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  مقدمة 
  

تساهم الحسابات الخصوصية للخزينة في تفعيل السياسات العمومية خاصة في مجال           

 الشرائح االجتماعية في مسلـسل التنميـة البـشرية          وإدماج مختلف محاربة البطالة والفقر    

وتأهيل البنيـات التحتيـة     وإعادة توزيع الثروات والتنمية االقتصادية واالجتماعية للجهات        

  .ليةالوطنية والمح
  

يتم توقع مداخيل ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة ويؤذن بقبـضها وصـرفها            

بنفس شروط عمليات الميزانية العامة، مع إمكانية ترحيل الرصيد المنجز في نهاية الـسنة              

 .المالية إلى السنة الموالية
  

  : و تضم الحسابات الخصوصية للخزينة األصناف التالية
  

مور خصوصية التي تبين فيها المـداخيل المرصـدة لتمويـل            الحسابات المرصدة أل   

ويمكن أن تزود هذه الحسابات بحصيلة رسـوم أو أداءات          . صنف معين من النفقات   

 الميزانية أو مداخيل خاصة ؛
  

 حسابات النفقات من المخصصات التي تبين عمليات متعلقة بـصنف خـاص مـن               

 النفقات يتم تمويله من مخصصات الميزانية؛
  

ابات القروض والتسبيقات وحسابات االنخراط في الهيئـات الدوليـة وحـسابات           حس 

العمليات النقدية التي تبين على التوالي المبالغ المدفوعة في شكل قروض أو تسبيقات             

والمبالغ المرجعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية وكذا حركـات األمـوال             

 .ذات األصل النقدي
 

لي للموارد المنجزة من طرف الحسابات المرصدة ألمور وصل المبلغ اإلجما

مقارنة مع % 20,52 مليون درهم، أي بزيادة 66.346 إلى 2007خصوصية خالل سنة 

 مليون درهم برسم مداخيل ضريبية وشبه ضريبة وأتاوى 32.113، منها 2006سنة 
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الغ   مليون درهم برسم المب3.723وموارد أخرى مخصصة لفائدة هذه الحسابات و

 مليون درهم تمثل الرصيد المنجز من طرف هذه 30.510المدفوعة من الميزانية العامة و 

 .2006الحسابات مع نهاية سنة 
  

حصة الجماعات المحلية   "وهكذا، ودون احتساب الموارد المعبأة  في إطار صندوق            

خـاص  الصندوق ال "و)   مليون درهم  14.078" ( من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة     

، اسـتفادت القطاعـات     ) مليون درهم  520" (لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات    

 من موارد ذاتية    2007الوزارية المعنية بالحسابات المرصدة ألمور خصوصية خالل سنة         

من إعتمادات التـسيير واالسـتثمار      % 57,84 مليون درهم تمثل     17.515إضافية بلغت   

على التـوالي    % 55,75و  % 49,08لسنة مقابل   المخصصة لهذه الوزارات برسم نفس ا     

من المداخيل العادية   % 11,23وتشكل هذه الموارد اإلضافية     . 2005 و   2006خالل سنتي   

  .2007للدولة المنجزة برسم 
  

 برسـم   2007أما بالنسبة لحسابات النفقات من المخصصات، فقد سجلت خالل سنة             

ميزانية العامة والنفقات على التوالي مـا قـدره         الموارد المتأتية من المبالغ المدفوعة من ال      

وهكذا، عرفت هذه الموارد والنفقات ارتفاعا      .  مليون درهم  4.766 مليون درهم و     5.578

  .2006مقارنة مع المبالغ المنجزة خالل سنة % 34,77بنسبة 
  

أما فيما يتعلق بباقي أصناف الحسابات  الخصوصية للخزينة فقـد سـجلت علـى                 

 مليون درهـم علـى      69 و 2007 مليون درهم برسم سنة      425خيل ما قدره    مستوى المدا 

  مليون درهم خـالل سـنة      2.292 مليون درهم و   524مستوى النفقات مقابل على التوالي      

2006.  
  

  :وينقسم هذا التقرير إلى أربعة أقسام
  

يتطرق القسم األول إلى تطور عدد الحسابات الخصوصية للخزينة تماشيا مع المجهود             

 مبذول منذ عدة سنوات لترشيد هذه الحسابات؛ال
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يخصص القسم الثاني للحصيلة المالية والمحاسـبية للحـسابات المرصـدة ألمـور              

  وذلك من خالل تحليل الموارد والنفقات المنجزة فـي           2007خصوصية برسم سنة    

 هذا اإلطار؛
  

ـ              صوصية يقدم القسم الثالث حصيلة تنفيذ برامج عمل الحسابات المرصدة ألمـور خ

 ؛2007حسب مجال تدخالها  برسم سنة 
  

ويشمل القسم الرابع واألخير العمليات المنجزة في إطار حسابات القروض والتسبيقات            

وحسابات االنخراط في الهيئات الدولية مع تبيان أهمية حجم التمويل الذي يتم تـدبيره              

 .في هذا اإلطار
  

   خزينةتطور أعداد الحسابات الخصوصية لل: القسم األول
  

 75 إلى   2002 حسابا سنة    132إجماال انتقل عدد الحسابات الخصوصية للخزينة من        

 إلـى   2002 منـذ  % 43ويعزى هذا االنخفاض الذي يمثـل نـسبة          . 2008حسابا سنة   

الحساب "  عبر حذف 2008إجراءات الترشيد التي تم اتخاذها والتي تم تعزيزها خالل سنة 

حساب القـروض المتعلقـة     "سابين للقروض ويتعلق األمر ب    وح" الخاص بالتنمية الفندقية  

الحساب المتعلق بـالقروض الممنوحـة      " وكذا   "باالكتتاب في اقتراض منظمة األمم المتحدة     

منوحة لكل من البنك المركزي     م وكذا حسابين للتسبيقات ال    "للشركة الوطنية لتسويق البذور   

  .الشعبي والمكتب الوطني للكهرباء 
  

 2008ل تحليل وتقسيم عدد الحسابات الخصوصية للخزينة برسم سنة          ويتبين من خال  

 .2002خالل سنة % 35منها حسابات مرصدة ألمور خصوصية مقابل حوالي % 63بأن 
  

  

عرف توزيع عدد الحسابات الخصوصية للخزينة حسب أصنافها تغييرا خالل الفتـرة            

ــنة   ــن س ــدة م ــى2002الممت ــفل  2008 إل ــم أس ــي الرس ــين ف ــو مب ــا ه :ه كم
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2002 2008 

(132)

الحسابات  
المرصدة ألمور   
خصوصية  :   46

حسابات  
القروض   :   42

حسابات  
االنخراط في   

الهيئات  
الدولية   : 20

حسابات  
التسبيقات     :   12

ات  حسابات النفق
من المخصصات : 10

حسابات  
العمليات  
النقدية   :   2

 

(75)

الحسابات  
المرصدة ألمور   
خصوصية  :   47

حسابات  
القروض   :   12

حسابات  
االنخراط في   

ة :    الهيئات الدولي
3

حسابات  
التسبيقات     :   4

ات  حسابات النفق
من  

المخصصات      :   7

حسابات  
العمليات  
النقدية   :   2

 
  

يعتبر الوزير المكلف بالمالية آمرا بالصرف لحسابات االنخراط في الهيئات الدوليـة            

وحسابات العمليات النقدية وحسابات القروض وكذا حسابات التسبيقات وذلك نظرا لطبيعـة       

 الـسلطات    اآلمر بالصرف  تتولى مهام ر هذه الحسابات في حين      العمليات المدرجة في إطا   

 5لحسابات المرصدة ألمور خـصوصية و ا يخصفيما  قطاعا 16الحكومية المشرفة على 

 .حسابات النفقات من المخصصاتفيما يتعلق بقطاعات 
  

  

 حسابا نظرا لطبيعتها الخاصة مـن       75المالية بتدبير   االقتصاد و وهكذا، تقوم وزارة    

من مجموع هـذه     % 45 أي  حوالي     2008 حسابا خصوصيا للخزينة برسم سنة       34بين  

من مجموع تكاليف الحـسابات الخـصوصية        % 10,85وتمثل هذه الحسابات    . الحسابات

 المرصـدة ألمـور     اتللخزينة في حين تمثل حصة التحمالت المترتبة عن عمليات الحساب         

الصندوق الخاص باستبدال أمـالك     "ة و  بدعم أسعار بعض المواد الغذائي     ةخصوصية المتعلق 

صندوق تضامن مؤسسات   " و" صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع        "و" الدولة

  االقتـصاد  من التحمالت اإلجمالية للحسابات التـي تعتبـر وزارة         % 78حوالي  " التأمين

  .المالية آمرا بالصرف لهاو
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  توزيع عدد وحصص الحسابات الخصوصية للخزينة
  2008 حسب القطاعات الوزارية المعنية برسم سنة 

 
 

 عدد الحسابات الخصوصية للخزينة حسب الوزارات
  حصة الحسابات الخصوصية للخزينة

 من المبلغ اإلجمالي للتحمالت
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 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية برسم حصيلة إنجاز موارد وتحمالت: القسم الثاني 

   2007سنة 
  

يتناول هذا القسم تحليال لبنية الموارد والتحمالت المنجـزة فـي إطـار الحـسابات               

  .2006 و2005 مقارنة مع سنتي   2007المرصدة ألمور خصوصية برسم سنة 
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   الموارد المنجزة في إطار الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 1.2
  

مبلغ اإلجمالي للموارد المنجزة في إطـار الحـسابات المرصـدة ألمـور             يصل ال   

 مليون درهم سـنة  55.048 مقابل 2007 مليون درهم خالل سنة 66.346خصوصية إلى  

 2007-2005 أي بزيادة متوسطة خالل الفترة       2005مليون درهم سنة     49.377 و 2006

  .سنويا% 15,9بنسبة 
  

  :ي تتكون موارد هذه الحسابات مما يل  
  

ويتعلـق  . ة والرسوم الخاصة واإلتاوى المخصصة لهذه الحـسابات يالمداخيل الضريب  

  :األمر على الخصوص بما يلي 
  

 الرسم المفروض على محور المحرك والحصة من حصيلة الرسـوم الداخليـة             

على استهالك المواد البترولية والرسم اإلضافي للتسجيل المخصص للـصندوق          

 الخاص بالطرق؛
  

  على االسمنت المرصد لصندوق التضامن للسكنى؛ الرسم 
  

 جزء من حصيلة الرسم القضائي المخصص للصندوق الخاص لدعم المحـاكم            

 ومؤسسات السجون ؛
  

االقتطاعات الجبائية على االستيراد برسم المعادالت التسعيرية المحدثـة علـى             

 السكر والقمح الصلب والمخصصة لصندوق دعم بعض المواد الغذائية؛
 

حصيلة البيع أو الخدمات المقدمة أو الغرامات ومنها على الخصوص حـصيلة بيـع               

أراضي الملك الخاص للدولة المخصص للصندوق الخاص باستبدال أمـالك الدولـة            

وجزء من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية المخصصة لـصندوق الـدعم لفائـدة             

 الدرك الملكي ولصندوق دعم األمن الوطني؛
 



   2009 مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة

 الحسابات الخصوصية للخزينةتقرير حول 
 

7

 

 الميزانية العامة؛ إعانات  
  

موارد أخرى كأداءات صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية والمبالغ           

 .في شكل هباتباإلضافة إلى مساهمات المدفوعة برسم مساهمات الجماعات المحلية 
 

   بنية موارد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
 2007 و2005 خالل سنتي 

 
2005

الرصيد المرحل
48%

الموارد الذاتية
49%

المخصصات 
المالية
3%

 
 
 

2007

الرصيد المرحل
46%

الموارد الذاتية
48%

المخصصات 
المالية
6%
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 تطور موارد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

  2007 و2005خالل الفترة 
  )بماليير الدراهم ( 

32,11

3,72

30,51

25,44

2,60

27,02
24,37

1,47

23,54
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2007 2006 2005

موارد ذاتية  مخصصات الميزانية  حصيلة الموارد المرحلة  

من المبلغ اإلجمالي للموارد % 88,4  حسابا مرصدا ألمور خصوصية حوالي 17سجل 

 2006 و2005وصية للخزينة  برسم سنوات المحصلة من طرف الحسابات الخص

               :ويتعلق األمر بالحسابات التالية. 2007و
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  )بماليين الدراهم(                                              

 2007موارد  2006موارد  2005موارد  بيان الحسابات

 16.710 13.388 11.585 ضافةحصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة الم

 11.273 8.762 7.563 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة

 5.536 4.651 4.105  اقتصادية–الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية 

 4.224 3.686 3.160 صندوق تضامن مؤسسات التأمين

 3.479 2.895 2.672 صندوق التنمية الفالحية

 3.295 2.946 3.037 الصندوق الخاص بالطرق

 2.679 1.514 250 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 1.497 1.479 1.361 الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون 

 1.416 1.451 1.167 صندوق التضامن للسكنى

 1.277 1.182 1.166 الصندوق الوطني الغابوي

 1.266 1.089 1.057 الةتمويل نفقات التجهيز ومحاربة البط

 1.169 1.306 2.372 صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية

 1.142 1.021 909 صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع

 1.074 922 780 صندوق النهوض بتشغيل الشباب

 970 937 917 حصيلة الخدمات المالية

 964 679 600 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية

 935 948 492 صندوق الخدمة األساسية للمواصالت

 58.906 48.856 43.193                                                         المجموع

 7.440 6.192 6.184 حسابات أخرى

 66.346 55.048 49.377                                                     المجموع العام

    

 

 من األرصـدة    2007تتكون موارد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية برسم سنة         

 مليون درهم تضاف إليها  المداخيل الذاتيـة         30.510 التي بلغت    2006المرحلة من سنة    

مقارنة % 26,25 مليون درهم أي بزيادة      32.113 والتي بلغت    2007المنجزة خالل سنة    

لذاتية بالخصوص علـى مـستوى الحـسابات        وتم تسجيل هذه المداخيل ا    . 2006مع سنة   

  :                                                   المرصدة ألمور خصوصية التالية 
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  )بماليين الدراهم( 

 14.079 حصة الجماعات من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة

 3.236 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة 

 3.215 ل برامج اجتماعية واقتصاديةصندوق تموي

 2.019 الصندوق الخاص بالطرق

 1.685 صندوق التنمية الفالحية

 1.228 صندوق التضامن للسكنى

 1.002 صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية

  

 تدبيرها القطاعات المكلفة بالداخلية والمالية والتجهيـز        تتولىسجلت الحسابات  التي     

من مجموع المداخيل   % 96,97ان والفالحة والمياه والغابات والعدل، إجماال       والنقل واإلسك 

  .2007الذاتية للحسابات المرصدة ألمور خصوصية برسم سنة 
  

  حصة الموارد اإلضافية للحسابات المرصدة ألمور خصوصية 
  ).بماليير الدراهم(حسب القطاع المستفيد 
  

2,037
0,465

1,2281,733

8,805

15,589

0,705 0,609

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

الداخلية   المالية   التجهيز   الفالحة  اإلسكان   الوزارة األولى  المياه والغابات العدل 

  

 تحويالت في شكل إعانـات      2007المرصدة ألمور خصوصية سنة     سجلت الحسابات   

 مليون درهم علـى     1.472 مليون درهم و     2.595 مليون درهم مقابل     3.723الدولة بمبلغ   

 علـى   2007وقد استفادت من هذه المبالغ برسم سنة        . 2005 و 2006التوالي برسم سنتي    

 :الخصوص الحسابات التالية
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  مليون درهم؛1.098 …….............للتنمية البشريةصندوق دعم المبادرة الوطنية 

  مليون درهم؛514............................الحساب الخاص بالصيدلية المركزية

  مليون درهم؛400 ....مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن

  مليون درهم؛340 ..........................تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة

  مليون درهم؛324 ..............................الصندوق  الوطني لتنمية الرياضة

  مليون درهم؛300................صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة

  مليون درهم؛150 ..............الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية

  مليون درهم؛134 ...............................صندوق النهوض بتشغيل الشباب

والصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء        

.................................................للشرب الصالح

  

 . مليون درهم129
 

   تحمالت الحسابات المرصدة ألمور خصوصية2.2
  

 في إطار الحسابات المرصدة     2007بلغ مجموع النفقات التي تم األمر بصرفها سنة           

من المبلغ اإلجمـالي للنفقـات      % 60 مليون درهم أي     28.120ألمور خصوصية ما قدره     

من مجموع الموارد   % 35,8المسجلة على مستوى الحسابات الخصوصية للخزينة وحوالي        

مقارنة مـع تلـك المنجـزة سـنة         % 14,6اعا بنسبة   وقد عرفت هذه النفقات ارتف    . المعبأة

2006.  
  

من النفقات المنجزة في إطار الحسابات المرصدة ألمور        % 89,8إجماال ، تم تسجيل     

االقتصاد والمالية  %) 50,5( من طرف الوزارات المكلفة بالداخلية       2007خصوصية برسم   

ـ  % ) 6,8( والتجهيز والنقل   % ) 6,9(والفالحة  %) 19,1( %) 1,7(اه والغابـات    والمي

  %).1,5( والعدل %) 1,6(والصحة %) 1,7( واإلسكان 
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  نفقات المنجزة من طرف الوزارات المعنية في إطار الحسابات المرصدة ألمور خصوصيةال

  ) الدراهمبماليين(
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5 370
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الداخلية     االقتصاد    
والمالية    

الفالحة    التجهيز والنقل  ات المياه والغاب السكنى   الصحة    العدل   وزارات أخرى 

ة ألمور  في إطار الحسابات المرصد2007وقد شملت النفقات المنجزة برسم سنة   

  :خصوصية العمليات األساسية التالية 

  

مـن   % 44,64مليون درهـم أي      12.553 برامج التنمية المحلية والجهوية بمبلغ       

حـصة  : "وقد تمت برمجة هذا المبلغ في إطار الحسابين         . النفقات اإلجمالية المنجزة  

 حـصيلة حـصص   "و" الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة         

 ؛" الضرائب المرصدة للجهات
 

مليون درهم، ويتعلق األمر علـى       5.305 عمليات االستثمار بمبلغ إجمالي يقدر ب        

الخصوص بالعمليات المتعلقة بالبنيات األساسية بالعالم القـروي مـن خـالل  شـق              

الـصندوق الخـاص بـالطرق      ( المسالك الطرقية والتزويد بالماء الصالح للـشرب        

) تحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الـصالح للـشرب         والصندوق الخاص ب  

) صندوق التضامن للسكنى    ( ومحاربة مدن الصفيح وإعادة هيكلة السكن غير الالئق         

صـندوق التنميـة الفالحيـة      ( وإنعاش القطاع الفالحي وحماية المجاالت الغابويـة        
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الـصندوق  (السجنية  وكذا تجهيز المحاكم والمؤسسات     ) والصندوق الوطني الغابوي    

 ؛)الخاص لدعم المحاكم والمؤسسات السجنية 
  

 هذا، وقد وصلت دفوعات صندوق دعم أسعار        .والدقيق  دعم المواد األساسية كالسكر    

 مليون درهم تضاف إليها النفقات المدرجـة فـي          1.028بعض المواد األساسية إلى     

 مليون درهم منها    14.043والتي بلغت   ) فصل التحمالت المشتركة  (الميزانية العامة   

 مليون درهـم مـن أجـل        9.853 مليون درهم برسم دعم المواد األساسية و       4.190

 تغطية تحمالت دعم المواد البترولية؛
  

 مليون درهـم تـم      1.005 إنعاش االستثمار الخاص ودعم االقتصاد بكلفة تصل إلى          

       لـة  إنجازها على الخصوص في إطار الـصندوق الخـاص باسـتبدال أمـالك الدو             

وكـذا  )  مليون درهم  153(و صندوق النهوض بتشغيل الشباب      )  مليون درهم  733(

 ؛) مليون درهم119(صندوق إنعاش االستثمارات 
  

التنمية البشرية عبر إنجاز برامج لتقليص العجـز االجتمـاعي ومحاربـة الهـشاشة               

 في إطار   2007وقد بلغت النفقات المنجزة برسم سنة       . وإنعاش األنشطة المدرة للدخل   

صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم إنجاز هذه البـرامج مـا قـدره               

 .  مليون درهم1.224

 

من النفقات المدرجة في إطار الحسابات المرصدة ألمور        % 80,1تم تسجيل أكثر من     

  : من طرف الحسابات التالية 2007خصوصية برسم سنة 
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 )ين الدراهمبمالي(                             

 12.076 حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة

 2.665 الصندوق الخاص لتمويل البرامج االجتماعية واالقتصادية 

 1.926 صندوق التنمية الفالحية 

 1.891  الصندوق الخاص بالطرق

 1.224 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 1.029  أسعار بعض المواد الغذائيةصندوق دعم

 990  تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة 

 733 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة

  

   أرصدة الحسابات المرصدة ألمور خصوصية2.3
  

يتبين من خالل مقارنة المبلغ اإلجمالي للموارد السنوية ونفقات الحسابات المرصـدة            

 38.226ها الرصيد المرحل، أنها حققت رصيدا إيجابيا يصل إلى          ألمور خصوصية بما في   

 مليون درهم على التوالي     27.020 مليون درهم و   30.510 مقابل   2007مليون درهم سنة    

 أي بزيادة متوسطة برسم السنوات المعنية تصل إلى حـوالي           2005 و 2006برسم سنتي   

18,9.% 

  )بماليين الدراهم (                                                                                                                                   

 )مؤقت (2007 2006 2005 بيــــان

 66.346 55.048 49.377 مجموع الموارد السنوية
 28.120 24.538 22.357 مجموع النفقات

 38.226 30.510 27.020الرصيد المرحل للسنة الموالية  
  

أما عن الرصيد السنوي الذي يمثل الفرق بين المداخيل والنفقات المنجزة خالل السنة             

 مليون درهـم    3.482 ما قدره    2007 و 2006 و   2005فقد بلغ على التوالي خالل سنوات       

  . مليون درهم7.717 مليون درهم و3.497و
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  ة تطـور الرصيـد السنـوي للحسابات المرصدة ألمور خصوصي
  )بماليين الدراهم (2007-2005خالل الفترة 
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 تـم تـسجيله علـى مـستوى         2007من رصيد السنـة المالية     % 74,5ويالحظ أن   

  :الحسابات التالية
  

   مليون درهم؛2.594  ...........................الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة

   مليون درهم؛2.003  مة المضافةحصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القي

   مليون درهم؛550  ............ اقتصادية–الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية 

   مليون درهم؛309  .....مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن

  .رهم مليون د290  .....................صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
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حصيلة إنجاز برامج عمل الحسابات المرصدة  ألمور خـصوصية برسـم            : القسم الثالث   

  2007سنة 
  

تبين حصيلة أهم إنجازات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية حسب مجاالت عملها         

أهمية الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل النهوض باالستثمار العمومي والمـساهمة             

ويبلغ غالف النفقـات المنجـزة فـي إطـار          . تماعية واالقتصادية للبالد    في التنمية االج  

 2007  مليون درهم برسم سـنة        28.120الحسابات المرصدة ألمور خصوصية ما قدره       

 2006 مليون درهم على التـوالي خـالل سـنتي           22.700 مليون درهم و   24.534مقابل  

 حسب مجاالت التدخل كمـا      ويتوزع هذا المبلغ  %. 11,4 أي بزيادة سنوية بنسبة      2005و

  :   يلي
     

 )بماليين الدراهم(

 ؛ 12.553 .......................مجال التنمية المحلية

  ؛4.523 ..........مجال التنمية البشرية واالجتماعية

 ؛3.337 ..........مجال اإلنعاش االقتصادي والمالي

 ؛ 2.855 .......................مجال البنيات التحتية

 ؛2.524,50 ............................المجال الفالحي

 .2.327,50.............................مجاالت أخرى
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  النفقات المنجزة في إطار الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

  حسب مجال تدخلها

قطاعات أخرى 
8,28%

التنمية البشرية   
واالجتماعية    
16,08%

التنمية المحلية 
44,64%

الفالحة  
8,98%

البنيات التحتية 
االنعاش االقتصادي   10,15%

والمالي    
11,87%

  
 

   التنمية المحلية1.3
  

حصة الجماعات المحليـة    " بر كل من الحساب المرصد ألمور خصوصية حساب         يعت

الصندوق الخاص لحـصيلة حـصص      "وحساب  " من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة     

من اآلليات الفاعلة في مجال التنمية المحلية حيـث يمـثالن           " الضرائب المرصدة للجهات  

 فـي إطـار الحـسابات       2007نة  من مجموع النفقات المنجزة برسم س     % 44,64إجماال  

  .المرصدة ألمور خصوصية
  

  تطور مداخيل ونفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية في مجال
 2007 و 2006 و 2005التنمية المحلية برسم سنوات 

  )بماليين الدراهم(                                                                    

   النفقات يلالمداخ

 2007 2006 2005 2007 2006 2005 تسمية الحساب
حصة الجماعـات المحليـة مـن       

حصيلة الـضريبة علـى القيمـة       

 المضافة 
11.585 13.388 16.710 9.841 10.757 12.076 

الصندوق الخاص لحصيلة حصص    

 477 670 353 592 743 629 الضرائب المرصدة للجهات

 12.553 11.427 10.194 17.302 14.131 12.214 المجموع العام 
 %9,85 %12,10 - %22,44 %15,70 - %  التطور السنوي ب 
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   على القيمة المضافةةبري حصة الجماعات المحلية من حصيلة الض1.1.3

  

حصة الجماعات المحلية مـن     "يعرض الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى         

 ، الحـصة المرصـدة      1986والذي تم إحداثه سنة     " الضريبة على القيمة المضافة   حصيلة  

للجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة وذلك طبقا لمقتضيات المـادة             

  . بشأن الضريبة على القيمة المضافة30.85 من القانون رقم 65
  

وتهدف هذه الحصة التي تدرج ضمن مداخيل ميزانيات الجماعات المحليـة ، إلـى                

 : كما يليتغطية أربعة أصناف من المخصصات
  

وتـوزع هـذه    . المخصصات اإلجمالية المرصدة لتغطية مختلف نفقـات التـسيير           

المخصصات خالل بداية كل سنة مالية على ميزانيات مختلف الجماعـات المحليـة             

حسب معايير تتعلق أساسا بعدد الـسكان والتوزيـع الترابـي لألقـاليم والعمـاالت               

 تية للجماعات؛واإلمكانيات الجبائية وتطور الموارد الذا
 

 المخصصات الخاصة المرصدة لتمويل مشاريع االستثمار؛ 
 

مخصصات التكاليف المحولة من طرف الدولة إلى الجماعات المحلية والموجهة إلـى             

تغطية النفقات التي تهم برامج تأهيل البنيات األساسية كالكهربـاء والتزويـد بالمـاء              

 الصالح للشرب والتجهيزات القروية؛
  

التكاليف المشتركة وتهدف إلى تمويل تكاليف التسيير والتجهيـز غيـر           مخصصات   

 والوقايـة المدنيـة     المجزأة  كالتجهيزات المشتركة بين مجموعـة مـن الجماعـات          

 .بطة بالدراسات والتكوينتروالعمليات الم
  

 16.710 حـوالي    2007وقد بلغت المداخيل المنجزة من طرف هذه الحسابات لسنة          

 .2007-2005كنسبة سنوية متوسطة خالل الفترة  % 20,18يادة مليون درهم أي بز
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 فقـد   ، والمدرجة في هذا الحـساب     2007أما فيما يتعلق بالنفقات المنجزة برسم سنة        

  . 2007-2005كنسبة متوسطة خالل الفترة  % 10,78 مليون درهم بزيادة 12.076بلغت 
  

ات المحلية المستفيدة كمـا     تتوزع نفقات هذا الحساب حسب طبيعتها وأصناف الجماع       

  :يلي

  )بماليين الدراهم( 
 المجموع الجهات العماالت واألقاليم الجماعات القروية الجماعات الحضرية

 البيــان

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

 7.876 7.326 0 0 2.151 2.006 2.695 2.499 3.029 2.821 مخصصات إجمالية
صة مخصصات خا

 1.958 1.548 47 46 1.022 903 122 139 767 460 : منها) 2)+(1(

 524 547 0 3 171 211 67 88 286 245 مخصصات  التسيير) 1(
 1.434 1.001 47 43 851 692 55 51 481 215 مخصصات التجهيز) 2(

مخصصات التكاليف 

 308 297  -  - 305 297 3 - المحولة

مخصصات التكاليف 

 1.934 1.586  -  -  -  - المشتركة

 12.076 10.757 47 46 3.173 2.909 3.122 2.935 3.799 3.281 المجموع

  
  

