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  2010مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 
  

*   *  
*  

  : إلى  ثالثة أبواب2010تنقسم مذكرة التقديم المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 
  

الباب األول بمثابة مدخل عام يلخص الخطوط العريضة والسياق العام الذي تم فيه  
 إعداد المشروع ومحاوره الرئيسية؛

  
 باب الثاني يخصص للمعطيات المرقمة للمشروع؛ال 

  
 .الباب الثالث يستعرض برامج عمل مختلف القطاعات الوزارية 

  
  مدخل عام: الباب األول 

  
 امتدادا لقانوني المالية السابقين اللَّذين تم إعدادهما في 2010يعتبر مشروع قانون المالية لسنة 

  .2012-2008طي الفترة  الحالية والتي تغالتشريعيةإطار الوالية 
  

، باعتبارها السنة الثالثة من الوالية التشريعية الجارية، سنة محورية بالنسبة 2010وتمثل سنة 
  .لهذه الفترة ومرحلة مهمة في تفعيل البرنامج الحكومي المصادق عليه من طرف البرلمان

  
I -السياق العام لمشروع قانون المالية   

  
 على ضوء اإلطار المرجعي المتمثل في التوجيهات 2010ية لسنة تم إعداد مشروع قانون المال

االلتزامات كذا  في مختلف المناسبات و أيده اهللا صاحب الجاللةمن خالل خطبالملكية السامية 
 وأخذا بعين االعتبار 2007 تصريح السيد الوزير األول أمام البرلمان نهاية شهر أكتوبر عبرة يالحكوم

  . الجتماعي السائد حاليا وآفاق تطورهالمناخ االقتصادي وا
  

  :تم إعداد مشروع قانون المالية وفقا لإلطار المرجعي المكون أساسا من
  

  ية الساميةرسائل الملكالخُطب وال 1.1
  

يتعلق األمر على الخصوص بخُطب جاللة الملك بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك 
  .والشعب

  
المجيد الذي يصادف الذكرى العاشرة العتالء عرش لعرش في خطاب اأيده أكد جاللة الملك 

  :التاليةالمحاور على  أسالفه الميامين
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تسريع وتيرة التنمية والتوزيع العادل لثمارها وإنجاز : على المستوى االقتصادي 
أوراش التنمية وانطالق إصالحات جديدة مع ترسيخ أسس التدبير المرتكز على قواعد 

يز البنيات التحتية الالزمة وإطالق المشاريع المهيكلة الكبرى الحكامة الجيدة وتعز
التي تشكل الركائز األساسية والمستقبلية وانتهاج إستراتيجيات طموحة للقطاعات 

 ومعالجة االختالالت الناجمة عن األزمة الحالية خاصة على صعيد القتصادنا
  ما كانت اإلكراهات ؛ المبادالت الخارجية والمحافظة على التوازنات األساسية مه

  
تثمين الموارد البشرية عبر التربية والتكوين والنهوض : على المستوى االجتماعي 

 وتحسينبالبحث واالبتكار وإعطاء دفعة جديدة وقوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
ل  ذات الدخالتغطية االجتماعية الالزمة ومضاعفة االهتمام بالمرأة والفئات االجتماعية

 والجهات األكثر خصاصا خاصة ساكنة المناطق الجبلية وإقرار ميثاق المحدود
  . اجتماعي جديد وتفعيل المجلس االقتصادي واالجتماعي

  
كما أكد جاللة الملك على ضرورة إقامة جهوية متقدمة بالموازاة مع التمركز إداري حقيقي 

  . لقضاءاألخيرة وإصالح على أساس حكامة محلية جيدة تبعا لالنتخابات الجماعية ا
  

 الملك والشعب أكد جاللة الملك بالخصوص  ثورةوفي خطابه الموجه إلى األمة بمناسبة ذكرى
  :على ضرورة اإلصالح العميق لقطاع القضاء وفق ستة محاور أساسية

  
  ؛ المجلس األعلى للقضاءعبر مراجعة أنظمة القضاءدعم ضمانات استقاللية  

   
واالستثمار، وضمان شروط   بمجال األعمالالمتعلقةونية تحديث المنظومة القان 

  ة واعتماد سبل جديدة بديلة لتسوية المنازعات؛المحاكمة العادل
   

المركزية لوزارة   نهج حكامة جديدة للمصالح عبرتأهيل الهياكل القضائية واإلدارية 
   ؛ الالتمركزعلى أساسالعدل وللمحاكم، 

   
  ييم؛تقالداء واألوتوى التكوين  على مستأهيل الموارد البشرية 

   
لمختلف االختالالت والتعقيدات التي يعرفها الرفع من النجاعة القضائية للتصدي  

  ؛القطاع
  

   .تخليق القضاء لتحصينه من االرتشاء واستغالل النفوذ 
  

   التصريح الحكومي أمام البرلمان2.1
  

 البرلمان على أولويات البرنامج َركََّز السيد الوزير األول خالل التصريح الذي قدمه أمام
  :ويتعلق األمر بالمجاالت التالية. الحكومي، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية
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تفعيل اإلصالحات القطاعية البنيوية ومواصلة سياسة : على الصعيد االقتصادي 
 األوراش الكبرى وتعزيز جاذبية البالد لالستثمارات وتشجيع المقاوالت والمبادرات

  للنهوض بالقطاعات الواعدة؛ على المدى المتوسطالخاصة وانتهاج إستراتيجيات
  

وضع شروط تنمية بشرية مستدامة عبر تعزيز القطاعات : على الصعيد االجتماعي 
االجتماعية ومكافحة الفقر والهشاشة وتفعيل سياسة القرب في إطار ميثاق اجتماعي 

  .متجدد
  

II . قانون الماليةاألولويات المحورية لمشروع  
  

  : على ثالثة محاور أساسية2010سيرتكز العمل الحكومي في إطار قانون المالية لسنة 
  

 دعم النمو االقتصادي للبالد الحتواء تداعيات األزمة العالمية ؛ 
 

 الرفع من وتيرة اإلصالحات وتسريع إنجاز السياسات القطاعية على أساس توزيع  
 جاذبية وتنافسية االقتصاد الوطني ؛  مجالي أكثر توازنا بغية تعزيز 

 
تعزيز التضامن االجتماعي عبر تثمين الموارد البشرية وتحسين استهداف الساكنة  

 األكثر خصاصا وتحسين ظروف العيش بالعالم القروي والمناطق الجبلية؛
 

نذ كما ستتم مواصلة مسلسل تحسين التدبير العمومي وتعزيز االنضباط الموازني الذي انطلق م
  . عدة سنوات

  
   دعم النمو االقتصادي للبالد1.2

  
رغبة منها في إرساء دعائم  ،تركز السلطات العمومية جهودها على تعزيز الطلب الداخلي

 بشكل يمكن من إحداث فرص الشغل بأعداد مهمة كفيلة بإيجاد ة النموالتنمية المستدامة والرفع من نسب
  .اتادهخاصة في صفوف الشباب حاملي الشحل دائم لمعضلة البطالة وضعف التشغيل 

  
 ستثنائياالفالحي ال المحصول  الذي تعزز بفضلهكذا، من المرتقب أن يعطي الطلب الداخليو
، دفعة قوية لألنشطة االقتصادية ويشكل رافعة مهمة للتنمية، وذلك في إطار ظرفية تتسم لهذه السنة

  .بانكماش الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب
  

  :محور الجهود المبذولة في هذا االتجاه حول ما يليوستت
  

 تكثيف االستثمار العمومي؛ 
 

 دعم القدرة الشرائية؛ 
 

 دعم القطاعات المصدرة المتضررة من األزمة االقصادية العالمية؛ 
 

 تشجيع الصادرات؛ 
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 دعم االستثمار الخاص؛ 
  

 النهوض بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة؛  
  

 .تحسين مناخ األعمال 
  

   تكثيف االستثمار العمومي1.1.2
  

يهدف المحور األول المتعلق بدعم الطلب إلى إعطاء دفعة قوية لنفقات االستثمار العمومي 
حيث يبلغ المجهود االستثماري اإلجمالي للقطاع العام، الذي يضم الميزانية العامة للدولة والحسابات 

ة والجماعات المحلية والمقاوالت الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقل
  . 2009مقارنة مع سنة % 20,4 مليار درهم أي بزيادة 162,64والمؤسسات العمومية، ما قدره 

  
 باألنشطةهذا، وتهدف البرامح االستثمارية المعتمدة إلى مواصلة البنيات التحتية الالزمة لقيام 

ة القطاعات المنتجة وأداء الدولة لمهامها في  خاصة في مجال النقل واالتصال ومواكبة تنميةاالقتصادي
مختلف المجاالت خاصة في مجاالت الدفاع واألمن والعدل والتربية والتكوين والصحة والثقافة 

وسيتم التطرق بتفصيل للعمليات المتعلقة بهذا المجال في الباب الثالث من . والشباب والرياضة وغيرها
  .ق بالمقاوالت والمنشآت العامةهذه المذكرة وكذا في التقرير المتعل

  
. باإلضافة إلى ذلك، ترمي هذه البرامج إلى مواصلة سياسة األوراش الكبرى بوتيرة مرتفعة

  :وتتلخص أهم هذه األوراش كما يلي
  

   برنامج الطرق السيارة والطرق-أ
  

ية  كلم وذلك من أجل تغط1.500يهدف البرنامج األول المتعلق بالطرق السيارة إلى إنجاز 
ويشرف هذا المخطط على االنتهاء في آجاله المحددة وذلك بفضل . 2010حاجيات البالد في أفق 

 كلم خالل 100 كلم خالل سنوات التسعينيات إلى 40ارتفاع وتيرة اإلنجاز السنوي التي انتقلت من 
ة تهم وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الشبك. 2006 كلم ابتداء من سنة 160 وإلى 2005-2002الفترة 

  :المحاور التالية
  

 أكادير، – مراكش – سطات – الدارالبيضاء – الرباط –الطريق السيار طنجة  
  ويندرج في إطار المحور الرابط بين شمال وجنوب المملكة وكذا بين أوربا وأفريقيا؛

  
 وجدة، ويربط هذا الخط بين وسط وشرق المملكة – فاس –الطريق السيار الرباط  

  يندرج في إطار الطريق السيار الذي يعبر أقطار المغرب العربي؛ومن المرتقب أن 
  

 الجرف األصفر، ويهدف هذا المحور إلى – الجديدة –الطريق السيار الدارالبيضاء  
  ربط المراكز الصناعية في ما بينها؛

  
  . تطوان، الذي يندرج في إطار الطريق الساحلي المتوسطي-الطريق السيار الفنيدق  
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 على عقد 2008 يونيو 2عت الدولة وشركة الطرق السيارة للمغرب بتاريخ هذا، وقد وق

 مليون 38.100 تقدر تكلفته ب ا استثماريا برنامجيشمل و2015-2008برنامج جديد يغطي الفترة 
  :درهم ويهم ما يلي 

  
 الفنيدق، والمحور –استكمال المقاطع التي توجد قيد اإلنجاز ويتعلق األمر بتطوان  

 أكادير –ط المجمع المينائي لواد الرمل بشبكة الطرق السيارة، ومراكش الذي سيرب
 24.348 كلم، بمبلغ يناهز 323 وجدة على مسافة - كلم، وفاس233على مسافة 
  مليون درهم؛ 

  
ويتعلق .  كلم383,5انطالق مشاريع جديدة للطرق السيارة على مسافة إجمالية تقارب  

 الرابط بين الرباط والدارالبيضاء، والمدار الخارجي األمر بالخط الثالث للطريق السيار
 – برشيد والجديدية-للرباط، والمقطع الرابط بين برشيد وبني مالل، وتيط مليل 

وفي نهاية هذا البرنامج، ستصل .  مليون درهم13.752آسفي، بكلفة إجمالية تناهز 
ة للمغرب إلى ما شبكة الطرق السيارة التي تم إنجازها من طرف شركة الطرق السيار

  . كلم1.800مجموعه 
  

سريع وتيرة إنجاز الطرق والمسالك بكل أنحاء المملكة توبالموازاة مع ذلك، يتم العمل على 
 مالءمة الشبكة الطرقية  الحرص كلم سنويا مع2.000 كلم إلى 1.000حيث انتقلت هذه الوتيرة من 

كما تحظى .  كلم630السريعة على مسافة شبكة الطرق السيارة عبر إنجاز برنامج هام من الطرق ل
المناطق المعزولة خاصة في الشمال بأهمية بالغة من خالل إنجاز الطريق الساحلي المتوسطي على 

  .وجدة- كلم الرامي إلى ربط المراكز االقتصادية الكبرى لطنجة والناضور510مسافة 
  

   البرنامج السككي- ب
  

ين مكناس وفاس وإنجاز الخط الجديد الرابط بين تاوريرت بعد االنتهاء من تثنية الخط الرابط ب
والناضور وربط المركب المينائي طنجة المتوسطي بالشبكة الوطنية، يعمل حاليا المكتب الوطني 

  :للسكك الحديدية على إنجاز أوراش كبرى تتعلق بما يلي
  

 كلم في 1.500إنجاز تصميم مديري للخطوط الفائقة السرعة والتي ستمتد على مسافة  
وستنطلق األشغال المتعلقة بإنجاز الخط الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء . 2035أفق 

   مليار درهم؛20ابتداءا من السنة المقبلة بتكلفة إجمالية تصل إلى 
  

مواصلة برنامج تجديد المحطات السككية وفقا لمفهوم جديد يعتبر هذه المحطات  
ويهم هذا البرنامج محطات . اط عبورفضاءات للتسوق والترفيه وليس فقط نق
  .الدارالبيضاء الميناء والرباط وفاس ووجدة

  



 2010مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 
 

  مذكرة تقديم
 
 
 

10

   البرنامج المينائي-ج
  

 من شأنه أن يمكن 2030-2010في المجال المينائي تم وضع مخطط مديري يغطي الفترة 
اقيات التبادل البالد من االستفادة بشكل كامل من نمو المبادالت الدولية الناتج عن العولمة وتوقيع اتف

  .الحر مع أكبر عدد من الدول
  

ونظرا لألهمية البالغة التي يكتسيها النقل البحري في المبادالت التجارية الخارجية للمغرب 
ي تلعبه الموانئ في هذا اإلطار، أصبح من الضروري التركيز على تطوير البنيات لذوالدور المهم ا

الموانئ التي أدى تحريرها إلى تحقيق عدة مكتسبات تتجلى التحتية المينائية وتحسين مردودية أنشطة 
  :باألساس في ما يلي

  
  تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى التنافسية ؛ 

  
  تبسيط وتسهيل سلسلة الخدمات المينائية؛ 

  
  تقليص التكاليف المرتبطة بإفراغ وشحن البواخر؛ 

  
  .الل المينائيإشراك المبادرة الخاصة في إنجاز البنيات األساسية واالستغ 

 
باإلضافة إلى تعزيز وتأهيل مختلف تجهيزات موانئ المملكة، ستتمحور البرامج االستثمارية 

  :حول العمليات التالية
  

مواصلة المشروع الكبير المتعلق بإنجاز المركب المينائي طنجة المتوسطي، من خالل  
 2009ين سنة  والميناء الخاص بالمسافر2008استكمال ميناء أول للحاويات سنة 

 ماليين 5والشروع في إنجاز ميناء ثاني للحاويات من شأنه أن يرفع قدرة المركب ب
  مليار درهم؛14 بتكلفة تقدر ب 2012حاوية في أفق 

  
إنجاز الشطر الثالث من البنيات األساسية المتعلقة بنقل الحاويات بميناء الدارالبيضاء  

 ؛2012والتي سيشرع العمل بها سنة 
  

 4الذي تقدر تكلفته بحوالي "  متوسطيغربالناضور " أشغال الميناء الطاقي انطالق 
 ماليير درهم؛

  
إنجاز حواجز لمنع زحف الرمال بمينائي سيدي إيفني وطرفاية بتكلفة إجمالية تصل  

 مليون درهم، سيتم تمويلها بالتساوي بين ميزانية الدولة والوكالة الوطنية 660إلى 
  .للموانئ

  
ميناء طنجة المتوسطي، من المرتقب أن تنتقل القدرة االستعابية من الحاويات هذا، وبفضل 

.  مليون وحدة8,5 وحدة سنويا إلى 700.000والتي تنجز حاليا على مستوى ميناء الدارالبيضاء من 
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 مليون طن في 264 إلى 2008 مليون طن سنة 70كما يتوقع أن يرتفع النقل المينائي المغربي من 
   .  2030أفق 

  
   برامج النقل الجوي-د

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

  :مستوى النقل الجوي
  

تعزيز األسطول الجوي، وقد توفر هذا الشرط بفضل اقتناء الخطوط الملكية المغربية  
جواء المغربية لطائرات جديدة وانتهاج سياسة السماء المفتوحة التي مكنت من فتح األ

وقد أدت هذه المنهجية إلى تحسين . في وجه الفاعلين األجانب خاصة منهم األوربيين
شروط المنافسة بين شركات الطيران وبالتالي تقليص مهم في تكاليف النقل وسهولة 

  أكبر في ربط المناطق السياحية؛
  

قبال المطارات تعزيز بنيات النظام الوطني للنقل الجوي عبر الرفع من قدرات است 
، وتحديث الوسائل التقنية واألمنية 2010 مليون مسافر في أفق 30الوطنية لتصل إلى 

ويتعلق البرنامج . على مستوى أنظمة المالحة الجوية وكذا الرادارات ومعدات المراقبة
االستثماري المعتمد في هذا المجال على الخصوص بإنجاز ممر ثالث لنزول الطائرات 

 بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء وتوسيع 1ص وتهيئة الرصيف رقم ورصيفه الخا
مطار مراكش المنارة واالنتهاء من إنجاز مطار جديد ببنسليمان سيعوض المطار 

 سال ووجدة -القديم للدارالبيضاء أنفا باإلضافة إلى تهيئة محطات المسافرين بالرباط
ارات المتوقعة في إطار المخطط وتقدر االستثم. أنكاد وأكادير المسيرة والصويرة

 مليار 8,6 بحوالي 2012-2008االستراتيجي للمكتب الوطني لتنمية المطارات للفترة 
 درهم؛

 
 إحداث فرع تابع لشركة الخطوط الملكية الجوية المغربية متخصص في النقل الجوي  

رهم  مليار د1,2بتكلفة تصل إلى " الخطوط الملكية الجوية السريعة"الجهوي يسمى 
 .  مليون درهم300تساهم فيها الدولة ب

  
   دعم االستهالك2.1.2

  
يشكل دعم االستهالك الداخلي المحور الثاني للعمل الحكومي الرامي إلى تسريع وتيرة نمو 

  .البالد عبر الرفع من الدخل والمحافظة على القدرة الشرائية لألسر
  

   تحسين الدخل1.2.1.2
  

فع من األجور وتقليص األعباء الضريبية بالنسبة لألشخاص يتم تحسين الدخل من خالل الر
  .الذاتيين وتشجيع إحداث فرص الشغل
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   الرفع من األجور1.1.2.1.2
  

تهدف مأسسة الحوار االجتماعي بين الحكومة ومختلف الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين إلى 
 والمحافظة على حقوقهم األساسية مع تحسين الظروف االجتماعية والمادية والمهنية للموظفين والعمال

الحرص على الرفع من جودة الخدمات العمومية واستقرار اإلطار الماكرواقتصادي والتنافسية 
  .واستمرارية المقاولة الوطنية

  
  :تتلخص التدابير المتخذة في هذا اإلطار كما يلي

  
 وما فوق بنسبة 10 والساللم 9 إلى 1رفع أجور الموظفين المرتبين في الساللم ما بين  

 ؛2008ابتداء من يوليوز % 22إلى % 10
 

 ؛%25إلى % 22رفع نسبة الترقية الداخلية للموظفين من  
  

 درهم بالنسبة لألطفال الثالثة 200 درهم إلى 150الرفع من التعويضات العائلية من  
 األوائل مع تعميم هذه التعويضات لتشمل القطاع الفالحي والغابوي؛

 
 ؛2009 درهم ابتداء من سنة 600دنى للمعاش إلى رفع الحد األ 

 
 %.10رفع الحد األدنى لألجور بالقطاع الخاص بنسبة  

  
   التخفيف من األعباء الضريبية2.1.2.1.2

  
  :تتجلى أهم التدابير المتخذة في هذا اإلطار في ما يلي

  
 وإلى 2009سنة % 40إلى % 42تقليص السعر األعلى للضريبة على الدخل من  

 ؛2010 سنة 38%
 

 درهم سنة 28.000 درهم إلى 24.000رفع الحد األدنى المعفى من الضريبة من  
 ؛2010 درهم سنة 30.000 ثم إلى 2009

  
  درهم؛360 إلى 180رفع مبلغ الخصم من الضريبة اعتبارا لألعباء العائلية من  

  
 %.20 إلى %17رفع نسبة المصاريف المهنية القابلة للخصم من  
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  عم أسعار المواد األساسية د2.2.1.2
  

الدقيق الوطني والسكر والمواد والمتمثلة في تتم مواصلة دعم األسعار الداخلية للمواد األساسية 
 مليار درهم ومن 12 حوالي 2009وقد بلغت التحمالت المرتبطة بنظام المقاصة خالل سنة . البترولية

  .2010 مليار درهم سنة 14المرتقب أن تصل إلى 
  

  دعم القطاعات المتضررة من جراء األزمة االقتصادية العالمية 3.1.2
  

يعتبر انفتاح االقتصاد الوطني إحدى الخيارات اإلستراتيجية للسياسة االقتصادية للبالد وهو ما 
  . يتيح آفاقا واسعة للنمو ويعرضه في نفس الوقت لتقلبات الظرفية الدولية

  
ل متفاوت على قطاعات األنشطة الوطنية الموجهة وقد أثرت األزمة االقتصادية العالمية بشك

ويتعلق األمر على الخصوص بالقطاعات المصدرة والسياحة وكذا تحويالت المغاربة . إلى الخارج
  .المقيمين بالخارج

  
وتتمحور السياسة المعتمدة لمواجهة تراجع الظرفية الدولية حول تدابير قصيرة األمد تهدف إلى 

 الحالية من أجل التخفيف من آثارها على الحسابات الخارجية للبالد، وتدابير إيجاد حل مناسب لألزمة
بنيوية تتعلق بمواصلة اإلصالحات المعتمدة بهدف ضمان نمو مستمر للصادرات واالستفادة من 
الفرص التي يتيحها اتفاق الشراكة الموقع مع االتحاد األوربي واتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع 

  .المتحدة األمريكية والبلدان الموقعة على اتفاق أكاديرالواليات 
  

   تدابير قصيرة األمد1.3.1.2
  

منذ ظهور البوادر األولى آلثار األزمة الدولية تم اللجوء إلى إحداث لجنة اليقظة اإلستراتيجية 
ة الرامية إلى ضمان تتبع مستمر لتطور أداء مختلف القطاعات االقتصادية الوطنية في ظل األزم

الحالية والتأكد من نجاعة اإلجراءات المتخذة لفائدة القطاعات المتضررة وتنمية قدرة القطاعات 
باعتبار إسهامها في االقتصادية على مواجهة تقلبات الظرفية مع التركيز على دعم القطاعات الواعدة 

  .رفع مستوى التنمية
  

ل دعم القطاعات األكثر تضررا من وقد تم منذ بداية السنة الجارية اتخاذ عدة تدابير من أج
  .التداعيات السلبية لألزمة قصد المحافظة على التشغيل وإمكانيات النمو

  
 24 تم التوقيع بتاريخ 2009 يناير 15 المجلس الحكومي المنعقد يوم قرارات هذا، وطبقا 

ربية تروم تحديد  إطار بين الحكومة والكنفدرالية العامة للمقاوالت المغ- على اتفاقية2009فبراير 
شروط تفعيل التدابير المتخذة لدعم المقاوالت المصدرة التابعة لقطاعات النسيج واأللبسة والجلد 

  .وتجهيزات السيارات
  

ويتعلق األمر بعملية إنقاذ القطاعات األكثر تعرضا آلثار تراجع الطلب لدى أهم شركائنا 
ها في ما بعد قطاعات اإللكترونيك والسياحة خاصة منها القطاعات المذكورة أعاله والتي أضيف إلي

وتحرص المبادرة المعتمدة من طرف الحكومة إلى دعم . وتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج
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الكفاءات من أجل االستجابة في أحسن ظروف توفير  اإلنتاج وآلياتالصادرات وضمان استمراية 
وتشمل التدابير الخاصة المتخذة . ألزمة الحالية انجالء ابمجردالمنافسة واإلنتاجية الرتفاع الطلب 

  .الجوانب المتعلقة بالمالية والتجارةوالمحافظة على الشغل والتكوين
  

   تدابير ذات طابع مالي1.1.3.1.2
   

تهدف هذه التدابير إلى تحسين سيولة المقاوالت وتقليص تكاليفها عبر آليات الضمان، وتتعلق 
  : في ما يلي هذه اإلجراءات وتتلخص.ستغالل وجدولة الديونبتمويل الحاجيات المرتبطة باال

  
% 50 رفع مستوى الضمان الذي توفره الدولة عبر الصندوق المركزي للضمان من  

بالنسبة للقروض الرامية إلى تغطية تحمالت إعادة الهيكلة المالية في حدود % 70إلى 
  ماليين درهم؛10

 
ليصل " ضمان االستغالل"مرتبطة باالستغالل  رفع ضمان الدولة لتمويل الحاجيات ال 

 ماليين درهم وتقليص عمولة الضمان من 9من أصل القرض في حدود % 65إلى 
 ؛%0,5إلى % 1

  
منح تسهيالت في األداء من طرف المؤسسات البنكية تتجلى في منح مهلة يتوقف  

رهم لكل  مليون د2 في حدود 2009 دجنبر 31خاللها األداء ويتم ضمانها إلى غاية 
 ؛%0,5إلى % 1مقاولة مع تقليص عمولة الضمان من 

  
تمديد آجال حسابات القبول المؤقت من أجل التطوير الفعال والقبول المؤقت وعرض  

  . جزء من المخزون الذي لم يتم تصديره على االستهالك الداخلي في ظروف جيدة
  

   تدابير ذات طابع تجاري2.1.3.1.2
  

سهيل ولوج المقاوالت إلى تأمين صادراتها ودعم الجهود الرامية إلى تهدف هذه التدابير إلى ت
  : وتتلخص في ما يلي،استكشاف أسواق جديدة

  
 إعادة تحديد نسب واجبات التأمين والمبالغ المعوض عليها بواسطة التأمين على التصدير -أ

  :عبر
  

 على المعارض واالستكشافات؛% 1 تقليص نسبة واجب التأمين إلى  
 

ها بواسطة التأمين على المعارض والتأمين على ننسبة المبالغ المعوض ع رفع  
 ؛% 80إلى % 50االستكشافات من 

  
 ؛%0,3 تقليص نسبة واجب التأمين على القروض التجارية إلى  
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 التعويض الفوري في حالة تخلف الزبون األجنبي عن األداء والمساعدة في  
 استخالص المبالغ المستحقة؛

  
  طالقة حمالت الدعاية الموجهة إلى بعض األسواق؛ إعطاء ان-ب
  
من التكاليف المرتبطة بأنشطة % 80 الدعم المباشر للمقاوالت من خالل تحمل الدولة ل -ج

  . درهم عن كل حملة ولكل مقاولة100.000الدعاية في حدود 
  

   تدابير ذات طابع اجتماعي3.1.3.1.2
  

من أعداد % 95لى المحافظة على األقل على تهدف هذه اإلجراءات إلى تحفيز المقاوالت ع
  :ويتعلق األمر بالتدابير التالية. مستخدميها عبر أداء الدولة لمساهمة المشغل في الضمان االجتماعي

  
أداء الدولة لمساهمات المشغل برسم األجور الشهرية المصرح بها لصندوق الضمان  

وتهم هذه الخدمات . 2008ة االجتماعي حسب رقم المعامالت نحو التصدير المنجز سن
  :ما يلي

    
 دون تحديد السقف؛% 6,4التعويضات العائلية بنسبة  

 
 6.000في حدود % 8,6الخدمات االجتماعية على المدى القصير والطويل بنسبة  

 درهم؛
  

 .دون تحديد السقف% 1,5أو % 3,5التأمين اإلجباري عن المرض بنسبة  
  

  .دون تحديد السقف% 1,6الضريبة على التكوين المهني بنسبة  
  

  .وقد تم تعميم هذه اإلجراءات ومالءمتها مع الحاجيات الخاصة لقطاع اإللكترونيك
  

  تدابير لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج4.1.3.1.2
  

  :تتجلى التدابير المتخذة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج أساسا في ما يلي
  

 مليون درهم ويضم تقديم 1ت التي ال تقل عن إحداث نظام خاص لتمويل االستثمارا 
وبالتالي اقتصار % 65وقرض بنكي بنسبة % 10إعانة من طرف الدولة بنسة 

 ؛%25مساهمة المستثمر على 
 

 منح ضمانات لتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من اقتناء أو بناء منازلهم؛ 
  

 .تقليص تكاليف التحويالت من الخارج 
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  ادرات  تشجيع الص2.3.1.2
  

يعتبر تشجيع الصادرات وسيلة ناجعة لدعم الطلب على المنتوجات والخدمات الوطنية وبالتالي 
ويتعلق األمر بخيار يفرض نفسه بإلحاح . في تعزيز النسيج االقتصادي الوطنييلعب دورا هاما 

إلى  مليار درهم 136خصوصا مع مواصلة تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي الذي انتقل من 
  .  2008 و2007 مليار درهم ما بين 169حوالي 

  
 تهدف 2018-2009 لوضع إستراتيجية منسجمة ومندمجة تغطي الفترة  اإلعداديجري حاليا و

تأخذ هذه  و.إلى تنمية وتشجيع الصادرات بمساهمة جميع الفاعلين العموميين والخواص المعنيين
خططات القطاعية المعتمدة، وُيتوخى من خاللها تعزيز اإلستراتيجية بعين االعتبار تأثيرات مختلف الم

حصة المنتوجات المغربية في األسواق التقليدية واستغالل اإلمكانيات المتاحة من طرف األسواق 
  .الجديدة بفضل تنويع المنتوجات ومالءمتها مع انتظارات الزبناء األساسيين

  
الصادرات ثالث مرات عبر دعم وتتجلى األهداف المرقمة لهذا المخطط في مضاعفة حجم 

مصدرة لتمكينها من تكثيف مجهودات االستغالل وتحفيز مقاوالت أخرى على االستثمار لالمقاوالت ا
  .في هذا المجال

  
  :يمكن تلخيص الخطوط العريضة لهذه االستراتيجية في ما يلي

  
 تنمية عرض المنتوجات الموجهة للتصدير؛ 

  
ويل المركز المغربي للصادرات إلى مؤسسة جديدة  مالءمة اإلطار المؤسساتي عبر تح 

 تتالءم بشكل أفضل مع اإلستراتيجية الجديدة؛" مغرب التصدير"تدعى 
 

 إحداث تكثالت للمقاوالت المصدرة من أجل االستعمال المشترك للوسائل والرفع من  
 تكامل المجهودات؛

  
عرض المنتوجات القابلة  تركيز مجهودات الدعاية على األسواق األكثر جاذبية وتنمية  

 للتصدير؛
  

  إعداد مخطط لتنمية المقاوالت المصدرة وتشجيع المصدرين؛ 
  

 . وضع برنامج مشترك لتكوين طلبة التعليم العالي في مجال التجارة الدولية 
  

ومن أجل دعم القطاع، تم إحداث صندوق تنمية الصادرات خصص له غالف مالي إجمالي 
  .2010-2009 الفترة  مليون درهم برسم500قدره 
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   دعم االستثمار الخاص4.1.2
  

بالموازاة مع تكثيف مجهودات الدولة في مجال االستثمار، تهدف السياسة الحكومية المنتهجة 
في هذا المجال إلى جعل القطاع الخاص فاعال أساسيا في مسلسل إحداث الثروات وتوفير فرص الشغل 

هكذا، تحرص السلطات العمومية على تعزيز جاذبية و.  البالدوبالتالي المساهمة بشكل فعال في تقدم
  .البالد للرساميل واالستثمارات الخاصة الوطنية والدولية والرفع من تنافسية النسيج اإلنتاجي الوطني

  
 التي تخيم في هذا المجال نتائج حسنة، وذلك على الرغم من األزمة المتبعةوقد حققت السياسة 

حيث واصلت االستثمارات الخاصة بالمغرب نموها في مختلف القطاعات كما . يعلى االقتصاد العالم
يتبين من خالل طبيعة وأهمية البرامج المعروضة على أنظار لجنة االستثمارات التي يترأسها الوزير 

 هذه االستثمارات أساسا القطاعات األكثر تعرضا للصعوبات االقتصادية الحالية شملتوقد . األول
الطائرات مما يؤكد ثقة المستثمرين في مسقبل أجزاء  السياحة وصناعة السيارات وخاصة منها

  . االقتصاد المغربي
  

 2007وقد بلغ عدد االتفاقيات االستثمارية المصادق عليها خالل الفترة الممتدة ما بين نونبر 
قب ترومن الُم.  مليار درهم83 اتفاقية تمثل استثمارا إجماليا يقدر ب 88 ما مجموعه 2009وأبريل 

ولإلشارة، فقد صادقت لجنة االستثمارات خالل .  منصب شغل34.000أن تتيح هذه البرامج إحداث 
 مليار درهم، 3,25 اتفاقية استثمارية بمبلغ إجمالي يقدر ب 16 لوحدها على 2009 أبريل 20دورة 

حة والمعادن وصناعة وتشمل عدة مجاالت خاصة منها التوزيع على نطاق واسع واإللكترونيك والسيا
  .   منصب شغل9.500 تحدث ما يناهزومن شأن إنجاز هذه المشاريع أن . الزجاج والنقل

  
وتجدر اإلشارة بهذا الصدد إلى استقطاب المغرب لفاعلين دوليين جديدين ويتعلق األمر 

  .اراتلقطع الغيار المتعلقة بصناعة الطي" زودياك"للمكونات اإللكترونية و" مجموعات شنيدر"ب
  

في عالقتها مع االتحاد األوربي على صفة  2008وكما هو معلوم فقد أحرزت بالدنا سنة 
 أن ُيعطي دفعة قوية لالستثمار بالمغرب ويفتح آفاق جديدة للمقاولة شأن ذلك الوضع المتقدم، ومن

  .المغربية خاصة على مستوى فرص الشراكة ودعم االبتكار وتوسيع األسواق
  

   اإلطار المؤسساتي الخاص بتشجيع االستثمار الخاص مالءمة1.4.1.2
  

ذات تهدف مالءمة اإلطار المؤسساتي إلى تشجيع االستثمار الخاص وتوجيهه نحو القطاعات 
  .األولوية بالنسبة لالقتصاد الوطني وكذا نحو مناطق معينة وفقا لما تقتضيه إستراتيجية التهيئة الترابية

  
 41.08كالة المغربية لتنمية االستثمار بمقتضى القانون رقم وفي هذا اإلطار، تم إحداث الو

، وقد حلت محل مديرية االستثمارات الخارجية التي كانت تابعة لوزارة 2009 فبراير 18بتاريخ 
  .لوجيات الحديثةوالصناعة والتجارة والتكن

  
  : هذا القانون تناط بهذه الوكالة المهام التاليةمقتضياتوحسب 

  
 ات الدعاية والتواصل حول فرص االستثمار بالمغرب؛ القيام بعملي 
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 تتبع التدابير المتخذة من طرف البلدان األخرى من أجل ضمان تنمية وإنعاش  
  االستثمارات وكذا تقييم الوضعية التنافسية للمغرب؛ 

  
 تنظيم معارض وندوات وملتقيات وتظاهرات بهدف تشجيع االستثمار بتعاون وتنسيق  

رجه، مع السلطات الحكومية والهيئات األخرى المختصة الخاضعة داخل المغرب وخا
 للقانون العام والخاص ؛

  
بصفة  وضع مؤشرات األداء المتعلقة باالستثمارات وتتبعها وتحليلها ونشر النتائج  

ولهذا الغرض، تسهر الوكالة على تدبير وتحيين بنك للمعلومات المتعلقة . منتظمة
  .لمغربباالستثمارات المنجزة في ا

  
مخططات بخصوص  بتقديم اقتراحاتها للحكومة من هذا القانون 4 الوكالة طبقا للمادة تقومكما 

ويندرج ضمن مهامها لوجيات الحديثة والستثمارات في قطاعات الصناعة والتجارة والتكنللتنمية ا
  . عات هذه القطاخاصة منها ذات التأثير القوي على تطوراستقطاب االستثمارات العمل على 

  
 الوكالة كذلك تنمية مناطق األنشطة المخصصة للقطاعات الصناعية والتجارية كما تتولى

  .لوجيات الحديثةووالتكن
  

   وضع البنيات األساسية الستقبال المشاريع االستثمارية2.4.1.2
  

تم تطوير منهجية جديدة في مجال تهيئة الفضاءات المخصصة الستقبال االستثمارات، وذلك 
  .ماد على التجارب السابقة في مجال المناطق الصناعية والمقرات المهنيةباالعت

  
وباإلضافة إلى تجهيز البقع األرضية وربطها بشبكة الماء والتطهير السائل والكهرباء والطرق 

تُوفر ، حيث. واالتصاالت، تقتضي المنهجية الجديدة توفير إطار مهني يمكن من تطور المقاوالت
إلى جانب التجهيزات األساسية مجموعة متكاملة من الخدمات المشتركة من أجل  جديدةالالفضاءات 

ويتعلق األمر بعمليات البحث والتطوير والخدمات .  تحسين تنافسية المقاوالتوبالتاليتقليص التكاليف 
 . المشتركة وفضاءات لوجستيكية وتقنية والتكوين وتقديم المساعدة للمقاوالت الجديدة

ة اندماج أمثل لهذه الفضاءات ومالءمتها مع الحاجيات الحقيقية للفاعلين، تم ومن أجل إتاح
وتتدخل هذه األخيرة منذ مرحلة تصور وتصميم . تفويت إنجاز هذه المجاالت إلى هيئات متخصصة

المجال إلى غاية االنتهاء من األشغال والتدبير مرورا بالتهيئة واإلنعاش والتسويق وذلك في إطار 
  .اركية تساهم فيها جميع الهيئات العمومية والخاصة المعنيةمقاربة تش
  

 صناعية مندمجة تم إدراجها في إطار الميثاق ببنياتويتعلق آخر جيل من فضاءات االستقبال 
وتهدف هذه . 2009 فبراير 13الوطني لالنبثاق الصناعي الموقع تحت إشراف جاللة الملك يوم 

 خدمات مندمجة داخلها توفرمرين مقرات جاهزة للتشغيل الفضاءات إلى وضع رهن إشارة المستث
 .ومتكاملة
   

. في هذا الصدد، تم إنجاز عدة فضاءات ذات االختصاصات العامة أو موجهة لبعض القطاعات
  :ويتعلق األمر أساسا بما يلي
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كل بالدارالبيضاء ومراكز الخدمات عن بعد ب" نيرشور: "في مجال الخدمات عن بعد 

  نجة وتطوان وفاس ومراكش ووجدة وأكادير والجديدة والداخلة ؛الرباط وطمن 
  

بالدارالبيضاء " تكنوبارك : "في مجال التكنولوجيات ذات القيمة المضافة العالية 
  بالرباط؛" تكنوبوليس"و

  
مجمعات سلوان بالناضور وتامدروست بسطات والنواصر : في المجال الصناعي 

 األصفر بالجديدة وطنجة المتوسطي وقواعد بالدارالبيضاء وكزناية بطنجة والجرف
 صناعية مندمجة بالقنيطرة والنواصر وتطوان؛

 
فاس وقطب المنطقة الشرقية -قطب فالحي مزدوج بمكناس: في المجال الفالحي 

 تكنولوجي بسوس ماسة-وقطب فالحي
 

 محطات السياحة الساحلية في إطار المخطط األزق؛ : في المجال السياحي 
 

مجمعات صناعية بأكادير وطنجة والعيون في إطار : يد البحريفي مجال الص 
  ".هليوتيس"

  
مناطق مخصصة لهذه الغاية بطنجة المتوسطي والناضور : في المجال اللوجستيكي 

  والدارالبيضاء؛
  

  .مناطق حرة بطنجة والناضور: في مجال الصادرات 
   

   تحسين مناخ األعمال3.4.1.2
   

  :ن مناخ األعمال بالمجاالت التاليةتتعلق التدابير المتخذة لتحسي
  

   :من خالل تفعيل اآلليات التالية  تعزيز اإلطار المؤسساتي1.3.4.1.2
  

 الممارسات المنافية لقواعد تفادييلعب دورا أساسيا في س الذي مجلس المنافسة 
المنافسة كالتوافقات بين المنتجين واالستغالل المفرط لوضعيات االحتكار والمراقبة 

وهكذا، ستساهم هذه المؤسسة في توفير مناخ للمنافسة الشريفة بين . ئية للتكثالتالوقا
الفاعلين االقتصاديين يتسم بالشفافية ويمكن المستهلك من االستفادة من تنوع المواد 

 . والخدمات بجودة عالية وأثمنة مناسبة
 

ات االجتماعية  وتضم ممثلين عن اإلدارة والمنظمالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة 
وقد تم تنصيب أعضاء هذه المؤسسة من . والنقابية باإلضافة إلى فعاليات جامعية

، ويعتبر تفعيلها خطوة مهمة في 2008 دجنبر 2طرف السيد الوزير األول بتاريخ 
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مسار ترسيخ التوجه الديموقراطي للبالد وتخليق الحياة العامة وكذا الحياة االجتماعية 
  .  صادية والتجاريةفي أبعادها االقت

  
تم تنصيبها من طرف السيد الوزير األول التي  وحدة معالجة المعلومات المالية  

 المتعلق 2007 أبريل 17 بتاريخ 43-05 طبقا للقانون رقم 2009 أبريل 10 بتاريخ
 مهام هذه المؤسسة بشكل تددوقد ُح. بمكافحة غسل األموال والمتمم للقانون الجنائي

عايير والممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتتجلى على يتالءم مع الم
الخصوص في معالجة ونشر المعلومات المالية وضمان تنسيق عمل مصالح البحث 
والتحري التابعة لإلدارات والمؤسسات العمومية واألشخاص المعنويين اآلخرين 

ابير الوقائية من عمليات الخاضعين للقانون العام، باإلضافة إلى إبداء الرأي حول التد
غسل األموال واقتراح إصالح تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضروري في هذا 

  . المجال
  

مجاالت الحكامة الجيدة اعتبارا للمهام الحيوية المنوطة بالهيئات لتعزيز وتأتي هذه المؤسسات 
ت والمفتشية العامة لس األعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحساباجالماألخرى والتي تتمثل في 

  .للمالية والمفتشية العامة إلدارة التراب الوطني التابعة لوزارة الداخلية وديوان المظالم
  

الشروع في  من خالل  تعزيز استمرارية وسالمة المعامالت التجارية والمالية2.3.4.1.2
، 2008طاب العرش لسنة  اإلصالح القضائي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الُمتضمَّنة في ختفعيل

، وذلك 2009 ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة  السامي بمناسبةخطابالوالتي تم تأكيدها بإلحاح في 
  . من أجل ضمان استقاللية القضاء وتعزيز شفافيته ومصداقيته اتجاه المواطنين والمقاوالت

  
لية لحل كآ  وضع إطار تحفيزي من أجل اللجوء إلى الوساطة والتحكيم3.3.4.1.2

للتوجيهات مزيد من الفعالية والنزاهة، وذلك طبقا الالمنازعات المرتبطة بعالم األعمال من أجل ضمان 
من ا والذي دع 2003 يناير 29بتاريخ   خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائيةعبرجاللة الملك ل السامية

أ من منازعات بين التجار، وذلك من تنويع مساطر التسوية التوافقية لما قد ينش"خالله الحكومة إلى 
خالل اإلعداد السريع لمشروع قانون التحكيم التجاري، الوطني والدولي، ليستجيب نظامنا القضائي 

    ."جنبيم في جلب االستثمار األهِسلمتطلبات عولمة االقتصاد وتنافسيته وُي
  

 الرامي إلى وضع 2007 أكتوبر 30 بتاريخ 08-05وفي هذا اإلطار، تم إصدار القانون رقم 
اطة االتفاقية ويقضي بنسخ وتعويض مقتضيات قانون المسطرة المدنية المتعلقة سإطار للتحكيم والو

وتم تفعيل هذا القانون خالل إحداث المركز األورو متوسطي للوساطة والتحكيم بتاريخ    . بالتحكيم
  .  2009 يونيو 18

  
عن حلول بديلة للمنازعات التي تبث فيها المحاكم وبذلك، تم وضع لبنة جديدة في مسار البحث 

عات المالية الناتجة عن تصرفات أحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من االتجارية وكذا النز
. ونفس الشيء ينطبق على النزاعات الضريبية. الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية

عات المتعلقة بالتجارة الدولية والتي يكون ألحد أطرافها على وتسري هذه المسطرة أيضا عل النزا
  . األقل موطن أو مقر بالخارج
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   مراجعة قانون حرية األسعار والمنافسة4.3.4.1.2
  

في نفس السياق، وبغية تعزيز اإلطار القانوني في هذا المجال، تم تغيير وتتميم القانون المتعلق 
 تشديد العقوبات على المخالفات ومالءمة مقتضيات هذا النص مع بحرية األسعار والمنافسة في اتجاه

كما تمت المصادقة على القانون المتعلق بحماية المستهلكين . التطورات التي عرفها االقتصاد الوطني
من األخطار المحدقة بصحتهم وسالمتهم ومصالحهم وكذا تمكينهم من اآلليات القانونية الكفيلة بحماية 

  .ادية واالجتماعية من خالل الجمعيات العاملة في هذا المجالحقوقهم االقتص
  

 إصدار ونشر النصوص المتعلقة بالتصريح اإلجباري بالممتلكات 5.3.4.1.2
  :ويتعلق األمر بالنصوص التالية .2008 نونبر 3بالجريدة الرسمية بتاريخ 

  
 مة ؛أعضاء الحكوب المتعلق 2008 أكتوبر 20الظهير الشريف الصادر بتاريخ  

 
الظهير الشريف الصادر في نفس التاريخ والمتعلق بأعضاء الهيأة العليا لالتصال  

 السمعي البصري؛
 

 2008 أكتوبر 20 الصادرة بتاريخ 51.07 و50.07 و49.07القوانين التنظيمية أرقام  
 والمتعلقة على التوالي بالمجلس الدستوري ومجلس النواب ومجلس المستشارين؛

 
 والمتعلقان على 2007 نونبر 30 الصادران بتاريخ 53.06 و52.06 القانونان رقمي 

 التوالي بقضاة المحاكم المالية والقضاة اآلخرين؛
 

 المتعلق ببعض منتخبي 2008 أكتوبر 20 الصادر بتاريخ 54.06القانون رقم  
ويتعلق . المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين واألعوان العموميين

 على الخصوص برؤساء المجالس الجهوية ورؤساء مجالس العماالت واألقاليم األمر
والجماعات الحضرية والقروية واآلمرين بصرف النفقات وقبض المداخيل والموظفين 
المكلفين بقبض وتحصيل الضرائب والرسوم والموظفين المكلفين بتدبير الصفقات 

وتوجد النصوص التطبيقية لهذا . عامةالعمومية للدولة والجماعات المحلية والمنشآت ال
 . القانون قيد اإلعداد

  
كما تم بالموازاة مع ذلك تغيير قانون المسطرة الجنائية من أجل معاقبة األشخاص المخلين 

  بإجبارية التصريح
  

 مواصلة مسلسل تبسيط المساطر اإلدارية بوتيرة مرتفعة وتنمية اإلدارة 6.3.4.1.2
ولوج المواطنين والمقاوالت للخدمات العمومية بأقل المساطر وأدنى بهدف تحسين  ةاإللكتروني
باألساس إلى تسهيل مساطر " إدارتي"وهكذا، يهدف الموقع اإللكتروني الحكومي المسمى . التكاليف

وتجدر اإلشارة في هذا . المقاولة عبر وضع رهن إشارتها مجموعة من الخدمات اإللكترونية عن بعد
الهامة التي قطعتها المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير الصدد إلى الخطوات 

المباشرة من خالل قيامهما بتطوير أنظمة معلوماتية بغية تبسيط اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالملزمين 
  .     والفاعلين االقتصاديين
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 الصفقات العمومية  مواصلة مسلسل تبسيط المساطر المتعلقة بتفويت وتنفيذ7.3.4.1.2

 من التواصل والمترشحينعبر إحداث بوابة إلكترونية تمكن أصحاب المشاريع  وتعزيز شفافيتها
   .وتبادل المعطيات

  
 جمادى الثانية 28 الصادرة بتاريخ  من خالل الدوريةالوزير األولأكد السيد في هذا اإلطار 

مبادئ حرية الولوج للطلبيات برف  اآلمرين بالص على ضرورة التزام)2009 يونيو 22 (1430
 1428 محرم 16العمومية والمساواة والشفافية في التعامل مع المرشحين كما نص على ذلك مرسوم 

بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ) 2007 فبراير 5(
  .ومراقبتها
  

   تأهيل وتنمية المقاولة المغربية5.1.2
  

يعتبر إنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة أولوية إستراتيجية ترمي إلى جعل هذا النوع من 
  . المقاوالت عامال رئيسيا في إنتاج الثروات وإحداث فرص الشغل

  
وقد تمت إعادة النظر في مهام الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة تبعا 

وتبعا لذلك، ستركز . 2012-2008 للفترة 2008 غشت 13 بتاريخ لعقد البرنامج الموقع مع الدولة
هذه الهيئة جهودها على مواكبة مسلسل تحديث المقاوالت والرفع من ديناميتها وتنافسيتها وتنمية 

وقد تم القيام . التكامل، وتنسيق مختلف برامج المساندة التقنية في إطار إستراتيجية التدخل المندمجة
 إطار منهجية تشاركية ساهم فيها جميع الفاعلين العموميين والخواص على الصعيدين بهذه المالءمة في
  .الوطني والجهوي

  
هذا، وتم إعطاء أهمية خاصة للمقاوالت العاملة في الشعب التي تشملها اإلستراتيجيات 

قليدية القطاعية المنتهجة من طرف الحكومة خاصة الطاقة والصناعة والتجارة والسياحة والصناعة الت
  .والتكنولوجيات الحديثة

  
 نسيج المقاوالت المرشحة للتأهيل واختيار توزيعمن أجل ضمان توزيع أمثل للموارد، يتم و

العمليات المزمع إنجازها بعناية وفق الحاجيات الخاصة لكل نوع من المقاولة على مستوى التسيير 
  .والتنظيم والتمويل

  
  ":مساندة"و" ازامتي"في هذا اإلطار تم وضع برنامجي 

  
المقاوالت الواعدة ذات اإلمكانيات الهامة للنمو والتي تلتزم " امتياز"يستهدف برنامج  

الدولة بدعمها في جهود التحديث وتحسين التنافسية على أساس عقد التنمية يوضح 
وتقدم الدولة لفائدة . التزامات وحقوق األطراف المتعاقدة إلنجاز األهداف المتفق عليها

من االستثمارات المادية % 20اوالت التي تلتزم في هذا اإلطار مساعدة مالية تمثل المق
 ماليين درهم ؛ 5وغير المادية المنجزة في حدود  
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إلى تأهيل المقاوالت التي توجد في طريق التحديث من أجل " مساندة"يرمي برنامج  
 عبر تسهيل ولوجها تمكينها من النجاح في برامجها وتشجيع انتقالها إلى مستوى أرقى

لموارد التمويل الالزمة بشروط مناسبة ووضع رهن إشارتها المساعدة التقنية والخبرة 
  .  في مجال التشخيص اإلستراتيجي والمالي ووضع مخطط األعمال والتنظيم

  
وقد شُرع في تفعيل هذين البرنامجين ابتداءا من السنة الجارية وسيستفيد منهما على التوالي 

 مليون درهم 600كما تم إحداث صندوق خصص له غالف مالي يصل إلى .  مقاولة2.000 و200
  . 2012-2008لتمويل هذين البرنامجين على مدى الفترة 

  
تخاذ تدابير خاصة لتعزيز الرساميل الذاتية للمقاوالت الصغرى والمتوسطة وتحسين وقد تم ا
  .االستغالل وتنمية المقاوالتر التمويل لتغطية الحاجيات المتعلقة بولوجها إلى مصاد

   
   تعزيز الرساميل الذاتية للمقاوالت الصغرى والمتوسطة 1.5.1.2

  
  :التاليةيتعلق األمر على الخصوص بالمبادرات 

  
 من خالل وضع آلية مالية تهدف إلى دعم الوحدات التي النهوض برساميل التنمية  

مية الوحدات العاملة وضمان توجد في طور اإلنشاء بالنسبة للمقاوالت الجديدة وتن
تحويل المقاوالت التي بلغت مرحلة النضج والتي يرغب أصحابها عادة في بيعها من 

 أجل إحداث مقاوالت جديدة؛
  

 الذي يتجلى في المساهمة بشكل مرحلي في رأسمال وضع نظام رأسمال المخاطرة 
 .داث والتقويمالمقاوالت الصغرى والمتوسطة من أجل مواكبتها خاصة في مراحل اإلح

  
   توسيع ولوج المقاوالت الصغرى والمتوسطة إلى القروض2.5.1.2

  
بالموازاة مع ذلك، تم اتخاذ تدابير خاصة من أجل تحسين ولوج المقاوالت إلى التمويالت 

  :نذكر منها ما يلي. الالزمة لتشغيلها ولتنميتها
  

ل تطبيق سندات توسيع مجاتحسين ظروف تعبئة االدخار لفائدة المقاوالت عبر  
 لتشمل مختلف ديون المقاوالت الكبرى العمومية والخاصة، الديون القابلة للتداول

وقد تم اتخاذ االحتياطات الالزمة من أجل . عوض اقتصارها على الديون الرهنية
. تفادي األخطار المرتبطة بهذا النظام كما تَبين من خالل األزمة المالية الدولية األخيرة

 ماي 7دد، تمت المصادقة من طرف مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ في هذا الص
  يتعلق بهذه العملية؛33.06 على مشروع قانون رقم 2009

 
 عبر تفعيل تعزيز الدعم المالي الموجه للمقاوالت المحدثة لدى شبابيك مقاولتي 

 . صندوق تحدي األلفيةيقوم بتمويلهبرنامج مخصصات المقاوالت الذي 
  



 2010مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 
 

  مذكرة تقديم
 
 
 

24

  راتيجيات القطاعية اإلست2.2
  

يروم وضع اإلسرتيجيات القطاعية إلى تمكين الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين من العمل في 
إطار رؤية منسجمة على المدى البعيد، تأخذ بعين االعتبار آفاق تطور الظرفية على الصعيدين الوطني 

  . والدولي
  

   الفالحة1.2.2
  

   االقتصاد الوطني مكانة القطاع الفالحي داخل1.1.2.2
  
، بمناسبة انطالق الدورة الثانية 2008 أبريل 21 بتاريخ السامي جاللة الملك في خطابه أكد

لأليام الوطنية للفالحة، على أهمية القطاع الفالحي باعتباره دعامة لتنمية شاملة ومندمجة وأساس األمن 
  .الغذائي

  
الناتج الداخلي الخام ويعتبر مصدرا من % 20 إلى 15هذا، ويمثل القطاع الفالحي ما بين 

 ماليين منصب شغل بالعالم 4من الساكنة القروية ويوفر أكثر من % 80أساسيا للدخل بالنسبة ل
  .القروي

  
   مخطط المغرب األخضر    مضامين 2.1.2.2

  
 السامية ويهدف إلى االستفادة من  الملكيةتم إعداد مخطط المغرب األخضر وفقا للتعليمات

، تتعلق 2020ات التي يختزنها قطاع الفالحة، ويروم بالتالي بلوغ أهداف طموحة في أفق اإلمكان
  :أساسا بما يلي

  
 مليار 74رفع حصة القطاع الفالحي في الناتج الداخلي الخام والمقدرة حاليا بحوالي  

  مليار درهم ؛174 مليار درهم و 144درهم في المتوسط لتصل إلى ما بين 
 

  فرصة عمل جديدة؛1.500.000إحداث  
  

  قروي؛3.000.000مضاعفة مرتين أو ثالث مرات دخل حوالي  
  

مضاعفة ثالث مرات صادرات شعب الحوامض ومضاعفة ثمان مرات صادرات  
 لتبلغ موقع اقتصادي وتجاري ومتميزالزيتون والفواكه التي يتوفر فيها المغرب على 

   . مليار درهم44صادراتها حوالي 
    

  مارات المتوقعة االستث3.1.2.2
  

تم إعداد برنامج عمل للعشرية المقبلة على أساس مقاربة تنموية شاملة يرتكز على دعامتين 
  :أساسيتين
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تنمية الفالحة ذات القيمة المضافة واإلنتاجية العالية والموجهة : الدعامة األولى 
 900 إلى 700وسُيشرع في هذا الصدد في إنجاز ما بين . باألساس نحو التصدير

   مليار درهم ؛121,2 ضيعة بمبلغ استثماري يقارب 400.000مشروع موزع على 
  

 و 600.000التأهيل التضامني للنسيج اإلنتاجي لفائدة ما بين : الدعامة الثانية 
 مشروع بمبلغ استثماري يقدر 400 إلى 300 فالح من خالل إنجاز 800.000

 . مليار درهم19,25ب
  

ذه االستثمارات في إطار منسجم يضمن الفعالية الالزمة، وقد تم الحرص على التخطيط له
 مليار درهم تهم بالخصوص تأهيل 52,50وسيتم تعزيزها بعمليات موازية بكلفة إجمالية تقدر ب 

