وقد نتج عن هذه الوضعية صعوبات كبيرة فيما . مقارنة مع المعدل المسجل خالل الخمس مواسم األخيرة
 . ه المادة األساسية بالنسبة لقطاع الحبوبيخص التموين من هذ
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وبهدف ضمان تموين منتظم للسوق الوطني من هذه المادة، بدا من المالئم، استيفاء رسوم االستيراد  
  . 2008 غشت 16المطبق على القمح اللين ابتداء من تاريخ 

  
  :واد بتغيير مبالغ الرسم الجمركي المطبقة على بعض الم2-08-266المرسوم رقم -5

 
في إطار تشجيع تنافسية الشركات المغربية قصد تمكينها من مواجهة المنافسة األجنبية المترتبة على  

، تخفيض رسم االستيراد المطبق على بعض  ، بدا من المالئم دخول اتفاقات التبادل الحر حيز التطبيق
ج واأللبسة والصناعات الغذائية وصناعة المدخالت والمواد األولية المستعملة في القطاع الفالحي وقطاع النسي

 .حفاظات األطفال والمنظفات والبطاريات الجافة 
  

ومن أجل تثمين منتجات الصيد القابلة للتحويل و الرفع من قدرة المتعاملين االقتصاديين الوطنيين  
 ،  تخفيض على غزو األسواق الخارجية مع ضمان تموين كافي للسوق المحلي من السمك، بدا من المناسب

 . % 25إلى %  50رسم االستيراد المطبق على بعض أنواع السمك من 
  

 : وأخيرا  وبهدف تقويم التعريفة الجمركية المطبقة على بعض المواد، بدا من المالئم 
  

وذلك بهدف دعم %  25إلى %  2,5الرفع من نسبة رسم االستيراد المطبقة على الطبشورة من  −
  ؛ اإلنتاج المحلي

 4806.40.90.00على البنود التعريفية رقم %  40إلى %  50رسم االستيراد من تخفيض  −
 . ، قصد المالئمة مع النسبة القصوى لرسم االستيراد المعمول بها حاليا 8305.10.00.00و

 التي تم بموجبها نسخ القانون المنظم 04-03تنسيق المسمية الجمركية مع أحكام القانون رقم  −
 . راتلصناعات تركيب السيا

  
  :المطبقة على اللدائن و مصنوعاتهابتغيير مبالغ الرسم الجمركي  286-08-2المرسوم رقم-6

  
بالمغرب في عدة ميادين كصناعة اللفائف ) secteur de la plasturgie(يتطور قطاع اللدائن  

ساهمته في إنتاج المواد ، كما يتميز بارتفاع قيمته المضافة من خالل م وصناعة السيارات وكذلك قطاع البناء
 . )matériaux composites(المركبة 

  
رغم هذا التميز لقطاع اللدائن إال أنه يواجه بعض الصعوبات التي تعيق نموه، خاصة ما يتعلق منها  

 . بارتفاع كلفة اإلنتاج المترتبة عن ارتفاع أثمنة المواد األولية و المتعلقة أساسا بمستوى سعر البترول الخام
  

، بدا من  لذا وقصد الرفع من تنافسية قطاع اللدائن بالمغرب وتمكينه من تنويع مصادر تموينه 
 من التعريفة الجمركية وذلك بخفض رسم 39، إعادة النظر في المنظومة التعريفية للفصل  الضروري
  :االستيراد

  
  ؛ و بالنسبة للمنتجات التامة الصنع من لدائن %  32,5 إلى -

 .بالنسبة للمواد األولية المستعملة حصرا في صناعة اللدائن  %  17,5 إلى -
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     مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة--22
  

 قبول األختام المستعملة من طرف الخواص أو الهيئات المقبولة من طرف – 40الفصل  −
   :اإلدارات الجمركية األجنبية

 
 أن األختام المستعملة من طرف المتعاملين  من مدونة الجمارك الحالي على40ينص الفصل  

  . االقتصاديين هي تلك المقبولة من طرف اإلدارة طبقا للشروط المحددة من طرفها
 

ويهدف التعديل المقترح إلى قبول كذلك األختام المستعملة من طرف الخواص أو من طرف الهيئات  
ر اتفاقيات تبرم مع هذه اإلدارات الجمركية المقبولة من قبل اإلدارات الجمركية األجنبية وذلك في إطا

  . والهادفة إلى إقرار االعتراف المتبادل بالمراقبة
 

وتندرج هذه االتفاقيات في إطار تطبيق نظام المعايير للمنظمة العالمية للجمارك التي تهدف إلى  
  .حماية السلسلة اللوجيستسكية الدولية وضمان سيولة التجارة

  
   :المتعلق بالمتعامل االقتصادي المقبول)  المكرر73الفصل (  و فصل جديد إحداث قسم جديد -

 
، يعترف بصفة المتعامل االقتصادي المقبول لكل  طبقا لنظام المعايير للمنظمة العالمية للجمارك 
 . يتوفر على وضعية سليمة مع إدارة الجمارك اقتصادي يعمل بشكل منظم وشفاف ومتعامل

  
ل االقتصادي المقبول االعتراف به من طرف اإلدارات الجمركية األجنبية في وتخول صفة المتعام 

 . إطار اتفاقيات تبرم معها تتعلق بمبدأ االعتراف المتبادل بالمراقبة الجمركية
  

وتسمح صفة المتعامل االقتصادي المقبول االستفادة من عدة امتيازات وتسهيالت مسطرية مما يساهم  
 . جال المرتبطة بالعمليات الجمركيةفي تخفيض التكاليف واآل

  
فإن إدارة الجمارك قامت كخطوة أولى بتنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتصنيف  ، ولإلشارة 

 الذي يشكل مرحلة أولية لوضع نظام تمنح بمقتضاه صفة (catégorisation des entreprises)المقاوالت 
 .المتعامل االقتصادي المقبول 

  
ديل المقترح يهدف إلى التنصيص في مدونة الجمارك على مبدأ المتعامل االقتصادي وهكذا، فإن التع 

المقبول والتنصيص على أن معايير وكيفيات اختيار المتعاملين االقتصاديين المعنيين تحدد بقرار للوزير 
 . المكلف بالمالية

  
مفصلة المسجلة، التنصيص على أن حاالت إلغاء التصاريح الجمركية ال:   المكرر78 الفصل -

   :يمكن أن تغير و تتمم بنص تنظيمي
 

 المكرر من مدونة الجمارك الحالي على الحاالت التي يسمح فيها بإلغاء التصاريح 78ينص الفصل  
 .  الجمركية المفصلة بعد تسجيلها
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ت مبررة مند تبني هذا المبدأ، تزايدت حاالت إلغاء هذه التصاريح بحيث تجد اإلدارة نفسها أمام حاال 
وغير منصوص عليها في الفصل المذكور وال يمكن إدراجها إال بتعديل الفصل المذكور في إطار قانون 