مـن   % 65 مليون درهـم أي      7.876ساهمت المخصصات اإلجمالية، والتي بلغت      

مجموع حصة الضريبة على القيمة المضافة للجماعات المحلية، في تمويل نفقـات تـسيير              

  . أصنافها الجماعات المحلية بكلجميع
  

  

 وقد بلغت المخصصات الخاصة المرصدة للجماعات المحلية لتمويل برامج االستثمار           

 : مليون درهم، مكنت من تمويل العمليات األساسية التالية1.958ما قدره 
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 )بماليين الدراهم ( 

 ؛765...............قنوات التصريف والتهيآت الحضرية

 ؛323 .الح للشرب والتطهيرالكهرباء والتزويد بالماء الص

 ؛159 ....مشاريع ذات صبغة اجتماعية وثقافية ورياضية

 ؛70 ........................اقتناء العقارات والمنقوالت

 ؛13 ................................استثمارات مندمجة

 .628 ....................................عمليات أخرى
 
  

 

 

 308 فقد بلغـت     ،علق بمخصصات التكاليف المحولة إلى الجماعات المحلية      أما فيما يت  

مليون درهم مكنتها من المساهمة في تمويل برامج تزويد العالم القروي بالكهرباء والمـاء              

  .الصالح للشرب
  

 14.981,57 ما قـدره     2008وتبلغ الموارد المتوقعة بالنسبة لهذا الحساب برسم سنة         

في حين، تبلغ النفقـات      . 2007مقارنة مع سنة    % 24,73 نسبتها   مليون درهم أي بزيادة   

 مليون درهـم    14.981,57 ما قدره    2008المدرجة في هذا الحساب والمتوقعة برسم سنة        

  :موزعة على األربعة أصناف كما يلي 

  )بماليين الدراهم                          (            

  ؛8.662.....................المخصصات اإلجمالية

 ؛3.841 ......................المخصصات الخاصة

 ؛2.098...............مخصصات التكاليف المحولة

 .380 .............مخصصات التكاليف المشتركة
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   الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات .32.1
  

صندوق الخـاص لحـصيلة     ال"تم إحداث الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى        

 وتدرج فيه حصص الجهات من حصيلة       1999سنة  " حصص الضرائب المرصدة للجهات   

الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصدة لها مـن طـرف الدولـة طبقـا                

  . المتعلق بتنظيم الجهات 47.96لمقتضيات القانون رقم 
  

مقتضى قـانون الماليـة     يتم تحديد الحصص الضريبية المخصصة للجهات سنويا ب         

ويوزع النصف األول من موارد الصندوق المذكور بحصص متساوية بين الجهـات أمـا              

  .النصف الثاني فيوزع حسب معايير ترتبط بعدد سكان ومساحة الجهات المستفيدة
  

وقد بلغت حصة الضرائب على الشركات وعلى الدخل المرصـدة للجهـات برسـم              

 مليون درهـم  487,2 مليون درهم و 420,8توالي  على ال2007 و2006 و 2005سنوات  

  %.17,58 مليون درهم أي بزيادة سنوية متوسطة تصل إلى 581,7و 
  

تطور مبلغ حصة الجهات من حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل برسم 
   2007-2005الفترة 
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 477 إلـى  2007طار هذا الحساب برسم سنة ارتفع سقف االعتمادات المبرمجة في إ    

 : كما يلي16مليون درهم، تم توزيعها على الجهات 
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  )بماليين الدراهم(

 الحصص من الضرائب المدفوعة الجهة

 27  لكويرة - واد الذهب

 23  الساقية الحمراء- بوجدور-العيون

 28 سمارة ال- كلميم 

 39  درعة-  ماسة -سوس

 27  بني حسن- شراردة -الغرب

 26  ورديغة- الشاوية 

 36  الحوز- تانسيفت -مراكش

 33 الجهة الشرقية

 37 الدار البيضاء الكبرى 

 30  زعير - زمور -  سال -الرباط

 28  عبدة-دكالة

 25  أزيالل- تادلة

 34 مكناس تافياللت

 26  بولمان-فاس

 28  تاونات- الحسيمة–تازة 

 31 تطوان - طنجة 

 477 المجموع
  

 مجال التنمية االجتماعية  2.3
  

يبلغ عدد الحسابات الخصوصية المرصدة ألمور خصوصية العاملة في المجــال             

بـشكل    إلى أنه سيتم التطرق الحقا      في هذا الصدد   وتجدر اإلشارة  . حسابات 9االجتماعي  

ـ    و لقد .  للتنمية البشرية   لصندوق دعم المبادرة الوطنية    منفرد داخيل والنفقـات   بلغـت الم

     مليـون درهـم    6.094 علـى التـوالي      2007برسـم    المنجزة في إطار التسع حسابات    
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من مجموع مداخيل ونفقـات الحـسابات       % 11,73و% 9,19 مليون درهم أي      3.299و

  :ويتعلق األمر بالحسابات التالية . المرصدة ألمور خصوصية
  

  

  للسكنى ؛صندوق التضامن 
 

 صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية ؛ 
  

 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة ؛ 
  

 الصندوق الخاص بالصيدلة المركزية ؛ 
  

 الصندوق الخاص بدعم وإنعاش الوقاية المدنية ؛ 
  

 الصندوق الوطني للعمل الثقافي ؛ 
  

 صندوق التبغ لمنح المساعدات ؛ 
  

 صيب ؛الصندوق الخاص بنتاج اليان 
  

 .صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة األسعار والمدخرات االحتياطية  
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  تطور الحسابات المرصدة ألمور خصوصية العاملة في المجال االجتماعي

  )بماليين الدراهم ( 2007-2005 خالل الفترة 
    
   النفقات الموارد

 2007 2006 2005 2007 2006 2005 بيان الحساب

 464 1.286 1.036 1.416 1.451 1.167 ندوق التضامن للسكنىص
 1.029 1.140 2.124 1.169 1.306 2.372صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية 

 990 872 859 1.266 1.089 1.057 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة 
 461 237 338 964 679 600 الصندوق الخاص بالصيدلة المركزية 

لصندوق الخاص بدعم وإنعاش الوقايـة      ا

 156 86 62 248 215 173 المدنية 

 81 57 70 256 164 158 الصندوق الوطني للعمل الثقافي 
 46 45 46 576 565 558 صندوق التبغ لمنح المساعدات 

 71 45 63 192 169 122 الصندوق الخاص بنتاج اليانصيب 
صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة 

 1 1 3 7 8 10 راقبة األسعار والمدخرات االحتياطية وم
 3.299 3.769 4.601 6.094 5.646 6.217المجموع العام 

  

  

   صندوق التضامن للسكنى.3.21
  

في إطار تفعيل إستراتيجية الحكومة الهادفة إلى القضاء على الـسكن غيـر الالئـق               

 المـسمى   1984حـدث سـنة      تعديل الحساب الم   2002وتنمية السكن اإلجتماعي تم سنة      

". صندوق التضامن للـسكنى   " وتعويضه بالحساب المسمى    " الصندوق االجتماعي للسكنى    "

 إدماج الحسابين المرصـدين ألمـور خـصوصية         2005كما تم برسم قانون المالية لسنة       

" صندوق التضامن للـسكنى   "و"الصندوق الوطني الشتراء األراضي وتجهيزها      " المسميين  

لتوفر على حساب واحد يختص في تمويل العمليـات  المرتبطـة بمـشاريع              وذلك بهدف ا  

وباإلضافة إلى ذلك نص قانون المالية      . السكن االجتماعي والقضاء على السكن غير الالئق      

" صندوق التضامن للـسكنى   "  على تتميم الئحة التحمالت الممكن إدراجها في         2007لسنة  

دة الوكاالت الحضرية من أجل مواكبة تأهيلهـا        بإضافة النفقات المخصصة للتحويالت لفائ    

  .وضمان تعميمها على مجموع التراب الوطني
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وقد تحسنت موارد هذا الحساب التى تتكون أساسا من الرسم الخـاص المفـروض                

 ، نتيجة الرفع من نسبة هذا الرسم 2002على االسمنت المحدث بموجب قانون المالية لسنة 

وقد بلغت حصيلة هـذا      . 2004و غرام ابتداء من فاتح يناير        درهم للكيل  0,10لتصل إلى   

مقارنة مـع   % 4,66 مليون درهم أي بزيادة      1.319,76 ما قدره    2007الرسم خالل سنة    

  .  2006سنة 
  

  )بماليين الدراهم ( 2007-2005صندوق التضامن للسكنى خالل الفترة لتطور موارد السنة بالنسبة 

  

  

 مليون درهم ، وتـساهم      464 ما قدره    2007خالل سنة   بلغت نفقات هذا الصندوق       

ويتعلق . هذه النفقات في تمويل برامج تنمية السكن االجتماعي ومحاربة السكن غير الالئق             

  :األمر على الخصوص بما يلي
  

 2012الذي يرمي إلى القضاء فـي أفـق         " مدن بدون صفيح    " مواصلة إنجاز برنامج     .1

 مدينة وجماعة حضرية ويستفيد من هذا البرنـامج         83على دور الصفيح المتواجدة ب      

 هذا، وتبلغ التكلفة اإلجمالية لهذا      .ي صفيح حي 1.000 أسرة تقطن بحوالي     293.000

 الذي يوجد قيد اإلنجاز في إطار شراكة مع السلطات الجهوية والمحلية مـن              ،البرنامج

ون درهم في شكل     ملي 10.000 مليون درهم منها     25.000 ،"عقود المدينة "خالل إبرام   

 .مخصصات للدولة سيتم تعبئتها في إطار هذا الصندوق

1 319,76

1 095,50

1 260,09
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 67 لفائدة   2008 عقدا إلى غاية نهاية شهر ماي        66وفي هذا اإلطار، تم التوقيع على       

وفي نفـس التـاريخ     . ا صفيحي ا سكن 76.447مدينة بالمملكة من أجل ضمان القضاء على        

وعـدد الوحـدات قيـد      وحدة   14.879لى   عدد الوحدات السكنية التي تم إنجازها إ       وصل

 براكة  78.740وقد مكنت هذه اإلنجازات من القضاء على        .  وحدة 157.800اإلنجاز إلى   

  .  عائلة تقطن بدور الصفيح43.029وإعادة إسكان 
  

وهكذا، فقد وصل عدد المدن التي تم اإلعالن عنها كمدن بدون صفيح إلى غاية نهاية               

 الخصوص بمدن  ببنـي مـالل        األمر على مدينة، ويتعلق    18 إلى   2008 سنة   ونيوشهر ي 

  .وخريبكة وواد زم وبوزنيقة والصويرة والفنيدق والفقيه بنصالح وأزرو
   

مواصلة إنجاز برنامج السكن االجتماعي باألقاليم الجنوبية الذي تم إعداده بتنسيق مـع              .2

ويرمي هذا البرنـامج    . وكالة إنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لألقاليم الجنوبية      

التـي  إلى القضاء على أحياء الصفيح و المخيمات وكذا تأهيل أحياء السكن العـشوائي              

.  أسـرة  43.000 لفائدة ساكنة إجمالية تقدر بــ        تعرف ضعفا في التجهيزات األساسية    

 مليـون درهـم   3.380,41يصل المبلغ اإلجمالي لهذا البرنامج الذي تتحمله الدولة إلى      

ومن المتوقع إنهاء أشغال    .  مليون درهم ممولة في إطار هذا الصندوق       1.645,82منها  

 .2009هذا البرنامج في نهاية سنة 
 

تفعيل برنامج السكن االجتماعي الوقائي الذي يهدف إلى إنجاز مساكن اجتماعيـة ذات              .3

 درهم لفائدة األسر ذات الـدخل الـضعيف         140.000في حدود   كلفة عقارية متواضعة    

وقد مكنت مختلف المجهودات المبذولة في هذا اإلطار من         . قع سكنية اقتصادية  وتهيئة ب 

 2007 وحـدة سـنة      120.000طرف الحكومة من رفع عدد المساكن االجتماعية إلى         

 .2002سنة وحدة  60.000مقابل 
 

مـة  ءتم تحقيق هذه النتائج بفضل السياسة المتبعة التي تهـدف إلـى رفـع ومال              وقد  

 تعبئة العقار العمومي على نطاق      ترومب وذلك عبر سلسلة من التدابير       العرض وتنمية الطل  
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واسع وإعادة هيكلة المتدخلين العموميين وتنمية الشراكة مع القطـاع الخـاص وتبـسيط              

المساطر المتعلقة بالتعمير ومنح إعفاءات ضريبية لفائـدة الـسكن االجتمـاعي وضـمان              

  .  ذات الدخل الضعيفالحصول على التمويل البنكي لفائدة الساكنة 
  

 كمـا تـم     ،2000-1999 من قانون المالية لسنة      19مقتضيات المادة   ل هذا، وتطبيقا 

 يستفيد المنعشون العقاريون الذين يلتزمون بموجب اتفاقيات مـع الدولـة بإنجـاز              ،تعديلها

 سنوات، من إعفـاءات تـشمل كـل    5 سكن اجتماعي في أجل أقصاه     2.500برنامج بناء   

وقد مكن هذا االمتياز الضريبي من إعطاء دفعة        . حقوق والرسوم والمساهمات  الضرائب وال 

  .قوية للعرض في مجال السكن االجتماعي
  

ومن أجل تطوير وتلبية الطلب في مجال السكن االجتماعي، تم تحسين شروط مـنح              

قروض اقتناء السكن عبر وضع آليات للضمان من شأنها تأمين تسديد القروض على المدى              

 تم إحداث صندوقين    ،وفي هذا اإلطار  . يل وبالتالي تخفيض أسعار الفائدة المرتبطة بها      الطو

والفئات ) FOGALOGE-Public(للضمان على التوالي لفائدة الموظفين ومستخدمي القطاع العام         

 505 استفادا من دعم مالي للدولـة بمبلـغ          ،)FOGARIM(ذات الدخل المحدود أو غير القار       

وقد بلغ عدد المستفيدين مـن القـروض التـي     . 2008  ومايحدود شهر   إلى  مليون درهم   

 شخصا استفادوا من    37.476 حوالي   2008يضمنها هذين الحسابين إلى غاية نهاية يونيو        

  .  مليون درهم5.490بمبلغ الجارية إجمالي للقروض 
 

 وضع أراضي في ملك الدولة مجهزة وخالية من جميع التحمالت بأثمنة تفضيلية رهـن              .4

إشـارة المنعشين العقاريين الراغبين في إنجاز عمليـات تتعلق بالسكن اإلجتمـاعي ،            

وذلك في إطار اتفاقيات تبين طبيعة وحجم العمليات المزمع إنجازها وتكاليفهـا وكـذا              

.  هكتار 6.700وقد تم تحديد هذا الوعاء العقاري بمساحة إجمالية تناهز          . أثمنة تفويتها   

 هكتـارا فـي مرحلـة       2.840ن هذا الوعاء بمساحة تقـدر ب        ويوجد الشطر األول م   

 وحـدة   211.000الترخيص لالستغالل أو الشروع في اإلنجاز مما سيمكن من إنتـاج            

 .سكنـية
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 على امتداد التراب الوطني ، أشغال إنجـاز برنـامج بنـاء             2007انطلقت خالل سنة     .5

 إلدارة الـدفاع الـوطني       سكن اجتماعي لفائدة الموظفين المدنيين والعسكريين      80.000

 مليون درهم كمـساهمة مـن       600 مليون درهم منها     16.000بتكلفة إجمالية تقدر ب     

 .   سنوات6سيمتد إنجاز هذا المشروع على مدى هذا و. صندوق التضامن للسكنى
  

   صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية .3.22
  

لف بالماليـة مهمـة اآلمـر        ويتولى الوزير المك   1995تم إحداث هذا الحساب سنة        

بصرف نفقاته وقبض موارده ، وتدرج فيه العمليات المرتبطة بحماية بعـض المنتوجـات              

 بشأن التجارة الخارجية وذلك في شـكل        13.89الفالحية المنصوص عليها في القانون رقم       

. رسم على االستيراد يساوي الفرق بين الثمن المرجعي والثمن الفعلـي عنـد االسـتيراد                

خصص الموارد المتأتية في هذا اإلطار للمساهمة في تمويل نظام دعم السكر والـدقيق              وت

وحماية القدرة الشرائية للسكان ذوي الدخل المحدود وضمان استقرار أسعار بيـع هـاتين              

  .المادتين
  

  :يتضمن هذا الحساب  
  

 :في الجانب الدائن -
  

 بالرسم علـى االسـتيراد      من القيمة الجمركية فيما يتعلق     % 27,5القسط الذي يفوق     

 المفروض على السكر الخام والسكر المكرر؛
 

  

من القيمة الجمركية فيما يتعلق بالرسم على االسـتيراد          % 17,5 القسط الذي يفوق     

 المفروض على القمح اللين ؛
 

  

من القيمة الجمركية فيما يتعلق بالرسم علـى االسـتيراد           % 50 القسط الذي يفوق     

 ت القمح اللين ؛المفروض على مشتقا
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المكافآت التعويضية عن منح حق استيراد القمح اللين المستفيد من الحصة التعريفيـة              

التفضيلية في إطار اتفاقيات الشراكة مع االتحـاد األوروبـي والواليـات المتحـدة             

 .األمريكية
 

 :في الجانب المدين -
  

 الخام والمكرر ؛المبالغ المدفوعة لفائدة صندوق المقاصة المتأتية من السكر  
  

المبالغ المدفوعة لفائدة المكتب الوطني للحبوب والقطاني المتأتية مـن القمـح اللـين               

 .ومشتقاته
  

تساهم النفقات المنجزة برسم كل مادة في تمويل تكاليف دعمها إلى جانب اعتمـادات              

ل  دعم   وقد ساهم هذا الحساب في تموي     . الميزانية المخصصة سنويا في إطار قوانين المالية      

 :المواد األساسية كما يلي
 

 درهم للطن الواحـد     2.000دعم سعر السكر من خالل تقديم إعانة جزافية تقدر ب            

 لفائدة الكميات الموضوعة لالستهالك؛
 

 ماليين قنطار مـن أجـل       10دعم الدولة لسعر الدقيق الوطني اللين في حدود حصة           

 بيعه باإلضافة إلى تحمـل الدولـة        تغطية الفارق بين ثمن تكلفة الدقيق المدعم وثمن       

 .لتكاليف النقل والتخزين
  

 :  برسم هذا الحساب كما يلي2007-2004يمكن تقديم النفقات المنجزة خالل الفترة و

  )بماليين الدراهم                                                                       ( 

2007 2006 2005 2004  
 الموارد 53 ,339 2 91, 371 2 29 ,291 1 1051,11
 الموارد المرحلة  41 ,459 35, 127 21 ,248 151,08
 موارد السنة 12, 880 1 55, 244 2 08 ,043 1 900,03

 النفقات 18 ,212 2 69 ,123 2 20 ,140 1 1028,57
 

17,56% 25,22% 50,51% 55,33% 
المساهمة في تحمالت 

 المقاصة
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صندوق دعم أسعار بعـض المـواد        "مسجل على مستوى موارد   ويعزى االنخفاض ال  

 أساسا إلى انخفاض موارد المعادالت التعريفية المحدثـة علـى           2007برسم سنة   " الغذائية

 120 إلى   2004 مليون درهم للطن خالل سنة       423ي انتقل من    ذالدقيق اللين المستورد ال   

  .2007مليون درهم سنة 
  

لسوق الدولية وحتى ال تنعكس على األسعار الداخليـة          ارتفاع األسعار في ا    على إثر و

الستهالك الدقيق، تم تخفيض الرسوم المفروضة على استيراد القمح اللين خـالل شـهري              

. 2007ثم خذفها ابتداء من شتنبر      % 30و% 60 على  التوالي بنسبة      2007فبراير ويونيو   

بلغت الحصص المتوسطة    ارتفاعا مهما إذ     2007سجلت أسعار الحبوب خالل شهر شتنبر       

 ا دوالر 328من القمح اللين لصندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية حسب دول المصدر             

سجل متوسط أسعار القمح    وقد  .  للطن للقمح الفرنسي     ا دوالر 386للطن للقمح األمريكي و   

 ا دوالر 183 إذ بلغـت     2007ر  ب مهما خالل شهر شتن    األسواق العالمية  ارتفاع   االلين في   

يادة على التـوالي بنـسبة       للطن للقمح األمريكي أي بز     ا دوالر 123للطن للقمح الفرنسي و   

  .2007مقارنة مع أسعار يناير  %60و% 90
  

الموجه لـصناعة   و الدعم المخصص للقمح اللين المستورد       يتم تقديم ومن جهة أخرى،    

 مرجعي المحدد فـي   التكلفة عند االستيراد والسعر     ال الفرق بين  ويساوي هذا الدعم  . الدقيق

  شـتنبر   الممتدة مـا بـين     خالل الفترة المتوسطة  اإلعانة  وقد بلغت   .  للقنطار ا درهم 250

، في حين بلغ التحمل اإلجمـالي مـا          للقنطار ادرهم 120 ما قدره  2007من سنة   دجنبر  و

 . مليون درهم1.000يقارب 
 

 إلـى   2008 وتصل موارد المعادالت التعريفية إلى غاية متم شهر ماي برسم سـنة             

.  برسم نفس الفتـرة    2007 مليون درهم خالل سنة      492,84 مليون درهم مقابل     343,69

  . مليون درهم1.000وتصل توقعات الموارد برسم السنة الحالية إلى 
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 فمـن   2008أما بالنسبة لتحمالت المقاصة لدعم المواد الغذائية األساسية خالل سـنة            

هم سيتم تمويل جزء منهـا مـن خـالل المـوارد             مليون در  8.130المتوقع أن تصل إلى     

 مليون درهم والجزء اآلخر من خالل اعتمادات        1.000المتوقعة ضمن هذا الصندوق بمبلغ      

  لـسنة   مليون درهم مرصدة في هذا اإلطار برسم قـانون الماليـة           7.130مالية تقدر بـ    

2008.  
  

  

  

  تطور النفقات حسب المادة 
  بالنسبة لصندوق دعم األسعار 

   2008-2004ل الفترة خال

  تطور الموارد حسب المادة
   بالنسبة لصندوق دعم األسعار 

   2008-2004خالل الفترة 
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  ). مليون درهم779,5: (السكر )  مليون درهم120,53(الدقيق : 2007* 

  

  )اإلنعاش الوطني(بطالة  تمويل نفقات التجهيز ومحاربة ال3.2.3
  

  

تمويل نفقات التجهيز ومحاربـة     "يهدف الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى       

إلى ضبط حسابات العمليات المرتبطة ببرامج اإلنعاش الوطني والهادفة إلى تعبئـة            " البطالة

 .اليد العاملة من أجل إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة
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ج تساهم في إحداث مناصب شغل عبر إنجاز مـشاريع          ومن المعلوم أن هذه البرام      

وتعرف هذه البـرامج حاليـا قفـزة        . ذات منفعة محلية تهدف إلى محاربة الفقر واإلقصاء       

 .نوعية من خالل المقاربة التشاركية واالندماجية التي تميز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
 

  

 مليـون   858,74اش الوطني مـن     هذا، وقد انتقلت النفقات المنجزة من طرف اإلنع       

 مليون درهم   990,24 لتصل إلى    2006 مليون درهم سنة     871,46 إلى   2005درهم سنة   

  . كمتوسط سنوي%7,55 أي بزيادة 2007سنة 
  

  

وقد ساهمت هذه النفقات في إنجاز مشاريع تهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة               

ويمكن تجميع هذه المشاريع    . ق الجهوية القروية والتحكم في الهجرة القروية وتقليص الفوار      

برنامج التجهيز وبرنامج تنمية األقاليم الصحراوية وكذا برنـامج العمـل           : في ثالث برامج  

  .االجتماعي عن قرب
  

  تطور النفقات المنجـزة في إطار حسـاب 
  "تمويـل نفقـات التجهيز ومحاربـة البطالـة"

  2007-2005خـالل الفترة 
  ) بماليين الدراهم (                                                               

 2007 2006 2005 برامج العمل

 531,99 456,29 438,34  برنامج التجهيز-
 384,85 313,12 300,59  برنامج تنمية األقاليم الصحراوية-
 8,00 8,31 21,66  برنامج العمل االجتماعي عن قرب-
 101,38 93,72 98,15   نفقات أخرى  -

 990,24 871,46 858,74                       المجموع
  

  

 :برنامج التجهيز 
  

يضم هذا البرنامج عمليات تثمين وتطوير البنيات األساسية المحلية وتجهيز المنـاطق            

  :الحضرية ويتعلق األمر بما يلي 
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الخـضراء  عمليات حماية التربة وإعادة التشجير وتهيئة األراضي والمنـاطق           

وحفر اآلبار وبناء قنوات الري والنافورات وأحواض توريد الماشية وجر المياه           

، 2007-2005وتهم األشغال المنجزة في هذا اإلطار خالل الفترة         . من المنابع 

 مترا مـن    198.514 من قنوات الماء الصالح للشرب و      ا متر 129.623إنشاء  

ـ  98مية غابوية و     مح 240 هكتارا و  298قنوات الري وإعادة تشجير       ا حوض

 بحيـرات   3 و  ا صـغير  ا سد 14 صهريجا وخزانا للماء و    79لتوريد الماشية و  

 منبعا  34 بئرا وتهيئة    19وحاجز لتحويل مسار المياه والوقاية من الفيضانات و       

  هكتارا من النخيل؛68.874للماء وغرس 
 
  

 وكذا تكسية   مشاريع شق وتهيئة المسالك وبناء مجاري المياه وإنجاز منشآت فنية          

 علـى   2007-2005وترصيف الشوارع وتهم األشغال المنجزة برسم الفتـرة         

 كلـم مـن المـسالك وتكـسية وترصـيف           414,2الخصوص شـق وتهيئـة      

 متر من مجاري المياه     5.200 مترا مربعا من الشوارع وكذا بناء        737.165,2

  منشأة فنية؛188و
  

 

. طنيناإطار عـيش المـو    مشاريع تجهيز المناطق الحضرية من أجل  تحسين          

-2005 مليون يوم عمل خالل الفتـرة        11,7ومكنت هذه المشاريع من إحداث      

 ؛2007
  

عمليات دعم البلديات والمراكز والجماعات القروية التي تهدف إلى إنجاز بعض            

 مليـون   5,83وقد مكنت هذه العمليات من إحداث       . المهام ذات الطابع اإلداري   

 .2007-2005يوم عمل خالل الفترة 
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 برنامج تنمية األقاليم الصحراوية 
 

 إنجاز عمليات مرتبطة بتنمية األقـاليم       1976 منذ   شرع فيه يشمل هذا البرنامج الذي     

 11,89وبلغ عدد أيام العمل المنجزة في هذا اإلطار حوالي    . الصحراوية وتعبئة اليد العاملة   

  .   2007-2005مليون يوم عمل خالل الفترة 
 

  االجتماعي عن قرب برنامج العمل 
 

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد الجماعات القروية بـالتجهيزات األساسـية وتـتلخص       

 109 دارا للطالـب و    139 وحدة سكنية اجتماعية و    102 في   2007اإلنجازات برسم سنة    

  حجرة دراسية   17 كتاتيب قرآنية و   9 رياض لألطفال و   5 دارا للشباب و   66مركز نسوي و  

 ساحة عمومية ووحدتين متنقلتين متعددة      17والمتخلى عنهم ودارا للعجزة     ودارين لألطفال   

 3كز للتكـوين ومركـزا للتربيـة و      ا مر 9 مركزا متعدد االستعماالت و    19االستعماالت  و  

       بالمـدارس مرفقـا صـحيا      60 أسواق و  3 إسطبالت و  3مكتبات ودارا للثقافة ومطعما و    

 ملعبا رياضـيا  27 مقرا إداريا و   84مخزنا و  16 مستوصفا و  13 حديقة و  18و متجرا 73و

  .  مترا من األسوار50.065,9و
   

وبصفة عامة، مكنت مختلف أوراش أشغال التجهيز المدرجة في إطـار اإلنعـاش               

 مليون يوم عمل سنة     13,322 و 2005 مليون يوم عمل سنة      12,838الوطني من إحداث    

ـ    2007 مليون يوم عمل سنة      13,776 و 2006 نوية متوسـطة تـصل إلـى        أي بزيادة س

  . خالل هذه الفترة% 3,58
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  تطور أيام العمل في إطار اإلنعاش الوطني 

   2007-2005خالل الفترة 
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  الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 3.2.4
  

الحـساب الخـاص بالـصيدلية      "يهدف الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى         

 إلى ضبط عمليات المداخيل والنفقات المرتبطة بتمويل        1964ي أحدث سنة    والذ" المركزية

  .وتسيير الصيدلية المركزية
  

 وتتكون موارد هذا الحساب من مخصصات الميزانية المدرجة في ميزانية التـسيير            

  مليـون درهـم مقابـل      964 ما قدره    2007بلغت هذه الموارد خالل سنة    . لوزارة الصحة 