  .المجاالت السقوية
  

 193هذا، ومن المرتقب أن يصل مجموع االستثمارات المزمع إنجازها في هذا اإلطار إلى 
 مليار درهم أي 68,60 الدولة في هذا المجهود االستثماري بحوالي وتقدر حصة. مليار درهم

  :، موزعة كما يلي35,5%
  

 برسم الدعامة األولى؛% 19,5 مليار درهم أو 23,69 
  

 برسم الدعامة الثانية؛% 70 مليار درهم أو 13,47 
  

  .برسم استثمارات أخرى% 59,9 مليار درهم أو 31,43 
  

  الجيدة ومالءمة اإلطار المؤسساتي اعتماد مبادئ الحكامة 4.1.2.2
  

  :بالموازاة مع إنجاز االستثمارات عرف القطاع الفالحي إصالحا مؤسساتيا شمل ما يلي
  

وقد انعقد أول . إحداث وكالة تنمية الفالحة تتكلف باإلشراف على تفعيل هذا البرنامج 
 ؛2009 أبريل 13مجلس إلدارة هذه المؤسسة برئاسة الوزير األول بتاريخ 

 
 إحداث مكتب وطني يتكلف بالسالمة الصحية للمواد الغذائية؛ 

  
 هيكلة الغرف الفالحية وتأهيل الهيئات المهنية؛ 

  
 

إعادة تنظيم الوزارة المكلفة بالفالحة على المستويات المركزية والجهوية والمحلية عبر  
ع تنفيذ إحداث بنيات جهوية تتكلف بالتخطيط والتنفيذ من أجل التمكن من تأطير وتتب

 .المشاريع
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كما تتم مواكبة إنجاز مخطط المغرب األخضر عبر وضع قواعد الحكامة الجيدة وتتبع تنفيذ 
وتقييم النتائج بالموازاة مع تقدم المشاريع وكذا القيام بعمليات تكوين الموارد البشرية الالزمة إلنجاح 

  .   البرنامج في جميع مراحله
  

  لى المستوى الترابي تثبيت اإلستراتيجية ع5.1.2.2
  

تولي السلطات العمومية أهمية خاصة لتثبيت إستراتيجية برنامج المغرب األخضر على 
المستوى الترابي عبر إعداد المخططات الفالحية الجهوية وتوقيع شراكات نوعية بين الفاعلين 

وليين من أجل تعبئة العموميين والخواص بمشاركة فعالة للقطاع البنكي الوطني والمانحين األجانب والد
  .وسائل التمويل الالزمة

  
 على      2009 أبريل 14وقد تم في هذا اإلطار تحت إشراف جاللة الملك التوقيع بتاريخ 

من  1.506وتهدف هذه االتفاقيات إلى إنجاز .  اتفاقية بين الحكومة ومختلف جهات المملكة16
 والزراعات  والورود المثمرة والخضرواتاألشجاروهم تنمية وتحسين زراعة الحبوب وتمشاريع ال

الصناعية وتربية األبقار والماعز واألغنام والجمال وكذا تربية الدجاج والطيور وتربية النحل وفقا 
  .للخصوصيات والمؤهالت المحلية

  
تم إحداث سي العام والخاص ومن أجل تثمين المواد الفالحية، ينفي إطار الشراكة بين القطاع

ويتعلق األمر بمجاالت مندمجة مخصصة للصناعات الغذائية .  بالمناطق الفالحية الستةأقطاب فالحية
تجمع بين أنشطة اإلنتاج والتحويل والتسويق وتوزيع المنتوجات الفالحية وكذا األنشطة الموازية 

 طاع لفائدة القاالتكنولوجي إحداث هذه األقطاب تحويل ومن شأن. المتعلقة بالتكوين والبحث والخدمات
  .وتوسيع مجاالت االستفادة منها

  
 حفل التوقيع على االتفاقية 2008 أبريل 28وفي هذا الصدد، ترأس جاللة الملك بتاريخ 
وقد عهد إنجاز هذا المشروع الذي يمتد على . الخاصة بإحداث أول قطب فالحي يقع بإقليم مكناس

ويهدف المشروع الذي تقدر . لتدبيرالتابعة لصندوق اإليداع وا" ز ميد"را لشركة ا هكت150مساحة 
 مليون درهم إلى تنمية الشعب المتعلقة أساسا بزراعة الحبوب وزراعة المنتوجات 580تكلفته بحوالي 

ومن المرتقب أن يستقطب . الزيتية وزراعة األشجار المثمرة وزراعة الورود وإنتاج الحليب واللحوم
.  منصب شغل12.500 من شأنها أن تتيح إحداث  ماليير درهم5المشروع استثمارات تقدر بحوالي 

وسيتم تكميل هذه المجوعة بإحداث . 2010كما يرتقب أن ُيشرع العمل بهذا القطب التقني خالل سنة 
وتقدر تكلفة هذا . معهد متخصص في الصناعة الغذائية من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

  . مليون درهم80المشروع بحوالي 
  

 250 هكتار بتكلفة تقدر ب 100طلق إنجاز قطب ثاني بمداغ بإقليم بركان على مساحة كما سين
 مليار درهم ويوفر 1ومن المرتقب أن يجلب هذا المشروع استثمارات تقدر بحوالي  .مليون درهم

وتهم الشعب التي من المنتظر أن تتم تنميتها في هذه المنطقة على .  منصب شغل مباشر5.000
  .   األشجار المثمرة وزراعة الخضروات وإنتاج اللحوم الحمراء والبيضاءالخصوص زراعة
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   تفعيل الفالحة التضامنية   6.1.2.2
  

 بالفالحين الصغار،  باعتبارها التي تستهدفومن أجل إعطاء دفعة قوية للفالحة التضامنية 
 27 على اتفاقية بتاريخ الدعامة الثانية لمخطط المغرب األخضر، تم تحت إشراف جاللة الملك التوقيع

 بين الحكومة وصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية والتي يلتزم من 2009أبريل 
 2012-2009 مليون درهم على مدى الفترة   800خاللها هذا األخير بتعبئة غالف مالي يصل إلى 

  .   مليون درهم سنويا200بمعدل 
  

  ء والبيئةاالم 2.2.2
  

   اإلستراتيجيةضمون م1.2.2.2
  

طبقا للتوجيهات الملكية السامية تعتمد اإلستراتيجية المنتهجة في مجال الماء على نظرة شمولية 
ومندمجة لتدبير الماء وتهدف إلى التحكم في جميع المراحل المرتبطة بإنتاج وتوزيع واستعمال وإعادة 

مياه العذبة بسبب طول وتكرار فترات الجفاف ندرة الأخذا بعين االعتبار استعمال هذه المادة الحيوية 
  .مقابل التزايد المستمر للحاجيات بفعل النمو االقتصادي والديموغرافي والتوسع العمراني

  
كما تهدف هذه اإلستراتيجية إلى حماية المناطق السكنية والبنيات التحتية واإلنتاجية من أخطار 

تدبير اللك باعتماد منهجية متجددة تقوم على مبادئ ، وذشخاص والممتلكات األالفيضانات التي تهدد
  .تشاركي بمساهمة جميع القطاعات المعنية والفاعلين العموميين والخواصالالممركز والمندمج وال

  
   أهداف اإلستراتيجية2.2.2.2

  
  :تتجلى األهداف الُمتوخاة من هذه اإلستراتيجية أساسا في ما يلي

  
ية حاجيات الساكنة الحضرية والقروية وتوريد الماشية ضمان تزويد البالد بالماء لتغط 

 وكذا تلبية حاجيات الزراعات السقوية والقطاعات المنتجة خاصة الصناعة والمعادن؛
 

 ضمان تثمين المياه خاصة منها تلك المستعملة في المجال الفالحي؛ 
  

  المستعملة؛المحافظة على جودة المياه والحد من مختلف مظاهر التلوث ومعالجة المياه 
  

 مكافحة هدر المياه لدى مختلف المستعملين؛ 
  

في أقصى حدود  غالهااعتبار المياه الجوفية بمثابة احتياطات إستراتيجية يجب است 
 .االقتصاد

  
اعتبارا لما سبق، تهدف إستراتيجية الماء إلى تعزيز العرض عبر مواصلة تعبئة المياه و

تهالك ومكافحة مختلف أشكال الهدر والحد من التسربات التي السطحية والتحكم في الطلب وترشيد االس
  .تعرفها شبكات توزيع الماء
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   برنامج العمل 3.2.2.2
  

  :تنقسم هذه اإلستراتيجية إلى عدة برامج عمل تتجلى أساسا في ما يلي
  

من المياه المستعملة % 90البرنامج الوطني للتطهير السائل الذي سيمكن من معالجة  
 ؛2025ضري في أفق بالمجال الح

 
برنامج تثمين الموارد المائية خاصة المياه المستعملة في المجال الفالحي والتي تمثل  

وسيتم في هذا الصدد العمل على تدارك التأخير . من المياه المعبئة% 80حاليا 
المتراكم في مجال تجهيز المناطق المستفيدة بشكل كبير من مياه السدود عبر اعتماد 

  من أجل االقتصاد في استهالك الماء ؛المالئمةري تقنيات ال
  

 برنامج إصالح شبكات توزيع الماء من أجل تقليص الهدر؛ 
  

 برنامج تعبئة المياه السطحية عبر مواصلة وتيرة إنجاز السدود؛ 
  

برنامج تهيئة األحواض المائية من أجل الحد من تعرية األراضي الواقعة في أعالي  
 ظ على قدرتها التخزينية ؛السدود وبالتالي الحفا

  
 مدةبرنامج حماية التجهيزات المائية الرامي إلى المحافظة على جودة خدماتها وإطالة  

 ؛استغاللها
  

 .برنامج الوقاية والحد من أخطار الفيضانات 
  

   تثبيت اإلستراتيجية على المستوى الترابي4.2.2.2
  

يل مخطط المغرب األخضر على الصعيد بالموازاة مع التوقيع على االتفاقيات المتعلقة بتفع
 16 التوقيع خالل الحفل المذكور على 2009 أبريل 14الجهوي تم تحت إشراف جاللة الملك بتاريخ 

 ومختلف جهات المملكة، من أجل ترسيخ اإلستراتيجية الوطنية على المستوى ةاتفاقية بين الحكوم
والبيئة وتتعلق على الخصوص بحماية المحلي، عبر  إنجاز مشاريع مندمجة تهم قطاعي الماء 

  .المجاالت الطبيعية والحفاظ على تنوعها والحد من التلوث وتدبير النفايات الصلبة والسائلة
  

   المحافظة على البيئة5.2.2.2
  

 للتأثيرات اإلجابية لبيئة سليمة على الصحة العمومية وجودة المياه الجوفية والسطحية اعتبارا
 يرتبط ارتباطا  مفهوم التنمية المستدامة وتحسين جودة العيشفإندي بشكل عام، وكذا النشاط االقتصا
، مما يجعلها من بين األوليات األساسية للبرنامج الحكومي، خصوصا أن الحفاظ وثيقا بمستلزمات

الوضعية البيئية أصبحت تشكل عامال مهما في تنافسية البلدان خاصة في المجالين الصناعي 
  .والسياحي
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تعليماته  2009 شتنبر 24خالل جلسة العمل المخصصة للبيئة يوم أعطى جاللة الملك  وقد
  إستراتيجيةالسامية للحكومة من أجل إعداد ميثاق وطني للبيئة، الذي سيشكل إطارا مرجعيا إلعداد

  .الذي تتوفر عيه بالدنا في هذا المجالتروم حماية األحياء والمحميات الطبيعية وكذا الرصيد 
  
على ضرورة تفعيل اإلستراتيجية الطاقية الهادفة إلى تنمية بهذه المناسبة أكد جاللة الملك د وق

ة وكذا ضرورة األخذ بعين االعتبار للتأثيرات اإليكولوجية للبرامج الصناعية والسياحية دالموارد المتجد
مواصلة مسلسل في إطار دفاتر تحمالت واضحة وكذا ضرورة االستعمال الرشيد للموارد المائية و

  . معالجة المياه المستعملة
  

كفيلة بضمان تدبير الليات اآل في اتجاه وضع  حاليا إعداد هذا الميثاق، تصب الجهودوقصد
عقالني إلشكالية البيئة عبر تعزيز بنيات الصرف الصحي وتدبير النفايات الصلبة والمحافظة على 

خلين على مستوى اإلدارة المركزية والمصالح جودة المياه في إطار تعاون حثيث بين مختلف المتد
  .الالممركزة والجماعات المحلية

  
 بين 2009 أبريل 14هذا، وتعتبر االتفاقيات الموقعة تحت إشراف جاللة الملك بتاريخ 

الحكومة ومختلف جهات المملكة خطوة هامة في هذا المسار، من المفترض أن تعطي نفسا جديدا 
طنية في مجال البيئة على الصعيد الترابي، وذلك من خالل برامج مندمجة ة الويإلنجاز اإلستراتيج

ترمي إلى المحافظة على المجاالت الطبيعية والتنوع البيولوجي ومحاربة التلوث وتدبير مختلف أشكال 
  .النفايات

  
كما تجدر اإلشارة على الخصوص إلى انطالق البرنامج الوطني لتدبير النفايات الصلبة الرامي 

، خاصة عبر تجميع النفايات المنزلية 2021ى ضمان تدبير مندمج للنفايات والتخلص منها في أفق إل
 على مستوى جميع خاضعة للمراقبة، وإحداث َمطِارح للنفايات %90و% 70بنسبة تتراوح بين 

عمالها المناطق الحضرية، وإغالق الَمطِارح العشوائية باإلضافة إلى استرجاع المواد الممكن إعادة است
  .من أجل تثمينها

  
والجماعات وقد التزمت الدولة .  مليار درهم37تقدر التكلفة اإلجمالية لهذا البرنامج بحوالي و
   . مليون درهم سنويا300 مليار درهم أي 1,5بضمان تمويل الخمس سنوات األولى في حدود المحلية 

  
لمواكبة بالموازاة مع تكوين ومن أجل ضمان شروط نجاح هذا البرنامج تم القيام بعمليات ا

الموارد البشرية التي ستتكلف بتفعيله في مختلف المستويات، باإلضافة إلى ُمراعاة البعد االجتماعي 
  .إلشكالية النفايات

  
   قطاع الطاقة3.2.2

  
السامية الموجهة للمشاركين في األيام الوطنية األولى للطاقة  أكد جاللة الملك في رسالته

 على الرهانات والتحديات الجسيمة والواعدة التي يمثلها قطاع الطاقة 2009 مارس 6يخ المنعقدة بتار
  .بالنسبة للبالد نتيجة تقلبات أسعار المواد الطاقية وعدم استقرارها
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 لبنة أولى في مسار تفعيل سياسة تهدف إلى ضمان التوازن بين الطاقة الوطني طيشكل مخط
كهربائية من خالل التأثير على طرفي المعادلة عبر اعتماد مفهوم العرض والطلب المتعلق بالطاقة ال

عبر وضع البنيات المتزايد  الطلب تغطية ضرورة معالنجاعة الطاقية الرامي إلى التحكم في الطلب 
  .التحتية الطاقية وتنمية التكنولوجيات البديلة

  
ة بعد مسلسل طويل من هذا، وقد تم إعداد اإلستراتيجية الوطنية المعتمدة في مجال الطاق

وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى . الفعاليات المعنية بالقطاعالمشاورات والنقاشات ساهمت فيها جميع 
  :تحقيق األوليات األساسية التالية

  
تأمين التزويد عبر تنويع مصادر الطاقة مع اعتماد نظام لترشيد الطاقة على أساس  

 توزيع ؛تخطيط مناسب لقدرات اإلنتاج والنقل وال
 

تعميم الولوج إلى الطاقة بأثمنة مناسبة في جميع أنحاء البالد بالنسبة لمختلف  
 االستعماالت ولجميع شرائح المجتمع خاصة بالعالم القروي ؛

 
األخذ بعين االعتبار مستلزمات التنمية المستدامة عبر التشجيع على استعمال الطاقات  

. ظة على الموارد الطاقية وترشيد استهالكهاالمتجددة والفعالية الطاقية بهدف المحاف
بالنسبة % 18حاليا إلى % 6,5ويرتقب أن تنتقل حصة الطاقات المتجددة من أقل من 

. 2012بالنسبة للحصيلة الطاقية اإلجمالية في أفق % 10لحصيلة الطاقة الكهربائية و
 ية المعتمدة؛ كما سيتم إبرام شراكات مع الجهات من أجل ترسيخ البعد الجهوي للمنهج

  
تشجيع االندماج الجهوي في مجال الطاقة خاصة عبر تكريس االنفتاح على السوق  

تتجلى األهداف و. األوربية وإضفاء االنسجام على القوانين المنظمة لهذا المجال
المتوخاة في ضرورة تعزيز وضعية المغرب كملتقى جهوي للطاقة وتسهيل االندماج 

ن خالل االرتباط المتبادل مع الدول المجاورة ووضع في السوق األورومتوسطية م
البنيات التحتية الكبرى الالزمة لهذا الغرض وكذا المساهمة في مخطط الطاقة الشمسية 

 المتوسطي؛
  

تكثيف مجهودات التنقيب عن المحروقات والبحث عن أحسن السبل لتثمين الموارد  
 .وبيئية مقبولةالوطنية خاصة األحجار النفطية  في ظروف اقتصادية 

  
يعتبر االعتماد بشكل متالزم على النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، نقلة نوعية في المشهد و

الطاقي المغربي من شأنها تشجيع ظهور تكنولوجيات حديثة إلنتاج الطاقة وإحداث تغييرات نوعية في 
خذ العامل الطاقي بعين ؤ سيعلى هذا األساس،.  المستعملين في عالقتهم باستهالك الطاقةممارسات

وتجدر . االعتبار أثناء وضع تصور المشاريع االستثمارية خاصة في مجاالت البناء والصناعة والنقل
هامة على المستويين تحفيزات اإلشارة أن التجهيزات المستعملة الستغالل الطاقات المتجددة تستفيد من 

 .     صادية على نطاق واسعالضريبي والجمركي لتشجيع استعمال المصابيح االقت
  

، تبقى خيارات مصادر الطاقة مفتوحة على جميع االحتماالت باعتبار ونطالقا من هذه األهداف
أن اللجوء إلى استغالل الفحم الحجري في ظروف إيكولوجية جيدة يشكل خيارا أساسيا لتوليد الكهرباء 
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البعيد و  المتوسططاقة الشمسية على المدىدون إغفال الفرص التي يتيحها استعمال الغاز الطبيعي وال
  . وكذا الطاقة الكهربائية النووية حينما تتوفر الشروط االقتصادية والتقنية ويتم ضمان سالمة التزويد

  
   تفعيل صندوق التنمية الطاقية1.3.2.2

  
ن بما في ذلك هبة م مليار دوالر 1 تصل إلى تمويل إجمالييستفيد صندوق التنمية الطاقية من 

 مساهمة صندوق الحسن وكذا المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة الدولتين الشقيقتين
وسيساهم هذا الصندوق في تعزيز القدرة اإلنتاجية من الطاقة . الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية

  .على أوسع نطاقالمتجددة ووضع التدابير الالزمة لتشجيع النجاعة الطاقية واللجوء إلى الطاقات 
  

   إحداث شركة االستثمارات الطاقية 2.3.2.2
  

 2009 يونيو 30تم إحداث شركة االستثمارات الطاقية بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 
 مليار درهم موزع بين الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية 1برأسمال يصل إلى 

إلى لعب دور رافعة االستثمار في المشاريع الرامية إلى المساهمة وتهدف هذه الشركة . واالجتماعية
  .في تحقيق أهداف اإلستراتيجية الطاقية

  
   إعادة تنظيم القطاع ومالءمة اإلطار المؤسساتي3.3.2.2

  
ستتم مواصلة مسلسل إعادة تنظيم القطاع خاصة في ما يتعلق بإصالح اإلطار المؤسساتي 

 بغرض  مختلف األنشطةدة ومراجعة اإلطار القانوني في اتجاه تحريرواعتماد قواعد الحكامة الجي
  .إتاحة فرص جديدة للمستثمرين وتمكينهم من رؤية واضحة في مجال الطاقة

  
في هذا الصدد، سيتم تحويل مركز تنمية الطاقات المتجددة إلى وكالة وطنية لتنمية الطاقات 

 المتعلق بهذا التحويل من طرف مجلس الوزراء وقد تمت المصادقة على مشروع القانون. المتجددة
  .2009 ماي 7المنعقد بتاريخ 

  
كما يتم تأهيل الموارد البشرية الالزمة إلنجاح المقاربة الجديدة في مجال الطاقة وتشجيع البحث 

  .العلمي في إطار شراكة واسعة بين القطاعين العام والخاص
  

   الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي4.2.2
  
 تنافسية وتجاريةعلى مزايا بالدنا دف برنامج االنبثاق إلى تثمين المهن التي يتوفر فيها يه

ويتعلق األمر بالخدمات عن بعد وصناعة السيارات والطائرات . والتي تسمى المهن العالمية للمغرب
احة واإللكترونيك، وذلك من أجل إرساء دعائم قطاع صناعي قوي والمساهمة في إحداث الثروات وإت

  .فرص الشغل ورفع وتيرة التنمية
  
على ضوء التقدم المسجل برسم مخطط االنبثاق تم وضع لبنة جديدة في مسار تعزيز وضعية و

 2009 فبراير 13البالد كقاعدة لإلنتاج والتصدير من خالل التوقيع تحت إشراف جاللة الملك بتاريخ 
  .2015-2009لفترة لعلى الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي 
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ويكرس هذا الميثاق منهجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إضفاء مزيد من 
وقد تم توقيع هذ الميثاق . تدخالت في إطار يتسم بالفعالية والشفافيةوال  مختلف البرامجالتنسيق على

مع المهني لألبناك بين الدولة والقطاع الخاص ممثال في الكنفدرالية العامة للمقاوالت المغربية والتج
  .المغربية

   أهداف الميثاق  1.4.2.2
  

يهدف الميثاق إلى تمكين المغرب من رؤية واضحة وطويلة المدى في المجاالت الصناعية 
  .والخدمات مع التركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات الحديثة

  
 مليار 50ستراتيجية الجديدة في إنجاز أكثر من وتتجلى األهداف المرقمة المتوخاة من هذه اإل
 وتحسين 2015 منصب شغل في أفق 220.000درهم من االستثمارات وتقليص البطالة عبر إحداث 

 مليار درهم ورفع القيمة المضافة 95توازن الميزان التجاري عبر رفع رقم معامالت الصادرات ب 
  . مليار درهم50للقطاع ب 
  

  اق تفعيل الميث2.4.2.2
  

من أجل إنجاح تفعيل الميثاق تم وضع تحفيزات خاصة بكل قطاع وتحديد حاجيات التكوين 
وطبيعة القواعد الصناعية المندمجة الالزم إنجازها وقائمة المقاوالت األجنبية العاملة بالمجاالت المعنية 

  .من أجل االتصال بها وربط عالقات الشراكة معها
  

جية رفع مستوى التنسيق على الصعيد الوطني بمساهمة كما يقتضي نجاح هذه اإلستراتي
الفاعلين الوطنيين والمحليين فيما يخص وضع التصور وتفعيل العمليات وكذا ربط عالقات مع مختلف 

وتكتسي مشاركة الفاعلين المحليين والجهويين أهمية بالغة  . المتدخلين في إطار تشاركي وتعاقدي
  .المقاوالتباعتبارهم أكثر إلماما بحاجيات 

  
   االتفاقيات الرامية إلى تفعيل الميثاق3.4.2.2

  
من أجل إعطاء مضمون حقيقي وملموس لإلستراتيجة المنتهجة خاصة في ما يخص إحداث 
البنيات األساسية المتعلقة باالستقبال والتمويل وتأهيل المقاوالت والموارد البشرية العالية التأهيل، تم 

موقعة بين لتفعيل الميثاق  اتفاقيات 5 الذي ترأسه جاللة الملك التوقيع على خالل الحفل المذكور أعاله
  : التاليةالشراكاتوتهم هذه االتفاقيات . الدولة ممثلة بالوزارات المعنية 

  
من أجل تهيئة وتنمية " إدونيا وورد"صندوق اإليداع والتدبير والشركة اإلسبانية  

علما أن البرنامج اإلجمالي دمجة بالقنيطرة، وتسويق وتدبير قاعدة أولى للصناعة المن
  ؛2015 قاعدة صناعية مندمجة من هذا النوع في أفق 22 إنجاز يتضمن

  
مجموعات البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي والبنك التجاري ووفابنك  

  حول المواكبة المالية للمهن العالمية للمغرب؛
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غرب ومجموعات البنك المغربي للتجارة الخارجية الكنفدرالية العامة لمقاوالت الم 
والبنك الشعبي والبنك التجاري ووفابنك حول تعزيز تنافسية المقاوالت الصغرى 

  والمتوسطة عبر وضع قواعد لتنقيط التنافسية؛
  

المدرسة المركزية بباريس ورئيس مجموعة المدارس المركزية حول التكوين عبر  
 ة مع هذه المجموعة؛إحداث مدرسة للمهندسين بشراك

  
اتحاد الصناعات والمهن الميكانيكية وتجمع الصناعيين المغاربة وشركة صناعة  

الطائرات أجزاء حول إحداث وتنمية وتدبير معهد مهن صناعة " جيماس"الطائرات 
  .بالدارالبيضاء

  
   مجال صناعة السيارات1.3.4.2.2

  
واقع أخرى في طور اإلنجاز مع تم إحداث مواقع مخصصة لهذه الصناعة في حين توجد م

قنيطرة أوطموتيف "وماكا، وإحداث صتعزيز مكانة الدارالبيضاء التي تضم موقع لتجميع السيارات ب
األنشطة   أن يعزز هذا الموقعإذ من شأنبطنجة المتوسطي " طنجة أوطموتيف سيتي"بالقنيطرة و" سيتي

  . المنطقة الحرة لطنجةب
  

   الطائراتأجزاء  مجال صناعة2.3.4.2.2
  

ويتعلق األمر .  صناعة الطائرات أجزاء مقاولة دولية تعمل في مجال30تتواجد بالمغرب 
" بوينغ"و" كروزت"و" سيغوال"و" وإيداس" ديون"و" لو بيسطن"و" سيفكام" سوريو"و" سفران"أساسا ب
رهم ويوفر  ماليير د6,6ويبلغ رقم معامالت القطاع أكثر من ". ميكروسبير"و" ضهير"و" واندرايرو
  .ذات التكوين المتميز إطار 4.500 شخص منهم أكثر من 7.000الشغل ل

  
وقد تم إحداث مناطق مخصصة لهذه الصناعة نذكر منها على الخصوص قطب صناعة 

 هكتارا، الذي يوفر مجموعة من الخدمات 85الطائرات محمد الخامس بالقرب من المطار على مساحة 
تكوين، ويتعلق األمر بأكاديمية محمد الخامس للطيران المدني المخصص للمستثمرين بما فيها مجمع لل

وسيتعزز هذا المجمع بمعهد مهن صناعة أجزاء . لتكوين المهندسين والتقنيين ومراقبي الطيران
  .الطائرات
  

   مجال صناعة اإللكترونيك3.3.4.2.2
  

نية إلنتاج المكونات من خالل تنمية اإللكترونيك المتخصصة، أصبح المغرب يتوفر على إمكا
 ويتعلق األمر بمعدات تجهيز السيارات والطائرات والمعدات ذات االستعماالت الخاصة ااألكثر تعقيد

  .والتي تضم قيمة إضافية وطنية عالية
  

وقد تم .  منصب شغل11.000 ماليير درهم ويوفر 5ويحقق القطاع رقم للمعامالت يقارب 
بالقرب من المنطقة الحرة " إلكترونيك سيتي"كر منها خاصة إنجاز مواقع خاصة بهذه الصناعة نذ

  . لطنجة
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   مجال الخدمات عن بعد4.3.4.2.2
  

 في القرب الجغرافي ا عدة مزايا تتجلى أساسمنيستفيد قطاع الخدمات عن بعد بالمغرب 
ة الفاعلين  إطارا تحفيزيا لفائد بالدناواللغوي من دول جنوب أوربا خاصة منها فرنسا وإسبانيا، وتوفر

وبنيات تحتية لالتصاالت بمواصفات دولية ومواقع مجهزة مخصصة للقطاع وكذا بنيات للتكوين 
ة يد الدول المستفضمنوما فتئت وضعية المغرب تتحسن سنة بعد أخرى . المناسب ويد عاملة مؤهلة

ي  ف34 عوض الرتبة 2009 خالل 30من قطاع الخدمات عن بعد حيث صنف المغرب في الرتبة 
  .السنة الماضية

 250وتجدر اإلشارة إلى الدينامية المتميزة التي تعرفها مراكز االتصال، حيث تم إحداث 
 مدينة وحققت رقم معامالت 15 شخص ب 25.000مقاولة متخصصة مكنت من توفير الشغل لفائدة 

  . مليار درهم2يقارب 
  

 ُأحدثت بعدد من عن بعدخاصة بأنشطة قطاع الخدمات من المعلوم أن عدة فضاءات هذا، و
وفر ت هكتارا و53متد على مساحة تي تال" كازانييرشور"ويتعلق األمر على الخصوص ب. المدن

 الخاصة بالمكاتب والمحالت التجارية الجاهزة للتشغيل مصحوبة الوحدات متر مربع من 250.000
ودخلوا دوليين بهذا الفضاء لافاعلين ال د من عداستقروقد . بخدمات إدارية وتقنية ولوجستيكية مشتركة

  ". أوبيسوفت" "بنب"و" أكسانتور"و" كابجيميني"و" طاطا"و" ديل"، منهم على الخصوص مرحلة االستغالل
  

   الفوسفاط5.2.2
  

  : وسفاط خالل السنوات األخيرة تحوالت عميقة اتسمت على الخصوص بما يليلفعرف قطاع ا
  

ويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى  إصالح مؤسساتي عميق تم تكريسه من خالل تح 
 ؛2008 فبراير 26 الصادر بتاريخ 46-07شركة مجهولة اإلسم بمقتضى القانون رقم 

 
سفاط و على اتفاقية شراكة بين المكتب الشريف للف2009 يناير 12 التوقيع بتاريخ  

والبنك المركزي الشعبي تمكن كل طرف من الحصول على حصة في رأسمال اآلخر 
 وقعيهما في السوق؛وتعزيز م

 
 شملت، 2008 تحقيق المكتب الشريف للفسفاط إلنجازات غير مسبوقة خالل سنة  

 مليار درهم، بفضل االرتفاع 55بلوغ رقم معمالت يصل إلى في على الخصوص 
االستثنائي ألسعار الفوسفاط ومشتقاته، مما مكن هذه المؤسسة من تعزيز الصادرات 

الصعبة وتغطية نسبة مهمة من تفويت تدبير الصندوق  العملة توفيروالمساهمة في 
  .    مليار درهم28الداخلي للتقاعد الخاص بالمكتب بمبلغ 

  
وعلى الرغم من تراجع الطلب واألسعار بفعل الظرفية الدولية الصعبة، سجل رقم معامالت 

مقارنة مع نفس الفترة % 6المكتب الشريف للفسفاط للستة أشهر األولى من السنة الحالية ارتفاعا بنسبة 
ومن . 2008 و2007 التي تعتبر المرجع الحقيقي نظرا للطابع االستثنائي لسنتي 2006من سنة 

% 16مقابل % 20 إلى 2009المرتقب أن تصل حصة هذه المجموعة في الصادرات الوطنية سنة 
  .2006سنة 
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 عالمي في سفاط مكانته كقطب صناعي وطني ورائدولمكتب الشريف للفايعزز سوبذلك 
  .مختلف شعب قطاع الفوسفاط

  
 يرمي إلى  طموحولهذا الغرض، شرع المكتب الشريف للفوسفاط في إنجاز برنامج استثماري

تحديث وسائل اإلنتاج وتوسيع مناجم االستخراج خاصة بخريبكة واليوسفية وكذا ترشيد معالجة ونقل 
لجرف األصفر في إطار الشراكات المنتوجات وإحداث وحدات جديدة لتثمين الفوسفاط خاصة با

اإلستراتيجية مع مجموعات دولية من باكستان والهند والبرازيل وحديثا مع مجموعات من ليبيا 
 مليار درهم 37 بحوالي 2012-2008وتقدر االستثمارات المبرمجة  برسم الفترة  .وأندونيسيا والفيتنام

  .  منصب شغل10.000  ما يناهز إحداثمع
  

  البحري  الصيد 6.2.2
  

الشروع في إنجاز ورش كبير إلصالح قطاع الصيد الساحلي والتقليدي في  ب2008تميزت سنة 
على اتفاقية بين وزارة  2008 يونيو 11لتوقيع بتاريخ وقد تم في هذا الصدد ا. إطار برنامج إبحار

  . الفالحة والصيد البحري ووزارة االقتصاد والمالية ومدير المكتب الوطني للصيد
  
تتجلى أهم األهداف لهذا البرنامج في تأهيل وتحديث أسطول الصيد الساحلي والتقليدي من و

  .سالمتهموأجل الرفع من جودة الصيد وتحسين ظروف عيش وعمل البحارة الصيادين 
  

  :وتتعلق االستثمارات المتوقعة في هذا اإلطار بما يلي
  

  سمك المصطاد؛ مركب صيد تقليدي بمعدات تخزين وحفظ ال16.000زويد ت  
  

 800 وحدة للصيد الساحلي بمعدات حفظ وتثمين المنتوجات واستبدال 1.800 تجهيز  
  . سنة15باخرة يتجاوز عمرها 

  
 ماليير درهم، تتحمل منها الميزانية 5 بحوالي 2012-2008وتقدر تكلفة هذا البرنامج للفترة 

  .مليار درهم 1العامة للدولة 
  

لى تحديد استراتيجية لتنمية قطاع الصيد البحري من أجل بلوغ  دراسة تهدف إأنجزتهذا، وقد 
  :ثالثة أهداف رئيسية

  
تعزيز مساهمة القطاع في رفع الناتج الداخلي الخام وتنمية الصادرات وإحداث فرص  

  الشغل وتحسين دخل البحارة الصيادين؛ 
  

  يره؛تعزيز تنافسية القطاع عبر تحديث أسطول الصيد البحري وترشيد أليات تدب 
  

تحسين وضعية المغرب على الصعيد العالمي في مختلف شعب صناعة الصيد  
  .البحري
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 29وقد تم تتويج هذه الدراسة بإعداد مخطط هاليوتيس الذي تم تقديمه لجاللة الملك بتاريخ 
  .ويهدف هذا المخطط إلى جعل قطاع الصيد البحري محركا لنمو االقتصاد المغربي. 2009شتنبر 

  
إعداد هذه اإلستراتيجية على أساس نظرة مندمجة تتمحور حول ثالث دعامات هذا، وتم 

  :رئيسية
  

 المحافظة على الموارد البحرية لضمان ديمومتها وتشجيع الصيد المسؤول؛ 
 

 تنمية الصيد الفعال وبرامج تحسين جودة المنتوجات وفقا للمعايير الدولية؛ 
 

 . ه من ولوج أسواق خارجية جديدةالرفع من إنتاجية وتنافسية القطاع قصد تمكين 
  : في ما يلي2020وتتجلى األهداف الرئيسية الُمتوخاة من هذا المخطط في أفق 

  
  كيلوغراما؛16 إلى 10تشجيع استهالك األسماك ورفعه من  

 
 مليون طن مع تركيز 1,66 مليون طن حاليا إلى 1,035رفع حجم إنتاج القطاع من  

 الجهود على تربية األسماك؛
 

عزيز مساهمة القطاع في االقتصاد الوطني بمضاعفة القيمة المضافة البحرية ثالث ت 
 ؛2020 درهم في أفق مليار 22 إلى 2007 مليار درهم سنة 8,3مرات ورفعها من 

 
 1,2 مليار دوالر مقابل 3,1رفع قيمة الصادرات من المنتوجات البحرية إلى أكثر من  

 ؛2007مليار دوالر سنة 
 

املين في مجال تربية األسماك والصناعة التحويلية المرتبطة بها من رفع عدد الع 
 488.500 عامل ومناصب الشغل غير المباشرة من 115.000 عامال إلى 61.650

 . منصب510.200منصب إلى 
  

  :ومن أجل ضمان نجاح هذه اإلستراتيجية سيتم تفعيل اآلليات الالزمة
  

 يدة لهذه الغاية؛تأهيل الجمعيات المهنية وإحداث هيئات جد 
 

 تحيين المنظومة القانونية المنظمة للقطاع؛ 
 

وضع نظام للمراقبة الفعالة من أجل ضمان تتبع مسار المنتوجات على طول مسلسل  
 اإلنتاج والتسويق؛

 
 وضع آليات التمويل المناسبة ؛ 
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توفير البنيات التحتية من خالل اعتماد برنامج شامل لالستثمار في مجال الموانئ  
وتجهيزات اإلفراغ والمواقع تربية األسماك وسالسل التبريد وأسواق البيع بالجملة 

 والتقسيط ؛
 

  . البشرية الكفاءات وتأهيلتطوير 
  

 تم التوقيع على اتفاقية حول 2009 شتنبر 29وتجدر اإلشارة أنه خالل الحفل المذكور بتاريخ 
 وكذا اتفاقية حول االستغالل 2012-2009لمكتب الوطني للصيد البحري للفترة لداء األعقد حسن 

  .المفوض لموانئ الصيد من طرف هذا المكتب
  

خاذ مبادرات اجتماعية لفائدة الصيد البحري التقليدي من خالل إنجاز نقط التفريغ تكما تم ا
  .المهيأة وقرى الصيد من أجل تثمين المنتوجات المصطادة وتحسين ظروف عيش الصيادين المعنيين

  
 مشاريع مهيكلة منها على تمت برمجةعلق بتحويل وتثمين المنتوجات البحرية وفي ما يت

 9الداخلة، باستثمار إجمالي يصل إلى -الخصوص ثالثة أقطاب للتنافسية بأكادير وطنجة والعيون
وقد ترأس جاللة الملك حفل التوقيع على االتفاقية المتعلقة بإنجاز القطب األول المسمى . ماليير درهم

 هكتارا موزعة 150ويمتد هذا المشروع على مساحة . 2009 شتنبر 29بأكادير بتاريخ " بوليسِهليو"
بين الصناعات التحويلية وأنشطة الدعم واللوجستيك والخدمات، تمثل قدرة تحويلية تصل إلى 

 التجهيز ماليير درهم تخصص للبناء و6 ماليير درهم منها 6,6 طن، بكلفة إجمالية تقدر ب 500.000
 عمل 13.000 فرصة عمل منها 20.000وسيمكن المشروع من توفير .  مليون درهم للتهيئة600و

  .   مباشر
  

   السياحة7.2.2
  

  ".2010رؤية "يتم تطوير قطاع السياحة وفقا للتوجيهات األساسية ل
  

  " 2010رؤية " أهداف 1.7.2.2
  

دف باألساس إلى رفع عدد في إطار سياسة إرادية لتنمية قطاع السياحة ته" 2010رؤية "تندرج 
  منرفعال قصد ماليين أجنبي، 7 ماليين سائح منهم 10السياح الوافدين على المغرب ليصل إلى 

 منصب شغل 600.000 وإحداث ما يناهز% 20مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 
  .جديد

  
  :جة تتعلق بما يليف تم إعطاء انطالقة خمسة أوراش مندماهد األهمن أجل بلوغ هذ

  
 إلى 70.000تعزيز قدرات االستقبال من أجل رفعها من تحسين المنتوج السياحي عبر  

 الخدماتوكذا عبر تشجيع  سرير جديد 160.000 سرير أي توفير 230.000
  ؛الترفيهية
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 شاب، بغية 70.000تكثيف عمليات التكوين في الميادين المرتبطة بالسياحة لفائدة  
ية الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع وتحسين جودة الخدمات تعزيز احتراف

 المقدمة؛
  

تحرير النقل الجوي عبر فتح األجواء المغربية في وجه شركات طيران جديدة وتعزيز  
األسطول المغربي بفاعلين جديدين في الطيران المنخفض التكلفة ويتعلق األمر 

إير "ل هذه السنة شركة جديدة تسمى أضيفت إليهم خال" جيتفوريو"و" أطلس بلو"ب
بشراكة مع البنك البحريني " إير عربية"والتي تم إحداثها من طرف " عربية المغرب

 ؛"إير الين الجهوية"و" إثمار"
  

تنمية السياسة التسويقية والدعائية باألسواق التقليدية وكذا األسواق الجديدة المتمثلة في  
  سط؛  روسيا وأوربا الشرقية والشرق األو

إصالح التنظيم المؤسساتي للقطاع عبر هيكلة الوزارة، وتعزيز قدرات الهيئات التابعة  
لها كالمكتب الوطني المغربي للسياحة ودار الصانع وإدماج شركة تهيئة خليج أكادير 
وشركة تهيئة خليج طنجة في هيئة جديدة تسمى الشركة المغربية للهندسة السياحية 

 .ياحةوإحداث مرصد وطني للس
  

   مكونات البرنامج المعتمد 2.7.2.2
  

   المخطط األزرق1.2.7.2.2
  

 محطات، ويتعلق األمر 6على المناطق الساحلية ويهدف إلى إنجاز " المخطط األزرق"يرتكز 
 سرير، وتاغزوت 26.000 هكتارا بقدرة استعابية تقدر ب 525بالشاطئ األبيض بكلميم على مساحة 

 سرير وموكادور بالصويرة على 21.000كتارا بقدرة استعابية تقدر ب  ه620بأكادير على مساحة 
 504 سرير ومازكان بالجديدة على مساحة 10.500 هكتارا بقدرة استعابية تقدر ب 580مساحة 

 هكتارا بقدرة 490 سرير وليكسوس بالعرائش على مساحة 7.600هكتارات بقدرة استعابية تقدر ب 
 هكتارا بقدرة 614 بالسعيدية على مساحة والمحطة المتوسطية  سرير12.000استعابية تقدر ب 
وهكذا سيوفر هذا المخطط قدرة استعابية إجمالية تصل إلى .  سرير28.000استعابية تقدر ب 

  . هكتار3.300 سرير في مجال الفندقة على مساحة تقدر ب 70.000 سرير منها 110.000
  

   مخطط مدائن2.2.7.2.2
  

السياحة الساحلية، تم الشروع في إنجاز مخطط مدائن الذي يهدف إلى بالموازاة مع إنعاش 
تنمية الوجهات السياحية المعروفة كالرباط والدارالبيضاء وفاس وطنجة وتطوان وأكادير ومكناس 

وفي هذا الصدد، تم إعداد برامج جهوية للتنمية السياحية تتالءم مع خصوصيات . ووارززات وزاكورة
  . لك باعتماد مقاربة تشاركية تضم جميع الفاعلين العموميين والخواص المعنيينكل وجهة على حدة وذ
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   السياحة القروية3.2.7.2.2
  

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

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

  
  نشطة ذات الطابع المحلي السياحة الخاصة ببعض األ4.2.7.2.2

  
بعض األنشطة ذات الطابع في هذا اإلطار، تم إعداد برنامج عمل لتنمية السياحة الخاصة ب

ويتعلق األمر على الخصوص باألنشطة . والمواقع المتميزةادة من بعض الوجهات فالمحلي بهدف االست
ألمواج بآسفي ورياضة المرتبطة برياضة التزحلق على الرمال بالداخلة وميراللفت والتزحلق على ا

  .الت ببني مالل وكذا رياضة القنص بعرباوةالقفز بالمظ
  

   مخطط بالدي5.2.7.2.2
  

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

ن تُخفِّف من اآلثار السلبية ومن شأن تنمية السياحة الداخلية أ. باإليواء مع طلب السياح المغاربة
  .للتراجع المحتمل للظرفية الدولية المتعلقة بالسياحة

  
   السياح الوافدين على المغرب3.7.2.2

  
تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الهدف المتعلق بعدد السياح الوافدين على المغرب في 

 ما يناهز 2000 سائح سنة 4.380.000طريقه إلى التحقيق حيث انتقل عدد الوافدين على المغرب من 
وبالرغم من ظرفية دولية صعبة %. 83 أي بزيادة تصل نسبتها إلى 2008 سائح سنة 8.000.000

من جانبها ارتفعت عائدات القطاع من العملة و. 2008 و2007ما بين % 7ارتفع عدد السياح بنسبة 
  . 2008 مليار درهم سنة 55,4الصعبة إلى 

  
  ت المنجزة االستثمارا4.7.2.2

  
مع عدد من الفاعلين الوطنيين " 2010رؤية "بلغ عدد االتفاقيات اإلطار الموقعة في إطار 

 165.000 مليار درهم، ترمي إلى إحداث 100 اتفاقية تمثل استثمارا إجماليا يقدر ب 120والدوليين 
 مبلغا استثماريا 2009وتهم االتفاقيات الموقعة سنة .  منصب شغل مباشر58.000سرير فندقي وإتاحة 

ومن المرتقب أن تحدث هذه . 2008 ماليير من الدراهم سنة 8 مليار درهم مقابل 11يصل إلى 
  . منصب شغل قار2.250 سريرا وتتيح 12.640االستثمارات 
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   إنجازات المخطط األزرق 1.4.7.2.2
  

وفي ما . محطاتتتقدم أشغال التهيئة التي تم تفويتها لفاعلين دوليين بنسب متفاوتة حسب ال
 السعيدية المتوسطيةمحطة اليخص األوراش األكثر تقدما نذكر الشروع في استغالل الشطر األول من 

شهر أكتوبر خالل ، ومن المرتقب أن ينطلق استغالل محطة مازاكان بالجديدة 2009خالل شهر يونيو 
  . ومحطات لكسوس بالعرائش وموكادور بالصويرة خالل السنة المقبلة2009

  
تمت إضافة محطتين جديدتين للقائمة األولى ويتعلق األمر بمحطة واد شبيكة بإقليم قد هذا، و

  .بإقليم الحسيمة" كاال إيريس"طانطان ومحطة 
  

   المواكبة المالية2.4.7.2.2
  

ومن أجل مواكبة تمويل برامج تنمية القطاع السياحي وإعطاء دفعة قوية لالستثمار في 
فندقية وشبه الفندقية، قامت مجموعات بنكية بإحداث صندوق لالستثمار سيمكن لالمجاالت العقارية وا

  . ماليير درهم10من تعبئة موارد للتمويل تفوق 
  

من جهة أخرى، ومن أجل مواجهة اآلثار المحتملة لألزمة العالمية على قطاع السياحة الوطنية 
مول بالتساوي بين الدولة  مليون درهم ت100 مخطط بغالف مالي يصل إلى 2009تم وضع سنة 

 300والقطاع الخاص من أجل تعزيز عمليات الدعاية والتواصل وغالف مالي إضافي يصل إلى 
مليون درهم لتمويل العمليات الظرفية والبنيوية الرامية إلى توضيح الرؤية حول إمكانيات التنمية 

  .باألسواق التقليدية واستقطاب أسواق جديدة
  

  2020" رؤية "5.7.2.2
  

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية بمناسبة انعقاد األيام الوطنية الدولية للسياحة بفاس خالل شهر 
يهدف إلى تثمين النتائج التي تم تحقيقها واألخذ " 2020رؤية "، يتم حاليا إعداد مخطط 2008أبريل 

ط الوثيق لقطاع السياحة الوطنية بعين االعتبار، أثناء برمجة العمليات المقبلة، الجوانب النوعية واالرتبا
  .بقطاعات اقتصادية واجتماعية أخرى

  
   قطاع الصناعة التقليدية8.2.2

  
منتوجات التقليدية  والطلب للعرضاليتميز قطاع الصناعة التقليدية  بوجود فجوة كبيرة بين 

  .سعة للتنميةعلى الصعيد الداخلي واألسواق الدولية، األمر الذي يفتح أمام هذا القطاع آفاقا وا
  

   الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية2015 أهداف رؤية 1.8.2.2
  

الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية خالل شهر فبراير " 2015رؤية "أعطيت انطالقة إستراتيجية 
  . وتروم إلى تهييئ الظروف الالزمة لضمان تنمية منسجمة للقطاع في إطار مقاربة إرادية 2007
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 على عقد برنامج 2007 فبراير 20م التوقيع تحت إشراف جاللة الملك بتاريخ في هذا اإلطار ت
  :بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص المعنيين، يرمي إلى تحقيق األهداف األساسية الثالث التالية

  
 الرفع من عرض المنتوجات التقليدية هدف فاعال مرجعيا ب20تشجيع ظهور حوالي  

األولوية والمتعلقة بالديكور والحلي واألثاث والمالبس خاصة في الشعب التي تحظى ب
 والهندسة المعمارية ؛

 
  مقاولة صغيرة ومتوسطة مهيكلة بغية تحسين نسيج القطاع؛300دعم إحداث حوالي  

 
تقديم الدعم الالزم للصناع التقليديين الحضريين والقرويين الذين يعملون بشكل منفرد  

 .روف عيشهمبغية الرفع من دخلهم و تحسين ظ
  

  :وتتجلى األهداف المرقمة المتوخاة من هذا البرنامج أساسا في ما يلي
  

رفع حجم اإلنتاج المغربي من منتوجات الصناعة التقليدية ذات المحتوى الثقافي والفني  
  مليار درهم؛24 مليار درهم حاليا إلى أكثر من 11من أقل من 

 
 مليون درهم حاليا إلى          700 من مضاعفة حجم صادرات القطاع عشر مرات لينتقل 

   ماليير درهم ؛7
  

   ماليير درهم؛7 مليار درهم إلى 1,7رفع حجم المبيعات للسياح الوافدين من  
  

  .  منصب عمل جديد115.000التمكين من إحداث ما يفوق  
  

   برنامج العمل2.8.2.2
  

 مليون درهم، 2.800ر بحوالي وتقدر التكلفة اإلجمالية لبرنامج العمل المعتمد في هذا اإلطا
  :ويتمحور هذا البرنامج حول العمليات األساسية الثالث التالية

  
هيكلة المقاوالت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعة التقليدية من أجل  

. تشجيع ظهور فاعلين قادرين على توفير منتوجات ذات جودة عالية بأثمنة تنافسية
   مقاولة؛ 300 مقاولة حاليا إلى 90 عدد هذه المقاوالت من ومن المرتقب أن ينتقل

  
الرفع من دخل الصناع التقليديين عبر توسيع ولوجهم للتمويل البنكي والقروض  

الصغرى وتحسين مسلسل التسويق وتهييئ فضاءات مناسبة للبيع وتحسين ظروف 
  عيشهم من خالل توفير التغطية الصحية؛

  
ي تهدف إلى تحديث القطاع والرفع من تنافسيته خاصة في تفعيل تدابير ذات طابع أفق 

ما يتعلق بمطابقة المنتوجات للمعايير المعمول بها بغية مالءمتها مع حاجيات السوق، 
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وإنعاش أنشطة البحث والتنمية والتصميم بهدف رفع القيمة اإلجمالية والتسويقية 
ار المؤسساتي مع مراجعة للمنتوجات، وتعزيز عمليات التكوين المستمر وتأهيل اإلط

 .أنظمة دار الصانع والغرف المهنية للصناعة التقليدية
  

   عقود التنمية3.8.2.2
  

  : والدولة كما يليين االقتصاديينتروم عقود التنمية إلى تحديد االلتزامات المتبادلة للفاعل
  

ض تفعيل مخطط التنمية على مدى ثالث سنوات بغر: ين االقتصاديينبالنسبة للفاعل 
 إنجاز أهداف محددة في مجال اإلنتاج والتصدير والتشغيل؛

 
المساهمة في تكاليف الخبرة والتصميم وإدراج منتوجات في دورات : بالنسبة للدولة 

 .التوزيع باإلضافة إلى الدعم األفقي في مجال الدعاية والتكوين
  

اعلين مرجعيين  ف7 شملت التي 2007 يونيو 13وبعد التوقيع على عقود للتنمية بتاريخ 
 اتفاقية أخرى ذات طابع 15يشتغلون باألساس في مجال الديكور والتأثيث، سيتم التوقيع على حوالي 

  .قطاعي أو مشترك بين القطاعات
  

   إنجازات أخرى4.8.2.2
  

التعميم التدريجي لمخططات التنمية الجهوية للصناعة التقليدية بعد استكمال المخططات  
 الحسيمة والدارالبيضاء الكبرى والمناطق -ماسة وتازة- وسوسبولمان-المتعلقة بفاس

 الجنوبية؛ 
 

 صالح المؤسساتي للقطاع عبر إعداد مشروع قانون حول مراجعة أنظمةتفعيل اإل 
 عة التقليدية ومشروع قانون حول تنظيم مهن الصناعة التقليدية؛غرف الصنا

 
 تقليدية؛مواصلة برنامج تأهيل وتوسيع شبكة مجمعات الصناعة ال 

  
توفير مجاالت الستقبال االستثمارات المتعلقة بالصناعة التقليدية خاصة بمدينة فاس  

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

  
 مقاولة 140خالل السنتين األخيرتين تم إحداث ما يقارب وتجدر اإلشارة في األخير إلى أنه 

  .  مقاولة250مهيكلة تنشط في هذا القطاع، مما يرفع عددها إلى 
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   التجارة الداخلية9.2.2
  

  "مخطط رواج" أهداف 1.9.2.2
  

 إلى تحديث التجارة عن قرب من أجل مواكبة تطور 2020رؤية " مخطط رواج"يهدف 
 عام والتجارة الداخلية بشكل خاص، والتي تميزت خالل السنوات األخيرة االقتصاد المغربي بشكل

على الخصوص بظهور ونمو األسواق التجارية الكبرى وشبكات التوزيع والتسويق الدولية، وكذا 
  .تشجيع ظهور وتنمية مقاوالت مرجعية قادرة على فرض وجودها على الصعيدين الوطني والدولي

  
حد من النواقص التي تميز القطاع التجاري الوطني المتسم  على يروم هذ المخطط أيضا ال

الخصوص بضعف البنيات اللوجستيكية والتوزيع، وذلك بسبب هيمنة التجارة التقليدية ووظيفة الوساطة 
مقارنة مع نشاط التوزيع وضعف احترافية الفاعلين التجاريين وتمثيليتهم المؤسساتية، وكذا االختالل 

  .زيع المراكز التجارية بين الجهات والمناطق القروية والحضريةالجغرافي في تو
  

ويتوفر المغرب في هذا اإلطار على عدة مؤهالت تتمثل أساسا في وضعيته اإلستراتيجية داخل 
المجموعة المتوسطية، واعتماده إلستراتيجيات التنمية في مختلف القطاعات وتتبيثها على الصعيد 

القطاع من خالل نمو شبكات التوزيع والتسويق الدولية والمراكز الترابي، وشروعه في تحديث 
  .التجارية الكبرى، وتحسينه للقدرة الشرائية وتغيير عادات التسوق عند المستهلكين

  
  :هذا، ويستجيب مخطط رواج إلى هدفين رئيسيين

  
ضمان تلبية حاجيات الزبون وتحسين ولوجه إلى المنتوجات على مستوى الجودة  

 ة والوفرة على صعيد جميع الجهات؛واألثمن
 

مواكبة الفاعلين التجاريين من أجل تشجيع العرض المغربي في مجال التجارة  
والتوزيع، وتحسين تنافسية الفاعلين، وتفعيل طرق جديدة للتزويد والتوزيع، 
واستكشاف مجاالت جديدة ترتبط بلوازم الشاي المغربي ومنتوجات الصناعة التقليدية 

 المنصفة، وكذا تشجيع ظهور نماذج جديدة من المقاوالت المهيكلة قادرة على والتجارة
 . إحداث قيمة مضافة عالية وتقديم خدمات متنوعة

 
على المستوى الرقمي، يرمي مخطط رواج إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام 

، 2020في أفق % 20 مليار درهم وإلى 98، أي 2012في أفق % 20 إلى 2007سنة % 11من 
ومن المرتقب أن . 2020 في أفق 450.000 و2012 منصب شغل إضافي في أفق 200.000وإحداث 

  . خالل هذه الفترة% 8حاليا إلى % 6ينتقل معدل نمو هذا القطاع من 
  

   محتوى البرنامج2.9.2.2
  

مقاوالت الصغرى  مع الوكالة الوطنية إلنعاش ال2008 يونيو 11تروم االتفاقية الموقعة بتاريخ 
والمتوسطة إلى تحديد سبل تعبئة الموارد الالزمة لتفعيل السياسة المنتهجة في هذا المجال وتشمل 

  :المكونات األربع التالية
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وتتجلى مساهمة الدولة في . منح شهادات الجودة وتأهيل وإصالح الفضاءات التجارية 
 درهم 5.000يين في حدود تمويل المشاريع الخاصة الُمعدة من طرف الفاعلين المعن

من الكلفة % 75 درهم أو 20.000لكل تاجر بالنسبة لعمليات الدراسة والخبرة و
  اإلجمالية بالنسبة لعمليات االستثمار لكل مستفيد؛

  
تشجيع ظهور فاعلين مرجعيين قادرين على تفعيل المفاهيم الجديدة المتعلقة بتنمية  

ويساهم . ا على الصعيدين الوطني والدوليالشبكات التجارية المغربية وتوسيع عمله
  الصندوق في تمويل الخبرة الالزمة لتنمية هذه الشبكات؛

  
إحداث مناطق لألنشطة التجارية تستجيب لحاجيات استقطاب الزبناء وولوجهم  

% 80وستُمول التكاليف المرتبطة بهذه العملية في حدود . للمنتوجات بمواصفات جيدة
  بالنسبة لالستثمارات؛% 10دود مليوني درهم وبالنسبة للدراسات في ح