 . المالية المقبل
  

، يهدف االقتراح المقدم إلى التنصيص على أن حاالت إلغاء التصاريح الجمركية المفصلة  وعليه 
 . المسجلة، يمكن أن تغير وتتمم  بنص تنظيمي

  
التنصيص على أن طلب المصادرة للسلع المحجوزة ضد مجهولين يتم لدى أقرب :  259 الفصل -

  :محكمة ابتدائية 
 

 من مدونة الجمارك الحالي على أنه يمكن لإلدارة أن تطلب من المحكمة االبتدائية 259ينص الفصل  
 . مصادرة البضائع المحجوزة عندما تكون هذه البضائع محجوزة ضد مجهولين

  
أثناء تقديم طلب المصادرة  طبيقا لمقتضيات هذا الفصل فإن بعض المكاتب الجمركية تضطروهكذا وت 

إلى اللجوء إلى المحاكم التي يتم ضمن اختصاصها الترابي حجز البضائع والتي تتواجد في مناطق جغرافية 
 . بعيدة عن تلك المكاتب الجمركية

  
تب الجمركية من وضع طلبات المصادرة للبضائع ، يقترح التعديل تمكين المكا ولتفادي هذه الوضعية 

 . المحجوزة ضد مجهولين لدى المحكمة األقرب
 

   تعريفة الرسوم الجمركية-3
  

   اإلصالح الجبائي-3-1
 

، أبرم المغرب اتفاقيات التبادل الحر مع بعض الدول أو مع  بهدف االندماج في االقتصاد العالمي 
 .مجموعات من الدول 

  
تفاقيات إلى إقامة، بصفة تدريجية، منطقة التبادل الحر عبر مسلسل تفكيكي لرسوم وتهدف هذه اال 

االستيراد والرسوم ذات األثر المماثل المطبقة على المواد الصناعية وعلى بعض منتجات الصناعة الغذائية 
 .التي تستجيب لقواعد منشأ متفق عليها 

  
في إطار اتفاقيات التبادل الحر سببا في تغيير وجهة ويمكن أن تشكل االمتيازات التعريفية الممنوحة  

المبادالت التجارية التي تتم مع جهات أخرى لفائدة الجهات المعنية بهذه االتفاقيات وذلك نظرا لوجود فارق 
غير (جبائي بين المواد المستوردة في إطار التبادل التفضيلي وتلك المنجزة في إطار نظام الحق العام 

عاظم هذا الفارق مع صيرورة وتيرة التفكيك التعريفي مما سيؤدي إلى تشجيع المتعاملين ، وسيت)تفضيلي
االقتصاديين على التموين من مزودي الدول التي أبرمت اتفاقيات التبادل الحر على حساب النجاعة 

 . االقتصادية
  

ريين وبالتالي مصدرا كما أن الحفاظ على فارق تعريفي مهم قد يشكل عائقا أمام تنويع الشركاء التجا 
لذا، بدا من الضروري تخفيض الفارق التعريفي بين الجباية .  لضياع مداخيل جمركية لفائدة الخزينة

 . الجمركية التفضيلية وتلك الخاضعة لنظام الحق العام
  

 الذي يتزامن مع التحرير التعريفي التام المنصوص 2012وبهدف تفادي فارق تعريفي كبير في أفق  
بالخصوص في اتفاقية التبادل الحر بين المغرب واالتحاد األوروبي وتفادي كذلك تغيير وجهة المبادالت عليه 
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 إلى 2009للفترة الممتدة من  ، بدا من المالئم التنصيص على مخطط تدريجي لإلصالح الجبائي التجارية
2012  .  

  
 المواد الصناعية الواردة في ويهدف هذا المخطط إلى تخفيض رسم االستيراد األقصى، المطبق على 

 وتقليص عدد نسب المبالغ 2012في أفق %  25 من تعرفة الرسوم الجمركية،  إلى 97 إلى 25الفصول من 
 : ، و ذلك وفق السيناريو التالي 4 إلى 6الجبائية من 

  

مقادير رسم اإلستيراد المطبقة 
  2012  2011  2010  2009  2008في 

10  7,5  5  2,5  2,5  

17,5  10  5  2,5  2,5  

25  20  17,5  10  10  

32,5  27,5  27,5  25  17,5  

40  35  35  30  25  
    

تخفيض رسم االستيراد المطبق على مواد الصيد البحري الواردة في  -3-2
  :  من تعريفة الرسوم الجمركية03الفصل 

 
لنسبة إن عدم انتظام الكميات المصطادة من السمك بالمغرب يؤدي إلى نقص في المواد األولية با 

وتؤدي هذه الوضعية إلى جعل .  للصناعات الوطنية المختصة في تثمين وتحويل مواد الصيد البحري
الوحدات الصناعية تعمل دون بلوغ القدرة القصوى إلنتاجها، مما قد يؤدي إلى اضطراب نشاطها اإلنتاجي 

ن عمال قطاع الصيد األمر الذي يمكن أن يتسبب في خلق مشاكل اجتماعية وخيمة لدى فئات عريضة م
 . البحري

  
كما أن االنقطاع الدوري في اإلنتاج والصعوبات الذي تنجم عنه فيما يخص تزويد السوق المحلي أو  

العالمي، يعيق الجهود المبذولة لتمكين مواد الصيد البحري المحولة بالمغرب من المحافظة على مكانتها في 
 . ة العالميةالسوق الدولية و بالتالي رفع رهان المنافس

  
ومن أجل ضمان تموين كافي من منتجات الصيد البحري وتشجيع إحداث وحدات تحويلية بهدف  

، يقترح خفض رسم االستيراد المطبق على المواد الواردة في  تزويد السوق الوطنية والدولية على حد سواء
 . % 10، إلى   من التعريفة الجمركية03الفصل 

 
اقتراح إرجاء تمديد اإلعفاء من الرسم الداخلي : لى االستهالك الضرائب الداخلية ع– 4

الغازية ما على االستهالك المفروض على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكاربور 
  عدا الغازات السائلة 

 
، تم رفع مقدار الضريبة الداخلية على االستهالك  1997-1996بموجب قانون المالية لسنة  

 إلى 2، ما عدا الغازات السائلة، من  البترول وغيره من مواد الهيدروكابور الغازيةالمفروضة على غاز 
 .  متر مكعب1000 درهم ل402
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 متر مكعب على أساس القدرة الحرارية 1000 درهم ل377,6وقد تم خفض مقدار هذه الضريبة إلى  
  .1999-1998للغاز الطبيعي وذلك بموجب القانون المالي للسنة المالية 

 
ونظرا للصعوبات المالية التي يجتازها المكتب الوطني للهيدروكابورات والمعادن، تم إرجاء تاريخ  

تطبيق مبلغ الضريبة الداخلية على االستهالك المفروضة على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكابور 
، حيث أن استيفاء هذه 1997-1996، منذ قانون المالية للسنة المالية  الغازية، ما عدا الغازات السائلة

 . متر مكعب 1000 درهم ل2الضريبة يتم حاليا على أساس 
 

، يقترح تأجيل تاريخ دخول هذا اإلجراء حيز التنفيذ إلى غاية فاتح يناير  ، ولنفس األسباب وحاليا 
2010 . 