 مـسجلة   2005 و 2006 مليون درهم على التوالي خالل سـنتي         600 مليون درهم و   679

  %.27بذلك زيادة سنوية بمعدل 
  

 النفقات المنجزة في إطار هذا الحساب لفائدة المستشفيات العمومية  خالل سنة             وصلت

 مليون درهم علـى التـوالي   338و  مليون درهم237 مليون درهم مقابل 461 إلى   2007

ف هذه النفقات إلى اقتنـاء معـدات الكـشف والمـواد            وتهد. 2005و 2006 سنتي   لخال

الكميائية والبيولوجية والصيدلية واألدوات الطبية وكذا  اقتناء أو تجديد معـدات األسـرة              

  .وشراء المالبس واألغطية والتجهيزات الطبية التقنية واإلستشفائية
 

 في إطـار    ،2005يندرج االرتفاع التدريجي لإلعتمادات المرصدة لهذا الحساب منذ         

المجهودات التي التزمت بها الحكومة من أجل تأهيل المستشفيات العمومية وتحسين جـودة             
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الخدمات العالجية ورفع مستوى التكفل بالمرضى خاصة عبر تـوفير األدويـة وتـأمين              

  . إلنجاح التوسيع التدريجي للتغطية الصحية األساسية.الشروط الضرورية
  

  : بالتدابير التالية قامت الحكومة،وفي هذا اإلطار
 

 تمكين موظفين ومتقاعدي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطـاع           

 من االستفادة من التأمين اإلجباري عن المرض،        ،2005 انطالقا من غشت     ،الخاص

 من الساكنة من االستفادة من التغطية الصحية األساسية؛% 34مما مكن ما يناهز 
 

 لفائـدة   2008التحضيرية لتفعيل نظام المساعدة الطبية خـالل سـنة           إتمام األشغال    

األشخاص  الذين ال يشملهم نظام التأمين اإلجباري عن المرض مما سيمكن من رفع              

 من الساكنة؛% 60نسبة التغطية الصحية بأكثر من 
  

 إحداث أنظمة للتأمين اإلجباري عن المرض لفائدة المهن الحرة وأعـوان الـسلطة              

المساجد وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وقدماء المقاومين وأعـضاء جـيش           وأئمة  

 .   التحرير
  

وسيتم توسيع نطاق تطبيق التغطية الصحية األساسية بشكل تدريجي لتـشمل فئـات             

  . 2009من السكان في أفق % 80أخرى من الساكنة خاصة الطلبة بهدف تغطية أكثر من 
  

  الوقاية المدنية الصندوق الخاص بإنعاش ودعم .5 3.2
  

 من تمويـل    1997مكن الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية المحدث سنة          

برامج هامة لتجهيز مصالح الوقاية المدنية بمعدات اإلغاثة واإلنقاذ وتأهيل وسائل العمـل             

  .الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح بهدف تحسين تدبير األزمات المرتبطة بالكوارث
    

 الحـضرية   ةوالمجموع موارد هذا الصندوق أساسا من مساهمات الجماعات      وتتكون  

ق طبقا لمقتضيات   ي ومكافحة الحر  اإلسعاففي نفقات تسيير وتجهيز مصالح      للدار البيضاء   

 ومكافحـة   سـعاف مصالح اإل المنقولة بمقتضاه إلى الدولة      3-81 من القانون رقم     3المادة  
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وكذا من عائدات الخدمات المقدمة مـن       لحضرية   ا ات والمجموع ق التابعة للجماعات  يالحر

  .طرف الوقاية المدنية
  

 مـا قـدره     2007وقد بلغت الموارد المنجزة من طرف هذا الحساب خـالل سـنة             

 مليون درهم على التـوالي      172,95 مليون درهم و     215,43 مليون درهم مقابل     248,01

بالغ المتأتية من الخدمات    وتتكون هذه الموارد من حصيلة الم     . 2005 و   2006خالل سنتي   

ومن المبالغ المدفوعـة مـن طـرف         % 79التي تقدمها مصالح الوقاية المدنية في حدود        

   %. 21الجماعات المحلية في حدود 
  

 تطورا كما هو مبين في الرسم       2007-2005عرفت موارد هذا الحساب حالل الفترة       

                                                              :أسفله

  بماليين الدرهم
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تطور موارد الصندوق الخاص بدعم إنعاش الوقاية الدنية       

الموارد الذاتية  ة تحويالت المديرية العامة للوقاية المدني

 
 2006 و 2005في حين بلغت النفقات المنجزة في إطار هذا الحساب برسم سـنوات             

 مليون  156,07 مليون درهم و   86,26 مليون درهم و   61,55 على التوالي ما قدره      2007و

  .درهم 
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 حـوالي   2007-2005ة خالل الفتـرة     أنجزت مختلف الوحدات العاملة للوقاية المدني     

 عمليـة   42.768 عملية إنقاذ ضحايا حوادث السير و      736.597 تدخال، منها    1.012.899

  .كمعدل سنوي % 12,5تتعلق بمكافحة الحرائق مسجلة زيادة تقدر ب 
  

% 68,7 عمليات اإلنقاذ بنـسبة      2007وقد شملت تدخالت الوقاية المدنية خالل سنة        

 %.27,60وعمليات مختلفة بنسبة %  3,80 حرائق بنسبةوعمليات  مكافحة ال
  

  
 تطور عدد تدخالت الوقاية المدنية

 2007-2005 برسم الفترة 
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 بمعـدل   2007عرف مستوى التدخالت اليومية للوقاية المدنية تطورا خـالل سـنة            

  . 2005مقارنة مع سنة % 30 تدخال مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.054
  

بإحداث " استقبال المغاربة القاطنين بالخارج   "كما قامت الوقاية المدنية في إطار عملية        

  . 2007-2005  لإلغاثة خالل الفترةا مؤقتامراكز 29
  

  : المشاريع األساسية التالية2007وتهم النفقات المنجزة خالل سنة 
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  مليون درهم؛62: اثةالسيارات وآليات اإلنقاذ وكذا معدات اإلسعاف واإلغ اقتناء 
 

  مليون درهم؛ 28,8: أداء التعويضات عن العمل بالليل 
  

  مليون درهم؛12,8: اقتناء المالبس الخاصة بالوقاية والتدخل 
  

 مستودعات جهوية للوقاية المدنية في الجهات المحتمـل تعرضـها لألخطـار             6بناء   

 .يون درهم مل10,9: ) الرباط والحسيمة وأكادير وفاس والناضور وطنجة(
  

  

وباإلضافة إلى برامج التجهيز والتحديث واقتناء معدات اإلنقاذ والتدخل، يتوقع برنامج           

 اقتناء آليات اإلنقـاذ وسـيارات التـدخل األولـي            2008عمل الوقاية المدنية برسم سنة      

  .   والمعدات التقنية وسمعية بصرية
  

   الصندوق الوطني للعمل الثقافي 6 .3.2
  

 في شـكل حـساب      1983ق الوطني للعمل الثقافي الذي أحدث سنة        يهدف الصندو   

  .مرصد ألمور خصوصية، إلى ضبط حسابات العمليات المرتبطة بالعمل الثقافي
  

ويساهم الصندوق الوطني للعمل الثقافي في تثمـين التـراث الـوطني مـن المـآثر                

  .  الكتابتداولوتشجيع واألركيولوجيا وتنمية اإلبداع الفني والتنشيط الثقافي 
  

وتتأتى مداخيل هذا الصندوق أساسا من حصيلة واجبات زيارة المتـاحف والمواقـع             

والمآثر التاريخية التابعة لوزارة الثقافة وحقوق التسجيل بالمعاهد الموسيقية وكذا حـصيلة            

  .بيع منشورات هذه الوزارة
  

قـدره   مـا    2007وقد بلغت المداخيل المنجزة في إطار هذا الصندوق برسـم سـنة             

 مليون درهـم    160,39 و 2006 مليون درهم سنة     165,94 مليون درهم مقابل       256,04

 ويوضح الجدول التالي بنية موارد هـذا        %28,97 أي بزيادة سنوية تصل إلى       2005سنة  

  :الصندوق 
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  )بماليين الدراهم(                                                                 

 2007 2006 2005 ةالسنة المالي
 28,00 25,28 18,42 المداخيل الذاتية

مساهمات صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية 

 واالجتماعية
42,34 29,03 41,60 

 79,40 21,52 17,20 إعانات الميزانية
 107,04 90,11 82,43 الرصيد المرحل

 256,04 165,94 160,39 المجموع
  

  

 من مساهمات صندوق الحـسن      2007-2005خالل الفترة   وقد استفاد هذا الصندوق     

 مليون درهم تم تخصيصها لتمويـل       112,97الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية بلغت      

 343 بناء مشاريع المكتبة الوطنية والمتحف الوطني لآلثار بمبلغ إجمالي يصل إلـى              ءإنها

  .مليون درهم
  

 2007لصندوق، فقد عرفت تطورا خالل سـنة        أما فيما يتعلق بالموارد الذاتية لهذا ا      

 وذلك على الخصوص بفضل ارتفـاع عـدد زوار   2006مقارنة مع سنة   % 10,75بنسبة  

قب أن تصل نسبة االرتفـاع      تاألماكن األركيولوجية والمآثر التاريخية والمتاحف، ومن المر      

  .برسم السنة الجارية% 60إلى 
  

وطني للعمل الثقافي بما فيها اإلعتمـادات        في إطار الصندوق ال    ةبلغت النفقات المنجز  

 مليون درهم استفادت منها العمليات      208,11 ما قدره    2007-2005المرحلة خالل الفترة    

 :التالية
 

 هكتار بمبلغ إجمالي    5,5المكتبة الوطنية للمملكة المغربية على مساحة       ب إنهاء األشغال  

  مليون درهم ؛270يقدر ب
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 73 متر مربع وبتكلفة إجمالية تقدر ب        10.000لى مساحة   إنشاء المتحف الوطني ع    

 مليون درهم الذي يهدف إلى صيانة الرصيد الثقافي وإنعاش اإلبداع الفني؛ 

  

صيانة وتهيئة الرصيد الثقافي والمعماري للمملكة وكذا بناء وتهيئة وتجهيز مؤسسات            

والـرقص وأروقـة    دور الثقافة والمسارح ومعاهد الموسيقى      (ذات طابع ثقافي وفني     

 ؛)العرض
  

" روافد"تنظيم عدة مهرجانات ومعارض وطنية ودولية منها على الخصوص معرض            

  والمعرض الدولي للكتاب؛"وليلي"بالدار البيضاء ومعرض 
  

 المشاركة في عدة معارض دولية ذات صبغة ثقافية؛  
  

يدي قاسم  بس" بنسا"البحث األثري الذي مكن على الخصوص من تهيئة مواقع أثرية ك             

 بطنجة ؛" كوتا"و
  

 إنعاش اإلبداع المسرحي وكذا طبع ونشر الكتاب؛  
  

 .ة في المجال الثقافي لودعم الجمعيات العام 
  

 بمواصـلة مجهـودات     2009-2008يتميز برنامج عمل هذا الصندوق خالل الفترة        

ـ              ن خـالل   وزارة الثقافة الرامية في مجال التنشيط الثقافي والتحفيز على اإلبداع الفنـي م

  :العمليات األساسية التالية
  

 

 ترميم وتهيئة المواقع األثرية التاريخية؛ 
 

 تفويض تنظيم المهرجانات إلى المديريات الجهوية؛ 
  

تنمية وتهيئة المنشئات الثقافية والفنية لفائدة الجمعيات والجماعات وتجهيزها بالمعدات           

 التقنية والمعلوماتية؛
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توسيع مساهمة الوحدات الترابية فـي التنميـة الثقافيـة          توفير مناخ مناسب إلنعاش و     

 خاصة عبر تحديث الوزارة واعتماد الالتمركز في تدخالتها؛
 

 .إشراك الفاعلين في القطاع في إطار تشاركي لتنمية النشاط الثقافي 
  

  

  صندوق التبغ لمنح المساعدات  3.7.2
  

عانـات لفائـدة    يهدف هذا الصندوق إلى منح مساعدات على شـكل تعويـضات وإ           

الموظفين سابقا ولذوي حقوقهم الذين يوجدون في وضعية صعبة أو الذين ال يستفيدون من              

  . درهم شهريا500أنظمة التقاعد أو الذين يحصلون على معاش يقل أو يساوي 
  

 مـا قـدره     2007وقد بلغت المساعدات المقدمة من طرف هذا الصندوق خالل سنة           

 16.577 حـوالي    2007 من هذه المساعدات خالل سـنة        وقد استفاد .  مليون درهم  46,3

  .2007-2005كمعدل سنوي خالل الفترة % 2,7شخصا أي بزيادة 
  

  اتحصيلة عمليات صندوق التبغ لمنح المساعد

  2007-2005خالل الفترة 
  

2005 2006 2007  

  المبلغ

بماليين  ( 

 )الدراهم

عدد 

 المستفيدين

  المبلغ

بماليين  ( 

 )الدراهم

عدد 

 مستفيدينال

  المبلغ

 )بماليين الدراهم ( 

عدد 

 المستفيدين

 15.656 43,8 15.382 43,3 14.600 41,8 منح مساعدات المستفيدين القدامى
 921 2,4 747 1,9 1.102 2,7 منح مساعدات لمستفيدين جدد 

 - - - - 29 0,1 تسبيقات لذوي الحقوق
 16.577 46.35 16.129 45,2 15.731 44,7 المجموع

  
  

ومن المتوقع أي يصل عدد األشخاص المستفيدين من مساعدات هذا الصندوق خالل            

  . مليون درهم70 شخصا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 14.477 إلى حوالي 2008سنة 
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  2008-2005تطور عدد المستفيدين من صندوق التبغ لمنح المساعدات خالل الفترة 
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 وزارة االقتصاد والمالية    وضعتتحسين فعالية منح المساعدات المذكورة،      ورغبة في   

 الصندوق المغربي للتقاعد مهمة تدبير هذه المساعدات انطالقـا          ا قصد تكليف   تعاقدي اإطار

 . مما سيمكن من تسريع معالجة طلبات االستفادة وتدبيرها عن قرب2007من سنة 
  

   التنمية البشرية 3.3
 

صندوق دعم المبادرة الوطنية    " المرصد ألمور خصوصية المسمى      تم إحداث الحساب  

 بواسطة مرسوم صادق عليه البرلمان في إطار قانون الماليـة           2005سنة  " للتنمية البشرية 

ويهدف هذا الحساب إلى ضبط موارد ونفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . 2006لسنة  

  :التالية والتي ترمي إلى إنجاز األهداف األساسية 
   

تقليص العجز االجتماعي على الخصوص في األحياء الحضرية الفقيرة والجماعـات            

 للتجهيـزات والخـدمات االجتماعيـة       الولـوج القروية األكثر خصاصا عبر تحسين      

 األساسية؛
  

 إنعاش األنشطة المدرة للدخل القار والمحدثة لمناصب الشغل؛ 
  

 .ضعية صعبة وذوي االحتياجات الخاصة تقديم المساعدة لألشخاص الموجودين في و 
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   :خطة التمويل
  

 من أجـل تمويـل      2005باإلضافة إلى الغالف المالي الذي رصد لهذه المبادرة سنة          

 50 مليون درهم تساهم فيه الميزانيـة العامـة ب         250برنامجها االستعجالي والذي يقدر ب    

لحـسن الثـاني للتنميـة       مليون درهم وصندوق ا    100مليون درهم والجماعات المحلية ب    

 مليون درهم، يقدر الغالف اإلجمالي المخصص للمبـادرة         100االقتصادية واالجتماعية ب  

 ماليير درهم تتوزع كمـا      10 بحوالي   2010-2006الوطنية للتنمية البشرية برسم الفترة      

  : يلي

 )بماليين الدراهم                                                  (
 %المجموع 200820092010 2007 2006 

 60% 6.000 1.2001.3001.400 1.100 1.000الميزانية العامة
 20% 2.000 500 450 400 350 300الجماعات المحلية
 20% 2.000 600 500 400 300 200التعاون الدولي

 100% 10.000 2.0002.2502.500 1.750 1.500 المجموع
 

    

  : للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية2010-2006 تقديم مكونات برنامج
 

 جماعة قروية األكثـر خـصاصا       403 ويهم   برنامج محاربة الفقر بالمجال القروي     

ويهدف هذا البرنامج إلى .  مليون نسمة  3,75وتضم  % 30بنسبة فقر تساوي أو تفوق      

اعيـة  تقليص العجز االجتماعي عبر تحسين الولوج إلى التجهيزات والخدمات االجتم         

األساسية كالصحة ومحاربة األمية والتزويد بالماء الصالح للشرب والـربط بالـشبكة            

ويتم تحديد  . الكهربائية والطرق وتنمية األنشطة المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل        

 2010-2006الغالف المالي اإلجمالي المخصص لكل إقليم أو عمالة برسم الفتـرة            

 ماليـين   5قاة مع تحديد مبلغ أدنى لكل جماعة فـي          على أساس عدد الجماعات المنت    

  . درهم
  

 حيا حضريا يضم 264 ويهم برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالمجال الحـضري   

 مليون نسمة تعاني من اإلقصاء المرتبط أساسا بالكثافـة الـسكانية الحـضرية              2,5
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جتماعي عبـر   ويهدف هذا البرنامج إلى تقليص الفقر واإلقصاء اال       . وبظروف السكن 

تحسين الولوج إلى التجهيزات والخدمات االجتماعية األساسـية كالـصحة والتعلـيم            

ومحاربة األمية والقضاء على السكن غير الالئق والربط بـشبكة التطهيـر وتنميـة              

ويتــم تحديــد الغـالف المـالي        . األنشطة المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل     

لمخصص لفائدة كل إقليم وعمالة على أسـاس         ا 2010-2006اإلجمالي برسم الفترة    

 8عدد األحياء التي تم اختيارها ومبلغ أدنى مخصص لكل حـي مـستفيد يقـدر ب                 

  . ماليين درهم
  

األشخاص الذين يعانون من التهميش ويوجدون فـي         ويهمبرنامج محاربة الهشاشة     

ص والرفع ويرمي هذا البرنامج إلى تشجيع إعادة إدماج هؤالء األشخا. وضعية صعبة 

من جودة الخدمات المقدمة من طرف المراكز المتخصصة وإحداث قدرات إضـافية            

وتتوزع العمليات المبرمجة في إطار هذا البرنامج حسب        .  شخص 50.000الستقبال  

ثالث مجاالت للتدخل، ويتعلق األمر بالدعم المادي للجمعيات المتدخلة فـي ميـادين             

قبال المتواجدة وبناء وتجهيز مراكـز اسـتقبال        محاربة الهشاشة وتأهيل مراكز االست    

 من  2010-2006ويتكون الغالف المالي المخصص لكل جهة خالل الفترة         . جديدة  

 مليون درهم ومن مساهمة تكميلية تحـدد حـسب عـدد الـسكان              20منحة تقدر ب    

 .الحضريين للجهة المعنية
  

ى التنمية البشرية عبـر     ويهدف إلى تمويل عمليات ذات آثار قوية عل       البرنامج األفقي    

مشاريع وعمليات لتعزيز القدرات المحلية للمتدخلين في مشاريع المبـادرة الوطنيـة            

كما يرمي هذا البرنامج إلى تقديم الدعم للمشاريع والعمليات األفقيـة           . للتنمية البشرية 

الهادفة إلى إنعاش وضمان ديمومة مقاربة المبادرة الوطنيـة والـسهر علـى تنفيـذ               

ويتكـون  . تها من خالل التكوين وتقديم المساعدة التقنية للمتـدخلين المحليـين          عمليا

 مـن   2010-2006الغالف المالي اإلجمالي المخصص لهذا البرنامج خالل الفتـرة          

 ماليين درهم لكل إقليم أو عمالة ومن جزء إضافي يحدد حسب      10جزء قار يقدر بـ     

  .عدد السكان المستفيدين
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  :2007-2005ادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم الفترة حصيلة إنجازات المب
  

 مشروعا بمساهمة من المبادرة الوطنية      12.133 انطالق   2007-2005عرفت الفترة   

وتتوزع هذه المشاريع   .  ماليين مستفيد مباشر   3 مليار درهم لفائدة حوالي      3,85تصل إلى   

  :حسب البرامج على الشكل التالي
  

 :العالم القرويبرنامج محاربة الفقر ب 
 

 مليون درهم ساهم فيه هـذا       1.231 مشروعا بمبلغ إجمالي يصل إلى       3.742 

وتهـم هـذه    . من المبلغ اإلجمـالي   % 76 مليون درهم أي     934الحساب بمبلغ   

 :المشاريع المجاالت التالية
  

 ؛%4...................األنشطة الثقافية واالجتماعية •

 ؛%2...............................تعزيز القدرات •

 ؛%19........................األنشطة المدرة للدخل •
 

 %.75..............الولوج إلى التجهيزات األساسية •
 

 :برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالمجال الحضري 
 

 مليون درهم ساهم فيه هـذا       2.268 مشروعا بمبلغ إجمالي يصل إلى       2.493 

وتهم هـذه   . من المبلغ اإلجمالي    % 71 أي    مليون درهم  1.051الحساب بمبلغ   

 :المشاريع المجاالت التالية
  

 ؛%20..................األنشطة الثقافية واالجتماعية •

 ؛%5...............................تعزيز القدرات •

 ؛%17........................األنشطة المدرة للدخل •

  %.58...............الولوج إلى التجهيزات األساسية •
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 :برنامج محاربة الهشاشة 
 

 مليون درهم ساهم فيه هـذا       1.269 مشروعا بمبلغ إجمالي يصل إلى       1.076 

وتهم هـذه   . من المبلغ اإلجمالي    % 69 مليون درهم أي     879,6الحساب بمبلغ   

 :المشاريع المجاالت التالية
  

 ؛%41...................تأهيل مراكز االستقبال •

 ؛%53......ديدة لالستقبالبناء وتجهيز مراكز ج •

 %.6................. التكوين وتعزيز القدرات •
  

 :البرنامج األفقي 
 

 مليون درهم ساهم فيه هـذا       1.818 مشروعا بمبلغ إجمالي يصل إلى       4.822 

وتهم هـذه   . من المبلغ اإلجمالي    % 65 مليون درهم أي     990,9الحساب بمبلغ   

 :المشاريع المجاالت التالية
  

 ؛%13..................الجتماعية والثقافيةاألنشطة ا •

 ؛%6...............................تعزيز القدرات •

 %.81.....................المشاريع ذات الوقع الهام •
  

  حصيلة إنجازات برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 الكلفة اإلجمالية عدد المشاريع البرنامج
مساهمة الحساب 

 الدراهمبماليين 

التأثير نسبة 

 المتوقعة

 %24 934,4 1.231,5 3.742 القروي

 %54 1.051,4 2.268,2 2.493 الحضري

 %45 990,9 1.818,1 4.822 محاربة الهشاشة

 %31 879,6 1.269,7 1.076 األفقي

 %41 3.856,4 6.587,4 12.133 المجموع
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الية للمشاريع المبرمجة فـي     من الكلفة اإلجم  % 59تمثل مساهمة هذا الحساب حوالي      

المتبقية في إطار الشراكة    % 41إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في حين تمت تعبئة          

  .المحلية

رية  المساهمة في المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البش
برسم الفترة   2005-2007 (ب%)

مساهمة الحساب 
59%

الشراآة المحلية 
41%

  
  

 حسب إطـار    2008بلغ مجموع نفقات صندوق دعم المبادرة الوطنية المبرمجة سنة          

 مليـون درهـم برسـم اعتمـادات األداء          1.987,4النفقات على المدى المتوسط ما قدره       

برسم النفقات المأذون االلتزام بها مقـدما مـن االعتمـادات التـي             مليون درهم    823,7و

 .2009سترصد لهذا الصندوق في السنة المالية 
  

ومن أجل تسريع وتيرة إنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار يتسم             

  :ية والفعالية، تم إعداد كراسات للمساطر تتعلق بتنفيذ العمليات التاليةباحترام مبادئ الشفاف
  

تفعيل برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي وبرنامج محاربـة اإلقـصاء االجتمـاعي              

 بالمجال الحضري؛
 

 تفعيل برنامج محاربة الهشاشة ؛ 
  

 طلبات المشاريع؛ 
  

 تفعيل األنشطة المدرة للدخل؛ 
  

 .التدبير االئتماني 



   2009 مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة

 الحسابات الخصوصية للخزينةتقرير حول 
 

49

  

كما تم تبسيط المساطر المتعلقة بتنفيذ ومراقبة النفقات المرتبطة بالمبـادرة الوطنيـة             

للتنمية البشرية مع احترام القوانين الجاري بها العمل وذلك من أجل ضـمان مزيـد مـن                 

 بتاريخ  2.05.1017وقد تم إدخال هذه التعديالت بواسطة المرسوم رقم         . السرعة والفعالية 

لمتعلق بمساطر تنفيذ النفقات في إطـار الحـساب المرصـد ألمـور              ا 2005 يوليوز   19

ويتعلق األمر بالمساطر   " صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية     "خصوصية المسمى   

  :التالية 
  

 على مستوى البرمجة 
  

توزيع النفقات حسب البرامج مع إمكانية التفويض بشكل شـمولي لالعتمـادات             

 المساعدين الذين يقومون بتوزيعها حسب بنود الميزانية؛لفائدة اآلمرين بالصرف 
 

االلتزام مقدما بالنفقات بالنسبة لبعض العمليات المدرجة في إطـار االعتمـادات         

 المفتوحة من طرف قانون المالية؛   
  

 على مستوى التنفيذ 
  

 درهم بالنسبة لكل عملية تتعلق      200.000تحديد سقف سندات الطلب في حدود        

 عوض طبيعة النفقة؛بالنفقات 
 

تحديد سقف رصيد النفقات التي يتم تنفيذها عن طريق الشـساعة فـي حـدود                

  درهم ؛1.000.000
  

 درهم وفق المسطرة    1.000.000إمكانية تنفيذ الخدمات التي ال يتجاوز مبلغها         

 15المتعلقة بطلب العروض المحدود مع تقليص أجل استشارة المتنافسين مـن            

  أيام؛10يوما إلى 
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 على مستوى المراقبة 
 

عدم اعتبار تأشيرة مراقبة االلتزام بالنفقات المصحوبة بالمالحظات موقفة ألداء           

 النفقة المعنية؛
 

تقليص آجال تنفيذ مساطر المراقبة القبلية المتعلقـة بـااللتزام واألداء لنفقـات              

 .المبادرة الوطنية
  

  :ة للنفقات وذلك على الشكل التاليموازاة مع تبسيط المساطر تم تعزيز المراقبة البعدي
  

تخضع العمليات المنجزة في إطار صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية         •

البشرية الفتحاص مشترك لكل من المفتشية العامة للماليـة والمفتـشية           

 العامة لإلدارة الترابية؛
 

إصدار وثيقة شهرية تعرض أهم المؤشرات المرتبطـة بتقـدم تنفيـذ             •

 .نجزة في إطار هذا الحسابالنفقات الم
  

هذا، وقد تم تكوين شبكة من الخبراء تتشكل مـن مكاتـب الدراسـات والجامعـات                

ومؤسسات التكوين والجمعيات واألشخاص الذاتيين وهيئات من المجتمع المدني من أجـل            

 .تقديم الخبرة والمساعدة التقنية الالزمة ودعم البنيات والفاعلين في مجال التنمية البـشرية            

  :وتتكلف هذه الشبكة بإنجاز المهام األساسية التالية
  

 تكوين وتنمية قدرات الفاعلين المحليين؛ 
 

إنجاز دراسات وتقديم االستشارات وتقديم المساعدة التقنية لفائدة لجن المبـادرة            

 الوطنية للتنمية البشرية؛
  

 .تقييم وافتحاص برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
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  المرصد الوطني للتنمية البشرية
    

يعتبر المرصد الوطني للتنمية البشرية مؤسسة مستقلة تابعة للوزير األول تتشكل من            

 عضوا يتم اختيارهم من بين المسؤولين الـسامين فـي اإلدارة العموميـة والفـاعلين                18

المـوارد  الجمعويين والجامعيين، ويساهم في إعداد نظرة شمولية للتنمية البـشرية تـضع             

  :يعهد لهذا المرصد إنجاز المهام التالية.  صلب األولويات الوطنيةالبشرية في
  

 مالحظة وتحليل المعطيات األساسية المتعلقة بالتنمية البشرية؛ 
 

إنجاز دراسات عامة ومقارنات واستطالعات وخبرات حول القضايا المتعلقة بالتنمية           

 الجتماعي؛البشرية خصوصا الفقر والتهميش واإلقصاء ا
  

وضع مؤشرات خاصة بالتنمية البشرية من أجل قياس آثارها على المجاالت الترابية             

 والساكنة المعنية؛
  

 تتبع وتقييم آثار تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مؤشرات التنمية البشرية؛ 
  