 
  -بوكراع- شركة فوس– إعفاء - 5

  
 1992 ديسمبر 29 المؤرخ في 1-92-280 من الظهير الشريف رقم 4بموجب مقتضيات المادة  

، تعفى، من أداء الرسوم والضرائب المستحقة عند االستيراد، المعدات 1993بمثابة قانون المالية لسنة 
بوكراع أو لحسابها في إطار برنامج عملها -، المستوردة من طرف شركة فوس والمواد القابلة للتحويل

  . م الصحراويةالرامي إلى تنمية مناجم الفوسفاط باألقالي
 

  . 1994ولقد تم تمديد هذا اإلعفاء بمقتضى قوانين المالية منذ سنة  
 

  ديسمبر31، إلى غاية  ، يقترح تمديد ونظرا لمساهمة هذه الشركة في تنمية األقاليم الصحراوية 
ويل، المطبقة على المعدات والمواد القابلة للتح اإلعفاء من الرسوم والمكوس عند االستيراد ، 2009

 . بوكراع أو لحسابها-المستوردة من طرف شركة فوس
 

  الضرائب والرسوم ومختلف التدابير الجبائية الضرائب والرسوم ومختلف التدابير الجبائية   --ب ب 
  

   تمديد أجل إعفاء القطاع الفالحي – 1
  

 بمناسـبة الـذكرى     2008 غشت   20تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي ليوم            
والشعب، يقترح تمديد إعفاء القطاع الفالحي من الضريبة علـى الـشركات            الخامسة والخمسين لثورة الملك     
  .2013 دجنبر 31والضريبة على الدخل إلى غاية 

  
وتستفيد من هذا اإلعفاء الدخول الناتجة عن المستغالت الزراعية أو كل نشاط له طابع زراعي غيـر          

  .خاضع للرسم المهني
  

  لدخل تدابير متعلقة بإصالح الضريبة على ا- 2
  

   إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل-2-1
  

بناء على التعليمات السامية لجاللة الملك نصره اهللا الواردة في الخطاب السامي الموجه إلى الـشعب                  
 بمناسبة الذكرى التاسعة لتربع جاللته على عرش أسالفه الميامين والخطاب الموجه            2008 يوليوز   30بتاريخ  
بمناسبة الذكرى الخامسة و الخمسين لثورة الملك والشعب، يقترح تخفيـف العـبء              2008 غشت   20بتاريخ  

  :الجبائي الذي يتحمله الخاضعون للضريبة عن طريق
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 :الرفع من مبلغ الخصم برسم األعباء العائلية  
  

 درهـم   360 إلى   180يقترح رفع مبلغ الخصم من الضريبة اعتبارا لألعباء العائلية من            •
  . درهم 2.160 أشخاص وهو ما يمثل مبلغ 6ملزم وذلك في حدود لكل شخص يعوله ال

  :الرفع من نسبة المصاريف المهنية بالنسبة للمأجورين  

 24.000في حدود   % 20 إلى   17يقترح رفع نسبة المصاريف المهنية القابلة للخصم من          •
  درهم ؛

  :إعادة تنظيم جدول أسعار الضريبة  

   درهم ؛27.000 إلى 24.000برفع شريحة الدخل المعفاة من  •

 بتعديل الشرائح الوسيطة واألسعار المطابقة لها ؛ •

المطبق على الشرائح التي تزيد     %  40 إلى % 42بتخفيض السعر األعلى للضريبة من       •
 . درهم 150.000عن 

 
   خصم فوائد القروض المبرمة من أجل بناء مسكن معد للسكنى الرئيسية -2-2

  
لمنصوص عليها برسم واجبات التسجيل، من جهة، واعتبارا للصعوبات         لتحقيق المالءمة مع اآلجال ا      

 من  28 من المادة    IIالتي تعترض الخاضعين للضريبة الذين يقومون ببناء مساكنهم، يقترح تتميم أحكام البند             
المدونة العامة للضرائب، بالتنصيص على خصم فوائد القروض المبرمة من أجل بناء مسكن معـد للـسكنى                 

  . سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء7ة في حدود الرئيسي
  

عقود عفاء إيرادات الممنوحة    إوقساط أو االشتراكات المتعلقة بعقود تأمين التقاعد         خصم لأل  -2-3
  التأمين على الحياة أو عقود الرسملة

  
يقترح تعـديل   . يلي التكم  تقاعد بهدف التحفيز على االدخار و تشجيع الخاضعين للضريبة على تكوين           
 10 سنوات عـوض     8 إلى    عقود تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية      وذلك بتخفيض مدة   III -28 المادة   أحكام

مجمـوع   المتعلقة بهذه العقود من      قساط أو االشتراكات  سنوات المعمول بها حاليا والمحددة من اجل خصم األ        
  . الدخل المفروضة عليه الضريبة

   
 من أجل إعفاء اإليـرادات الممنوحـة عنـد           10°-57المادة  ف، يقترح كذلك تعديل أحكام      ولتحقيق نفس الهد  

 سنوات  10  عوض     على األقل   سنوات 8 عقود التأمين على الحياة أو عقود الرسملة التي تتجاوز مدتها            اءانته
 . المعمول بها حاليا

  
   طريقة تحصيل الضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية-2-4

  
حقيق المالءمة فيما يتعلق بطريقة تحصيل الضريبة على الدخل برسم األربـاح العقاريـة وتعمـيم                لت  

 مـن   175تحصيلها بواسطة األمر باالستخالص في حالة تصحيح الضريبة، يقترح تعديل مقتضيات المـادة              
  .المدونة العامة للضرائب
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   مراجعة أنظمة الضريبة في مجال الدخول المهنية-2-5

  
  : الحالي النظام 

  
تحدد الدخول المهنية حاليا وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية الذي يعتبر بمثابة نظـام عـام طبقـا                    

  . من المدونة العامة للضرائب32ألحكام المادة 
  

غير أن القانون ينص فيما يخص الدخل المهني على نظامين اختيـاريين، نظـام النتيجـة الـصافية                    
ي، يطبقان اختياريا على الخاضعين للضريبة الذين ال يتجاوز رقم أعمـالهم المحـدد              المبسطة والنظام الجزاف  

 حدود لرقم األعمال بالنسبة لنظام النتيجـة        3(حسب طبيعة المهن واألنشطة التي تتم مزاولتها بعض الحدود          
  ). حدود بالنسبة للنظام الجزافي3الصافية المبسطة و 

  
  :النظام المقترح  

  
مقترح إلى المالءمة بين األحكام المنصوص عليها فيما يخص تحديد الـدخل المهنـي        يهدف التدبير ال  

الخاضع للضريبة على الدخل واألحكام المتعلقة بالحد المعفى من الضريبة على القيمة المضافة وكدا بين حـد     
التجـار الـذين    رقم المعامالت المنصوص عليه في القانون المتعلق بااللتزامات المحاسبية للتجار الذي يلزم             