ية االجتماعيـة   تثمين المبادرات المؤسساتية الخالقة وآليات دعم التقائية سياسات التنم         

وآثارها على الجماعات المحلية واألحياء المستهدفة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية           

 البشرية؛
  

 .إعداد ونشر تقرير حول تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
  

  مجال البنيات التحتية4.3
  

ألساسية للـسياسة   تعتبر برامج تقوية وتحديث البنيات التحتية للبالد من بين المحاور ا          

الحكومية االقتصادية الهادفة إلى الرفع من مستوى تنافسية االقتـصاد الـوطني وتثمـين              

مؤهالت مختلف جهات المملكة والمساهمة في تنميتها في إطار متوازن ومنـسجم وجلـب              
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وفي هذا الصدد،  يجري تنفيذ العديد من برامج تطوير          . االستثمار وإحداث مناصب الشغل   

  :التالية امجبنيات التحتية ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة ويتعلق األمر بالبروتأهيل ال
  

 توسيع الشبكة الطرقية وفك العزلة عن العالم القروي ؛ 
 

 تعميم تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب ؛ 
  

 تحديد الملك العام البحري والمينائي ؛ 
  

 تنمية البنيات التحتية الرياضية؛ 
  

 بين المدن؛الرابط  إصالحات النقل الطرقي الحضري ومواكبة 
  

 تغطية النفقات المخصصة لتحمالت ومهام الخدمة األساسية للمواصالت؛ 
  

 .تنمية الولوج لشبكات التطهير السائل وحماية البيئة 
  

  تطور إنجازات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية العاملة في مجال البنيات التحتية 
  2007 – 2005خالل الفترة  

  )بماليين الدراهم                                                                 ( 

 النفقات المداخيل
 تسمية الحساب

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

 1.891 1.670 1.962 3.295 2.946 3.037 الصندوق الخاص بالطرق
 247 331 285 640 551 542 الصندوق الوطني للتنمية الرياضية 

الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد 

 157 107 108 354 332 340 السكان القرويين بالماء الصالح للشرب 

 11 29 20 42 54 66 صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي
صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي 

 176 - - 935 648 492 الحضري والرابط بين المدن

 92 - - 400 - -  الخدمة األساسية للمواصالتصندوق
 281 - - 300 - - المجموع العام

 4.477 4.531 5.966 2.375 2.137 2.855 
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   الصندوق الخاص بالطرق 1.4.3
  

 إلى ضبط العمليات المرتبطـة      1989يهدف الصندوق الخاص بالطرق المحدث سنة       

  .رقيةببناء وإعادة تأهيل وصيانة واستغالل الشبكة الط
  

  :وتتكون موارد هذا الصندوق على وجه الخصوص من 
  

 حصيلة الرسم المفروض على محور المحرك ؛ 
  

 حصيلة الرسم اإلضافي المفروض على تسجيل السيارات ؛ 
  

حصيلة االقتطاع من مقادير الرسوم الداخلية على االستهالك المطبق علـى المـواد              

 :قتطاعات ويبين الجدول التالي تطور هذه اال. النفطية

  )بالدرهم للهيكتولتر (                                                           

 1989 1995 2004 

 50 41 18 الوقود الممتاز

 50 41 18 البنزين العادي

 32,5 23,5 10 الغازوال 

 

 من حصيلة تسبيقات االحتالل المؤقت واستخراج المـواد مـن الملـك العـام               50% 

  ي للدولة ؛الطرق
  

حصيلة المبالغ المتأتية من طلبات تجديد وتعديل أو تحويل رخص االحتالل المؤقـت              

  للملك العام الطرقي للدولة ؛
  

المساهمة المالية في إنجاز طرق المواصالت البرية للدولة المفروضة علـى مـالكي              

 تعمير؛ المتعلق بال12-90 من القانون رقم 82األراضي المجاورة لها طبقا للمادة 
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حصيلة الرسم السنوي المفروض على ملصقات اإلشهار على جنبات الطرق العمومية            

 .وكذا حصيلة الغرامات واإلضافات الناتجة عن هذا الرسم
 

تساهم الموارد المرصدة في إطار هذا الصندوق في تنمية وصيانة البنيات التحتيـة               

 مليون درهم خالل    394الموارد من   وقد انتقلت  هذه     . الطرقية التي عرفت ارتفاعا ملموسا    

 فـي إطـار هـذا    نجـزة أما النفقات الم. 2007 مليون درهم سنة 3.295 إلى   1989سنة  

  . مليون درهم1.891 فقد بلغت 2007الصندوق خالل سنة 
  

  :تهدف هذه الموارد إلى تمويل العمليات التالية 
  

  بناء وتهيئة الطرق والمسالك القروية ؛ 
  

   الشبكة الطرقية ومخلفات الفيضانات ؛صيانة الطرق وإصالح 
  

 .تعزيز السالمة الطرقية عبر معالجة النقط السوداء وتحسين اإلشارات الطرقية 
 

كما مكنت الموارد المعبأة في إطار الصندوق الخاص بالطرق من إنجـاز العمليـات              

  :التالية
  

 ؛إصالح حالة شبكة الطرق وجعلها في مستوى مقبول  
 

ن الطرق والمسالك القروية في إطار البرنامج الوطني لفك العزلة  كلم م6.636إنجاز   

-2004 كلم سنويا خالل الفتـرة       1.857عن العالم القروي بمعدل سنوي يصل إلى        

   ؛2007
  

إنطالق أشغال الشطر الثاني من برنامج فك العزلة عن العالم القروي الذي يهدف إلى               

لم من الطرق سنويا مما سيمكن من        ك 2000 كلم  إلى     1.000رفع وتيرة اإلنجاز من     

 .2009سنة % 80رفع نسبة ولوج العالم القروي إلى الطرق إلى 
  

 : في إطار الصندوق الخاص بالطرق بما يلي2007تتعلق النفقات المنجزة خالل سنة 
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   كلم من الطرق؛488 كلم وتوسيع 825 كلم وترميم 879تقوية  
  

  ؛ كلم من الطرق القروية2.086تهيئة وبناء  
  

 منشأة أخرى تم إنجازها ما بين سـنتي         67  منشأة فنية باإلضافة إلى       91إعادة بناء    

  ؛2006 و2005
  

 محطات للوزن بالدار    3 وإنجاز    نقطة سوداء  37تعزيز السالمة الطرقية عبر معالجة       

 4البيضاء وفاس والرباط باإلضافة إلى انطالق دراسات من أجل الشروع في عمـل              

 .محطات أخرى
  

 العمليات األساسية المتوقع إنجازها برسم برنـامج عمـل الـصندوق الخـاص              وتهم

  : ما يلي2008بالطرق خالل سنة 
  

  ؛ كلم من الطرق المتضررة1.500صيانة  
 

   مليون درهم؛120ة للتطهير وقناطر بتكلفة تصل إلى أ منش80إعادة بناء  
  

 مليـون   535ر ب   لطرق القروية بتكلفة إجماليـة تقـد      ا كلم من    2.000بناء وتهيئة    

  درهم؛
  

   نقطة سوداء ؛50الصيانة المستمرة والعمليات المرتبطة بالسالمة الطرقية ب  
  

   مليون درهم؛60إصالح مخلفات الفيضانات بمبلغ  
  

 . مليون درهم67إنجاز دراسات تتعلق بتنمية الشبكة الطرقية بتكلفة إجمالية تقدر ب  
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 السكان القرويين بالماء الصالح      الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد     2.4.3

  للشرب
   

 لدعم  1995سنة  " التزويد الشامل للعالم القروي بالماء الصالح للشرب      "انطلق برنامج   

 جماعة بالمـاء الـشروب   31.000ولوج العالم القروي للماء الصالح للشرب بهدف تزويد      

  . ماليير درهم10 مليون نسمة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 11لفائدة 
  

وسيصل تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالعالم القروي إلى مرحلة حاسمة مع             

 وذلك اعتبارا للتدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل تسريع وثيـرة        2008نهاية سنة   

  . إنجاز هذا البرنامج
  

بواسـطة  % 80ويتميز تمويل هذا البرنامج بمقاربته التشاركية حيث يتم تمويله بنسبة          

مساهمات الميزانية العامة والباقي تتم تغطيته بواسطة مساهمات الجماعات القروية المعنية           

  .من التكلفة اإلجمالية% 5و % 15والمستفيدين على التوالي في حدود 
  

تتكون التجهيزات المعتمدة لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب أساسـا مـن             

  :المكونات التالية
  

ياه األمطار تتشكل من اآلبار ومعدات التنقيب عـن الميـاه وتهيئـة             منشآت لتجميع م   

 المنابع والمطفيات؛
  

 تجهيزات ضخ المياه عبر وضع مضخات حرارية وشمسية وكهربائية؛ 
  

خزانات وقنوات المـاء وأحـواض توريـد الماشـية          (منشآت لتخزين وتوزيع الماء      

 ؛)وصنابير المياه العمومية والربط بشبكة الماء
  

 .ت جر المياه عبر القنوات الجهوية قنوا 
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وقد تم إسناد تدبير منشآت التزويد بالماء الصالح للشرب إلى جمعيات مستعملي هـذه              

المياه بالنسبة لنقط المياه التي تم تهيئتها وإلى حراس يشرفون على صنابير المياه العمومية              

  .المنجزة
  

سنة  % 85 للشرب بالمجال القروي     بلغت النسبة اإلجمالية للربط بشبكة الماء الصالح      

 ، كما بلـغ عـدد الـسكان    2005خالل سنة  % 70 و 2006خالل   % 77 مقابل   2007

فيدين من البرنامج الشامل لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب خـالل سـنة              المست

 .ا دوار1.070 نسمة يقطنون ب 605.000 حوالي 2006
  

  

 
  ي بالماء الصالح للشرب تطور نسبة تزويد العالم القرو

  2007-1994خالل الفترة 
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وصل المبلغ اإلجمالي للنفقات المنجزة في إطار الصندوق الخاص بتحـسين عمليـة             

 مليون درهـم خـالل الفتـرة        3.573تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب، إلى        

 منها بواسطة إعانات ميزانية الدولة والبـاقي         مليون درهم  450، تم تمويل    2005-2007

  .تمت تعبئته من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
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 132.290 جماعة تـضم حـوالي       244 إنجاز، لفائدة    2008ومن المتوقع خالل سنة     

  :نسمة، العمليات التالية
  

 الماء؛ منشأة لتخزين وتوزيع 109 محطة لالستغالل والتنقيب و81 بئرا و80حفر  
 

  .  نقطة ماء85 منابع و3تهيئة وتجهيز  
  

   صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي3.4.3
  

، تتكون مـوارد    2007  و  2005 وتم تعديله سنة     1997تم إحداث هذا الصندوق سنة      

  :هذا الصندوق من 
  

من حصيلة اإلتاوات المتعلقة بمنح أو تجديد أو تغيير أو تحويـل تـراخيص               % 50 

تالل المؤقت للملك العام البحري والمينائي باستثناء ما يتعلق منها بالملـك العـام              االح

 الطرقي والملك العام المينائي والملك العام المائي الذي تسيره وكاالت األحواض؛
 

 من حصيلة األتاوى عن احتالل للملك العام البحري؛ % 50 
 

 العام البحري والمينائي؛من حصيلة األتاوى عن استخراج المواد من الملك  % 50 
  

 حصيلة التعويض عن القيام باستخراج الرمل من الملك العام البحري دون ترخيص؛ 
 

 حصيلة التعويض عن االحتالل غير المشروع للملك العام البحري والمينائي؛ 
  

 .الهبات والوصايا 
  

 مليون درهم لتغطيـة     54ترصد موارد هذا الصندوق والتي تصل سنويا إلى حوالي            

  :النفقات التالية 
  

إنجاز الدراسات واألشغال لتحديد وحماية الملك العام البحري والمينـائي واألشـغال             

 ؛)إنجاز منشآت لحماية الشواطئ(لدعم الشريط الساحلي والشواطئ 
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 إنجاز الدراسات إلعداد مخططات تهيئة الموانئ والشواطئ؛ 
  

 .ي والمحافظة عليهحماية وحراسة وتحديد الملك العام البحري والمينائ 
  

 مليون درهم بما    41,7 حوالي   2007بلغت النفقات المنجزة في هذا اإلطار خالل سنة         

 ، وقد مكنت هذه النفقات من إنجـاز العمليـات           2006فيها الرصيد المرحل في نهاية سنة       

  :التالية
  

ي على  إنجاز الدراسات واألشغال المتعلقة بعمليات تحديد الملك العام البحري والمينائ          

  مليون درهم؛5,8 كلم بين الناضور والداخلة بتكلفة تقدر ب 174طول 
 

 مليون 0,13إنجاز أشغال دعم الشريط الساحلي بجنوب أكادير ومهدية بتكلفة تقدر ب     

 درهم؛
  

 مليـون   0,80اقتناء عربات لفائدة شرطة الملك العام البحري بمبلغ إجمالي يقدر ب             

 يلتنقل ومراقبة الساحل مع العلم أن المبلـغ اإلجمـال  درهم بهدف تعزيز قدراتها في ا    

  مليون درهم؛3,5 بلغ 2007-2005المخصص لهذه اإلقتناءات خالل الفترة 
 

 .اقتناء معدات تقنية لتحديد الملك العام البحري والمينائي 
  

باإلضافة إلى ذلك، ساهمت مختلف العمليات المنجزة في إطار هذا الـصندوق فـي              

 المتعلق بالموانئ وإحداث    15-02المينائي الذي وضع بموجب القانون رقم       تفعيل اإلصالح   

ويهدف هذا اإلصـالح فـي المرحلـة        . الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغالل الموانئ       

  :الراهنة إلى تغيير المجال المينائي بواسطة  ثالثة فاعلين أساسيين
  

يط اإلستراتيجي وإعداد التصاميم    الدولة التي يرتكز تدخلها حول مهام التنظيم والتخط        

 المديرية للموانئ؛
 

الوكالة الوطنية للموانئ التي تتولى ممارسة السلطة المينائية في جميع موانئ المملكة             

 باستثناء ميناء طنجة المتوسطي وكذا صيانة والمحافظة واستغالل المنشئات المينائية؛
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الطابع التجـاري المـسندة سـابقا       شركة استغالل الموانئ التي تتكلف باألنشطة ذات         

لمكتب استغالل الموانئ وذلك بعد أن تم حل هذا المكتب بمقتضى القانون المشار إليه              

 . أعاله
 

ويتزامن تفعيل هذا اإلصالح مع انطالق استغالل الرصيف األول للحاويات للمينـاء            

ة لوجستيكية   والذي سيمنح للمغرب قاعد    2007 يوليوز   27الجديد طنجة المتوسطي بتاريخ     

  . جيدة ذات جودة عالمية
  

يتضمن هذا الميناء على الخصوص محطة للحاويات ومحطـة للمـسافرين ومحطـة         

 3,5ن اسـتقبال     مليار درهم وسيمكن م    33وقد بلغت تكلفة هذا المركب المينائي        .للبترول

  منصب شغل  145.000وسيمكن هذا الميناء من المساهمة في إحداث        . مليون حاوية سنويا  

  .وتنمية االستثمارات في الثالث مناطق الحرة المتواجدة به
  

 مليـار   12والذي تبلغ تكلفته     ،ومن المتوقع أن يستقبل الميناء الثاني طنجة المتوسطي       

  .      ماليين حاوية كنشاط تجاري إضافي5 ما قدره 2012انطالقا من سنة درهم ، 
  

  الصندوق الوطني للتنمية الرياضية  4.4.3
  

الصندوق الـوطني للتنميـة     "حداث الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى       تم إ   

 وذلك بهدف ضبط حسابات العمليات المرتبطة بتنميـة الرياضـات           1987سنة  " الرياضية

  :والتي تتجلى فيما يلي
  

 تكوين النخب الرياضية؛ 
  

ات تنظيم تربصات إعدادية لفائدة رياضيين من المستوى الرفيع للمشاركة في المنافـس   

 الرياضية الجهوية والقارية والدولية ؛
  

 . مهنية-إدماج وإعادة إدماج النخب الرياضية في الحياة السوسيو 
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وبعد التعديالت التي أدخلت على هذا الحساب أصبح إطارا محاسباتيا لمشاريع بنـاء             

 .  الدراسات المتعلقة بهاتتبعالتجهيزات الرياضية و
 

 إمـدادات الـشركة المغربيـة لأللعـاب          اسا من وتتشكل موارد هذا الصندوق أس      

  .مخصصات الميزانية وواليانصيب الوطني
  

 مليون  551,31 مقابل   2007 مليون درهم سنة     640,36 بلغت موارد هذا الصندوق     

تم استعمال هذه المـوارد أساسـا        و 2005 مليون درهم سنة     541,91 و 2006درهم سنة   

  :لتمويل العمليات التالية
  

 لرياضية؛دعم النخب ا 
 

تنظيم تربصات إعدادية لفائدة رياضيين من المستوى الرفيع للمشاركة في المنافـسات    

 الرياضية الجهوية والقارية والدولية ؛
  

 تنظيم أنشطة ذات طابع رياضي؛ 
  

 منح إعانات للجامعات الرياضية؛ 
  

 . إعداد دراسات وتجهيز وبناء البنيات التحتية الرياضية 
 

  ضية دعم الجامعات الريا .1
  

تتولى الدولة مهام تنمية النشاط الرياضي وتقوم بتـأطيره ومراقبتـه وذلـك طبقـا               

وفي هـذا اإلطـار،     .  المتعلق بالتربية البدنية والرياضات    06-87لمقتضيات القانون رقم    

وتتوزع . تستفيد الجمعيات والجامعات الرياضية من إعانات ممولة من طرف هذا الصندوق        

  : سنوات األخيرة كما يلي ستهذه اإلعانات برسم ال
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  )بماليين الدراهم(

  مساهمات الصندوق السنوات

  الوطني للتنمية الرياضية 

2003 47,42 

2004 66,6 

2005 29,86 

2006 59,99 

2007 49,95  

2008 95,11 
  

   

اضية بـالمغرب وتعزيـز ممارسـتها، وقعـت         ومن أجل تأهيل مختلف األنواع الري     

برامج  تهدف إلى تعزيز ممارسة الرياضة وتقويـة         -الجامعات الرياضية مع الدولة عقود    

 لكرة القدم والجامعة الملكيـة أللعـاب القـوى      قامت الجامعة الملكية،وهكذا. احترافيتها

  . 2007 و2005برامج على التوالي خالل سنتي -بالتوقيع مع الدولة على عقود
  

وسيتم تعميم مقاربة التعاقد والشراكة لتشمل باقي الجامعات الرياضية من أجل تحديد            

 :األهداف المتوخى بلوغها وكذا االلتزامات ويتعلق األمر على الخصوص بما يلي
 

 برنامج عمل كل جامعة بخصوص ممارسة الرياضة على مستوى عالي؛ 
 

 كل جامعة عبر كافة المملكة؛األنشطة الرياضية المزمع تنظيمها من طرف  
  

 المبلغ السنوي لمساهمة الدولة والتزامات كل جامعة من أجل تحسين مواردها الذاتية؛ 

  

 مساهمات قطاع الرياضة خاصة فيما يتعلـق بالمعـدات والتجهيـزات الرياضـية              

 .والمراقبة والتتبع
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  تأهيل كرة القدم 
    

 -2005 البرنامج بين الدولة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للفترة           -يهدف عقد   

مالعب مجهزة  ( إلى تأهيل كرة القدم الوطنية عبر تعزيز البنيات التحتية الرياضية            2009

 مركزا للتكوين وتحسين    15وتطوير تكوين الالعبين والحكام عبر بناء       ) بعشب اصطناعي 

وقد حددت المساهمة اإلجمالية  للدولة من أجـل إنجـاز مختلـف هـذه     . تنظيم المنافسات 

  . مليون درهم280العمليات في 
  

وقد بلغت اإلعتمادات المحولة في إطار هذا الصندوق لفائدة الجامعة الملكيـة لكـرة              

 2006 مليون درهم خـالل سـنة        35 مليون درهم منها     91القدم برسم هذا العقد ما قدره       

  وهو ما مكن من انطالق 2008 مليون درهم سنة 27 و2007نة  مليون درهم س29و
 

أشغال بناء مراكز تكوين العبي كرة القدم بوجدة والجديدة وطنجة والـدار البيـضاء              

وآسفي وخريبكة والخميسات ومكناس وكذا أشغال إعادة تأهيل وإصالح عشب في مالعب            

  . كل من وجدة وسال وتطوان وخريبكة ومراكش ومكناس
    

 هيل ألعاب القوىتأ 
 

     البرنامج الموقع مع الجامعة الملكيـة أللعـاب القـوى خـالل الفتـرة              -يهدف عقد 

 إلى تنمية ممارسة هذا النوع الرياضي وذلك عبر الرفع من قدرات التكوين             2007-2011

 وكذا  2011 عداء سنة    220 إلى   2004 عداء سنة    110بالمعهد الوطني أللعاب القوى من      

 عداءا وبناء مركز للتـداريب      640مركزا للتكوين بطاقة إيوائية تقدر بـ        16عبر إحداث   

كما سيتم تفعيل برامج التكوين لفائدة المـدربين وحكـام          .  حلبات اصطناعية    10بإفران و 

  من المنشطين والمـدربين  6.500المنافسات الرسمية من أجل توفير عدد إجمالي يقدر ب   

  .  حكم للمنافسات الرسمية7.100  مدرب كل سنة وتكوين1.300على أساس 
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كما سيتم كذلك تنمية ممارسة ألعاب القوى عبر دعم بنيات التـأطير ورفـع حجـم                

 عصبة جهوية التي انتقلت من مليون درهم سـنة          16المساعدة التي تمنحها الجامعة لفائدة      

 وذلك لتشجيع ممارسة ألعاب القـوى الجماعيـة         2007 مليون درهم سنة     3,5 إلى   2006

  .إحداث أندية جديدةو
  

ى ذلك، سيتم تعزيز برنامج تأهيل هذا النشاط الرياضـي عبـر تنظـيم              لوباإلضافة إ 

 وذلـك بتعـاون مـع     2005 خـالل سـنة      1.500 مقابل   2011 تظاهرة في أفق     3.000

  .الجماعات المحلية
  

  البرنامج المذكور ما   –تبلغ الكلفة اإلجمالية لبرنامج تأهيل ألعاب القوى موضوع عقد          

 مليون درهم بواسطة الميزانيـة      260,4 مليون درهم سيتم تمويلها في حدود        548,2قدره  

 مليون درهم مـن خـالل       158,8 مليون درهم بواسطة الجماعات المحلية و      129العامة و 

  .الموارد الذاتية للجامعة الملكية أللعاب القوى
    

  بناء المركبات الرياضية .2
  

 مدن طنجة و مراكش وأكادير وذلك من أجل         يجري إنجاز ثالثة مركبات رياضية في     

  . (FIFA) تمكين المغرب من التوفر على  منشآت رياضية تستجيب للمعايير الدولية للفيفا
  

 مليـون  300 مليون درهم منها    2.510تصل الكلفة اإلجمالية لبناء هذه المركبات إلى        

. 2008 برسم سـنة     عيةدرهم كمساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتما       

% 51 نسبة تتراوح من     2007وقد بلغ إنجاز أشغال هذه األوراش الرياضية في نهاية سنة           

 وبدايـة   2010من المتوقع إتمام أشغال بناء هذه المركبات بين مارس وشتنبر           %. 56إلى  

  .استغاللهما في نهاية نفس السنة 
 

 استثماريا يقدر ب انجازه يتطلب مبلغأما فيما يتعلق بالملعب الكبير بالدار البيضاء، فإ

  وصندوق) مليون درهم1.280( مليار درهم يتم تمويلها بواسطة ميزانية الدولة 2,08

         ومجلس مدينة) مليون درهم600(الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية  الحسن
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 2010ا الملعب سنة ومن المتوقع أن تبدأ أشغال بناء هذ. ) مليون درهم200(البيضاء  لدارا

 .2013  بنائه في أفقشغالوستنتهي أ
  

 ويجـرى    محاسباتيا لهذه العمليـات    ايعتبر الصندوق الوطني للتنمية الرياضية إطار     و

بالدار البيضاء  االسم تتولى إنجاز المركب الرياضي الكبير        شركة مجهولة    اإلعداد إلحداث   

 . واستغالل المركبات الرياضية األخرى
   

 بلغت مخصصات الميزانية التي تم تحويلها علـى مراحـل لهـذا             ،اإلطاروفي هذا   

 مليون درهم كما ما هو مبين فـي         1.920 ما قدره    2008 – 2001الصندوق خالل الفترة    

 :الجدول أسفله

  )بماليين الدراهم(

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 المجموع
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  مساهمات الصندوق
 الوطني للتنمية الرياضية

 
 

  

  صندوق الخدمة األساسية للمواصالت 5.4.3
  

صندوق الخدمـة األساسـية     "تم إحداث الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى        

 حيث يتولى الـوزير األول مهـام اآلمـر          2005بموجب قانون المالية لسنة     " للمواصالت

 الذي يهدف إلى ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمساهمة مستغلي          بالصرف لهذا الصندوق  

 الشبكات العامة للمواصالت المتوفرين على تراخيص إحداث واستغالل هذه الشبكات فـي           

  . مهام وتحمالت الخدمة األساسية
  
  

وتتكون موارد هذا الصندوق أساسا من حصيلة المساهمات المستحقة على مـستغلي            

واصالت الحاصلين على رخص إحداث واستغالل هذه الشبكة في مهـام          الشبكات العامة للم  

  .وتحمالت الخدمة األساسية للمواصالت المنصوص عليها في دفاتر التحمالت المتعلقة بها
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  .أما نفقات هذا الحساب فهي مرصدة لتحمالت ومهام الخدمة األساسية للمواصالت
  

  935,2 مـا قـدره      2007سم سنة   بلغت الموارد المنجزة في إطار هذا الصندوق بر       

وقد تم رصد    %.  44,41 بنسبة   يادة بز 2006 مليون درهم سنة     645,6مليون درهم مقابل    

هذه الموارد إلنجاز البرنامج المتعلق بتعميم استعمال التقنيات الجديدة لإلعالم والتواصـل            

  . بالمؤسسات التعليمية بهدف تحسين جودة التعليم
  

 8.600إلى اعتماد تقنيات اإلعالم والتواصـل ب        " جيني"مسمى  يهدف هذا البرنامج ال   

حيث يشمل المـشروع اقتنـاء      .  أستاذ 223.000 مليون تلميذ و   5,5مؤسسة تعليمية لفائدة    

 آلة طبع ومعدات تقنيـة وآالت       17.000 حاسوب مركزي و   8.600 حاسوب و  104.000

ـ           ات متعـددة الوسـائط     للعرض وأسالك الربط وكذا الربط بشبكة االنترنيت وتجهيز قاع

كما يهدف البرنامج إلى تنظيم حملة تكوينية لفائدة األسـاتذة          . بمختلف المؤسسات التعليمية  

المعنيين وتنمية البرامج التربوية من خالل توفير وسائل التلقين وإدماج الحاسوب ضـمن             

  .   العملية التربوية
   

 284,14 مليون درهم منها       1.038,54وتبلغ التكلفة اإلجمالية لهذا البرنامج ما قدره        

 من خالل موارد هذا الصندوق قصد اقتنـاء أول          2007مليون درهم تم صرفها برسم سنة       

  . مؤسسة تعليمية1.900دفعة من المعدات المعلوماتية حيث أمكن تجهيز 
  

  : كما يلي2008يمكن تقديم منجزات هذا الحساب إلى غاية يونيو 
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 التحتية البنيات 

 
 مراحل

 نامجالبر
 عدد

 بالعالم%  التالميذ عدد التكوين مراكز  المؤسسات
 القروي

 عدد
 بالدرهم المبلغ الحواسيب

  
 المرحلة
  األولى

  )إنتهت( 
 

 تضم 1.878
 قاعة 2.055
 بصرية سمعية

32 1.416.283 38% 27.311 
  

284,14  
 

 المرحلة
  الثانية

 في انطلقت(
 2007 يوليوز

3.979 73 2.041.765 51% 57.237 514,67 

  
 األساتذة تكوين 

 
  
  

  التكوين نوع
 

  
 لدراسة مدخل

 المعلوميات

  
 برامج إنتاج

  المعلوميات
 على باالعتماد

  منتوجات
) (Microsoft  

  
 برامج إنتاج

  المعلوميات
 على باالعتماد

  منتوجات
(INTEL) 

  
  