 . درهم بمسك المحاسبة2.000.000يتجاوز رقم أعمالهم 
  

وعليه، يقترح التقليص من عدد حدود رقم المعامالت المطبقة حاليا من أجل اختيار نظـام النتيجـة                   
  .الصافية المبسطة أو النظام الجزافي، واالحتفاظ بحدين من رقم المعامالت لكل نظام عوض ثالث حدود

  
   إصالح الضريبة على القيمة المضافة  مواصلة- 3

  
 تتم متابعة إصالح الضريبة على القيمة المضافة بهـدف          2009في إطار مشروع قانون المالية لسنة         

  .عصرنتها وتقوية فعاليتها 
  

تتعلق التغييرات المقترحة في هذا الصدد بهيكلة أسعار هذه الضريبة وإلغاء األنظمة االستثنائية غيـر                 
  .المبررة 

  
كما تهدف هذه التدابير إلى تدعيم فعالية هذه الضريبة وذلك بتقوية مبدإ الحياد والشفافية وتبسيط هذه                  

  .الضريبة 
  

  :، يقترح  اعتبارا لما ذكر  
  

 متابعة سياسة التخلي عن كل إعفاء جديد ؛ 
 إلغاء اإلعفاءات غير المبررة ؛ 
اج وذلك من أجل إلغاء حاالت المصدم       العمل على توحيد األسعار المطبقة في جميع مراحل اإلنت         

 . بغية تدعيم مبدأ حياد هذه الضريبة 
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   %50 إعفاء المساجد بنسبة -3-1

  
يندرج هذا التدبير تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجاللة محمد السادس نصره اهللا الـواردة فـي                  

 . 2008 شتنبر 27يخ خطابه بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس األعلى للعلماء بتار
  

  إعفاء األدوية المضادة للسرطان-3-2
  

ينحصر حاليا اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند االستيراد بالنـسبة لألدويـة المـضادة                  
 و  3004 . 32 . 20 و   3004 . 20 . 20 و   3004 .10 . 20للسرطان المصنفة فقط في األبواب التعريفيـة        

من المدونة  ) 36° (– 123 تطبيقا لمقتضيات المادة     3004 . 90 . 20 و   3004 .40 . 20 و   3004 .39 20
  . العامة للضرائب

  
إال أنه نتيجة للدراسات والبحوث العلمية في هذا الميدان، ظهرت أدويـة جديـدة ال تنـدرج ضـمن            

  .  األبواب التعريفية المشار إليها أعاله
  

بائي الحالي من أجل تمتيع جميع األدويـة المخصـصة          ونتيجة لهذا التطور يجب مراجعة النظام الج      
 2009لمعالجة داء السرطان من اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ، لذا يقترح ابتداء من فاتح ينـاير                   

  . إعفاء األدوية المضادة للسرطان دون ذكر األبواب التعريفية المشار إليها أعاله
  

   مالئمة حد فرض الضريبة -3-3
  

إطار إصالح الضريبة على القيمة المضافة الهادف إلى توحيد الحد األدنى لإلخضاع، من أجـل               في    
تحسين تكلفة تسيير هذه الضريبة واإلبقاء بالنسبة للخضوع لهذه الضريبة فقط على المنشآت القـادرة علـى                 

 الحد األدنـى لإلخـضاع    رفع2009، يقترح ابتداء من فاتح يناير  احترام التزاماتها المحاسباتية والتصريحية 
  . درهم500.000 إلى 180.000بالنسبة لصغار الصناع وصغار مقدمي الخدمات من 

  
  %7على بعض المواد الخاضعة لسعر  % 10 تطبيق سعر -3-4

  
في إطار اإلصالح الرامي إلى إرساء ضريبة على القيمة المضافة بسعرين مـع تخفـيض الـسعر                   

  : على% 10تطبيق سعر العادي، يقترح 
 

الرسم المستحق على المرور في الطرق السيارة التي تستغلها شركات متمتعة باالمتيـاز             ) أ
  ؛ في ذلك

  
األغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن وكذا الكسب المستعمل لصنعها، ما عدا األغذية            ) ب

  البسيطة مثل الحبوب والنفايات واللباب وحثالة الشعير والتبن؛ 
  
  . زليالصابون المن) ج

  
وتجدر اإلشارة إلى أن الفدرالية الوطنية لمنتجي الزيوت تلتزم بعدم المساس بثمن الصابون المنزلـي                 

  .واألغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن 
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   تدابير متعلقة بالضريبة على الشركات- 4

  
   توضيح شروط االستفادة من االمتيازات الجبائية المخولة للشركات القابضة الحرة-4-1

  
يهدف هذا التدبير إلى توضيح شروط استفادة الشركات القابضة الحـرة مـن االمتيـازات الجبائيـة                   

المخولة لها بالتنصيص على أن هذه الشركات يجب أن ينحصر غرضها االجتمـاعي فـي تـدبير محفظـة                   
ت وامتالك مساهمات في شركات غير مقيمة، أخدا بعين االعتبار للغاية التي أنشئت من أجلها المناطق                السندا

  . المالية الحرة و الهادفة إلى تشجيع األنشطة مع الخارج
  

   تشجيع رأسملة المقاوالت الصغرى والمتوسطة-4-2
  

قوية هيكلتها الماليـة حتـى      في إطار سياسة التخفيف من الضغط الجبائي على المقاوالت ومن أجل ت             
تتمكن من مواجهة المنافسة الدولية، يقترح إدراج تدبير جبائي يرمي إلى تـشجيع الزيـادة فـي رأس مـال                    

  . مليون درهم50المقاوالت الصغرى والمتوسطة التي يساوي أو يقل رقم معامالتها عن 
  

حصص مشاركة نقديـة أو بـديون       وسيمكن هذا التدبير المقاوالت التي تقوم بزيادة في رأس مالها ب            
 بإدخال  2009 ديسمبر   31مستحقة عليها في حسابات شركات جارية خالل الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و             

من مبلغ الزيادة المحققة فـي رأس       % 10الغاية، من االستفادة من تخفيض من الضريبة على الشركات نسبته           
  .المال

  
  ل تدابير متعلقة بواجبات التسجي- 5
  

  :تطبيق واجب النظام العام على اقتناء العقارات  
  

   .ريق المرابحةط اقتناء العقارات عن عنديرمي هذا التدبير إلى تفادي االزدواج الضريبي   
 

   تدابير مشتركة بين الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل- 6
  

تج عن تفويـت عناصـر األصـول         إلغاء التخفيضات المطبقة على زائد القيمة اإلجمالي النا        -6-1
  الثابتة

  
يشكل هذا التدبير المتعلق بإلغاء التخفيضات المطبقة على زائد القيمة اإلجمالي الناتج عـن تفويـت                  

 و الهادفة إلى تخفـيض سـعر        2008عناصر األصول الثابتة امتدادا للتدابير المدرجة في قانون المالية لسنة           
  .لذي يشكل أساس فرضهاالضريبة مع توحيد و توسيع الوعاء ا