  القاعات صيانة

 البصرية السمعية 

  
 عدد

  المستفيدين
 

  
9.316 

  
400 

  
6.000 

  
62 

 
 التعليمية المناهج رتطوي 

 

  :برمجة عدة عمليات بهذا الخصوص ويتعلق األمر بما يلي تمت
  

إعداد برامج رقمية يتم استعمالها حاليا من طرف المدرسين وذلك بشراكة مـع              

ـ       ةالدول الرائدة في التكنوجيات الحديث      ا لإلعالم واالتصال مثل كوريـا وروماني

 واألردن؛
  

الخصوص بإحداث مختبرات وطنية لتطـوير      انطالق عدة دراسات تتعلق على       

البرامج الرقمية وبتحليل الحاجيات واألولويات في مجال المناهج البيداغوجيـة          

 الرقمية؛
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 برنامج تم إعدادها مـن طـرف        500إحداث مكتبة افتراضية تمكن من تطوير        

 . كمرحلة أولىا حاسوب27.311أساتذة مبدعين تم تثبيتها ب 
 

 "تـا رإنك"ا حول عدة عمليات أخرى ويتعلق األمر بشراء برنامج          كما يتم التشاور حالي   

(ENCARTA) مناهج وكذا شراء برامج تعليمية ستمكن من تطوير .  والموسوعة العربية

بـرامج بيداغوجيـة     (التدريس   لإلعالم واالتصال في     ةجيات الحديث و تعتمد التكنول  تربوية  

  ).   يةالوطن التعليمية والبوابة والرياضيات للهندسة
  

   صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن6.4.3
 

رغبة في التمكن من ضبط حسابات عمليات مواكبة اإلصـالحات المتعلقـة بالنقـل              

 حساب مرصـد    2007الطرقي الحضري والرابط بين المدن، أحدث ابتداء من فاتح يناير           

ت النقل الطرقي الحضري والرابط بـين       صندوق مواكبة إصالحا  "ألمور خصوصية يسمى    

، يكون الوزير المكلف بالداخلية هو اآلمر بقبض موارده وصرف نفقاتـه بالنـسبة              "المدن

للعمليات المتعلقة بالنقل الحضري بواسطة الحافالت والنقل بواسطة سيارات األجـرة مـن    

ن الوزير المكلـف    الدرجة األولى والنقل بواسطة سيارات األجرة من الدرجة الثانية، ويكو         

بالنقل آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته بالنسبة للعمليات المتعلقة بنقل البضائع لحـساب             

  .الغير ونقل المسافرين بواسطة الحافالت والنقل المزدوج
 

 :2008تغييره سنة تم يتضمن هذا الحساب الذي 
 

 :في الجانب الدائن 
 

  إعانات الميزانية العامة؛ 
 

 الهبات والوصايا؛ 
 

  المبالغ المدفوعة من طرف الجماعات المحلية؛ 
 

 .موارد مختلفة 
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 :في الجانب المدين 
 

النفقات المتعلقة بمواكبة إصالح النقل الطرقي والمنصوص عليها في التـشريع            

الجاري به العمل أو تم االتفاق بشأنها في إطار تعاقدي مـع مهنيـي القطـاع                

 المعنيين؛
  

 سيارات األجرة من الدرجة األولى والثانية حـسب         النفقات المتعلقة بمنح تجديد    

 .النصوص التنظيمية الجاري بها العمل
 

وتخصص المبالغ المدفوعة لهذا الصندوق من طرف الجماعـات المحليـة لنفقـات             

عمليات المواكبة المتعلقة بالنقل الحضري بواسطة الحافالت وبالنقـل بواسـطة سـيارات             

  .ةاألجرة من الدرجة األولى والثاني
     

وزع بحصص  يت مليون درهم    400هذا، وقد خصص لهذا الصندوق غالف مالي قدره         

  .متساوية بين قطاعي النقل الطرقي الحضري والنقل الطرقي بين المدن
  

برسم سنة  في ما يخص النقل الطرقي بين المدن، يتمحور برنامج عمل هذا الصندوق             

 :حول العمليات التالية 2008
 

ن األساسي المعمول به وتطوير التكوين المهني المستمر في قطاع           تأهيل نظام التكوي   

  على اتفاقية بـين المنظمـات       2007في هذا اإلطار، تم التوقيع سنة       . النقل الطرقي 

 سائق في مجال النقل العمومي لألشخاص       1.000المهنية الممثلة للمهنة تتعلق بتكوين      

  مليون درهـم برسـم سـنة    1,5 درهم منها يين مال7لى إبين المدن بتكلفة تصل 

2007. 
  

  :ويهدف هذا المبلغ باألساس إلى تغطية النفقات المرتبطة بالعمليات التالية
  

 تقييم وانتقاء المترشحين للتكوين وانطالق عمليات التكوين؛ 
  

 .تحديد برامج التكوين 
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المساهمة في برنامج تجديد عربات النقل الطرقي للبضائع وعربات النقـل بالمجـال              

ويرتكز هذا البرنامج على مبدأين أساسيين وهما السحب النهائي من التداول           . لقرويا

 وتتـرواح المنحـة بـين      . واسـتبدالها بـأخرى جديـدة     المتالشية  بالنسبة للعربات   

  . درهم عن كل عربة بالنسبة لنقل البضائع130.000 درهم و 90.000
  

ن تنظيم النقـل المدرسـي      المساهمة في إصالح وتجهيز وتجديد العربات وكذا تحسي        

 منعشين استجابوا لشروط األهلية من إعانة بلغت        6في هذا الصدد، استفاد     . والجامعي

 .  مليون درهم59,4
  

 134,5 تعبئة مبلغ إجمالي قـدره       2008هذا، وتتطلب العمليات المبرمجة برسم سنة       

  :مليون درهم يتوزع كما يلي

  )بماليين الدراهم (                                          

   ؛50 ................................المساهمة في تجديد العربات 

   ؛40 .......................إعانة لفائدة النقل المدرسي والجامعي 

  ؛15  ............تأهيل نظام التكوين الخاص بقطاع النقل الطرقي 

   ؛10  .........................تنمية النقل الدولي الطرقي للبضائع 

   ؛9  .........................إحداث وتدبير الشبابيك االجتماعية 

   ؛5,5  .)البضائع والمسافرين(التكوين المستمر للسائقين المحترفين  

  .5  ..............................التحفيز على اندماج المقاوالت 

          

  اه المستعملة صندوق التطهير السائل وتصفية المي7.4.3
  

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالتطهير السائل وتصفية المياه              

 إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يـسمى        2007المستعملة، تم ابتداء من فاتح يناير       

، يكون الوزير المكلف بالداخليـة هـو        "صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة     "

  . موارده وصرف نفقاتهاآلمر بقبض
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وتتكون موارد هذا الحساب من مخصصات الميزانية العامة ومن المـوارد األخـرى             

التي يمكن تخصيصها للصندوق طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل، ويقـوم بتمويـل        

النفقات المتعلقة بإنجاز الدراسات حول التطهير السائل وتصفية الميـاه المـستعملة ودفـع              

ويتم دفع  . لغ لفائدة الفاعلين العموميين والخواص المكلفين بتدبير خدمة التطهير السائل         المبا

ومنذ إحداث هذا الحساب    . هذه المبالغ في إطار اتفاقيات شراكة بين الدولة وهؤالء الفاعلين         

 مليون  4.569تم التوقيع مع المنعشين على عدة اتفاقيات تتعلق بمبلغ استثماري يصل إلى             

 3.573(تم تمويله من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للـشرب ووالوكـاالت             درهم، ي 

  ). مليون درهم193(والجماعات المعنية )  مليون درهم803(والدولة ) مليون درهم
 

هذا، وتتم تعبئة موارد هذا الحساب من أجل تمويل البرنامج الوطني للتطهير الـسائل              

 ومركزا حضريا بساكنة تفوق     مركزا حضريا  260 والذي يهم    2005الذي تم إعداده سنة     

 .2005 ماليين نسمة سنة 10
  

 : مليار درهم العمليات التالية43يشمل هذا البرنامج الذي تصل تكلفته إلى 
  

إنجاز البنيات األساسية المرتبطة بتوسيع وإعادة تأهيل شبكات ومنشآت تجميع وضخ            

 مليار درهم وهو    16,1غ يصل إلى    وإيصال المياه المستعملة نحو مراكز التصفية بمبل      

  من التكلفة اإلجمالية ؛%38ما يمثل 
 

 مـن   %28وهو ما يمثل     مليار درهم    11,9إنجاز محطات للتصفية بمبلغ يصل إلى        

 التكلفة اإلجمالية؛
  

 من التكلفـة    %13وهو ما يمثل     مليار درهم،    5,6تجديد التجهيزات بمبلغ يصل إلى       

 اإلجمالية؛
  

 مـن التكلفـة     %6 مليار درهم وهو مـا يمثـل         2,6ستغالل بمبلغ   اقتناء معدات اال   

 اإلجمالية؛
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المساهمة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبر الرفع من عـدد عمليـات الـربط        

بشبكة التطهير السائل باألحياء الهامشية للمدن وإنجاز التطهير المستقل المالئم بالنسبة           

 %15 مليار درهـم أي      6,8بمبلغ إجمالي يصل إلى     للجماعات القروية الفقيرة وذلك     

 .من التكلفة اإلجمالية
  

 حـوالي   2008-2006يهم الشطر األول من هذا البرنامج الذي سيمتد خالل الفتـرة            

  : مليار درهم موزعة كما يلي4,8 بتكلفة إجمالية تقدر با حضريا مدينة ومركز130
 

 المجموع هباتال الدولة والجماعات المحلية المنعشين السنوات

2006 890 359 38 1.287 

2007 950 438 290 1.678 

2008 1.100 450 300 1.850 

 4.815 628 1.247 2.940 المجموع
  

 الشروع في إنجاز برنامج استثماري جديد سيمتد إلى غايـة           2008كما تم خالل سنة     

صل إلـى    مليون نسمة بمبلغ إجمالي ي     9,4 تضم   ةكز حضري ا مدن ومر  209 ويهم   2012

  . مليار درهم14
  

   المجال الفالحي 5.3
  

يبلغ عدد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية العاملة في المجال الفالحـي سـبعة       

من مجموع نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية المنجزة         % 8,98حسابات وتمثل   

 :ويتعلق األمر بالحسابات التالية . 2007سنة 
  

 صندوق التنمية الفالحية؛ 
  

 الصندوق الوطني الغابوي؛ 
  

 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية؛  
  

 صندوق التنمية القروية؛ 



   2009 مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة

 الحسابات الخصوصية للخزينةتقرير حول 
 

73

 

 .الصندوق الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل 
 

تطور موارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة العاملة في المجال الفالحي برسم الفترة 

2005-2007  

  )بماليين الدراهم(

   النفقات المداخيل

 2007 2006 2005 2007 2006 2005 سمية الحساب ت

 1.926 1.102 547 3.479 2.895 2.672 صندوق التنمية الفالحية

 445 446 457 1.277 1.182 1.166 الصندوق الوطني الغابوي
الصندوق الخاص باالقتطاعات 

 من الرهان المتبادل
480 428 314 247 236 51 

 59 43 49 343 345 394 ة القرويةصندوق التنمي
صندوق القنص والصيد في 

 المياه والداخلية
99 97 122 23 44 41 

 2 8 14 27 35 49 صندوق محاربة آثار الجفاف

 0,5 32 1 391 363 340 صندوق اإلصالح الزراعي

 2.524,5 1.911 1.338 5.953 5.345 5.200 المجموع العام

 %32,10 %42,83 - %11,38 %2,79 - %التطور السنوي ب
  

   صندوق التنمية الفالحية1.5.3

 ويساهم أساسـا    2007 وتم تعديله سنة     1986تم إحداث صندوق التنمية الفالحية سنة       

  :في العمليات التالية
  

تحديث قطاع الفالحة عبر تقديم مساعدات الدولة في شكل إعانـات ومـنح لتـشجيع                

 االستثمار الخاص في هذا القطاع؛
  

 عمليات اقتناء وتخزين ونقل وتوزيع الشعير في إطار برامج محاربـة آثـار              تمويل 

 الجفاف التي تسهر على تنفيذها الحكومة؛
  

 محاربة األمراض المعدية المرتبطة بالطيور؛ 
  

 .تأهيل وتنمية الشعب الفالحية في إطار تعاقدي 
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 التنمية الفالحيـة  يتم توزيع مساعدات الدولة المقدمة لفائدة الفالحين في إطار صندوق       

  .من طرف القرض الفالحي المغربي
  

 في تمويل مجموع من     2007-2005وقد ساهم صندوق التنمية الفالحية خالل الفترة        

ويبين الجدول التالي المداخيل والنفقات المنجـزة فـي         . العمليات المتعلقة بالتنمية الفالحية   

 مداخيله ونفقاته خالل سـنة       وكذا توقعات  2007 -2005إطار هذا الصندوق برسم سنتي      

2008:  
  

 النفقات المداخيل السنوات

2005 2.672 547 

2006 2.896 1.102 

2007 3.479 1.926 

2008* 2.328 2.323 

 5.890 11.375 المجموع
  توقعات*                             

تطور موارد ونفقات صندوق التنمية الفالحية خالل الفترة       (2008-2005)

0,00
500,00

1 000,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
3 000,00
3 500,00
4 000,00

2008 2007 2006 2005

الموارد النفقات 

  

 3.479 مـا قـدره      2007حية خالل سنة    هذا، وقد بلغت موارد صندوق التنمية الفال      

%. 14,25 تصل إلـى     2007-2005مليون درهم أي بزيادة سنوية متوسطة خالل الفترة         

وتعزى هذه الزيادة باألساس إلى تعبئة حصيلة الرسم المفروض على تسويق ثفل الـشمندر       
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 وكذا  2005الجاف والرسم الخاص على الذبح بالمجازر لفائدة هذا الحساب ابتداء من سنة             

  . ضمن هذا الصندوقإلى إدماج الصندوق الخاص إلنقاذ الماشية وحمايتها
  

 من خـالل إدراج     2007هذا، وقد تعززت موارد صندوق التنمية الفالحية خالل سنة          

الرصيد المتوفر من حصيلة الرسم على تسويق وخزن الشعير والذي بلغ مليار درهم بعـد               

 والقطاني يتولى سابقا تدبير هذه العمليـات التـي          أن كان المكتب الوطني المهني للحبوب     

  .  ضمن صندوق التنمية الفالحية2007 من قانون المالية لسنة 10أدرجت بمقتضى المادة 
  

  :اإلجراءات المتخذة على المستوى المؤسساتي
  

-2005   تتجلى أهم العمليات المنجزة في إطار صندوق التنمية الفالحية خالل الفترة          

  :يلي في ما 2008
  

مواصلة برنامج تحويل أراضي زراعة الحبوب عبر الرفع من نسبة اإلعانات المقدمة             

وإحداث مساحات لألشجار المثمرة وتوسيعها لتـشمل  المغروسات  من ثمن  %80إلى  

 أنواع أخرى من هذه األشجار؛
  

في هـذا   . تثمين المساعدات المالية الممنوحة من أجل تعزيز مكننة الضيعات الفالحية          

 فـي   2006إلطار، تم تحديد نسبة اإلعانة المقدمة لشراء الجرارات ابتداء من سنة            ا

   درهم للجرار الواحد؛  90.000 من التكلفة اإلجمالية في حدود 40%
  

مراجعة المساعدة المالية الممنوحة من أجل التحفيز على تجهيز الضيعات الفالحيـة             

رجاء التراب الوطني ابتداء من سـنة       بأنظمة الري االقتصادي وتعميمها لتشمل كافة أ      

  من تكلفة التجهيز؛%60 إلى %40وهكذا، انتقلت نسبة اإلعانة من . 2006
  

مواصلة دعم الدولة لبرنامج تأمين الحبوب ضد مخاطر الجفاف عبر دعم مـستحقات              

  ودفع المساهمة السنوية للدولة؛%50المنخرطين في حدود 
 

 المنتقاة للقمح الطري والقمح الصلب والـشعير        مواصلة برنامج دعم استعمال البذور     

 .من أجل تحسين المردودية الجينية لزراعة الحبوب
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  :اإلنجازات المالية
  

 ونتيجة لإلجراءات المؤسـساتية المتخـذة مـن طـرف           2008–2005خالل الفترة   

 :الحكومة، تتجلى حصيلة صندوق التنمية الفالحية في اإلنجازات التالية
  

  فالحية أخرى؛ة جرارا وآل78.250الفالحية عبر دعم اقتناء تشجيع المكننة  
  

تفعيل عمليات االقتصاد في مياه الري في إطار البرنامج الذي تم إعداده لهذا الغرض               

 والذي يهـدف إلـى      2008-2005من طرف قطاع الفالحة والتنمية القروية للفترة        

وتعزيز البحث في مجال    التحفيز على إنجاز مشاريع الري الموضعي والري التكميلي         

وقـد  . تنمية الري بتقنيات تقتصد في الماء وذلك عبر تقديم إعانات ومنح للفالحـين            

مكنت المجهودات المبذولة في هذا اإلطار من رفع مساحة األراضي المهيئـة إلـى              

 ؛ا هكتار64.517حوالي 
  

تصل إلى  المساهمة في برنامج تأمين إنتاج الحبوب ضد مخاطر الجفاف بتكلفة مالية             

مـساحة  شـملت   هم خالل المواسم الفالحية الثالثة الماضية، و      ادرمن ال ن  يي مال 304

 ؛ات هكتار112.507سنوية متوسطة تصل إلى حوا لي 

   

  

  

 
 

تعمال البذور المصادق عليها بالنسبة للقمح الطري والقمح الـصلب           تقديم إعانات الس   

 مليون قنطار وهو ما يمثل تحمال ماليا قدره         205همت كمية تصل إلى     التي  والشعير  

 ؛ 2008-2005 مليون درهم برسم الفترة 667
 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

 7.598 8.540 10.353 عدد الفالحين

 108.932 107.644 120.947 المساحة بالهكتار
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المساهمة في تمويل برنامج محاربة آثار الجفاف الذي شرعت في تنفيـذه الحكومـة               

في هذا اإلطار، قام صندوق التنمية الفالحيـة بتعزيـز عمليـات            . 2007خالل سنة   

 :المحافظة وحماية القطيع من خالل ما يلي
  

 قنطار من الشعير    3.000.000الشروع في إنجاز برنامج يهم استيراد وتوزيع         

 درهما للقنطار والذي حدد ثمن بيعه لمربي المواشي فـي           80المدعم في حدود    

  درهما للقنطار؛150
  

 .تعزيز عمليات التأطير البيطري من أجل مكافحة األمراض المعدية 
  

   الصندوق الوطني الغابوي 2.5.3
  

 بهدف ضبط حسابات عمليات المداخيل والنفقات       1964تم إحداث هذا الصندوق سنة      

المتعلقة بتنمية الثروة الغابوية والحفاظ على التوازنات الطبيعية والتنـوع البيئـي وتلبيـة              

ات األساسية للبالد من األخشاب وكذا إدماج الغابة في استراتيجية التنمية القروية من             الحاجي

  .خالل ضمان تكاملها مع باقي األنشطة الفالحية
  

  :وتتكون أهم موارد هذا الصندوق مما يلي 
  

 مـن   10حصيلة الرسم المفروض على األخشاب المستوردة المحدث بموجب المادة           

 ؛1986قانون المالية لسنة 
  

 المداخيل المتأتية عن بيع منتجات األشجار المنجزة في إطار عقـود مبرمـة مـع                

 المالكين الخواص والجماعات الساللية؛
  

 المبالغ المدفوعة من طرف األشخاص الحاصلين على صفقات اسـتغالل األشـجار             

 .المحددة للقطع بالغابات التابعة لملك الدولة
  

 

  :كون أساسا مما يليأما بالنسبة لنفقات الصندوق فتت
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النفقات المرتبطة بعمليات البحث والتجارب الغابوية والتشجير وإعادة التشجير وكـذا            

 حماية واستغالل وتثمين الملك الغابوي وحماية األحواض المائية؛
 

 .النفقات المتعلقة بأشغال إصالح المسالك الغابوية 
 

 بما فيها 2007الغابوي خالل سنة وتبلغ المداخيل المنجزة في إطار الصندوق الوطني  

 1.165,6 مليون درهم و   1.182,4 مليون درهم مقابل     1.276,6الرصيد المرحل ما قدره     

في حين بلغت النفقات المنجزة من      . 2005 و 2006مليون درهم على التوالي خالل سنتي       

 مليـون  445,6 مليون درهم مقابل 445,1 ما قدره  2007طرف هذا الصندوق خالل سنة      

  .2005 و2006 مليون درهم على التوالي خالل سنتي 456,5رهم ود
 

توزيع الموارد المالية حسب طبيعة العمليات 
 2007برسم سنة 

توزيع الموارد المالية حسب طبيعة العمليات برسم 
 2006سنة 

ة   المشاريع الممول
بواسطة  

المساعدات  
الخارجية    
13%

إنتاج المغروسات
19%

إعادة التشجير 
44%

شق المسالك 
16%

تحديد الملك   
الغابوي    
4%

محاربة التصحر 
4%

 

إعادة التشجير 
41%

ة   المشاريع الممول
بواسطة  

المساعدات  
الخارجية    
15%

إنتاج المغروسات
14%

محاربة التصحر 
تحديد الملك   21%

الغابوي    
5%

شق المسالك 
4%

 

  

  

عمليـات   ل 2007موارد هذا الحساب برسم سنة       من   %63تم تخصيص   بصفة عامة،   

لعمليات محاربـة    المخصصةموارد  العرفت  في حين   . إعادة التشجير وإنتاج المغروسات   

 عرفـت    ثم .2006 سنة   %21 إلى   2005 سنة   %5 انتقلت من    إذ تحسنا ملموسا    التصحر

  .%4 لتصل إلى 2007سنة تراجعا خالل 
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رات المتعلقة بالعمليات الممولة من طـرف هـذا   يبين الجدول التالي تطور أهم المؤش   

  .2007-2005الصندوق خالل الفترة 
  

  السنة                          

      المكونات
2005 2006 2007 

 402.344 360.000 88.000 )بالهكتار(تحديد الملك الغابوي 

 46.683 28.140 29.800 )بالهكتار(إعادة التشجير، إعادة إحياء وصيانة المغروسات 

 4.150 15.800 10.978 )بالهكتار(تحسين المراعي الغابوية وتهيئة المدارات الرعوية 

 573 613 530 )بالهكتار(محاربة التصحر 

 33.250.000 41.250.000 36.000.000 )العدد(إنتاج المغروسات 

 49.400 32.650 37.700 )بالمتر المكعب(التصحيح الميكانيكي : أشغال مكافحة التعرية

 924 1.450 643 )بالكلم(إصالح وصيانة المسالك الغابوية والخنادق المضادة للحرائق 
  

تندرج هذه العمليات في إطار البرنامج الذي أعدته المندوبية السامية للمياه والغابات             

 :2014ومحاربة التصحر والذي يهدف إلى بلوغ األهداف التالية في أفق 
  

 ؛ ماليين هكتار9اهزن لمساحة تابويم حدود  الملك الغرس 
  

  مليون هكتار؛1,5التحكم في التعرية الناتجة عن السيول على مساحة  
  

  هكتار؛500.000إعادة التشجير وإحياء وتحسين المراعي الغابوية على مساحة  
  

 موقعـا بيولوجيـا     154المحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينـه علـى مـستوى            

 .مليون هكتار 2,5وإيكولوجيا يغطي 
  

 مليون درهم يتم    561 في هذا الحساب حوالي      2008تبلغ النفقات المتوقعة برسم سنة      

  :تخصيصها إلنجاز العمليات التالية
  

  هكتارا ؛57.816إعادة التشجير وإحياء وصيانة األغراس على مساحة  
 

  هكتارا؛13.027زراعة األشجار المثمرة وإعادة إعمار الغابات على مساحة  
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  هكتارا؛10.953ادة إحياء الغابات على مساحة إع 
 

  هكتارا؛4.253أشغال تحسين المراعي الغابوية على مساحة  
  

  ؛مشتل13 شتلة غابوية وتهيئة 37.660.800إنتاج وشراء  
  

أشغال التهيئة المتعلقة بمحاربة التعرية عبر إنشاء حواجز التصحيح الميكانيكي بحجم            

  هكتارا؛469تصحر على مساحة  متر مكعب والحد من ال63.400
  

  شتلة من األشجار المثمرة؛132.000توزيع  
  

التعويض عن األضرار الناجمة عن منع قطع األشجار ببعض المناطق على مـساحة              

 ؛ت هكتارا44.806
  

  كلم من المسالك الغابوية ؛786شق وصيانة وتأهيل  
  

  كلم من الخنادق المضادة للحرائق ؛379,50حفر وصيانة  
  

  بالغابات وأربع بنايات إدارية؛ةاء خمسة منازل وظيفيبن 
  

  بناية إدارية؛36 بالغابات وا وظيفي منزال284 صيانة وتهيئة وإصالح 
  

  هكتارا؛501.312تأمين وحماية الملك الغابوي على مساحة  
  

 .  هكتار1.971.600إنجاز دراسات حول تهيئة األحواض المائية على مساحة  
 

 الذي تم توفيره لفائدة القطاع الغابوي من طرف هـذا الـصندوق             هذا، وبلغ التمويل  

مقارنة مع الميزانيـة اإلجماليـة للمندوبيـة    % 83,5 ما يناهز   2008-2005خالل الفترة   

  .السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
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  )بماليين الدراهم(مساهمة الصندوق الوطني الغابوي في تمويل القطاع الغابوي 
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   صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية 3.5.3
  

 بهدف ضـبط حـسابات العمليـات المتعلقـة          1990تم إحداث هذا الصندوق سنة        

  .بالمحافظة على الطرائد واألسماك وتحسين الصيد البري والصيد في المياه الداخلية
  

  :ويتضمن هذا الصندوق
  

 :في الجانب الدائن
  

حصيلة واجبات رخص الصيد البري وإيجار حقوق الصيد البري والرسوم المستحقة            

 على الصيد باإلحاشة؛
  

 حصيلة رخص الصيد المائي وإيجار حق الصيد؛ 
  

حصيلة الغرامات المحكوم بها والمصالحات المبرمـة تطبيقـا لمقتـضيات الظهيـر              

  .الشريف في شأن المياه الداخلية
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 :في الجانب المدين
  

النفقات المتعلقة بالمحافظة على الوحيش وتحسين الصيد البـري والنفقـات المتعلقـة           

  .بالمحافظة على الصيد في المياه الداخلية وتحسينه
  

 مليون 122,32 على التوالي   2007وتبلغ موارد وتحمالت هذا الصندوق برسم سنة          

  .2006م سنة  مليون دره43,9 مليون درهم و96,9 مليون درهم مقابل 44,54درهم و
  

  العمليـات    بتفعيـل  2007 برسم سـنة     هذا الصندوق حصيلة إنجازات   هذا، وتميزت   

  :التالية 
 

 إنعاش الشراكة مع جمعيات الصيد وشركات الصيد السياحي؛ 
 

  هكتار؛41.000إعداد قرارات إيجار حق الصيد البري على مساحة إجمالية تقدر ب  
  

  .2015-2006فترة إعداد المخطط التوجيهي للصيد البري لل 
  

 االتفاقية الموقعة مع الجامعة الملكية المغربية للصيد البري والتي تنص أساسـا             تنفيذ 

  :على ما يلي 
 

 

 تهيئة وتنمية مناطق الصيد البري؛ 
  

 تكوين وتعزيز قدرات الحراس المتطوعين؛ 
  

  صياد؛40.000إعالم وتحسيس  
  

 10 سـدا و   22 للمياه و   مجرى 14 مليون من األسماك ب    4إنتاج وإعادة توطين     

 بحيرات؛
  

  تنظيم ودعم المؤسسات الخاصة وجمعيات الصيد التقليدي؛ 
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أس الماء بإقليم إفـران والقيـام       راستكمال أشغال تأهيل محطة تربية األسماك ب       

 . بدراسة حول المخطط التوجيهي للصيد بالمياه الداخلية
     

  : صندوق التنمية القروية4.5.3
  

 بهدف ضبط حـسابات     1994اب المرصد ألمور خصوصية سنة      تم إحداث هذا الحس   

  .عمليات البرنامج المندمج للتنمية القروية
  

  : إلنجاز العمليات التالية2006وقد استعملت موارد الصندوق خالل سنة 
  

إنجاز البنيات السوسيو اقتصادية المبرمجة في إطار مشروع التنمية القروية المندمجة            

ير والمتوسط والذي تستفيد منـه أقـاليم خنيفـرة والحـوز         المرتكز على الري الصغ   

 145 مليون درهم منهـا      450وتبلغ التكلفة اإلجمالية لهذا المشروع حوالي       . وأزيالل

مليون درهم برسم التجهيزات األساسية السوسيو اقتصادية المتعلقة على الخـصوص           

نجـاز مراكـز    بتزويد السكان بالماء الصالح للشرب والكهرباء وشـق المـسالك وإ          

  تربوية وصحية ؛–سوسيو
  

ـ             بنـي مـالل     يقليمإإنجاز أشغال إعادة تأهيل مساحات الري الصغير والمتوسـط ب

 . مليون درهم4,5وخنيفرة بمبلغ يقدر ب
  

  : بما يلي2007تتعلق العمليات المبرمجة في إطار هذا الصندوق برسم سنة  
  

ي إطار مشروع التنمية القروية     انطالق أشغال إنجاز التجهيزات األساسية الجماعية ف       

المندمجة لمناطق البور على مستوى أقاليم بولمان والخميسات وخريبكة وسيدي قاسم           

وتهدف هذه األشغال التي تمت برمجتها بتشاور مع        . وطاطا وسوس ماسة والراشيدية   

الساكنة المعنية إلى تأهيل المسالك القروية وتزويد السكان بالمـاء الـصالح للـشرب            

 124جاز وتأهيل البنايات المدرسية والمراكز الصحية بتكلفة إجمالية تصل إلـى            وإن

  .مليون درهم
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مواصلة إنجاز البنيات السوسيو اقتصادية المبرمجة في إطار مشروع التنمية القروية            

وتبلـغ التكلفـة اإلجماليـة لهـذا        . المندمجة المرتكزة على الري الصغير والمتوسط     

هم وتستفيد منه عماالت خنيفرة والحوز وأزيالل ويتـضمن          مليون در  145المشروع  

 :العمليات التالية
  

  مراكز سكنية بشبكة الكهرباء؛7ربط  
 

  مركزا صحيا؛22 وحدة مدرسية و128تهيئة  
  

  كلم من المسالك القروية؛270تأهيل حوالي  
  

 . نقطة للماء70تهيئة  
  

  : بما يلي2008 سنة وتتعلق العمليات المبرمجة في إطار هذا الصندوق برسم
  

تزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب على إثر تضرر بعض أقاليم المملكة       

  مليون درهم؛12,54ماء بملغ يصل إلى لل حاويات توفيرمن الجفاف وذلك عبر 
 

 كلم من المسالك القرويـة والمنـشآت الفنيـة ومركـزين            145بناء وتهيئة وإصالح     

 مدارس بالماء الصالح للشرب بالمناطق القروية       7سية وتزيد    مطاعم مدر  4صحيين و 

 ؛مليون درهم 32,5بمبلغ إجمالي يصل إلى 
  

استكمال أشغال مشروع التنمية القروية المندمجة المرتكـز علـى الـري الـصغير               

 . مليون درهم5,4والمتوسط بإقليم خنيفرة بمبلغ إجمالي يصل إلى 
  

 من منحة تبلغ    2008 استفاد هذا األخير سنة      ومن أجل دعم وسائل تدخالت الصندوق      

 . مليون درهم300
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   الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل5.5.3
  

 بهدف ضبط النفقات المتعلقة بعمليـات المـوارد         1964تم إحداث هذا الحساب سنة      

لمغرب والنفقات الناتجة عن االقتطاع من الرهان على سباقات الكالب وسباقات الخيول بـا            

  :ويضم الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل العمليات التالية. وفرنسا
  

 :في الجانب الدائن
  

 االقتطاعات من سباقات الكالب؛ 
  

 االقتطاعات من سباقات الخيول بالمغرب؛ 
  

  .االقتطاعات من السباقات بفرنسا 
 

 :في الجانب المدين
  

 اإلعانات الممنوحة لألعمال الخيرية؛ 
  

  .اإلعانات الممنوحة لتربية الخيول 
  

 مليـون   314 ما قدره    2007بلغت الموارد المنجزة في إطار هذا الحساب برسم سنة          

 2006 مليون درهم على التـوالي برسـم سـنتي           480 مليون درهم و     428درهم مقابل   

  .2005و
  

  : من إنجاز العمليات التالية2007-2005وقد مكنت هذه الموارد خالل الفترة 
  

 500 مركزا للتخصيب تحتوي علـى       257تنظيم  : لتخصيب بالمراكز التابعة للدولة   ا 

 فرس  4.000 من إناث الخيول وقد عرفت والدة        10.870فرس مخصص إلخصاب    

  ؛صغير سنويا على مستوى مراكز تربية الخيول الوطنية والجهوية
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لخيول التي  مواصلة الحملة الوطنية لتحديد أصناف ا     : إحصاء وتحديد أصناف الخيول    

 مليـون   4,11 فرس بتكلفة إجمالية تـصل إلـى         17.000 وتهم   2004انطلقت سنة   

 درهم؛
  

 :منافساتتنظيم ال 
  

 2.000 مباريات لتربية الخيول عرفت مشاركة       9تنظيم  : على المستوى الوطني   

 1.930 قطيعا ومـشاركة     222 مسابقة في الفروسية التقليدية تمثل       11فرس و 

 ناديـا   35باراة للقفز على الحواجز والترويض همـت         م 30 وكذا تنظيم    افرس

للخيول، باإلضافة إلى تنظيم البطولة الوطنية لفنون الفروسية في إطار أسـبوع            

 71,85 التظـاهرات حـوالي      وتبلغ التكلفة اإلجمالية لهـذه    . الفرس لدار السالم  

 مليون درهم؛
 

من توزيع مـنح     مباراة لتربية الخيول مكنت      37تنظيم  : على المستوى الجهوي   

 ة مبـار  46 فـارس وكـذا تنظـيم        5.000 من مربي الخيول و    1.800لفائدة  

وبلغت التكلفـة اإلجماليـة      . ا فارس 18.687للفروسية التقليدية عرفت مشاركة     

  مليون درهم؛6,45لهذه التظاهرات 
  

 مـن إنـاث الخيـول       2000تم تنظيم مباريات تتعلق ب    : على المستوى المحلي   

 . مليون درهم5,2صل إلى بتكلفة إجمالية ت
 

تنظيم سباقات الخيول من طرف الـشركات الوطنيـة والـشركات           : سباقات الخيول  

 622 سباقا يستجيب للقواعد المعمول بها في هـذا المجـال و           1.074الجهوية همت   

 مليون درهم بمـا فيهـا المـنح         59,21سباقا جهويا بمبلغ سنوي متوسط يصل إلى        

  الموزعة على مربي الخيول ؛
 

  : شراء الخيول المخصصة لإلخصاب 
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 لإلخصاب من أجل تنمية إنتاج الخيول بمبلغ يـصل          ا فرسا مخصص  73اقتناء   

  مليون درهم؛5,46إلى 
 

 حمايـة   بهـدف منح مساعدات في إطار تعاقدي للجمعيات ذات المنفعة العامـة            

 وتشجيع األصناف الوطنية؛
  

  :تهيئة البنيات المتعلقة بالخيول 
 

دة خاصة بانتقاء وتربية الخيول المخصصة لإلخصاب وإنـاث         بناء مراكز جدي   

الخيول بكل من مراكش ووجدة والجديدة ومراكز إلنعاش تربية الخيـول بعـين     

  مليون درهم؛17,82بني مطهر بإقليم بني مالل بمبلغ إجمالي يصل إلى 
 

تهيئة حلبات سباق الخيول بمكناس والخميسات وسطات ومراكش والمساهمة في           

 حلبة كبيرة لسباق الخيول والعربات التي تجرها الخيول بمدينـة العيـون             إنجاز

  مليون درهم؛3,75بمبلغ إجمالي يصل إلى 
  

اقتناء التجهيزات المخصصة لتحديد أصناف الخيول ونقلها بمبلـغ يـصل إلـى              

  . مليون درهم4,83
  

   اإلنعاش االقتصادي والمالي 6.3
  

وصية التي تعنى بمجال اإلنعاش االقتصادي      يبلغ عدد الحسابات المرصدة ألمور خص     

 12.904 مـا قـدره      2007 حسابات، سجلت على مستوى الموارد برسم سـنة          7والمالي  

وفي . من مجموع موارد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية       % 19,45مليون درهم أي    

  :ما يلي أهم الحسابات العاملة في مجال اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي
  

 نهوض بتشغيل الشباب ؛صندوق ال 
  

 صندوق إنعاش االستثمارات؛ 
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 صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز المشاريع؛ 
  

 صندوق تضامن مؤسسات التأمين؛ 
  

 الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية؛ 
  

 .الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين 
  

  وصية العاملة تطور موارد ونفقات الحسابات المرصدة ألمور خص
 2007-2005في مجال اإلنعاش االقتصادي والمالي خالل الفترة 

  )بماليين الدراهم(
 

  النفقات الموارد
 تسمية الحساب

 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

 153 105 246 970 937 917 صندوق النهوض بتشغيل الشباب 

 119 44 44 271 214 258 صندوق إنعاش االستثمارات

وق مساندة بعض الراغبين في صند
 - - - 1.142 1.021 909 إنجاز المشاريع

 400 - - 4.224 3.686 3.160 صندوق تضامن مؤسسات التأمين

 - - - 607 607 607 الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية

الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش 
 - - - 154 154 152 المؤمنين وشركات التأمين

تمويل البرامج الصندوق الخاص ب
 2.665 2.330 2.051 5.536 4.651 4.105  اجتماعية-السوسيو 

 3.337 2.479 2.341 12.904 11.270 10.108 المجموع العام
 %34,61 %5,89 - %14,50 %11,50 - التطور السنوي

 
 

   صندوق النهوض بتشغيل الشباب1.6.3
  

 النهوض بتـشغيل    صندوق"تم إحداث الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى          

 بهدف وضع شروط منح القروض لبعض المقاولين الشباب وتمويـل           1994سنة  " الشباب

ويتم تدبير هذا الحساب من طـرف       . العمليات الرامية إلى إدماج الشباب في الحياة العملية       

  .الوزارات المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والصناعة والمالية
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 في إطار هذا الحساب إلى برامج التكوين بالتدرج المهني          ترمي االعتمادات المبرمجة  

وكـذا عمليـات دعـم إحـداث        " إحداث مشاتل المقاوالت  "وبرامج إنعاش الشغل وبرنامج     

 .المقاوالت
 

  التكوين بالتدرج المهني 
  

 المتعلـق   12.00تم تفعيل برنامج التكوين بالتدرج المهني بواسطة القـانون رقـم              

يرتكـز هـذا     . 2000المهني والصادر في شهر يوليوز من سنة        بإحداث وتنظيم التدرج    

البرنامج على تكوين تطبيقي بالمقاولة يتم تكميله بتكوين عام وتكنولوجي بمركز التكـوين             

ويرمي هذا التكوين إلى    . من المدة اإلجمالية  % 10و% 80وتمثل مدد التكوين على التوالي      

  :تحقيق األهداف التالية
  

باب في الحياة العملية من خالل ممارسـتهم ألنـشطة مهنيـة            تسهيل اندماج الش   

 تمكنهم من التوفر على تأهيل مهني؛
  

المساهمة في تحسين تأطير النسيج االقتصادي للمقاوالت والصناعات الـصغيرة           

 والمتوسطة؛
  

 المساهمة في حماية حرف الصناعة التقليدية؛ 
  

  .ضمان تكوين مالئم للشباب القروي 
 

 درهما في الشهر عن كل متـدرب يمـنح          250ي هذا البرنامج بمبلغ     تساهم الدولة ف  

  . للمقاوالت الصناعة التقليدية المشرفة على التكوين
  

 إلـى   2003-2002 متدربا برسم السنة     15.255هذا، وقد انتقل عدد المتدربين من       

  .2008-2007 برسم ا متدرب27.371
  

  :اعات كما يلي حسب القط2008-2007تتوزع أعداد المستفيدين برسم 
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توزيع أعداد المتدربين برسم الموسم      2007-2008 حسب مجاالت التكوين  

الفالحة  
35%

ة   الحرف التقليدية المتعلق
بالخدمات  

8%

االصناعة التقليدية المنتجة  
17%

البناء واألشغال العمومية  
7%

الصيد البحري 
7% الفنادق والمطاعم 

11% النسيج والمالبس 
5%

الخدمات والتعليم 
10%

  
  

عرفت نسبة اإلناث المستفيدات من التكوين بالتدرج المهني مقارنـة مـع مجمـوع              

خـالل  % 17المسجلين تحسنا مهما خالل السنتين األخيرتين حيث انتقلت هذه النسبة مـن             

  .2008-2007خالل الموسم % 30 إلى 2006-2005الموسم 
  

هداف المتوخاة من تنمية التكوين بالتدرج المهني تم التوقيع علـى           ألاومن أجل بلوغ    

مجموعة من االتفاقيات مع القطاعات المكونة والمنظمات المهنية التي تعتمد هذا النوع من             

  .ا متدرب115.833 اتفاقية تهم 206 على 2007وتم التوقيع إلى غاية . التكوين
  

ومن بين المحاور   . يهم التكوين المهني   تم إعداد مخطط استعجالي      2008وخالل سنة   

  :الرئيسية لهذا المخطط تنمية التكوين بالتدرج في المجاالت التالية
  

 فـي   2012-2008 شاب قروي خـالل الفتـرة        60.000تكوين   : القطاع الفالحي  

 متخرج لولوج سوق الشغل بكلفـة إجماليـة         51.000المهن الواعدة من أجل تأهيل      

ويرتكز برنامج العمل الذي تم وضعه لهـذا الغـرض          . م مليون دره  340تصل إلى   

 :حول المحاور التالية
  

زات وغرب الوكوس والجهة    ارزاو  مراكز للتكوين بكل من الحسيمة و      6إحداث   

 الشرقية وتادلة ودكالة؛
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مركـزين   والجديدة وآسفي والعرائش و    ل مراكز للتكوين بكل من أزيال     7توسيع   

 قلعة السراغنة وتازة؛ب
 

كبة بعض الضيعات الفالحية من أجـل إحـداث مراكـز للتكـوين داخـل               موا 

 المقاوالت؛
  

 .وضع نظام العتماد المؤطرين 
  

 شاب في المهن الواعدة من أجل تأهيـل         60.000تكوين   : قطاع الصناعة التقليدية   

 بكلفة إجمالية تصل    2015-2008 متخرج لولوج سوق الشغل خالل الفترة        51.000

ويرتكز برنامج العمل الذي تم وضعه لهذا الغـرض حـول           .  مليون درهم  340إلى  

 :المحاور التالية
  

-  والدار البيـضاء وطنجـة     )مركزين ( مراكز للتكوين بكل من سال     5إحداث   

 لناضور؛ا-تطوان ووجدة 
 

 ؛ وآسفي مراكز للتكوين بكل من زاكورة والصويرة والجديدة والقنيطرة5توسيع  
  

تقليدية من أجل إحداث مراكز للتكوين داخـل        مواكبة بعض مقاوالت الصناعة ال     

 المقاوالت؛
  

 .نوضع نظام العتماد المؤطري 
  

 بكلفة إجمالية تـصل إلـى       2012 متخرج في أفق     67.000تكوين   : قطاع الفنادق  

 :ويهدف برنامج العمل الذي تم وضعه لهذا الغرض إلى ما يلي.  مليون درهم67,8
  

 للتكـوين   ا مركـز  14 المقـاوالت و      مراكز للتكوين بالتدرج داخل    16إحداث   

 مراكز بشراكة مع هيآت غير حكومية بكـل مـن           4مشترك بين المقاوالت و     ال

 يق وآسفي ومراكش؛ضكلميم والم
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درج المهني يتم تدبيره من طرف الجمعيـات        تاعطاء انطالقة برنامج التكوين بال     

 المهنية على المستوى الجهوي؛
 

 ين المؤطرين بمراكش وطنجة؛ الستكمال الخبرة وتكو مركزإحداث 
  

 .طرؤ م300  لفائدةخبرةالكمال تتأهيل واس 
  

 إنعاش الشغل 
 

 :تدابير إنعاش الشغل 
  

 23 و   22التي انعقـدت يـومي      " مبادرات التشغيل "تتعلق التدابير التي أسفرت عنها      

وكذا هيكلة الوكالـة الوطنيـة إلنعـاش        " مقاولتي"و" تأهيل"و" إدماج" ببرامج   2005شتنبر  

  .لشغل والكفاءاتا
  

يمنح لحاملي شهادات التعليم العالي والتكوين المهني الباحثين        " إدماج"برنامج   •

 6عن الشغل والمسجلين لدى الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات منذ           

 24أشهر إمكانية االستفادة من أول عقد شغل بمقاوالت القطاع الخاص لمدة            

تم دفعه من طرف المقاولـة ومعفـى مـن          شهرا، وذلك مقابل أجر شهري ي     

وفي حالـة إدمـاج     .  درهم 6.000الضريبة على الدخل يمكن أن يصل إلى        

 .المتدرب المستفيد يتم تمديد هذا االمتياز لمدة سنة أخرى
 

تقليص العجز المتراكم على مـستوى التـشغيل         ويهدف إلى " تأهيل"برنامج   •

كوين من أجل اإلدماج وكـذا  والقدرة على التشغيل وذلك من خالل تطوير الت 

 .تنظيم تداريب الكتساب التجربة المهنية
  

  :يرتكز هذا البرنامج على المحورين التاليين
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o         من التكوين التكميلي التعاقدي الهادف إلى إعادة تكوين حاملي الشهادات  

الشباب من أجل مالئمة تخصصاتهم مع الحاجيات المعبر عنهـا مـن            

 بإدماج المستفيدين من هذا التكوين؛طرف المقاوالت والتي تلتزم 
 

o            التكوين التأهيلي الذي يتم تدبيره من طرف لجن جهوية يترأسها ممثلو

المقاوالت ويتم إنجازه من طرف مؤسسات التكوين العمومية والخاصة         

التي يتم انتقاؤها وفق معايير محددة في دفاتر للـتحمالت معـدة لهـذا         

 .الغرض
  

ذي تشرف عليه الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفـاءات         تبلغ تكلفة هذا التكوين ال    

  . درهم للمستفيد الواحد10.000
  

يهدف إلى دعم التشغيل الذاتي عبر تحفيز الـشباب علـى           " مقاولتي"برنامج   •

.  درهـم  250.000إحداث مقاوالتهم الخاصة باستثمار إجمالي قد يصل إلى         

اصل على الشهادات الراغبين    ويستفيد من هذا البرنامج الشباب العاطل والح      

 سنة والمسجلين لـدى     45في إحداث المقاوالت والذين ال تتجاوز أعمارهم        

في هذا اإلطار، يستفيد كل شـاب       . الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات    

     حامل لمشروع من مبلـغ مخـصص مـن طـرف الدولـة يـصل إلـى                 

 : درهم يوزع كما يلي 25.000
  

o 10.000  ية الخدمات الموازية إلحداث المقاولة فـي شـكل          درهم لتغط

خدمات تتعلق بالتكوين في مجال التـدبير وإدارة المقـاوالت وإنجـاز            

 الدراسات ومخططات األعمال؛
 

o 10%      درهم لـدعم    15.000  من المبلغ اإلجمالي لالستثمار في حدود 

ويقدم هذا الدعم في شكل تسبيق      . التمويل ومصاريف انطالق المشروع   

 سنوات، والباقي يتم تمويله بواسطة      6وائد يتم تسديده على مدى      بدون ف 
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وذلك في   % 85قرض يضمنه الصندوق المركزي للضمان في حدود        

 ".صندوق ضمان قروض إحداث المقاولة الشابة"إطار 
 

 شابا باحثا عـن     40.160 من إدماج    2007حتى نهاية سنة    " إدماج"وقد مكن برنامج    

 44.000هذا، ويتوقع أن يـتم إدمـاج        . 2006ارنة مع سنة    مق% 22,2العمل أي بزيادة    

  .  في إطار هذا البرنامج2008باحث عن العمل برسم سنة 
  

  :وتتوزع عمليات اإلدماج حسب الشواهد والقطاعات كما يلي
  

  : اإلدماج حسب الشواهد-1

حاملي شواهد التعليم    
العالي
25%

حاملي شهادة الباآلوريا  
24%

خريجي مراآز التكوين  
المهني
32%

 حاملي شواهد أخرى 
19%

  

  : اإلدماج حسب القطاعات-2

الخدمات  
44%

الصناعة 
34%

البناء واألشغال العمومية  
4%

الفالحة  
 والصيد البحري 

7%

التعليم 
6%

الفنادق والمطاعم 
5%

  

 حـامال   12.430 شباكا مكن من تـسجيل       70فتح  " مقاولتي"وقد تم في إطار برنامج      

 مرشحا ومواكبتهم في إنجاز مشاريعهم االستثمارية ومخططات        10.786للمشاريع وانتقاء   
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 2008وقد مكنت العمليات المنجزة في هذا اإلطار حتى نهاية سـنة            . التمويل المرتبطة بها  

 لدى األبناك يتعلق بإحداث المقاوالت الصغرى وتمت المصادقة منهم           ملفا 3.066من إيداع   

وتتـوزع المقـاوالت    .  ملفا على التمويل البنكـي     1.036 ملفا في حين حصل      1.220على

  : المحدثة حسب القطاعات والشواهد كما يلي
  

  : الملفات المصادق عليها حسب القطاعات-1

البناء واألشغال العمومية 
9%

السياحة
5%

الصناعة التقليدية 
5%

قطاعات أخرى
5%

الخدمات
41%

الصناعة
24%

الفالحة
11%

  

  : لمودعة حسب الشواهد الملفات ا-2

خريجي السلك الثالث  
8%

حاملي شهادة الباآلوريا  
11%

خريجي مراآز التكوين  
المهني
الباآالوريا +32%4

39%

حاملي شواهد أخرى  
10%

  
 بلغ عدد المناصب المحدثة في إطار برنامج مقاولتي حتى نهاية شـهر مـاي               ،هكذا

 . منصب شغل3.230 حوالي 2008
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 :تنمية األنشطة الخدماتية عن بعد 
  

من أجل تنمية األنشطة الخدماتية عن بعد بالمغرب تقرر جعل الـشركات التـي              

جد بالمناطق المخصصة للخدمات عن بعد تستفيد من تدابير تتعلق خاصة بـالتكوين             تتوا

وقد تم  .  من كتلة األجور   %20واسترداد حصة الضريبة على الدخل التي تتجاوز نسبتها         

اعتماد صندوق النهوض بتشغيل الشباب كإطار محاسبي لتنفيذ النفقات المرتبطـة بهـذا             

  .التكوين
  

لى التكوين التي تتحملها الدولة فـي هـذا اإلطـار إلـى             تصل تكلفة المساعدة ع     

 ثالث سنوات وتهدف إلى تمكين المقاوالت العاملة في         ى درهم للمستفيد على مد    50.000

مة تكوين الموارد البشرية مع مناصـب العمـل         ءمجال الخدمات عن بعد من ضمان مال      

  .المقترحة
  

مات عن بعد، والتـي تقـدر       ومن أجل االستجابة لحاجيات التشغيل في قطاع الخد         

 شعبة تقنية وإدارية، ومواكبة تنمية األنشطة بالمنـاطق         15 فرصة عمل تهم     50.000ب

المخصصة لهذه القطاع خاصة بمدينتي الدار البيضاء والرباط، فقد تـم إسـناد بـرامج               

التكوين في مجال األنشطة الخدماتية للجامعات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش           

وفي هذا اإلطار، تم التوقيع على اتفاقيات مع مختلف الجامعات ترمي إلى تكوين             . غلالش

كما تم التوقيع على اتفاقية أخرى      .  مليون درهم  81 شاب بمبلغ إجمالي يصل إلى       4.700

مع  المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل توفير التكوين فـي مجـال                

 . مليون درهم151اب بمبلغ إجمالي يصل إلى  ش6.900الخدمات عن بعد يهم 
  

  دعم المقاولين الشباب  
  

في إطار الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية من أجل مساعدة الـشباب             

الراغبين في إنشاء مقاوالت خاصة، وضعت الدولة رهن إشارة هذه الفئة آليـات ماليـة               
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ي يتم تدبيره من طرف الـصندوق       وقد مكن صندوق ضمان المقاولة الشابة الذ      . مالئمة  

   . مقاولة صغيرة ومتوسطة800 من إحداث 2007المركزي للضمان خالل سنة 

  

  " :مشاتل المقاوالت"برنامج  
  

 بهدف تسهيل إحداث المقاوالت من طـرف        1996انطلق إنجاز هذا البرنامج سنة        

باب المنعشين الشباب وتقليص نسبة اإلخفاق في إحداث المقـاوالت مـن طـرف الـش              

والنهوض بتشغيلهم على المستوى الجهوي، وذلك عبر وضع مباني صالحة لالسـتعمال            

وسـيمكن هـذا    .  شهرا قابلة للتجديـد    36رهن إشارتهم مقابل أثمنة كراء تحفيزية لمدة        

 متر مربع للمشتل، بإمكان كل واحد منها        7.200البرنامج من إنشاء مشاتل على مساحة       

ـ     60أن يضم     مليـون درهـم مـن       15 فرصـة عمـل و     450وفير مقاولة من شأنها ت

  .االستثمارات
  

 اتفاقية مكنت من إنشاء مشاتل      36هذا، وقد تم التوقيع في إطار هذا البرنامج على             

وقد ساهمت هذه المحالت المهنيـة      .  محال مهنيا بمختلف الجماعات والبلديات     316تضم  

ومن شأن  . مليون درهم  40 فرصة عمل قار باستثمار إجمالي يصل إلى         963في إحداث   

 مليون  100 منصب شغل وتجلب استثمارا يقدر ب      3.000هذه المشاريع أن توفر مستقبال      

 .2008 مشتال سيتم االنتهاء من أشغالها خالل سنة 26كما يوجد قيد اإلنجاز . درهم
  

  : صندوق إنعاش االستثمارات2.6.3
  

ع استثمار القطـاع     بهدف تشجي  1999تم إحداث صندوق إنعاش االستثمارات سنة         

الخاص الوطني واألجنبي وإنعاش إحداث مناصب الشغل وتشجيع نقل التكنولوجيا وتفعيل           

ويهدف هذا الحساب إلى ضبط العمليات المرتبطة بتحمل الدولة لتكلفـة           . التنمية الجهوية 

االمتيازات الممنوحة للمستثمرين في شكل مساهمة في إنجاز البنيات التحتية الخارجيـة            

تناء األراضي التي تقام عليها المشاريع وكذا إنجاز عمليات التكوين المهني وذلك طبقا             واق

  . من ميثاق االستثمار17لمقتضيات المادة 
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وفي هذا اإلطار، تقدم الدولة دعما ماليا إلنجاز المشاريع التي تتوفر على معـايير   

علق األمر بالـشروط     ذلك الميثاق المذكور ومرسومه التطبيقي ويت       على محددة كما نص  

  :التالية
  

  مليون درهم ؛200استثمار بمبلغ يساوي أو يفوق  
  

  منصب شغل قار أو أكثر؛250إحداث  
  

 ضمان نقل التكنولوجيا؛ 
  

 .المساهمة في الحفاظ على البيئة 
 

  :وفي هذا اإلطار، تستفيد المقاوالت المؤهلة من االمتيازات التالية   
  

دولة في تحمل النفقات المتعلقة باقتنـاء األراضـي         تساهم ال : على مستوى األراضي   

من تكلفة األرض التي سيقام عليها  % 20الالزمة إلنجاز برنامج االستثمار في حدود  

 المشروع؛
 

تساهم الدولة في تحمـل النفقـات المتعلقـة         : على مستوى البنيات التحتية الخارجية     

من المبلغ   % 5الستثمار في حدود    بالبنيات التحتية الخارجية الالزمة إلنجاز برنامج ا      

 اإلجمالي للبرنامج االستثماري؛
  

تساهم الدولة في تحمل مصاريف التكوين المهني المتوقع فـي          : على مستوى التكوين   

 .من تكلفة التكوين % 20إطار البرنامج االستثماري في حدود 
  

مـن  % 5حـدود   ويتم منح المساهمة المالية للدولة الرامية إلى إنعاش االستثمار في           

إذا كـان   % 10ويمكن لهذه النسبة أن تصل إلـى        . المبلغ اإلجمالي للبرنامج االستثماري   

المشروع يقع بمنطقة قروية أو بضواحي المدن أو يتعلق باستثمار في قطـاع صـناعة               

  .الخيط والنسيج والنسيج الرفيع المستوى
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 خـالل الفتـرة     "اراتصندوق إنعاش االسـتثم   "وقد همت العمليات المنجزة في إطار       

 اتفاقيـة بغـالف اسـتثماري       16 حوالي   2008 إلى غاية يوليوز     2007الممتدة من يناير    

وقد بلغـت   .  منصب شغل  8.206 مليون درهم من شأنها توفير       7.977إجمالي يصل إلى    

 مليون درهم، علمـا أن المـوارد        29,88األداءات المنجزة في إطار هذا الحساب ما قدره         