  
ومن شأن هذا التدبير المتعلق بعقلنة االمتيازات الجبائية تمكين المغرب من مسايرة أفضل التجـارب                 

الجبائية الدولية و تحسين تنافسية نظامه الجبائي في أفق التخفيض من أسعار الضريبة المتوخى من اإلصالح                
  .الجبائي الجاري

  
   منشآت تصدير المعادن المستعملة تطبيق السعر العادي على-6-2

  
هـذه   المنشآت المـصدرة ل    عالمستعملة، يقترح إخضا  المعادن  بمن أجل ضمان تزويد السوق الداخلية         

 .لضريبة على الدخللجدول الضريبة بالنسبة للمعادن للضريبة على الشركات بالسعر العادي وا
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   تمديد تخفيض الضريبة لفائدة المنعشين العقاريين-6-3
  

لمدة % 50يهدف هذا التدبير إلى تمديد تخفيض الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة                
 - 92سنتين لفائدة المنعشين العقاريين الذين ينجزون مساكن اجتماعية كما هي منصوص عليها فـي المـادة                

  . من المدونة العامة للضرائب وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة°28
  

  دابير مشتركة بين الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ت- 7
  

  :إلزامية إيداع اإلقرارات والقيام باألداءات بطريقة الكترونية  
  

يندرج هذا التعديل في إطار تحسين التدبير الجبائي تبعا لإلجراءات المتخـذة لتـصنيف الـشركات                  
المصالح الجبائية ومن أجل تمكين الشركات الكبرى من االستفادة         ومنحها األسبقية في معالجة ملفاتها من لدن        

  .من الخدمات االلكترونية العصرية
  

وفي هذا الصدد ، يقترح سن إجبارية اإلقرار واألداء اإللكترونين و ذلك بشكل تدريجي ابتـداء مـن             
 درهـم دون احتـساب      مليـون ) 100( ، بالنسبة للمنشآت التي يفوق رقم معامالتها مائـة           2010فاتح يناير   

  .الضريبة على القيمة المضافة 
  

   المساطر الجبائية – 8
  

   تعزيز مراقبة األرباح المحولة للخارج-8-1
  

في إطار مالءمة وسائل الحد من التهرب الضريبي على المستوى الدولى فيما يتعلق باألرباح المحولة                 
مة بالخارج وبهدف الحفاظ على تنافسية المنـشآت        من طرف المنشآت التابعة المقيمة بالمغرب للمنشآت المقي       

  :المغربية يقترح تعزيز وسائل مراقبة هذه العمليات بإدراج التدابير التالية 
  

تتميم المقتضيات المتعلقة بتحويل األرباح عن طريق األسعار و ذلك بالتنـصيص علـى               
  أو الشراء ؛  تقييم األرباح على غرار طريقة الزيادة أو النقصان في أثمنة البيع 

إلزامية المنشآت المتواجدة بالمغرب باإلدالء إلدارة الضرائب بالعناصر المتعلقة بالتبعيـة           
  .للمنشآت المتواجدة بالخارج 

  
   إحالة الوثائق على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية -8-2

  
لجنة الوطنيـة للنظـر فـي    التنصيص على حصر وثائق الملف المحال على اليهدف هذا التدبير إلى    

  . الطعون الضريبية فقط في الوثائق األساسية المتعلقة بالمسطرة التواجهية
  

مالءمة مقتضيات المدونة العامة للضرائب مع مقتضيات مدونة تحصيل الـديون العموميـة              -8-3
  فيما يتعلق بوقف تنفيذ إجراءات التحصيل 

  
 المدونة العامة للضرائب مع مقتضيات مدونة تحـصيل  مالءمة مقتضياتيندرج هذا التدبير في إطار      

 أنه يجب على الملزم أن يقـدم         و التي تنص على    الديون العمومية فيما يتعلق بوقف تنفيذ إجراءات التحصيل       
 تقـديم طلبا بوقف تنفيذ إجراءات التحصيل المستحقة عليه في إطار المسطرة اإلدارية مـع احتـرام شـرط                  

  .الضمانات الالزمة
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   توضيح مسطرة الطعن أمام المحاكم-8-4
  

يندرج هذا التدبير في إطار تخفيف وتوضيح مسطرة الطعن أمام المحـاكم مـن طـرف الخاضـع                  
للضريبة بالتنصيص على أن هذا الطعن ال يمكن أن يتم بالموازاة مع الطعن أمام اللجان المحليـة أو اللجنـة                    

  . الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة
 

 مالءمة مقتضيات المدونة العامة للضرائب مع قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بتعيـين              -8-5
  الخبراء 

  
مالءمة مقتضيات المدونة العامة للضرائب مع قانون المـسطرة المدنيـة           يندرج هذا التدبير في إطار        

 الفنية دون البث في المسائل      على أن دور الخبير ينحصر في المسائل       و الذي ينص     فيما يتعلق بتعيين الخبراء   
 . القانونية

  
   إصالح واجبات التمبر- 9

  
، يقترح إصالح واجبات التمبر في اتجاه إعادة         علـى غـرار اإلصالح الذي شمل واجبات التسجيل        

  ) . ج(ومالءمته مع الضرائب والرسوم األخرى ) ب(ط التعريفة ة وتبسيوعقلن) أ(هيكلة وتحديث النص 
  
  

  : يكلة النص و تحديثه و ذلك إعادة ه) أ
  

   باعتماد نفس هيكلة النصوص الضريبية األخرى ؛ -1

  : بتحيين طرق أداء الواجبات بحذف -2

 التأشيرة برسم التمبر مع إرجاء األداء ؛ 

 أداء التمبر بواسطة الدمغ بمكاتب التسجيل؛ 

 . وكذا بواسطة آالت وضع التمبر 
 

  : خفيض عددها كما يلي تبسيط وعقلنة التعريفات و ذلك بت) ب

 200 – 100 -75 – 50 – 30 – 20– 5 – درهم   1( تعريفة ثابتة    15 إلى   28من   
  ؛ )4.000  و 2.000 – 1.000 – 800 – 500 – 400 – 300 –

  ).  5%  و 0.25(%  واجبات نسبية 2 إلى 5من  
  

 :   المالءمة مع الضرائب و الرسوم األخرى وذلك) ج
  

  ؛  ألداء الواجب بواسطة التصريح أو القائمة يوما30 بتحديد أجل - 1

 .   بمراجعة اإلعفاءات بالموازاة مع  اإلعفاءات من واجبات التسجيل- 2
  

  . إصالح الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات -10
  

 .يقترح إصالح هذه الضريبة في اتجاه التبسيط و العقلنة قصد إدماجها في المدونة العامة للضرائب  
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  :سيترجم هذا اإلصالح كما يلي و  

  
تبسيط الجدول الحالي عن طريق حذف التمييز بين األشخاص الطبيعيـين واألشـخاص              

  ؛ المعنويين

   حصانا ؛11الحفاظ على السعر المطبق على السيارات التي تقل قوتها الجبائية عن  

  .   حصانا11تفوق قوتها الجبائية تساوي أو الرفع من مبلغ الضريبة التي  
 

IIII  ––ةةــات مختلفات مختلفــ مقتضي مقتضي  
  

    مدونة تحصيل الديون العموميةمدونة تحصيل الديون العمومية  --  أأ
  

لكة إلى مصالح ما لتحويل اختصاص تحصيل الديون العمومية من مصالح الخزينة العامة للمـتبع  
  من مدونة تحصيل الديون العموميـة وذلك 98 تتميم مقتضيات المادة ، يقترح المديرية العامة للضرائب

 الضرائب فيما يتعلق بتحميل المسؤولية لمسيري المقاوالت عند ثبوت حاالت الغش توسيع صالحيات مديرب
، على غرار الصالحيات المخولة حاليا للخازن العام  الضريبي التي تحول دون استخالص الضرائب

  .  ةـللمملك
  

ن انات النقدية في ميدادليشمل اإلالمدونة المذكورة كما يقترح توسيع مجال تطبيق مقتضيات   
 . رف ـالص

 
    برنامج تجديد حظيرة النقل الطرقيبرنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي  ––  بب

  
 من قانون 16 في تنفيذ برنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي موضوع المادة 2008رع منذ يونيو  شُلقد  

ومن بين الصعوبات التي اعترضت معالجة ملفات المترشحين والتحقق من الشروط  . 2008المالية لسنة 
 العمليـة توجد تلك المتعلقة بالتحقق من استعمال العربـة على األقـل خالل الالزمة لالستفادة من هذه

   .2007سنـة 
  

وتشكل هذه الوضعية عائقا أمام هؤالء المترشحين يحول دون استفادتهم من منحة التجديد ، لذلك   
رة قبل يقترح تعويض هذا الشرط بوجوب استغالل العربة لمدة ثالثة أشهر دون توقف خالل السنة األخي

  .2008تاريخ تقديم طلب المترشح لتجديد عربته عوض سنة على األقل قبل فاتح يناير 
  

        ترسيم األعوان المؤقتينترسيم األعوان المؤقتين  ––  جج
  

 ، التزمت الحكومة بترسيم األعوان 1421 من محرم 19في إطار اتفاق الحوار االجتماعي بتاريخ   
   .2001 المؤقتين المستوفين لشروط الترسيم ابتداء من فاتح يناير

  
 منصب 36.000 سنوات تم خاللـها إحداث ما مجموعـه سبعوقد امتدت هذه العملية على مدى   

   .2008 إلى 2001مالي في إطار قوانين المالية لسنوات 
  

 منصب مالي 2.000 إحداث 2009وقصد مواصلة هذه العملية ، يتوقع مشروع قانون المالية لسنة   
  . مة توزيعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات جديد لهذا الغرض ، تتولى الحكو
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      التأهيل والمصادقةالتأهيل والمصادقة  ––دد

   التأهيـل-1

  :  في مجال فتح اعتمادات إضافية خالل السنة المالية -1-1
  

ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على وجوب االلتزام بالنفقات واألمر بصرفها وأدائها في حدود   
 من القانون التنظيمي المذكور على أنه يمكن ، 43تثناء لهذا المبدأ ، تنص المادة واس. االعتمادات المفتوحة 

في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية ، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة تطبيقا للفصل 
  . من الدستور 45
  

لترخيص للحكومة بفتح ويهدف التأهيل المقترح في إطار أحكام مشروع قانون المالية الحالي إلى ا  
 لمواجهة حاجيات مستعجلة أو غير متوقعة أثناء إعداد 2009اعتمادات إضافية بموجب مراسيم خالل سنة 

  .الميزانية 
  

وستدرج في قانون المالية للسنة الموالية هذه المراسيم التي يتعين ، وفقا للدستور ، عرضها على   
  .الية البرلمان بقصد المصادقة في أقرب قانون للم

 
  :  في مجال إحداث حسابات خصوصية للخزينة خالل السنة المالية -1-2

    
. ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على أن الحسابات الخصوصية للخزينة تحدث بقانون المالية   

عجال  من القانون التنظيمي المذكور على أنه يجوز في حالة االست18واستثناء لهذا المبدأ ، تنص المادة 
  .والضرورة الملحة أن تحدث خالل السنة المالية ، بموجب مراسيم ، حسابات خصوصية جديدة للخزينة 

  
 حسابات خصوصية 2009ويهدف التأهيل المقترح إلى الترخيص للحكومة بأن تحدث خالل سنة   

  . السالفة الذكر 18للخزينة بموجب مراسيم وفقا للمادة 
  

سنة الموالية هذه المراسيم التي يتعين عرضها على البرلمان بقصد وستدرج في قانون المالية لل  
  .المصادقة تطبيقا ألحكام الدستور 

  
  : في مجال إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خالل السنة المالية -1-3

  
ة  من الدستور ، يمكن أن يؤذن للحكومة بإحداث مرافق جديدة للدول45استنادا إلى أحكام الفصل   

  .2009مسيرة 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 

  
   المصادقة-2

  
 التشريعي المنصوص عليه في  ، صدر مرسوم واحد في إطار التأهيل2008خالل السنة المالية   
  . من قانون المالية للسنة المالية المذكورة 32المادة 
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 مليون درهم لفائدة نفقات 14بغالف مالي يبلغ يتعلق المرسوم  المذكور بفتح اعتمادات إضافية   
  . 2008التسيير للسنة المالية 

  
  . المقاصة مواجهة نفقاتللتمكن من وقد تم اتخاذ هذا المرسوم   
 

  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  ––  هـهـ
 

    إحداث  – 1
  

   :"مصلحة السياحة الثقافية للشباب" −
  

تتولى هذه المصلحة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة مهمة تدبير برامج تبادل الشباب سواء على   
ال عبر التراب  مركزا لالستقب31الصعيد الوطني أو الدولي كما تتولى اإلشراف على شبكة تتكون من 

  .الوطني 
  

   :  "مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية التابعة لوزارة الداخلية" −
  

في إطار التعاون الدولي ، قامت وزارة الداخلية بدراسة واسعة لوضع تصميم مديري وطني للتكوين 
  .موجه إلى موظفي الجماعات المحلية 

  
لبشرية للجماعات المحلية سيكون مطالبا بأن يلعب دوره ن نظام التكوين وتأهيل الموارد اإكذلك ، ف  

  .كرافعة استراتيجية لمواكبة تطور مسلسل الالمركزية 
  

ولضمان نجاح هذا البرنامج التكويني ، يقترح إعطاء مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية صفة   
ف هذه المديرية في إطار سمح بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طري مسير بصورة مستقلة رفقم

    .المهام الموكولة إليها 
    

  :مراكز استشفائية تابعة لوزارة الصحة  −
  

إن تخويل نظام مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة لفائدة المراكز االستشفائية اإلقليمية والجهوية   
من جودة الخدمات يهدف إلى نهج التسيير عن قرب لهذه الوحدات لتقوية فعالية النظام الصحي والرفع 

  .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   

  
" بن مسيكاالستشفائي لعمالة مقاطعات  المركز"لة المسمى مرفق الدولة المسير بصورة مستق -

 التابع لوزارة الصحة ؛

التابع " لفاساإلقليمي المركز االستشفائي "مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى  -
 لوزارة الصحة ؛

التابع " جرادةلالمركز االستشفائي اإلقليمي "مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى  -
 .رة الصحة لوزا
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   :" والتصديقإلجراء االختباراتالمركز الوطني " −

  
التصديق مطالب بلعب دور مركزي في المشاريع التي تعدها إلجراء االختبارات وإن المركز الوطني   

  .الحكومة للتقليل من عدد وخطورة حوادث السير 
  

  :وفي هذا اإلطار ، يقود المركز عدة مشاريع من بينها   
  

 المراقبة والفحص التقني ؛إصالح نظام  −

 مشروع إعادة هيكلة النظام الوطني لالستقبال ؛ −

 لخبرة والتحقق من هوية العربات المستوردة ؛لمشروع وضع نظام  −

 عمليات تحويل الملكية ؛ −

 خبراء السيارات ، مصلحو العربات ، –صانعو الهياكل (مشاريع التأهيل القطاعية  −
 ...) .و قطاع الغيار ، بائعو مخلفات العربات ، بائعشركات المساعدة على الطريق ، 

  
وبالرغم من المجهودات المبذولة خالل الثالث سنوات األخيرة من أجل تأهيل المركز ، تبقى وسائل   

ولهذا يشكل تدعيم وسائل المركز بالموارد البشرية والمادية أولوية ستمكنه من القيام بدوره . عمله محدودة 
  .مل وجه بصورة فعالة وعلى أك

  
 للدولة مسيرة بصورة مستقلة حتى يتسنى تزويده رفقوفي هذا اإلطار يقترح تخويل المركز صفة م  

 .نه من إنجاز مشاريع اإلصالحات السالفة الذكر كبموارد مالية ذاتية تم
 

   : الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لقطاع الصناعة التقليديةرافقم −
  

حاجيات مؤسسات التكوين المهني التابعة لقطاع الصناعة التقليدية ومن أجل حتى تتسنى االستجابة ل  
ية المسطرة من طرف القطاع في ميدان التكوين ، نوعالتمكن من تحقيق األهداف االستراتيجية الكمية وال

  .مؤسسات التكوين المهني للصناعة التقليدية  للدولة مسير بصورة مستقلة لستة رفقيقترح إعطاء صفة م
  

 2015 خريج في أفق 51.000ويدخل هذا التدبير في إطار المخطط االستعجالي الرامي إلى تكوين   
  .حسب طريقة التكوين بالتدرج المهني 

  
  :وسوف تمكن إعادة هيكلة هذه المؤسسات من   

  
تحقيق موارد مالية ذاتية قصد تخفيف العبء عن الميزانية العامة وذلك بتقديم خدمات  •

ئدة اإلدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية مؤدى عنها لفا
أعمال لفائدة الغير بدون تحمل ات الصناعة التقليدية ونتوجواألغيار تتمثل في بيع م

ث وتنظيم دورات بحاوالدراسات واألأو االستشارة والمساعدة توفير مواده األولية 
عة التقليدية ، ومناظرات رؤساء مقاوالت الصنالوالتكوين المستمر للصناع 

لمقرات والتجهيزات والمحالت والمعدات لتنظيم لومحاضرات والوضع رهن اإلشارة 
 .تظاهرات ثقافية وعلمية واجتماعية وكذا التنظيم وتدبير التكوين بالتدرج المهني 
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 الحقيقي مع زرع روح هاتحسين جودة التكوين بتقريب هذه المؤسسات من محيط •
 .ن لدى المتدرجيمفهوم جودة المنتوج المبادرة وكذا ل

 
   :"مصلحة الثانويات الفالحية" −

  
مرفق للدولة مسير  إحداث يقترحمن أجل دعم التكوين بالتدرج المهني لفائدة الشباب القروي   

تابع لوزارة الفالحة والصيد البحري يعهد إليه تدبير " مصلحة الثانويات الفالحية "بصـورة مستقلة يسمى 
  .تكوين بالتدرج المهني لفائدة الشباب القروي برامج ال

  
ومن شأن هذا اإلحداث أن يتيح المرونة في تنفيذ البرامج المذكورة وأن يضمن النجاعة والفعالية في   
  .تنفيذها 

  
      تغيير – 2

  
 المرسوم المنظم لقطاع التجهيز والمرسوم المنظم لقطاع النقل في مرسوم واحد ينظم على إثر إدماج   

  :زارة التجهيز والنقل ، يقترح تعديل تسميات مرافق الدولة المسبرة بصورة مستقلة التالية و
  

مصلحة "إلى " والسالمة الطرقية ة واالستغالل يانقسم الص"تغيير تسمية  −
 ؛" شبكة مصالح السوقيات والمعدات 

  عبرمديرية النقل"إلى " مديرية سالمة النقل عبر الطرق"تسمية  تغيير −
  ؛"الطرقية والسالمة  الطرق

 . "المديرية العامة للطيران المدني"إلى " مديرية الطيران المدني"تسمية  تغيير −
  

  الحسابات الخصوصية للخزينةالحسابات الخصوصية للخزينة  ––  وو
 

    إحداث  – 1
  

صندوق تدبير األخطار المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف " −
  : "الدولة

  
 فإن الدولة تقوم  ،القتراضات لدى مقدمي القروضقصد مساعدة المؤسسات العمومية على تعبئة ا  

وم ـة بموجب المرسـان المحدثـهذه المؤسسات لدى الجهات المقرضة مقابل أداء عمولة الضم ناـمضب
 2.05.1428 بالنسبة لالقتراضات الخارجية وبموجب المرسوم رقم 1996 يونيو 30 بتاريخ 2.96.299رقم 

  .قتراضات الداخلية  بالنسبة لال2005 ديسمبر 28بتاريخ 
  

هذه القروض من طرف وتدفع حصيلة هذه العمولة إلى الميزانية العامة حيث أنه في حالة عدم تسديد   
الميزانية العامة تحل محلها بواسطة مخصصات تدرج سنويا في فصل التكاليف المؤسسات المضمونة ، فإن 

 حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى إحداث ولضمان تتبع أفضل لهذه االقتراضات ، يقترح  . المشتركة
يمكن من ضبط مختلف  "صندوق تدبير األخطار المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة "

      .الموارد والنفقات المتعلقة باقتراضات المضمونة من طرف الدولة 
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   :"صندوق تنمية الصيد البحري" −

  
بعة مجهودات التحديث والتأهيل ومواجهة التغييرات العميقة تمكين قطاع الصيد البحري من متاقصد   

ومن أجل تدبير فعال ومالئم لجميع الوسائل  للموارد البحرية والتهديدات بانقراض المخزون البحري
  " .صندوق تنمية الصيد البحري"والمـوارد ، يقترح إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى 

  
العمليات الهادفة إلى تحقيق تنمية نوعية وكمية لهذا القطاع وترسيخ وسيمكن هذا الصندوق من تمويل   

 .ثقافة وممارسة الصيد الرشيد والمسؤول لخدمة التنمية البشرية 
 

ي تحقيق هذه األهداف مساهمة جميع الفاعلين في مسالك القطاع والمستخدمين في هذه ويستدع 
ة البحرية وتحسين ظروف الصيد وكذا جودة منتوجات اإلجراءات الرامية إلى المحافظة على الثروة الوطني

  .البحر وضمان تثمين أمثل على مستوى التسويق 
  
  

   :"صندوق التنمية الطاقية" −
  

  : مواجهة التحديات التي تعترض القطاع الطاقي ، تم نهج استراتيجية طاقية تتوخى قصد  
  

 الشمسية ؛منها تنمية الموارد الطاقية المتجددة الريحية و −

 ع تجهيزات اإلنتاج المناسبة ؛وض −

 توفير الطاقة بأثمان تنافسية ؛ −

 الخفض من اإلعانات الطاقية ؛ −

 . على البيئة والصحة آثار الطاقةالتخفيف من  −
  

 خصوصية يسمى ألمورراتيجية المذكورة ، يقترح إحداث حساب مرصد وللمساهمة في تمويل االست  
  .المكلف بالطاقة بقبض موارده وصرف نفقاته يعهد إلى الوزير " صندوق التنمية الطاقية "
  

 500(رف المملكة العربية السعودية ـة من طـات المقدمـدوق من الهبـموارد هذا الصن ونـوتتك  
مساهمة صندوق الحسن تضاف إليها )  مليون دوالر300(مارات العربية المتحدة ودولة اإل) مليون دوالر

  .  مليون دوالر200بما قدره ة الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعي
  

      تغيير – 2
  

الصندوق الخاص لدعم "تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى  −
   :"المحاكم ومؤسسات السجون 

  
مقتضيات لمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ، يقترح تعديل لعلى إثر تعيين جاللة الملك   
اآلمر بقبض موارد   من أجل التنصيص على أن وزير العدل هو2004 من قانون المالية لسنة 31المادة 

وصرف نفقات العمليات المتعلقة بالمحاكم وأن المندوب العام هو اآلمر بقبض موارد وصرف نفقات العمليات 
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 لفائدة % 65كما يقترح كذلك توزيع موارد الصندوق بتخصيص نسبة . المتعلقة بالمؤسسات السجنية 
  . لمؤسسات السجون % 35المحاكم ونسبة 

  

الصندوق الخاص "تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى  −
   :"الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية

     
ومن أجل تقوية حماية هذه من أجل ضمان اعتراف وقابلية االستعمال الدولية بجواز السفر المغربي   

لمملكة المغربية وضع جواز سفر بيومتري والذي يتضمن معدات الوثيقة ضد التزوير أو التحريف ، قررت ا
جديدة للحماية تستجيب لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني التي تحث الدول األعضاء على أال تصدر إال 

 وأن الجوازات التي ال تستجيب لهذا الشرط التي تم 2010بريل أالجوازات البيومترية ابتداء من فاتح 
   .2015قبل هذا التاريخ لن تعود مقبولة ابتداء من سنة إصدارها 

  
وللتمكن من تتبع الموارد والنفقات المتعلقة بوضع هذا المشروع يقترح تغيير الحساب المرصد ألمور   

قصد إدخال المقتضيات المتعلقة " الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية " خصوصية المسمى 
  . السفر البيومترية  جوازات مبمشروع تعمي

  

صندوق النهوض " تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى  −
  " :بالفضاء السمعي البصري

     
 التغيير المقترح إلى تمكين وزارة االتصال من تمويل الدراسات وحمالت التواصل التي من يرمي  

  .المجال هذا  في شأنها توضيح الرؤيا بالنسبة لقطاع االتصال ومواكبة السياسة الحكومية
  

صندوق النهوض " رصد ألمور خصوصية المسمى تغيير الحساب الم −
  " :بتشغيل الشباب

     
 في إطار  ، أكبر من الشباب الراغب في إحداث مشاريع ذاتيةان عددأن يمك التعديل المقترح من شأن  

ن التسبيقات بدون فوائد الممولة من االستفادة من التشجيعات المتعلقة بالدعم واالستشارة وم، برنامج مقاولتي 
الشباب المتوفرين على شهادة مدرسية للتعليم األساسي أو ليشمل  واسطة صندوق دعم التشغيل الذاتي وذلكب

المتوفرين على تكوين تأهيلي ملقن من طرف إحدى مؤسسات التكوين المختصة تحدد الئحتها بنص 
      . تنظيمـي 

  

الممنوحة للجماعات المحلية روض الق"تغيير حساب القروض المسمى  −
القروض "وحساب القروض المسمى " وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء

  :" الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب
   

على إثر نقل المديونية التي في ذمة الجماعة الحضرية لطنجة إلى المكتب الوطني للماء الصالح   
 أصبح  ،كب المائي شرف العقاب الممول من طرف البنك اإلفريقي للتنميةتملك هذا األخير للمرللشرب بعد 

المكتب المذكور هو المدين وطالب بتوزيع تحمالت هذه المديونية المسجلة بحساب الجماعة الحضرية لطنجة 
  .على عدة سنوات ونقلها لحساب القروض المتعلق بالمكتب 

  
كما يقترح بالمناسبة تغيير تسمية حساب القروض . بذلك يقترح تعديل حسابي القروض المذكورين   
المجموعة "بحذف عبارة " القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدار البيضاء"المسمى 

  .لكون هذا الكيان ال وجود له اآلن " الحضرية للدار البيضاء
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      حذف – 3

  

 ؛" حوليأ المناجم بالتسبيقات الممنوحة لشركة"حساب التسبيقات المسمى  −
التسبيقات الممنوحة لشركة استغالل المعادن "حساب التسبيقات المسمى  −

 " .بالريف
 

  ماليين درهم3مع الخزينة لمنحها تسبيقا بمبلغ  خالل السبعينات ، تعاقدت شركة المناجم بأحولي   
 مليون درهم 14تسبيق بمبلغ تمويل قروضها البنكية كما استفادت شركة استغالل المعادن بالريف من إلعادة 

  .لتحسين وضعية خزينتها 
  

 إال أنهما لم تتمكنا من استرداد ما % 4,5وقد منحت هذه التسبيقات للشركتين لمدة سنتين بفائدة   
بذلك  .بذمتهما نظرا للصعوبات المالية التي عرفتاها مما أبقى حسابيهما في وضعية مدينة إلى حد اآلن 

  . بتحمل الدولة لديونهما فية الشركتينتقررت تص
  

لذا وبموجب هذا القرار تمت تصفية الحسابين المذكورين بواسطة اعتمادات من الميزانية العامة   
    . جدوى غير ذي أصبحا إذ هماوجب حذف