 قد سجلت هذا، و .  مليون درهم  300دة لفائدة الحساب خالل نفس الفترة بلغت        المالية المرص 

 2006 ارتفاعا مهما مقارنة مـع سـنة         2007موارد وتحمالت هذا الصندوق خالل سنة       

  %.170,45و% 26,63نسبته على التوالي 
  

   صندوق تضامن مؤسسات التأمين3.6.3
  

 بغـرض ضـبط     1984تم إحداث هذا الحساب المرصد ألمور خصوصية سـنة            

حسابات العمليات المرتبطة بمنح المساعدات لمقاوالت التأمين التي توجد في حالة تصفية            

وذلك من أجل تغطية العجز في الموجودات المتعلقة بفئة التأمين اإلجباري عن السيارات             

 .وفق الشروط المنصوص عليها في مدونة التأمين
  

 :يتضمن هذا الحساب
  

 :في الجانب الدائن 
  

نصف حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين التي تبرمها مقاوالت التأمين            

وعلى جميع المعامالت المتعلقة بإنشاء العقود المذكورة أو تغييرهـا أو فـسخها             

 باتفاق األطراف؛
  

 حصيلة مساهمة مقاوالت التأمين وإعادة التأمين والرسملة المحدثة؛ 
  

 المـسيرون المـسؤولون عـن مقـاوالت         المبلغ المحتمل للكفاالت التي يودعها     

 التأمين؛
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 .فائض الموجودات الناتج عن تصفية مقاوالت التأمين وشركات إعادة التأمين 
 

 :في الجانب المدين 
    

 اإلعانات المالية في شكل قروض بدون فوائد الممنوحة لمقاوالت التأمين؛ 
  

صفية لسد العجز فـي     اإلعانات الممنوحة لمقاوالت التأمين التي توجد في حالة ت         

 الموجودات المتعلقة بفئة التأمين اإلجباري عن السيارات؛
  

  .إرجاع مبالغ الكفاالت التي يودعها المسيرون المسؤولون عن مقاوالت التأمين 
  

 مليون درهم مقابل    4.224 ما قدره    2007وقد بلغت موارد هذا الحساب خالل سنة         

 أي  2005 و 2006 التوالي برسم سـنتي       مليون درهم على   3.160 مليون درهم و   3.686

في حين بلغ مجموع النفقات المنجزة في إطار        . %31,23بزيادة سنوية متوسطة تصل إلى      

  . مليون درهم400 ما قدره 2007-2005هذا الحساب خالل الفترة 
 

   مجاالت مختلفة7.3
  

مـن  % 23,28 حـسابا وتمثـل      15يبلغ عدد الحسابات المصنفة في هذا اإلطار        

 من طـرف الحـسابات المرصـدة ألمـور          2007ع الموارد المنجزة خالل سنة      مجمو

 .خصوصية
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  تطور موارد ونفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية العاملة في مجاالت مختلفة 

  )بماليين الدراهم (2007-2005برسم الفترة 

 
 النفقات الموارد

 الحساب تسمية
2005 

 
2006 2007 2005 

 
2006 

 
2007 

 733 817 220 11.273 8.762 7.563 اب الخاص باستبدال أمالك الدولةالحس

الصندوق الخاص لدعم المحاكم 
 422 418 273 1.497 1.479 1.361  ومؤسسات السجون

  

صندوق النهوض بالفضاء السمعي 
   البصري

 

510 401 378 332 321 257 
  

الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية 
  اإللكترونية

 

91 273 382 66 171 204 
  

 23 33 - 81 81 58    صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني
  

 11 5 - 25 20 10    صندوق تحديث اإلدارة العمومية
  

 - - 221 43 27 509    صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي
 - - - 10 - - الصندوق الوطني لحماية وتأهيل البيئة

  

  حسابات أخرى
 

809 1.568 1.759 360 701 677,5 
  

  المجموع العام
 

10.911 12.611 15.448 1.472 2.466 2.327,5 
  

  %ب السنوي التطور
 

- 15,58% 22,50% - 67,53% 5,62-% 
 

   الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة1.7.3
  

المتعلقة   ويهدف الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة إلى ضبط حسابات العمليات           

  :ب
  

  الالزمة لبناء المؤسسات التعليمية وإحداث المرافق العمومية؛اقتناء العقارات 
 

 بناء وتجهيز وصيانة البنايات التابعة ألمالك الدولة؛ 
  

إصالح وصيانة البنايات التابعة ألمالك الدولة غير المخصصة لقطاع بعينـه أو ذات              

  .االستعمال المشترك
  

  :تاليةوتتشكل موارد هذا الحساب على الخصوص من المكونات ال
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 3.327 مـا قـدره      2007حصيلة بيع بنايات ومساكن الدولة وقد بلغت برسم سـنة            

 مليون درهم علـى التـوالي سـنتي         642 مليون درهم و   1.325مليون درهم مقابل    

 ؛2005 و2006
 

 من أجـل    والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية   المبالغ التي تدفعها مصالح الدولة       

 .ة أو اقتناء ملك عقاريتخصيص ملك من أمالك الدول
  

هذا، وقد بلغت الموارد المنجزة في إطار هذا الحساب بما فيها الفـائض المرحـل                 

 مليون  7.563 مليون درهم و   8.762 مقابل   2007 مليون درهم برسم سنة      11.273حوالي  

. %22,25 أي بزيادة سنوية متوسطة تصل إلـى         2005 و 2006درهم على التوالي سنتي     

  :ذه الموارد إلنجاز العمليات التاليةوتم استعمال ه
  

. شراء األراضي والبنايات اإلدارية لتغطية حاجيات اإلدارات من التجهيزات العمومية          

 :ويمكن تقديم تطور النفقات المنجزة كما يليفي هذا اإلطار 
  

  مليون درهم؛186,3 .............. 2005 

  مليون درهم؛311,1.... ...........2006 

 . مليون درهم215,2............ ...2007 
 

إنجاز أشغال طبوغرافية وشراء المعدات الالزمة إلنجاز عمليات تحديـد وتـسجيل             

البنايات التابعة لملك الدولة من أجل ضمان السالمة القانونيـة الـضرورية وتقـسيم              

ر الرسوم العقارية وضمان مطابقتها وإعداد الوثائق المتعلقة بالملكية المشتركة في إطا          

 2005وتغطي العمليات المنجـزة برسـم سـنوات         . بيع المساكن التابعة لملك الدولة    

 .ا هكتار34.872 مساحة إجمالية تصل إلى 2007 و2006و
   

تبلغ المساحة اإلجمالية لألراضي التابعة لملك الدولة والمعبأة في إطار هذا الحـساب             

  : يلي هكتارا موزعة حسب القطاعات المستفيدة كما18.455حوالي 
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 :السكن 
 

 ا هكتـار 7.343تعبئة مساحة إجمالية من األراضي التابعة لملك الدولـة تبلـغ          

 :خصصت إلنجاز العمليات التالية
  

بـضواحي مـراكش    " تمنـصورت " مدن جديدة ويتعلق األمر ب       6إحداث   •

" الخيايطـة "و)  هكتـارا  840(بضواحي الرباط   " تامسنة"و)  هكتار 1.200(

)  هكتـارا  256" ( مـارس  25"و)  هكتـار  1.505(بالسوالم إقليم سـطات     

أي مساحة إجمالية   )  هكتارا 152(بالعيون  " الوحدة"و)  هكتارا 47" (الوفاق"و

  هكتارا؛4.430تقدر ب
  

إنجاز مشاريع مختلفة تتعلق بالسكن بمدن الدار البيضاء والمحمدية وطنجـة            •

ومراكش وأكادير وفاس وتمارة وسـال والقنيطـرة وتارودانـت وصـفرو            

رسيف وبنسلمان والخميسات والـصخيرات والجديـدة وسـيدي قاسـم           وك

مكناس على مـساحة إجماليـة      ووالحاجب والناضور  وتاماللت والعرايش      

  هكتارا؛2.643تصل إلى 
  

 270بعين حـرودة علـى مـساحة        " زناتة "ةالمساهمة في إنجاز مدينة جديد     •

 ؛اهكتار
 

 وصاية الـوزارة المكلفـة       هكتارا لفائدة الهيآت التي توجد تحت      2.880تفويت   

ـ       130باإلسكان من أجل إنجاز      خيرات ص مشروعا للسكن خاصة بالربـاط وال

وتمارة والعرايش ومراكش وللشركة العقارية العامة من أجـل إنجـاز مركـز             

 .حضري بالفنيدق
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    :السياحة 
    

جل  هكتارا من األراضي التابعة لملك الدولة من أ        6.686في هذا اإلطار، تمت تعبئة      

  :تفعيل المخطط األزرق وإنجاز مناطق للوحدات السياحية منها على الخصوص
  

ببركـان  " السعيدية"  هكتار مخصصة لتهيئة محطات سياحية ساحلية ب      2.903 

الـشاطئ  "بالجديـدة و  " مازكـان "بالعرائش و " لكسوس"بالصويرة و " موكدور"و

 بكلميم؛" األبيض
  

ئـة الـسياحية ويتعلـق األمـر         هكتارا مخصصة إلنشاء مناطق للتهي     3.783 

بطنجة، وتهيئة محطـات سـياحية      " الغندوري"بمراكش و " النخيل"و" الشريفية"ب

نطان، وبناء مركبات   ابط" واد الشبيكة "بتطوان و " لكونا سمير "و" سمير"جديدة ب 

منارة وتامصلوحت  (وبمراكش  ) بوخالف ومالبطا (سياحية وإقامات فخمة بطنجة     

وكذا تهيئة  ) بوسكورة والمارينا (والدار البيضاء   ) كازبراهيم وبوع إوواحة سيدي   

 ). مشروع فونتي(وآكادير ) مشروع سفير(الواجهة البحرية لمدينة الرباط 
 

 :الصناعة 
 

 هكتارا من األراضي التابعة لملك الدولة من أجـل إنجـاز فـضاءات      1.926تفويت  

  :هذه األراضي كما يليوتتوزع . جديدة الستقبال الصناعات وتقنيات اإلعالم والتواصل
  

)  هكتـارا  277( هكتارا مخصصة لتهيئة مجمعات صـناعية بطنجـة          1.239 

 200(بتيفلـت   " عـين الجـوهرة   "و)  هكتارا 262(بالدار البيضاء   " النواصر"و

 ؛) هكتار500(بالجديدة " جرف األصفر"و) هكتار
  

ن  هكتارا موجهة إلنجاز عدة مناطق صناعية من طرف المنعشين العموميي          533 

 بمختلف جهات المملكة؛
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  هكتارا مخصصة الستقبال منطقة لألنشطة الخدماتية عـن بعـد بالـدار            154 

 .) هكتار107 (ومجمع للتكنولوجيات الجديدة بسال)  هكتار47(البيضاء 
   

 التدبير الالممركز لالستثمار 
  

 بالمصادقة علـى عـدة مـشاريع        2004قامت المراكز الجهوية لالستثمار منذ سنة       

ثمارية بمختلف جهات المملكة تتعلق باألراضي التابعة للملك الخاص للدولـة بمـساحة             است

 هكتار وذلك في إطار التدابير القانونية والتنظيميـة المرتبطـة           2.100إجمالية تصل إلى    

  .بالتدبير الالممركز لالستثمار
  

 مليون درهم سيخصص    1.357 تعبئة غالف مالي يقدر ب       2008ويتوقع برسم سنة    

  :نجاز العمليات التاليةإل
  

  مليون درهم؛690.........................................اقتناء العقارات  
  

  مليون درهم؛27.........تجهيز وإصالح وتدبير البنايات التابعة لملك الدولة 
  

  مليون درهم؛20...........................بناء البنايات التابعة لملك الدولة 
  

   مليون درهم؛620...........................................رىعمليات أخ 
  

   الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون 2.7.3
  

مـن حـصيلة الغرامـات      % 70 ويتم تمويلـه ب    1993تم إحداث هذا الحساب سنة      

ن ويتضم. والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي         

الجانب المدين لهذا الصندوق النفقات المرتبطة بتحديث تجهيزات المحـاكم والمؤسـسات            

  .السجنية
  

هكذا، يساهم هذا الصندوق في تفعيل برنامج تحديث المحـاكم وإصـالح الجهـاز              و

القضائي وتحسين ظروف عيش نزالء المؤسسات السجنية وإعادة إدمـاجهم فـي الحيـاة              

  .االجتماعية
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 ت الموارد الذاتية المنجزة في إطار هذا الـصندوق خـالل الفتـرة              بلغ قدهذا، و   

 مليون درهم يضاف إليها الرصيد المسجل عند بداية         1.218 ما مجموعه    2005-2007

  . مليون درهم2.218 مليون درهم، أي مبلغ إجمالي قدره 999,73 ويقدر ب 2005سنة 
  
  

  : خالل الفترة المذكورةويبين الجدول التالي تطور الموارد الذاتية المنجزة  

  )بماليين الدراهم(                                      

 المداخيل المنجزة السنوات

2005 273 
2006 418 
2007 527 
 1.218 العام المجموع

  

  

 1.113أما فيما يخص النفقات المنجزة برسم نفس الفترة المذكورة فقد بلغت 

  :كما يليمليون درهم تتوزع حسب السنوات 

  )بماليين الدراهم(                                     

 النفقات المنجزة السنوات

2005 273 
2006 418 
2007 422 
 1.113 العام المجموع

 

  

  :وقد تم تخصيص هذه النفقات لتمويل العمليات التالية
  

 :على مستوى المحاكم  
  

المحاكم االبتدائية بكل من عـين      بناء محاكم االستئناف ببني مالل والناضور و         

وسيع مراكز القاضي   تدير و اكأالسبع الحي المحمدي وشفشاون ومحكمة تجارية ب      

المقيم بكل من خميس الزمامرة وآزرو وبوجـدور ومراكـز التوثيـق بوجـدة              

 والناضور؛
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 تهيئة المحكمة االبتدائية بآسفي؛  
 

 .توسيع مركز القاضي المقيم بأكنول 
  

 :السجون على مستوى إدارة  
 

تحسين ظروف أيواء وولوج النزالء إلى الخدمات الصحية داخـل المؤسـسات             

 السجنية؛
 

ع مما مكن مـن رفـع       يبناء مؤسسات سجنية جديدة باإلضافة إلى عمليات التوس        

 مترا مربعا أي بزيادة     82.338القدرة االستعابية للمؤسسات السجنية بما يناهز       

لرفع من المـساحة المخصـصة للنزيـل         وبالتالي ا  2005 مقارنة مع سنة     4%

  الواحد؛
  

 وضع أنظمة لتأمين المؤسسات السجنية واقتناء التجهيزات المعلوماتية؛ 
  

 تزويد مختلف السجون باألسرة ومعدات الطبخ وأدوات طبية؛ 
  

 .توفير التكوين األساسي والمستمر لمستخدمي المؤسسات السجنية 
  

  بصري الوطني صندوق النهوض بالفضاء السمعي ال3.7.3
  

 ثم تم تعديله بمقتضى قانون المالية 1996تم إحداث هذا الصندوق في يوليوز   

 ويهدف إلى المساهمة في دعم القطاع السمعي البصري الوطني وتنميته عبر 2008لسنة 

تشجيع اإلنتاج السمعي البصري والسينمائي الوطني وذلك موازاة مع انطالق مسلسل 

ل وضع إطار قانوني لتحريره ورفع احتكار الدولة لإلذاعة إصالح هذا القطاع من خال

  .والتلفزة
    

وتندرج التحوالت التي يعرفها حاليا الفضاء السمعي البصري الوطني في صلب 

هذا اإلصالح وهو ما سيمكن من مضاعفة العرض السمعي البصري وتحسين جودته من 
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ة بصرية جديدة متنوعة أجل ضمان ولوج أكبر عدد من المواطنين إلى خدمات سمعي

  .ومتكاملة مع الخدمات المقدمة  من طرف القطب السمعي البصري العمومي
  

  :وقد أدت التحوالت التي عرفها هذا القطاع إلى إنجاز العمليات التالية  
  

تحويل اإلذاعة والتلفزة المغربية إلى الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفـزة خـالل سـنة       

  من لعب دور الريادة في هذا المجال؛لهيئةتمكين هذه ا من أجل 2005
  

إحداث قطب سمعي بصري عمومي قوي يجمع الشركة الوطنية لإلذاعـة والتلفـزة              

 وذلك بغرض توحيد جهود     2006القناة الثانية خالل سنة     " صورياد"المغربية وشركة   

 هتين المؤسستين مع الحفاظ على خصوصياتهما؛
  

ويتعلق األمر بالقناة الفـضائية     .  إذاعية وتلفزية  إنجاز مشاريع مختلفة إلحداث قنوات     

التي تبث أفضل اإلنتاجات الوطنية للقناة الثانية والشركة الوطنيـة          " المغربية"الوطنية  

وإذاعـة محمـد    " الرابعـة "لإلذاعة والتلفزة وأول قناة مغربية تلفزية تربوية وثقافية         

يون وكذا القناة التلفزية الـسادسة      السادس للقرآن الكريم والمحطة التلفزية الجهوية للع      

وكذا انطالق التلفـزة األرضـية      " الرياضية"للقرآن الكريم وأول قناة رياضية مغربية       

 الرقمية؛
  

دخول تحرير القطاع السمعي البصري حيز التنفيذ عبر منح الهيئة العليـا لالتـصال               

ذاعـة  السمعي البصري الدفعة األولى لرخص إحداث واستغالل خدمات خاصـة لإل          

 .والتلفزة
 

وقد ساهمت العمليات والبرامج المنجزة من طرف الشركة الوطنية لإلذاعة     

القناة الثانية وصندوق دعم اإلنتاج السينمائي التابع للمركز " صورياد"والتلفزة وشركة 

السينمائي المغربي، بفضل تمويل صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري، في إنعاش 

الذي تميز بتطور األعمال السمعية البصرية التي تم إنتاجها من طرف اإلنتاج الوطني 

  .    الشركتين المذكورتين وكذا تحسين الجودة التقنية لإلنتاج الوطني
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 مليون درهم منها 377,8 ما مجموعه 2007وقد بلغت مداخيل هذا الصندوق سنة 

  .سنة مليون درهم برسم الموارد الذاتية المنجزة خالل نفس ال200,8
  

كما بلغت اإلعانات المرصدة، وهي عبارة عن اقتطاع من االعتمادات المتوفرة 

لهذا الصندوق، لفائدة الهيئات الوطنية لإلذاعة والتلفزة وإلنتاج األعمال السمعية البصرية 

 مليون درهم 331,7 مليون درهم و321 مقابل 2007 مليون درهم سنة 257حوالي 

  .2005 و2006على التوالي خالل سنتي 

  )بماليين الدراهم(
  

   اإلعانات الممنوحة

 الهيئات المستفيدة
2005 2006 2007 

  

 177 202 157,5  الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة-
  

 80 80 133 القناة الثانية" صورياد" شركة -
  

 صندوق دعم اإلنتاج السينمائي التابع -

 62,06 39 41,2 للمركز السينمائي المغربي
  

 319,06 321 331,7 لمجموعا
  

 بتوقيع الدولة والشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة على 2006هذا، وتميزت سنة 

 تبلغ 2008-2006عقد برنامج تقدم بموجبه الدولة إعانات لهذه الشركة برسم الفترة 

 مليون درهم تخصص أساسا لتمويل برنامج عملها الخاص بتحديث وتنمية 1.725

  . جعلها قطبا عموميا رائدا في هذا المجالأنشطتها في أفق
  

  :في إطار هذا االعقد أساسا في ما يلي 2007خالل سنة وتتجلى العمليات المنجزة 
 

توسيع التغطية الوطنية للقناة األولى من خالل تقـديمها لبـرامج نموذجيـة وعامـة                

ثالثـة  ويتعلق األمر بست نشرات تلفزية و     .  ساعات في اليوم   16ومتنوعة على مدار    

 مناظرة سياسـية    50 في السنة منها     ا برنامج 80برامج ثقافية في اليوم باإلضافة إلى       

 ؛ا سنويا دينيا برنامج530 وا برنامج760 وع استطال100و
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 :تنويع وتنمية الخدمات المقدمة 
 

 اسـتطالعات فـي األسـبوع       3 ساعات في اليوم وتقدم      6تبث  ": الرابعة"قناة   

ـ ر وت ا وثقافي ا تربوي ا برنامج 5.474و الـسينما والمـسرح والمنوعـات       (افيهي

  ؛سنويا) الموسيقية
 

 ساعة خالل شهر رمضان منهـا       14 ساعات في اليوم و    7تبث  ": السادسة"قناة   

 ثالث ساعات مخصصة لإلنتاج الوطني؛
  

  سـاعة  12مجها عبر األقمار االصطناعية على مدى       ناتبث بر " : المغربية"قناة   

المغرب العربي وشمال أفريقيا وأوروبا والشرق األوسط       في اليوم وتغطي أقطار     

 أمريكا؛و
  

 سـاعة مـن البـث       26.958اإلذاعات بكل مكوناتها الوطنية والجهوية وتقدم        

 اإلذاعي سنويا؛
  

 ساعة من البرامج    200قناة األولى وتبث سنويا ما يقارب       : دعم اإلنتاج الوطني   

 واللهجة المغربية وكذا بث برنامج باللغة العربية واألمازيغية% 80الوطنية منها  

 شهري تواصلي؛
  

 تقدمه األولـى، تقـدم قنـاة        ا برنامج 84باإلضافة إلى   : دعم الرياضة الوطنية     

 ساعات يوميا من البرامج الرياضية منها ساعاتين مـن اإلنتـاج            6" الرياضية"

 .الداخلي في شكل استطالعات وبرامج ترفيهية وكذا نشرتين إخباريتين
  

 بتحسن وتنوع اإلنتاج السمعي البصري الوطني الـذي         2007-2005 الفترة   وتميزت

  :وبإنجاز عدة برامج تم تمويلها من طرف هذا الصندوق كما يلي% 40تطور ب 
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 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة البرامج

 123 البرامج

 59 الشركات الفنية

 39 األفالم التلفزية واألفالم القصيرة

 28 ل العلميأفالم الخيا

 19 أمسيات مسرحية

 13 البرامج الوثائقية

 11 المسلسالت االجتماعية

 1 سيتكوم

 293 المجموع
  

في ما يخص المركز السينمائي المغربي، خصصت االعتمادات المبرمجة برسم الفترة           

  : مليون درهم لتمويل العمليات التالية168,3لغ بالمذكورة بم
  

 ؛) مليون درهم104,5(اإلنتاج السينمائي  
  

 ؛) مليون درهم40(المساهمة في تنظيم المهرجانات السينمائية  
  

  ). مليون درهم2,5(خزانة سينمائية بطنجة  
  

   الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية4.7.3
  

 من  2001تم إحداث الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية سنة           

وقد تم تعديل هذا الحـساب      . ط عمليات تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية      أجل ضب 

 لتمكينه من االستفادة من حصيلة المساهمات من طـرف مـستغلي الـشبكات              2005سنة  

العمومية لالتصاالت برسم ممارسة أنشطة االتصاالت والذين ال ينجزون بـرامج للبحـث             

 من رقم المعامالت دون احتـساب الرسـوم      %0,25وتحدد هذه المساهمة في     . خاصة بهم 

  .وبعد استخالص مصاريف االرتباط البينية المنجزة برسم أنشطة االتصاالت
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 حـوالي  2007هذا، وقد بلغت الموارد المعبئة من طرف هذا الحساب حتـى نهايـة       

وتتعلق النفقات التي يتم تمويلها من طرف هذا الحـساب بالعمليـات            .  مليون درهم  84,99

  :لتاليةا
  

تقديم إعانات في إطار تعاقدي لفائدة الهيئات العمومية والخاصة مـن أجـل تعزيـز                

 عمليات البحث والتنمية التكنولوجية ؛
  

 تشجيع وإنعاش برامج دعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية؛ 
  

 تنظيم تظاهرات علمية؛ 
  

 .تقييم عمليات البحث العلمي 
  

لتي تهم مجال االتصاالت والتي بإمكانها االستفادة مـن         وبغية تحديد قائمة المشاريع ا    

 لجنة دائمة في مجال االتصاالت يترأسها الـوزير         2006دعم هذا الصندوق، تأسست سنة      

  :ومن أجل أداء مهامها قامت هذه اللجنة بما يلي. األول
  

تولي هذه المعـايير أهميـة لمـشاريع        . وضع معايير األهلية لالستفادة من هذا الدعم       

 لبحث والمساهمة في تحسين التكنولوجية وتنمية االختراع في مجال االتصاالت؛ا
  

تحديد مجاالت البحث التي تحظى باألولوية والتي بإمكانها االستفادة من الدعم المادي             

ويتعلق األمر بالصناعة اإللكترونيكية الدقيقـة وشـبكات المعلوميـات          . لهذا الحساب 

 .واالتصاالت
 

 بإعطـاء انطالقـة     2008-2006امت هذه اللجنة خـالل الفتـرة        في هذا اإلطار، ق   

  :العمليات التالية
  

طلب الترشيحات إلنشاء بنك للمعطيات يتعلق بالخبراء الذين يمكن استشارتهم لتقيـيم             

  مشاريع البحث المقترحة لالستفادة من دعم هذا الحساب؛
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ك في هذه العملية    طلب المشاريع في مجال البحث في تكنولوجيات االتصال، وقد شار          

 63 جامعـات شـاركت ب     6مختلف الفاعلين في البحث المتعلق بهذا المجال منهـا          

 بعد تحليل أولي للعـروض    وقامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت      هذا،  . مشروعا

 51,4 بمبلغ إجمالي يـصل إلـى         المذكورة  مشروعا من طرف اللجنة    43انتقاء  وتم  

 ؛درهم ممولة من طرف هذا الحساب مليون 45,5مليون درهم منها 
 

دراسة حول التوجه االستراتيجي في مجال اختيار وتتبع مـشاريع البحـث والتنميـة          

التكنولوجيات الجديدة واإلعالم والتواصل وتحديد المواضيع التـي تحظـى          بالمتعلقة  

 باألولوية في مجال البحث؛
  

 :دعم برامج االختراع المتعلقة على الخصوص بما يلي 
  

 ات البث التكنولوجي؛شبك 
 

 شبكات الهندسة الصناعية؛ 
  

 .برنامج الدعم الخاص بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية 
  

  الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية االلكترونية     5.7.3
  

الصندوق الخـاص بوضـع     "تم إحداث الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى        

إلى ضبط العمليات المتعلقة بوضع بطـائق        ويهدف   2005سنة  " وثائق الهوية االلكترونية  

  .الهوية اإللكترونية
  

باإلضافة إلى مساهمة ميزانية الدولة، تتكون موارد هذا الحساب من حصيلة رسـوم             

التنبر المستخلصة بمناسبة تسليم بطاقة السوابق العدلية وتسليم بطاقة التعريف الوطنيـة أو             

  .تجديدها أو تسليم نسخة منها
  

  :د هذا الصندوق إلى تمويل ما يليوتخصص موار  
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النفقات المتعلقة بشراء التجهيزات واألنظمة المعلوماتية والمستهلكات الخاصة بوضع          

 وثائق الهوية اإللكترونية؛
  

نفقات التكوين والمساعدة التقنيـة والدراسـات المرتبطـة بوضـع وثـائق الهويـة                

 اإللكترونية؛
  

 .لبنايات التقنية واإلداريةنفقات تشييد وتهيئة وتجهيز وصيانة ا 
  

 382,3 ما قدره 2007وبلغت النفقات المنجزة في إطار هذا الحساب برسم سنة 

 مسجلة 2005 و2006 مليون درهم سنتي 91 مليون درهم و 273مليون درهم مقابل 

هذا، وتبلغ النفقات المتوقعة في إطار هذا الصندوق برسم . %120بذلك ارتفاعا قدره 

  . مليون درهم210قدره  ما 2008سنة 
  

إلى وضع نظامين للمعلوميات يرميان على  2011في أفق وتهدف هذه النفقات 

  :التوالي إلى
  

  مليون درهم؛1.364 مليون بطاقة هوية إلكترونية بمبلغ يصل إلى 20إنتاج  
  

 . مليون درهم296التعرف على الهوية بواسطة البصمات الرقمية بمبلغ يصل إلى  
  

 مداخيل  توفير دخول البطاقة الوطنية اإللكترونية حيز التنفيذ        د، سيمكن في هذا الصد  و

 .  2009 بطاقة سنة 14.000 و2008 بطاقة سنة 10.000إضافية ناتجة عن إنتاج 
  

   صندوق تحديث اإلدارة العمومية     6.7.3
  

 ويرمي إلى ضبط عمليات تحديث اإلدارة 2005تم إحداث هذا الصندوق سنة 

تعلقة بتحسين تدبير الموارد البشرية وإعادة تنظيم الهياكل اإلدارية وتخفيفها العمومية الم

  .وكذا تبسيط وضمان انسجام المساطر
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تتشكل موارد هذا الحساب أساسا من مساهمات الميزانية العامة ويساهم في تمويل 

في  من التكلفة اإلجمالية لكل مشروع %50مشاريع تحديث اإلدارة العمومية في حدود 

  . مليون درهم2حدود 
  

 مليون درهم 25 ما قدره 2007هذا، وقد بلغت موارد هذا الصندوق خالل سنة 

   هذه، وقد مكنت2005 و2006 ماليين درهم على التوالي سنتي 10و مليون 20مقابل 

.  مليون درهم16في إطار تعاقدي من تمويل عدة برامج بمبلغ إجمالي يصل إلى الموارد 

  :بالبرامج التاليةويتعلق األمر 
 

 :تنمية اإلدارة اإللكترونية 
 

وضع شبكة إلكترونية من طرف وزارة التشغيل لفائدة المـصالح الالممركـزة             

 للضمان االجتماعي للعمال؛
 

إنجاز بوابة إلكترونية خاصة باالستثمار بجهة الدار البيضاء الكبرى وانطـالق            

سـتثمار بالدارالبيـضاء    خدمة إحداث المقاوالت عن بعد بالمركز الجهـوي لال        

 الكبرى؛
  

 تنمية نظام معلوماتي مندمج خاص بالصيد البحري وقطاع اإلسكان والتعمير؛ 
  

 وضع نظام معلوماتي لتدبير أرشيف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ 
  

 .ليةإحداث نظام لتبادل المعطيات المعلوماتية بوزارة االقتصاد والما 
 

 :يةتحسين تدبير الموارد البشر 
 

إعداد دليل مرجعي للوظائف والكفاءات لفائدة القطاعـات الوزاريـة المكلفـة             

بالتجارة الخارجية والثقافة الشباب والماء والتشغيل والتكوين المهنـي وتحـديث        

 القطاعات العامة والتربية الوطنية؛
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وضع نظام معلوماتي لتدبير الموارد البشرية على التوالي لفائدة وزارات الصحة            

 وقاف والشؤون اإلسالمية والتجهيز ؛واأل
 

إنجاز دراسة حول تنظيم وتنمية الموارد البشرية للـوزارة المكلفـة بالـشؤون              

 .االقتصادية والعامة
  

  حسابات القروض والتسبيقات واالنخراط في الهيئات الدولية: القسم الرابع
  

    حسابات القروض والتسبيقات 1.4
  

لمدفوعة في شكل قروض تتجاوز مدتها سنتين تبين حسابات القروض المبالغ ا  

والتي تمنحها الدولة ألجل المصلحة العامة أو قروض قابلة لالسترجاع يتم منحها قصد 

  .المساهمة في تمويل مشاريع لتنمية المقاوالت والمؤسسات العمومية
  

فيما تبين حسابات التسبيقات المبالغ المدفوعة في شكل تسبيقات قابلة لالسترجاع   

ال تتجاوز مدتها سنتين والتي تمنحها الدولة من موارد الخزينة ألجل التخفيف من 

  .المشاكل المرتبطة بالسيولة بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لرقابة الدولة
  

يتم على إثر منح التسبيقات والقروض إبرام عقد بين الوزارة المكلفة بالمالية   

نص هذا العقد على الخصوص، على مبلغ وي. والجهة المستفيدة من القرض أو التسبيق

  .القرض أو التسبيق ونسبة الفائدة وكيفية التسديد
  

هذا، ويتم إحداث حسابات القروض والتسبيقات بموجب قانون المالية وتحذف   

ويدرج . بنفس الشروط عند تحصيل القروض أو التسبيقات الممنوحة لدى الهيئات المعنية

  . عند حذفها في الميزانية العامةالفائض المحتمل لهذه الحسابات
    

ويبـلغ عدد المؤسسات العمومية التي تقوم بتسديد القـروض والتسبيقات ما 

  . مؤسسة22مجموعه 
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 مليون 2.716,75وقد انتقل الجاري اإلجمالي لحسابات القروض والتسبيقات من 

حوالي ، أي بانخفاض يقدر ب2007 مليون درهم سنة 1.819,35 إلى 2005درهم سنة 

 .%-33,03 مليون درهم أو 897,40
 

ترة 2005- 2007   تطور جاري حسابات القروض والتسبيقات خالل الف
بماليين الدراهم 

1 819,35

2 231,45

2 716,75
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2700

3000
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    جاري القروض والتسبيقات حسب نوعية المستفيدين 1.1.4
  

يتبين من خالل تحليل تطور جاري القروض والتسبيقات أن المؤسسات البنكية   

 %34,27و% 49,32 على التوالي من 2007ومؤسسة العمران قد استفادت خالل سنة 

  .من جاري هذه القروض
  

   الجاري بماليين الدراهم

 2007 2006 2005 المستفيدون

 899,62 1.155,61 1.399,62 المؤسسات البنكية  والجمعيات
 623,52 647,37 622,26 مؤسسات التهيئة واإلسكان

المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والوكاالت المستقلة لتوزيع 

 211,11 265,00 436,26 الماء والكهرباء

 76,82 125,84 184,86 الشركات والمؤسسات العمومية األخرى
 8,28 37,63 73,75 الجماعات المحلية

 1.819,35 2.231,45 2.716,75 المجموع
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   المؤسسات البنكية والجمعيات1.1.1.4
  

استفادت المؤسسات البنكية من عدة قروض للخزينة تمت تعبئتها خاصة قصد 

كما استفاد القرض العقاري . حداث المقاوالت والصناعات الصغرى والمتوسطةتمويل إ

  . مليار درهم يخصص إلعادة الهيكلة المالية لهذه المؤسسة1والسياحي من قرض يبلغ 
  

 مليون درهم 897,26 ما قدره 2007وهكذا، بلغ جاري هذه القروض برسم سنة 

 1.000سياحي من أصل قرض بمبلغ  مليون درهم لفائدة القرض العقاري وال500منها 

  . مليون درهم
  

 أما بالنسبة للجمعيات فقد استفادت العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب 

ونظرا للصعوبات .  مليون درهم8,63 من قرض ألماني بمبلغ 1979والشرايين سنة 

قتناء  إعادة جدولة هذا القرض الموجه ال2006المالية التي تعرفها هذه العصبة تم سنة 

  .المعدات والتجهيزات الطبية
  

   مجموعة التهيئة العمران 2.1.1.4
  

في إطار برامج محاربة دور الصفيح وتغطية الخصاص في مجال اإلسكان منحت 

الدولة قروضا ممولة من طرف هيئات خارجية لمؤسسات السكن قصد تمكينها من وسائل 

  .تفعيل هذه البرامج
  

ضين منحهما الصندوق السعودي للتنمية يقدران ويتعلق األمر على الخصوص بقر

 مليون ريال سعودي من أجل تمويل على التوالي 30 مليون ريال سعودي و45ب 

  .مشاريع السكن االجتماعي بحي بنسودة بفاس وعين عودة بالرباط وسلوان بالناضور
  

 مليون درهم سنة 622,26وقد انتقل الجاري اإلجمالي للقروض المذكورة من 

 من مجموع هذه %34,27، وهو ما يمثل 2007 مليون درهم سنة 623,52 إلى 2005

  .القروض



   2009 مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة

 الحسابات الخصوصية للخزينةتقرير حول 
 

119

  

    المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكاالت توزيع الماء والكهرباء3.1.1.4
  

استفاد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكاالت توزيع الماء والكهرباء من   

ك الدولي من طرف الخزينة وذلك لتمويل مشاريع تمويالت خارجية تمت تعبئتها لدى البن

  .بناء قنوات الماء الصالح للشرب وكذا الربط بشبكة الكهرباء
  

 2005 مليون درهم سنة 436,26وانتقل الجاري اإلجمالي للقروض المذكورة من 

   .2007 مليون درهم سنة 211,11 ثم إلى 2006 مليون درهم سنة 265إلى 

دراهم  ترة  2005-2007 بماليين ال تطور القروض خالل الف

436,26

265,00
211,11

0

100

200

300

400

500
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    مقاوالت ومؤسسات عمومية أخرى 4.1.1.4
  

 مليون درهم 10,31بلغ جاري القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية المعنية 

 96,37، أي بانخفاض يقدر بـ 2005 مليون درهم سنة 106,68 مقابل 2007سنة 

  .مليون درهم يمثل المبالغ التي تم تسديدها من طرف المؤسسات المذكورة
  

   الجماعات المحلية 5.1.1.4
  

بلغ جاري القروض الممنوحة للجماعات المحلية والمجموعة الحضرية للدار 

 2007 مليون درهم سنة 8,28البيضاء والممولة بواسطة تمويالت خارجية ما قدره 

وقد تم اللجوء إلى هذه القروض من أجل . 2006 مليون درهم سنة 37,67مقابل 
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نمية المحلية وإعادة تأهيل البنيات التحتية األساسية المساهمة في تمويل مشاريع الت

  .للجماعات المحلية المعنية
  

    جاري القروض والتسبيقات حسب المؤسسات المانحة للقروض2.1.4
  

وكالة األمريكية لإلنماء اليتبين من خالل بنية جاري القروض والتسبيقات أن 

 مليون درهم 672,89صل إلى  بجاري قروض ي2007الدولي تعتبر أهم دائن خالل سنة 

ثم البنك األوروبي ) %28,89( مليون درهم 525,60متبوعة بالخزينة بمبلغ %) 36,99(

 126,31وأخيرا البنك الدولي بمبلغ ) %17,20( مليون درهم 313,02لالستثمار بمبلغ 

  ).% 6,94(مليون درهم 
  

  

  

 

  

 2007 2006 2005  المانحةهيئاتال
  

نماء الدولي وكالة األمريكية لإلال

(USAID) 
719,37 699,65 672,89 

  

 525,60 805,72 1063,10 الخزينة
  

 315,24 314,94 313,02 (BEI) البنك األوروبي لالستثمار
  

 BIRD 415,16 189,96 126,31)( والتنمية تعميرالبنك الدولي لل
  

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

(FKD) 
112,98 89,18 71,51 

  

 110,02 131,99 90,92 ات أخرىمؤسس
  

 1.819,35 2.231,45 2.716,75 المجموع
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 ):بماليين الدراهم(توزيع جاري القروض والتسبيقات حسب المؤسسات المانحة 

2005

الوآالة  
األمريكية  

لإلنماء الدولي   
26,48%

البنك الدولي   
لإلعمار والتنمية 

15,28%

البنك األوربي   
لالستثمار  
11,60%

الصندوق  
الكويتي للتنمية 

4,16%
مؤسسات أخرى 

3,35%

الخزينة  
39,13%

 

2007

الوآالة  
األمريكية  

لإلنماء الدولي   
36,99%

الخزينة  
28,89%

مؤسسات أخرى 
6,05%

الصندوق  
الكويتي للتنمية 

3,93%
البنك الدولي   

لإلعمار والتنمية 
6,94%

البنك األوربي   
لالستثمار  
17,21%

 

  

  حسابات االنخراط في الهيئات الدولية   2.4
  

بات المبالغ المدفوعة والمبالغ المرجعة برسم مشاركة المغرب في تبين هذه الحسا

الهيئات الدولية، وتتضمن في الجانب المدين مبلغ المشاركة األصلية والمبلغ اإلضافي، 

  .وفي الجانب الدائن اإلعتمادات المالية المدفوعة لتصفية مبلغ المشاركة
  

. 2005جديدة ابتداء من سنة  حسابات ةوقد تم تجميع الحسابات المذكورة في ثالث

  :ويتعلق األمر بالحسابات التالية
  

   حساب االنخراط في مؤسسات بروتن وودز 1.2.4
  

يقوم هذا الحساب بضبط العمليات المتعلقة بانخراط المملكة المغربية في مؤسسات 

بروتن وودز، خصوصا منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركة المالية الدولية 

وتتوزع الحصص التي تملكها المملكة . والوكالة المتعددة األطراف لضمان االستثمارات

  :المغربية في رأسمال المؤسسات المذكورة كما يلي
  



   2009 مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة

 الحسابات الخصوصية للخزينةتقرير حول 
 

122

  

 حصة المغرب من  رأسمال  مؤسسات بروتن وودز
  

 %0,28 صندوق النقد الدولي
  

 %0,32 البنك الدولي لإلعمار والتنمية
  

 %0,38 الشركة المالية الدولية
  

الوكالة المتعددة األطراف لضمان 

 االستثمارات
%0,40 

  

   حساب االنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية  2.2.4
  

يقوم هذا الحساب بضبط العمليات المتعلقة بانخراط المملكة المغربية في الهيئات 

  :ويتعلق األمر بالهيئات التالية. العربية واإلسالمية
  

 حصة المغرب من رأسمال  واإلسالميةالهيئات العربية 

 %2,40 الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية
 %7,60 الصندوق العربي لضمان االستثمارات

 %0,62 البنك اإلسالمي للتنمية
 %2,10 البنك العربي للتنمية االقتصادية بإفريقيا

 %1,70 الشركة العربية لالستثمار
 %4,59 صندوق النقد العربي

 %0,60 المنظمة العربية لالستثمار والتنمية الفالحية
الشركة اإلسالمية لتأمين القروض الممنوحة عن التصدير 

 %5,00 وضمان االستثمارات

  

   حساب االنخراط في المؤسسات المتعددة األطراف 3.2.4
  

يهدف هذا الحساب إلى ضبط العمليات المتعلقة بانخراط المملكة المغربية في 

المؤسسات المتعددة األطراف كالبنك اإلفريقي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الفالحية 

  :والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير كما يلي
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 حصة المغرب من رأسمال  المؤسسات المتعددة األطراف

 %3,32 البنك اإلفريقي للتنمية
 %0,15 الصندوق الدولي للتنمية الفالحية

 %0,60 شترك للمنتجات األساسيةالصندوق الم
 %0,05 البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير

  

المبلـغ اإلجمـالي للمساهمـات برسـم االنخـراط في هذه المؤسسات يصـل 

 وهو ما 2006سنة   مليون درهم39,3 مقابل 2007 مليون درهم سنة 47,6ما قدره 

 إلى ما 2007لدولية سنة مكن من رفع مجموع مساهمات المغرب في جميع الهيئات ا

 . مليون درهم2.396,60قدره 
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  لمالحـــقاالئحة 

  

  

  2008 موارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة برسم سنة  :1ملحق رقم 
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  1ملحق رقم 
 

 موارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة 

  2008برسم سنة 

   



النفقات لسنة
2008

الموارد لسنة
2008 بيان الحسابات الرقم

احلسابات املرصدة ألمور خصوصية

الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل  000 000 90  000 000 90 3.0.0.0.1.00.001

صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة األسعار والمدخرات اإلحتياطية  000 000 5  000 000 5 3.0.0.0.1.00.003

للتذآـرة للتذآـرة صندوق محاربة آثار الجفاف 3.0.0.0.1.00.004

صندوق النهوض بتشغيل الشباب  000 000 140  000 000 140 3.0.0.0.1.00.005

صندوق مواآبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن  000 000 400  000 000 400 3.0.0.0.1.00.006

صندوق التنمية القروية  000 000 300  000 000 300 3.0.0.0.1.04.002

للتذآـرة للتذآـرة صندوق إنعاش اإلستثمارات 3.0.0.0.1.04.003

صندوق الخدمة األساسية للمواصالت  000 000 300  000 000 300 3.0.0.0.1.04.005

صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  000 000 000 2  000 000 000 2 3.0.0.0.1.04.006

الصندوق الخاص لدعم المحاآم  ومؤسسات السجون  000 000 350  000 000 350 3.0.0.0.1.06.003

للتذآـرة للتذآـرة الصندوق الخاص بانقاذ مدينة فاس 3.0.0.0.1.08.003

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة  000 571 981 14  000 571 981 14 3.0.0.0.1.08.004

الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية  000 000 180  000 000 180 3.0.0.0.1.08.005

الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات  000 949 574  000 949 574 3.0.0.0.1.08.006

للتذآـرة للتذآـرة صندوق الموازنة و التنمية الجهوية 3.0.0.0.1.08.007

تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة  000 500 566  000 500 566 3.0.0.0.1.08.008

صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني  000 000 10  000 000 10 3.0.0.0.1.08.009

الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية  000 000 210  000 000 210 3.0.0.0.1.08.010

صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة  000 000 350  000 000 350 3.0.0.0.1.08.011

صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني  000 000 270  000 000 270 3.0.0.0.1.09.002

للتذآـرة للتذآـرة الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية 3.0.0.0.1.11.001

الحساب الخاص بالصيدلية المرآزية  000 000 560  000 000 560 3.0.0.0.1.12.001

الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة  000 000 950  000 000 950 3.0.0.0.1.13.003

الحساب الخاص بنتاج اليانصيب  000 000 100  000 000 100 3.0.0.0.1.13.004

صندوق التبغ لمنح المساعدات  000 000 70  000 000 70 3.0.0.0.1.13.005

الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشرآات التأمين  000 000 16  000 000 16 3.0.0.0.1.13.006

مرصدات المصالح المالية  000 000 320  000 000 320 3.0.0.0.1.13.008

صندوق االصالح الزراعي  000 000 10  000 000 10 3.0.0.0.1.13.009

للتذآـرة للتذآـرة األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عمالت أجنبية 3.0.0.0.1.13.012

للتذآـرة للتذآـرة الصندوق الخاص بالزآاة 3.0.0.0.1.13.017

صندوق تضامن مؤسسات التأمين  000 500 703  000 500 703 3.0.0.0.1.13.018

صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع  000 000 850  000 000 850 3.0.0.0.1.13.019

الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية  000 000 300  000 000 300 3.0.0.0.1.13.020

صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية  000 000 000 1  000 000 000 1 3.0.0.0.1.13.021

الصندوق الخاص بالطرق  000 000 000 2  000 000 000 2 3.0.0.0.1.17.001

صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي  000 000 16  000 000 16 3.0.0.0.1.17.003

صندوق التنمية الفالحية  000 000 687  000 000 687 3.0.0.0.1.20.005

الصندوق الوطني لتنمية الرياضة  000 000 430  000 000 430 3.0.0.0.1.21.001

الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب  000 000 150  000 000 150 3.0.0.0.1.27.001

الصندوق الوطني لحماية و تحسين البيئة  000 000 300  000 000 300 3.0.0.0.1.27.002

الصندوق الوطني للعمل الثقافي  000 000 20  000 000 20 3.0.0.0.1.29.001

صندوق التضامن للسكنى  000 000 400 1  000 000 400 1 3.0.0.0.1.30.002

صندوق تحديث اإلدارة العمومية  000 000 10  000 000 10 3.0.0.0.1.33.001

للتذآـرة للتذآـرة صندوق مشارآة  القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم 3.0.0.0.1.34.001

للتذآـرة للتذآـرة صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي 3.0.0.0.1.34.002

الصندوق الوطني الغابوي  000 000 272  000 000 272 3.0.0.0.1.45.001

صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية  000 000 14  000 000 14 3.0.0.0.1.45.003

30 906 520 000 30 906 520 000 مجمـــوع مــوارد وتحمالت الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

 ملحق رقم 1 : موارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة برسم سنة 2008
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النفقات لسنة
2008

الموارد لسنة
2008 بيان الحسابات الرقم

 ملحق رقم 1 : موارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة برسم سنة 2008

حسابات االخنراط يف اهليئات الدولية

16 800 000 حساب اإلنخراط في مؤسسات بروتن وودس للتذآرة 3.0.0.0.4.13.021

107 266 000 حساب اإلنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية للتذآرة 3.0.0.0.4.13.022

2 564 000 حساب اإلنخراط في المؤسسات المتعددة األطراف للتذآرة 3.0.0.0.4.13.023

126 630 000 للتذآرة مجمـــوع مــوارد وتحمالت  حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

حسابات العمليات النقدية

فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العمالت األجنبية للتذآرة للتذآرة 3.0.0.0.5.13.001

حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة على اإلقتراضات الخارجية للتذآرة للتذآرة 3.0.0.0.5.13.003

مجمـــوع مــوارد وتحمالت حسابات العمليات النقدية للتذآرة للتذآرة

حسابات القروض

القروض الممنوحة للتعاونيات الفالحية للتذآرة للتذآرة 3.0.0.0.7.13.004

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء للتذآرة للتذآرة 3.0.0.0.7.13.005

القروض الممنوحة لدول أجنبية للتذآرة للتذآرة 3.0.0.0.7.13.008

000 599 3 للتذآرة القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية للدارالبيضاء 3.0.0.0.7.13.017

000 667 1 للتذآرة القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين 3.0.0.0.7.13.019

000 090 15 للتذآرة القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب 3.0.0.0.7.13.020

000 022 4 للتذآرة القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية 3.0.0.0.7.13.054

000 479 2 للتذآرة تحويل لفائدة مقاوالت القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويالت الممنوحة للحكومة المغربي 3.0.0.0.7.13.058

000 667 1 للتذآرة القروض الممنوحة للشرآة المغربية للتأمين عند التصدير 3.0.0.0.7.13.059

000 018 18 للتذآرة القروض الممنوحة لوآاالت توزيع الماء والكهرباء 3.0.0.0.7.13.063

11 247 000 254 718 000 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية 3.0.0.0.7.13.064

30 000 000 37 164 000 القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة األراضي واإلسكان 3.0.0.0.7.13.065

41 247 000 338 424 000 مجمـــوع مــوارد وتحمالت  حسابات القروض

حسابات التسبيقات

000 333 للتذآرة التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني لالنماء االقتصادي 3.0.0.0.8.13.005

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفالحية- للتذآرة للتذآرة 3.0.0.0.8.13.008

التسبيقات الممنوحة لشرآة المناجم باحولي للتذآرة للتذآرة 3.0.0.0.8.13.013

التسبيقات الممنوحة لشرآة استغالل المعادن بالريف للتذآرة للتذآرة 3.0.0.0.8.13.014

000 333 للتذآرة مجمـــوع مــوارد وتحمالت  حسابات التسبيقات

حسابات النفقات من املخصصات

الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية للتذآرة للتذآرة 3.0.0.0.9.04.001

النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية للتذآرة للتذآرة 3.0.0.0.9.04.002

80 000 000 80 000 000 صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها 3.0.0.0.9.08.001

مساهمات الدولة في مختلف الشرآات للتذآرة للتذآرة 3.0.0.0.9.13.003

10 200 000 000 10 200 000 000 اشتراء واصالح معدات القوات المسلحة الملكية 3.0.0.0.9.34.001

صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق للتذآرة للتذآرة 3.0.0.0.9.34.002

500 000 500 000 الصندوق الخاص بالعالقات العامة 3.0.0.0.9.42.001

10 280 500 000 10 280 500 000 مجمـــوع مــوارد وتحمالت  حسابات النفقات من المخصصات

41 354 897 000 41 525 777 000 مجمـــوع مــوارد وتحمالت الحسـابات الخصـوصية للخزيـنة
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 2ملحق رقم 
 

مـوارد ونفقـات الحسابـات المرصدة ألمور خصوصية 

  2008حسب مجال تدخلها برسم سنة 
 



تحمالت سنة 2008 موارد سنة 2008 بيـــــان الحســـــابات الرقـــم

 المجال االجتماعي
5 000 000  5 000 000 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة األسعار والمدخرات اإلحتياطية 3.0.0.0.1.00.003

2 000 000 000  2 000 000 000 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 3.0.0.0.1.04.006
180 000 000  180 000 000 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية 3.0.0.0.1.08.005
566 500 000  566 500 000 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة 3.0.0.0.1.08.008
560 000 000  560 000 000 الحساب الخاص بالصيدلية المرآزية 3.0.0.0.1.12.001
100 000 000  100 000 000 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب 3.0.0.0.1.13.004
70 000 000  70 000 000 صندوق التبغ لمنح المساعدات 3.0.0.0.1.13.005

1 000 000 000  1 000 000 000 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية 3.0.0.0.1.13.021
20 000 000  20 000 000 الصندوق الوطني للعمل الثقافي 3.0.0.0.1.29.001

1 400 000 000 1 400 000 000 صندوق التضامن للسكنى 3.0.0.0.1.30.002
5 901 500 000 5 901 500 000  المجموع (1)

مجال البنيات التحتية
صندوق مواآبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن  000 000 400  000 000 400 3.0.0.0.1.00.006
صندوق  الخدمة األساسية للمواصالت  000 000 300  000 000 300 3.0.0.0.1.04.005
صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة  000 000 350  000 000 350 3.0.0.0.1.08.011

الصندوق الخاص بالطرق  000 000 000 2  000 000 000 2 3.0.0.0.1.17.001
صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي  000 000 16  000 000 16 3.0.0.0.1.17.003

الصندوق الوطني لتنمية الرياضة  000 000 430  000 000 430 3.0.0.0.1.21.001
الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب  000 000 150  000 000 150 3.0.0.0.1.27.001

3 646 000 000 3 646 000 000 المجموع (2)
المجال الفالحي

90 000 000 90 000 000 الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل 3.0.0.0.1.00.001
للتذآرة للتذآرة صندوق محاربة آثار الجفاف 3.0.0.0.1.00.004

صندوق التنمية القروية  000 000 300  000 000 300 3.0.0.0.1.04.002
صندوق االصالح الزراعي  000 000 10  000 000 10 3.0.0.0.1.13.009

صندوق التنمية الفالحية 000 000 687 000 000 687 3.0.0.0.1.20.005
الصندوق الوطني الغابوي  000 000 272  000 000 272 3.0.0.0.1.45.001
صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية 000 000 14 000 000 14 3.0.0.0.1.45.003

1 373 000 000 1 373 000 000 المجموع (3)
مجال اإلنعاش االقتصادي والمالي

ملحق رقم 2: موارد ونفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية حسب مجال تدخلها برسم سنة 2008



تحمالت سنة 2008 موارد سنة 2008 بيـــــان الحســـــابات الرقـــم

ملحق رقم 2: موارد ونفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية حسب مجال تدخلها برسم سنة 2008

صندوق النهوض بتشغيل الشباب  000 000 140  000 000 140 3.0.0.0.1.00.005
للتذآرة للتذآرة صندوق إنعاش اإلستثمارات 3.0.0.0.1.04.003

الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشرآات التأمين  000 000 16  000 000 16 3.0.0.0.1.13.006
صندوق تضامن مؤسسات التأمين  000 500 703  000 500 703 3.0.0.0.1.13.018
صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع  000 000 850  000 000 850 3.0.0.0.1.13.019
الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية  000 000 300  000 000 300 3.0.0.0.1.13.020

2 009 500 000 2 009 500 000 المجموع (4)
مجال التنمية المحلية

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة  000 571 981 14  000 571 981 14 3.0.0.0.1.08.004
الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات  000 949 574  000 949 574 3.0.0.0.1.08.006

للتذآرة للتذآرة صندوق الموازنة و التنمية الجهوية 3.0.0.0.1.08.007
15 556 520 000 15 556 520 000 المجموع (5)

مجاالت أخرى
350 000 000 350 000 000 الصندوق الخاص لدعم المحاآم  ومؤسسات السجون 3.0.0.0.1.06.003

للتذآرة للتذآرة الصندوق الخاص بانقاذ مدينة فاس 3.0.0.0.1.08.003
10 000 000 10 000 000 صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني 3.0.0.0.1.08.009

210 000 000 210 000 000 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية 3.0.0.0.1.08.010
270 000 000 270 000 000 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني 3.0.0.0.1.09.002

للتذآرة للتذآرة الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية 3.0.0.0.1.11.001
950 000 000 950 000 000 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة 3.0.0.0.1.13.003
320 000 000 320 000 000 مرصدات المصالح المالية 3.0.0.0.1.13.008

للتذآرة للتذآرة األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عمالت أجنبية 3.0.0.0.1.13.012
للتذآرة للتذآرة الصندوق الخاص بالزآاة 3.0.0.0.1.13.017

الصندوق الوطني لحماية و تحسين البيئة  000 000 300  000 000 300 3.0.0.0.1.27.002
10 000 000 10 000 000 صندوق تحديث اإلدارة العمومية 3.0.0.0.1.33.001

للتذآرة للتذآرة صندوق مشارآة  القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم 3.0.0.0.1.34.001
للتذآرة للتذآرة صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي 3.0.0.0.1.34.002

2 420 000 000 2 420 000 000 المجموع (6)

30 906 520 000 30 906 520 000 مجموع  موارد ونفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية