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

  .والتوزيع على الصعيد الجهوي
  

  : مليون درهم وتتوزع كما يلي900لهذه العملية ب  تقدر التكلفة اإلجمالية
  

   نقطة بيع؛18.000 مليون درهم إلنشاء المتاجر عن قرب ب 450 
  

   مليون درهم لتشجيع ظهور فاعلين وطنيين جدد؛100 
  

  ماليين درهم إلحداث مناطق لألنشطة التجارية؛310 
  

 . مليون درهم للدراسة المتعلقة بمخطط تنمية التجارة الداخلية40 
  

  ".صندوق تنمية التجارة والتوزيع"وقد تم في هذا اإلطار إحداث صندوق يسمى 
  

 ازات برنامج رواج إنج3.9.2.2
  

تم الشروع في إنجاز عمليات ملموسة تتعلق على الخصوص بإحداث مناطق مخصصة 
لألنشطة التجارية بكل من النواصر ووجدة ومكناس، ومواكبة مشاريع تحديث التجارة عن قرب، 

على وإصالح األسواق التقليدية بمختلف المناطق، وكذا مواكبة المقاوالت الرائدة لتنمية شبكاتها 
الصعيدين الوطني والدولي خاصة في مجال األلبسة ، ومن المرتقب أن يتم تعميم هذه العملية لتشمل 

  .عمليات أخرى ويتعلق األمر أساسا بالتأثيث ومنتوجات الهدايا
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   تعزيز التضامن االجتماعي 3.2
  

أكَّد عليه جاللة يعتبر النهوض بالقطاعات االجتماعية في إطار الميثاق االجتماعي الجديد الذي 
  .لهذه السنة، من بين األهداف األساسية للحكومة المجيد  بمناسبة عيد العرش الساميالملك في خطابه 

  
أهم تثمين الموارد البشرية التي تشكل : ولهذه الغاية، يتم تركيز الجهود على هدفين رئيسيين

  . إطار مالئم لعيش السكانوتوفير، ناثروة لبالد
  

  لموارد البشرية تثمين ا1.3.2
  

يتم تثمين الموارد البشرية عبر تعزيز التربية والتكوين والتغطية الصحية والحماية االجتماعية 
  .ومحاربة الفقر

  
   التربية والتكوين1.1.3.2

  
منذ بداية هذه العشرية والتي تم إعالنها عشرية التربية والتكوين، تم االرتقاء بهذا القطاع 

  . بعد الدفاع عن الوحدة الترابية للبالد ليصبح األولوية الثانية
  

وتجد هذه األولوية تفسيرها في الدور األساسي الذي تلعبه التربية والتكوين على الصعيدين 
  .االقتصادي واالجتماعي وكذا على صعيد التنمية البشرية

  
 محيط يتسم على الصعيد االقتصادي، يعتبر النظام التعليمي عامال أساسيا في تنافسية البلدان في

بانفتاح األسواق على المنافسة الدولية، وذلك عبر إتاحته لتكوين اليد العاملة المؤهلة والتأطير الفعال 
  .لمختلف القطاعات

  
على المستوى االجتماعي، تعتبر التربية والتكوين عامال أساسيا لإلندماج االجتماعي، من خالل 

  .لكفاءات الفكرية والثقافية لمختلف الفئات تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير شروط إبراز ا
  

ن المؤشرات المرتبطة بالتربية والتكوين أن ترقى بمرتبة المغرب على الصعيد يومن شأن تحس
  .الدولي في مجال التنمية البشرية

  
 بهدف 2000هذا، ويجدر التذكير أنه تم تفعيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين ابتداء من سنة 

الكفاءات من " قادر على تكوين مواطنين واعين بحقوقهم وواجباتهم وناجعئم نظام تعليمي إرساء دعا
صفوة من العلماء وأطر "وكذا " المؤهلين والعاملين الصالحين لإلسهام في البناء المتواصل لوطنهم

  ." والثقافي ذات المقدرة على ريادة نهضة البالد عبر مدارج التقدم العلمي والتقني واالقتصادي،التدبير
  

  أهداف اإلصالح  1.1.1.3.2
  

  :تتمحور األهداف األساسية المتوخاة من ميثاق التربية والتكوين حول ست مجاالت أساسية
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 بتعميم التعليم األساسي مع إعطاء أهمية بالغة لتمدرس الفتيات المجال األوليتعلق  
بية غير النظامية، السيما بالمناطق القروية واألحياء شبه الحضرية، وتنمية التر

والنهوض بمحاربة األمية في إطار تشاركي يساهم فيه بشكل فعال المجتمع المدني 
وكذا مالءمة هذا النظام مع محيطه االقتصادي، وتشجيع تقارب مؤسسات التربية 
والتكوين مع الهيئات العمومية والخاصة من أجل تعزيز الجانب التطبيقي للمدارك 

  الملقنة؛
  

 التنظيم البيداغوجي وترابط مختلف أسالك التربية والتكوين على  الثانيالمجاليهم  
 التعليم األولي والتعليم االبتدائي والتعليم اإلعدادي والتعليم الثانوي والتعليم مستوى

 ؛  والتعليم الموجه إلى المجموعات ذات الحاجات الخاصةالعالي والتعليم األصيل
  

جودة التربية والتكوين ومراجعة البرامج والمناهج  بالرفع من المجال الثالث يرتبط 
والكتب المدرسية والوسائط التعليمية مع اللجوء المكثف إلى التكنولوجيات الجديدة 
لإلعالم والتواصل وتشجيع التفوق واإلبداع والبحث العلمي وكذا إنعاش األنشطة 

 الثقافية والرياضية بالمؤسسات التعليمية؛ 
  

 بتحفيز الموارد البشرية والبيداغوجية واإلدارية، وضمان تكوينها بعالمجال الرايتعلق  
المستمر، وتحسين ظروف عملها، ومراجعة معايير التوظيف والتقويم والترقية والعناية 

 باألشخاص ذوي الحاجات الخاصة؛
  

 تحسين حكامة نظام التربية والتكوين وإقرار الالمركزية المجال الخامسيهم  
تماد التقويم المستمر وتنويع أنماط ومعايير البنايات والتجهيزات والالتمركز واع

  ومالءمتها مع محيطها؛
  

 بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التربية المجال السادسوأخيرا، يرتبط  
 . والتكوين وتعبئة الموارد المالية لفائدة القطاع وترشيد استعمالها

  
  مكتسبات اإلصالح  2.1.1.3.2

  
الفتيات على تمدرس جلت عدة نتائج إيجابية على مستوى نسبة التمدرس مع التركيز  ُسلقد

خاصة بالبوادي واألحياء شبه الحضرية، والالمركزية والالتمركز عبر إحداث األكاديميات الجهوية 
ظام وين واستقاللية الجامعات، واعتماد التكنولوجيات الجديدة لإلعالم والتواصل في النللتربية والتك

عة األجور وشروط الترقية وتمكين ، وتحفيز الموارد البشرية عبر مراج"جيني"التعليمي وتعميم برنامج 
 من مزايا خاصة من خالل مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية أسرة التعليم

  .التكوين
   البرنامج االستعجالي لقطاع التربية 3.1.1.3.2

  
 الملكية السامية المتضمنة في خطاب جاللة الملك بمناسة افتتاحه للوالية تطبيقا للتعليمات

يدة وطبقا اللتزامات السيد الوزير األول في إطار تصريحه أمام البرلمان، تم إعداد دالتشريعية الج
  :رتكز على المحاور األربعة الرئيسية التاليةي الذي 2012-2009البرنامج االستعجالي للفترة 
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 سنة من خالل مجموعة من 15لحقيقي إلجبارية تمدرس األطفال حتى سن التفعيل ا 
التدابير تهم على الخصوص تأهيل المؤسسات التعليمية وضمان تكافؤ الفرص في 
الولوج إلى التعليم ومحاربة ظاهرة التكرار والهدر المدرسي وتحسين وضعية التالميذ 

  ذوي الحاجات الخاصة؛
  

تعليم الثانوي والتعليم العالي خصوصا عبر تأهيل تشجيع النجاح على مستوى ال 
العرض البيداغوجي والنهوض بثقافة التفوق وتحسين عرض التعليم العالي وتشجيع 

  البحث العلمي؛
  

تفعيل البرامج الرامية إلى إيجاد حل للمشاكل األفقية المرتبطة بالمنظومة التعليمية  
 األطر وفقا للمعايير الدولية خاصة على مستوى الموارد البشرية وتحسين كفاءة

 وتعزيز دور المديرين والمفتشين بوصفهم مؤطرين أساسيين للعملية التعليمية؛
  

تعبئة الموارد المالية والبشرية الالزمة إلنجاح البرنامج مع التركيز على تسيير نظام  
. دبيرالتعليم وضمان استمراريته عبر تفعيل اآلليات المناسبة المتعلقة بالتخطيط والت
 تتبعالولهذه الغاية، تم وضع نظام للقيادة على المستويين المركزي والمحلي بغرض 

 . اإلصالح المستمر لمسارات
  

إعطاء انطالقة البرنامج الوطني ب، 2009 مارس 17 جاللة الملك، بتاريخ قامفي هذا اإلطار، 
 وذلك من أجل تعزيز جاذبية  ماليير درهم،3لتأهيل المؤسسات التعليمية بتكلفة إجمالية تصل إلى 

الفضاء المدرسي وتحسين ظروف التمدرس بمؤسسات التعليم العمومي عبر الرفع من جودة خدمات 
  .القرب وتعزيز البنيات الرياضية والفضاءات الخضراء والتنشيط الثقافي داخل المدارس

  
التطهير  مؤسسة تعليمية بشبكة 667 داخلية وربط 300على هذا األساس، سيتم إصالح 

 مؤسسة بالشبكة الكهربائية وكذا تجديد 331 مؤسسة بشبكة الماء الصالح للشرب و361الصحي و
  . مؤسسة941تجهيزات 
  

 ماليير درهم 3ويتوزع الغالف المالي المخصص لتأهيل المؤسسات التعليمية الذي يبلغ  هذا،
  :كما يلي 

  
 للتعليم األولي؛ % 65 مليون درهم أو 1.960 

 
 للتعليم الثانوي اإلعدادي؛% 17 درهم أو  مليون530 

  
 للتعليم الثانوي التأهيلي؛% 11 ماليين درهم أو 310 

  
 .برسم إصالح الداخليات% 7 مليون درهم أو 200 
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   التكوين المهني2.1.3.2
  

ستتواصل الجهود الرامية إلى النهوض بقطاع التكوين المهني باعتباره قطاعا إستراتيجيا، وذلك 
اصلة برنامج تأهيل نظام التكوين في شموليته والبرنامج االستعجالي الذي يهم بعض من خالل مو

  .  الجوانب التي تحظى باأللوية
  

   تأهيل التكوين المهني1.2.1.3.2
  

تعتمد هندسة نظام التكوين المهني على مقاربة الكفاءات التي تمكن من توضيح الرهانات 
  . الصعيد القطاعيوتحديد أولويات التدخل بصفة عامة وعلى 

  
  :تروم السياسة المنتهجة في هذا المجال إلى تحقيق األهداف األربعة الرئيسية التالية

  
تلبية حاجيات االقتصاد الوطني من األطر المؤهلة من أجل تمكين المقاوالت من  

 مواجهة تحديات اإلنتاجية والتنافسية؛
 

ياة العملية عبر توفير تكوين أولي تمكين الشباب من الكفاءات الالزمة الندماجه في الح 
 مالئم؛

  
تعزيز قدرات وكفاءات المستخدمين العاملين وتحسين مسارهم المهني من خالل توفير  

 التكوين المستمر مع التركيز على محو األمية الوظيفية ؛
  

توطيد العالقات بين نظام التكوين والمقاوالت عبر النهوض بالتكوين المستمر  
 .التناوب والتكوين بالتمرسخصوصا التكوين ب

  
هذا، ويتم تحيين برامج التكوين بشكل دوري من أجل مالءمة عروض التكوين مع حاجيات 
سوق الشغل، خاصة تلك المرتبطة ببرامج التنمية المعتمدة في إطار السياسات القطاعية وبالمهن 

  .العالمية للمغرب
  

هود مختلف األطراف العمومية والخاصة ومن أجل استغالل أمثل للتكامالت المتاحة وتنسيق ج
والجمعيات المهنية المعنية خاصة منها الكنفدرالية العامة للمقاوالت المغربية والجمعية المغربية 
لصناعات النسيج واأللبسة والفدرالية الوطنية للصناعة الفدقية وجمعية مهنيي المكاتب واإلعالم وكذا 

ليات تدبير وتتبع وتقييم مخططات التكوين المناسبة من أجل النقابات، يتم إشراك الجميع في وضع آ
ضمان استمرارية مالءمة التكوين مع حاجيات سوق العمل على مستوى إعادة هيكلة الشعب والبرامج 

كما تم وضع آليات التتبع من أجل تلقي مالحظات المقاوالت حول مدى . القطاعية وتحديث التجهيزات
  .ق بعدد األشخاص المكونين وجودة التكوينتلبية حاجياتها في ما يتعل

  
ووفقا لمقتضيات ميثاق التربية والتكوين يتم تفعيل التكوين المستمر على أساس منهجية تعاقدية 

  :تُراعي خصوصيات الشَُّعب المهنية عبر ما يلي
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المجموعات المهنية للمساعدة واالستشارة التي تعنى بالنهوض بالتكوين لدى منخرطيها  
 د حاجياتهم من الكفاءات والتعبير عنها؛وتحدي

 
عقود خاصة للتكوين تمكن المقاوالت من استرجاع تحمالتها برسم إنجاز برامج تكوين  

 .مستخدميها
  

   البرنامج االستعجالي لقطاع التكوين2.2.1.3.2
  

 لضمان نجاح 2012-2008، تم إعداد البرنامج االستعجالي طبقا للتعليمات الملكية السامية
ويهدف كذلك هذا البرنامج إصالح . الح قطاع التربية والتكوين بتنسيق مع المجلس األعلى للتعليمإص

 صندوق الحسن الثاني للتنمية تم تمويلها بمساهمة دراسات 8قطاع التكوين المهني، على أساس 
  :ويتعلق االمر بالدراسات التالية. االقتصادية واالجتماعية

  
  في قطاعات الفالحة والصناعة التقليدية؛دراستين حول تنمية التلقين 

 
 دراسة حول إحداث اإلجازات المهنية؛ 

  
 دراستين حول مواكبة التنمية المندمجة للقطاع الصناعي والقطاع الفندقي؛ 

  
 دراسة حول تطوير العروض العمومية والخاصة للتكوين؛ 

  
 الشباب الذي دراستين على التوالي حول ترشيد مدد التكوين وتحسين إمكانية تشغيل 

 .يجد صعوبة في االندماج
  

 2008 يوليوز 14 ومن أجل تفعيل هذا البرنامج، تم التوقيع تحت إشراف جاللة الملك بتاريخ 
  :ت تتعلق على التوالي بما يلياعلى أربع اتفاقي

  
 شاب قروي بالتمرس في المجاالت الواعدة للقطاع الفالحي، بتكلفة 60.000تكوين  

   مليون درهم؛340إجمالية تصل إلى 
  

 الخاصة بقطاع الصناعة 2015 صانع بالتدرج من أجل مواكبة نظرة 60.000تكوين  
   مليون درهم؛451التقليدية، بتكلفة تصل إلى 

  
إحداث إجازات تطبيقية بشراكة مع الجامعات ومؤسسات التكوين المهني في مجاالت  

  الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
  

رد البشرية الالزمة لمواكبة التنمية المندمجة للقطاع الصناعي على مستوى تكوين الموا 
الطائرات والمكونات اإللكترونية والخدمات عن بعد والنسيج أجزاء صناعة السيارات و

: وتهم التدخالت المرتقبة في هذا المجال ثالثة مستويات. والجلد والصناعات الغذائية
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 مليون درهم، ومنح مساعدة مباشرة 270إلى تنمية بنيات التكوين بتكلفة تصل 
للمقاوالت لدعم الجهود المتعلقة بالتكوين، ومواكبة تنمية المراكز الصناعية المندمجة 

  .     عبر إحداث مؤسسات التكوين المتخصصة داخل هذه المراكز
  

 شاب من 100.000لتحسين إمكانية تشغيل " تأهيل"برنامج سيتواصل  وضمن هذه التدخالت
املي الشواهد الباحثين عن العمل والمسجلين بالوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات عبر التكوين ح

التقني في مجال المهن وتلقين اللغات والتواصل واإلعالم والبحث المنهجي عن الشغل من خالل تنظيم 
  . ورشات لهذا الغرض

  
   التغطية الصحية3.1.3.2

  
  .بعة في مجال الصحة إلى تكريس مبدأ الحق في الصحة للجميعتهدف السياسة الحكومية المت

  
يتعلق األمر بتوسيع الولوج للعالجات المقدمة من طرف المنظومة الصحية العمومية لكافة و

المواطنين وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود، وضمان جودة الخدمات وتوازن توزيعها على مجموع 
بار للتأثيرات والتحوالت الديموغرافية والوبائية التي تعرفها البالد التراب الوطني، مع األخذ بعين االعت

  .من أجل تعزيز التدابير الوقائية للصحة العمومية
  

 الرامية إلى 2012-2008وعلى أساس ذلك، تم إعداد وتفعيل اإلستراتيجية الوطنية للفترة 
  . تحظى باألولويةتقريب العالجات الصحية من الساكنة عبر التركيز على البرامج التي

  
  :وترتكز هذه اإلستراتيجية على المحاور األربعة األساسية التالية

  
تعزيز العروض العالجية المقدمة للمواطن مع تحسين جودتها والحرص على توزيعها  

 بشكل عادل على مختلف الجهات وبين المناطق القروية والحضرية؛
 

هيل المستشفيات وإدخال آليات إعادة هيكلة القطاع العام الصحي خصوصا عبر تأ 
تدبيرية جديدة من خالل التعاقد مع المؤسسات االستشفائية، وإعادة تموقع مختلف 
المتدخلين في المنظومة الصحية من أجل إضفاء مزيد من التكامل، وذلك عبر إقرار 
شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص تعتمد على مقاربة االنخراط الفعلي وكذا مع 

  مات غير الحكومية؛المنظ
  

انتهاج التخطيط اإلستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد عبر إعداد مخططات وطنية  
خاصة وهادفة من أجل مواجهة بعض األمراض المزمنة كالسرطان وأمراض القلب 

  والشرايين والسكري والقصور الكلوي واألمراض العقلية؛
  

ر مع جميع الفاعلين، ترمي إلى ضمان اعتماد سياسة محكمة في مجال األدوية، بتشاو 
 الجودة والوفرة بمختلف مناطق التراب الوطني؛

  
في أفق % 25تقليص الحصة التي تتحملها اُألَسر في تمويل الصحة لتصل إلى  

2015. 
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 وفاة عن كل 50 إلى 227 هذا، وتعطى أهمية خاصة لنسبة وفيات األمهات لتقليصها من 
.  والدة1.000 وفاة عن كل 15 إلى 37األطفال من أجل تقليصها من  والدة، ونسبة وفيات 100.000

روطافيروس ( مليون درهم القتناء اللقاحات 300في هذا اإلطار، سيخصص غالف مالي يبلغ 
  . 2010 مولود خالل سنة 600.000لفائدة ) وبنوموكوك
  

  :ويتمحور برنامج العمل حول العناصر األساسية التالية
  

تقبال بالمؤسسات العمومية الصحية عبر إصالح المراكز المتواجدة تعزيز بنيات االس 
 في هذا وإحداث وحدات جديدة مع التركيز على المناطق التي تعاني من خصاص كبير

  ؛المجال
  

مجال تدبير الوحدات الصحية وتحسين ظروف إقرار مبادئ الحكامة الجيدة في  
  : عبراإلستقبال

  
ي مختلف الوحدات بالقطاع من أجل ضمان استعمال تعزيز القدرات التسييرية لمسؤول 

  أمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة؛
  

تسريع مسلسل الالتمركز الرامي إلى توسيع اختصاصات المسؤولين المحليين سواء  
  على مستوى المراكز االستشفائية أو الخدمات اإلدارية والتقنية؛

  
  .ت التتبع المستمر وتقييم األداءاعتماد طرق تدبيرية جديدة عبر تفعيل آليا 

  
هذا، وبعد تعميم التأمين اإلجباري عن المرض لفائدة مستخدمي ومتقاعدي القطاعين الخاص 

 أعطيت والعام وكذا قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وتوسيع سلة العالجات الُمَؤمَّن عليها
.  لذوي الدخل المحدودلفائدةة تادلة أزيالل نظام المساعدة الطبية بجهلسبيل التجربة اإلنطالقة على 

هذه المرحلة تقييم وسيتم تعميم هذه العملية تدريجيا لتغطي مجموع التراب الوطني على ضوء 
ين ذوي الدخل مستفيدمن ال ماليين 8,5وتبعا لذلك، ستشمل التغطية الصحية حوالي . التجريبية
  .       المحدود
  

   ومحاربة الفقراألكثر خصاصاتعزيز استهداف الساكنة  2.3.2
  

  تعزيز استهداف الساكنة األكثر خصاصا 1.2.3.2
  

تحسين توزيع ثمار النمو عبر منح مساعدات إلى  ااسأستهدف التدابير المتخذة في هذا اإلطار 
جها إلى التعليم  تعزيز ولوتوفير ظروف عيش مالئمة من خالل  بغية ،مباشرة للسكانة األكثر خصاصا

  .والصحة
  

  المناطقعلى أساس معايير تتعلق بمستوى فقر استهدافب ،يتعلق األمر على الخصوصو
المعنية  الولوج إلى البنيات والخدمات األساسية وظروف عيش الساكنة في ما يخصالمعنية 

  :  تحقيق األهداف التاليةمن أجلوذلك ، المساعدات المباشرةب
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 المدرسية وتقديم الدعم المالي واللوازم حقائبالتحسين الولوج إلى التعليم عبر توزيع  
 من أجل محاربة الهدر المدرسي وتنمية النقل المدرسي بالعالم ،)برنامج تيسير(

 القروي وتوزيع البذل المدرسية؛
  

تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية عبر التعميم التدريجي لنظام المساعدة الطبية  
 . عبر استعمال لقاحات جديدةنسبة وفيات األطفالوتسريع برنامج تقليص 

 
 ما 2010لتدابير استهداف الساكنة األكثر خصاصا المتوقعة برسم سنة وتبلغ الكلفة اإلجمالية 

    . مليار درهم1,750قدره 
  

   الفقرمحاربة 2.2.3.2
  

   المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  1.2.2.3.2
  

خالل الخطاب من  انطالقتها جاللة الملك تندرج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى
، في إطار نظرة شمولية ترمي إلى توزيع أفضل لثمار التنمية لفائدة 2005 ماي 18لـ التاريخي 

الفئات األكثر خصاصا وتعزيز ولوجها إلى الخدمات االجتماعية األساسية انطالقا من مقاربة تضع 
  .اإلنسان في صلب مسلسل التنمية

  
مبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى المساهمة الفعالة في تقليص الفوارق هذا، وتهدف ال

االجتماعية بين المواطنين والفوارق المجالية بين جهات المملكة عبر محاربة الفقر والتهميش والهشاشة 
 جماعة قروية وحيا حضريا في جميع أنحاء التراب 660واختالالت أخرى كضعف التجهيز بأكثر من 

  .الوطني
  

بتكثيف جدوى ترتكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عملها على التدخالت الكفيلة و
 على وجه الخصوص ويدخل في هذا اإلطار . على ظروف عيش الساكنة المعنيةالمشاريع والعمليات 

ولوج األنشطة المدرة للدخل وإنجاز التجهيزات األساسية الالزمة بالمناطق المستهدفة من أجل توسيع 
السكان المعنيين إلى الخدمات األساسية المتعلقة بالتعليم والصحة والكهرباء والماء الصالح للشرب 

  .والتطهير والنقل والثقافة والرياضة
  
المبادرة الوطنية للتنمية من أجل إضفاء مزيد من االلتقائية والتنسيق والتكامل على برامج و

البشرية وتعزيز فعاليتها وبالتالي إنجاز األهداف المتوخاة من المبادرة في أحسن الظروف، تم اعتماد  
. الت وكذا على مستوى اإلدارة المركزيةاإطار مؤسساتي عملي على مستوى مختلف األقاليم والعم

تقاء وتفعيل وتتبع العمليات التي تهم الساكنة المعنية على ويهدف هذا اإلجراء إلى تحسين شروط ان
  . مختلف المستويات

  
هذا، ويخضع مسلسل إعداد التخطيط والبرمجة والتفعيل والتتبع لمقاربة تصاعدية تراعي 

يساهم في هذه المقاربة التشاركية والمندمجة والالممركزة، و. التطلعات الحقيقية للساكنة المستهدفة
علين المحليين خاصة منهم مصالح الدولة الالممركزة والجماعات المحلية والمنتخبين وممثلي جميع الفا
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ومن شأن المنهجية المعتمدة أن تضمن انخراطا فعليا للساكنة المعنية في المشاريع، . المجتمع المدني
  .واستمرارية التدخالت والحفاظ على المكتسبات

  
مساطر إدارية مبسطة تهدف إلى لحكامة الجيدة من خالل باعتماد مبادئ ايتم إنجاز المشاريع و

.  للنفقات العموميةالقانونية  وكذا المنظومةالشفافيةمعايير تنفيذ ، مع احترام الضمان السرعة في 
مسلسل إنجاز مشاريع لتم تعزيز المراقبة البعدية وعمليات االفتحاص والتتبع والتقييم فقد مقابل، بالو

  . المبادرة
  

 ماليير درهم موزعة 10تكلفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجميع مكوناتها بحوالي وتقدر 
  :ويتم تمويل هذه العملية بواسطة. 2010-2006على الفترة 

  
  ؛2010 مليار درهم برسم سنة 1,4 ماليير درهم منها 6الميزانية العامة في حدود  

  
  . مليار درهم لكل منهما2في حدود الجماعات المحلية والتعاون الدولي في شكل هبات  

  
 حكامة البرنامج تكتسي أهمية بالغة يتضح أنتفعيل المبادرة، ل أربع سنوات ومن خالل حصيلة

من خالل وضع الهيئات الالزمة الستغالل نظام المعلومات الخاص بالمبادرة وإنتاج ونشر كراسات 
كوين من أجل تعزيز قدرات المتدخلين وإعداد إستراتيجية للتواصل ومخططات التاإلنجاز ومساطر 

  .على جميع المستويات
  

 مشروعا لفائدة 18.775، في تنفيذ ما يناهز 2009 شتنبر 30 وتتمثل اإلنجازات، إلى غاية
  . مليار درهم11,3 ماليين مستفيد مباشر بمبلغ يصل إلى 4,6

  
يش المواطنين وبفضل منهجية القرب، تم تسجيل نتائج ملموسة على مستوى تحسين ظروف ع

  .  2008سنة % 9 إلى 1998سنة % 16,3المعنيين ومحاربة الفقر الذي انتقل معدله من 
  
 المجيد  في خطاب العرش الواردةبالنسبة للسنوات المقبلة، وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية و
هداف المتعلقة ، سيتم التركيز على تعزيز فعالية التدخالت بغرض إنجاز األ2009 يوليوز 30بتاريخ 

العيش عبر تشجيع األنشطة المدرة للدخل وتوسيع ولوج الساكنة المعنية إلى الخدمات ظروف بتحسين 
أطفال الشوارع وألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة مع إيالء العناية الالزمة لوالتجهيزات األساسية 

لعنصر النسوي وتعزيز التقائية كما سيتم التركيز على تأهيل ا. صعبةوالنساء المتواجدات في وضعية 
  .مختلف التدخالت

  
   عمليات أخرى لمحاربة الفقر والتهميش2.2.2.3.2

  
تتجلى العمليات األخرى لمحاربة الفقر والتهميش أساسا في تفعيل برنامج تحدي األلفية الذي 

ى مدى خمس  مليون دوالر عل700  يناهزيستفيد من تمويل حكومة الواليات المتحدة األمريكية بمبلغ
وقد وشرع . 2008 شتنبر 15وقد دخلت االتفاقية المتعلقة بهذا البرنامج حيز التطبيق بتاريخ . سنوات

 عبر انطالق أشغال زرع أشجار الزيتون بإقليم 2009في تنفيذ أولى العمليات خالل بداية سنة 
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وكالة "تحت إشراف العرائش وبرنامج غرس األشجار المثمرة والصناعة التقليدية والصيد البحري 
ومن أجل ضمان شروط .  الوزير األولرأس مجلسها اإلداري السيد التي ي"الشراكة من أجل التقدم

نجاح هذا البرنامج، يتم اختيار المشاريع وفق مبادئ الحكامة الجيدة بتشاور واسع مع الساكنة المستفيدة 
 ." اإلجتماعيالنوع"ات على صعيد والتركيز على عمليات تتبع وتقييم األداء ومدى تأثير العملي

 
  تحسين ظروف عيش السكان3.3.2

  
يتم تحسين ظروف عيش السكان عبر العمليات الرامية إلى المحافظة على البيئة التي تم 
التطرق إليها أعاله وتفعيل السياسات المناسبة في مجال السكن وتطوير البنيات المتعلقة بالتنقالت 

  .ى البنيات الثقافية والرياضيةالحضرية وتوسيع الولوج إل
  

   السكن1.3.3.2
  

   إنجازات القطاع1.1.3.3.2
  

واعتبارا لهذا الدور فإن قطاع السكن  قطاع السكن رافعة لتنمية االقتصادية واالجتماعية، يمثل
  .الملكية الساميةللتعليمات يندرج ضمت أولويات الحكومة تنفيذا 

  
الخصوص في ارتفاع وتيرة إنجاز المشاريع، حيث بلغ وقد سجل القطاع تقدما هاما تجلى على 

 223.600 حوالي 2009عدد المساكن التي توجد في طور اإلنجاز خالل الستة أشهر األولى من سنة 
  .2008سنة خالل  في إنجازها تم الشروع 165.000وحدة، تضاف إليها 

  
لغ بالمجال الحضري  العجز المتراكم خالل العقود الماضية والذي بتراجعوبذلك، يتأكد 

 مقابل تزايد 2008 وحدة جديدة خالل سنة 120.000 تم إنتاج حيث. 2007 وحدة نهاية 1.130.000
  . وحدة100.000الطلب ب 
  

  المعتمدة السياسة 2.1.3.3.2
  

 إلى المقاربة المعتمدة من طرف السلطات يرجع التطور الملحوظ الذي عرفه قطاع السكن
  :إلى النهوض بالعرض والطلبتالزم بشكل مالعمومية والرامية 

  
   تعزيز العرض 1.2.1.3.3.2

  
   توفير مناخ مالئم-أ

  
تتعلق على الخصوص بترشيد  المبادرات المعتمدة عدة أشكال وعلى مستوى العرض، تَتَِّخذُ

اإلطار المؤسساتي عبر تجميع كل المؤسسات العمومية المكلفة بالسكن في مجموعة العمران، وتعبئة 
ألراضي الدولة بغية تفويتها للمنعشين العقاريين بأثمان مناسبة، ووضع تحفيزات ضريبية واسعة 

نتوجات بهدف مالءمتها مع الحاجيات، ملفائدتهم من أجل تقليص تكلفة المنتوج النهائي، وتنويع ال
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 وصندوق وتعبئة الموارد المالية الالزمة لفائدة القطاع من خالل رفع مجهود الميزانية العامة للدولة
  .التضامن للسكنى، وإحداث مدن جديدة وفتح مناطق للتعمير محادية للمدن

  
  السكن بثمن ضعيف:  عرض منتوج جديد -ب

  
  السكن االقتصادي بكلفة في حدودتم إغناء العرض بمنتوج جديد، يتعلق بانطالق برنامج بناء

 من الحد 1,5 ال يتجاوز  درهم للمسكن الواحد وتخصص لألسر ذات الدخل الضعيف الذي140.000
وستُعمَّم البرامج . وبذلك، ستتمكن فئات جديدة من الساكنة من الولوج لسكن الئق. األدنى لألجور

 والمناطق التي لو المتعلقة بهذا المنتوج على جميع أنحاء التراب الوطني بما فيها المناطق القروية
وتسريع المنتوج الجديد  هذال  النجاح ظروفتوفيرومن أجل . تشملها سابق برامج القطاع الخاص

 سكن بالمجال الحضري 500إنجاز المندرجة ضمن هذا المنتوج قصد تستفيد البرامج ، نجازاإلوتيرة 
  .2008 سكن بالعالم القروي من إعفاء ضريبي شامل طبقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 100و

  
ذا البرنامج، إذ ستتولى طبقا لالتفاقية هذا، وستلعب مجموعة العمران دورا رئيسيا في إنجاز ه

 تحت إشراف جاللة الملك، السهر على إنجاز ثلثي هذا البرنامج من 2008 مارس 29الموقعة بتاريخ 
  .  مليون درهم15.500 سكن بتكلفة إجمالية تصل إلى 129.000خالل بناء 
  
المنعشين العقاريين باإلضافة إلى ذلك، سيمكن إنجاز هذا البرنامج من ظهور جيل جديد من و

عن طرق جديدة كما سيمكن من تشجيع البحث . المتوسطين إلى جانب المنعشين العقاريين الكبار
وجعل المغرب يستفيد من تقنيات البناء الجديدة التي أبانت عن نجاحها إلنجاز المجمعات السكنية 

 جديدة تعتمد على االستعمال بالخارج على مستوى التحكم في التكاليف واآلجال، وكذا ابتكار تقنيات
وفي هذا اإلطار، وباإلضافة إلى . ة المحليةوتحترم التقاليد وخصوصيات الهندسالمكثف للمواد المحلية 

" سمي هنداي أوروب" من طرف مجموعة العمران وشركة 2008 أبريل 17االتفاقية الموقعة بتاريخ 
 2009 يوليوز 24م التوقيع على اتفاقيتين بتاريخ تهدف إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الالزمة، توالتي 

وتروم . بين مجموعة العمران وعلى التوالي فدرالية صناعة مواد البناء والجمعية المهنية لإلسمنتيين
هذه االتفاقيات إلى توفير مواد جيدة بأثمان تفضيلية ألوراش هذا البرنامج، والمحافظة على أثمان 

، والتحمل الجزئي لتكاليف نقل الكميات الموجهة لهذه األوراش على 2007اإلسمنت في مستوى يناير 
  .2013طول الفترة الممتدة إلى غاية 

  
 تحت إشراف جاللة الملك بين الحكومة ممثلة 2009 فبراير 16ووفقا لالتفاقية الموقعة بتاريخ 

ة، ورؤساء المجلس في وزير االقتصاد والمالية ووزير اإلسكان والتعمير والتهيئة المجالية من جه
 تعبئة تالمديري لمجموعة العمران والفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، من جهة أخرى، فقد تم

 210.000 هكتارا من أجل دعم السكن االجتماعي الرامي إلى بناء 3.853أراضي الدولة على مساحة 
ى الخصوص للشرائح  مليار درهم ودعم السكن الموجه عل52وحدة باستثمار إجمالي يقدر ب 

ومن المرتقب أن يصل عدد الوحدات التي سينطلق إنجازها من طرف مجموعة العمران إلى . الوسطى
  .2012 و2010 وحدة بين سنتي 74.000 ستضاف إليها 2009 وحدة في متم سنة 56.000
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   إحداث مراكز جديدة للتنمية الحضارية -ج
  

إلى تخفيف الضغط على المدن الكبرى وتنويع يهدف إنجاز مراكز جديدة للتنمية الحضرية 
باإلضافة إلى مواصلة العمليات المتعلقة بمدن تامنصورت بالقرب من مراكش . العرض السكني

وتامسنا قرب الرباط وتاكديرت بضواحي أكادير وباديس بالقرب من الحسيمة والشرافات بضواحي 
ء، أعطى جاللة الملك انطالقة مشروعين طنجة ولخيايطة بالقرب من بوسكورة بضواحي الدارالبيضا

 21.000 هكتار وساكنة تقدر ب 400يتعلق األمر بمركز العروي بالقرب من الناضور ويهم . جديدين
 هكتار وساكنة تقدر ب 1.200نسمة والمدينة الجديدة الشرافات بالقرب من طنجة على مساحة 

  . نسمة40.000
  

   تعزيز الطلب2.2.1.3.3.2
  

زيز الطلب، تم وضع آليات التمويل البنكية المناسبة وصناديق الضمان بالنسبة على مستوى تع
، وبالنسبة لموظفي قطاع التربية الوطنية "فوكاريم"لألشخاص المتوفرين على دخل ضعيف أو غير قار 

، وكذا توسيع مجاالت تطبيق نظام القروض الصغرى ليشمل تمويل السكن وتوسيع خدمات "فوكاليف"
كما تجدر اإلشارة إلى النجاح الذي .  المغاربة المقيمين بالخارجلفائدةلتشمل المساكن " كنضمان الس"

% 15 أسرة أي بزيادة 50.000 ما يزيد عن 2009 منه إلى نهاية ت، حيث استفاد"فوكاريم"عرفه 
يير  مال7 وقد بلغ جاري القروض المتعلق بهذا النظام ما يناهز. 2008مقارنة مع نفس الفترة من سنة 

  .درهم
  

 على اتفاقية 2009 فبراير 16لسياق، تم تحت أشراف جاللة الملك التوقيع بتاريخ ا في نفس 
بين الحكومة ممثلة في وزير االقتصاد والمالية من جهة، ورؤساء التجمع المهني لبنوك المغرب 

الوسطى والصندوق المركزي للضمان، من أجل توسيع االستفادة من ضمان السكن ليشمل الطبقة 
 تم الشروع في 2009في هذا اإلطار، وخالل الستة أشهر األولى من سنة . ومستخدمي القطاع الخاص

 وحدة 6.900 فيال اقتصادية، وفي نفس الفترة تم االنتهاء من إنجاز 4.400 وحدة منها 21.000إنجاز 
  . فيال اقتصادية870منها 

  
   مواصلة تنفيذ البرامج العادية3.2.1.3.3.2

  
مدن "وازاة مع ذلك، يتواصل تنفيذ البرامج العادية التي توجد في طور اإلنجاز والمتعلقة ببالم
ومحاربة السكن غير الالئق والعشوائي ومعالجة إشكاليات المساكن المهددة باإلنهيار " بدون صفيح

  . والبرامج الخاصة باألقاليم الجنوبية للمملكة
  

امج مدن بدون صفيح الذي يغطي الفترة      وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن برن
 مدينة، بكلفة 83 حي صفيحي موزعة على 1.000 أسرة تقطن بحوالي 298.000 يهم 2004-2012

وحتى نهاية الستة .  ماليير درهم10 مليار درهم تتحمل الدولة منها أكثر من 25إجمالية تصل إلى 
 البرنامج، وقد تم اإلعالن حتى اآلن عن   مدينة في هذا64، انخرطت 2009أشهر األولى من سنة 

 138.000واستبدال ما يزيد عن  مواطن 690.000وبذلك، تمت إعادة إسكان .  مدينة بدون صفيح37
سيتم  سكن صفيحي، 39.000 إزاحة ما يناهزومع نهاية السنة الحالية وبعد . غير الئق يسكن صفيح
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خالصات التجارب السابقة، تعطى أهمية ا من وانطالق. مدن بدون صفيحك مدينة جديدة 26 اعتبار
خاصة للمواكبة االجتماعية لعمليات إعادة اإلسكان، عبر توفير للتجهيزات االجتماعية والضرورية 

  .لألسر المستفيدة بشكل متزامن مع إنجاز الوحدات السكنية
     

   وضع سياسة للتنمية الحضرية2.3.3.2
  

الحضرية إلى تحسين إطار عيش المواطنين بمختلف تهدف االستراتيجية الوطنية للتنمية 
  . المراكز الحضرية التي تواجه تحديات التوسع السريع الناجم باألساس عن الهجرة القروية

  
 إلى توفير 2007 يوليوز 30كما جاء في خطاب العرش بتاريخ  هذه اإلستراتيجية ترومو

ريم، وتجسيد القيم المغربية األصيلة، في للعيش الك جعل حواضرنا مجاال رحبا "ـالظروف الالزمة ل
  ". ياالجتماع حسن الجوار والتضامن، والتمازج

وبفضل انتهاج سياسة مندمجة تجمع بين الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية 
كل  أن تلعب المدينة دور محرك للتنمية الجهوية والوطنية وتشتتوخى هذه المقاربةللتنمية الحضرية، 

  . عامال في التماسك االجتماعي
  

من  بكل من سطات والجديدة، وبعد النجاح الذي عرفته التجربة النموذجيةفي هذا الصدد، 
 تعاقدي بمساهمة مختلف الفاعلين المعنيين على الصعيدين الوطني والمحلي للنهوض خالل وضع إطار

 التعليم والتكوينوكذا على مستوى ي المدينتين وتعزيز تنافسيتهما على الصعيد الصناعي والسياحب
  هذه التجربة مع مالءمتها للخاصيات المحليةوتحسين محيط عيش المواطنين، سيتم تعميموالبحث 
  . مدن متوسطة أخرىتشمل

  
وموازاة مع ذلك، سيتم القيام بعملية تهم المدن الكبرى الجهوية والرئيسية التي تتطلب حاجيات 

برى ترتبط بالتهيئة الحضرية، ويتعلق األمر أساسا بمشاريع أبي رقراق وقد انطلقت مشاريع ك. خاصة
 علما أن مشاريع اإلصالح والتأهيل الحضري توجد قيد اإلنجاز في  أنفا-بالرباط وسال والدارالبيضاء

  .أهم المراكز الحضرية
  
 لمدن  بالنسبة2002من شأن وحدة المدينة التي تم تكريسها من طرف الميثاق الجماعي لسنة و

الدارالبيضاء والرباط وسال وفاس ومراكش وطنجة أن تساهم في تحسين حكامة هذه المدن وتوزيع 
  .أمثل لمواردها

  
إجماال، ترمي اإلستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية إلى تفعيل سياسة عمومية منسجمة و

مشروع المجتمعي المبني على وفعالة لتحسين الحكامة المجالية ورفع التحديات الحالية وإرساء دعائم ال
  .التضامن واالندماج االجتماعي

  
   التنقالت الحضرية3.3.3.2

  
يعاني قطاع النقل من اختالالت كبيرة نتيجة التوسع المستمر للمجاالت الحضرية واألنشطة، 

اعي بالمقابل لم يتم تطوير وسائل النقل الجمو. وهم ما نجم عنه حركة كثيفة للتنقل داخل المدن الكبرى
على المستويات الكمية والنوعية، مما أدى إلى تطور غير متوازن للجوالن في شكل سيارات خاصة أو 
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ومما زاد األمور . سيارات األجرة، وبالتالي حصول االزدحام الذي نالحظه بمختلف المدن الكبرى
رق وضعف تدبير تعقيدا، عدم مالءمة القدرة االستيعابية لشبكات الصرف وهيكلة وتدبير ملتقيات الط

وهو ما وضع عراقيل حقيقية أمام ولوج الساكنة خاصة منها ضعيفة الدخل إلى . الجوالن والتوقف
الخدمات األساسية أو إلى عملها وازدياد أخطار حوادث السير واالستهالك المفرط للطاقة وتفاقم تلوث 

  .الجو ومشاكل حضرية أخرى تتعلق أساسا بالضوضاء
  
ختالالت المذكورة، تعمل الحكومة على تفعيل إستراتيجية لقطاع النقل بغية الحد من االو

الحضري بشراكة بين الدولة والجماعات المحلية والمهنيين، ترتكز على وضع نظام للنقل العمومي 
بجودة عالية يستجيب لحاجيات المستعملين، وتدبير فعال للجوالن وشبكة الصرف الحضرية، ونظام 

اإلطار المؤسساتي على مستوى سيعمل على الرفع من مهنية القطاع وتحديث مما لتمويل القطاع، 
  .ألنشطة النقل الحضرياإلدارة المركزية والمدن الكبرى، ومراجعة اإلطار القانوني والتنظيمي 

  
 2007وقد تم إحداث صندوق لدعم النقل العمومي الحضري والنقل الرابط بين المدن سنة 

. 2009 و2008ليون درهم، مع المحافظة على نفس المبلغ برسم سنتي  م400بغالف مالي يصل إلى 
يتم إعداد مشروع قانون يهدف إلى تحديد التوجهات الكبرى للنمو المستقبلي للقطاع، ويتضمن على و

  .الخصوص ضرورة إعداد مخططات للتنقل الخاصة ببعض المدن بتعاون مع الجماعات المجاورة
  

يتعلق األمر أساسا بمشاريع خطوط و هيكلة في إطار هذا المنظوريع الموقد تم اعتماد المشار
 ماليير درهم والدارالبيضاء على مسافة 3,9 كلم بتكلفة تصل إلى 21الترامواي بالرباط على مسافة 

 كلم بالدارالبيضاء بتكلفة 63 مليار درهم والشبكة الجهوية السريعة على مسافة 6,4 كلم بتكلفة تبلغ 28
ليار درهم باإلضافة إلى إحداث تدبير مفوض للنقل بواسطة الحافالت بالمدينتين  م11تصل إلى 
  .المذكورتين
  

   توسيع الولوج إلى البنيات التحتية الثقافية والرياضية4.3.3.2
  

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

  
 ما يخص البنيات الثقافية، سيتم التركيز على تعميم إحداث البنيات الالزمة بمختلف أنحاء في

ويتعلق األمر على الخصوص بإنشاء مؤسسات القرب والمتمثلة أساسا في دور الثقافة . المملكة
. والمسارح والمكتبات العمومية ومعاهد الموسيقى، وذلك بشراكة بين الدولة والجماعات المحلية

باإلضافة إلى إنجاز مؤسسات ثقافية ذات طابع وطني كالمتحف الوطني للفنون التقليدية بالرباط و
  .الممول من طرف الميزانية العامة بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية

  
لكية في ما يتعلق بالبنيات الرياضية تم إعداد خارطة الطريق من أجل تنفيذ التعليمات الم

السامية المتضمنة في الرسالة التي وجهها جاللة الملك للمشاركين في األيام الوطنية للرياضة المنعقدة 
  . من أجل إعطاء نفس جديد للرياضة الوطنية2008 أكتوبر 25 و24يومي 
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في هذا اإلطار، تم وضع لبنة أولى في مسار تأهيل اإلطار القانوني المنظم للرياضة، وذلك و
 30-09 على مشروع قانون رقم 2009 شتنبر 10 اجتماع مصادقة مجلس الحكومة خالل من خالل

  :ويهدف هذا النص إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية. يتعلق بالتربية البدنية والرياضة
  

إضفاء االنسجام على المنظومة القانونية الوطنية ومالئمتها مع التشريعات الدولية  
  المعمول بها في هذا المجال؛

  
  تنافسية والشفافية لدى الفاعلين الرياضيين؛التعزيز  

  
  تشجيع االستثمار الخاص في مجال الرياضة؛ 

  
إحداث إطار قانوني يوضح شروط ممارسة الرياضة االحترافية في أفق إحداث عصبة  

  . 2012-2011احترافية لكرة القدم ابتداء من سنة 
  
شغال األانتهاء التحتية الرياضية، من خالل يات البنستتم مواصلة إنجاز باإلضافة إلى ذلك، و

 هكتارا بتكلفة 82ويتعلق األمر بملعب بطنجة على مساحة . 2010ثالثة مالعب أولمبية خالل سنة ب
 مليون 830 هكتارا بتكلفة تصل إلى 58 مليون درهم، وملعب بمراكش على مساحة 845تقدر بحوالي 

كما سيتم الشروع في .  مليون درهم860تكلفة تقدر ب  هكتارا ب60درهم، وملعب بأكادير على مساحة 
 2,08 هكتار بتكلفة تصل إلى 100 الكبير بالدار البيضاء على مساحة المركب الرياضيإنجاز أشغال 
كما سيتم . 2013 في أفق المركب الرياضيومن المرتقب أن تنتهي األشغال بهذا . ماليير درهم

ءات الرياضية عن قرب كمالعب األحياء والقاعات المغطاة  الفضاوتوفيرإصالح المراكز الرياضية 
 األحياء شبه الحضرية في ممارسة الرياضة بجميع انحاء البالد لفائدة األطفال توسيع مجالمن أجل 

 األشخاص المعاقين، قصد تشجيع تألق المنتخبات الوطنية وظهور أبطال وكذا لفائدةوالعالم القروي 
وتجدر اإلشارة بهذا الصدد أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . رياضيةالغد في مختلف األنواع ال

  .تساهم بشكل فعال في تحديد هذه البرامج وتمويلها
  

   تأهيل العالم القروي5.3.3.2 
      

تهدف السياسة المعتمدة في هذا المجال إلى تقليص الخصاص الذي تعاني منه الساكنة المعنية 
 على مستوى الدخل والتجهيزات والولوج إلى الخدمات األساسية المتعلقة خاصة بالمناطق الجبلية

  . العزلة والبعد عن المراكز االقتصادية الحيوية للبالدفك بالتعليم والصحة و
  
يتم في هذا الصدد تفعيل البرامج الرامية إلى تحسين أداء القطاع الفالحي، وتنويع مصادر و

سبة التمدرس بالعالم القروي خاصة لدى الفتيات، بفضل تكثيف دخل الساكنة القروية، والرفع من ن
شبكة مؤسسات التعليم األساسي وتوفير مساكن للمعلمين بهذه المناطق ومضاعفة عدد الداخليات 
والمطاعم المدرسية وتجهيز المدارس بالمعدات الصحية وشبكات التطهير وإنجاز البنيات التحتية لتقديم 

  .العالجات الطبية
  
تدريجيا مختلف مناطق المملكة من الخاصة بالعالم القروي البنيات التحتية  برامج تغطي، وهذا

وقد استفاد حوالي . المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب والربط بالشبكة الكهربائيةخالل العمليات 
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بائية بتكلفة  دوار بالشبكة الكهر3.000، ويتم حاليا ربط 1996 دوار من الكهرباء منذ سنة 35.000
% 18 مقابل 2010في أفق % 99 مليار درهم، وبذلك ستصل نسبة الكهربة إلى 17إجمالية تصل إلى 

% 14 مقابل 2010في أفق % 92، في حين ستصل نسبة التزود بالماء بالعالم القروي إلى 1995سنة 
نتقال من إنجاز  كما تم تسريع وتيرة البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية عبر اال.1994سنة 

 كلم، وذلك من أجل فك العزلة عن العالم 2.000 كلم سنويا من الطرق والمسالك القروية إلى 1.500
باإلضافة إلى إنجاز . حسب التوقعات األصلية 2015 عوض 2012في أفق % 80القروي بنسبة 

بين ميزانية بشراكة   مليار درهم يتم تمويلها15 كلم بكلفة إجمالية تصل إلى 15.500وتهيئة وتحسين 
  .الدولة والصندوق الخاص بالطرق والجماعات المعنية

  
في إطار " باكت"عزلة الساكنة القروية، تم الشروع في إنجاز برنامج ونفس اإلطار، وللحد من 

 9.263، ليشمل 2011تعميم الولوج إلى الهاتف النقال في أفق هدف بالخدمة العمومية لالتصاالت، 
  . مليار درهم1,44مليوني نسمة بتكلفة تقدر ب ناهز ما يجماعة تضم 

  
.IIIتحسين التدبير العمومي واستمرار سياسة االنضباط الموازني   

  
قد تم إعداد مشروع قانون المالية في سياق يتسم بالحرص المزدوج على تحسين التدبير ل

  .العمومي واستمرار سياسة االنضباط الموازني
  

  ي تحسين التدبير العموم1.3
  

يروم إصالح التدبير العمومي إلى الرفع من شفافية وفعالية التدخالت العمومية للدولة من أجل 
إحدى األولويات األساسية للحكومات على الصعيد الدولي كاالستجابة للمتطلبات الملحة للساكنة، 
  .خصوصا مع ظهور مجتمع مدني نشيط

  
دنا على مستوى إصالح اإلدارة وقد تم قطع أشواط مهمة في هذا المجال من طرف بال

  .ومسلسل الميزانية
  

   إصالح اإلدارة1.1.3
  

 مهام إنتاج عن اإلدارة تخليبفعل التحوالت العميقة لدور الدولة، تمثلت على الخصوص في 
بعض السلع والخدمات التجارية وبعض العمليات اإلجرائية والتنفيذية نتيجة لعمليات الخوصصة 

شطة للقطاع الخاص، أصبحت اإلدارة مطالبة بإصالح عميق يشمل مهامها وتفويض تدبير بعض األن
وبنياتها بغية مالءمتها مع هذا السياق واالستجابة للحاجيات االجتماعية واالقتصادية للمواطنين 

  . للخدمة العموميةوالمقاوالت باعتبارهم زبناء ومرتفقين 
  
ن جودة الخدمات المقدمة من طرف كتسي هذا اإلصالح طابعا مهما واستعجاليا خصوصا أوي

 عامال في تحديد تنافسية الدول في جلب االستثمارات والرساميل األجنبية ضحتاإلدارات العمومية أ
  .الالزمة لتنميتها
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سيتم تكثيف الجهود من أجل إرساء دعائم إدارة فعالة وقادرة على تحفيز التنمية االقتصادية و
  .  بأقل تكلفة للمرتفقين، مواطنين كانوا أو مقاوالتالمستدامة وتقديم خدمات ذات جودة

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

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

  اخل اإلدارات؛تشجيع ظهور دينامية التغيير والتحديث المستمر د 
  

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

  
  دعم وتتبع تنفيذ مشاريع التحديث المقترحة من طرف مختلف الوزارات؛ 

  
  .مواكبة المبادرات الخالقة  في مجال تحديث اإلدارة 

  
  :دارة حول المحاور األساسية الثالث التاليةهذا، ويرتكز إصالح اإل

  
  مالءمة البنيات اإلدارية؛ 

  
  تحديث تدبير الموارد البشرية؛ 

  
 .تبسيط المساطر اإلدارية واعتماد اإلدارة اإللكترونية 

  
   مالءمة البنيات اإلدارية1.1.1.3

  
نتيجةً لعمليات أضحى من الالزم على اإلدارة مالءمة بنياتها مع تطور المهام المنوطة بها، 

الخوصصة وتفويت بعض األنشطة غير الرئيسية للقطاع الخاص وتقدم مسلسل الالتركيز والمعتمد 
على توزيع جديد لالختصاصات والمهام بين اإلدارات المركزية وتمثيلياتها المحلية، كما سبقت اإلشارة 

  .لترابيإلى ذلك أعاله بمناسبة التطرق لتثبيت العمل الحكومي على المستوى ا
  

   إصالح تدبير الموارد البشرية 2.1.1.3
  

 تعزيز الجوانب المهنية والكفاءاتيهدف تحديث تدبير الموارد البشرية إلى الرفع من الفعالية و
  :على ثالثة محاور رئيسيةهذا اإلصالح داخل الوظيفة العمومية، ويرتكز 

  
  ؛وضع اآلليات الالزمة إلقامة تدبير توقعي للموارد البشرية 

  
  إرساء دعائم ثقافة جديدة لتدبير الموارد البشرية؛ 

  
  .مأسسة التكوين المستمر 
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   وضع آليات تدبير توقعي للموارد البشرية1.2.1.1.3
  

تتجلى هذه اآلليات أساسا في إعداد الدالئل المرجعية للوظائف والكفاءات الهادفة إلى وضع 
تحديد الوظائف الُمثلى الخاصة بكل قطاع تصنيف ألنشطة مختلف القطاعات الوزارية ولموظفيها و

وتصنيف هذه الوظائف حسب المجاالت والتخصصات المهنية وتقديم خريطة للكفاءات المطلوبة وفق 
  .مجاالت العمل

  
ويمكن دليل الوظائف والكفاءات من التقييم الموضوعي لحاجيات كل وزارة من الوظائف على 

قبلي، وبالتالي إعادة تنظيمها على هذا األساس من أجل المستويين الكمي والنوعي وتطورها المست
مالءمة الكفاءات مع التطورات المرتقبة، وتحسين الرؤية المتعلقة بالموارد البشرية على المدى القصير 

  .والمتوسط
  

تمت تغطية جل القطاعات بفضل تعزيز األنظمة المعلوماتية المخصصة لتدبير الموظفين، و
  . ئف والكفاءات يخص أهم أصناف الموظفين واألطراإلدارية بدليل للوظا

 
ويتم تفعيل التدبير التوقعي لألعداد والوظائف والكفاءات بتزامن مع االنتهاء من إعداد الدالئل 

  .المرجعية للوظائف والكفاءات
   إرساء ثقافة جديدة لتدبير الموارد البشرية2.2.1.1.3

  
 شرية على االستحقاق والكفاءة، ويرتكز تطبيقها علىتعتمد الثقافة الجديدة لتدبير الموارد الب

  : المبادئ التالية
  

 ضمان اإلنصاف والشفافية في ولوج الوظيفة العمومية ونظام األجور؛ 
 

  اعتماد نظام العقود لتوظيف كفاءات معينة لمدة محددة قصد إنجاز بعض مشاريع؛  
  

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

 
  تقييم الموظفين على أساس المردودية وحسن األداء وتوسيع شبكة التنقيط؛ 

  
مالءمة نظام الترقي للموظفين، سواء عن طريق االمتحانات المهنية أو االختيار، مع  

  .مبادئ الكفاءة واالستحقاق
  

   مأسسة التكوين المستمر3.2.1.1.3
  

 إلى مالءمة التخصصات المتواجدة مع الكفاءات المطلوبة حسب الدليل ين المستمريهدف التكو
والكفاءات الُمَعد من طرف كل قطاع وزاري من أجل تمكينه من أداء المهام المرجعي للوظائف 

  .المنوطة به في أحسن الظروف
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   تبسيط المساطر اإلدارية  ووضع اإلدارة اإللكترونية3.1.1.3
  

 مهما من تخليق الحياة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة يمثل تبسيط المساطر جانبا
 األمر بعملية تهم جميع القطاعات الوزارية التي تعمل على الرفع من كفاءاتها يتعلقو. للمرتفقين

والتخفيف من اإلكراهات اإلدارية والمساهمة في تقليص تكاليف التسيير وتحسين عالقات اإلدارة 
  .  بمرتفقيها
  
باإلضافة إلى كونها ، هام مختلف القطاعات الوزاريةمداد كراسات المساطر المتعلقة بيشكل إعو

مناسبة لتحديد وحذف المساطر المتكررة ،  العمومر اإلدارية إزاءوسيلة فعالة لتعزيز شفافية المساط
  . وغير الالزمة

  
لتكنولوجية التي هذا، ويعرف تبسيط المساطر اإلدارية وتيرة مرتفعة، وذلك بفضل االبتكارات ا

  . تمكن من تقليص آجال تداول ومعالجة المعلومات ورفع الطابع المادي عن المساطر
  
، تحظى اإلدارة اإللكترونية بأهمية خاصة من طرف الحكومة ويندرج  هذا الصدديوف

  .اعتمادها في إطار نظرة شمولية ومندمجة لتنمية مجتمع المدارك والمعلومات تدريجيا
  

، يروم المخطط الوطني اإلستراتيجي لتكنولوجيات اإلعالم والتواصل للفترة اراإلطفي هذا 
 إلى االرتقاء بوضعية المغرب من أجل تمكينه من لعب دور القاعدة الجهوية للصناعات 2009-2013

المرتبطة بتكنولوجيات اإلعالم والتواصل وجعل قطاع االتصاالت عامال في التنافسية وإحداث القيمة 
  . بالنسبة للمقاوالت واإلدارات لتعزيز االنفتاح والشفافيةالمضافة

  
تم بذل مجهودات هامة من أجل تنمية البنيات األساسية لالتصاالت سواء بالمجال وقد 

الحضري أو القروي، وتوسيع الولوج إلى األنترنيت، وتعزيز الشعب المعلوماتية على مستوى التكوين، 
  .ومة التربية والتكوينالخاص بمنظ" جيني"وتعميم برنامج 

  
وفي ما يخص اإلدارة اإللكترونية، تهدف العمليات المبرمجة إلى تبسيط وتحسين العالقات بين 

  :الفاعلين العموميين والخواص على عدة مستويات
  

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

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

وتتعلق األنظمة . الوزارية واالستعمال المشترك للوسائل الموضوعة رهن إشارتها
المعلوماتية والبرامج التي شُرع العمل بها أو توجد في مرحلة التطوير أساسا بتدبير 

مندمج لموظفي الدولة ونظام التدبير ونظام التدبير ال) الميزانية اإللكترونية(الميزانية 
  المندمج للنفقات؛
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 تنمية مواقع مختلف الهيئات العمومية على شبكة :العمومفي ما يخص العالقات مع  
االنترنيت، سواء تعلق األمر بالوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية 

وتشمل . رات اإلدارية عن بعدأو الهيئات المهنية من خالل فتح إمكانية تحميل االستما
، وسيتم تعميمها لتشمل في والتشغيلهذ العملية خدمات العدل والمحافظة العقارية 

  .المستقبل القريب وثائق الحالة المدنية
  

تعزيز الخدمات المقدمة عن بعد والمتعلقة : في ما يخص العالقات مع المقاوالت  
الجتماعي، والخدمات المرتبطة بالتصريح االجتماعي للصندوق الوطني للضمان ا

بحماية الملكية الصناعية، والعمليات الضريبية والجمركية، وكذا الصفقات العمومية 
عبر إمكانية تحميل طلبات العروض ودفاتر التحمالت والولوج إلى نتائج فتح األظرفة 

 .باإلضافة إلى إمكانية الترشح عن بعد
  

   إصالح تدبير الميزانية2.1.3
  

ح مسلسل إعداد وتنفيذ الميزانية، الذي تم الشروع في تطبيقه على نطاق واسع، يهدف إصال
إلى  تحسين فعالية الجهاز اإلداري عبر تكريس االنتقال من منطق الوسائل إلى منطق حسن األداء 
والنتائج وضمان شفافية الحسابات العمومية والنهوض بثقافة تقديم الحساب الموازني وتقييم السياسات 

  . عموميةال
  

  :وتتمحور المقاربة المعتمدة حول ست دعامات أساسية
  

  ؛"شمولية االعتمادات"تبسيط طرق تنفيذ الميزانية عبر  
  

  اعتماد البرمجة المتعددة السنوات؛ 
  

  تشجيع التعاقد والشراكة؛  
  

  مالءمة مراقبة النفقات العمومية مع المحيط الجديد للميزانية؛ 
  

  .سة الميزانيةإدراج مقاربة النوع في سيا 
  

   شمولية االعتمادات1.2.1.3
  

في مرونة أكبر واآلمرين المساعدين  شمولية اإلعتمادات في منح اآلمرين بالصرف تتجلى
 مقابل تحملهم مسؤوليات مباشرة في تحقيق األهداف إشارتهمعتمادات الموضوعة رهن  االاستعمال 

  . وإلزامهم بتقديم النتائج المسجلةالمسطرة لهم
  
 ويتم تفعيلها تدريجيا، وقد شكلت النفقات المعنية بهذه 2002د انطلقت هذه المبادرة منذ سنة وق

وفي ما يخص مؤشرات األداء . من ميزانية االستثمار% 96 حوالي 2008المقاربة حتى نهاية سنة 



 2010مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 
 

  مذكرة تقديم
 
 
 

65

شاريع م مرفقة بالمتعلقة بالعمليات الملتزم بتنفيذها، فيتم تجميعها وعرضها على البرلمان سنويا
  .الميزانيات القطاعية

  
 بلغ عدد القطاعات الوزارية التي حيثموازاة مع ذلك، يتم اعتماد مسلسل افتحاص األداء، و

 تحديد نقاط القوة وكذا حيث أمكن قطاعا، 13ما مجموعه  2008مع نهاية سنة شملتها مهام االفتحاص 
  .يتعين تجاوزهانقاط الضعف التي 

  
داء بتعاون مع هيآت المراقبة، خاصة منها المفتشية العامة للمالية وقد تم إدراج افتحاص األ

سات الدولية ارولهذه الغاية، تم إعداد دليل منهجي وفقا للضوابط والمم. والمفتشيات العامة للوزارات
  . المعمول بها في هذا المجال

  
   اعتماد البرمجة المتعددة السنوات 2.2.1.3

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

ويرمي هذا اإلطار الذي يمتد على مدى ثالث سنوات ويتم تحيينه سنويا، إلى تحسين برمجة . 2007
  : متعدد السنوات وذلك من أجل بلوغ األهداف التالية زمنيالميزانية في إطار

 
  ر الموازني؛ تعزيز انسجام اإلطار الماكرو اقتصادي واإلطا 

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

  المدى المتوسط ومالءمتها مع أهداف التحكم في المالية العمومية؛
  

تنسيق االستراتيجيات والسياسات القطاعية المعتمدة من طرف الحكومة وسياسة  
 .الموازنة

  
فقات على مدى المتوسط، تم إصدار منشور للوزير األول ومن أجل تسهيل تفعيل إطار الن

 وأعدت مديرية الميزانية دليال منهجيا تم تعميمه على مختلف القطاعات 2007 فبراير 8بتاريخ 
  . الوزارية

  
، سيتم توسيع تطبيق مقاربة 2008 و2007 وزارات سنتي 9شملت هذا، وبعد مرحلة تجريبية 
وانخراط كل ط موازاة مع تحسين اآلليات المرتبطة بهذا اإلطار إطار النفقات على المدى المتوس

  .القطاعات ضمن هذا اإلصالح
  

   تشجيع عالقات الشراكة3.2.1.3
  

 عالقات الشراكة بين  ربطلى تشجيعع اإلدارة ل، تعمسياق تحديث التدبير العمومي نفس في
وفعاليات المجتمع ت عمومية ومؤسساالمصالح الالممركزة والفاعلين المحليين من جماعات محلية 

، بهدف تقديم الخدمات االجتماعية وإنجاز مشاريع التنمية أو تحمل المدني ومكونات القطاع الخاص
  . خدمات ذات مصلحة جماعية
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 المشترك للموارد االستعمالتنسيق جهود مختلف المتدخلين المحليين من خالل وتتيح هذه اآللية 
  واالنسجامساهم في إضفاء المزيد من الفعاليةوت، ألهداف محددةمتوفرة البشرية والمادية والمالية ال

  .والتقليص من تكلفتهاة الخدمات  الرفع من جودمن أجلعلى هذه التدخالت 
  

   إصالح مراقبة النفقات العمومية4.2.1.3
  

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

  
  منطق تدبير الميزانية المرتكز على النتائج وتقييم األداء؛ 

  
منطق تقديم الحساب من طرف المسؤولين عن البرامج في ما يخص إنجاز األهداف  

صالح وتنمية قدراتهم المتعلقة  آليات اإلاكتسابالمسطرة لهم، وهو ما يفرض عليهم 
بالتدبير واالفتحاص من أجل القيام بالمراقبة القبلية للمشروعية وتقييم األداء وبالتالي 
تسهيل التطبيق التدريجي للمراقبة التراتبية للنفقة حسب األهمية ومدى قدرتهم على 

 . تحمل هذه المسؤولية
  

 من أجل تفادي تعدد البنيات دمخاطب وحيمنطق تبسيط المساطر خاصة عبر إحداث  
وقد تم في هذا اإلطار، إلحاق المراقبة العامة . وتكرار تدخالت المصالح المالية

 13 بتاريخ 02-06-52لاللتزام بالنفقات بالخزينة العامة للمملكة طبقا للمرسوم رقم 
 والتعميم التدريجي للخازن الوزاري على مستوى اإلدارات المركزية 2006فبراير 

 .لمديريات الجهوية على صعيد المصالح الالممركزةوا
  

وموازاة مع ذلك، يتم اإلعداد حاليا لنظام التدبير المندمج للنفقات الذي يهدف إلى تنسيق 
ومن شأن تفعيل هذا النظام . األنظمة المعلوماتية لمختلف المصالح المتدخلة في مسلسل النفقة العمومية

  . نفيذ النفقات العموميةأن يضفي مزيدا من المرونة على ت
  

 من تقليص 2009ومن المفترض أن يمكن تفعيل نظام التدبير المندمج للنفقات ابتداء من سنة 
آجال إعداد البيانات المتعلقة بالمحاسبة العمومية، وبالتالي تقديم مشاريع قوانين التصفية في أقرب 

  .زز دور البرلمان في مراقبة العمل الحكومياآلجال مباشرة بعد نهاية السنة المالية المعنية، مما سيع
  

   إدراج مقاربة النوع5.2.1.3
  

تعتبر محاربة كل أشكال الميز المرتكز على النوع من بين العمليات التي تحظى باألولوية 
بالنسبة للحكومة من أجل تمكين المرأة على الخصوص من لعب دورها كامال في مجهودات التنمية 

  .عية والثقافية للبالداالقتصادية واالجتما
  

ويندرج اعتماد مقاربة النوع في برمجة الميزانية في إطار نظرة شمولية، تهدف إلى االستجابة 
بصفة عادلة لحاجيات النساء والرجال واألطفال بغض النظر عن انتمائهم االجتماعي وتحسين ظروف 
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، على "النفقات"أو" الموارد "عيشهم على أساس تحليل عميق لتأثيرات الميزانية، سواء على مستوى
  .مجموع الساكنة المغربية بمختلف مكوناتها

  
 "النوع اإلجتماعي"ويوجد ضمن الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية تقرير منفرد يخص 

  . القطاعيةجاالت تطبيقه على مستوى الميزانياتوم
  

    تكريس سياسة االنضباط الموازني2.3
  

ويرتبط هذا . لماكرواقتصادي شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامةيعتبر استقرار اإلطار ا
  .التوازن في جانب كبير منه بالتحكم في المالية العمومية

  
على غرار السنوات السابقة، ستتم مواصلة التحكم في النفقات وتحسين المداخيل بغرض و

  .ضمان تحسين شروط التوازن المالي
  

ة ملحة، السيما وأن األزمة أثرت سلبا على الموارد خاصة وقد أصبحت هذه المقاربة ضرور
منها الموارد الضريبية التي سجلت منحى في التجاه التقلص بعد االرتفاعات الهامة التي عرفتها خالل 

  . السنوات السابقة في حين عرفت كتلة أجور الوظيفة العمومية ارتفاع ملحوظا
  

   التحكم في النفقات1.2.3
  

الصارم للموارد العمومية إلى التحكم في تطور مختلف مكونات الميزانية العادية يهدف التدبير 
  .مقبولةأي نفقات الموظفين ونفقات المعدات والتحمالت المشتركة وخدمة الدين وحصرها في حدود 

  
  وظفين والتحكم في كتلة األجورم نفقات ال1.1.2.3

  
يطرة على عجز الميزانية وتعزيز توازن يشكل التحكم في نفقات األجور عامال أساسيا في الس

  .المالية العمومية في مجملها
  

يعتبر تقليص نسبة كتلة األجور مقارنة مع الناتج الداخلي الخام، هدفا رئيسيا للسلطات العمومية 
  . لبالدناقصد بلوغ مستويات تقارب تلك المسجلة بالدول التي توجد في نفس مستوى النمو

  
ويتعلق األمر على . لمواكبة الرامية إلى التحكم في أعداد الموظفينستتم مواصلة تدابير ا

  :الخصوص بما يلي
  

حاجيات القطاعات التي تحظى ب وربطهاحصر إحداث المناصب المالية الجديدة  
  باألولوية؛

  
  ؛4 إلى 1م الدنيا المرتبة ما بين منع التوظيف في السالل 
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  .  على التقاعدحذف المناصب الشاغرة على إثر إحالة أصحابها 
  

 لنفس 2010هذا، وتخضع المبادرات المزمع اتخاذها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 
  :منطق التدابير المتخذة برسم الميزانيات السابقة، وتتجلى باألساس في ما يلي

  
لوية واألذات لقطاعات الملحة لحاجيات ال لتغطيةحصر عدد المناصب المالية المحدثة  

  والعدل؛االت التعليم والصحة واألمن خاصة في مج
  

إعادة انتشار الموظفين من أجل سد الخصاص في الموارد البشرية عمليات تشجيع  
 الذي تعاني منه بعض الخدمات العمومية على الصعيدين القطاعي والجغرافي؛

 
 مواصلة محاربة ظاهرة الموظفين األشباح؛ 

  
  .ة كل سنة في نهايغلةحذف المناصب الشاغرة وغير المست 

  
 إلى 2009 مليار درهم سنة 76,5ومن المرتقب أن تنتقل كتلة أجور الوظيفة العمومية من 

  %.5,3 أي بزيادة 2010 مليار درهم سنة 80,53
   

  نفقات المعدات والنفقات المختلفة 2.1.2.3
  

عنصرا ا باعتباره أهمية بالغة  بدورهلتحكم في تطور نفقات المعدات والنفقات المختلفةا يكتسي
  : وقد تم في هذا اإلطار اتخاذ اإلجراءات التالية.أساسيا في نمط عيش اإلدارة

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

 باستهالك الماء رتبطةالنفقات المويتعلق األمر على الخصوص ب. التحمالت الحقيقية
وقد . قل التي عرفت تراكم مبالغ هامة من متأخرات األداء والنوالكهرباء واالتصاالت

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

 المعنية؛
 

تهيئة المقرات وتأثيثها جارية كتلك المرتبطة بتحديد صارم لبعض أنواع النفقات ال 
 التظاهراتة وتنظيم المؤتمرات والملتقيات ومختلف يوتهيئة وتجهيز المساكن الوظيف

وذلك من أجل تعزيز المجهودات الرامية إلى تقليص نمط عيش اإلدارة  الزمة،غير ال
 .والتحكم في نفقات التسيير العادية

 
  ل تحسين مستوى المداخي 2.2.3

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

  . المداخيل الضريبيةالنهائية وعلى الخصوص
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   المداخيل الضريبية 1.2.2.3
  

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

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

  
رص على استقراره  مع الحإلى تحديث النظام الضريبي تهدف الجهود المبذولة في هذا الصددو

  . وإعادة هيكلة اإلدارة الضريبية وترشيد آليات عملهاوالمحافظة على مصداقيته
  

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

المتخذة باإلضافة إلى  صالحات  اإلشملت، فقد دخل والضريبة على الشركات ورسوم التسجيل والتمبرال
مواصلة تبسيط وتوحيد القواعد والمساطر والجزاءات المتعلقة بالنظام الضريبي بهدف تحسين الوعي 

  :، أساسا ما يليالضريبي لدى الملزمين وتعزيز الضمانات الممنوحة لهم
  

 تخفيف العبء الجبائي الذي يتحمله الضريبة على الدخل في اتجاهمراجعة جدول  
 درهم والشريحة 28.000 إلى 24.000الملزمون برفع شريحة الدخل المعفاة من 

 درهم وتخفيض األسعار المطبقة على باقي 150.000 درهم إلى 120.000العليا من 
ة على الدخل من ويرتقب أن تتمم مراجعة الضريب. الشرائح من أجل تحسين دخلها

 بهدف رفع الدخل المعفى إلى 2010جديد في إطار مشروع قانون المالية لسنة 
 ؛%38 درهم وتخفيض السعر األعلى للضريبة على الدخل إلى 30.000

 
% 35 إلى 1987سنة % 45تقليص أسعار الضريبة على الشركات حيث انتقلت من  

على القطاع المالي من  مع تقليص السعر المطبق 2009سنة % 30 و1996سنة 
  ؛%37إلى % 39,6

  
توسيع وتوحيد وعاء الضريبة على القيمة المضافة بغرض تكريس مبدأ الحياد والحد  

 من األنظمة االستثنائية وتعدد األسعار واإلعفاءات؛
  

إصالح أنظمة رسوم التسجيل والتمبر والضريبة السنوية الخصوصية على السيارات  
 .امة للضرائبوإدماجها في المدونة الع

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

 التي عملت على تجميع مقتضيات 2007وإصدار المدونة العامة للضرائب في إطار قانون المالية لسنة 
ى التوالي في إطار قانوني اللذان تم إصدارهما علكتاب المساطر الجبائية وكتاب الوعاء والتحصيل 

   .2006 و2005المالية لسنتي 
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 في ملحق األحكام 2010 أهم المقتضيات المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة توجد
  . المرفق بهذه المذكرة

  
 تتعلق أساسا بما تم اتخاذ مجموعة من المبادراتوبغية تحسين مستوى المداخيل الضريبية 

  :يلي
  

 مهام تتعلق بالوعاء ثة على أساس وظيفي حول ثالي المصالح الضريبإعادة هيكلة 
 مهمة تحصيل بعض الضرائب التي كانت ُأضيفت إليها مؤخراوالمراقبة والمنازعات 

وحدات خاصة لدى  داثإح سيتم تدريجياا م ك.مسندة في السابق للخزينة العامة للمملكة
 الشركات الكبرى اتبجباي تتكلف على التوالي  للضرائبالمديريات الجهوية

  واألشخاص الذاتيين واألشخاص المعنويين؛
  

إعادة توزيع األدوار بين اإلدارة المركزية التي يجب أن تركز مجهوداتها على المهام  
بعض المهام المتعلقة  وإلجرائيةاإلستراتيجية والمصالح الخارجية المكلفة بالمهام ا

 ؛ةسقف معينأ ضمنرجاع الضريبة تصفية ملفات المنازعات وتدبير أنظمة إب
  

 توسيع الوعاء الضريبي بفضل التعاون بغية يبي الضرالتهربتكثيف عملية محاربة  
برمجة عمليات التدقيق ومع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المكثف 

وكذا استغالل أمثل لإلمكانيات التي يتيحها استعمال ي نعقالبشكل الضريبي 
أجل ضمان تدبير مندمج للضريبة على القيمة المضافة  من وذلك ،المعلوميات

 اعتماد رمز تعريفي موحد في أفق ،والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل
  ونظام التصريح الضريبي عن بعد ؛

  
تنمية عمليات التواصل واإلرشاد عبر وضع معلومات واضحة ومبسطة رهن إشارة  

ة وكذا القيام بعمليات عن يحول واجباتهم الضريبالفاعلين االقتصاديين والمواطنين 
استقبال إلى  تهدف إحداث مكاتب لدى جميع المديريات الجهوية من خاللقرب 

 .المواطنين في أحسن الظروف
  

   المداخيل الجمركية2.2.2.3
  

 للمبادالت نتيجة لالنفتاح على األسواق وتطور التدفقات السياحية، متزايدبالنظر إلى النمو ال
  . القيام بمهام تتعلق أساسا بحماية االقتصاد الوطنيلجمارك والضرائب غير المباشرةادارة تولى إت
  

باإلضافة إلى اإلصالح العميق الذي عرفته مدونة الجمارك والذي تم التطرق إليه أعاله، و
ادرات تميزت السياسة المعتمدة في المجال الجمركي خالل السنوات األخيرة باتخاذ مجموعة من المب

  :ترمي إلى تحقيق األهداف األساسية التالية
  

  : عبر النظام الجبائي الجمركيتحديث 
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تخفيض التعريفات الجمركية في إطار مواصلة تحرير التجارة الخارجية وتعزيز  
 تنافسية االقتصاد الوطني؛

 
 ؛توحيد التصنيفات العامة للسلعوتنميط  

 
 .تبسيط وتوحيد التعريفات 

 
  : عبرور األشخاص والسلعتحسين عملية عب 

  
  اعتماد المسار األخضر بالمطارات؛ 

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

 إلى 1995 عند االستيراد من بضعة أيام سنة األجل المتوسط ألداء الواجبات الجمركية
   ؛حاليا ساعة أقل من

  
مما مكن تنمية استعمال المعلوميات طر الجمركية بفضل إزالة الطابع المادي عن المسا 

لدى المنتجين أنفسهم  شهادة رفع اليد  من إصدار2003على الخصوص ابتداء من سنة 
  .واألداء االلكتروني للرسوم الجمركية

  
  : عبرالمساهمة الفعالة في إنعاش الصادرات 

 
  المجال الجمركي؛مراجعة وتبسيط المساطر المتعلقة باألنظمة االقتصادية في  

 
إدخال أنظمة جمركية جديدة كالمستودعات الصناعية بالمناطق الحرة وأداء الواجبات  

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

  الموانئ والمطارات؛
  

  .تنمية التدبير الذاتي لدى المقاوالت المصدرة 
  

  : عبر تكثيف محاربة تهريب السلع والمخدرات والتملص 
  

  المفروضة على المواد موضوع التهريب ؛ الجمركيةتقليص التعريفات 
  

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

  .لناضور وأكادير وطنجة بآالت الكشفالبيضاء وا تجهيز موانئ الدار 
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 31-05تعزيز دور إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تفعيل القانون رقم  
من خالل مكافحة التزوير  المتعلق بحماية الملكية الفكرية 2006 فبراير 20بتاريخ 

  .والقرصنة
  

  .2010مقترحة برسم سنة وسيتطرق الملحق المرفق بهذه المذكرة ألهم المقتضيات الجمركية ال
   

  
  

*    *  
*  
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   2010المعطيات المرقمة لمشروع قانون المالية لسنة : الباب الثاني
  

 مقارنة مع معطيات قانون 2010يمكن تقديم المعطيات المرقمة لمشروع قانون المالية لسنة 
  : كما يلي 2009 المالية لسنة

  
 :درهـم منها  277.005.069.000حوالي للتحمـالت بيقـدر المبلـغ اإلجمالـي 

  
 درهم للميزانية العامة؛ 228.935.669.000 

 
 درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛  2.304.957.000 

  
  . درهـم للحسابـات الخصوصية للخزينة 45.764.443.000 

 
 :منها  264.093.994.000 ويصل المبلغ اإلجمالي للموارد إلى

  
 درهم للميزانية العامة ؛ 216.065.088.000 

 
 درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛ 2.304.957.000 

  
  .درهـم للحسابات الخصوصية للخزينة 45.723.949.000 

 
 12.911.075.000وتبين هذه األرقام فائضا في التحمالت بالمقارنة مع الموارد يقدر بـ 

  . درهم
  

 على المكونات األربعة لجدول التوازن لمشروع قانون المالية لسنة وتتوزع الموارد والتحمالت
 : كما يلي2010

  
I -الميزانية العامة   

 
   النفقـات 1-1
  

  :تتوزع نفقات الميزانية العامة كما يلي
  

  درهم؛136.912.629.000  :..................................نفقات التسيير -
  درهم؛ 53.784.801.000  .....................:...........نفقات االستثمار -
  درهم؛ 38.238.239.000  :......نفقات الدين القابل لالستهالك والدين العائم -
  . درهم228.935.669.000  :.......................................المجموع -
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  نفقات التسيير 1.1.1
   

  ؛درهم  136.912.629.000 تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير
  

  :وتتوزع هذه االعتمادات كما يلي 
  

 : نفقات الموظفيــن
 

  .% 5,3  درهم أي بزيادة80.533.000.000 تبلغ نفقات الموظفين
 

 :نفقات المعدات والنفقات المختلفة 
  

  . درهم27.176.629.000 تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم نفقات المعدات والنفقات المختلفة
  

  :تتوزع هذه االعتمادات على الشكل التالي و
  

 
 :  التسيير–التحمالت المشتركة 

  
درهم،  26.603.000.000 -التسييــر–تبلـغ االعتمادات المخصصة للتحمالت المشتركة

 درهم أو 20.416.203.000 قدره بانخفاض، أي 2009رهم برسم سنة   د47.019.203.000مقابل 
  .2009 مقارنة مع سنة 43,42%

  
وتخصص هذه اإلعتمادات أساسا لتغطية اإلعانات المرصدة لدعم أسعار المواد األساسية 

  .مساهمة الدولة باعتبارها مشغل في الصندوق المغربي للتقاعدولتمويل 
  

  :االحتياطيةالنفقات الطارئة والمخصصات 
  

  :درهم، تخصص لتغطيةمليون  2.600تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم هذا الفصل ما قدره 
 

 النفقات االستثنائية والنفقات الطارئة خالل السنة؛ 
  

 2010عتمادات اال  البيــــــــــان
  )بالدرهم ( 

  ............................ أتاوات الماء والكهرباء واالتصاالت -
 اإلعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة -

 ..................................................بصورة مستقلة
 ................................... نفقات أخرى خاصة بالمعدات-

1.388.829.759  
  

8.848.803.940  
16.938.995.301 
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 .برنامج تصفية المتأخرات 
  

  االستثمار نفقات  2.1.1
 

  الميزانية العامة 
  

وتضاف إلى هذه . مليار درهم 53,78 تثمارتبلغ اعتمادات األداء المفتوحة برسم نفقات االس
  :االعتمادات
  

مليار  28,20 والسنوات التي تليها والبالغة 2011اعتمادات االلتزام للسنة المالية  
 ؛ درهم

 
االعتمادات المرحلة التي تتكون من االعتمادات الملتزم بها في إطار قانـون المالية  

 األمر بأدائها والتي تقدر ب 2009بر  دجن31، والتي لم يصدر إلى غاية 2009لسنة 
  . درهممليار 12,80

  
  إلى وبهذا يصل مجموع االعتمادات المرصدة لفائدة اإلدارات برسم نفقات االستثمار

 .مليار درهم 94,78 
  

وتضاف إلى نفقات االستثمار المسجلة برسم الميزانية العامة، نفقات االستثمار الخاصة 
 والجماعات المحلية والمقاوالت والمؤسسات العمومية ومرافق الدولة الحسابات الخصوصية للخزينةب

مليار  162,64 العمومية ماقدره لالستثماراتوبهذا يبلغ الحجم اإلجمالي . المسيرة بصورة مستقلة
  .2010درهم برسم سنة 

  
  الحسابات الخصوصية للخزينة  

  
 الحسابات الخصوصية تصل االعتمادات المخصصة لبرامج االستثمار الممولة في إطار

 درهم، وتهم أساسا ماليير 7,4لميزانية العامة إلى لللخزينـة التـي ال تستفيد من التحويالت المالية 
تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفالحة والمياه والغابات وتربية 

والرياضة ودعم المقاولين الشباب وكذا المواشي والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة 
  . و تربويةاجتماعيةبرامج 

  
  الجماعات المحليــة 

  
تخصص ميزانيات االستثمار المرصدة للجماعات المحلية أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية 

وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت . إلى تحسين ظروف عيش السكان
ثقافية والرياضية والترفيهية واألسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء، ال

  . درهم تقريبا ماليير6 وتصل اإلعتمادات المخصصة إجماال لهذه البرامج إلى
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  مة ا العوالمنشآتالمؤسسات  
  

 فيها المبلغ بمالمؤسسات والمنشآت العامة ليصل المبلغ اإلجمالي للبرامج االستثمارية 
على  مليار درهم، 111 حوالي 2010المخصص من طرف صندوق الحسن الثاني برسم سنة 

الصالح للشرب والفوسفاط   قطاعات الطاقة واالتصاالت والسكنى والفالحة والكهرباء والماءالخصوص
  .ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي

 
 .والت والمؤسسات العمومية تفاصيل هذه البرامج االستثماريةويبين التقرير الخاص بالمقا

  
  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  

  
وتوجد  . درهم484.383.000عتمادات المخصصة لبرامج استثمار هذه المرافق تبلغ اال

 .التفاصيل الخاصة بهذه البرامج في التقرير المتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
  

   نفقات الدين العائم والدين القابل لالستهالك 3.1.1
  

تبلغ االعتمادات المسجلة برسم خدمة الدين العمومي والتي تشمل تسديد أصل الدين وتسوية 
، أي 2009درهم برسم سنة  57.779.379.000 درهم مقابل 38.238.239.000 الفوائد والعموالت

  .% 33,82 درهم أو 19.541.140.000 قدره بانخفاض
  

  :وتتوزع هذه اإلعتمادات كما يلي
    

  الديـن الخارجـي  
  

  قدرهبانخفاضدرهم، أي  6.965.090.000تبلغ التحمالت الخاصة بالدين الخارجي إجماال 
 : وتتوزع كالتالي 2009بالمقارنة مع سنة %  1,61

  
 ؛%6,97  هانسبت أي بزيادة  درهم بالنسبة ألصل الدين، 4.685.551.000 

 
 .%15,54  نسبته انخفاض درهم  بالنسبة للفوائد  والعموالت، أي ب2.279.539.000 

 
  الديـن الداخلـي 

  
 انخفاض درهم، أي ب31.273.149.000تصل التحمالت الخاصة بالدين الداخلي إجماال إلى 

  :موزعــة كالتالي %  38,32نسبته 
  

 ؛55,55 %  نسبتهانخفاض درهم بالنسبة ألصل الدين، أي ب15.669.139.000 
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 .%1 هانسبت بزيادة درهم بالنسبة للفوائد والعموالت، أي 15.604.010.000 
  

   المــوارد 2.1
 

  .درهم 264.093.994.000 تبلغ الموارد اإلجمالية لميزانية الدولة ما قدره
 

 :وتتوزع هذه الموارد كما يلي 
  
 رهم؛ د216.065.088.000  ............................... الميزانية العامة -
  درهم؛2.304.957.000  ............ مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة-
  . درهم45.723.949.000  ................. الحسابات الخصوصية للخزينة -
  

   :يلخص الجدول التالي تطور مداخيل الميزانية العامة حسب أهم األصناف
  )بالدرهــــم(                

  بيان الموارد
  قانونمشروع 
 )1 (2010المالية لسنة 

  قانون المالية
   )2 (2009لسنة 

%التغيرات ب 
2)/2-1(  

 الضرائب المباشرة والرسوم - 1
 -9,84 72.522.000.000 65.389.000.000 .............................المماثلة

 -13,20 13.870.324.000 12.035.000.000 .............. الرسوم الجمركية- 2
 -2,71 62.662.000.000 60.964.000.000  ...... الضرائب غير المباشرة - 3
 -8,31 12.752.400.000 11.692.300.000  ........ رسوم التسجيل والتمبر- 4
 1,58 316.500.000 321.500.000  .......... عائدات أمالك الدولة- 5
 االحتكار  عائدات مؤسسات- 6

ية والمساهمات المالواالستغالل 
 -6,73 10.014.560.000 9.340.161.000 ..............................للدولة

 -20,40 63.010.100.000 50.153.000.000  ... موارد اإلقتراضات والهبات- 7
 تفويت مساهمات موارد - 8

 33,33 3.000.000.000 4.000.000.000  .......................للدولة
 -11,41 2.449.664.000 2.170.127.000 ................... موارد أخرى-9

 -10,20 240.597.548.000 216.065.088.000 ......................    المجموع 
  

  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  1.2.1
  

هم مقابل   در25.267.000.000 تبلغ حصيلة الضريبة على الدخل 
 ؛%12,75  نسبته انخفاض،  أي ب2009  درهم برسم سنة 28.960.000.000

  
 درهم مقابل 39.300.000.000 تبلغ حصيلة الضريبة على الشركات 

 .%7,96  نسبته انخفاض، أي ب2009درهم برسم سنة  42.700.000.000
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   الرســوم الجمركيــة2.2.1
  

  :تتعلق أهم التغييرات بما يلــي
  

هم مقابل   در10.520.000.000 حصيلة رسوم االستيراد التي تبلغ 
 ؛% 10,85 نسبته انخفاض، أي ب2009 درهم سنة 11.800.000.000

  
 1.400.000.000 موارد الرسم المفروض على أنبوب الغاز الطبيعي التي تصل إلى 

 .% 28,09 نسبته انخفاض، أي ب2009درهم سنة  1.947.000.000درهم مقابل 
  

   الضرائب غير المباشرة3.2.1
  

  :لهذه الضرائب التطورات التاليةستعرف العناصر الرئيسية 
  

حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي تقوم بتحصيلها مديرية الضرائب  
، أي 2009درهم برسم سنة  17.915.000.000درهم مقابل   18.380.000.000

 ؛% 2,60بزيادة نسبتها 
  

ها إدارة الجمارك حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي تقوم بتحصيل 
درهم برسم  739.000.000درهم مقابل  463.000.000 والضرائب غير المباشرة

 ؛% 37,35 ه نسبتانخفاض، أي ب2009سنة 
  

درهم مقابل  22.697.000.000  االستيرادعندحصيلة الضريبة على القيمة المضافة  
 ؛% 11,52 نسبته انخفاض، أي ب2009 درهم برسم سنة 25.652.000.000

  
درهم مقابل  11.200.000.000حصيلة الرسم على المنتجات الطاقية  

 ؛% 3,68، أي بزيادة نسبتها 2009درهم برسم سنة  10.802.000.000
  

  درهـم؛6.934.000.000حصيلة الضرائب على التبغ والمواد البديلة للتبغ المصنعة  
  

 درهم 508.000.000 درهم مقابل  718.000.000 حصيلة الرسم الداخلي على الجعة 
 .41,34 % ، أي بزيادة نسبتها2009برسم سنة 

 
   رســوم التسجيــل والتمبــر 4.2.1

  
  : ستعرف أهم عناصر هذه الرسوم التطورات التالية
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درهم مقابــل  5.758.000.000 ستبلغ حصيلة رسوم نقل الملكية 
  ؛% 10,41 نسبته انخفاض، أي ب2009درهم برسم سنة  6.427.000.000

 
 درهم مقابل 488.000.000 لغ حصيلة رسوم التمبر والورق المقاسستب 

 ؛% 14,69 نسبته انخفاض، أي ب2009درهم برسم سنة  572.000.000
  

درهم مقابل    1.220.000.000ستبلغ حصيلة الضريبة السنوية الخاصة على السيارات  
 ؛22,19 % نسبته انخفاض ، أي ب2009درهم برسم سنة   1.568.000.000

  
 763.000.000درهم مقابل  724.000.000 تبلغ حصيلة الضريبة على التأميناتس 

  ؛% 5,11 نسبته انخفاض، أي ب2009درهم برسم سنة 
  

درهم مقابل  493.000.000ستبلغ حصيلة التمبر على وثائق السيارات  
 . %1,23 ا نسبتهبزيادة، أي 2009درهم برسم سنة  487.000.000

 
   أمالك الدولة عائــدات ومداخيل5.2.1

  

 :درهم منها 321.500.000 ستبلغ حصيلة عائدات أمالك الدولة  
  

 درهم؛  25.000.000عائدات بيع مباني أمالك الدولة القروية  
  

 .درهـــم 290.000.000حصيلة مداخيـل مبانـي أمـالك الدولة   
  

  االحتكارات واالستغالالت 6.2.1
 

  : التاليتتوزع أهم المداخيل المتوقعة على الشكل
 

  درهم؛2.475.000.000  ............................................ عائدات بنك المغرب-
  درهم؛1.000.000.000  ........................ المكتب الشريف للفوسفاط  شركة عائدات-
   عائدات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية -

  درهم؛1.800.000.000  ....................................والمسح العقاري والخرائطية
  درهم؛600.000.000  ................................ عائدات صندوق اإليداع والتدبير-
  درهم؛2.200.000.000  ......... أرباح الدولة عن مساهمتها المالية في اتصاالت المغرب-
 . درهم 40.000.000  ............يكية عائدات الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجست-
  
 

   القــروض7.2.1
  

درهم برسم  48.171.000.000ستنتقل الموارد المتأتية من االقتراض الداخلي من  
 نسبته انخفاض، أي ب2010درهم سنة  31.900.000.000  إلى 2009سنة 

 ؛%33,78
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       درهم سنة  12.539.000.000ستنتقل الموارد المتأتية من االقتراض الخارجي من  
 .% 24,41، أي بزيادة نسبتها  2010درهم سنة  15.600.000.000 إلى  2009

  
   الدولة مساهمات الموارد الناتجة عن تفويت حصص8.2.1
    

ستبلغ حصيلة الموارد الناتجة عن تفويــت حصـص مساهمات الدولــة 
 .  2010 درهم برسم سنة4.000.000.000

        
 خـــرى المــوارد األ9.2.1

  

 2.170.127.000 إلى 2009 درهم برسم سنة 2.449.664.000 ستنتقل الموارد األخرى من
  .11,41% ه نسبتبانخفاض، أي 2010درهم سنة 

  
II. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  
  

 ما قدره 2010تبلغ الموارد المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 
 .درهم 2.304.957.000

  
  : وتتوزع نفقات هذه المرافق كما يلي

           

   درهم ؛1.820.574.000  نفقات االستغالل  -
   درهم ؛484.383.000  نفقات االستثمار  -
  .  درهم2.304.957.000      المجموع -
                                        

III . الحسابات الخصوصية للخزينة   
  

تالي التوقعات المتعلقة بموارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة وتطورها يبين الجدول ال
  :2009مقارنة مع سنة 

  )بالدرهم (  
%التغيرات   سقف التحمالت %التغيرات   الموارد  الحسابات

 الحسابات المرصدة ألمور - 1
 -35.373.943.00018,70 -18,70 35.373.943.000  ......................خصوصية

 في االنخراط حسابات - 2
 -  .................الهيئات الدولية 

  
- 100.000.000 1,58 

 - - - - ... حسابات العمليات النقدية - 3
 -88,56 10.000.000 -81,90 69.173.000  ......... حسابات القروض - 4
 - - - 333.000 ......... حسابات التسبيقات - 5
 سابات النفقات منح - 6

 10.280.500.0000,78 0,78 10.280.500.000  ....................المخصصات
 -45.764.443.00015,10 -15,48 45.723.949.000 .......................المجموع 
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  برنامج عمل الوزارات: الباب الثالث 
  
I- القطاعات االجتماعية  

                     
   العالي وتكوين األطر والبحث العلميالتربية الوطنية والتعليم  1.1

  
يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المرصد لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر 

  : درهم موزعا كما يلي 49.419.474.000  ما قدره 2010والبحث العلمي برسم سنة 
  
   ؛ درهم36.344.422.000  ............. ...... ..نفقات الموظفين -
  درهم ؛ 6.781.725.000  .......نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  . درهم 6.293.327.000  ........................نفقات االستثمار  -
  

  : ويتوزع هذا الغالف حسب مجاالت التدخل كما يلي
  

   التعليم المدرسي1.1.1  
  

 ما قدره 2010 برسم سنة  المدرسيتبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة قطاع التعليم
  : درهم موزعة كما يلي 40.951.910.000

  
  درهم ؛ 31.156.886.000  ............. ...... ..نفقات الموظفين -
  درهم ؛ 4.810.330.000  .......نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  .  درهم4.984.694.000  ........................نفقات االستثمار  -
  

ج المخصصات المالية المرصدة لفائدة التعليم المدرسي برسم هذه السنة المالية في إطار تندر
وهكذا فإن اإلعتمادات المالية . 2012-2009برمجة مالية متعددة السنوات للبرنامج اإلستعجالي للفترة 

غ تكلفته  تمثل الشطر الثاني من تمويل البرنامج اإلستعجالي الذي تبل2010لهذا القطاع برسم سنة 
  . مليار درهم خالل الفترة المذكورة33,96اإلجمالية 
    

 هذا ويشملمنظومة التربية والتعليم  إلى إعطاء نفس جديد إلصالح  هذا البرنامجيرمي
  : مشروعا ترمي إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية25 أربعة مجاالت تتضمن البرنامج

  
 ؛ سنة15تفعيل إلزامية التمدرس إلى غاية  .1
 ؛ع روح المبادرة والتفوق على مستوى الثانويات تشجي .2
 م؛معالجة المشاكل األفقية لمنظومة التعلي .3
 .توفير وسائل النجاح .4
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  ما قدره2009 المالية المرصدة لفائدة قطاع التعليم المدرسي برسم سنة اإلعتماداتبلغت 
 المجهود المالي  مما يعكس2008مقارنة مع سنة % 23,46 بزيادة بنسبة أيمليار درهم  38,348

   . الذي يستفيد منه هذا القطاع من أجل تفعيل البرنامج اإلستعجالي
 عبر رفع مخصصات الميزانية لفائدة قطاع 2010تم مواصلة هذا المجهود المالي برسم سنة تس

  %.6,8 مليار درهم أي  2,6التعليم المدرسي بمبلغ 
  

  :ليةالعمليات التافي   2009 برسم سنة وتتلخص المنجزات
  

 داخلية باإلعداديات  103 ثانوية و210 إعدادية و369 مدرسة ابتدائية و2.597صيانة  
  داخلية تأهيلية؛115و

 
  مؤسسة تعليمية؛265توسيع  

  
 مليون درهم من أجل تعزيز الدعم االجتماعي لفائدة 1.380تعبئة غالف مالي يقدر  

 :تاليةويتعلق األمر أساسا بالعمليات ال. التالميذ المحتاجين
 

 مليون تلميذ خالل الدخول المدرسي 3,7التي استهدفت " مليون محفظة"مبادرة  
بلغت اإلعتمادات المرصدة لهذه العملية وقد . بالعالم القروي% 58 منها 2009-2010
  مليون درهم؛437

 
 أسرة 47.000 تلميذ و79.500الذي استهدف " برنامج تيسير"الدعم المباشر لألسر  

مكن وقد . 2008/2009 مليون درهم برسم الدخول المدرسي 70 إلى بميزانية تصل
في % 10,5هذا الدعم المباشر بالجهات المستهدفة من رفع عدد التالميذ المسجلين ب

في السنة األولى من هذا السلك وتخفيض عدد التالميذ % 25,8السلك االبتدائي و
 ؛%71المنقطعين عن الدراسة بنسبة 

 
 17.380خالل هذه السنة عددا إضافيا يقدر بيشمل ي الذي ستطوير النقل المدرس 

 حافلة للنقل المدرسي 273كما سيتم كراء . تلميذا مقارنة مع الدخول المدرسي السابق
 60يصل المبلغ المخصص لهذه العملية إلى و. على التالميذ دراجة 6.261وتوزيع 

 مليون درهم؛
 

 درهم إلى 700فع مبلغ المنحة من تعزيز الدعم االجتماعي للتالميذ من خالل ر 
وبخصوص المطاعم المدرسية لوحظ ارتفاع  . درهم لكل تلميذ كل ثالثة أشهر1.260

وصل العدد وقد . باإلعدادي% 40في اإلبتدائي و% 10عدد المستفيدين بأكثر من 
 35.889 باإلبتدائي و988.216: منهم   تلميذ1.024.105اإلجمالي للمستفيدين إلى 

 86.422أما بخصوص الداخليات فقد وصل عدد المستفيدين ما مجموعه . يباإلعداد
 ؛اتلميذ

 
 . مليون درهم100 تلميذ بكلفة تصل إلى 750.000توزيع بذل مدرسية موحدة لفائدة  



 2010مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 
 

  مذكرة تقديم
 
 
 

83

فإن مالئمة إلنجاح البرنامج اإلستعجالي ، الشروط الوحرصا على توطيد المكتسبات وتوفير 
من أساسا مواصلة إصالح منظومة التعليم تروم  2010سنة لعمل البرنامج ضمن  األهداف المتوخاة

  :التاليةخالل المحاور 
   

 : عبر سنة15ضمان إجبارية التمدرس إلى غاية  .1
 

 قسم وتكوين تأهيلي لألساتذة 461تحسين عرض التعليم األولي وذلك عبر تجهيز  
 والدعم البيداغوجي الممارسين وتعميم المراكز المكلفة بصناعة األدوات الديداكتيكية

 بكل األقاليم؛
 

% 95 من أجل بلوغ نسبة تمدرس تقدر ب  للتعليم اإلجباريةاالستيعابيتوسيع القدرة  
وفي هذا   2013-2012سنة في أفق  11 و6بين ما بكل جماعة بالنسبة لألطفال 

 :اإلطار، سيتم إنجاز العمليات األساسية التالية
 

  بالعالم القروي؛37 داخلية منها 38الم القروي و بالع150 مدرسة منها 225افتتاح  
 

  بالعالم القروي؛528 داخلية منها 571 بالعالم القروي و327 إعدادية منها 578افتتاح  
  

 . داخلية103 إعدادية منها 369 مدرسة ابتدائية و2.597صيانة  
 

 : المدرسيتشجيع التفوقتحسين عرض التعليم الثانوي التأهيلي  و .2
  

 تصل إلى داخلية بطاقة استيعابية 19 و ثانوية66طار، من المتوقع أن يتم بناء في هذا اإل
 8 إحداث و 2012 في أفق وإحداث ثانوية مرجعية على مستوى كل جهة 2010 سرير سنة 2.280

  .2010سنة خالل   3على مستوى التراب الوطني منها ثانويات خاصة بالمتفوقين 
  

 عن 2009لبناء المدرسي، أعلن قطاع التعليم المدرسي سنة ومن أجل إنجاز البرنامج الطموح ل
تسريع وتيرة إنجاز البناء المدرسي وتتوخى هذه المقاربة . ألف مؤسسةلتشييد طلب عروض دولي 

  . 2011 سنة حيث يتوقع إنهاء األشغال بهذا الشطر
  
بذلت في مجال من خالل مواصلة المجهوات التي تعزيز تكافئ  الفرص لولوج التعليم اإلجباري  .3

 2010 -2009 المسجلين خالل السنة الدراسيةمن التالميذ % 90الدعم االجتماعي حتى يتمكن 
  .2015-2014 خالل السنة الدراسيةدون تكرار وذلك أنهاء سلك  التعليم االبتدائي من 

 
ابقا  س180 يوما بدل 230الداخليات إلى ب التي تمنح فيها الوجبات المدة الزمنيةرفع  ويتوقع

 المستفيدين من والزيادة في أعداد يوما 180 المطاعم بالمدارس االبتدائية إلى هذه المدة إلشتغالورفع 
 درهم خالل 1.260رفع مبلغ المنح إلى كذا و% 40المطاعم المدرسية على مستوى اإلعداديات ب

 .ثالثة أشهر لكل تلميذ
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 500 بتكلفة إجمالية تقدر بـ تافظ انطلق تعميم توزيع المحوبخصوص الدعم اإلجتماعي،
 تلميذ في وضعية صعبة من تحويالت 280.000 خالل هذه السنة أكثر من وسيستفيد. مليون درهم

  . مليون درهم241مالية مشروطة تقدر ب 
  

 تم الشروع في إنجاز عدة عمليات في إطار تفعيل مشاريع البرنامج اإلستعجالي هذا، وقد
 بالمدارس وتحسين المناهج البيداغوجية وإدماج تكنولوجيا المعلومات والمتعلقة بتحسين ظروف العيش

ويتعلق األمر بالعمليات .  بالوحدات المدرسيةالسالمةوظروف واإلتصالت وتعزيز الصحة المدرسية 
  :2010ق خالل سنة لالتي ستنطاألساسية التالية 

  
 ؛ة إعدادي359 مدرسة ابتدائية و3.340تطبيق بيداغوجية  مندمجة في  

  
 ؛ جهوية للتربية والتكوين انطالقاإحداث مركز جهوي لتكنولوجيا التربية بكل أكاديمية 

  
مجموع المؤسسات تستفيد من عمليات الحراسة حيث س للحماية والنظافةوضع قواعد  

 ؛المدارس االبتدائية من % 80الثانوية و
  

  مؤسسة بالمعدات المعلوماتية واالنترنيت ؛2.119تجهيز  
  

 .  أستاذا في مجال تكنولوجيا اإلعالم والتواصل46.093تكوين  
   

وعالوة على ذلك، وفي إطار تعزيز تدبير المنظومة التربوية يعتزم قطاع التعليم المدرسي 
من خالل إشراك أكبر لألكاديميات الجهوية للتربية والتدبير عن قرب  الالمركزية نهجمواصلة 

، يصل المبلغ اإلجمالي وفي هذا الصدد. امج اإلستعجالي والتكوين في إنجاز مختلف مشاريع البرن
المتوقعة برسم  سنة ) األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين(إلعانات االستغالل المخصصة للجهات 

 مليون 1.478( مليون درهم منها أكثر من النصف لفائدة العالم القروي2.714 إلى حوالي 2010
  ).  درهم

  
وية إلعانات االستغالل لفائدة األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تتراوح النسبة المئو

في جهة سوس ماسة درعة % 70,3في جهة واد الذهب الكويرة و% 22المخصصة للعالم القروي بين 
  .في جهة تازة الحسيمة تطوان% 71,5و

  
 مليون 2.427لجهات إلى ل  المخصصةعانة االستثمارمن المرتقب أن يصل المبلغ اإلجمالي إل

  . العالم القرويلفائدة  مليون درهم 1.718درهم منها 
  

  : تحقيق األهداف المتوقعة التالية2010سنة  برنامج عمل هذا القطاع ويتضمن
    

-2009خالل السنة الدراسية % 92تمدرس الفتيات بالعالم القروي على التوالي بنسبة  
 ؛2011-2010سنة % 93 و2010
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% 53 بدل 2011-2010سنة % 56الم القروي  للتمدرس بنسبة استكمال الفتيات بالع 
 ؛2010-2009سنة 

  
 إذ 2011-2010ط سنة ا نق3تقليص نسبة التكرار بالمستوى الثانوي اإلعدادي ب  

 ؛2011-2010سنة % 13 إلى 2010-2009سنة % 16 هذه النسبة من ستنتقل
  

سنة % 10,3إلى  2010-2009سنة % 12,8انتقال نسبة االنقطاع باإلعدادي من  
2010-2011 .  

      
   ميدان التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي   2.1.1

  
يبلغ الغالف المالي المرصد لفائدة قطاع التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي برسم سنة 

  :  درهم موزعا كما يلي8.291.825.000 ما قدره 2010
   

   درهم ؛5.187.536.000  .......................نفقات الموظفين -
  درهم ؛ 1.948.656.000  .......نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  .   درهم1.155.633.000  ........................نفقات االستثمار  -

  
 السنة الثانية لتفعيل البرنامج اإلستعجالي بالنسبة لقطاع التعليم العالي الجامعي  2010تعتبر  

 التنمية بين الدولة والجامعات والمركز الوطني للبحث العلمي – اتفاقيات 2009ذلك بعد إبرام سنة و
  .يةوالتقني والمكتب الوطني لألعمال الجامعية واالجتماعية والثقاف

  
 بتنمية 2010تتعلق العمليات والتدابير المزمع تفعيلها في إطار المخطط اإلستعجالي برسم سنة 

تعليم العالي وتشجيع البحث العلمي والعمليات التي تهدف إلى معالجة اإلشكالية األفقية العرض وجودة ال
  : يمكن تقسيم هذه العمليات والتدابير كما يليو. لنظام التعليم العالي

  
 : وذلك عبرتدابير اإلصالح من أجل تعزيز العرض في مجال التعليم العالي .1
 

-2009 طالب برسم السنة الجامعية 20.000رفع عدد الطلبة بالمستوى الجامعي ب  
  طالب؛310.000 لبلوغ عدد إجمالي يصل إلى 2010

 
علوم الهندسة والتكنولوجيا ( توجيه أكبر عدد من الطلبة للشعب العلمية والتقنية المهنية  

 بالمؤسسات ذات نظام إلجازة المهنية والماستر المتخصصوالتجارة والتدبير والطب وا
ذلك من اجل تلبية حاجيات المخططات والبرامج اإلستراتيجية و) الولوج المفتوح

 ، وذلك من 2012من الطلبة في أفق سنة % 30للتنمية القطاعية بهدف بلوغ نسبة 
%  15خالل رفع عدد المسجلين بالمؤسسات الجامعية ذات نظام الولوج المقنن بنسبة 

 ؛ %10بـ وبتخفيض  هذه النسبة بالمؤسسات ذات نظام الولوج المفتوح 
 

 تحسين المردود الداخلي للتعليم العالي ورفع نسبة إدماج الخريجين بسوق الشغل؛ 
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 :فتح شعب جديدة بالمؤسسات ذات نظام الولوج المفتوح تتوفر على 
 

تهدف و. مناهج لتحسين مستوى إتقان اللغات والمعلوميات ومنهجية العمل الجامعي 
ألول والثاني لإلجازة إلى تقليص نسبة هذه المناهج التي سيتم اعتمادها بالنصف ا
وفي هذا اإلطار، سيتم توزيع أكثر من . التكرار واالنقطاع عن الدراسة الجامعية

 كتاب للغة الفرنسية لفائدة طلبة السنة األولى بالمؤسسات ذات نظام الولوج 70.000
 106.000ي تهم هذه العملية حوالو. المفتوح وذلك من أجل تدعيم تعليم اللغة الفرنسية

 طالب بالسنة األولى من اإلجازة؛
 

مناهج مهنية بالسداسي الخامس والسادس من إجازة الدراسات األساسية وذلك من أجل  
 .      طالب35.000تهم هذه المناهج و. تحسين نسبة تشغيل الخريجين

  
 من خالل طلبةللالذي يستهدف دعم المسار الدراسي واالجتماعي إحداث نظام الوصي  

 الدكتوراه؛األساتذة وطلبة سلك طرف  شراف والتتبع مناإل
 

 ؛2009تفعيل مراكز للدراسات في سلك الدكتوراه في إطار اإلصالح الذي انطلق سنة  
 

  جامعة؛15من الطلبة بـ % 1منح جوائز تقديرية لفائدة  
 

محاربة ظاهرة التكرار واالنقطاع بالجامعة خاصة عبر تقليص نسبة االنقطاع بالسنة  
 .األولى من اإلجازة ورفع نسبة منح الدبلومات خالل الفترة المحددة لسلك التكوين

 
وفي ما يتعلق بالمبادرات الحكومية التي تهدف إلى تقليص العجز المسجل في الموارد البشرية 

  : ب2010المؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى للتنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب، ستتميز سنة 
  

خالل بها  حصيلة التسجيل  والتي بلغت مهندس10.000اصلة تفعيل مبادرة تكوين مو 
ومن . المحددةمن األهداف % 100 نسبة إنجاز تصل إلى 2009-2008موسم 

  مهندس أو دبلوم موازي؛5.200 تكوين 2010المتوقع برسم سنة 
 

 على الخصوص عبر 2020 طبيب في أفق 3.300مواصلة إنجاز مبادرة تكوين  
وبهذا الخصوص ارتفع عدد الطلبة الجدد المسجلين بكليات . كليات الطبعدد وسيع ت

 ؛2009-2008برسم الدخول الجامعي % 34الطب بنسبة 
 

 6.750تهدف إلى تكوين التي  مساعد اجتماعي 10.000 إنجاز مبادرة تكوين مواصلة 
 هذا فيو . 2010-2009 برسم سنة 1.892منها  2012-2008مجازا خالل الفترة 
كما منحت الدولة للجامعات . 2009-2008برسم سنة  ا طالب1.998اإلطار تم تسجيل 

 مليون درهم 13,35المعنية إعانات في إطار ميزانيتي التسيير واالستثمار تصل إلى 
 .  2009 و2008 مليون درهم على التوالي برسم سنتي 24,4و
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تواصل الدولة دعمها لتسهيل ولوج التعليم في مجال األعمال الجامعية االجتماعية والثقافية، س
  :العالي عبر
  

 2010 سنة 127.764صل إلى يرفع العدد اإلجمالي للطلبة الحاصلين على المنح ل 
 ؛2009 سنة 117.419مقابل 

 
 ؛37.000 إلى 34.744ارتفاع عدد الطلبة القاطنين باألحياء الجامعية والذي انتقل من  

 
 إلى 6.200.000 والذي انتقل من الجامعيةبالمطاعم ارتفاع عدد الوجبات  

 .وجبة 7.882.000
 

  :يتوقعوفي ما يتعلق بتوسيع وإصالح البنيات األساسية للجامعات 
  

الرفع من القدرة االستيعابية للجامعات وصيانة البنيات التحتية من أجل استقبال أفواج  
ذات الولوج الحاصلين على الباكالوريا وتوجيه أكبر عدد منهم نحو المؤسسات 

من المجازين % 20(واإلجازة التطبيقية )  المعنيينمن الطلبة% 13,4(االنتقائي 
 :ويتعلق األمر أساسا ب. )المعنيين

  
 خاصة المدرسة المحمدية للمهندسين الحاليةإنجاز أشغال توسيع المؤسسات الجامعية  

ية العليا للكهرباء  الوطنةوالمدرسة العليا للمعلوميات وتحليل النظم بالرباط والمدرس
 والميكانيك بالدار البيضاء؛

 
 إنهاء أشغال بناء وتجهيز الكليات المتعددة االختصاصات بالعرائش وتارودانت  

 وخربيكة وكذا كلية الحقوق بعين السبع بالدار البيضاء؛
 

مواصلة أشغال بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخربيكة والمدرسة العليا  
 مدارس وطنية للعلوم التطبيقية بكل من 3تكنولوجيا ببرشيد وانطالق أشغال بناء لل

 القنيطرة والجديدة وتطوان ومدرسة عليا للتكنولوجيا بكل من العيون وكلميم؛ 
 

 سرير إضافي في أفق 15.400( رفع الطاقة االستيعابية لألحياء والمطاعم الجامعية  
 سرير متوفرة 32.000قطاع الخاص مقابل  سرير بشراكة مع ال7.000 منها 2012

 مطاعم جامعية جديدة بكل من بني 3وإنهاء بناء ) حاليا باألحياء الجامعية العمومية
مالل وأكادير وطنجة وكذا انطالق أشغال بناء مطعمين جامعيين جديدين بكل من 

 . تطوان والقنيطرة
  
  تشجيع البحث العلمي والتقني .2
  

إلصالح المزمع اتخاذها من أجل تشجيع البحث العلمي والتقني بما تتعلق التدابير وعمليات ا
  : يلي
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 تعزيز الحكامة وتتبع البحث العلمي ؛ 
 

  موارد تمويل البحث العلمي؛استمراريةضمان وتعزيز وتنويع  
  

 تثمين البحث العلمي عبر توجيهه من أجل تلبية حاجيات محيطه السوسيو مهني؛ 
 

 .ال البحث العلميتعزيز التعاون الدولي في مج 
 

  :المؤشرات التالية ومن أجل ذلك، تم تحديد أهداف محددة ويتعلق األمر ب
  

 ؛2008 سنة 1.990 مقابل 2012 منشور بمجالت دولية في أفق 3.500نشر حوالي  
 

 ؛2008سنة % 69 مقابل 2012من بنيات البحث في أفق % 92اعتماد  
 

 ؛2008 سنة 820بل  مقا2012 أطروحة في أفق 2.300مناقشة حوالي  
 

 ؛2012-2009 براءة اختراع على المستوى الجامعي برسم الفترة 332إيداع  
 

  مشروع للبحث التطبيقي بشراكة مع المقاوالت؛1.667انطالق  
 

رفع عدد البحوث المنجزة من طرف وحدات الدعم التقني للبحث العلمي التي تهدف  
 ؛2009سنة بحث  9.000 مقابل 2012 بحث في أفق 15.000إلى إنجاز 

 
 من 110  باستهداف ما يزيد عن المغاربة المقيمين بالخارجاتستفادة من كفاءاال 

 .2009في سنة خبير  70 مقابل أقل من 2012في أفق الخبراء 
 

 بمواصلة إنجاز 2010مستوى تعزيز التجهيزات والبنيات التحتية العلمية ستتميز سنة  وعلى
  :المشاريع التالية

  
 هد المغربي لإلعالم العلمي والتقني؛ تجهيز المع 

 
 بناء مقر جديد للمعهد الوطني الجيوفيزيائي؛ 

  
 ؛ت للبحث في ميادين الماء والطاقةمشروع بناء مراكز ومختبرا 

  
 ؛إحداث شبكة لعلوم البيئة 

  
 ؛ركز للدراسات واألبحاث الصحراويةإحداث م 

  
 .تجهيز مختبرات البحث ووحدات دعم البحث العلمي والتقني 
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بخصوص العمليات المدرجة في إطار الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية و
التكنولوجية، يعتزم القطاع المكلف بالتعليم العالي إعالن طلبات مشاريع في مجال البحث العلمي ذات 

ستراتيجي األولوية باإلضافة إلى مجاالت التكنولوجيا واإلعالم والتواصل وكذا تمويل دراسة للتوجيه اإل
هذا، . إلعطاء  االنطالقة واختيار وتتبع مشاريع البحث والتنمية  المتعلقة بتكنولوجيا اإلعالم والتواصل

 مليون درهم 179 إلى 2008 مليون درهم  سنة 151 سقف تحمالت هذا الصندوق انتقل من وقد انتقل
  .2009سنة 

  
 :عليم العاليالتدابير التي تهدف إلى معالجة اإلشكاليات األفقية للت .3
  

تهم العمليات المتوقع انجازها من أجل ترشيد تدبير الموارد البشرية وتحسين كفاءات موظفي 
  : التعليم العالي ما يلي

  
 تعزيز آليات التأطير وتتبع وتقييم الموظفين؛ 

 
 .تدبيرالمع ترشيد طرق وأساليب مزيد من المسؤولية ال هاومنحالموارد البشرية تثمين  

تعزيز كفاءات الموظفين البيداغوجية واإلدارية عبر  هذه التدابير ويندرج ضمن
انطالق برنامج التكوين المستمر لفائدة الموظفين البيداغوجيين واإلداريين والتقنيين 

من أجل ضمان التكوين المستمر لهذا الغرض  إعداد برنامج  حيث تم،بكل الكليات
تابعين لهذه ال يينداري واألعوان اإلمن األطر 9.788 أستاذا جامعيا و9.530لفائدة 

 .المؤسسات
 

وفي مجال تعزيز تدبير األنظمة يسعى قطاع التعليم العالي إلى إحداث اآلليات الضرورية 
 استعمال الموارد البشرية والمادية للجامعات وللمركز الوطني للبحث العلمي ترشيدتعزيز تدبير ول

 نظام لإلشراف  وضع االجتماعية والثقافية باإلضافة إلىوالتقني والمكتب الوطني لألعمال الجامعية
 .والتتبع وتقييم مختلف المشاريع المدرجة في إطار المخطط اإلستعجالي

  
  مجال محاربة األمية والتربية غير النظامية  3.1.1  

  
 2010 محاربة األمية والتربية غير النظامية برسم سنة قطاعتبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة 

  : درهم موزعة كما يلي 175.739.000ا قدره م
  

  درهم ؛ 22.739.000  ............. نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  درهم ؛ 153.000.000  ..................نفقات االستثمار -

  
 من أجل 2009-2008ستمكن اإلعتمادات المرصدة لهذا القطاع من توطيد مكتسبات سنة 

 األهداف اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة األمية التي تهدف إلى القضاء  على األمية االقتراب أكثر من
  : برامجأربعة  وذلك عبر تفعيل 2015في أفق 

  
البرنامج العام الذي يسهر على إنجازه مباشرة قطاع التعليم المدرسي بالمؤسسات  

 التابعة له؛
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 رية؛البرنامج الذي يتم إنجازه بشراكة مع القطاعات الوزا 
  

 البرنامج الذي يتم إنجازه بشراكة مع الجمعيات؛ 
  

 .برنامج المقاوالت 
  

، فقد وصل عدد 2009-2008 برسم سنة أما بخصوص حصيلة عمل البرامج المذكورة
كما بلغ العدد . في العالم القروي% 49,7من النساء و% 84 منها ا مستفيد656.088المسجلين إلى 

 امستفيد 3.877.950برامج اإلستراتيجية الوطنية لمحو األمية حوالي اإلجمالي للمستفيدين من مختلف 
% 32 سنوات األخيرة مما نتج عنه تخفيض في نسبة األمية على المستوى الوطني إلى السبعخالل 
  . 2009سنة 

  
 استفاد منها 2009-2008 اتفاقية مع الجمعيات برسم سنة 700وفي هذا اإلطار، تم إبرام 

كما ارتفع عدد . من مجموع المستفيدين من برامج محو األمية% 43,5 شخص أي 285.000
المستفيدين المسجلين برسم برامج محو األمية التي تسهر على إنجازها القطاعات الوزارية إلى 

  .في قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية% 70 مستفيد منها 286.000
  

نجز القطاع دليال مرجعيا للتكوين يحدد وفيما يتعلق بتكوين المتدخلين في مجال محو األمية، أ
وفي هذا اإلطار اعتمد . األهداف والنتائج المنتظرة والمهام والكفاءات التي يشترط توفرها في المكونين

 بتنظيم 2009-2008ها برسم سنة تفعيلالقطاع مقاربة تشاركية والممركزة في مجال التكوين والتي تم 
من  6.665 دورة تكوينية استفاد منها 251 مستفيد و150ة  ورشة على المستوى الوطني لفائد12
  .ينمكونال

  
في إنجاز دراسة تهدف إلى تقييم أثر برامج محو األمية  2009خالل سنة  شرع القطاع كما

على المستفيدين خاصة في مجال االندماج السوسيو مهني وذلك لتحسين فعالية مختلف مكونات 
  .مزيد من حاجياتالة وتلبية اإلستراتيجية الوطنية لمحو األمي

  
 في تنظيم حملة تحسيسية على 2009على مستوى التواصل والتعبئة، شرع القطاع سنة و

تم تنظيم عدة لقاءات على المستوى الوطني والجهوي كما . المستوى الوطني لفائدة الساكنة المستهدفة
  .يةمن أجل حشد الدعم الالزم إلنجاح اإلستراتيجية الوطنية لمحو األم

  
 المتعلق بعمليات محو األمية غير النظامية، فقد عرفت سنة أما بخصوص النظام المعلوماتي

 نيابة إقليمية خاصة بفضل الموقع اإللكتروني للقطاع والذي 36 ليشملا النظام ذ توسيع العمل به2009
انات هذا يمكن اآلن من تحميل برنامج متطور لهذا العرض وكذا المطبوعات التي تزود قاعدة بي

  .النظام
  
 لبرامج محو األمية من تمويل العمليات 2010دة برسم سنة وستمكن اإلعتمادات المرصو

  :التالية
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 2010 شخص سنة 800.000حوالي لفائدة مية األتفعيل برنامج عمل يهدف إلى محو  
 مليون 334بالعالم القروي بكلفة إجمالية تقدر ب % 52,1من النساء و% 71,9منها 

يتوزع المستفيدون حسب . لتتبع  العمليات مليون درهم 14 منها  ستخصصرهمد
 :البرنامج كما يلي

 
  مستفيد؛130.000: البرنامج العام 

 
  مستفيد؛248.500: برامج القطاعات الوزارية 

  
  مستفيد؛410.000: برامج الجمعيات 

  
 . مستفيد5.000: برامج المقاوالت 

 
 2010ملة في مجال محو األمية عبر نشر سنة تعزيز الشراكة مع الجمعيات العا 

باإلضافة إلى انطالق القطاع في إحداث نظام . لكراسة للمساطر لفائدة تلك الجمعيات
 للتأهيل ولتصنيف الجمعيات الذي سيمكن من التركيز على الجمعيات األكثر فعالية؛

 
رامج محو األمية تعزيز العالقة بين محو األمية ومحاربة التهميش والفقر ولذلك فإن ب 

 ؛2010وما بعد األمية ستركز على األنشطة المدر للدخل انطالقا من سنة 
 

 لبرامج جديدة 2010-2009رفع عدد المستفيدين الجدد من خالل إطالق القطاع سنة  
لصالح فئات اجتماعية خاصة مثل البدو الرحل والعمال الموسمين في الفالحة وعمال 

 ألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؛أشغال البناء والسائقين وا
 

فيما يتعلق بجانب التكوين، سيواصل القطاع تكوين المكونين عبر تنظيم ورشات  
ومن أجل تعزيز حسن أداء عمليات محو األمية، سينظم القطاع سنة . ودورات تكوينية

 دورات تكوينية لفائدة األطر التي ستتكلف بتتبع تقييم مختلف البرامج 2009-2010
 .المستوى المركزي والالممركزعلى 

  
ما  2009-2008فقد بلغ عدد المستفيدين برسم سنة  أما فيما يتعلق بالتربية غير النظامية،

 قاموا بتتبع برنامج 33.177 استفادوا من الدعم البيداغوجي و166.901 م منه200.078 يناهز
  .الفرصة الثانية

  
 2009سنة مركزا  1.099رصة الثانية إلى المخصصة لبرنامج الفبلغ عدد مراكز التكوين قد 

 254 بالعالم القروي كما وصل عدد الجمعيات التي تعمل في الميدان في إطار الشراكة  إلى 518منها 
  .جمعية
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  : القطاع في مجال التربية غير النظاميةألنشطةيبين الجدول أسفله المؤشرات األساسية و
   

المبلغ اإلجمالي  تياتنسبة الف عدد المستفيدين عدد الجمعيات
 لإلعانات

معدل 
 اإلعانات

  تكلفة الوحدة
  بالدرهم

  معدل المستفيدين 
 بكل قسم

251 20.323 51% 15.305.284 60.257 753 27 

   
 جمعية، 33وبخصوص برنامج محاربة الهدر المدرسي الذي يتم إنجازه في إطار تشاركي مع 

  .ا منشط242 يقوم بتأطيره ما يناهزاسي  من االستفادة من دعم درا تلميذ6.931استطاع 
  

 انطالق برنامج محاربة ظاهرة التكرار واالنقطاع عن الدراسة 2010-2009ستعرف سنة و
يتضمن البرنامج إضافة إلى عملية التوعية و .المندرج في إطار البرنامج اإلستعجالي للتربية والتكوين

سائل  بيداغوجية وكذا تنمية الشراكة مع الجمعيات إحداث نظام لتتبع الغياب والهدر المدرسي وإعداد و
  .  في مجال الدعم البيداغوجي

 طفل انقطعوا عن 240.000ما يناهز  2010برسم سنة يستهدف برنامج عمل القطاع كما 
 من برنامج التربية غير النظامية إما في إطار برنامج الفرصة الثانية أو برنامج قصد االستفادةالدراسة 
  .هدر المدرسيمحاربة ال

    
  التشغيل والتكوين المهني  2.1 

  
 2010يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المرصد لفائدة وزارة التشغيل والتكوين المهني برسم سنة 

  : درهم موزعا كما يلي 1.144.187.000ما قدره 
  
   درهم ؛189.643.000  ............. ...... ..نفقات الموظفين -
  درهم ؛ 459.379.000  .......نفقات المختلفةنفقات المعدات وال -
  . درهم 495.165.000  ........................نفقات االستثمار  -
  

   مجال التشغيل  1.2.1
    

 391.177.000 ما قدره 2010تبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة قطاع التشغيل برسم سنة 
  : درهم موزعة كما يلي

  
  درهم ؛ 142.498.000  ... ...... ............نفقات الموظفين -
  درهم ؛ 90.199.000  .......نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  . درهم 158.480.000  ........................نفقات االستثمار  -
  

تتعلق المحاور األساسية إلستراتيجية قطاع التشغيل بتعزيز المالءمة بين التكوين وسوق العمل 
اب الحاصل على الشهادات والحماية االجتماعية للعمال وكذا إرساء السلم االجتماعي عبر وتشغيل الشب

  .  واالجتماعييننحوار اجتماعي بناء ومتواصل مع الشركاء االقتصاديي
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  : بما يلي2012-2009 برسم الفترة المحددةوفي هذا اإلطار تتعلق األهداف 
  

" تأهيل"و" إدماج"الثالث برامج الة  شاب سنويا عبر مواصلة وتنمي250.000إدماج  
 ؛"مقاولتي"و

 
 تطوير نظام معلوماتي حول سوق العمل من أجل توقع جيد لعروض وطلبات التشغيل؛ 

  
مواصلة المخطط الوطني للمالءمة االجتماعية من أجل رفع عدد المقاوالت التي تشغل  

 .ا مأجور50 أكثر من
  

 4.000 إطار برنامج إدماج واستفاد  شاب في50.000 تسجيل 2009تم برسم سنة وقد 
 في إطار برنامج ا شخص7.289 مواكبة تشخص من إعادة التأهيل في إطار برنامج تأهيل كما تم

  .  مقاولة صغيرة2.000 ما يناهز حيث أمكنمقاولتي 
  

من المقاوالت المنخرطة في صندوق % 60 ما يزيد عن من عمليات التوعية تاستفادوقد 
  .  وذلك في إطار المخطط الوطني للمالءمة االجتماعيةالضمان االجتماعي

  
  : ما يلي2010تهم العمليات األساسية المبرمجة برسم سنة و
  

 :في مجال إنعاش التشغيل 
 

مواصلة برنامج مساعدة الشباب على االندماج في الحياة العملية من خالل  
إنعاش التشغيل مساهمة الدولة وذلك عبر األجهزة التي تديرها الوكالة الوطنية 

، " انبثاق"ولقد تم إعطاء األولوية، في إطار الميثاق الوطني للصناعة . والكفاءات
الطائرات أجزاء ترحيل الخدمات وصناعة السيارات و: لستة مهن عالمية للمغرب

 الفالحية؛والجلد والمواد الغذائية /واإللكترونيك والنسيج
 

حليل سوق الشغل عبر إنجاز تعزيز قدرات قطاع التشغيل في مجال تتبع ت 
  .دراسات وبحوث حول حركية اليد العاملة في القطاع الخاص

 
 :في مجال الحماية االجتماعية للعمال 

 
مواصلة تفعيل المخطط الوطني للمالءمة االجتماعية بالمقاوالت عبر تنظيم  

حمالت تحسيسية لفائدة المقاوالت حول أهمية المقاربة االجتماعية كعامل أساسي 
للتنمية وضروري للتوفيق بين الفعالية االقتصادية وتوفير ظروف مناسبة لتنمية 

 مستدامة تقوم على العدالة االجتماعية؛
 

تعزيز دور مفتش الشغل عبر تنظيم دورات للتكوين المستمر بهدف المساهمة  
 الفعالة في تنمية المقاوالت وإرساء السلم االجتماعي؛ 
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مأجوري القطاع لفائدة عبر تعزيز دور صناديق الشغل تعزيز الحماية االجتماعية  
 . الخاص

  
 :التشغيلفي مجال  

  
محاربة ظاهرة تشغيل األطفال وتفعيل برنامج عمل وطني خاص بالطفولة  وذلك  

 بشراكة مع الجمعيات التي تنشط في هذا المجال؛
 

بر تعزيز آليات التفاوض الجماعي وحل النزاعات الجماعية المتعلقة بالشغل ع 
دعم وتفعيل مجلس المفاوضات الجماعية واللجنة الوطنية واللجان الجهوية للبحث 

 والمصالحة؛
  

 المساهمة في تكاليف التكوين واالتحادات النقابية المهنية وبكل الهيئات المماثلة؛ 
 

ووضع رهن تفعيل برنامج تجديد تجهيزات مندوبيات قطاع التشغيل مواصلة  
 .  لمؤسسات الخاضعة لقانون الشغللتغطية أفضل ليكية  الوسائل اللوجيستاإشارته

 العمليات 2010يتضمن برنامج عمل الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات برسم سنة و
  :األساسية التالية

 
 :"إدماج"و" تأهيل"و" مقاولتي"برامج مواصلة إنعاش الشغل عبر تفعيل سياسة  

 
 230.000 إدماج 2012-2009 برسم الفترة يتوقع هذا البرنامج: "إدماج"برنامج  

 ارتفاعا بنسبة 2010كما سيعرف هذا البرنامج برسم سنة . باحث عن الشغل
 برسم 50.000 باحث عن العمل مقابل 55.000 وذلك من خالل إدماج 10%

 ؛2009سنة 
 

تكوين من ال تقديم خدمات من 2010سيمكن هذا البرنامج سنة : "تأهيل"برنامج 
 باحث عن العمل موزعة بين التكوين التعاقدي من 24.000فائدة  لأجل اإلدماج

الت التواصل والمعلوميات اأجل التشغيل والتكوين التأهيلي المتعلق أساسا بمج
 ومنهجية البحث عن العمل؛ 

  
 2.000 إلى مواكبة 2010يهدف هذا البرنامج برسم سنة : "مقاولتي"برنامج  

يك مقاولتي وإحداث أبناك جهوية  لمشاريع مستفيد عبر تحسين جودة خدمات شباب
إحداث المقاوالت، وذلك في إطار تعزيز إحداث المقاوالت الصغرى العاملة 

  .أساسا بقطاعات السياحة القروية والتعليم األولي
 

تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين السوسيو اقتصاديين الوطنيين والدوليين لتنمية دور  
ة في مجال التشغيل بتعاون مع الوكالة الوطنية إلنعاش القطاع الخاص في الوساط

دماج التشغيل والكفاءات ووكاالت الوساطة الخاصة في إطار تفويت خدمات اإل
 ومواكبة الباحثين عن الشغل؛
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 ؛عمل بالخارجفرص لل على الصعيد الدولي والبحث عن شغيلتنمية قدرات الت 
  

  وتعزيز قدرات مواردها البشريةالترابية  تمثيلياتهاتحسينمواصلة تحديث الوكالة عبر  
 .من أجل تقديم خدمات عن قرب لفائدة الباحثين عن العمل

  
   مجال التكوين المهني  2.2.1

   

درهم  753.010.000 ما قدره 2010 برسم سنة قطاعدة لهذا الوتبلغ االعتمادات المرص
  :موزعة كما يلي

  
  درهم ؛ 47.145.000  ............. ...... ..نفقات الموظفين -
  درهم ؛ 369.180.000  .......نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  . درهم 336.685.000  ........................نفقات االستثمار  -
  

ستمكن هذه اإلعتمادات من  تطوير نظام للتكوين المهني من خالل رفع القدرة اإلستقبالية عبر 
وذلك من أجل مواكبة مخطط التنمية المندمجة لقطاع الصناعة إحداث مؤسسات للتكوين المهني 

 القطاع  المكلف بالتكوين المهني في أفق يتولىس. المغربية عبر تلبية حاجيات المقاوالت من الكفاءات
 في إطار الميثاق الوطني طبقا للتوقعات المدرجة ينخريجمن ال 190.000  ما يناهز تكوين2015

  .انبثاق للصناعة
  

  :األهداف التالية إلى 2010 إستراتيجية قطاع التكوين المهني برسم سنة ىوتتوخ
  

 سنة ا متدرب282.199من الفتيات مقابل % 43 منها 316.000بلوغ عدد المتدربين  
 سنة 142.000من المتوقع أن ينتقل عدد الخريجين والخريجات من و. 2008-2009
 ؛%63 بنسبة إدماج تفوق 2010 سنة 154.000 إلى 2009

 
 متدرب سنة 35.000أجل بلوغ تطوير نظام للتكوين بواسطة التدرج المهني من  

  تكوين خاص يالئم الوسط المعيشي للفتيات والفتيان الشباب؛ يهدف توفير2010
  

 تأهيل قطاع التكوين المهني الخاص وتعزيز العرض في مجال التكوين خاصة في  
 متدرب 85.000 أعداد تصل إلى من المتوقع بلوغو. القطاعات ذات األولوية 

   .2010برسم سنة   خريج45.000و
 

  : بما يلي2010تتعلق أهم العمليات المبرمجة من طرف قطاع التكوين المهني برسم سنة و
  

وثالث ) الدار البيضاء( الطائرات أجزاء إحداث معهد متخصص في مجال صناعة  
وذلك في إطار الميثاق  )يطرة الدار البيضاء وطنجة والقن( معاهد في مجال السيارات
 الوطني انبثاق للصناعة؛  

 



 2010مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 
 

  مذكرة تقديم
 
 
 

96

 مراكز للتكوين بواسطة التدرج المهني 4 إنجازسيتم في إطار البرنامج اإلستعجالي،  
)  الحسيمة وأزيالل وغرب سوق الثالثاء والشرق تاوريرت( في قطاعات الفالحة 

لتكوين بواسطة التدرج  مليون درهم وتوسيع مركزين ل39,53بتكلفة إجمالية تقدر ب 
 .المهني بشفشاون وأزيالل

 
 في المجال الفالحي في أفق من الشباب 60.000  ما يناهزيهدف برنامج التأهيل إلى إدماجو

على التطورات  وين جيل جديد من الفالحين منفتح يعملون في  الحرف الفالحية من أجل تك2012
 6.090 نوفي هذا اإلطار، تم تكوي. يعرفها القطاع التي مواكبة التطورات على التكنولوجية  وقادر

برسم  متدرب 11.000 وحوالي 2009سنة  متدرب 8.800 مقابل ما يزيد عن 2008شاب برسم سنة 
  .2010سنة 

في إطار هذا البرنامج، تم إيالء أهمية خاصة للفتاة القروية من خالل إنجاز عدة عمليات و
  .بشراكة مع المنظمات غير الحكومية

  
 إنجازاء مركز للتكوين بواسطة التدرج المهني في مجال السياحة بالمضيق وإتمام بن 

 مراكز أخرى في مجال الصناعة التقليدية بسال والدار البيضاء والناضور؛أربعة 
 

 المساهمة في تكاليف التكوين بالمؤسسات الخاصة المعتمدة؛ 
  

 .لمعاقين بسالبناء مركز للتكوين المهني بالمركز الوطني محمد السادس ل 
 

 مواصلة مخطط التنمية 2010سيعرف المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل سنة و
ومن أجل بلوغ هذا الهدف سيعمل هذا . اببشمن ال 650.000 الذي يتوقع تكوين 2008-2012

يدة المكتب على تعزيز قدرات االستقبال بالمراكز التابعة له وذلك عبر توسيع وإحداث مؤسسات جد
  .للتكوين

  
 متدرب خالل الموسم 220.000 استقبال 2010يتوقع برنامج عمل هذه المؤسسة برسم سنة و

يستفيد هؤالء المتدربون . 2009-2008مقارنة مع سنة % 13,5 بنسبة اارتفاعمسجال  2009/2010
ات والبناء من تكوين في المهن الواعدة مثل السياحة والتكنولجيات الجديدة لإلعالم  وترحيل الخدم

  .واألشغال العمومية
  
% 25بنسبة عدد المتدربين  يرتفعفي ما يتعلق بالمدرسة العليا لصناعة النسيج واأللبسة، سو 

مبادرة " ويتعلق برنامج العمل أساسا بتوسيع داخلية المدرسة في إطار مواصلة برنامج ،2010سنة 
 20 بتكلفة إجمالية تصل إلى ةلموضوا إحداث مدرسة عليا لإلبداع وكذا"  مهندس10.000تكوين 

     .    2010 ماليين درهم سنة 10مليون درهم منها 
  

  التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن  3.1
  

د لفائدة وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن برسم سنة ويبلغ الغالف المالي المرص
  :  درهم موزعا كما يلي610.877.000 ما قدره 2010
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  درهم ؛ 33.001.000  ............. ...... ..نفقات الموظفين -
  درهم ؛ 324.741.000  .......نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  . درهم 253.135.000  ........................نفقات االستثمار  -

  
على  الذي يقوم 2012-2008 مواصلة تفعيل المخطط اإلستراتيجي وسيعمل هذا القطاع على

مقاربة مندمجة وخصوصية ترتكز على مقاربات حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي والتنمية الشاملة مع 
التركيز على اإلشكاليات المتعلقة باألسرة والمرأة والطفل واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

  :وتتعلق المحاور األساسية لهذه اإلستراتيجية بما يلي. والمسنين
 

 :االجتماعية خصوصا عبروالتعبئة تنمية تنسيق برامج ال 
  

إعداد إستراتيجية وطنية لمحاربة الهشاشة ومواكبة الجمعيات في تفعيل القانون  
 ات الحماية االجتماعية وتدبيرها  المتعلق بشروط فتح مؤسس14-05رقم 

تكوين  مركزا جهويا لمحاربة التسول وتفعيل برنامج  16والمساهمة في إحداث 
 وتأهيل الجمعيات العاملة في مجال 2012د اجتماعي في أفق  مساع10.000
 التنمية؛

 
 مركز اجتماعي في أفق 800من خالل إحداث قرب للتقوية المصالح االجتماعية  

 ؛األكثر خصاصاتوسيع برنامج التنشيط االجتماعي لألحياء  و2012
 

ية والقطاع التعبئة االجتماعية عبر تعزيز الشراكة بين الدولة والجماعات المحل 
 . الخاص والمنظمات غير الحكومية وتثمين مهن التشغيل اإلجتماعي

 
 من خالل وتكافؤ الفرصاالجتماعي النهوض بحقوق المرأة واعتماد مقاربة النوع  

  :إنجاز العمليات التالية
   

إدراج مقاربة النوع في السياسات والبرامج ومشاريع التنمية وتحسين ولوج المرأة  
 ؛ وإنعاش المقاوالت النسويةؤولية والقرار وكذا للهيئات المنتخبةلمناصب المس

 
 امركز 16المساهمة في إحداث محاربة العنف ضد النساء والفتيات خاصة عبر   

العنف  إلشكالياتاإليواء و مركز نموذجي لمعالجة  لالستماع واالستقبال واجهوي
  .يةرقية والجنوب الشبطنجةوتطوان وبالجهات وفضاءات متعددة االستعماالت

  
 :التدابير التاليةبر أساسا عسياسة أسرية مندمجة والنهوض بالطفولة إعداد  

  
" إنقاذ"تعزيز حماية الطفولة ضد كل أشكال االستغالل والعنف وتفعيل برنامج  

إلعادة " اندماج"المتعلق بمحاربة تشغيل الخادمات القاصرات بالبيوت وبرنامج 
  إدماج األطفال المشردين؛
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والمساهمة  للنهوض باألشخاص المسنين اإلستراتيجية الوطنية تفعيل إعداد وتتبع  
  مركزا جهويا مرجعيا للتكفل باألشخاص المسنين المعوزين؛16في إحداث 

  
 متنقلة للخدمات وحداتتطوير سياسة عائلية مندمجة عبر المساهمة في إحداث  

 .ية المستعجلة على المستوى الجهوياالجتماع
  

  :عبر  سياسة خاصة باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصةإعداد 
  

تحسين  وتحسين التنسيق بين البرامج الحكومية في مجال األشخاص المعاقين 
 تجهيز  عبر المساهمة في الوضعية الصحية والنفسية لذوي االحتياجات الخاصة

 وكذا تعزيز الولوج إلى التربية لترويض بشراكة مع وزارة الصحةلز مراك
مندمج ومكتبات دراسية م اقسأكوين والتشغيل من خالل المساهمة في إحداث والت

صوتية ومواقع جديدة لبرنامج التأهيل المجتمعي والسهر على تطبيق نظام 
الحصص المعمول بها في القطاع الخاص من أجل ضمان تشغيل هذه الفئة من 

 الساكنة؛
 

 خاصة عبر ص المعاقينالمساهمة في تعزيز وتأهيل البنيات والتكفل باألشخا 
 سيو تعليمي لألطفال الصم بمراكش  ومركز سوة مرجعي مراكز جهويةإحداث 

 .مقين والمتخلى عنهطفال المعالألوإنجاز مركز بمكناس 
  

 األساسية التي قامت بها الوزارة المكلفة للتنمية االجتماعية منذ بداية ويمكن إيجاز البرامج
  :تفعيل اإلستراتيجية كما يلي 

 
 : قامت الوزارة بفي مجال محاربة الفقر والتهميش .1
 

إتمام مشروع اإلطار اإلستراتيجي لتقليص الفقر بشراكة مع برنامج األمم المتحدة  
 ؛للتنمية

 
تطبيق برنامج محاربة التسول بمدينة الدار البيضاء بعدما كان معموال به فقط في  

لسلطات المحلية، وكذا إعداد وذلك بشراكة مع ا ،2007منذ سنة وفاس  مدينتي الرباط
 مشروع قانون من أجل محاربة هذه الظاهرة؛

  
 رخصة الفتتاح مؤسسات للحماية 200 عبر منح 14-05تفعيل مقتضيات القانون  

 االجتماعية والمساهمة في تأهيل العديد من المراكز االجتماعية؛
  

لة بالرباط  وحدات متنقلة للخدمات االجتماعية المستعج3انطالق عملية إحداث  
ومارتيل ومكناس من أجل التصدي إلشكالية التكفل االجتماعي باألشخاص المشردين 
وذلك على ضوء تجربة الوحدة المتنقلة للخدمات االجتماعية المستعجلة بالدار البيضاء 

  .      2006التي انطلقت منذ شتنبر 
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 :اإلنجازات في هذا اإلطار بتتعلق أهم في مجال الهندسة االجتماعية ودعم القطاع الجمعوي،  .2
   

  جمعية معنية ببرنامج التأهيل؛2.000إنجاز تشخيص تنظيمي ومؤسساتي ل  
 

 ؛2009 و 2008 شبكة جمعوية بين 58دعم إحداث  
  

 13 شعبة على مستوى 45 عامل اجتماعي في إطار إحداث 10.000تتبع تنفيذ مبادرة  
-2008 سنة 1.998 ما يناهزالتكوين  هذاجامعة إذ بلغ عدد الطلبة الذين استفادوا من 

 ؛2009
  

 143 مقابل تمويل 2009 مليون درهم سنة 49 مشروع اجتماعي بمبلغ 271دعم  
  .  مليون درهم31,9 بمبلغ 2008مشروع سنة 

  
 التزمت الوزارة المكلفة بالتنمية االجتماعية بإنجاز العمليات في مجال دعم وحماية حقوق الطفل .3

  : األساسية التالية
  

 تقارير تتعلق بتتبع معاهدة حقوق الطفل والتقرير الدوري وفق ثالثةانطالق إعداد  
 االختياري حول  مالحظات لجنة حقوق الطفل والتقرير المتعلق بتفعيل البروتوكول

اتفاقية حقوق الطفل والتقرير المخصص لتفعيل  البرتوكول االختياري  بشأن اشتراك 
 األطفال في النزاعات المسلحة؛

 
مواصلة تفعيل برنامج إدماج الذي يندرج في إطار تفعيل خطة العمل الوطنية للطفولة  

خاصة على مستوى الحماية وذلك عبر إنجاز " المغرب جدير بأطفاله "2006-2015
 50تحقيق حول أطفال الشوارع بالدار البيضاء وتنظيم دورات تدريبية لفائدة  حوالي 

 شكالية الدار البيضاء وطنجة؛من الفاعلين المحليين المعنيين بإ
  

لمرصد إنطالق مسلسل تحيين مؤشرات خطة العمل الوطنية للطفولة بشراكة مع ا 
بهدف تنظيم القطاعات المعنية والفاعلين الجمعويين برسم الوطني لحقوق الطفل وذلك 

  لحقوق الطفل ؛13 للمؤتمر الوطني 2010سنة 
  

 بالدار البيضاء 2007ى سبيل التجربة سنة إندماج وحدتي حماية الطفولة المحدثتين عل 
 وانطالق مساطر 2009ومراكش  وافتتاح وحدة حماية الطفولة بمراكش في يوليوز 

 ه الوحدات؛ذمرسوم المتعلق بهال مشروع وإعدادإحداث وحدة أخرى بأكادير 
  

 المتعلق بمحاربة تشغيل الخادمات القاصرات بالبيوت" إنقاذ"مواصلة تفعيل برنامج  
لك  تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة بجهتي وذ

 وكذا إنجاز يلغتشهذا النوع من الكمصدر لهذا مراكش تانسيفت الحوز وفاس بولمان 
 الشطر الثاني من الحملة الوطنية لمحاربة هذه الظاهرة؛  
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اربة ظاهرة االعتداء الجنسي على إتمام القاعدة األساسية إلعداد إستراتيجية وطنية لمح 
 . األطفال وذلك في إطار مقاربة تشاركية

  
 قام القطاع بإنجاز العمليات ،في مجال تحسين وضعية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة .4

 :األساسية التالية
 

 48 فتاة في وضعية إعاقة صعبة في 531 منها  طفال1.457الدعم المدرسي لفائدة  
 ؛2008 فتاة سنة 467 طفل منها 1.301 مقابل 2009 سنة  خاللا متخصصامركز

 
في نهاية غشت  المعاقين المعوزينص اشخمن األ 1.169منح إعانات تقنية لفائدة  

 ؛  2009
  

نشر المعاهدة الدولية المتعلقة بحقوق األشخاص المعاقين المصادق عليها من طرف  
لتجميع  مشروع قانون إعداد المغرب واإلستراتيجية الوطنية لحماية المعاقين وكذا

  األشخاص في وضعية إعاقة؛المقتضيات المتعلقة بحقوق
  

نشر اإلستراتيجية الوطنية لحماية المعاقين وإحداث لجنة تقنية بين الوزارات تتكلف  
 بتتبع تفعيل اإلستراتيجية المذكورة؛

  
ة في أبريل  تنظيم الدورة السابعة للمهرجان الوطني لألطفال ذوي االحتياجات الخاص 

  بفاس وآسفي وسطات وتطوان؛2009
  

إحداث قاعدة بيانات تتعلق باألشخاص المعاقين العاملين بالقطاع العام والخاص من  
أجل ضمان تتبع عملية تشغيل هذه الفئة من الساكنة وفقا للحصص المخصصة لهذه 

 الفئة في النصوص التنظيمية؛ 
  

اعلين الجمعويين العاملين في المواقع السبعة إنجاز عمليات لتعزيز القدرات لفائدة الف 
 بمراكز التعليم المتخصصة بشراكة مع ا معلم40لبرنامج إعادة التأهيل وكذا لفائدة 

 .المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بسال
  

 في إطار تتبع تفعيل اإلستراتيجية الوطنية هامة تم اتخاذ تدابير وعملياتفي مجال حقوق المرأة،  .5
 :صاف والمساواة لإلن

   
 الفرص بالجماعات ومأسسة اعتماد مقاربة النوع  لتكافؤإحداث لجنة استشارية 

االجتماعي أثناء إعداد المخطط اإلستراتيجي للتنمية الجماعية وذلك في إطار إصالح 
 الميثاق الجماعي؛

 
من تعزيز تمثيلية المرأة على مستوى المجالس الجماعية واإلقليمية والجهوية وذلك  

للنساء وكذا إحداث صندوق %  12خالل تعديل مدونة االنتخابات بتخصيص نسبة 
. دعم تعزيز تمثيلية النساء وتنظيم حملة تحسيسة وطنية ثانية لتشجيع مشاركة المرأة
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 حصول 2009 يونيو 12 ـاالنتخابات الجماعية لمن خالل مكنت هذه التدابير وقد 
 ؛2003 سنة 127ماعية مقابل  على مقاعد بالمجالس الجة امرأ3.424

  
 مشروع قانون متعلق بمحاربة العنف ضد النساء؛إعداد  

  
  وإحداث جائزة 2008 سنة  أكتوبر كيوم وطني للمرأة بداية من10اإلحتفاء بيوم  

 بداية من سنة محمد السادس لتكريم النساء المتميزات في مجال التنمية االجتماعية
 ؛2009

  
امج متعدد القطاعات ومحاربة العنف المرتكز على النوع  مواصلة تنسيق تفعيل برن 

  جهات بالمملكة؛ستةبشراكة مع الوزارات والجمعيات والجامعات ب 
  

 +.15انطالق مسلسل  إعداد التقرير الدوري بيكين  
  

في إطار إنجاز مهامها تستند  الوزارة المكلفة بالتنمية االجتماعية كما أنومن جهة أخرى، 
  .عاون الوطني وكالة التنمية االجتماعية باعتبارهما خاضعتان لوصايتهاعلى مؤسسة الت

  
  : من طرف التعاون الوطني بما يلي2009تتعلق أهم العمليات المنجزة برسم سنة 

  
تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والجماعات المحلية والتعاون الدولي قصد تعبئة  

ة للمراكز والجمعيات التي يقوم التعاون التمويالت الالزمة لتنمية المساعدة المقدم
 منعدد المستفيدين من برنامج هذه المؤسسة قد انتقل مع العلم أن الوطني بمراقبتها، 

 كما أن عدد 2009مستفيدا سنة  263.323إلى  2007 مستفيدا سنة 227.197
من المؤسسات التابعة للتعاون الوطني عرف ارتفاعا مهما خالل نفس الفترة إذ انتقل 

 مركزا 1.079 مؤسسة للحماية االجتماعية و925 موزعة بين 2.755 إلى 2.272
 للتكوين المهني ا مركز86 لإليواء و منزال55 لألطفال وروضا 583وللتعليم والتكوين 

  مركزا لألطفال المعاقين؛27و
 

مواكبة اللجان الجهوية للتنمية البشرية  من أجل تفعيل برامج محاربة التهميش خاصة  
عبر المساهمة في مراجعة التصاميم الجهوية للتهميش والمساهمة في تسيير مؤسسات 

 الحماية االجتماعية المحدثة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
  

مواصلة تأهيل التعاون الوطني خاصة عبر انطالق عملية افتحاص تنظيمي  
لمؤسسة وإنجاز افتحاص فائدة الللتنمية مستقبلي واستراتيجي يهدف إلى تحديد مخطط 

 .مالي ومحاسباتي للجمعيات المستفيدة من الدعم
 

 2010-2008أما بخصوص وكالة التنمية االجتماعية فيتجلى هدفها بشكل عام خالل الفترة 
في تعزيز تدخلها لتحسين شروط عيش الساكنة األكثر هشاشة خاصة عبر توزيع العمليات على 

س مقاربة تشاركية وتعاقدية وكذا المساهمة في تمويل أنشطة التنمية المستوى الترابي على أسا
االجتماعية  وإنعاش األنشطة المدرة للدخل وإحداث برنامج  للتنمية المجتمعية في المناطق النائية 
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وتعزيز القدرات المؤسساتية للفاعلين المحليين وتوفير الدعم التقني الضروري لفائدة الشركاء وذلك من 
  .جاز وتتبع تقييم المشاريع المدرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشريةأجل إن

  
 من طرف وكالة التنمية ا مشروع564  ما يناهزقيد اإلنجازيوجد  2009 برسم سنة و

 مليون 146,7 مليون درهم منها 370,2 بتكلفة إجمالية تقدر ب ا شخص736.717االجتماعية لفائدة 
وفي هذا اإلطار، يمكن تقديم أهم منجزات الوكالة برسم النصف األول من . ةدرهم كمساهمة للوكال

  : كما يلي2009سنة 
     

 وتقديم الدعم في مجال نمحليال ينفاعلمن ال 12.460 دورة للتكوين لفائدة 476 تنظيم 
 ا تشاركيا ترابيا تشخيص35 للتنمية باإلضافة إلى إنجاز ا مشروع646التسيير لفائدة 
 صناديق إضافية للتنمية 6إحداث  وتم  المزمع القيام بها تشخيص422 من مجموع

  إقليم؛16المحلية، وذلك في إطار برنامج دعم التنمية اإلستراتيجية الترابية ل
 

 أقاليم جديدة وبالتالي ارتفع عدد األقاليم 8 لفائدة "تقوية"بتوسيع مجال تطبيق برنامج  
امج إلى تعزيز قدرات النسيج الجمعوي في ويهدف هذا البرن ". 13المستهدفة إلى 

باإلضافة إلى المصادقة إلى جانب . المجال التنظيمي والتخطيطي والتدبيري للتنمية
  مخططات إقليمية لتعزيز القدرات ؛4الشركاء على تنفيذ 

 
  شخص؛ 339 مشروعا تتعلق باألنشطة المدرة للدخل والتشغيل لفائدة 11دعم  

 
 شخص في إطار برنامج 129.000 منه لفائدة ا أفقياذجي نموا مشروع14مساندة  

تعزيز قدرات الفاعلين المحليين بجهة الشاوية ورديغة والجهة الشرقية ومشروع 
المدرسة المواطنة ومشروع تشجيع المبادرات الشخصية من أجل إحداث المقاوالت 

شراكة مع الصغرى ودعم اإلستراتيجية المتغيرة للتغطية الصحية بإقليم زاكورة ب
 وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

 
 المواكبة االجتماعية لعمليات محاربة السكن غير الالئق على مستوى مشاريع طوما  

والرحمة بالدار البيضاء والوحدة بالعيون على أساس تشاركي خاصة بين المنتخبين 
 والجمعيات المحلية؛

  
ية القطب االجتماعي، يتوقع برنامج عمل الوزارة المكلفة وفي إطار مواصلة تفعيل إستراتيج

  :   إنجاز العمليات التالية2010للتنمية االجتماعية برسم سنة 
  

 بشراكة مع القطاعات المعنية وذلك تفعيل إطار اإلستراتيجية الوطنية لتقليص الفقر 
 بعد المصادقة على مخطط العمل؛

 
إلى مدن أكادير ومراكش وطنجة  التسول توسيع مجال تطبيق برنامج محاربة ظاهرة 

 ووجدة وأسفي والعيون؛
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بشروط فتح مؤسسات الرعاية  المتعلق 14-05مواصلة تتبع تطبيق القانون  
عبر المساهمة في تأهيل هذه المؤسسات وتقييم انعكاسات هذا  االجتماعية وتدبيرها

 القانون؛
 

 مجاز 6.750إلى تكوين  التي تهدف  عامل اجتماعي10.000تتبع إنجاز مبادرة  
 ؛2010-2009 برسم سنة 1.892 منها 2012-2008خالل الفترة 

 
 عبر إحداث تعزيز دعم القطاع الجمعوي وتحسين إطارها المؤسساتي والقانوني 

 المجلس الوطني للعمل الجمعوي وإعداد نظام خاص للعاملين االجتماعيين؛
 

 عبر لمتعلقة بالنوع االجتماعيتعزيز التنسيق بين السياسات في مجال المساواة ا 
االحتفال باليوم الوطني والدولي للمرأة وإحداث المجلس الوطني للمرأة ونشر برنامج 

 ؛+15 وتقرير بيكين2012-2010عمل الحكومة المتعلق بالمساواة 
 

 عبر تنظيم حمالت وطنية وإحداث المرصد تفعيل  آليات محاربة العنف ضد النساء 
 على النوع االجتماعي وإحداث مركز لمعالجة األشخاص الذين الوطني للعنف القائم

يمارسون العنف وإحداث مركز جهوي للمرأة بطنجة بدعم من التعاون اإلسباني 
 مراكز أخرى بشراكة مع التعاون الوطني  وصندوق األمم المتحدة 6وانطالق إنجاز 

وطنية لنشر ثقافة للسكان وتعزيز قدرات مراكز اإلستماع وكذا إعداد استراتيجيات 
 المساواة وتحسين صورة المرأة في اإلعالم؛ 

 
 للمؤتمر 13 الدورة من خالل تنظيمالتنسيق الوطني من أجل تعزيز حقوق الطفل  

الوطني لحقوق الطفل وإعداد مخططات جهوية للطفل بجهات الدار البيضاء وطنجة 
 لمحاربة ظاهرة تطوان وتانسيفت الحوز وسوس ماسة درعة وكذا وضع إستراتيجية

 االعتداء الجنسي على األطفال؛
 

 من خالل دعم إحداث وحدات جديدة للحماية تعزيز بنيات القرب لحماية الطفولة 
 ؛"اندماج"و" إنقاذ"بأكادير ووجدة وبني مالل وسال والرباط ومواصلة برنامج 

 
 خاصة عبر تتبع تفعيل اإلستراتيجية الوطنيةتعزيز حقوق األشخاص المسنين   

لألشخاص المسنين وإحداث مراكز متخصصة إليواء األشخاص المسنين الذين ال 
 يتوفرون على دخل؛

  
 من خالل انطالق إنجاز دراسة وطنية حول األسرة وبدأ عمل إعداد سياسة لألسرة  

 وحدات متنقلة للخدمات االجتماعية المستعجلة جديدة بالرباط ومارتيل ومكناس؛
  

من للتنمية تشمل األشخاص المعاقين وتعزيز دعم هذه الفئة تفعيل إستراتيجية وطنية  
 للمهرجان الوطني لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة وانطالق 8خالل تنظيم الدورة 

أشغال بناء مركز لألطفال الصم بمراكش ومواصلة منح مساعدات تقنية لفائدة 
لى عائالت معوزة في األشخاص المعاقين والدعم المدرسي لألطفال المعاقين المنتمين إ

مراكز متخصصة واقتناء معدات تعليمية من أجل تجهيز المراكز التي تتكفل بتمدرس 
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 مراكز استقبال األشخاص المعاقين 6األطفال الصم وكذا المساهمة في تمويل 
 .ومشاريع جمعيات وتعاونيات في مجال التشغيل الذاتي لألشخاص المعاقين

  
  : بإنجاز العمليات التالية2010تعلق برنامج عمله برسم سنة أما بخصوص التعاون الوطني في

      

 التعاون الوطني يعملدرس وكذا التكوين من أجل اإلدماج في مجال دعم التعليم والتم 
على ضمان استمرارية مؤسسات الحماية االجتماعية ومراكز التكوين المحدثة بشراكة 

 محمد الخامس للتضامن والقطاع مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة
 جمعية 800ـ  من هذه المؤسسات ول1.000الجمعوي عبر منح إعانات لفائدة 

 حديقة لألطفال 50 مركز للتكوين و100مشاركة في إدارة هذه المؤسسات وتجهيز 
 حدائق نموذجية جديدة لألطفال بالمناطق القروية واألحياء الفقيرة وكذا 4وإحداث 

جتماعية ببنكرير والفقيه بن صالح والناضور متخصصة في التكفل تجهيز مركبات ا
 بأطفال الشوارع القاصرين؛

 
 جمعية وتعاونية 150يتم منح هبات عينية لفائدة في مجال اإلنقاذ والمساعدة  

 في للمعوزين مستفيد وتقديم الدعم 4.700 تضم لألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة
حداث مركز نموذجي متخصص في التكفل باألشخاص حالة وقوع الكوارث الطبيعية وإ

     .المسنين وإتمام أشغال تهيئة دار المواطن بتيفلت
  

فيرتكز على العمليات  2010برسم سنة وفيما يتعلق ببرنامج عمل وكالة التنمية االجتماعية 
  :التالية

  

ي  تشخيص تراب446عبر إنجاز تعزيز برنامج دعم تنمية اإلستراتيجية الترابية  
 اتفاقية إضافية مع 19 فاعل جمعوي وإبرام 25.000تشاركي وتحسين قدرات 

 العماالت واألقاليم؛
 

 جمعية من 3.480 إقليم من أجل استفادة 29إلى " تقوية"توسيع مجال تطبيق برنامج  
  جمعية تنشط في مجال التكوين؛1.000هذا البرنامج و 

  
 صندوق قروي 100 إحداث عبرتشغيل تفعيل برنامج دعم األنشطة المدرة بالدخل وال 

 برامج لدعم التنمية البشرية في 9 منتج صغير وانطالق 8.000للتضامن ومواكبة 
 مجاالت إنعاش التعليم األولي والصحة والمواطنة؛

  
 لفائدة اجتماعي نشاط 75عبر إنجاز متابعة برنامج التنمية االجتماعية الحضرية  

  . السكن غير الالئق بالدار البيضاء والعيون أسرة معنية بعمليات محاربة18.600
  

   الصحــة -4.1
  

 ما قدره 2010دة لفائدة وزارة الصحة برسم سنة وتبلغ مجموع االعتمادات المرص
  : درهم موزعة كما يلي10.464.764.000
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  درهم ؛ 5.768.052.000  ............. ...... ..نفقات الموظفين -
  درهم ؛ 2.899.734.000  .......ختلفةنفقات المعدات والنفقات الم -
  . درهم 1.796.978.000  ........................نفقات االستثمار  -
  
  

وستمكن هذه االعتمادات من تفعيل اإلستراتيجية القطاعية الخاصة بهذه الوزارة  للفترة 
    : والتي تتمحور حول النقاط التالية2008-2012

  
لولوج ومتوفرة وذات جودة وموزعة بشكل تنمية عرض خدمات صحية سهلة ا 

تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية    عبروذلك على المستوى الترابي متوازن
تفعيل سياسة معقلنة في مجال األدوية عبر تشجيع  وتأهيل المستشفيات العمومية و

لى  خالل تفعيل المبادرة الحكومية الهادفة إخاصة منتعزيز الموارد البشرية واألدوية 
  ؛ وتنمية التكوين المستمر2020 طبيب في أفق 3.300تكوين 

 
 الخاصة بتتبع األمهات واألطفال بمراكز تعزيز البرامج الوطنية للقطاع الصحي 

وأمراض القلب والشرايين محاربة السرطان والقصور الكلوي والسكري وكذا الوالدة 
  ؛والسل

 
  خصوصا عبرلين في قطاع الصحة االستراتيجي لمختلف المتدختحديد الدورإعادة  

إعادة تركيز دور الدولة حول التمويل والتأطير والتخطيط والمراقبة والسالمة 
 في عرض تنسيق أفضلمن أجل الرفع من دور القطاع الخاص وكذا . الصحية

الخدمات الصحية وتكامل حقيقي بين القطاع العام والخاص وإشراك المجتمع المدني 
 .ع الصحةفي إنجاز أهداف قطا

  
 على 2012-2008وانطالقا من هذه األهداف اإلستراتيجية يرتكز برنامج العمل خالل الفترة 

  :األهداف األساسية التالية
 15 والدة ووفيات الرضع إلى 100.000 حالة لكل 50تقليص وفيات األمهات إلى  

  والدة؛1.000حالة لكل 
 

 لساكنة المعوزة خاصة بالعالم القروي؛ضمان الولوج إلى العالجات اإلستشفائية لفائدة ا 
  

تحسين جودة وتنافسية الخدمات الصحية العمومية مع رفع نسبة إستشفاء الساكنة إلى  
 ؛2012في أفق % 5

 
 اإلجمالي لتمويلل بصفة مباشرةالمساهمة في تقليص الحصة التي تتحملها األسر  

 ؛2015في أفق % 25ة إلى أقل من ي الصحللنفقات
  

 .ل الشامل للدولة لألمراض المزمنةضمان التكف 
 
  : منذ تفعيل إستراتيجية قطاع الصحة، تم تحقيق عدة منجزات مهمة يمكن تلخيصها كما يليو
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 صحة األمهات واألطفال. 1
  

 في مجال صحة األمهات ، الذي يعتبر هدفا يحظى باألولوية توخاة أجل تحقيق األهداف الممن
، قامت وزارة الصحة بتدابير حاسمة من أجل تقليص نسبة 2012-2008في المخطط القطاعي للفترة 

وفيات األمهات أثناء الوالدة خاصة عبر التكفل الشامل ومجانية الوالدة والعمليات القيصرية على 
مستوى دور ومصالح الوالدة بالمستشفيات توفير األدوية الحيوية ومشتقات الدم ومعدات التوليد عبر 

برسم   القتناء األدوية والمعدات الطبية لفائدة برنامج األمومة بدون مخاطرإلعتمادات المخصصةارفع 
  .2009 و 2008سنتي 

  
مكنت هذه المجهودات تحسين صحة األمهات وتقليص نسبة وفيات األمهات أثناء الوالدة  وقد 

  .2007مقارنة مع سنة % 10بمختلف المستشفيات إلى  
  

بمتابعة تعزيز أنشطة  2008خالل سنة  وفي مجال صحة الرضع، قامت وزارة الصحة
والتلقيح  %96بنسبة ) BCG( تغطية بالتلقيح ضد السل الالبرنامج الوطني للتلقيح مما مكن من بلوغ 

بنسبة ) HB3( التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي من نوع باء و .% 94بنسبة  )VAR (ضد الحصبة 
 مليون درهم 85 تعبئة ميزانية تقدر ب تا تمكم. النساءمن % 90مع ضمان تلقيح أكثر من % 94

نسبة على انعكس هذا المجهود إيجابا وقد . من أجل شراء التلقيحات وتعزيز شبكة التبريد المتعلقة بها
   . 2007مقارنة مع سنة % 8 إلى 2008 التي تقلصت سنة حديثي الوالدةاألطفال وفيات 

  
 عرض العالجات-2
  

 ثالثة بافتتاح 2008 قامت وزارة الصحة منذ اإلستشفائيةفي مجال تعزيز عرض العالجات 
مستشفيات محلية جديدة بالفنيدق وتاركيست وجرادة ومركزين لمعالجة أمراض السرطان بالحسيمة 
والدار البيضاء والمستشفى اإلقليمي ببنمسيك وقطب صحة األم والطفل بالمركز اإلستشفائي محمد 

 اإلستشفائي الحسن الثاني  ومركز معالجة أمراض السرطان السادس بالمستشفى التخصصي بالمركز
 افتتاح مستشفى خاص بالعالج الكميائيومصلحة معالجة اإلدمان بالمركز اإلستشفائي ابن رشد وكذا 

الطاقة االستيعابية بالمستشفيات الجامعية من رفع ال اتاحودار لألطفال بالمركز اإلستشفائي إبن سينا مما 
  . سرير إضافي 1.200بأكثر من 
  

وفي مجال عرض العالجات الصحية األساسية، تم توسيع التغطية عبر إحداث مؤسسات 
 جماعة قروية مما نتج عنه رفع التغطية 112 جماعة ومقاطعة حضرية وكذا بـ 66صحية جديدة ب 

 ساكن 7.000 ساكن لكل مؤسسة وبالوسط القروي ب 25.000 إلى 23.000بالوسط الحضري من 
  .سةلكل مؤس
  
الموازاة مع هذه المجهودات، بلغت حصة األدوية والمواد الصيدلية من ميزانية تسيير بو

 مليون درهم سنة 677,4 إلى 2007 مليون درهم سنة 436,7إذ انتقلت من % 28المستشفيات إلى 
مصحوبة بتحسن  في تدبير عملية شراء األدوية والمواد الطبية القابلة % 55 بزيادة بنسبة 2008

 للطلبيات والتسليم المنتظم للمواد بمؤسسات العالج وتحسين أفضلالستهالك وذلك عبر برمجة ل
  .الخدمات وضمان التتبع الدقيق لمسار المواد المتوفرة
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 من تحسين 2008مكنت هذه التدابير على مستوى المستشفيات العمومية انطالقا من سنة وقد  
 ويتعلق األمر ب ارتفاع عدد التدخالت الجراحية 2007مؤشرات اإلنتاج  العالجية مقارنة مع سنة 

وكذا تقليص نسبة وفيات النساء والرضع  أثناء الوالدة على % 7,3الكبرى بنسبة والوالدات بنسبة 
  %.8,4و% 9,7التوالي بنسبة 

  
 الصحة القروية-3
 

صحة في إطار تنفيذ مخطط الصحة القروية الذي يهدف أساسا إلى تسريع تحسين مؤشرات ال
  :تتعلق أساسا بو 2009 و2008بالوسط القروي، تم إنجاز عدة عمليات ما بين 

  
 مؤسسة خالل 37 وتفعيل 2008 مؤسسة للعالجات الصحية األساسية سنة 72افتتاح  

 ؛2009النصف األول من سنة 
 

من خريجي الطب % 60 أكثر من توظيفتعزيز التطبيب بالعالم القروي من خالل  
 طبيب وكذا 588خالل هذه الفترة أي بعدد إجمالي يصل إلى لقروية بالمناطق االعام 
  سيارة إسعاف؛146اقتناء 

  
تحسين توفير األدوية بمؤسسات العالجات الصحية األساسية بالعالم القروي ودعم  

 130 جهاز للفحص بالموجات فوق الصوتية و130المعدات التقنية من خالل اقتناء 
 من المعدات التقنية؛

  
 تفعيل العمل بالوحدات الطبية المتنقلة على مستوى النيابات اإلقليمية للوزارة مما إعادة 

 150 أمكن من خاللها تعبئةد وعقمن ال 23.100 من إبرام 2008خالل سنة مكن 
  . سيارة نفعية118 ممرضة و80طبيب و

 
 توسيع التغطية الصحية األساسية-4
 

، نظام 2008 نونبر 4 في عمليا انطلق عن المرضمع تعزيز نظام التأمين اإلجباري بالموازاة 
 بشكل تدريجي توسيع هذا النظام في أفق كتجربة نموذجيةالمساعدة الطبية في جهة تادلة أزيالل على 
وبهذا الخصوص، بذلت وزارة الصحة مجهودات . 2010على كافة الجهات المملكة انطالقا من سنة 

األساسية وتعزيز مالل ومؤسسات العالجات الصحية مهمة من أجل تأهيل المستشفى الجهوي بني 
شبه الطبي وتوسيع العرض في مجال  تصفية الدم من خالل إحداث ثالث مراكز جديدة الطاقم الطبي و

  . سيارات إسعاف مجهزة ستةواقتناء 
  

لوضع قاعدة للمعطيات تخص  الجارية عملية، أسفرت عملية ال2009شتنبر شهر  وإلى غاية
 وتسليم أكثر من من المستفيدين 60.000 عن تحديد ما يناهزمن نظام المساعدة الطبية لمستفيدين ا

  .     للمستفيدين بطاقة18.300
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 الوقاية ومحاربة األمراض-5
 

، تم إيالء أهمية خاصة للحماية ومحاربة داء السكري والصحة في إطار اإلستراتيجية القطاعية
 العمليات 2008ن أجل ذلك اتخذت الوزارة انطالقا من سنة وم. النفسية والسرطان والقصور الكلوي

  :والتدابير التالية
  

 بنيات إقليمية تتكفل بمرضى 8في مجال الحماية ومحاربة داء السكري، تم إحداث  
السكري ببولمان وبوجدور وشفشاون والمضيق الفنيدق وجرادة وتاوريرت والنواصر 

 مستشفى إقليمي من المواد 41فع حصة والحي المحمدي عين السبع بالموازاة مع ر
 القابلة لالستهالك من أجل تتبع ومراقبة الحالة الصحية  لمرضى السكري؛

 
 مصالح مندمجة بشفشاون وخريبكة والجديدة 3 في مجال الصحة النفسية تم إحداث  

 بطاقة استيعابية حديثة مصالح 3 سرير بكل مصلحة و30بطاقة استيعابية تصل إلى 
 أسرة  بالدار البيضاء  وفاس والجديدة وتوسيع المركز الصحي النفسي 10تصل إلى 

 بطنجة وافتتاح مستشفى األمراض النفسية بمراكش؛
  

، تم  السرطانداء لمحارية في مجال محاربة السرطان وبشراكة مع جمعية اللة سلمى 
 إعداد مخطط لمحاربة هذا المرض وانطالق تأهيل المعهد الوطني ألمراض السرطان

 وإنجاز دراسة من أجل بناء مركز بطنجة ومكناس؛
  

 46في مجال محاربة القصور الكلوي الحاد، وباإلضافة إلى إعادة تخصيص مبلغ  
 25 مركزا لتصفية الدم من أجل كراء األجهزة، تم إحداث 32مليون درهم لفائدة 

ت تصفية  مولد للطاقة وكذا التكفل المالي لخدما250مركزا لتصفية الدم تتوفر على 
  .2009 مريض معوز إضافي سنة 600الدم بالقطاع الخاص  لفائدة 

 
 يتوقع برنامج عمل وزارة الصحة 2012-2008في إطار متابعة تفعيل اإلستراتيجية القطاعية 

  : إنجاز العمليات الموزعة حسب المحاور اإلستراتيجية التالية2010برسم سنة 
  المتدخلين في قطاع الصحةاالستراتيجي لمختلفتحديد الدور إعادة  

  
من المتوقع تسريع مسلسل الجهوية عبر توطيد إحداث بنيات جهوية على ضوء االختصاصات 
الصحية الجهوية الجديدة وذلك من أجل إعطاء األولوية للجهات الصحية وتمكينها من االستقاللية 

  .الالزمة ووسائل العمل الضروية
 

 :عادل وذلك عبر وموزعة بشكل صحية ذات جودةالخدمات التنمية عرض  
 
 :من خاللتوسيع شبكة المستشفيات خاصة -1
  

 أشغال بناء وتجهيز الشطر الثاني من البنيات التحتية االستشفائية الجديدة إتمام 
 للمراكز االستشفائية بفاس ومراكش وتسريع وتيرة إنجاز المركز االستشفائي بوجدة
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ي إنجاز دراسات الجدوى لمركزين  والشروع ف2011توقع افتتاحه سنة يالذي 
 ؛استشفائيين جديدين بأكادير وطنجة

 
 :عبر " IIIصحة المغرب " مشروع ضمندرج ين مستشفى 21تأهيل  

  
 ؛ مستشفيات بالجديدة وخنيفرة وسطات وتمارة وسال4مواصلة أشغال بناء  •

    

  ؛ مستشفيات متعددة المواقع بالراشيدية وورزازات وطنجة3صيانة وإدماج  •
  

الصويرة والقنيطيرة وتطوان وشفشاون والقلعة والعرائش ( مستشفيات 9جديد ت •
  ؛)وطانطان وتارودانت وتازة

  

 وحدات اإلنعاش بمستشفى ابن تجهيز مصالح المصحات والمستعجالت وكذا •
 .سينا

 
إنطالق أشغال صيانة وتهيئة المستشفيات المحلية موضوع الشراكة مع الفاعلين   

 ؛)لجنوب وبنكرير وآزرو والحسيمةاقاليم ا( المحليين
 

 ؛2010 سيتم افتتاحها سنة 7 مستشفى محلي منها 18مواصلة إنجاز  
 

 .تأهيل المختبرات والصيدليات ومصالح الوالدة بالمستشفيات ودور الوالدة 
 

 :خاصة عبر ة العالجات الصحية األساسيةكتعزيز شب-2
  

 مؤهلة الستقبال  مركزا صحيا قرويا ومركز صحي حضري15إتمام إنجاز  
 مستوصف 34 مركز صحي جماعي و21 مركز صحي حضري و21الوالدات و

قروي ومركزين للتشخيص ومعالجة األمراض التنفسية ومختبرين لألوبئة والصحة 
  لنيابات وزارة الصحة؛ا مقر14البيئية و

 
 مراكز صحية 6 مؤهلة الستقبال الوالدات و5 مراكز صحية جماعية منها 9بناء  

مقرين لنيابتين ومختبرا لألوبئة والصحة البيئية و ا قرويا مستوصف15ة وحضري
 لوزارة الصحة؛

 
 توسيع مركز صحي جماعي مؤهلة الستقبال الوالدات ومركز صحي حضري؛ 

 
  . سكن وظيفي على مستوى المراكز الصحية والمستوصفات القروية35إنجاز  

 
وارق على مستوى توزيع هذه الموارد على من أجل تقليص الف تعزيز تدبير الموارد البشرية-3

لفائدة   إطار طبي وصيدلي2.000المستوى الترابي وتعزيز كفاءاتها وحسن أدائها عبر توظيف 
  .مؤسسات العالجات وتعميم التكوين المستمر



 2010مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 
 

  مذكرة تقديم
 
 
 

110

 :عبر  :تعزيز توفير األدوية والمواد الصيدلية-4
  

كذا إحداث مساطر جديدة تطبيق مقتضيات المدونة الجديدة لألدوية والصيدلة و 
 لتحديد األسعار من أجل تسهيل اقتناء األدوية؛

 
توطيد تفعيل اإلستراتيجية الجديدة للتزود باألدوية في القطاع العام من خالل  

 رض؛غ مستودعات جهوية لألدوية أحدثت لهذا ال8 الشروع في استغالل
  

 من أجل ضمان مزيد تاعتماد المعلوميات في تدبير األدوية على مستوى المستشفيا 
 األدوية في جميع المراحل؛ لمسار وإمكانية التتبع الدقيق من الشفافية  

  
 340  ب2009مقارنة مع سنة  ارتفاع اإلعتمادات المخصصة القتناء األدوية 

التدابير اإلستهدافية لفائدة الفئات األكثر مليون درهم  والتي تم تمويلها في إطار 
 من أجل دعم 2009ليون درهم المتوقعة برسم سنة  م900إضافة إلى . خصاصا

 في ذوي الدخل الضعيفالتعميم التدريجي لنظام المساعدة الطبية لفائدة األشخاص 
 بعد تقييم التجربة 2010أفق التعميم التدريجي للنظام على باقي الجهات في أفق 

 .   النموذجية بجهة تادلة أزيالل
 

عبر تنفيذ المخططات  الخاصة بمحاربة األمراض التخطيط وتفعيل المخططات الوطنية 
 :والبرامج التالية

 
 من خالل  مواصلة التكفل الشامل ومجانية الوالدات على مستوى برنامج أمومة بدون مخاطر-1

المؤسسات الصحية العمومية وإضفاء الطابع اإلنساني على دور الوالدة وتأهيل مصالح الوالدة 
 إحداث مصالح الرضع حديثي الوالدة بالمستشفيات الجهوية؛ بالمستشفيات ودور الوالدة و

 
الذي يهدف إلى تقليص معدل اإلصابة بالمرض : المخطط الوطني للحماية ومحاربة السرطان-2

والوفيات الناتجة عنه عبر افتتاح مراكز لمعالجة هذا المرض بمراكش وفاس وانطالق إنجاز دراسات 
 مراكز للقرب ومواصلة إحداث 3لجة أمراض السرطان وإحداث إحداث مركزين جهويين جديدين لمعا

 "Accélérateur ""معجل الجسيمات ضد السرطان" مراكز للتشخيص واقتناء جهاز متطور يسمى
 وتعزيز مخصصات المراكز من األدوية المضادة للسرطان؛ 

 
يدة تتكفل الذي يسعى إلى إحداث مراكز جد المخطط الوطني للحماية ومحاربة داء السكري-3

باألطفال المصابين بالسكري وتجهيز مؤسسات العالجات الصحية األساسية من أجل ضمان تشخيص 
لمرض والتتبع المنتظم للمصابين وكذا اندماج مصالح معالجة داء المعرضين لالمرض لدى األشخاص 

 السكري في مراكز مرجعية متكاملة لمعالجة داء السكري وارتفاع ضغط الدم؛
  
معالجة في مجال  مواصلة سياسة الالتمركزالذي يهدف أساسا إلى للصحة النفسية طط الوطني المخ-4

 سرير مندمجة في 40 إلى 30األمراض النفسية عبر إنهاء أشغال بناء مصالح نفسية جديدة تتوفر على 
ات  مصالح نفسية في الجه3المستشفيات العمومية بعين السبع وشفشاون وسيدي قاسم وتزنيت وبناء 
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التي ال تتوفر على مصالح مشابهة ومواصلة إنجاز عمليات الصيانة للمستشفيات النفسية المتوفرة 
 بطنجة وتطوان ووجدة وتيط مليل؛

 
 استغالل الذي سينطلق في إطاره  المخطط الوطني للتكفل بمرضي القصور الكلوي المزمن والحاد-5
ة الوطنية للتنمية البشرية وبشراكة مع المجتمع  في إطار المبادرأحدثت مصالح جديدة لتصفية الدم 5

 مركزا عموميا وتعميم االستفادة على الصعيد الوطني من خدمات القطاع  12المدني وكذا افتتاح 
 مريض إضافي باإلضافة 800الخاص في مجال تصفية الدم  في إطار تشاركي مع هذا القطاع لفائدة 

  ؛2009 مريض التي تم التكفل بها سنة 600إلى 
 
 رنامج الوطنيبعلى مكتسبات ال بشكل يمكن من الحفاظ برامج الحماية ومحاربة األمراض-6

للتحصين ضد األمراض بهدف تسريع وتيرة التقليص من نسبة وفيات  الرضع عبر إعتماد تلقيحات 
ل  وذلك بفضل تموي2010سيتم تفعيل هذه العملية سنة و. جديدة ضد االلتهاب الرئوي وفيروس روتا 
 الخصوصي للخزينة  بالحساب ترصد مليون درهم 300إضافي للميزانية العامة للدولة يقدر ب 

كما %. 70 إلى 40مما سيساهم في تقليص نسبة وفيات الرضع من " الصيدلية المركزية" المسمى 
ضد يتوقع اتخاذ تدابير مهمة من أجل الحفاظ على المكتسبات في مجال الحماية عبر توفير التلقيحات 

" أ" أمراض  تستهدفها هذه العملية وتوفير وسائل منع الحمل وتطعيم النساء بالحديد وفيتامين 6
   ".  د" و" أ"واألطفال بفيتامين 

  

من أجل مواجهة المخاطر الجديدة التي تهدد الصحة العمومية تعزيز السالمة الصحية  
إلى توحيد هياكل تهدف سمثل إنفلوازا الطيور والخنازير عبر وضع استراتيجيه 

وأجهزة المراقبة الصحية على المستوى الوطني وتعزيز قدرات الموارد البشرية 
والتقنية المعنية بالمعهد الوطني للصحة وإعادة تنظيم مصالح المراقبة الصحية بالنقط 
الحدودية وكذا بناء وتفعيل مراكز لتحاقن الدم بالدار البيضاء والجديدة ومراكش 

 .وفاس
 

وطني لمواجهة ومحاربة يتوقع المخطط ال، )H1N1(نفلونزا الخنازير إوباء  مواجهة ومن أجل
ني وكذا المراقبة الوبائية مواصلة تعزيز المراقبة الصحية في نقط الدخول إلى التراب الوطهذا الداء 
وسائل رية والبيولوجية لإلنفلونزا وااللتهابات الحادة للجهاز التنفسي وتوفير التجهيزات والوالسري

الضرورية لمعالجة المرضى وتفعيل مخطط للتوعية حول طرق الوقاية من هذا المرض خاصة 
 بالتجمعات المغلقة واألماكن التي تستقطب الكثير من األشخاص باإلضافة إلى اقتناء التلقيحات ضد هذه

  .    اإلنفلونزا
  اإلسكان والتعميـر والتهيئة المجالية  5.1

  
مالية المرصدة لفائدة وزارة السكنى والتعمير والتهيئة المجالية برسم سنة تبلغ االعتمادات اإلج

   : درهم موزعة كما يلي 2.740.047.000 ما قدره 2010
  

  
  
  
  

   درهم؛ 237.163.000  .................................... نفقات الموظفين-
  درهم؛ 357.756.000  ................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛ 645.128.000  .................................... نفقات االستثمار-
   درهم؛1.500.000.000  .......................... صندوق التضامن للسكنى -
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   : تتوزع هذه االعتمادات حسب مجاالت تدخل هذه الوزارة كما يلي
   

   قطـاع اإلسكان  1.5.1
  

 2.126.865.000 ما قدره 2010لمالي المرصد لفائدة قطاع اإلسكان برسم سنة يبلغ الغالف ا
   : درهم موزعا كما يلي

  
  
  
  
  
  
  

 أساسا لمواصلة تفعيل 2010وستخصص االعتمادات الممنوحة لقطاع اإلسكان برسم سنة 
   : البرامج والعمليات التالية

   
 "مدن بدون صفيح"برنامج  

  
المدن الرئيسية للجهة أو اإلقليم والمراكز الحضرية ، 2004، الذي انطلق سنة يهم هذا البرنامج

ويهدف هذا البرنامج إلى . المبرمة مع السلطات الجهوية والمحلية" عقود المدينة"ويتم تنفيذه في إطار 
.  أسرة298.000 مدينة وجماعة حضرية لفائدة 83القضاء على مجموع مدن الصفيح المتواجدة ب 

 ماليير درهم برسم مساهمة 10 مليار درهم، منها 25وتبلغ التكلفة اإلجمالية لهذا البرنامج ما قدره 
   .ميزانية الدولة

  
من البرنامج % 46 إنجاز ، تم2009وفي هذا الصدد، وإلى غاية متم شهر يونيو من سنة 

  ). سكن صفيحي138.000  وحدة توجد قيد اإلنجاز وهدم 50.000(
  

 تجدر اإلشارة إلى مجهودات السلطات العمومية التي تهدف إلى تسريع وتيرة ومن جهة أخرى،
إنجاز مشاريع محاربة السكن غير الالئق على مستوى الدار البيضاء الكبرى التي تضم ثلث مدن 

 أسرة 79.630وهكذا بلغ عدد األسر المستفيدة . الصفيح التي تم إحصاؤها على المستوى الوطني
  ".دوار طوما"و" دوار السكويلة "و" ومدينة الرحمة" "اريان سنترالك"صة فيما يتعلق بالعمليات مثل خا
  

على  مدينة منها 37إلى  2009سنة   مدن بدون صفيحك التي تم تأهيلهاصل عدد المدن قد وو
 وآزرو لفقيه بن صالحاوواد زم وبوزنيقة والصويرة والفنيدق ووأكادير خريبكة وبني مالل الخصوص 

  . والسعيدية والناضوروخنيفرة ومشرع بلقصري وتاماللت وأكوراي
  

 : برنامج السكن االجتماعي باألقاليم الجنوبية للمملكة 
  

 التوقيع على اتفاقية جديدة بين الدولة من جهة ووكالة 2008عرف هذا البرنامج خالل سنة 
. من جهة أخرى" الجنوب"العمران ية وشركة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لألقاليم الجنوب

  درهم؛ 151.537.000  .................................... نفقات الموظفين-
  درهم؛ 25.570.000  ................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛ 449.758.000  .................................... نفقات االستثمار-
   درهم؛1.500.000.000  .......................... صندوق التضامن للسكنى -



 2010مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 
 

  مذكرة تقديم
 
 
 

113

 مليار درهم إلى 1,4وارتفعت التكلفة اإلجمالية للبرنامج من  2014-2008وتغطي هذه االتفاقية الفترة 
 مليار درهم من 1,6  ولدولةالعامة لميزانية متأتية من الدرهم  مليار 1,7منها  مليار درهم 3,38

  .صندوق التضامن للسكنى
  

البرنامج، من جهة، إلى محاربة السكن غير الالئق بالمراكز الحضرية لألقاليم يهدف هذا و
 وحدة سكنية، ومن جهة أخرى، وضع قطع أرضية مجهزة رهن إشارة 20.686الجنوبية التي تهم 

مختلف الشرائح االجتماعية، تتالءم مع حاجياتهم وتمكين األسر المعوزة وذات الدخل الضعيف من 
وذلك من خالل  وحدة 26.000  اإلجمالية في هذا الصدد بـالحاجياتوتقدر   الولوج إلى السكن

   :العمليات التالية
  

  مليون درهم ؛324,75 أقاليم بتكلفة تقدر ب 8 ـتأهيل الحضري لال .1
   مليون درهم؛443,9دعم البناء الذاتي للسكن بمبلغ  .2
  مليون درهم؛200المواكبة التقنية واالجتماعية بتكلفة تقدر ب  .3
استكمال عمليات تهيئة البقع األرضية التي تم الشروع في إنجازها في إطار البرنامج  .4

  مليون درهم ؛330,42السابق بتكلفة تقدر ب 
  مليون درهم؛851,86 بقعة أرضية بتكلفة تقدر ب 47.207تهيئة  .5
  مليون درهم ؛69,51 مسكنا بتكلفة  تقدر ب 650بناء   .6
 159,96ـ عض المراكز غير المحظوظة بتكلفة تقدر بتنمية السكن بالعالم القروي وب .7

 . مليون درهم
  

يمكن .  مليون درهم1.426,89وصل مجموع الدفعات المالية لفائدة هذا البرنامج حوالي وقد 
  :تقديم المنجزات الفعلية هذا البرنامج كما يلي

  
  وحدة ؛3.200 وحدة منها  إعادة هيكلتها 5.674إتمام إنجاز  
  وحدة؛14.000وحدة قيد اإلنجاز منها إعادة اإلسكان ب  35.000توجد  
  وحدة إعادة اإلسكان وإعادة هيكلة1.500 وحدة قيد االنطالق منها 5.637توجد  

 . وحدة2.000
  

 :برنامج بناء المساكن للموظفين العسكرين  
 ويهدف إلى تحسين ظروف السكن بالنسبة للموظفين 2007انطلق هذا البرنامج سنة 

 وحدة سكنية على مدى 80.000ويتوخى هذا البرنامج بناء . ن والمدنيين إلدارة الدفاع الوطنيالعسكريي
 مليون درهم كإعانة من طرف 600 منها  مليون درهم16.000 سنوات بتكلفة إجمالية تقدر ب 6

  .صندوق التضامن للسكنى
  

  :برنامج التأهيل الحضري  
  

أهيل الحضري في إنجاز التجهيزات األساسية يتجلى برنامج هيكلة األحياء العشوائية والت
 مشروعا بتكلفة 240في هذا اإلطار، يوجد قيد اإلنجاز  . وتحسين الطابع المعماري لألحياء المتواجدة
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 مليون درهم، منها 4.429وتبلغ مساهمة الدولة في هذه المشاريع .  مليون درهم7.072إجمالية تقدر ب
  :ق أهم المشاريع المبرمجة في هذا اإلطار بما يليوتتعل.  مليون درهم تم دفعها1.658

  
يساهم فيه قطاع السكتى  2013-2009برنامج التنمية الحضرية لمدينة طنجة للفترة  

  مليون درهم؛350بأكثر من 
  مليون درهم؛166إعادة التأهيل الحضري لمدينة بنكرير بتكلفة إجمالية تقدر ب  
  مليون درهم؛130مالية تقدر ب التأهيل الحضري لمدينة وجدة بتكلفة إج 
 ؛ مليون درهم123بتقدر إجمالية قلعة بتكلفة الهيكلة األحياء الضعيفة التجهيز ب 
 . مليون درهم100لتأهيل الحضري لمدينة الناضور بتكلفة تقدر ب  إعادة ا 

  
 : واألقطاب الحضريةبرنامج المدن الجديدة 

  
 عبر االنطالقة الفعلية لمشروعين ةلجديدواصلة إنجاز برنامج المدن ا بم2010ستتميز سنة 

  :جديدين
    

 وحدة 40.000 هكتار ستضم 1.200بالقرب من مدينة طنجة على مساحة " الشرفات" 
  مليار درهم؛24سكنية باستثمار يقدر ب 

 
 ). هكتار1.300(بجهة الشاوية ورديغة قرب مدينة الدار البيضاء " الخيايطة" 

 
  : تلك التي إنطلقت من قبل ويتعلق األمر بستنضاف هذه المدن الجديدة إلى

     
 هكتار التي 1.930 كلم على مدينة مراكش على مساحة 14تبعد ب " تامنصورت" 

  وحدة سكنية؛85.000تتضمن 
  وحدة سكنية؛50.000 هكتار ستضم 840قرب الرباط على مساحة " تامسنة" 
 400 تصل إلى في منطقة الناضور على مساحة" العروي"القطب الحضري الجديد  

 . وحدة سكنية21.000هكتار ستضم 
  

 :برنامج السكن ضعيف التكلفة 
  

 درهم موجهة 140.000يتجلى هذا البرنامج في إنجاز مساكن بقيمة عقارية إجمالية ال تتجاوز 
ا  متر60 و50 هذا النوع من السكن الذي تتراوح مساحته بين يهدف. لألسر ذات الدخل الضعيف

  : إلى مربعا
  

ع عرض المساكن ذات القيمة العقارية اإلجمالية الضعيفة وتوسيع إمكانيات ولوج تنوي 
 الملكية لفائدة األسر ذات الدخل الضعيف؛

 تنمية سياسة وقائية في مجال السكن غير الالئق؛ 
تحسين فعالية عمليات القضاء على السكن غير الالئق والشروع في تفعيل سياسة  

 روي؛تتالءم مع خصوصيات العالم الق
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دعم المقاولة العقارية الصغيرة والمتوسطة من اجل تشجيع تحويل القطاع غير  
  .المهيكل

  
 16 صاحب الجاللة بتاريخ تم التوقيع برئاسةوفي إطار إنجاز هذا البرنامج للوحدات السكنية 

  هكتار لفائدة شركة العمران من أجل إنتاج حوالي3.853 على اتفاقية تتعلق بتعبئة 2009أبريل 
  . وحدة عهدت لشركاتها22.600 وحدة منخفضة التكلفة منها 70.000

  
   قطاع التعمير  2.5.1

    
درهم  515.557.000 ما قدره 2010ف المالي المرصد لفائدة قطاع التعمير برسم سنة اليبلغ الغ

   : موزعا كما يلي
  
  
  
  
  
    

 من مواكبة الدولة لعملياتها وبالتالي فهي مدعوة إلى تعزيز جهودها لوكاالت الحضريةتستفيد ا
وهكذا تهدف الدولة  من خالل دعمها للوكاالت أساسا . التغطية الترابية بوثائق التعميرمن أجل  تعميم 

  :إلى
  

 ؛جديدة عمرانية سكن عبر فتح مناطق دعم سياسة ال 
 

 تنظيم توسع المناطق العمرانية المهيأة؛ 
  

 تسريع إعداد أو تجديد وثائق التعمير؛ 
  

  بالصور الفضائية؛تجديد تغطية المناطق الحضرية وشبه الحضرية دوريا 
  

 مواصلة إنجاز دراسات تتعلق بمشاريع المجاالت الترابية للمساهمة في التنمية المحلية؛ 
  

  ؛ ومشاريع التأهيل الحضري"مدن بدون صفيح"مواكبة إنجاز برنامج  
  .إعداد مواثيق هندسية تحدد المراجع الخاصة بالهندسة المحلية 

  
  مجال التنمية الترابية  3.5.1

  
 ما قدره 2010الغالف المالي المرصد لفائدة مجال التنمية الترابية برسـم سنـة يبلغ 

  :  درهم موزعا كما يلي97.625.000
   

  ؛درهم 37.081.000  .................................... نفقات الموظفين-
  درهم؛ 304.676.000  ................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛ 173.800.000  .................................... نفقات االستثمار-
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 وذلك عبر ، بتفعيل مجموعة من المشاريع للتنمية المجالية بالوسط القروي2010ستتميز سنة 
مقاربة مندمجة ترتكز على طلبات المشاريع المتعلقة على الخصوص بالتنمية المجالية ودعم مخطط 

  .الي الخاص بالمناطق الجبلية ذات األولويةالتدخل اإلستعج
  

تجدر اإلشارة إلى أنه سيتم إنجاز هذه المشاريع في إطار مقاربة تعاقدية وتشاركية بين الدولة 
  .والجماعات المحلية

   
 وكذا سات تتعلق بإعداد الترابادرإنجاز سنة مواصلة هذه التعرف ومن جهة أخرى، س

  .ماية وتثمين الواحاتحر والفقر وحعمليات محاربة التص
  

   الثقافـــة  6.1
  

 %10,23 بنسبة 2010 الغالف المالي المرصد لفائدة وزارة الثقافـة برسـم سنـة إرتفع
   : موزعا كما يلي درهم 537.990.000 إذ بلغ إلى 2009مقارنة مع سنة 

  
  
  
  
  
  

 في سياق متابعة المجهودات 2010تم إعداد  مشروع ميزانية وزارة الثقافة برسم سنة 
ثقافة وتعبئة الموارد البشرية والمادية الالزمة بهدف تثمين إمكانات الحكومية من أجل تأهيل قطاع ال

القطاع وتلبية حاجيات البرامج والمشاريع الثقافية قيد اإلنجاز وذلك من أجل إشعاع الثقافة الوطنية على 
  .المستوى الجهوي والدولي

  
برسم سنة وبهذا الخصوص، تهدف المشاريع والعمليات المبرمجة من طرف وزارة الثقافة 

  : إلى إنجاز العمليات األساسية التالية2010
  
  

 : بـانطالق أشغال مشاريع ثقافية جديدة تتعلق 
  

المتحف الوطني لعلم األثار وعلوم األرض الذي يستفيد من دعم مالي لصندوق  
 مليون 160الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية بتكلفة إجمالية تقدر ب 

 درهم؛
 

  درهم؛ 48.545.000  .................................... نفقات الموظفين-
  درهم؛ 27.510.000  ................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛ 21.570.000  ....................................ت االستثمار نفقا-

  درهم؛ 174.741.000  .................................... نفقات الموظفين-
  درهم؛ 143.249.000  ................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛  220.000.000  .................................... نفقات االستثمار-
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  مليون درهم؛300نجاز مسرح جديد بالرباط بتكلفة إجمالية تقدر ب مشروع إ 
  

مشروع إنجاز مركب ثقافي متعدد االستعماالت بالرباط بتكلفة إجمالية تصل إلى  
 .  مليون درهم17

  
 خاصة المتحف الوطني للفنون مواصلة أشغال إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى 

 73 تقدر على التوالي ب نون الرقص بتكلفةالمعاصرة والمعهد الوطني للموسيقى وف
  مليون درهم؛60,3مليون درهم و

 
 عبر مواصلة عملية تحديث وتوسيع البنيات التحتية اإلدارية والمراكز الثقافية خاصة 

التوسيع على مجموع التراب الوطني لشبكة دور الثقافة والمركبات الثقافية بشراكة مع 
عجز المسجل في البنيات التحتية الثقافية والمساهمة الجماعات المحلية بهدف تقليص ال

لتهميش واإلقصاء الثقافي والمشاركة في اإلنعاش وفي االنفتاح على في محاربة ا
 6 إحداث وتهيئة 2010 بهذا الخصوص، يتوقع برسم سنة .الثقافة المحلية والجهوية

  إلىستقبالاال ة من طاقمما سيتيح الرفعدور للثقافة وتجهيز تلك المتوفرة حاليا 
  .  مستفيد24.000

  
 : عبر النهوض بالكتاب والقراءة العمومية خاصة 

 
 مكتبات متعددة الوسائط 10مواصلة توسيع البنيات األساسية للمكتبات عبر بناء  

 وصيانة المكتبات العمومية وتحديث مطبعة دار المناهل بالرباط ؛
 

 مكتبات متنقلة ومواصلة 5ناء  نقط للقراءة واقت10تعميم القراءة عبر إحداث  
تدابير دعم نشر وتوزيع الكتاب وكذا تشجيع اإلنتاج من خالل تنظيم جائزة الحسن 

 زائر 700.000وبلوغ % 6الثاني للكتاب من أجل رفع عدد القراء بنسبة 
 . بالمعارض ومختلف التظاهرات المخصصة للنشر والكتاب

 
  :إنعاش فنون المسرح والموسيقى والرقص 

  
ارة الثقافة تهيئة فضاءات خاصة  مجال إنعاش األنشطة المسرحية، تعتزم وزفي 

 من األعمال 15 تظاهرة مسرحية وإنتاج 20نتاج المسرحي ودعم تنظيم لإل
 المسرحية المختارة؛

 
وفي مجال إنعاش الموسيقى تعتزم وزارة الثقافة إنجاز مقر معهد الموسيقى بالرباط  

وإتمام بناء معهد الموسيقى بوجدة الذي تقدر تكلفته  مليون درهم 11بتكلفة تقدر ب
 . المتواجدة مليون درهم وكذا ترميم وتجهيز المعاهد الموسيقية 7,5ب 
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 : التراث التاريخي والموروث الشعبيىالمحافظة عل 
  

 خاصة بمواقع ليكسوس وتامودا 2009إتمام مشروع الترميم الذي انطلق سنة  
 ت؛وأسوار المدن بتازة ودمنا

 
 التاريخية للمدن األثرية خاصة بمواقع وليلي وقصر البديع ترميم المآثر واألسوار  

 والباهية بمراكش والمواقع التاريخية لمدينة الصويرة؛
 

   . تأهيل وتجهيز المتاحف األثرية واإلثنوغرافية 
  

بالغ مالية  تعبئة معلى" الصندوق الوطني للعمل الثقافي"هذا، وستعمل وزارة الثقافة في إطار 
إضافية من أجل المساهمة في تمويل العمليات الثقافية التي تتعلق بالتظاهرات الثقافية والفنية التي 
تهدف إلى دينامية الحياة الثقافية  على مستوى كافة التراب الوطني وتنظيم معارض للكتاب من أجل 

  .نشر األعمال الفنية واألدبية
  

 الثقافة إطالق برنامج ثقافي يهدف إلى دينامية العمل وعلى المستوى الجهوي تعتزم وزارة
الثقافي على المستوى المحلي وتعزيز البنيات التحتية الثقافية بالجهات التي تفتقر إلى هذه التجهيزات 

  . وكذا صيانة الموروث الثقافي
  

  األوقاف والشؤون اإلسالمية  7.1
   

 ما قدره 2010الشؤون اإلسالمية برسم سنة تبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة وزارة األوقاف و
   : درهم موزعة كما يلي 2.094.269.000

  
  
  
  
  

 في إطار اإلستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى 2010يندرج برنامج عمل الوزارة برسم سنة 
  :ترتكز هذه اإلستراتيجية على ثالث محاورو. إعادة هيكلة الحقل الديني

  
لجديدة لوزارة تميزت الهيكلة اإلدارية ا : يتعلق باإلطار المؤسساتياألول المحور  

بإحداث مديرات جديدة مثل مديرية التعليم العتيق ومديرية األوقاف والشؤون اإلسالمية 
وفي إطار سياسة القرب التي تنهجها الحكومة تم تعميم نيابات الشؤون . المساجد

  .اإلسالمية والمجالس المحلية للعلماء على مجموع التراب الوطني للمملكة
  

 خاصة عبر اللقاء المباشر باألئمة بالتأطير الديني للساكنةالمحور الثاني يتعلق  
  . والمرشدات والواعظين  الدينيين واعتماد البرامج الدينية اإلذاعية والتلفزية

  
  . المحور الثالث يتعلق بالتربية والتكوين ومحاربة األمية 

  درهم؛ 206.774.000  .................................... نفقات الموظفين-
  درهم؛ 1.147.495.000  ................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛  740.000.000  .................................... نفقات االستثمار-
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لمنظومة التربوية ، فقد استفاد التعليم العتيق الذي تم إدماجه في ابخصوص التربية والتكوين
الوطنية من برنامج تأهيل مؤسساته عبر إنجاز عدة عمليات ويتعلق األمر بتعزيز البنيات التحتية 
لالستقبال والتجهيز وإحداث برنامج بيداغوجي موحد مع إمكانية مواصلة الدراسة بختلف أنواع التعليم 

ا أن دار الحديث الحسنية استفادت من كم. األخرى وكذا التكوين األساسي والتكوين المستمر للموظفين
  . إعادة الهيكلة وتحديث نظامها للتكوين

   
ي كذلك بعناية خاصة إذ استفاد من عدة ضأما بخصوص مجال محو األمية بالمساجد، فقد ح

عمليات نتج عنها ارتفاع في عدد المستفيدين وإحداث هيئة وطنية للتتبع والتكوين األساسي والتكوين 
  . ئدة المؤطرين وإعداد ونشر كتب مدرسية موحدةالمستمر لفا
  
من أجل إنجاز أهداف إصالح الحقل الديني وتحسين ظروف ممارسة الشعائر الدينية، تعتزم و

 مواصلة إتمام المشاريع قيد اإلنجاز وانطالق 2010وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية برسم سنة 
  :تتعلق هذه العمليات بما يلي. اآلنأخرى من أجل توطيد العمليات المنجزة إلى حد 

  
 تعزيز برنامج التوعية وتأطير الساكنة في المجال الديني عبر مساجد المملكة؛ 

 
تعزيز حفظ القرآن الكريم الذي انطلق بشأنه برنامج نشر وطبع القرآن الكريم على  

 نطاق واسع وكذا تنظيم جائزة لحفظ وتجويد القرآن الكريم؛
  

لفائدة خريجي الدراسات اإلسالمية والشريعة الذين " ة ومرشداتأئم"مواصلة برنامج  
 سيشاركون في تنظيم عمليات للتوعية عن قرب والتأطير بمختلف مساجد المملكة؛

  
 45.000تطبيق برنامج ميثاق العلماء الذي يهدف إلى التكوين المستمر لفائدة حوالي  

ذلك عبر تنظيم حصص للتكوين إمام مسجد حول المبادئ النبيلة للشريعة اإلسالمية و
 على مستوى مختلف الجماعات بالمملكة؛

  
إحداث هيئات للقاء وتوعية المغاربة القاطنين بالخارج من خالل المجلس األعلى  

 المغربي للعلماء بأوروبا؛
  

 تشجيع إنتاج برامج دينية سمعية بصرية وتعميم الدروس المتلفزة بالمساجد؛ 
 

 500.000ة في مساجد المملكة من أجل بلوغ سقف تعزيز برنامج محاربة األمي 
  حاليا؛424.000مستفيد مقابل 

  
 تعميم المكافئات والمنح على التوالي لفائدة أساتذة وتالميذ التعليم العتيق؛ 

  
 منح الجوائز والتكريم في مختلف مجاالت البحث والفكر اإلسالمي؛ 

  
 بالمدن الكبرى وبناء مساجد ااألكثر خصاصمواصلة برنامج بناء المساجد في األحياء  

 صغرى بالوسط القروي؛
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 مؤسسة أخرى؛ 190 مؤسسات للتعليم العتيق وكذا تهيئة وتجهيز 8بناء وتجهيز  
  

 انطالق الشطر األول من  برنامج   بناء المساجد المهددة بالسقوط؛ 
  

 اء؛بناء مقر الكتابة العامة للمجلس األعلى للعلماء ومقرات المجالس المحلية للعلم 
  

 . تهيئة وترميم ضريح موالي إدريس الثاني بفاس 
     

   المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير   8.1
  

يبلغ الغالف المالي المرصد لفائدة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 
  :درهم موزعا كما يلي 102.480.000 ما قدره 2010برسم سنة 

  
  
  
  
  

  
  :التاليةاألساسية   العملياتتخصص هذه اإلعتمادات إنجاز 

  
 :عمليات ذات طابع اقتصادي واجتماعي 

  
  :تهم اإلعتمادات المخصصة لهذا الغرض أساسا لـ

  
لقدماء والتكميلية تحمل الدولة للنفقات المتعلقة بالتغطية الصحية األساسية  

  المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم؛
  

وأعضاء ئدة أعضاء أسرة المقاومة المساهمة في اقتناء األراضي أو المساكن لفا 
 ذوي الدخل الضعيف؛جيش التحرير 

  
 منح موارد لفائدة قدماء المقاومين المحتاجين؛  

  
  تجهيز مراكز التكوين المهني لفائدة أطفال قدماء المقاومين؛ 

  
المساهمة في إحداث أو توسيع التعاونيات وإنجاز مشاريع اقتصادية لفائدة عائالت  

  .قدماء المقاومين
   :العمليات المتعلقة بإبراز تاريخ المقاومة 

  
  :وتهم هذه العمليات

  

  درهم؛ 45.475.000  .................................... نفقات الموظفين-
  درهم؛ 46.944.000  ................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛ 10.061.000  .................................... نفقات االستثمار-
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برنامج خاص باسترجاع  الوثائق وتخليد األحداث الوطنية للمقاومة إتمام برنامج  
  الوطنية المتعلقة بالمقاومة في عهد االستعمار؛

  
يخ المساهمة في إنتاج األعمال السينمائية واإلذاعية والتلفزية المتعلقة بتار 

  المقاومة؛
  

المساهمة في بناء وتجهيز المركبات السوسيوثقافية  للمقاومة بعدة أقاليم بشراكة  
 ؛مع الجماعات المحلية

  
 مواصلة إصدار الموسوعات حول حركة المقاومة الوطنية؛ 

  
 االحتفال بالمناسبات الوطنية للمقاومة؛ 

  
ريف برموز المقاومة تشييد النصب التذكارية وتهيئة مقابر الشهداء من أجل التع 

 الوطنية؛
  

 .تنظيم ندوات ومؤتمرات ولقاءات حول حركة المقاومة 
  

   الشباب والرياضة   9.1
  

 ما قدره 2010تبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة وزارة الشباب والرياضة برسم سنة 
  :درهم موزعة كما يلي 1.492.026.000

  
  
  
  
  
  

لذي  إلى تأطير الشباب ا2016- 2010تهدف استراتيجة وزارة الشباب والرياضة برسم الفترة 
يعتبر رافعة التنمية من خالل نظام تربوي يمكن من ترسيخ ثقافة المواطنة لدى األطفال والشباب 

رافعة للتنمية الثقافية والمنافسة الرياضية  ويكمن اعتبار هذه اإلستراتيجية. واالنفتاح على القيم العالمية
صل إلى تكوين النخب الرياضية  سلسلة من القيم المندمجة تبدأ من الرياضات الجماعية وتباعتبارها

  .لبنيات التحتية الرياضية عن قربمن المستوى العالي وذلك من خالل توفير ا
  
  :ترتكز هذه اإلستراتيجية على المحاور التاليةو

   
 تطوير شبكة البنيات التحتية الرياضية واالستقبال ومؤسسات الشباب للقرب؛ 

 
 تشجيع اإلبداع والتعبير الفني عبر تعزيز التواصل والتفاعل بين الشباب من أجل 

 منتديات للتواصل والمهرجانات وورشات العمل الفنية واألسفار والترفيه؛

  درهم؛ 388.358.000  .................................... نفقات الموظفين-
  درهم؛ 190.868.000  ................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛ 912.800.000  .................................... نفقات االستثمار-
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تطوير ممارسة الرياضة المنظمة وتعزيز نظام رياضة النخبة والرياضة من المستوى  

 العالي؛
  

ال إحداث نظام للتكوين والتأطير من مستوى عالي لفائدة مختلف المتدخلين في مج 
  .  الشباب والرياضة

  
   مجال الشباب -1.9.1

    
 طفل من اإلستفادة من 300.000في مجال الشباب، يهدف برنامج عمل القطاع إلى تمكين 

 ورفع عدد المستفيدين من دور الشباب من 2009سنة طفل  200.000مقابل " العطلة للجميع"برنامج 
تتعلق أهم . عبر دعم جمعيات الشباب شاب 400.000 شاب وضمان تأطير 1.000.000أجل بلوغ 

  : ـب 2010العمليات المبرمجة برسم سنة 
    

  مخيمات للعطل؛5إنجاز  
 

 بناء مركزين كبيرين لالصطياف؛ 
  

  للشباب؛ا دار30إحداث  
  

 إنجاز مركز لحماية الطفولة وثالث أندية لألطفال؛ 
  

 . مركز نسوي45 حضانة لألطفال و200إحداث  
 

 السابق ذكرها  يمر عبر تأهيل الرصيد الذي يتوفر عليه القطاع حاليا كما أن إنجاز األهداف
  :ويتعلق األمر بـ

  
  دار للشباب عبر المملكة؛467 

 
  مركز للعطل واإلستجمام؛43 

  
  لالستقبال  والندوات؛ا مركز33 

 
  طفل؛10.700حضانة تسهر على التعليم األولي لفائدة دورا لل 347 

  
 كوين المهني النسوي؛ ومركز للتا نسويا مركز405 

  
  جمعية وطنية ومحلية تعمل بشراكة مع الوزارة؛1.251 

  
  . لحماية الطفولةا مركز20 
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    مجال الرياضة  2.9.1
  

 في مجال الرياضة على إنجاز 2010يقوم برنامج عمل وزارة الشباب والرياضة برسم سنة 
  :العمليات األساسية التالية

  
تية الرياضية للقرب بشراكة مع الجماعات المحلية إنجاز برنامج واسع للبنيات التح 

 ؛) رياضي للقرب- نادي سوسيو125(والقطاع الخاص 
 

مواصلة أشغال بناء وتجهيز مالعب طنجة ومراكش وأكادير من أجل أتمام األشغال  
  وذلك بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية ؛2010بها سنة 

 
 تتعلق بإنجاز الملعب الكبير بالدار البيضاء بطاقة استيعابية تقارب مواصلة دراسات 

 متفرج مجهز بكل الجهيزات التي تمكنه من استقبال التظاهرات الرياضية 80.000
 التي تستقطب جماهير غفيرة؛

 
 إنجاز متحف للرياضات؛ 

 
 دعم اللجنة الوطنية األولمبية وجامعات مختلف أنواع الرياضات من أجل تمكين 

الشباب من االستفادة من خدمة عمومية ذات جودة عالية وبلوغ األهداف المتعلقة بعدد 
 الرخص الممنوحة والممارسين والمكونين والمسيرين الرياضيين؛

 
 عن المواهب الرياضية الشابة بالمغرب والخارج ومواصلة البحثتنظيم عمليات  

ي المؤهلين لضمان تمثيل برنامج استعداد ومشاركة الرياضيين من المستوى العال
مشرف للمغرب بمختلف التظاهرات الرياضية الجهوية والدولية وباأللعاب األولمبية 

 ؛2012 واأللعاب األولمبية بلندن 2010للشباب سنة 
  

تعزيز التكوين في المجال الرياضي عبر تأهيل المعهد الملكي لتكوين األطر ومركز  
اكز استكمال الخبرة ترتكز على مبدأ الرياضة بوركون بالدار البيضاء وكذا إحداث مر

  .  والدراسة من أجل تكوين رياضيين من النخبة
  
II - قطاعات البنيات التحتية 

   
  لتجهيز والنقل  ا1.2

  
 لفائدة وزارة التجهيز والنقل ما قدره 2010 برسم سنة المبرمجةتبلغ االعتمادات 

 :درهم موزعة كما يلي   6.297.554.000
 
  درهم؛ 660.043.000   ........................................ الموظفين  نفقات-
  درهم؛114.406.000 ........................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
 درهم؛ 5.523.105.000 .  ...................................... نفقات االستثمار -



 2010مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 
 

  مذكرة تقديم
 
 
 

124

الصندوق الخاص بتحديد والصندوق الخاص بالطرق مخصصات وتضاف إلى هذه االعتمادات 
  . مليون درهم16 مليون درهم و 2.200 التي تبلغ على التوالي الملك العام البحري والمينائي

  
 في شكل مؤسسة عمومية، 2004هذا، وسيقوم صندوق التمويل الطرقي الذي تم إحداثه سنة 

  . الجزء الثاني من البرنامج الوطني للطرق القرويةبتعبئة قروض لدى الممولين للمساهمة في تمويل
  

وستخصص االعتمادات المرصدة لوزارة التجهيز والنقل إلنجاز استراتيجية عمل القطاع 
  :المرتكزة على المحاور األساسية التالية

  
  التي تهدف إلى إحداث فرص الشغل والمساهمة في األوراش الكبرى للبنيات التحتية 

 دية للبالد؛التنمية االقتصا
  

 لما يلعبه هذا الميدان في ترسيخ مكانة تطوير تنافسية المغرب في ميدان اللوجيستيك 
المغرب كوجهة مفضلة لالستثمارات المحدثة لفرص الشغل وللقيمة المضافة وكذا في 

ويأخذ . تعزيز المبادالت التجارية للمغرب سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي
تيجية المتعلقة بتطوير التنافسية في ميدان اللوجيستيك بعين االعتبار  إعداد هذه اإلسترا

ضرورة عقلنة تدفق السلع وتأهيل الفاعلين في هذا القطاع ووضع آليات للتتبع والسهر 
على فعالية الخدمات اللوجيستيكية  وعلى التكوين الخاص بالمهن المرتبطة بالنقل 

 واللوجيستيك؛
 

ذا اإلطار، تهدف الوزارة إلى تحسين جودة وسائل النقل في ه: تحسين جودة النقل 
ويتعلق األمر بوضع المواطن في صلب استراتيجية النقل عبر . والخدمات المرتبطة به

تحسين ظروف السير الطرقي والنقل والمرتبطة على الخصوص بعرض الخدمات في 
  .    مجال النقل و السالمة ووضعية وسائل النقل

    
  ـز التجهيـ1.1.2

    
  مجال الطرق والطرق السيارة. 1
  

تهدف المجهودات التي تبذلها الدولة في مجال الطرق والطرق السيارة إلى إنجاز العمليات 
  :التالية

   
  : الطرق السيارة-أ
  

شركة الطرق السيارة بالمغرب  في البرنامج االستثماري ل2010ستساهم الدولة برسم سنة 
 الذي تم إبرامه بين 2015-2008برنامج للفترة ال –عقد إطار  مليون درهم وذلك في1.150بمبلغ 

 31,66 الذي يهم استثمارا يبلغ برنامجال –عقدوتجدر اإلشارة إلى أن هذا ال. الدولة والشركة المذكورة
، يحدد الشروط المتعلقة من جهة، باستكمال التصميم الهيكلي 2015-2008مليار درهم ويغطي الفترة 

 كلم من الطرق السيارة في أفق 1.417يارة الذي سيمكن بالدنا من التوفر على األولي للطرق الس
 كلم من الطرق السيارة الذي 383 ومن جهة أخرى، إعطاء االنطالقة لبرنامج تكميلي يتعلق ب 2011
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ويهدف هذا البرنامج التكميلي إلى . 2015 كلم في أفق 1.800سيعزز شبكة الطرق السيارة لتصل إلى 
-الدار البيضاء ومدار الرباط وبناء الطرق السيارة برشيد -مسلك الثالث للطريق السيار الرباطإنجاز ال

  .آسفي-برشيد والجديدة -بني مالل وتيط مليل 
  

 أكادير - بالشروع في استغالل الطريق السيار مراكش2010وفي هذا اإلطار، ستتميز سنة 
الدار -از المسلك الثالث للطريق السيار الرباط وجدة وإنج-ومتابعة أشغال بناء الطريق السيار فاس

برشيد – بني مالل  وتيط مليل -كما سيتم إعطاء االنطالقة ألشغال بناء الطرق السيارة برشيد. البيضاء
  . مليون درهم1.840  ب مليون درهم و5.750الذي تقدر تكلفتهما على التوالي ب 

  
  الطرق  -ب 

  
  : في مجال الطرق بما يلي2010 سنة تتعلق أهم العمليات المرتقبة برسم

  
متابعة أشغال بناء المقطع األخير للمدار المتوسطي الرابط بين تطوان والجبهة على  

ويتوقع إنهاء .  كلم الذي يستفيد من تمويل البنك الياباني للتعاون الدولي120مسافة 
االشغال وتجدر اإلشارة إلى أنه تم إنهاء  . 2011األشغال بهذا المقطع  في سنة 

 كلم والسعيدية 60بمقاطع المدار المتوسطي التي تربط بين طنجة والفنيدق على مسافة 
 كلم 92 كلم ورأس أفرو ورأس كبدانة على مسافة  20ورأس كبدانة على مسافة 

 كلم 103 كلم والجبهة والحسيمة على مسافة  84والحسيمة ورأس أفرو على مسافة  
وللتذكير فإن . 2009 و 2006 و 2005 و 2002 و  2001على التوالي خالل 

 كلم  550افة  يربط بين مدن طنجة والسعيدية على مسالذيمشروع المدار المتوسطي 
 ساعات  عبر توفير شروط السالمة 7 إلى 11سيمكن من تقليص مدة هذا المسار من 

 لمستعملي هذه الطريق؛
  

  كلم15.500  الذي يهمالقرويةالثاني من البرنامج الوطني للطرق متابعة إنجاز الشطر  
 %54 من رفع نسبة ولوج الساكنة بالعالم القروي إلى الطرقمن الطرق ويهدف إلى 

ولبلوغ هذا الهدف تم الرفع من وتيرة .  سنة2012في أفق % 80  إلى2005سنة 
 كلم سنويا ابتداء من سنة 2.000 كلم سنويا لتصل إلى 1.500إنجاز هذا البرنامج من 

 مليار درهم سيتم تمويلها 14,43 تحيين تكلفة هذا البرنامج لتصل إلى وتم. 2008
 بواسطة اعتمادات مرصدة في إطار %24 بواسطة القروض والهبات و % 61بنسبة 

هذا، .  بواسطة الجماعات المحلية%15الميزانية العامة والصندوق الخاص بالطرق و
الثاني من في إطار الشطر  2010وستمكن المشاريع التي سيتم إنجازها خالل سنة 

رفع نسبة ولوج الساكنة بالعالم القروي إلى  من البرنامج الوطني للطرق القروية
 المرتقبة %64 و2008سنة التي تم تسجيلها في متم % 61مقابل % 68  إلىالطرق

 ؛2009في متم 
 

مواصلة مشاريع تثنية بعض المحاور الطرقية نذكر منها على الخصوص الطريق  
ة الرابطة بين طنجة وتطوان والطرق الرابطة بين الصوير والطريق السيار الوطني

 ؛أكادير على مستوى شيشاوة وبين فاس وصفرو بين مكناس  والحاجب–مراكش 
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مواكبة إنجاز القاعدة الجديدة الخاصة باللوجيستيك لزناتة عبر المساهمة في بناء  
 560ضاء بتكلفة إجمالية تقدر ب الطريق الرابط بين هذه القاعدة وميناء الدار البي

 .مليون درهم
 

مواصلة أشغال بناء المحاور الطرقية خارج الموقع المتعلقة بالمخطط األزرق خاصة  
 ؛بالمحطة السياحية لتاغزوت

 
مواصل أشغال صيانة الطرق للرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة لمستعملي  

ن عمليات صيانة الطرق المرتقبة خالل وفي هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أ. الطريق
بمعدل  كلم من الطرق 10.000 تهم تدعيم وتوسيع وتكسية 2012-2008الفترة 
 250إعادة بناء  قصد تحسين وضعية الشبكة الطرقية وصيانة أو كلم سنويا 2.000
  منشأة فنية سنويا؛50نية  بوتيرة منشاة ف

  
آت الفنية على إثر الفيضانات التي إصالح األضرار التي تعرضت لها الطرق والمنش 

وتستفيد كذلك هذه العملية من . عرفتها البالد خالل فصلي الخريف والشتاء الماضيين
 ةقانون الماليث الذي تم إحداثه في إطار الدعم المالي لصندوق محاربة آثار الكوار

 مليون 54,2 مليون درهم سيتم تخصيص مبلغ 250 الذي رصد له مبلغ 2009لسنة 
 . لفائدة الطرق والمنشآت الفنية2010خالل سنة منها درهم 

 
 ؛ نقطة سوداء40المساهمة في تعزيز السالمة الطرقية عبر معالجة  

  
 تجديد آليات األشغال العمومية؛ 

 
لمشاريع الخاصة بالطرق ل ودراسة الجدوى بالنسبةإنجاز دراسات تتعلق بالجانب الفني  

  .وبالطرق السيارة
  
  نئقطاع الموا -ج

  
 مليون درهم 252 زيادة مهمة حيث ستنتقل من قطاع الموانئستعرف االعتمادات المخصصة ل

وتهدف هذه اإلعتمادات إلى إنجاز العمليات . 2010 مليون درهم خالل سنة 800 إلى 2009سنة 
  :التالية

  
إعطاء االنطالقة إلنجاز الميناء الخاص بالطاقة التابع للمركب المندمج والمينائي  

 الذي سيتم إنجازه "يمتوسط غرب الناضور"صناعي والطاقي والتجاري المسمى وال
وتقدر .  كلم غرب الناضور30بخليج بيطويا على مستوى مصب واد كرت على بعد 

 مليون 300 ماليير من الدراهم ستتم تعبئة 4 بتكلفة  هذا الجزء الخاص بالطاقة 
 ؛2010درهم منها سنة 
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 ةجديدقناة  لبحيرة مارشيكا بالناضور وفتح ة الحاليةالقنامواصلة أشغال إغالق  
 مليون درهم 362ويندرج هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته .  ميناء ترفيهيوتحويلها إلى

 في إطار برنامج تهيئة بحيرة مارشيكا؛
  

إعطاء االنطالقة لإلنجاز الحواجز الرملية على مستوى موانئ سيدي إيفني وطرفاية  
روف استغالل هاتين المنشأتين اللتين تعرفان ظاهرة زحف وذلك قصد تحسين ظ

 مليون 660وتبلغ تكلفة هاتين العمليتين  ما قدره . الرمال مما يعيق األنشطة بهما
وسيتم .  مليون درهم لميناء طرفاية360 مليون لميناء سيدي إيفني و300درهم منها 

  للموانئ ؛ الميزانية العامة والوكالة الوطنية بينتمويلها مناصفة
  

مواصلة أشغال توسيع ميناء الداخلة المخصص أساسا للصيد البحري  بتكلفة تقدر ب  
  مليون درهم؛400

  
مواصلة عمليات تحديد الملك العمومي وحماية الشواطئ  في إطار الموارد المعبأة من  

 16 والتي تبلغ الصندوق الخاص بتحديد الملك العمومي البحري والمينائيطرف 
  .درهم في السنةمليون 

 
سة صاحب الجاللة  في يونيه ئاوباإلضافة إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه تم التوقيع تحت ر

 اتفاقية بين الدولة والوكالة الخاصة طنجة المتوسط تروم إنجاز الشطر الثاني من مشروع ى عل2009
 900 ماليير درهم منها 2وبموجب هذه االتفاقية ستساهم الدولة في هذا المشروع ب . طنجة المتوسط

  .  لفائدة الوكالة الخاصة المشار إليها سابقا2010مليون درهم سيتم صرفها في سنة 
  

  قـطاع النـقـل 2.1.2
  

  :إلى إنجاز العمليات التالية 2010برسم يهدف الغالف المالي المخصص لهذا القطاع 
  

ستثماري عبر دعم المكتب الوطني للسكك الحديدية والمساهمة في برنامجه اال 
  : مخصصات مالية على مسامة في رأس المال ترصد لما يلي

  
المساهمة في البرنامج االستثماري العام للمكتب خصوصا في جانبه المتعلق  

 287( بإنجاز الخط السككي الرابط بين مدينة طنجة وميناء طنجة المتوسط  
  ؛)مليون درهم

  
از الخط السريع بين الدار البيضاء المساهمة في الدراسات واألشغال المتعلق بإنج 

 مليون درهم دون احتساب الرسوم والتي سيتم 20.000وطنجة والذي تبلغ تكلفته 
ويرتقب الشروع في .  منها عن طريق القروض والهبات%75تعبئة حوالي 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المشروع . 2015استغالل هذا الخط السريع في سنة 
 كلم سيمكن 200ط جديد بين القنيطرة وطنجة على مسافة يتعلق أساسا بإنجاز خ

وسيتم استغالل المقطع .  كلم في الساعة320من بلوغ سرعة تجارية تصل إلى 
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 كلم في الساعة وذلك بعد إجراء 200 بين الدار البيضاء والقنيطرة بسرعة الحالي
 مدة وسيمكن هذا الخط السككي السريع من تقليص. المشروعمع أشغال مالءمته 

 . دقائق فقط10 حاليا إلى ساعتين و ساعات5السفر بين الدار البيضاء وطنجة من 
  

د ألمور ومواكبة إصالحات النقل الطرقي بين المدن في إطار الحساب المرص 
 بين والرابط الحضري الطرقي النقل حاتإصال مواكبة صندوق"خصوصية المسمى 

ين وإنجاز دراسات ترمي إلى تنمية وذلك عبر عمليات تكوين وتأهيل السائق" المدن
 مليون درهم في 200 مبلغ 2010ولهذا الغرض سيرصد برسم سنة . النقل الطرقي

إطار ميزانية االستثمار الخاص بالوزارة قصد تزويد الصندوق المذكور باالعتمادات 
 سائق 1.000وفي هذا اإلطار تم تفعيل عملية نموذجية تهدف إلى تكوين . الالزمة

كما مول الصندوق السالف الذكر دراسات تتعلق . الطرقي للبضائع ومساعديهمنقل لل
 :ما يلي ب

  
 إعداد استراتيجية التكوين الخاصة بمهن النقل والسالمة الطرقية؛ 

 
 تنمية النقل الطرقي الدولي للبضائع؛ 

  
 اعتماد فاعلين مرجعيين في قطاع نقل البضائع؛ 

  
 .    فرينوضع آليات لتقنين النقل الطرقي للمسا 

  
المساهمة في تعزيز السالمة الطرقية عبر تفعيل العمليات المبرمجة في إطار الشطر  

ا على الخصوص تعزيز ومنه ستعجالي المندمجاالالبرنامج اإلستراتيجي الثاني من 
المراقبة الطرقية وتأهيل السائقين المحترفين للعربات ذات الوزن الثقيل وتأهيل قطاع 

. دعيم مجهودات التحسيس والتربية والتكوين في مجال السالمة الطرقيةتعليم السياقة وت
كما .  مواصلة تحديث مراكز تسجيل السيارات2010باإلضافة إلى ذلك، ستعرف سنة 

 : بما يلي والتصديقإلجراء االختباراتالمركز الوطني سيقوم 
  

لفحص التقني  تدبير وتأهيل النظام الوطني للمراقبة التقنية  عبر مراقبة مراكز ا 
 قصد تحسين جودة الفحوصات و توحيد عمليات المراقبة التقنية ؛

 
تقييم انعكاسات النظام الجديد للمراقبة قصد تحسين سالمة العربات على الطرق  

 وتقليص التلوث؛
  

 سلبياتتأهيل النظام الوطني للمصادق على العربات أخذا بعين االعتبار مختلف  
  . من أجل إصالحهنجاز دراسات النظام الحالي وذلك عبر إ

  
بالوسط تجديد عربات نقل البضائع لفائدة الغير وعربات النقل المزدوج مواصلة عملية  

 مليون درهم، منها 170 حوالي 2010برسم سنة تبلغ االعتمادات المرصدة و. القروي
 مليون درهم ستتم تعبئتها في إطار مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى 120
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في إطار صندوق مواكبة ليون درهم  م50و" مديرية النقل الطرقي والسالمة الطرقية"
وتجدر اإلشارة إلى أن . إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن

  أزيد 2010-2008األهداف المتوخاة من هذه العملية تتمثل في تجديد خالل الفترة 
  . لنقل البضائع6.600 عربة منها 7.000من 

   
   والماء والبيئةالطاقة والمعادن 2.2

  
برسم السنة المالية والماء والبيئة يبلغ الغالف المالي المخصص لفائدة وزارة الطاقة والمعادن 

  :درهم موزع كما يلي 4.792.710.000  ما قدره2010
  

  درهم؛ 443.762.000  .........................نفقات الموظفين
  درهم؛ 220.717.000  ......... المختلفةنفقات المعدات والنفقات

  .درهم 4.128.231.000  .........................نفقات االستثمار
  

  :سيتم توزيع هذا الغالل المالي حسب مجال التدخل كما يلي
  

  الطاقة و المعادن  1.2.2
  

 ما قدره 2010يبلغ الغالف المالي المخصص لفائدة وزارة الطاقة والمعادن برسم السنة المالية 
  :درهم موزعا كما يلي 710.391.000

  
  درهم؛ 117.197.000  .........................نفقات الموظفين

  درهم؛ 171.942.000  .........نفقات المعدات والنفقات المختلفة
  .درهم 421.252.000  .........................نفقات االستثمار

  
  :سب مجال التدخل كما يليسيتم توزيع هذا الغالل المالي ح 

  
  مجال الطاقة 1
  

 في إطار إستراتيجية الطاقة المتجددة 2010يندرج البرنامج االستثماري لهذا القطاع برسم سنة 
 والتي تم تعزيزها من خالل 2008 التي قدمت لصاحب الجاللة خالل شهر يوليوز 2008-2012

ية والذي يهدف إلى ضمان التوازن بين المصادقة وتفعيل المخطط الوطني للعمليات ذات األولو
  .العرض والطلب على الكهرباء

  
  :تندرج المحاور األساسية إلستراتيجية الطاقة في ما يلي

   
دماج الجهوي نتنويع مصادر التموين و تشجيع اإلتعزيز تأمين التزويد بالطاقة عبر  

شريعات والقوانين وذلك عبر اإلنفتاح على األسواق األورومتوسطية للطاقة ومالءمة الت
 المتعلقة بالطاقة؛
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التخفيف من التبعية الطاقية  وتثمين الموارد الوطنية عبر إنعاش الطاقات المتجددة  
  وتعزيز 2008سنة % 2 مقابل 2012من الطاقة في أفق % 10التي يتوقع أن تمثل 

في أفق % 15 و2020من الطاقة في أفق % 12الفعالية الطاقية من أجل اقتصاد 
  وكذا تشجيع عمليات التنقيب عن البترول؛2030

  
الحفاظ على تنافسية االقتصاد المغربي مع السهر على توفير الطاقة بأسعار تنافسية  

عبر وضع بنيات تحتية لإلنتاج من أجل تلبية الحاجيات من الطاقة وإعادة هيكلة 
  الوحدات الطاقية؛

  
بيئة والصحة عبر تعزيز السالمة التخفيف من انعكاس إنتاج واستعمال الطاقة على ال 

  .والمراقبة التقنية للتجهيزات وجودة المنتوجات
  

ستراتيجية من تعبئة مبلغ مليار دوالر أمريكي في إطار صندوق التنمية الطاقية إلاستفادت هذه ا
يتشكل من الموارد الناتجة عن الهبات الممنوحة  للمغرب من طرف المملكة العربية السعودية الذي 

وكذا مساهمة )  مليون دوالر أمريكي300(واإلمارات العربية المتحدة )  مليون دوالر أمريكي500(
  ). مليون دوالر أمريكي200(صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

  
 2009 بإنطالق عمل شركة اإلستثمارات الطاقية التي تم إحداثها في يونيو 2010ستتميز سنة 

وصندوق الحسن الثاني للتنمية % 71 إلى مليار درهم تساهم فيه الدولة بنسبة برأسمال يصل
 اإلستثمار في مشاريع تهدف إلى الرفع مهامهذه الشركة  وستتولى %29االقتصادية واالجتماعية بنسبة 

وارد الطاقية المتجددة وكذا تعزيز مالموارد الطاقية المحلية خاصة المن القدرات اإلنتاجية وتثمين 
  :هذه الشركة فيما يليالتي ستساهم فيها  المشاريع وتتمثل أهم. الفعالية الطاقية

  
  ؛) ميغاواط300(إنجاز محطة ريحية بطرفاية  
  ؛)  ميغاواط660*2(  بآسفي تعمل بالفحم الحجريية رإنجاز محطة حرا 
  ). ميغاواط350*2( وتوسيع الجرف األصفر بالجديدة  

  
 من أجل وضع تصور واضح البحوثموعة من الدراسات و بإنجاز مج2010كما ستتميز سنة 

حول االستهالك القطاعي للطاقة والحصول على معلومات بشكل دائم حول العرض والطلب من المواد 
يات السياسة الوطنية للطاقة من أجل تلبية حاجيات الطاقة على المدى لالطاقية وكذا استهداف أمثل لعم

  :بدراسات أساسا  الهوتتعلق هذ. ويلالمتوسط والط
  

 البترولية بصفة عامة وغار البوتان بشكل خاص د نظام المقاصة بالنسبة للمواإصالح 
 من أجل ضمان استهداف أمثل للساكنة المعوزة؛

  
 إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتنظيمه؛ 

  
إعداد دفتر تحمالت من أجل إنجاز محطة للغاز الطبيعي السائل من أجل تنويع موارد  

  الطاقة؛
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   . حول استهالك الطاقة في قطاعي النقل والفالحةدراسةإنجاز  
   

   :في مجال الكهرباء
  

 في إطار التوجهات اإلستراتيجية 2010سيواصل قطاع الطاقة تنمية مجال الكهرباء برسم سنة 
  :التي تهدف أساسا إلى

  
م تموين البالد بالكهرباء في أحسن ظروف السالمة والجودة وذلك بفضل تعميضمان  

الولوج إلى الكهرباء لكافة المواطنين عبر تسريع وتيرة إنجاز البرنامج  الشامل 
  ؛2009نهاية سنة % 98سيصل إلى نسبة الذي لكهربة العالم القروي 

  
انطالق مخطط تثمين كهربة العالم القروي الذي يهدف من جهة إلى ضمان انتقال  

. لى ميادين ذات قيمة مضافة عاليةإيجابيات البرنامج الشامل لكهربة العالم القروي إ
ومن جهة أخرى تحديد وتنمية أنشطة اقتصادية تتمحور حول الشبكات الكهربائية 

  خاصة في مجال الري وصناعة التبريد والتجفيف والتحويل؛
  

اقتناء مواد طاقية بأسعار تنافسية من أجل المساهمة في تأهيل النسيج اإلنتاجي الوطني  
   وتعزيز تنافسيته؛

  
توطيد سوق جهوي مندمج  عبر تعزيز الربط بالكهرباء في ما بين الدول من أجل  

االستفادة من الفرص المتاحة للتبادل بين الدول األورو متوسطية ومضاعفة قدرة الربط 
وكذا بناء الخط )  ميغاواط1.400 إلى 700من (بالكهرباء بين المغرب وإسبانيا  

   . كيلوفولت400الثالث بقوة 
  

 المخطط الوطني للعمليات ذات األولوية الذي تفعيل تعزيز هذه اإلستراتيجية من خالل سيتمو
 ويهدف هذا المخطط إلى ضمان التوازن بين العرض والطلب على 2012-2008تم إعداده للفترة 
 برامج بين الدولة والوكاالت –وفي هذا اإلطار، فقد تم التوقيع على عقود . 2012الكهرباء في أفق 

إلمكانيات المالية ارصد  من أجل اقتصاد الطاقة و2008تقلة للتوزيع خالل شهر يوليوز المس
  :ترتكز المقاربة المعتمدة في هذا اإلطار على نوعين من العمليات والضرورية لذلك

  
عمليات تتعلق بالتحكم في الطلب خاصة عبر تعميم المصابيح ذات االستهالك  

 وطني من أجل عقلنة اإلنارة العمومية  واعتماد مخطط2012المنخفض في أفق 
ومخطط للفعالية الطاقية في قطاعات البناء والصناعة والنقل وكذا اعتماد أسعار 

  اجتماعية تحفيزية ؛
  

عمليات تتعلق أساسا بالزيادة في العرض وتشمل إحداث قدرات جديدة إلنتاج الكهرباء  
 دىظيرة إنتاج الكهرباء لوكذا تعزيز عمليات الربط بالكهرباء وتحديث وتأهيل ح

  .المكتب الوطني للكهرباء
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  : يتجلى الهدف المتوخى في هذا اإلطار أساسا في ما يلي:في مجال المواد البترولية
  

الرفع من قدرات التخزين والتحرير التدريجي للقطاع من أجل تلبية حاجيات تنمية  
طات وتعزيز جودة سوق البترول الداخلي وكذا تعزيز شروط سالمة األشخاص والمح

 المنتجات؛
  

  تنويع مصادر وأنواع الطاقة؛ 
  

  .تعزيز السالمة والمراقبة التقنية للمعدات الطاقية وجودة المنتوجات البترولية 
  

  :تتعلق العمليات التي سيتم القيام بها في هذا اإلطار بما يلي
  

ترولية عبر تنمية تعزيز السالمة والمراقبة التقنية والمعدات الطاقية وجودة المواد الب 
تكنولوجيات الطاقة النظيفة وتحسين جودة المواد البترولية خاصة عبر اعتماد للكازوال 

تعزيز آلليات السالمة وتوقع كذا  و2009انطالقا من يناير   50ppmمن نوع 
  المخاطر؛

  
تعزيز قدرات االستقبال والتخزين من أجل توزيع جيد على المستوى الجهوي وإحداث  

ديدة للمواد البترولية المكررة ورفع حجم مخازن االحتياط اإلستراتيجي، ومن مخازن ج
أجل ذلك تم إنجاز دراسات لتحديد الخيار األمثل لتنمية الصناعة الوطنية للتكرير وكذا 

  تفعيل التصميم المديري للتموين بالمواد البترولية؛
  

الطاقية تسهر الوزارة المكلفة في إطار اإلستراتيجية : تزويد المغرب بالمواد البترولية  
بالطاقة والمعادن على ضمان التزويد بشكل منتظم للسوق الوطنية عبر تنويع مصادر 
االستيراد والتكامل  بين تكرير البترول على المستوى المحلي واستيراد المواد 

 البترولية؛
  

هيل تطوير محطات تكرير وتوزيع المواد البترولية عبر تحديث وسائل تكرير وتأ 
وحدات التصفية بهدف تعزيز شروط السالمة بها وتعزيز جودة المواد البترولية التي 
تم تكريرها محليا وتقليص اإلنبعاثات السامة وتعزيز قدرات االستقبال بمختلف موانئ 
المملكة من أجل تنويع مصادر التموين وتوزيع أمثل على المستوى الجهوي مع إحداث 

   ررة والرفع من المخزون االحتياطي اإلستراتيجي؛مخازن جديدة للمواد المك
  

تتعلق أهم العمليات التي التزم بها  قطاع الطاقة والمعادن في هذا اإلطار بتتبع تفعيل توصيات 
 السالمة وحماية البيئة بمحطة تكرير البترول سامير  التي تم إنجازها بخصوصفتحاصاتاالمختلف 

دات الطاقية والمعدنية والشبه معدنية وإنجاز حملة وطنية لمراقبة وكذا زيارات المراقبة التقنية للمع
جودة المواد البترولية وحملة خاصة بمراقبة جودة المنتوجات البترولية الجديدة التي أدخلت إلى السوق 

  .2009الوطنية منذ أبريل 
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لسائلة  أحواض لتخزين المواد البترولية ا3نجاز إلالترخيص  ب كذلك 2009كما تميزت سنة 
 مليون درهم وكذا الترخيص إلحداث وحدتين لتوزيع البروبان بواسطة القنوات بالدار 12بالعيون بمبلغ 

      . نقطة لبيع الوقود28البيضاء وإحداث مستودعين لتخزين قنينات الغاز وإحداث 
    

  : تهدف العمليات المبرمجة في هذا اإلطار إلى:في مجال الطاقات المتجددة
  

في أفق % 10 حصة الطاقات المتجددة من الحصيلة الوطنية من الطاقة إلى الرفع من 
 ؛2012

  
 ميغاواط من الطاقة 1.000رفع استعمال موارد الطاقة الريحية والشمسية إلى  

 المتوفرة؛
  

 ؛2020من االستهالك الوطني في أفق % 15اقتصاد الطاقة بحوالي  
  

ة الطاقة في قطاعات اإلسكان والصناعة تنمية استعمال الطاقات المتجددة وتعزيز فعالي 
 والنقل؛

  
تنمية تكنولوجيات الطاقة النظيفة  عبر إنعاش الطاقات المتجددة وتأهيل خصوصيات   

 المواد والقواعد المتعلقة بالتجهيزات الطاقية وذلك وفقا للمعايير األوربية ؛
  

 100(لمحطات الطاقية تعزيز الخبرة المكتسبة في المرحلة التجريبية للبرنامج الوطني ل 
 مقاولة 1.000وتعميم هذه التجربة على المستوى الوطني إلحداث ) مقاولة تم إنجازها
    .صغيرة أخرى

 
 قطاع المعادن والجيولوجيا . 2

 
  :مليات التالية  بإنجاز الع2010ستتميز سنة 

  
 مية القطاع المعدني ؛نتلإستراتيجية إنجاز دراسة لتحديد  

  
 ولوجية؛ خرائط جي4إنجاز  

  
 :ومواصلة إنجاز البرنامج الوطني للمعادن الذي يهدف أساسا إلى 

  
 إنعاش قدرات المغرب من الموارد المعدنية والطاقية؛ 

 
 تعزيز المراقبة والسالمة وحماية البيئة؛ 

  
 حماية وتثمين الثروة الجيولوجية؛ 
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 ؛المناجم الصغيرةتنمية الثروات المعدنية والبترولية وتنمية  
  

 .معادن قصد استغاللها على المستوى الصناعيالفرص اكتشاف  تعزيز 
  

   اإلعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية.3
 

في إطار ميزانية قطاع الطاقة والمعادن لفائدة  إعانات مالية مخصصات في شكل تمت برمجة 
  :  األمر بويتعلق بالقطاعأهم المؤسسات العمومية العاملة 

  
والتي تبلغ المساهمة في رأسمال المكتب  ستمكن :نربورات و المعادالمكتب الوطني للهيدروكا

 تمويل المهام المنوطة به في مجال البحث المعدني والتنقيب عن مناجم في درهم 235.085.000
وتهدف المحاور الرئيسية لهذه . جديدة وجرد اإلمكانيات المعدنية للطبقة األرضية الوطنية 

ي تطوير التنقيب واستغالل الهيدروكاربورات والموارد المعدنية وذلك في اإلستراتيجية إلى المساهمة ف
  .إطار تشاركي مع القطاع الخاص

  
ن إستراتيجية جديدة للتنقيب عن البترول المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعاد وقد اعتمد

لشركات البترولية ا استقطابتتجلى هذه الدينامية الجديدة في و. ترتكز على دراسات تقيمية لألحواض
  . 1999 سنة 8 مقابل 29العالمية والتي بلغ عددها حاليا إلى 

  
 تغطي مساحة 2008 خالل سنة 110 إلى 1999 سنة 5نتقل عدد رخص التنقيب من وقد ا

باإلضافة إلى الرخص الممنوحة  و .في المجال البحري% 41 كلم مربع منها 196.386تصل إلى 
 مساحة تصل إلى  رخص للتنقيب تغطي7لق بالتنقيب عن البترول على يتوفر القطاع المعدني المتع

 117,36 رخص لالستغالل لفائدة القطاع الخاص تغطي مساحة 10 كلم مربع كما تم تفويت 128.183
  :     تتعلق أهم المنجزات التقنية يما يليو.  كلم مربع

      
 ب؛ تم حفرها بجهة الغر17 بئر بالمجال البري منها 25إنجاز  

  
  بالمجال البحري منها أربعة على عمق كبير؛ آبار5إنجاز  

  
- 1999 خالل الفترة  مربع كلم86.585ائي األبعاد بعمق نارتفاع مقتنيات المسح ث 

  ؛2008
  

 كلم مربع خالل 16.473بعمق ألول مرة في المغرب لمسح الثالثي األبعاد ااعتماد  
  . الفترة المذكورة

  
 عانة المخصصة لهذا المركز من المساهمة في إنجازاإلستمكن  :ددةالمتجمركز تنمية الطاقات 

 ر هذا المركز كوكالةيتسيسيتم و. جددةالمتالطاقات برنامج عمل هذا المركز خاصة في مجال تنمية 
ومن المهام األساسية لهذه الوكالة اتخاذ جميع . وضمان الفعالية الطاقيةمن أجل تنمية الطاقات المتجددة 

الضرورية من أجل بلوغ األهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية وذلك في إطار التدابير 
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وفي هذا اإلطار أسندت للوكالة . السياسة الحكومية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية
  :االختصاصات التالية

  
تنمية  حول تطبيق القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بتقديم االستشارة لإلدارة 

واستغالل وتسويق الطاقات المتجددة وعمليات الفعالية الطاقية وإبداء الرأي حول 
 .صوص التنظيميةمشاريع تعديل هذه القوانين والن

 
اقات المتجددة المساهمة في إعداد المخطط الوطني والمخططات القطاعية لتنمية الط 

 .والفعالية الطاقية
  

تلف البرامج والمشاريع والعمليات المرتبطة إنجاز وتتبع وتنسيق واإلشراف على مخ 
 .اقات المتجددة والفعالية الطاقيةبتنمية وإنعاش الط

  
لتكنولوجية في مجاالت الطاقات المتجددة والمالءمة والمراقبة ا تفعيل برامج التنمية 

 .والفعالية الطاقية
  

 .لعملنصوص القانونية الجاري بها ا وفقا الاإلشراف على اإلفتحاصات الطاقية 
  

وإنجاز خريطة للموارد من الطاقات المتجددة والمخزون المترتب عن تحديد وتقييم  
 .  اقتصاد الطاقة

  
 سيمكن المبلغ الممنوح لفائدة هذه المؤسسة من: مركزية الشراء وتنمية منطقة تافياللت وفكيك

 على المبادرة الخاصة احهاالتقليدية لتعزيز انفت المناجممواصلة إنجاز البرنامج الخاص بإعادة هيكلة 
ية ضمان مراقبة ومواكبة مستمرة لألنشطة المعدنو مع الحفاظ على مكتسبات الصناع التقليديين

  .التقليدية
  

ستمكن إعانة التوازن المالي الممنوحة لهذه المدرسة  :المعدنيةالمدرسة الوطنية للصناعة 
ي تنمية البحث العلمي في مجال  مهندس ف10.000 من المساهمة عبر مبادرة 2010برسم سنة 

كما ستمكن هذه اإلعانة، في إطار انفتاح . الصناعة المعدنية وكذا تعزيز تكوين الطلبة المهندسين
المدرسة على محيطها االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوطني والخارجي، من اقتناء التجهيزات 

  .الزمة للمتطلبات الجديدة للتكوينال
  

سيتم منح إعانة لفائدة هذه المؤسسة برسم : ي للطاقة والعلوم والتقنيات النوويةالمركز الوطن
 مليون درهم من أجل تمكينها من مواصلة برنامج تجهيز المختبرات خاصة 100 تقدر ب 2010سنة 

بأنظمة االستشعار والتجهيزات اإلشعاعية والتصوير النووي وأداء التحمالت المتكررة المتعلقة 
  .بالقروض
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   الماء والبيئة2.2.2
  

لكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المخصص 
  : درهم موزع كما يلي4.082.319.000، ما قدره 2010برسم سنة والبيئة المكلفة بالماء والبيئة 

  
   الماء1.2.2.2

  
 2.890.640.000 ما قدره 2010سنة ويبلغ الغالف المالي المرصد لفائدة قطاع الماء برسم 

  :درهم موزعا كما يلي
  
  

  درهم؛ 292.736.000  .........................نفقات الموظفين
  درهم؛ 34.925.000  .........نفقات المعدات والنفقات المختلفة

  .درهم 2.562.979.000  .........................نفقات االستثمار
    

   :قطاع هندسة المياه .1
  

  : المتعلق بالماءوالتخطيطالبحث  
  

 في قطاع الماء والمرتكزة على تدبير  الجديدةالوطنية  بتفعيل االستراتيجية2010ستتميز سنة 
  :  وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى. اء وتثمين الموارد المائيةمالطلب من ال

  
   الري الموضعي عوض نظام الري التقليدي؛ نظاملىإاللجوء  
 شبكات توزيع الماء؛تحسين أداء   
 االقتصاد في الماء؛  
 السياحي؛وتحسين نجاعة استعمال الماء في المجالين الصناعي   
 . الحث على معالجة المياه المستعملة 

  
سلطات عمومية من ل الفاعلين المعنيين كإن نجاح استراتيجية تنمية قطاع الماء رهين بتعبئة 

ه االستراتيجية  يجب أن يتم في إطار تعاقدي وتوافقي لهذا، فإن تفعيل هذ.  وخواصوجماعات محلية
وفي هذا السياق،  ترأس صاحب الجاللة مراسيم التوقيع على . يحدد مسؤوليات جميع األطراف

اتفاقيات تهم تفعيل االستراتيجية السالفة الذكر على مستوى مختلف جهات المملكة وذلك على هامش 
  .2009 أبريل فيفي قطاع الماء تقديم االستراتيجية الوطنية الجديدة 

  
  :وقد تم تعزيز هذه االستراتيجية بإنجاز الوثائق والدراسات التالية

  
 المتدخلين في هذا لكليعد وثيقة مرجعية إستراتيجية الذي المخطط الوطني للماء  

وقد تم االنتهاء من . بلوغها آليات تحدد األهداف على المدى البعيد ولكونها ،القطاع
 قصد المصادقة  والمناخ وسيتم إحالته على المجلس األعلى للماءا المخططإعداد هذ
 عليه؛
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األهداف المتعلقة بجودة حدد الذي يالمخطط الوطني لحماية جودة الموارد المائية  

في هذا الصدد ويضع البنيات واآلليات الكفيلة والتدابير التي يجب اتخاذها الماء 
 ترحة؛بتفعيل المشاريع واإلجراءات المق

  
 وكذا الفيضاناتب المهددةحدد المواقع الذي يالمخطط الوطني للوقاية من الفيضانات  

 إعداد برنامج عمل وفي هذا اإلطار، تم. تفعيلهال التخطيطاقتراح الحلول المناسبة و
 390 إضافة إلى لفيضاناتبا بشكل كبير ا موقعا مهدد50مكافحة الفيضانات يهم ل

      .موقعا تم تحديده مسبقا
     

   :ائيةالمالرفع من رصيد الموارد  
  

مكنت المجهودات المبذولة في مجال تعبئة المياه السطحية من رفع الطاقة االستيعابية وقد 
تتعلق . 2008 مليار متر مكعب نهاية 18 إلى 2002 مليار متر مكعب نهاية 15,6للمنشآت المائية من 

  :يليبما  2010 خالل سنة أهم العمليات المبرمجة
    
 :تين مائيتين جديدتينأ منش إنجازإعطاء إنطالقة  

 
وسيمكن هذا المركب . مركب أمدز وعين تيمدرين في أعالي واد سبو بإقليم صفرو 

 مليون درهم ، من حماية المناطق 1.200المكون من سدين كبيرين بتكلفة تقدر ب 
 323 في حدود الواقعة في السافلة من الفيضانات ومن إنتاج الطاقة الكهربائية

. جيكاواط ساعة ومن تحسين انتظام الحجم المائي بأعالي واد سبو لتنمية الري
 .2014ويتوقع االنتهاء من هذا المركب في سنة 

 
وسيمكن هذا السد الذي تبلغ . سد ولجت السلطان على واد بهت بإقليم الخميسات 

 حجم إضافي يقدر  مليون درهم من تنظيم الصبيب المائي لواد بهت عبر950تكلفته 
 مليون متر مكعب وذلك قصد سقي المساحات التابعة لسيدي سليمان وتزويد 47ب 

ويرتقب إنهاء األشغال بهذا السد في . مدن الخميسات وتيفلت بالماء الصالح للشرب
 .2013سنة 

  
  :مواصلة إنجاز المنشآت التالية 

  
 بالماء الصالح سد موالي بوشتة الذي سيمكن من تأمين تزويد مدينة شفشاون 

للشرب التي يتم تزويدها حاليا من منبع رأس الماء الذي يعرف صبيبه المائي 
انخفاضا ملحوظا بفعل الجفاف ومن ري المساحات الفالحية الواقعة بالسافلة ومن 

  مليون درهم؛380ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هذا السد . تاهيلتحماية سد علي 
 

 تكلفةال تقدر.  برشيدناحية مدينةية القرن وتمدروست بسد مازر والمركب المائي كد 
هدف إلى المساهمة في حماية ت مليون درهم و850 ه المنشآت بحواليهذل اإلجمالية

 محمد ر الحيوية المجاورة كالطريق السيار ومطاالبنيات التحتيةوكذا هذه المدينة 
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شغال بهذه المنشآت ويتوقع أن تنتهي األ. الفيضانات منالخامس و السكة الحديدية 
 ؛2010المائية سنة 

  
تقدر تكلفة .  كلم من مدينة تطوان15الواقع على واد مهيرجات على بعد سد مارتيل  

 120وسيتوفر على طاقة استعابية تصل إلى  مليون درهم 1.175هذا السد بحوالي 
 مليون متر مكعب 60مليون متر مكعب وسيمكن من تنظيم صبيب مائي بحجم 

 إلى غاية مدينة تطوان بالماء الصالح للشربتزويد إلى هذا السد يهدف و. سنويا
 هكتار وكذا حماية مدينة تطوان وضفتي مارتيل 1.000سقي مساحة تفوق  و2030

 ؛2012 سنة شروع الما ويتوقع أن تنتهي األشغال بهذ.الفيضاناتمن 
 

مليون درهم  625تقدر تكلفة هذه المنشأة بحوالي  .سد تاسكورت بإقليم شيشاوة 
المياه المخصصة للري من  مليون متر مكعب 24 حواليإلى تنظيم يهدف و

 الدواوير والمراكزوتزويد  هكتار 6.000بمنطقتي أسيف المال ومجاط على مساحة 
ويتوقع أن تنتهي .  وحماية المنطقة من الفيضاناتبالماء الصالح للشربالمجاورة 
 ؛2011 سنة السد ااألشغال بهذ

 
وت بإقليم خنيفرة الذي سيمكن من التحكم في صبيب واد أنسغمير بالحوض سد تامل 

 هكتار وتزويد 5.000العالي لملوية بهدف سقي األراضي الفالحية على مساحة 
 مليون 560وتقدر تكلفة هذا السد ب. التجمعات السكنية بالماء الصالح للشرب

 ؛2011 سنة السد اويتوقع أن تنتهي األشغال بهذ. درهم
  

 متر الذي سيمكن من تزويد الساكنة 84د تيوين بإقليم ورزازات على ارتفاع س 
بالماء الصالح للشرب وسقي األراضي الفالحية في أسفل السد وكذا تحويل مسار 

 580تصل تكلفة هذه المنشأة إلى . السيول وحماية سد المنصور الذهبي من التوحل
 مليون درهم؛

 
 مليون درهم، يهدف 830 الصويرة بتكلفة تقدر بسد زيرار على واد القسوب بإقليم 

هذا السد إلى حماية ساحل وشاطئ الصويرة من الفيضانات وتلوث مياه السيول 
وكذا تزويد المدينة والتجمعات السكنية بالماء الصالح للشرب والماء المخصص 

  هكتار بمنطقة القسوب؛1.500للصناعة وسقي األراضي الفالحية على مساحة 
 

يكت الذي سيمكن من تزويد منطقة تينجاد بإقليم الراشدية بالماء الصالح سد تم 
. للشرب وسقي األراضي الفالحية وكذا إنعاش فرشاة المياه الجوفية بهذه المنطقة

 سنة السد ا ويتوقع أن تنتهي األشغال بهذ مليون درهم435تبلغ تكلفة هذا السد 
 ؛  2011

  
 سيمكن مليون درهم 723 تقدر ببتكلفة إجمالية  سيدي عبد اهللا بإقليم تارودانتسد  

سقي األراضي الفالحية في ل  مليون متر مكعب8,5من توفير صبيب مائي يبلغ 
توريد الماشية باإلضافة إلى حماية  وأسفل السد وتحسين مستوى المياه الجوفية
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 ا ويتوقع أن تنتهي األشغال بهذ.المناطق المتواجدة في أسفل السد من الفيضانات
 ؛2012  سنةالسد

 
 مليون درهم يهدف إلى حماية 203سد كنفودة بوالية وجدة بتكلفة تقدر بحوالي  

 ويتوقع أن .مدينة وجدة والمناطق المجاورة من الفيضانات التي يحدثها وادي إسلي
 ؛ 2011 سنة السد اتنتهي األشغال بهذ

 
الحية بالجهة سد دار خروفا بإقليم العرائش الذي سيمكن من سقي األراضي الف 

الشرقية لسهل اللوكوس وحماية ضفتي وادي المخازن من الفيضانات وتزويد 
وتقدر الكلفة اإلجمالية لهذا . الجماعات القروية المجاورة للسد بالماء الصالح للشرب

 .  مليون درهم715السد ب
 

 وتقدر تكلفة هذه المنشأة .آيت موالي أحمد على واد عين اللوح بإقليم إفرانسد  
 مليون درهم وسيمكن تزويد الماشية بالماء وري مساحة في سافلة السد 52بحوالي 

 .2010 سنة السد ا ويتوقع أن تنتهي األشغال بهذ.ا هكتار670تبلغ 
  

 : الوقاية من الفيضانات 
  

عرف تدخل القطاع في مجال الوقاية من الفيضانات تطورا نوعيا حيث انتقل من دعم بسيط 
المناطق كل من الحاجب وبركان وصفرو وأوريكا إلى اتخاذ المبادرة من أجل حماية للسلطات المحلية ب

برشيد والدار المحمدية وسطات وبن احمد و:  بالجهة الوسطى المعرضة للفيضانات وعلى الخصوص
 وأبي جعد البيضاء ومطار محمد الخامس ومدن طانطان وزايو وواد زم والقصر الكبير وشيشاوة

 تحديد العمليات المنجزة في هذا اإلطار بالتشاور مع وزارة الداخلية والجماعات  ويتم.خيراتالصو
  .المحلية المعنية كما يتم تنفيذها في إطار تشاركي من خالل المساهمة المالية لهذه الجماعات

 
 : الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب تزويد  

  
زويد الساكنة القروية بالماء الصالح  لتالسنوات األخيرةمكنت المجهودات المبذولة خالل 

رفع نسبة الولوج إلى الماء  من ،للشرب في إطار برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب
هم األشغال المنجزة في هذا اإلطار تو. 2008سنة في متم  %87الصالح للشرب بالعالم القروي إلى 

 :العمليات التالية
  

 الستكشاف؛ات التنقيب و عملياإنجازحفر اآلبار و 
 

 تهيئة نقط الماء؛ 
  

 تهيئة المنابع وبناء منشآت لتخزين وتوزيع الماء؛ 
  

  .تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب انطالقا من القنوات الجهوية 
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اعتمد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي يتكلف بهذا البرنامج اسراتيجية تهدف إلى 
وتقوم هذه االستراتيجية على دعامتين . خالته وضمان استمرارية المنشآتبر لتدكتحقيق فعالية أ

ترتكزان على التخطيط المحكم للمشاريع وللحلول التقنية والتدبير المالئم والمقاربة المندمجة تأخذ بعين 
 2010ويتوخى برنامج العمل برسم سنة . االعتبار الوسطين الحضري والقروي في تصور المشاريع

 قصد تسريع تعميم الولوج إلى  بالماء الصالح للشربة القرويساكنةنجاز أشغال تزويد ال إةواصلم
 .2010 في متم سنة %91 ادة بالعالم القروي إلى هذه المإلى نسبة الولوج مما سيرفع. الماء

  
  :يانة المنشآت المائيةص 

 

إصالح ولصيانة عمليات العادية الفي مجال المحافظة على الرصيد المائي وباإلضافة إلى 
ت الهندسة المدنية ئامنش سدود همت 10الكبرى ما يقارب  الصيانة عمليات شملتالمنشآت، 

 :نذكر ما يليالعمليات ومن بين هذه . والتجهيزات االلكتروميكانيكية
 

يعرف هذا و .1955رف سد مشرع حمادي الذي شرع في استغالله سنة  جأشغال 
  مماتسب األوحالإشكالية  مليون متر مكعب، 42السد الذي تبلغ حقينتة األصلية 

 ماليين متر مكعب قبل 6يقلص بشكل هام من طاقته التخزينية التي وصلت إلى 
وبالتالي  %85نسبة ب للطاقة االستيعابية اصيالشروع في عملية الجرف، أي تقل

في ما يتعلق بتزويد ملوية يتضاءل ر االستراتيجي الذي يلعبه هذا السد ودفإن 
تاوريرت ومستقبال مدينتي وجدو وفلى بمياه الري ومدن الناضور وبركان الس

بعد االنتهاء من قنوات جر المياه بالماء الصالح للشرب اللتين سيتم تزويدهما عبر 
 ماليين متر 5 بحجم وحال األحةوتهدف عملية الجرف إلى إزا. األشغال الجارية

مما سيمكن  مليون درهم 150مكعب على ثالث مراحل بتكلفة إجمالية تقدر ب 
   مليون متر مكعب؛9,1بحوالي  للسد ة االستيعابيالقدرة الرفع من من

 
 1981 الذي تم الشروع في استغالله سنة إعادة هيكلة سد عبد المومنأشغال  

 .كلم شمال شرق أكادير 60والواقع بإقليم تارودانت على واد إيسن على بعد 
  

    :لمائية األحواض الوكاالتتقديم الدعم  
 
تمكينها من من أجل  هاتعزيز قدراتعبر األحواض المائية  كاالت الدولة تقديم الدعم لوواصلست

  . المتعلق بالماء10.95قانون رقم الالقيام بالمهام التي يخولها 
    
لهذه المؤسسات من مواصلة الدراسات من  المقدم ستمكن المساهمات المالية والدعم التقنيو

تمويل مشترك للمشاريع المتعلقة  ويةئططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد الماأجل تحيين المخ
بتصفية المياه المستعملة والمحافظة على جودة الموارد المائية والحماية من الفيضانات وتشجيع تقنيات 

 .وأنظمة االقتصاد في الماء خاصة في مجال السقي
  

  :  أخرىعمليات 
 

 :بإنجاز العمليات التاليةالقطاع المكلف بالماء قوم يالسالفة الذكر، سباإلضافة إلى العمليات 
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مواصلة األشغال والدراسات المتعلقة بحماية حافات األنهار ومعايرة مجاري  
 المياه ومحاربة ترسب الوحل وتحسين جودة الماء والوقاية من التلوث؛

 
ر اآلبار للتزويد تعزيز وتهيئة الرصيد المائي عبر إنجاز عمليات التنقيب وحف 

بالماء الصالح للشرب والماء المستعمل في الصناعة وبالماء المخصص للري 
وكذا استكشاف وتقييم الموارد المائية الجوفية خاصة بالجهات التي تعرف 

 خصاصا في هذه المادة الحيوية؛
  

 رتعبئة واستكشاف وتقييم الموارد المائية الجوفية باألقاليم الجنوبية للمملكة عب 
حفر اآلبار من أجل تزويد ساكنة هذه األقاليم بالماء الصالح و القيام بالتنقيب
وكالة التنمية و ات مع وزارة الداخليةفي إطار شراكوذلك  ،للشرب والري

  . للمملكةاالقتصادية واالجتماعية لألقاليم الجنوبية
 

  :قطاع األرصاد الجوية . 2
  

رصاد الجوية الوطنية إلى تحسين التحكم في العلوم تهدف الجهود المبذولة من طرف مديرية األ
و   التنمية السوسيو اقتصادية للبالد على نشاط اإلنسان والمساهمة فياالمتعلقة بالجو والمناخ وتأثيرهم

  .خطار المناخيةاأل  حماية األشخاص والممتلكات من والمحافظة على البيئةفي 
  

  :العمليات التاليةبر برسم الثالث سنوات األخيرة  االستثمارات المنجزة في هذا اإلطاوتتعلق
 

معايير مع محطتين جديدتين لمراقبة األرصاد الجوية وجعلها تتالءم انطالق العمل ب 
استعمال وسائل ، وقياس وتتبع األرصاد الجويةمنظمة األرصاد العالمية المتعلقة ب

رضية والبحرية خاصة وماتيكية للمراقبة على مستوى أبراج المراقبة الجوية واألتأو
 لعيون والداخلة ومكناس وإفران وورززات والراشيدية ؛ابمطارات محمد الخامس و

 
 تأهيل شبكة الرادارات المكونة من خمس وحدات؛ 

  
 انطالق العمل بمحطتين من الجيل الثاني لالستقبال عبر األقمار االصطناعية؛ 

 
 ؛وضع نظام لالستشعار البعدي وتتبع ظواهر اإلعصارات  

 
 لمديرية األرصاد الوطنية يةتحديث وتعزيز وسائل االتصاالت واألنظمة المعلومات 

 وكذا تأهيل الوحدات التابعة لها على المستوى  الرفع من نجاعتها وفعاليتهاقصد
  .الوطني

  
 مجهوداتها الرامية إلى مالئمة خدماتها مع حاجيات 2010مديرية سنة هذه الستواصل و

. خبار العموماألرصاد الجوية وترشيد األنشطة االقتصادية وإالمرتبطة ب لسالمةامرتفقيها في مجال 
ومن أجل ذلك، تهدف هذه المديرية إلى تعزيز المكتسبات في مجال األرصاد الجوية خصوصا عبر 
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وضع تجهيزات القياس واالستشعار البعدي الفضائي على مستوى شبكة األرصاد الجوية التابعة لها 
  .توفر على معلومات ومعطيات مناخية تتعلق بالفالحة والمالحة الجويةوذلك بغية ال

  
  :تتعلق العمليات المتوقعة في هذا الصدد على الخصوص بما يلي

  
 ؛تشجيع البحث في علوم المناخ 

 
 تأهيل شبكة رادارات هذه المديرية؛ 

 
 تعميق المعارف حول الخصائص المناخية للبالد والعوامل المتحكمة في المناخ؛ 

 
استغالل تقنيات جديدة للمراقبة المناخية وأساليب التوقع على المدى المتوسط والطويل  

 التحتية التقنية بهدف تحسين نظام ا بنيتهتعزيز واتعبر تأهيل وتنمية شبكة الرادار
 الظواهر المناخية الخطيرة؛واستشعار اإلنذار 

 
 .وسيو اقتصادية علم المناخ في مختلف مجاالت األنشطة الساتتطوير تطبيق 

 
من جهة أخرى تواصل مديرية األرصاد الجوية مجهودات البحث عبر البرامج األساسية 

  :التالية
 

  أشهر؛3 على مدى حالة التساقطات المطرية  توقعويرمي إلى" المبارك"برنامج  
 

 ويتوخى رفع التساقطات المطرية عبر تغيير الجو بطرق اصطناعية؛" الغيث"برنامج  
  

 ؛توقعات الرقمية لألرصاد الجويةالتطوير ويهدف إلى " البشير"برنامج  
  

 .برامج تطبيقية قطاعية لألرصاد الجوية تتعلق بكل من الفالحة والبيولوجيا والماء 
  

  البيئة 2.2.2.2
 

 ما قدره 2010 برسم السنة المالية لقطاع البيئةيبلغ الغالف المالي المخصص 
  :كل التالي   درهم موزعا على الش1.191.679.000

   
 درهم ؛  33.829.000 ..........................نفقات الموظفين -
 درهم ؛  13.850.000 .........نفقات المعدات و النفقات المختلفة -
 .درهم  1.144.000.000 ..........................نفقات االستثمار -

  
تمادات إلعداد ووضع الميثاق الوطني تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، ستخصص هذه االع

للبيئة وكذا االستراتيجية الجديدة للبيئة المرتكزة على عمليات القرب على الخصوص عبر تفعيل 
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ترأسه صاحب الجاللة في شهر أبريل سنة  الذي حفلالاالتفاقيات اإلطار للشراكة التي تم توقيعها خالل 
2009.  

  
  :تثماري لقطاع البيئة إلى إنجاز العمليات التاليةلبرنامج االساوفي هذا اإلطار، يهدف 

  
  الذي يهدفلتطهير السائل وتصفية المياه المستعملةلمواصلة أشغال البرنامج الوطني  

تطهير السائل وتحسين جودة المياه وبلوغ نسبة التدارك التأخير المسجل في قطاع  إلى
 في %60 التلوث إلى  وتخفيض نسبة%80إجمالية للربط بشبكة التطهير تصل إلى 

القطاع  ساهم  وقد.2030 في سنة %90 و2020في سنة  %80 و 2015سنة 
 مليون درهم سنة 200و 2006سنة  مليون درهم 150بمبلغ  في هذا البرنامج المذكور
 ويتوقع أن 2009مليون درهم سنة  400 و 2008مليون درهم سنة  250 و2007

 باإلضافة إلى مساهمات الجماعات 2010 مليون درهم برسم سنة 400يساهم بمبلغ 
 المحلية في هذا البرنامج؛

  
 سنة 15االنطالق الفعلي للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية الذي يتوخى، خالل  

المقبلة، تأمين جمع النفايات المنزلية وتنظيف المدن الكبرى وبلوغ نسبة لجمع النفايات 
يهدف البرنامج إلى إنجاز مطارح تحت كما . حاليا% 70بدل %  90تصل إلى 

 المراقبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة بجميع الجماعات والمراكز الحضرية
.  المطارح المتواجدة وضمان التدبير االحترافي لهذا القطاعإعادة تهيئةكذا  و%)100(

ولة في هذا وانتقلت مساهمة الد.  مليار درهم37وتقدر تكلفة هذا البرنامج بحوالي 
  ؛2010 مليون درهم سنة 300 إلى 2008 مليون درهم  سنة 200البرنامج من 

  
مواصلة البرنامج الوطني للتأهيل البيئي للمدارس القروية لفائدة مليوني طفل   

ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين ظروف العمل والتمدرس بالمدارس . متمدرس
قة بالتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير القروية عبر وضع البنيات التحتية المتعل

هذا، وسيمتد هذا البرنامج الذي كان . وضمان التكوين في مجال التنمية المستدامة
ع االتفاقية اإلطار التي تم التوقيع عليها بين قطاعي البيئة والتربية الوطنية، وموض

لوطني للماء وسيتم تفعيله بتعاون مع المكتب ا) 2015-2006( سنوات 10على مدى 
. الصالح للشرب ووزارة الداخلية في شقه المتعلق بالماء الصالح للشرب والتطهير

 مليون 105 مليون درهم، منها 985وتقدر التكلفة اإلجمالية لهذا البرنامج بحوالي 
 610 مليون درهم برسم التزويد بالماء الصالح للشرب و270درهم برسم التعليم و

 ر؛  مليون درهم برسم التطهي
  

 بتعاون مع وزارة األوقاف يةمدارس القرآناللمساجد ولتفعيل برنامج التأهيل البيئي   
والشؤون اإلسالمية عبر إنجاز عمليات تهم الربط بشبكة التطهير والتزويد بالماء 

 الصالح للشرب والتربية البيئية والتوعية؛
  

  الطبيعية؛ حماية البيئة والثرواتمجالمواصلة المشاريع النموذجية في  
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 إعداد برامج لمحاربة تلوث الجو على مستوى المدن الكبرى؛ 
  

إنطالق إنجاز مراصد جهوية للبيئة على مستوى كل الجهات من أجل تمكينها من  
 . الوسائل التقنية للمراقبة والتتبع  وتقييم حالتها البيئية

  
III .القطاعات المنتجة  
  

   الفالحة والصيد البحري1. 3
  

 2010ف المالي اإلجمالي المرصد لفائدة وزارة الفالحة والصيد البحري برسم سنة يبلغ الغال
  :درهم موزعا كما يلي  8.219.358.000ما قدره 

  
  درهم؛ 687.449.000  ....................... نفقات الموظفين- 
  درهم؛ 1.458.851.000  ........ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛ 5.520.058.000  ........................مار نفقات االستث-
  .درهم 553.000.000  .......... الحسابات الخصوصية للخزينة-

  
  : كما يليلتدخلويتوزع هذا الغالف حسب مجاالت ا

  
  حة  الفال1.1.3

  
ما قدره  2010يبلغ الغالف المالي المرصد لفائدة القطاع المكلف بالفالحة برسم سنة 

  :ويتوزع هذا الغالف كما يلي. درهم 7.628.165.000
  

  درهم؛ 546.165.000  ......................... نفقات الموظفين-
  درهم؛ 1.362.000.000  ........ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛ 5.167.000.000  ........................ نفقات االستثمار-
  .درهم 553.000.000  .......... الحسابات الخصوصية للخزينة-

  
، تجدر اإلشارة إلى أن سنة 2010قبل التطرق إلى برنامج العمل لهذا القطاع خالل سنة 

  : تميزت بما يلي2009
  

مالئم لتفعيل مخطط المغرب األخضر عبر إنجاز اإلصالحات إحداث إطار مؤسساتي  
 :التالية

  
قصد حصر مهام المديريات إعادة هيكلة المصالح المركزية والخارجية للوزارة  

 تنفيذ تناط بها مسؤوليةالمركزية في اإلشراف والتوجيه وإحداث مديريات جهوية 
 المخططات الفالحية الجهوية وبالعمليات الجهوية لقطاع الفالحة ؛
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تفعيل وكالة التنمية الفالحية المكلفة بإعطاء اإلنطالقة لمشاريع الدعامتين األولى  
 رب األخضر؛والثانية لمخطط المغ

  
  لهذه الهيئاتلبعد الجهوي ل اإعادة تحديد التوزيع الجغرافي للغرف الفالحية اعتبار 
 وتعزيز صالحياتها ووسائل تدخلها؛) 37ل ذ غرفة ب16(

  
سيمارس إحداث المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الذي  

 تعدد األخطار مواجهة في 2010 انطالقا من سنة مسؤولياته بصفة عملية
 وتحسين سالمة المنتجات المعروضة للبيع الصحية التي تواجه المستهلك، وضمان

متابعة األوضاع الصحية والوقائية التي الوطني وكذا على المستوى صحة القطيع 
 .تدخل ضمن اختصاصه

  
إعداد المخططات الفالحية الجهوية على أساس المشاورات مع السلطات الجهوية  

وقد كانت .  وكذا الفاعلين الممثلين من طرف الغرف الفالحية والجمعياتوالمنتخبين
هذه المخططات موضوع  عقود فالحية جهوية تم التوقيع عليها خالل حفل ترأسه 

  .2009 أبريل فيصاحب الجاللة 
  

التوقيع على عقود برامج جديدة تهم ست فروع إنتاج تحدد األهداف في إطار مقاربة  
 الفاعلين المتخصصين المعنيين بفروع زراعة الحبوب والحليب تشاركية تجمع بين

وتجدر اإلشارة إلى أن . واللحوم الحمراء وزراعة الزيتون والخضر والفواكه والبذور
 تهم فروع إنتاج السكر 2008عقود البرامج التي تم التوقيع عليها خالل سنة 

  .والحوامض وتربية الدواجن
  

إضافة خضر لدينامية التي أحدثها  مخطط المغرب األعلى مستوى اإلنجازات، مكنت ا 
 : الظروف المناخية المالئمة من تسجيل ما يليإلى

  
 مليون 102( اإلنتاج من الحبوب لحجم استثنائي ارتفاعمة واإنجازات إيجابية ه 

 ؛+)%17(والزيوت +) %10(والحوامض +) %12(ومن البواكر ) قنطار
 

واني خصوصا في ما يتعلق بالحليب الذي تحسن مهم على مستوى اإلنتاج الحي 
وبالبيض الذي وصل ) 2008مقارنة مع سنة + %5( مليار لتر 1,8وصل إنتاجه 

وباللحوم البيضاء والحمراء الذي وصل إنتاجهما +) %5( مليار وحدة 3,9إنتاجه 
 ؛+)%0,5( طن400.000و +) %2( طن 490.000  إلىعلى التوالي

 
ئل اإلنتاج خصوصا في ما يتعلق باألسمدة التي تحسن على مستوى استعمال وسا 

 طن وبتحسين نسبة مكننة 1.100.000 طن إلى 500.000بلغ حجمها من 
  وحدة؛5.000الضيعات الفالحية بتعزيز حضيرة الجرارات ب 

  
 هكتار من األراضي الفالحية بتقنيات تقتصد من مياه 25.000تجهيز حوالي  

 .ي إلقتصاد مياه الريالري وذلك في إطار البرنامج الوطن
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 تعزيز المجهوداتإلى  2010 الغالف المالي المخصص لفائدة قطاع الفالحة برسم سنة يهدف
 قصد جعل هذا القطاع رافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية عبر 2009 تم بذلها خالل سنة التي

ة لمجموعة من المشاريع  تعطي االنطالق أناعتماد استراتيجية مخطط المغرب األخضر التي من شأنها
  . االستثمارية الخاصة

  
 في ميدان الري وتهيئة األراضي 2010تهم البرامج الرئيسة المتوقعة برسم سنة  

  : ما يليالفالحية
  

  البرنامج الوطني إلقتصاد مياه الري 
  

 الذي يعد من المكونات األساسية لمخطط المغرب األخضر ويمتد على هذا البرنامجيهدف 
 هكتار منها تهم 390.000 هكتار 550.000وات، اعتماد الري الموضعي في حوالي  سن10مدى 

  ).الري الخاص( هكتار من األراضي الفردية 160.000و ) قطاعات الري الكبير(أراضي جماعية 
  

  . في إطار البرنامج إنجاز ما يلي2010في ما يخص األراضي الجماعية، يرتقب خالل سنة 
  

وانطالق أشغال مشروع تغيير نظام الري  بحوض أم الربيع الذي إتمام دراسات التنفيذ  
سيتم إنجاز هذا المشروع الذي يهم مساحة تبلغ . يعرف خصاصا حادا في المياه

 فالح بجهة تادلة ودكالة والحوز بدعم مالي من البنك الدولي 8.000 هكتار و27.000
 والبنك اإلفريقي للتنمية؛

 
 ولتنفيذ مشروع تغيير نظام الري بحوض ىات الجدوإعطاء االنطالقة إلنجاز دراس 

  هكتار؛14.000ملوية والذي يهم مساحة 
  

 هكتار 10.000انطالقة أشغال مشروع تغيير نظام الري على مساحة إجمالية تبلغ  
  ).الغرب واللوكوس وسوس ماسة( مكاتب جهوية لالستثمار الفالحي 3موزعة على 

  
تجهيز بالري الموضعي الي بالضيعات الفردية، فيتوقع أن يتم أما في ما يتعلق بتغيير نظام الر

 الحساب المرصد ألمور عبر هكتار بدعم مالي من الدولة على شكل إعانات 32.000مساحة تبلغ ل
  ". صندوق التنمية الفالحية"خصوصية المسمى 

  
  برنامج تدارك التفاوت في التهيئة الهيدروفالحية  

  
 مخطط المغرب األخضر إلى تدارك التفاوت بين أيضا ضمنرج يهدف هذا البرنامج الذي يند

في طور توجد المساحات المجهزة بشبكة الري وتلك التي تهيمن عليها السدود المتواجدة حاليا أو التي 
 140.000مجموعه تقدر بما لتهيئة الهيدروفالحية ل  إجمالية مساحاتويشمل هذا البرنامج. اإلنجاز
  .هكتار

  
بمساحات الري  2010برسم سنة   تدارك التفاوت في التهيئة الهيدرو فالحيةتتعلق أشغال و

  :الصغير والمتوسط وتهم ما يلي
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 للشطر الثاني من مشروع  سبو المتوسط الذي يهم  انطالق التهيئة الهيدرو فالحية 
 ضيعة فالحية على مستوى إقليمي زواغة موالي 2.135 هكتار تشمل 4.600مساحة 

  مليون درهم؛600تبلغ تكلفة هذا المشروع حوالي . يعقوب و تاونات
  
.  هكتار والواقعة بإقليم تاونات2.800انطالق  أشغال تهيئة منطقة بوحودة على مساحة  

  ضيعة فالحية؛1.352 مليون درهم ويهم 319تبلغ تكلفة هذا المشروع حوالي 
  

لواقعة بإقليم تطوان إعطاء االنطالقة ألشغال التهيئة الهيدرو فالحية لمنطقة أجراس ا 
يهدف هذا المشروع و.  مليون درهم150المرتبطة بسد واد مارتيل بتكلفة إجمالية تبلغ 

الجماعات ب السكان ويشمل هكتار 400 هكتار وتوسيعه ب 650إلى تقوية الري ب 
 .ريشقن وبن يالقروية للسوق القديم وسحتري

  
تهيئة مناطق الري الكبير خاصة  كذلك بتسريع إنجاز دراسات 2010هذا، وستتميز سنة 

الشطر الثالث  من مشروع ري المنطقة التابعة للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب والتي تغطي 
 18.000كوس التي تهم مساحة و هكتار ومنطقة دار خروفة بالل85.000مساحة إجمالية تقدر ب 

  .  هكتار
  

  طاعين العمومي والخاصدراسات إعادة هيكلة العالقة التشاركية بين الق 
  

يعد اإلصالح المؤسساتي لقطاع ماء الري من المحاور الرئيسية لمخطط المغرب األخضر 
الذي يركز على مبدأ التدبير المفوض لخدمة ماء الري بمناطق الري الكبير من أجل ضمان فعالية 

  .ونجاعة خدمة الماء
  

 المتعلقة بإعادة هيكلة  العالقة دراساتال في هذا اإلطار مواصلة 2010ويتوقع خالل سنة 
التشاركية بين القطاعين العمومي والخاص والتي شرع فيها على مستوى مناطق تادلة ودكالة والغرب 

  .وملوية و إعطاء االنطالقة لدراسات جديدة تهم مناطق الحوز وسوس ماسة
  

 ألغراض الري كما يتوقع إعطاء االنطالقة للدراسات التي تتعلق بمشروع تحلية ماء البحر
  . هكتار10.000بالمنطقة الخاصة بالبواكر لشتوكة آيت باها والتي تهم مساحة 

 
  برامج الري والتهيئة العقارية 

  
ويتعلق األمر أساسا . يتوقع كذلك إنجاز برامج أخرى تهم مجال الري وتهيئة المجال الفالحي 

  :بما يلي
  

 مناطق نفوذ المكاتب الجهوية تعزيز عمليات صيانة وتأهيل منشآت الري على مستوى 
 لالستثمار الفالحي؛

  
تفرقة من أجل تحسين نجاعة شبكات الري متأهيل مناطق الري الصغير والمتوسط ال 

 وتحسين اإلنتاجية؛
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 إصالح األضرار التي تعرضت لها شبكات الري على إثر الفيضانات؛ 
  

حداث وتجهيز تأهيل وتحسين أراضي الرعي عبر برامج غرس الشجيرات العلفية وإ 
 وتهيئة نقط الماء؛

 مواصلة واستكمال مشاريع تثمين المناطق البورية؛ 
  

مواصلة واستكمال مشاريع التنمية القروية والفالحية المندمجة التي تم إعطاء انطالقتها  
  :وتهم هذه المشاريع خصوصا ما يلي. كنة المحليةبشراكة مع السا

 الشرقي على مستوى إقليم بولمان بتكلفة مشروع التنمية القروية باألطلس المتوسط  -
وتتمحور أهم عمليات هذا المشروع حول تعزيز .  مليون درهم306إجمالية تقدر ب 

القدرات التدبيرية وتأهيل شبكات الري المتعلقة بمناطق الري الصغير والمتوسط و 
الحيواني أشغال تهم المحافظة على الماء والتربة وتحسين المراعي وكذا تنمية اإلنتاج 

 والنباتي؛

مواصلة مشروع التنمية القروية المندمجة لتثمين المناطق البورية الممول من طرف   -
وتهيئة نقط الماء وبناء الري ك الدولي والذي يهم عمليات للتهيئة وبناء قنوات نالب

  ت وكذا أشغال للتهيئة العقارية؛هاي للمخزانات

 ق الجبلية التابعة إلقليم الراشيدية الذي تممشروع التنمية القروية المندمجة للمناط  -
يهدف هذا المشروع .  بدعم من الصندوق الدولي للتنمية الفالحيةالشروع في إنجازه

إلى تحسين ظروف العيش والرفع من مداخيل السكان عبر تنمية الري وإنعاش 
ي االقتصاد في الماء وحماية األراضي والبنيات التحتية وتكثيف اإلنتاج النبات

  . والحيواني

 : مجال تنمية فروع الفالحة 
  

  : بما يلي2010تتعلق البرامج الرئيسية المبرمجة في هذا اإلطار خالل سنة 
  

 :برنامج تنمية الفروع اإلنتاجية 
  

يتمحور هذا البرنامج الذي يندرج في إطار توجهات مخطط المغرب األخضر والمبرمج خالل 
 ا مشروع110هات اإلدارية الستة عشر للمملكة منها  تغطي الجا مشروع165 ، حول 2010سنة 

 في إطار ا مشروع55و ) الفالحة المتضامنة(تدخل في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب األخضر 
  ).زراعات ذات قيمة مضافة عالية( للمخطط ىالدعامة األول

  
ر المثمرة والزراعات األشجا(تتعلق المشاريع بالفروع األساسية لإلنتاج النباتي والحيواني و

التسويقية وزراعة الصبار والنخيل والنباتات العطرية والطبية وتربية الدواجن والنحل وإنتاج الحليب 
 21 واللحوم الحمراء ب ا مشروع30زراعة الزيتون ب ل انتشار واسعمع ...) واللحوم الحمراء 

  .ا مشروع17 والحليب ب امشروع
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  :مة الثانية أساسا عبر الميزانية العامة للدولة الذي سيمكن منوسيتم دعم الدولة لمشاريع الدعا
  

ؤسسة تحدي األلفية  منها الذي تم اعتماده مع منموذج ال هكتار حسب 30.000تشجير  
 هكتار بأشجار الزيتون بهدف المساهمة في تحويل األراضي المخصصة 19.000

 لزراعة الحبوب؛
 
 هكتار من مزارع أشجار الزيتون 24.000 هكتار من المزارع منها 48.000تأهيل  

 ؛ةبهدف تحسين المردودي
  

  وحدة تتعلق بتثمين المنتجات النباتية؛61اقتناء  
  

 مجموعة لمربي األبقار واألغنام بهدف تسهيل عملية التأطير ونقل 20إحداث  
  وتبادل الوسائل؛االتكنولوجي

  
 الماشية؛ عملية للتخصيب الصناعي من أجل تحسين نسل 380.000إنجاز  

  
 70.000تحويل زراعة الحبوب إلى زراعة الشعير وتحسين المراعي على مساحة  

 هكتار عبر إحداث نقط الماء وتسميد األراضي؛
  

 5 مراكز لتجميع الحليب بهدف تثمين إنتاج الحليب وكذا تجهيز 7إحداث وتجهيز  
 .لنفس الغرض وحدات

  
 األخضر فإن قطاع الفالحة سيركز على أما في ما يخص الدعامة الثانية من مخطط المغرب
 والمتعلقة بفروع البذور 2009 وسنة 2008تفعيل برامج العقود التي تم إبرامها مع المهنيين خالل سنة 

  .والحبوب والسكر والحوامض و الفواكه والخضر والزيوت والحليب واللحوم الحمراء والبيضاء
  

سيشمل في هذا اإلطار دعم الدولة من خالل باإلضافة إلى التجهيز بتقنيات الري الموضعي، 
  :صندوق التنمية الفالحية ما يلي

  
 6.000الرفع من نسبة مكننة الضيعات الفالحية وخصوصا بالجرارات بفضل اقتناء  

 ؛2010وحدة منها في سنة 
 
 مليون قنطار وتشجيع 1,45الرفع من إنتاج البذور المنتقاة من الحبوب لتصل إلى  

 مالها؛اللجوء إلى استع
  

 هكتار 36.000 هكتار منها 50.000توسيع وتجديد المزارع على مساحة إجمالية تبلغ  
 هكتار من األشجار المثمرة 7.000 هكتار من الحوامض و7.000من أشجار الزيتون و

 األخرى؛
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  هكتار؛14.000توسيع الزراعات السكرية على مساحة  
  

حدات التلفيف والتخزين وتحويل المواد تثمين اإلنتاج الفالحي بواسطة تقديم الدعم لو 
 الفالحية؛

 تأهيل آليات اإلنتاج عبر تقديم منح لإلستثمار؛ 
  

تنويع األسواق الخارجية قصد الرفع من الصادرات من الحوامض والبواكر إلى  
 األسواق البعيدة؛

  
  .مات المهنية عبر تمويل برامج التكوين والبحث وتأطير المنتجينظقديم الدعم للمنت 

  
 هاما في اإلنتاج الفالحي النباتي والحيواني طبقا ألهداف عقود ا ارتفاع2010ستعرف سنة كما 

  .البرامج
  

  : ما يلي2010في ما يخص فرع الزراعة النباتية، يتوقع خالل سنة 
  

 2009مقارنة مع سنة  %10 طن من زيت الزيتون بارتفاع 1.100.000إنتاج حوالي  
 في إطار مشاريع مخطط 2010ي المتوقع خالل سنة وذلك بفضل المجهود االستثمار

 المغرب األخضر وبرنامج مؤسسة تحدي األلفية؛
 
 طن بفضل الشروع في 1.700.000 ليصل إلى %20ارتفاع إنتاج الحوامض ب  

 وكذلك التوفر المتزايد 2002استغالل ضيعات الحوامض التي تمت زراعتها بعد سنة 
 لمياه الري؛

  
 طن بفضل 2.200.000 ليصل إلى %15عات التسويقية للبواكر  ب ارتفاع إنتاج الزرا 

 .ووفرة مياه الريسيع وتكثيف الزراعات  تو
  

  :أما في ما يخص فرع اإلنتاج الحيواني، فيتوقع ما يلي
  

 طن مما يعكس تحسن 440.000 ليصل إلى %10ارتفاع إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة  
 مردودية قطيع الماشية؛

 
 مليار لتر على الخصوص بفضل 2,1 ليقارب %15 مادة الحليب بنسبة ارتفاع إنتاج 

 تحسن إنتاج العلف األخضر؛
  

ور  طن مدعومة بتط540.000 ليصل إلى %10ارتفاع إنتاج تربية الدواجن ب  
 . التجهيزات الخاصة باإلنتاج وارتفاع قدراتها اإلنتاجية
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 األقطاب الفالحية 
  

تافياللت وتادلة -ستة أقطاب فالحية في جهات مكناساث إحد 2015-2010سيتم خالل الفترة 
أزيالل وسوس ماسة درعة و مراكش تانسيفت الحوز والغرب والجهة الشرقية وذلك في إطار تفعيل 

مواكبة تنمية الصناعات الغذائية ومخطط المغرب األخضر والميثاق الوطني لإلقالع الصناعي 
  .الفالحية

  
لفالحة أشغال البناء المتعلقة بأقطاب البحث والتطوير ومراقبة في هذا اإلطار، سيمول قطاع ا

الجودة التي ستتكون من مختبرات لمراقبة المنتوجات الفالحية ومن وحدة للبحث والتطوير والتكوين 
مركز للمحاضرات (تابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي باإلضافة إلى فضاءات أخرى مشتركة 

  ...).ومطعم و منطقة لإليواء
  

 بإعطاء االنطالقة ألشغال بناء قطبين على مستوى مكناس تافياللت 2010وستتميز سنة 
  .بمكناس والجهة الشرقية ببركان وإنجاز دراسات الجدوى بالنسبة لألقطاب الفالحية األخرى

  
  تنمية المنتوجات المحلية والعالمات التجارية 

  
ية تنمية المنتوجات المحلية على مستوى في هذا اإلطار، سيتم إنجاز دراسات استشرافية إلمكان

كل جهات البالد بهدف إعداد إستراتيجية وبرنامج عمل قابل للتطبيق لتنمية المنتوجات المحلية للمغرب 
  .لمشاريع لتكثيف وتنويع وتثمين تلك المنتوجاتلو وضع بنك 

  
هكذا، . لفالحيةوسيتم كذلك تنمية وتشجيع منح عالمات تجارية مميزة وذات جودة للمنتوجات ا

زعفران تاليوين ب منح عالمات تجارية لخمس منتجات فالحية جديدة ويتعلق األمر 2010ستعرف سنة 
 .)الصويرة( بركان وخروف بني كيل وجبن ماعز شفشاون وماعز األركان كليمنتينو

  
 إضفاء الطابع المهني على عمل الغرف الفالحية  

  
ثماري طموح وإرادي من أجل تفعيل اإلصالح في هذا اإلطار، سيتم إنجاز برنامج است

مات المهنية من أداء المهام الموكولة إليها  للغرف الفالحية و تمكين هذه المنظالمؤسساتي والتنظيمي
  :وتهم المكونات األساسية لهذا البرنامج ما يلي. في أحسن الظروف

  
لبرنامج العام  مقرات جهوية تندرج في إطار ا8 أشغال بناء 2010انطالق خالل سنة  

 ؛2012-2010 غرفة فالحية جهوية خالل الفترة 16لبناء مقرات 
 

التجهيز بالمعدات المعلوماتية والمعدات المكتبية وكذا إنجاز نظام معلوماتي إداري  
 ومحاسبي من أجل مواكبة الهيكلة الجديدة للوزارة؛

  
يات للتكوين واإلعالم المساهمة في التنمية الفالحية الجهوية والمحلية عبر إنجاز عمل 

 .مات المهنية الفالحية والمستثمرينظلفائدة الفالحين ودعم المن
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  سالمة المنتوجات والنباتات 
  

  : أساسا ما يلي2010في ما يتعلق بالفروع النباتية، يهم برنامج عمل سنة 
  

 حماية الثروة النباتية خصوصا عبر محاربة األمراض خاصة تريستيزا وتوتا أبسولوتا؛ 
 

مراقبة المنتوجات من أصل نباتي في إطار قمع الغش من أجل المحافظة على سالمة  
 عامالت التجارية؛مالمستهلك وضمان جودة المنتوجات وشفافية ال

  
محاربة العصافير والقوارض المضرة بالفالحة عبر المراقبة والمعالجة الكميائية  

 .ومحاربة األمراض التي تتعرض لها الغابات
  

  : إنجاز ما يلي2010حيوانية، يتوقع خالل سنة العلق بالفروع وفي ما يت
  

تأهيل وتحديث المختبرات البيطرية التي تشكل شرطا مسبقا لالعتراف الدولي  
 وجودة منتوجاته وكذا آلية لتنمية وتأمين تربية الماشيةللوضعية الصحية لقطيع 
 المواشي وحماية المستهلك؛

 
وفي هذا اإلطار يتوقع على الخصوص . ض الحيوانيةحماية القطيع الوطني من األمرا 

)  مليون رأس22(قيح الشامل ضد طاعون الحيوانات المجترة الصغيرة لتأمين الت
 ؛) مليون رأس16(ومرض الجدري 

  
التحديد الشامل لقطيع البقر الذي يعد آلية ضرورية للتدبير الصحي للقطيع وتتبعه  

 رأس من 250.000حوالي  2010الل سنة خ هذه العملية تشملس. ومسار منتوجاته
 ؛ القطيع

  
 الصحية ومراقبة األوبئة على مستوى الحدود وأماكن التغذية تعزيز أنشطة اليقظة 

 .الجماعية
  

  في الميدان الفالحيلتعليم  واالتكوينالبحث و 
  

  : كما يلي2010في هذا اإلطار، يمكن تقديم البرامج األساسية لسنة 
  

 فباإلضافة إلى البرامج الوطنية للبحث التي تهم المدى لزراعي،البحث ابفي ما يتعلق  
كز أساسا على تدبير وتحسين الموارد الجينية وعلى تدبير الماء والمحافظة ترتالبعيد و

 على البرامج الجهوية للبحث 2010عليه وعلى التربة،  سيتم التركيز خالل سنة 
 .المخصصة لدعم المخططات الفالحية الجهوية

  
حور هذه البرامج حول البحث والتطوير وتهدف إلى وضع مراجع تقنية خاصة بفروع ستتم

  .ومناطق اإلنتاج التي تستهدفها  البرامج الفالحية الجهوية
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 مراكز جهوية للبحث 3باإلضافة إلى ذلك، يتوقع تعزيز البنيات التحتية للبحث عبر بناء 
  .الزراعي بالعيون وكلميم والحسيمة

  
 :يتوقع إنجاز العمليات األساسية التاليةالتكوين المهني الفالحي، في ما يتعلق ب 

  
 متدرب في إطار التكوين المهني المتوج بدبلوم وكذا تحسين 4.500تكوين حوالي  

 ظروف وقدرات االستقبال واإليواء بمؤسسات التكوين المهني الفالحي؛
 
الم القروي بهدف تكوين تسريع وتيرة إنجاز برنامج التكوين بالتدرج لفائدة شباب الع 

 في إطار اتفاقية تم إبرامها بين قطاعي الفالحة 2010 متدرب خالل الموسم 9.300
 والتكوين المهني؛

  
مواصلة اعتماد مقاربة الكفاءة بمؤسسات التكوين من خالل وضع برنامجين جديدين  

 ).  التدبير والتحكم في الماء واألعشاب العطرية والطبية(للتكوين 
  

 طالب  2.400 تسجيل حوالي 2010يتوقع خالل سنة  يتعلق بالتعليم العالي، في ما 
 .ا متخصصا تقني33 وا بيطريا طبيب53 وا مهندس274 منهم إطارا 360و

  
  :باإلضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على البرامج التالية

  
 بناء المقر الجديد للمدرسة التحضيرية لولوج الدراسات الزراعية؛ 
 
 . ات التعليم العالي الفالحية في إطار قطب واحد متعدد التقنياتتجميع مؤسس 

  
 : إلى إنجاز العمليات التالية2010الذي يهدف خالل سنة برنامج اإلرشاد الفالحي  

  
 التأطير عن قرب قصد الرفع من نسبة الفالحين المؤطرين؛تعزيز  
 
 إنجاز حمالت مكثفة لإلرشاد؛ 

  
ة خصوصا كالمعرض الدولي الفالحي للمغرب المساهمة في تنظيم تظاهرات فالحي 

 .  ندوات وطنية ودوليةوتنظيم
  

  تحديث مصالح اإلدارة 
  

ويتعلق . في هذا اإلطار يتوقع إنجاز برامج مهيكلة لمواكبة إعادة تنظيم مختلف بنيات الوزارة
  :األمر بما يلي
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يز مختلف تفعيل التصميم المديري المعلوماتي على المستوى المركزي والجهوي وتجه 
المصالح بالمعدات المعلوماتية وتعزيز الصيانة وكذا تطوير البرامج المعلوماتية 

 الخاصة بمهن وأنشطة القطاع؛
 

تدبير الخواص ألراضي (إعطاء االنطالقة لدراسات استراتيجية تهم العقار الفالحي  
 وتقنين المسالخ وأسواق الجملة؛...) القطاع العمومي وتحفيظ األراضي

  
ز برنامج طموح لتكوين الموظفين على المستوى المركزي والجهوي قصد مواكبة إنجا 

 .تنصيب فرق العمل بالمديريات الجهوية الجديدة
  

   الصيد البحري 2.1.3
  

  ما قدره  2010يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المرصد لفائدة قطاع الصيد البحري برسم سنة
  :درهم موزعا كما يلي 591.193.000

  
  درهم؛ 141.284.000  ..............................ات الموظفين نفق-
  درهم؛ 96.851.000  ............. نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .درهم 353.058.000  .............................. نفقات االستثمار-

  
ديدة للقطاع المسماة يندرج البرنامج االستثماري لهذا القطاع في إطار اإلستراتيجية الج

 وتهدف إلى توفير إطار 2009 شتنبر 29في التي تم تقديمها لصاحب الجاللة بأكادير " هاليوتيس"
االستمرارية وحسن األداء : مالئم لتنمية قطاع الصيد البحري وذلك بالتركيز على ثالثة أهداف

  .والتنافسية
  

 في الناتج الداخلي الخام ويوفر %3 إلى 2وللتذكير، فإن قطاع الصيد البحري يساهم بنسبة 
 منصب 490.000 من الساكنة النشيطة و%1,5 منصب شغل مباشر أي نسبة 170.000أزيد من 

وقد سجل هذا القطاع خالل سنة .  ماليين شخص3 لفائدة وهو بذلك مصدر الدخلشغل غير مباشر 
  .طار معامالت مع الخارج تم تسجيلها في إ%70 مليار درهم منها 16,3 رقم معامالت يقدرب 2007

  
  :بلوغ األهداف التالية 2020في أفق ستراتيجية الجديدة اإلتوخى وت

  
  مليار درهم؛22المساهمة في الناتج الداخلي الخام بحوالي  

 
 61.615بالصناعات التحويلية وتربية األسماك من  ةمباشرالشغل الصب امنرفع عدد  

 ؛115.000حوالي  إلىمنصبا 
  

  مليار درهم؛24ات البحرية بقيمة تصدير المنتوج 
  

  مليون طن؛1,6تسجيل حجم لإلنتاج يبلغ  
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 . من أنواع األسماك التي يتم إنتاجها باستمرار%95تسجيل نسبة  
  

، تهدف االستراتيجية الجديدة إلى تشجيع الصيد المسؤول في ما  يتعلق باالستمرارية 
 : عبر ما يليوتأمين الثروة البحرية لفائدة األجيال المقبلة وذلك

 
ويتطلب هذا وضع . تعزيز البحث وتبادل المعرفة العلمية في ميدان الصيد البحري 

نظام مندمج للمعلومات بتعاون مع مختلف الشركاء وإعداد تصنيف موحد لمختلف 
 أنواع األسماك؛

 
تحديث ومالئمة أنشطة الصيد البحري قصد إعادة تكوين المخزون والرفع من  

 صيد مع تحديث األسطول وتجهيزه بأحواض للتبريد؛مردودية بواخر ال
  

 طن من 200.000االهتمام بزراعة األسماك لجعلها رافعة مهمة للتنمية قصد بلوغ  
 ؛2020األسماك في أفق 

  
تهيئة ومالءمة وتحديث المصايد على أساس  الحصص قصد تحقيق مردودية قصوى  

 . حاليا%5غة مقابل  من الثروات السمكية المفر% 95ودائمة لبلوغ نسبة 
  

االستراتيجية في ما يتعلق بحسن األداء والتحكم في مسار المنتوجات البحرية، تهدف  
الجديدة إلى تنمية البنيات التحتية والتجهيزات المتعلقة بإفراغ األسماك مع حصر 
أنشطة الصيد في الفضاءات المينائية المخصصة لذلك والتي يديرها فاعل واحد 

(Global Operator) قصد ضمان معرفة مسار المنتوجات البحرية  داخل الميناء  
كما تهدف االستراتيجية الجديدة إلى إدخال مزيد . والتقليص من القطاع غير المهيكل

من المنافسة والشفافية في ميكانيزمات تحديد األسعار ومنح دينامية للسوق الداخلي بما 
 في متناول مجموع السكان وبالتالي فيه أسواق الجملة والتقسيط بهدف جعل السمك

 . كلغ للشخص سنويا16بلوغ هدف استهالك 
 

، تهدف االستراتيجية الجديدة إلى إحداث ثالثة أقطاب للتنافسية بالنسبة لتعزيز التنافسية 
بكل من الشمال والوسط وجنوب المملكة قصد تزويد السوق بمنتوج تنافسي وذي قيمة 

 بالمواد األولية لمنتظم للصناعة الوطنية للمصبراتمضافة عالية وضمان التموين ا
 .ذات جودة لتمكينها من ولوج األسواق الوطنية والدولية

  

 ما 2010وهكذا، تهم مشاريع االستثمار األساسية لقطاع الصيد البحري المبرمجة خالل سنة 
  :يلي
  

ر بمتابعة إنجاز يتعلق األم: إنجاز البنيات التحتية المتعلقة بالصيد الساحلي والتقليدي 
 الوطني لتهيئة الساحل الذي يهدف إلى إنجاز البنيات التحتية للصيد  على البرنامج
 على شكل أقطاب صغيرة للتنمية المحلية تسعى إلى إنعاش تنمية ا موقع60مستوى 

  . وظروف عيشهممباعة الصيادين وتحسين مداخيلهالالصيد التقليدي وكذا تثبيت 
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  :ويتعلق األمر بما يلي. نطالق أشغال إنجاز بنيات تحتية جديدة با2010ستتميز سنة و
  

وبناء حاجز للحماية بالحسيمة إتمام أشغال بناء نقط التفريغ المجهزة بالجديدة وإينوران  
 البحرية بميناء الفنيدق؛

 
تهيئة معمل لصناعة الثلج بنقطة التفريغ المجهزة للصخيرات وحوض لجر السفن بنقط  

 زة لسيدي بولفضايل والركونت؛التفريغ المجه
  

 مواصلة بناء قرى الصيادين ببدوزا والشماعلة؛ 
  

اقتناء آليات وأثاث المكتب لفائدة نقط التفريغ المجهزة وكذا تجهيز وحدة للتثمين بنقطة  
 .التفريغ المجهزة لسيدي بولفضايل

  
بة أنشطة باإلضافة إلى تعزيز عمليات مراق: حماية الثروات البحرية والبحث العلمي 

التفريغ، يتوقع وضع مخطط للثروات البحرية تم عرضه بأكادير والذي يهم خمسة 
تكتسي ). السردين والسردينيل واالسقمري والماكريل واألونشوا(أنواع من األسماك 

 حيث تهدف من جهة، إلى المحافظة على الثروات اهذه العمليات بعدا استراتيجي
 . إلى المساهمة في دينامية التنمية للمناطق المعنيةالسمكية وتثمينها ومن جهة أخرى،

  
 غالف 2010هذا، وسيخصص لفائدة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خالل سنة 

  : مليون درهم قصد المساهمة في إنجاز برنامج عمله الذي يهم أساسا ما يلي59,185مالي قدره 
  

 طة حمالت استكشافية؛تعزيز القدرات التقييمية للثروات السمكية  بواس 
 

تطوير المعرفة العلمية في الميدان البيولوجي واإلكولوجي المتعلقة بالثروات السمكية  
 والتحوالت التي يعرفه محيطها؛

  
إنجاز دراسات  لتقييم آثار اإلجراءات المتعلقة بالتدبير والتنمية على تقييم المخزونات  

 بية األسماك؛السمكية والمصايد وكذا التجارب المتعلقة بتر
 

إنشاء مختبرات مركزية ومختبر مرجعي بطنجة وتأهيل باخرة الشريف اإلدريسي  
 .للبحث

  
سيتم إنجاز " : إبحار"تأهيل وتحديث االسطول التقليدي والساحلي في إطار برنامج  
 1.600 ماليير درهم على مدى أربع سنوات لفائدة 5 البرنامج الذي تبلغ تكلفته ذاه

ويهدف إلى تحقيق .  من الصيادين100.000الي و باخرة تهم ح1.800قارب تقليدي و 
 :األهداف األربعة األساسية التالية

 
 تحسين ظروف العمل وضمان سالمة الصيادين؛ 
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 تصور جديد للبناء البحري قصد تحسين استغالل فضاءات تخزين وتلفيف اعتماد 
 المنتوجات البحرية؛

  
 عبر ا التنمية االقتصادية للبالد خصوصتعزيز مساهمة قطاع الصيد البحري في 

 تحسين مستوى مداخيل الصيادين وعائالتهم؛
  

 .العمل على مالءمة نوع األسطول مع الثروة السمكية 
  

 مليون درهم على شكل دعم 740 ايستفيد هذا البرنامج من مساهمة للدولة تبلغ مليار درهم منه
لبنكية المخصصة لتمويل المشاريع التي  مليون درهم على شكل ضمانات للقروض ا261مباشر و

  .تدخل في إطار البرنامج المذكور
  

 بإنجاز دراسة تروم إنعاش الجودة على كل 2010ستتميز سنة : تثمين منتجات الصيد 
مستويات فرع الصيد البحري ونشر دالئل ألحسن الممارسات في الميدان الصحي 

 .بهدف تطوير مهنة الصيد
 

 كل فيوطني للصيد بتعميم استعمال الحاويات البالستيكية الموحدة هذا، ويتكلف المكتب ال
  .ع الصيد البحريومراحل فر

  
 إنجاز مركز وطني للتنسيق 2010في هذا اإلطار يتوقع خالل سنة : اإلنقاذ البحري  

 .بالرباط
  

يتعلق األمر بتعزيز وتأهيل الموارد البشرية  :يالتكوين المهني في الميدان البحر 
 . مؤسسات للتكوين في الميدان البحري6بواسطة 

  
وارد البشرية عبر عمليات م يتعلق األمر من جهة، بتعزيز وتثمين ال:تحديث اإلدارة 

للتكوين المستمر ومن جهة أخرى بمواصلة مواكبة البحارة الصيادين عبر إدارة عن 
  . قرب مجهزة بنظام معلوماتي حديث

  
   ومحاربة التصحرالمندوبية السامية للمياه والغابات 2.3

  
برسم سنة  تم رصد غالف مالي لفائدة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

  : درهم موزعا كما يلي 925.563.000 قدره 2010
  

 ......................................موظفين ال نفقات-  درهم ؛378.147.000
 ......................فقات المختلفة نفقات المعدات والن- درهم ؛ 40.956.000

 ...................................... نفقات االستثمار-   درهم ؛192.460.000
 ............................ الصندوق الوطني الغابوي- درهم ؛ 300.000.000

  ....... صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية-  . درهم14.000.000
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تخصيص هذا الغالف إلنجاز  المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحرتعتزم 
العمليات المبرمجة في إطار مخططاتها االستراتيجية قصد ضمان التنمية المستدامة لألنظمة 

 وحماية الثروات الطبيعية  ومساهمة القطاع الغابوي في تحسين ظروف عيش ساكنة لوجيةاإليكو
  :ويتعلق األمر على الخصوص بما يلي.  الغابوية والمحادية للغاباتالمناطق

  
 المخطط  الوطني الغابوي؛ 

 
 مخطط تهيئة األحواض المنحدرة؛ 

  
 المخطط المديري لمحاربة حرائق الغابات؛ 

  
 المخطط المديري للقنص؛ 

  
 . ط تهيئة المحمياتمخط 

  
عقود برامج يتم إبرامها بين  في إطار اتخضع هذه العمليات لبرمجة تصاعدية يتم تفعيله

المديريات الجهوية للمياه والغابات واإلدارة المركزية وباالعتماد على مقربة تشاركية مع مختلف 
  .الفاعلين المعنيين بالمجال الغابوي

  
  : في هذا اإلطار حول ما يلي2010وتتمحور التدخالت األساسية المبرمجة خالل سنة 

  
  :ندمجة والتشاركية بالمناطق الغابوية والمحادية للغابات  إنجاز مشاريع للتنمية الم-1
  

  : وفي هذا اإلطار، يتوقع إنجاز ما يلي
  

 لمحاربة التعرية والذي يهم سد عالل تهيئة األحواض المنحدرةمواصلة مشروع  
مالح الذي يتم إنجازه بدعم مالي من البنك الياباني للتعاون الدولي الالفاسي ووادي 

ويهدف هذا المشروع أساسا إلى مراقبة التعرية  . مليون درهم355حوالي بتكلفة  تبلغ 
 من أخطار الفيضانات  للوقايةاستثماراتإ،جاز وحماية السكان المجاورين للغابة وكذا 

  :ويهم هذا المشروع ما يلي. وكذلك تحسين إعادة تكوين الثروات الغابوية المتضررة
  

 كلم مربع بإقليمي بولمان 2.083ساحة الحوض المنحدر لسد عالل الفاسي على م 
 وصفرو؛

  
قاليم بن أل كلم مربع التابع 1.615الحوض المنحدر لواد المالح الذي يغطي مساحة  

 سليمان وخريبكة وسطات؛
  

  :ويتكون هذا المشروع أساسا مما يلي
  

 إعادة تكوين النظام اإليكولوجي الغابوي المتضرر؛ 
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 تحسين أراضي الرعي والزراعات؛ 
  

 لجة األراضي المتضررة من التعرية؛معا 
  

تعزيز البنيات التحتية الغابوية خصوصا عبر بناء المسالك الغابوية والخنادق المضادة  
 للحرائق؛

  
 غابة حضرية ومحادية للمناطق الحضرية الذي تم 22مواصلة برنامج تهيئة وتأهيل  

لجماعات الحضرية ويتم إنجاز هذا المشروع بشراكة مع ا. 2009إعطاء انطالقته سنة 
 . واألقاليم المعنية

  
  :ويهدف هذا البرنامج أساسا إلى ما يلي

  
ضمان الحماية واالستمرارية للفضاءات الغابوية بالمناطق الحضرية والشبه حضرية  

 وتحسيس العموم والفاعلين المحليين بأهمية المحافظة على الغابات؛
 

 ؛توفير فضاء غابوي مالئم وآمن داخل هذه المناطق 
  

تنمية الدور االجتماعي للغابات عبر توفير فضاء يتالءم مع متطلبات المحيط  
 .اإلكولوجي والزوار

  
  : التنمية الغابوية -2
  

 إنجاز مجموعة من 2010ية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر خالل سنة بتعتزم المندو
  :ويتعلق األمر بما يلي. ربة اندثار الغابةالعمليات تهدف  إلى المحافظة وتنمية الثروة الغابوية ومحا

  
 45.000وتجديد وتحسين المراعي الغابوية على مساحة إنجاز عمليات إعادة تشجير  

 وتشمل هذه العمليات %10 أي بزيادة  بنسبة 2009 هكتار سنة 41.000مقابل هكتار 
 تشجير؛مختلف جهات البالد التي تم اختيارها في إطار المخطط المديري إلعادة ال

 
 هكتار سنة 31.000 هكتار مقابل 39.000تدعيم المغروسات القديمة على مساحة  

  ؛%26 أي بزيادة نسبتها 2009
  

تلبية الحاجيات من األغراس لفائدة عمليات التشجير إعادة التشجير عبر تفعيل برنامج  
 ؛2009 مليون شتلة سنة 40 مليون شتلة مقابل 45إنتاج 

  
 أي بزيادة نسبتها 2009 هكتارا سنة 59.814 هكتار مقابل 81.000تهيئة مساحة تبلغ  

 قصد ضمان نجاح  برامج إعادة التشجير وتلبية حاجيات السكان المعنيين 36%
 خاصة في ما يتعلق بالمراعي؛
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  :محاربة التصحر وحماية الطبيعة -3
      

  : إنجاز ما يلي2010في هذا اإلطار، يتوقع خالل سنة 
  

خطط المديري لمحاربة حرائق الغابات وكذا تعزيز عمليات الحماية مواصلة تفعيل الم 
 الصحية للمجال اإليكولوجي الغابوي ومالءمته مع التقلبات المناخية؛

 
تفعيل المقاربة الجديدة لمعالجة األحواض المنحدرة بالموازاة مع تهيئة  وبناء السدود  

حماية التجمعات السكنية  الهشة وحمايتها وةوالمحافظة على األنظمة اإليكولوجي
والبنيات التحتية من الفيضانات عبر تهيئة األحواض المنحدرة ومعالجة التعرية في 

وهكذا، يرتقب المعالجة . حظى باألولوية يا حوض15إطار برنامج محدد يهم 
 متر 153.000 متر مكعب  مقابل 205.000الميكانيكية للمنحدرات  بحجم يبلغ 

  .%34دة نسبتها  أي بزيا2009مكعب سنة 
  

المحافظة على المواقع ذات األهمية اإليكولوجية والبيئية وكذلك التنوع البيئي المرتبط  
 6 محمية و13بها عبر مواصلة برنامج تهيئة وتدبير الثروات الطبيعية على مستوى 

 ى باألولوية؛ظ تحة وطنياتمنتزه
  

القنص والصيد الساحلي  مناطق إعمار عدة عمليات وإجراءات لتهيئة وإعادة ةبرمج 
مساهمة وتثمينهما من خالل تنمية السياحة البيئية واألنشطة الترفيهية وذلك لتعزيز 
  .الرصيد الحيواني والسمكي في التنمية االقتصادية واالجتماعية للوسط القروي

 
  :الحفاظ على الملك الغابوي والتجهيزات األساسية  -4
  

  : في هذا اإلطار يتوقع إنجاز ما يلي
  
  

مواصلة المجهود الرامي إلى تسوية الوضعية  العقارية للملك الغابوي عبر تعزيز  
 هكتار 1.250.000عمليات تحديد الملك الغابوي وتحفيظه على مساحة تقدر بـحوالي 

 ؛%8 أي بزيادة نسبتها 2009 هكتار سنة 1.166.572مقابل 
 

 1.363 الغابوية مقابل  كلم من المسالك والطرق1.600لي اشق وتأهيل وصيانة حو 
 وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية فك %18 أي بزيادة نسبتها 2009كلم سنة 

 العزلة عن المناطق الغابوية والمجاورة للغابات ؛
 

تأهيل البنيات التحتية المتعلقة بتأطير وتدبير الثروات الغابوية عبر مواصلة العمليات  
  .اء وتأهيل دور حراس الغابات والمباني اإلداريةى باألولوية والتي تهم بنظالتي تح
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  :البحث الغابوي  -5
  

سيواصل مركز البحث الغابوي برنامج بحثه الذي يشمل عدة مواضيع ومجاالت تهدف إلى 
 تهم المحافظة على الثروات الغابوية وتنميتها خصوصا في ما يمعالجة اإلشكاليات ذات األولوية والت

  .ة اإليكولوجية الغابوية مع التحوالت المناخيةيتعلق بمالءمة األنظم
  

  التكنولوجيات الجديدةالصناعة والتجارة و  3.3
  

 برسم السنة والتكنولوجيات الجديدةيبلغ الغالف المالي المخصص لوزارة الصناعة والتجارة 
  :  درهم موزعا  على الشكل التالي 916.448.000 ما قدره 2010المالية 

  
 درهم ؛  126.954.000 ..........................ننفقات الموظفي -
 درهم ؛  109.168.000 .........نفقات المعدات و النفقات المختلفة -
 .درهم  680.326.000 ..........................نفقات االستثمار -

  

   الصناعة والتجارة1.3.3
    

 ما قدره 2010م السنة المالية  الصناعة والتجارة برسلقطاعيبلغ الغالف المالي المخصص 
 :  درهم موزعا  على الشكل التالي856.403.000

  

 درهم ؛  108.409.000 ..........................نفقات الموظفين -
 درهم ؛  104.668.000 .........نفقات المعدات و النفقات المختلفة -
 .درهم  643.326.000 ..........................نفقات االستثمار -

  
 بين 2009 فبراير 13يعتبر الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 

الدولة واالتحاد العام لمقاوالت المغرب والمجموعة المهنية ألبناك المغرب، اإلطار المرجعي األساسي 
لتنمية " رواج "ه مخطط والتكنولوجيات الجديدة والذي ينضاف إليوزارة الصناعة والتجارة لعمل 

وتحديث التجارة الداخلية وكذا برنامج تنمية التكنولوجيات المتقدمة التي تستهدف الميكروإلكترونيك 
  .والنانوإلكترونيك والبيوإلكترونيك

  
 الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي 

  
إلنجاح تنمية الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي التزامات الفاعلين العموميين والخواص يكرس 

 قطاع صناعي إبرازويهدف إلى . 2015-2009الصناعة المغربية في إطار عقد برنامج يغطي الفترة 
األنشطة الخدماتية (المهن العالمية للمغرب :  المجاالت التاليةفي  مهيكالا إجراء111قوي عبر تفعيل 

) جلد والصناعات الغذائيةالطائرات واإللكترونيك والنسيج والأجزاء عن بعد وصناعة السيارات و
 األعمال والتكوين والقواعد الصناعية خالمقاوالت الصغرى والمتوسطة ومنا(وتنافسية المقاوالت 

  .ومالءمة التنظيم المؤسساتي) المندمجة
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  : إلى ما يلي2015-2009يهدف الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي خالل الفترة 
  

  منصب شغل؛220.000إحداث  
 

  مليار درهم إضافي؛50 الناتج الداخلي الخام الصناعي بمبلغ الرفع من 
  

  مليار درهم؛95 حجم الصادرات بقيمة رفع 
  

 مليار درهم من االستثمارات الخاصة باألنشطة الصناعية دون احتساب 50تسجيل  
  .االستثمارات  المتعلقة بالقواعد الصناعية المندمجة

  
 5,5ي إطار الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي ما قدره تبلغ تكلفة تفعيل العمليات المبرمجة فو

 تحملها ميزانية الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنميةت والتي س2012-2009مليار درهم برسم الفترة 
 مليار درهم دون احتساب الصناعة الغذائية المرتبطة بمخطط 1,03االقتصادية واالجتماعية في حدود 

  . ألوليالمغرب األخضر والتكوين ا
  

  :م عقد البرنامج السالف الذكر حسب المجاالت كما يلييويمكن تقد
  

  :وتنمية االستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب مجال المهن العالمية 
  

 : عن بعد األنشطة الخدماتية 
  

مواصلة تعزيز العرض المتعلق باألنشطة الخدماتية عن بعد عبر وضع رهن إشارة 
ق جديدة مخصصة لتلك األنشطة بمواصفات دولية بعدما تم إنجاز المستثمرين أربعة مناط

(Casanearshore)و (Rabat-Technopolis) ويتعلق األمر ب  (Fès Shore) على مساحة 
 Oujda-Shore) ( و متر مربع80.000 على مساحة (Tétouan-Shore) متر مربع و 113.000

  . متر مربع50.000لى مساحة  ع(Marrakech-Shore)  و متر مربع50.000على مساحة 
  

 مليار درهم وإحداث 20سجيل رقم معامالت يزيد على ت 2015 في أفق المتوخىيتجلى الهدف 
وللتذكير، فقد تبين من خالل اإلنجازات في مجال استقبال الفاعلين .  منصب شغل70.000حوالي 

 النوع من لهذاتنمية ال أن آفاق الدوليين و إحداث المقاوالت المتخصصة في األنشطة الخدماتية عن بعد،
  .   إيجابية وواعدة في مجاالت التشغيل والتكنولوجيا ونقل الخبراتاألنشطة بالمغرب 

  
  :صناعة السيارات قطاع 

  
يرتكز برنامج العمل لتنمية قطاع صناعة السيارات على إنجاز قاعدتين صناعيتين مندمجتين 

 Tanger Automotive: ( وهمالكل واحدة هكتار 300مخصصتين لتلك الصناعة على مساحة 
City(  و)Kénitra Automotive City ( مدعومة بثالث عروض مغربية في ما يخص الممونين

 ةإقامة صناعالمتوخاة في ف اهد األتتجلىو. اتوالمصنعين المختصين بالمواقع المهمة لتركيب السيار
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الشاحنات  (من نوع خاصلتركيب السيارات ألجزاء السيارات من الدرجة الثانية والثالثة بالمغرب و
و جلب مصنع ثاني رائد في ) من الوزن الثقيل والحافالت و هياكل السيارات واختصاصات أخرى

 12، ينتظر تحقيق ناتج داخلي خام إضافي يبلغ انطالقا من هذه األهدافو. مجال صناعة السيارات
  .2015 منصب شغل في أفق 70.000مليار درهم  وإحداث حوالي 

  
الذي سيقام " رونو طنجة المتوسط" وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن المركب الصناعي 

حيث أنه . هكتار يشكل مرحلة مهمة في انبثاق الصناعة المندمجة للسيارات بالمغرب314على مساحة 
شرع  سي2009 يوليوز 22 بتاريخ اطبقا لمذكرة تفاهم بين شركة رونو والحكومة كما تم تغييره

 170.000 بقدرة إنتاجية تبلغ 2012المركب المذكور في إنتاج السيارات األولى في شهر يناير سنة 
ويتوقع توسيع المركب الصناعي بعد ذلك بسنتين لتصل تلك القدرة اإلنتاجية إلى . سيارة سنويا

لمركب تبلغ تكلفة هذا ا. من هذا اإلنتاج للتصدير% 90وسيخصص نسبة .  سيارة سنويا400.000
  منصب شغل مباشر4.000 مليون أورو وسيمكن في البداية من إحداث 600الصناعي حوالي 

  .  منصب شغل غير مباشر24.000و
  

  :الطائرات أجزاء قطاع صناعة 
  

 في هذا اإلطار بإنجاز القاعدة الصناعية المندمجة  2010تتعلق العمليات المبرمجة خالل سنة 
"Nouaceur Aerospace City  "هكتار ستستفيد من امتيازات المنطقة الحرة150لى مساحة  ع .  

  
ضافة للناتج م منصب شغل وتسجيل قيمة 15.000ويتجلى الهدف المتوخى تحقيقه  في إحداث 

  .2015 ماليير درهم في أفق 4الداخلي الخام تبلغ 
  

  اإللكترونيك قطاع صناعة 
  

. ونيك بالقواعد الصناعية المندمجةإللكترلة يفي هذا اإلطار، سيتم إنجاز خمسة أحياء صناع
  :  ويتعلق األمر بما يلي

  
 ؛ ) هكتار50 و40ما بين ( إللكترونيك بجهة الدار البيضاءل يلصناعاالحي  -
 10 و5ما بين  (إللكترونيك بالقاعدتين المندمجتين لطنجة والقنيطرةل يينلصناعاحيين ال -

 ؛ )هكتارات
ما ( "  Nouaceur Aerospace City"اعية المندمجة إللكترونيك بالقاعدة الصنل يلصناعاالحي  -

 ؛) هكتارات10 و5بين 

 .) هكتار40 حوالي  (إللكترونيك بالمحمديةل يلصناعاالحي  -
  

ضافة للناتج م منصب شغل وتسجيل قيمة 9.000ويتجلى الهدف المتوخى تحقيقه في إحداث 
  .2015 ماليير درهم في أفق 2,5الداخلي الخام تبلغ 
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  :سيج والجلدقطاع الن 
  

يهدف برنامج العمل إلى إعداد وتفعيل مخطط  للتسويق والترويج قصد تنمية ثالثة أنواع من 
  .المنتوجات منها المالبس الداخلية واألحذية

  

 قاعدة للتموين قصد ضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد 15هذا، وسيتم من جهة، إحداث 
  .ة فاعلين مختصين في توفير اليد العاملة المؤهلةاألولية ومن جهة أخرى، تشجيع انبثاق خمس

  

ضافة للناتج م منصب شغل وتسجيل قيمة 32.000ويتجلى الهدف المتوخى تحقيقه في إحداث 
  .2015الداخلي الخام تبلغ مليار درهم في أفق 

  
  :قطاع الصناعة الغذائية 

  

 شبكة من أقطاب يندرج برنامج العمل في إطار مخطط المغرب األخضر ويرتكز على إقامة
  .للصناعات الغذائية بجهات سوس والغرب والحوز ومكناس وتادلة والجهة الشرقية

  

ضافة للناتج م منصب شغل وتسجيل قيمة 24.000دف المتوخى تحقيقه في إحداث هويتجلى ال
  .2015 ماليير درهم في أفق 10الداخلي الخام تبلغ 
  
  :المقاوالت مجال تنافسية 

  
الذي " إمتياز"برنامج . كبة المقاوالت الصغرى والمتوسطة عبر برنامجين يتعلق األمر بموا

 مقاولة واعدة سنويا على أساس عقد التنمية مع تخصيص إعانة لالستثمار في 50يهدف إلى مواكبة 
 مقاولة سنويا في ما يخص 500الذي يهدف إلى مواكبة ' مساندة"برامج و.  ماليين درهم 5حدود 

  .سين التنافسية عن طريق  تخصيص إعانة لذلك في حدود مليون درهمعمليات التحديث وتح
  
  :االستثمارات إنعاش 

  

 على 41.08ستتكلف الوكالة المغربية لتنمية االستثمار التي تم إحداثها بمقتضى القانون رقم 
شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، بتفعيل االستراتيجية الوطنية 

لمتعلقة باالستثمار عبر إنجاز عمليات للترويج والتواصل تهدف إلى التعريف بفرص االستثمار ا
  .بالمغرب

  
وتتكلف هذه الوكالة كذلك باقتراح مخطط تنمية االستثمارات  بقطاعات الصناعة والتجارة 

  .والتكنولوجيات الجديدة وتنمية المناطق المخصصة لألنشطة المرتبطة بهذه القطاعات
  

  . مليون درهم112 ما قدره 2010بلغ الغالف المالي المخصص لهذا الغرض برسم سنة وي
  

  :التكوين 
  

تهم األوراش التي تم إعطاء انطالقتها في هذا اإلطار، إعداد وتتبع مخططات التكوين المتعلقة 
ات  وصناعضامدرسة للمو(بالمهن العالمية للمغرب وإحداث المدرسة المركزية والمعاهد المتخصصة 
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وتعزيز عرض مؤسسات التكوين الخاصة المتعلق بالتكوين من أجل ) الطائراتأجزاء السيارات و
  . التأهيل أو إعادة التأهيل

  
 أربع 2010هذا، وسيستفيد من آلية الدعم المباشر للتكوين المستمر وللتشغيل خالل سنة 

  ). الطائرات أجزاء وصناعةاألنشطة الخدماتية عن بعد و صناعة السيارات واإللكترونيك(قطاعات 
  

  :مخطط تنمية وتحسين المناطق الصناعية المحلية 
  

قامت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة بإنجاز مجموعة من المشاريع ذات بعد 
وعين ) الشطر األول(محلي أو جهوي تهم أساسا المشاريع المهيكلة للحظائر الصناعية للجرف األصفر

وستمتد هذه المناطق على مساحة إجمالية تقدر ب . وسيدي بوعثمان وسلوان)  األولالشطر(جوهرة 
  .هكتار420

  
  :كما يتوقع مواصلة إنجاز عمليات إعادة تأهيل المناطق الصناعية على مستوى الجهات التالية

  
 المناطق الصناعية آليت ملول وتاسيال؛: سوس ماسة درعة -
 اعية لسيدي البرنوصي؛المنطقة الصن: الدار البيضاء الكبرى -
 المناطق الصناعية لسال والتقدم؛: الرباط سال زمور زعير -
 المنطقة الصناعية للداخلة؛: الداخلة -
  وان؛تطالمنطقة الصناعية ل: تطوان -

  
 مليون درهم سنويا على امتداد الفترة 100ستقوم الدولة بتمويل هذه العمليات بمبلغ قدره 

2010-2012.  
  

  :المتقدمةتنمية التكنولوجيات  
  

القمة خالل " المغرب ابتكار"تم عرض مشروع االستراتيجية الجديدة لالبتكار المسماة مبادرة 
 تحت الرعاية السامية 2009 يونيو 5 التي تم تنظيمها بالصخيرات بتاريخ الوطنية األولى لالبتكار

تراع مغربية كل عام براءة اخ 1.000 إنتاجوتهدف هذه المبادرة إلى . لصاحب الجاللة محمد السادس
  .2014  مقاولة ابتكارية ناشئة انطالقا من سنة100وإحداث 

  
وفي هذا اإلطار ستمنح األولوية لقطاعات التكنولوجيات المتقدمة والمتعلقة بالميكروإلكترونيك 
والنانوإلكترونيك والبيوتكنولوجي و تكنولوجيات اإلعالم والطاقة والبيئة عبر إحداث مراكز لتنمية 

  .تكنولوجيات المرتبطة بالقطاعات المحددةال
  

 مواصلة إنجاز دراسة حول قطاع علوم الحياة ودعم 2010يهم برنامج العمل برسم سنة 
إحداث مراكز لتنمية التكنولوجيات المرتبطة بالميكروإلكترونيك والنانوإلكترونيك والبيوتكنولوجي وذلك 

حاث االبتكار التي تستفيد من مساهمة للدولة خالل في إطار شراكة مع الجمعية المغربية للعلوم وأب
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 مليون درهم ولصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية 300 تبلغ 2013-2008الفترة 
  .  مليون درهم150بمبلغ 

  
 ":رواج"مخطط  
  

 الذي يهدف إلى تنمية قطاع التجارة والتوزيع، برنامج عمل 2020رؤية " رواج"يحدد مخطط 
  : رتكز على محورين استراتيجييني
  

ضمان عروض لمنتوجات ذات جودة تتناسب مع حاجيات المستهلكين مع تحسين  -
 الولوج إليها؛

  .  الرفع من تنافسية الفاعلين بقطاع التجارة والعمل على تنمية نماذج جديدة للتوزيع -
  

 منها 2012-2008 برسم الفترة  مليون درهم900 ب المشروع اتقدر التكلفة اإلجمالية لهذ
  .2012-2009مليون درهم سنويا بالنسبة للفترة  200 و2008 مليون درهم برسم سنة 100

  
 2008بلغت المساهمات اإلجمالية لصندوق رواج لفائدة المشاريع المعتمدة برسم سنتي 

  :ويتعلق األمر بما يلي.  مليون درهم211,98 ما قدره 2009و
  

 ؛ارية بكل من النواصر ووجدة ومكناسإحداث مناطق مخصصة لألنشطة التج -

 لتأهيل الفضاءات ا مشروع14 تحديث التجارة عن قرب، ولمشاريع  9مواكبة  -
 13 منطقة موزعة على 25على مستوى ...) قساريات واألسواق التقليدية(التجارية 

 وستستفيد هذه العمليات من مساهمة .  تاجر8.300وتهم هذه العملية . جهة للمملكة
 واج؛صندوق ر

وإعطاء مواكبة المقاوالت الرائدة لتنمية شبكاتها على الصعيدين الوطني والدولي  -
ميم لتنمية األنشطة التجارية والتوزيع  بالجهة ااالنطالقة لدراسات تتعلق بإعداد تص

الشرقية وجهة الشاوية ورديغة وإقليم تطوان  وكذا للدراسة المتعلقة بإعداد دليل 
التجارية و مخطط وطني رئيسي لحظائر ومناطق األنشطة مرجعي إلقامة األنشطة 

 .التجارية

  مليار درهم98 للتجارة إلى حوالي الناتج الداخلي الخامالرفع من يرمي مخطط رواج إلى 
   . 2012 منصب شغل إضافي في أفق 200.000وإحداث 
  

  :دعم غرف التجارة والصناعة والخدمات 
  

اص بدعم انطالق المشاريع االستثمارية التي ترشحها  بتفعيل الصندوق الخ2010 ةستتميز سن
لذلك غرف التجارة والصناعة والخدمات بهدف المساهمة في المشاريع االستثمارية التي تستجيب 

  .لشروط المردودية االقتصادية على المدى المتوسط والطويل
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 4نويا على مدى  مليون درهم س20ولقد تم تحديد مساهمة الدولة في تمويل هذه المشاريع  في 
 مليون درهم وذلك طبقا لالتفاقية 80، أي بمبلغ إجمالي يصل إلى 2012-2009سنوات برسم الفترة 

 بمناسبة تنظيم األيام الوطنية الثانية لغرف التجارة 2008 يوليوز 9التي تم التوقيع عليها بتاريخ 
  .والصناعة والخدمات

  
  :وتتبع األسواقمواصلة تحديث نظام التنميط ومراقبة الجودة  

  
 عمليات تهدف إلى ما 2010في هذا اإلطار، سيواصل قطاع الصناعة والتجارة خالل سنة 

  :يلي
  

تزويد المغرب بنظام معياري تام وتنمية النظام الوطني لالعتماد والتصديق وتقييم  -
ومن المتوقع أن يصل عدد المعايير التي سيتم اعتمادها والتصديق . المطابقة

 ؛2010 معيار في سنة 10.000 ا حواليهعلي
 

  .تهيئة وتجهيز المراكز التقنية المتخصصة في مختلف قطاعات الصناعة -
 

   ت الجديدةتكنولوجيا ال2.3.3
    

 ما قدره 2010 برسم سنة الجديدة تتكنولوجيااليبلغ الغالف اإلجمالي المخصص لقطاع 
  :  درهم موزع كما يلي60.045.000

  
 درهم ؛ 18.545.000 ...................  ............. نفقات الموظفين -
 درهم؛ 4.500.000 ................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
 .درهم 37.000.000    ................................ نفقات االستثمار -

  
ني االستراتيجي الجديدة على أساس المخطط الوط تتكنولوجياتم إعداد مشروع ميزانية قطاع ال

الذي يرمي إلى االرتقاء بوضعية المغرب " IMPACT 2009-2013"لتكنولوجيات اإلعالم المسمى 
من أجل تمكينه من لعب دور القاعدة الجهوية للصناعات المرتبطة بتكنولوجيات اإلعالم والتواصل 

لقطاعات االقتصادية وجعل قطاع االتصاالت عامال في التنافسية وإحداث القيمة المضافة بالنسبة ل
  .األخرى ولإلدارة العمومية

  
تعتبر األشواط التي قطعها المغرب في قطاع اإلتصاالت  وبالخصوص  خدمات الهاتف مهمة و
حيث . لم ترق إلى المستوى المطلوبلمقاولة اإللكترونية الموجهة للمواطن وا خدمات اإلدارة غير أن

 التغطية مجالالرتفاع التكلفة ولضعف نظرا ل صعبا ت يظسر إلى التجهيز وإلى األنترنيإن ولوج األ
  .للشبكة

ولهذا، قامت الحكومة بإعداد المخطط الوطني االستراتيجي لتكنولوجيات اإلعالم   
"IMPACT 2009-2013 "الذي يرتكز على المحاور ذات األولوية التالية:  
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 واإلتصال قصد ضمان تجهيز المقاوالت الصغرى والمتوسطة بتكنولوجيات اإلعالم 
 ها والمساهمة في تنميتها؛تالرفع من إنتاجي

 
تفعيل برنامج إرادي في مجال اإلدارة اإللكترونية يساهم في حسن أداء الدولة  

 والجماعات المحلية؛
  

ع وتشجيع تبادل فتحسين ولوج المواطنين إلى خدمات األنترنيت ذات الصبيب المرت 
 المعلومات والمعرفة؛

  
 وإحداث مجاالت متقدمة في ميدان تكنولوجيات اإلعالم واالتصال؛إنعاش الشراكة  

  
 .التصديرن بعد لتنمية فرص الشغل المحلية وإمكانيات استغالل أنشطة الخدمات ع 

  
  :ويتعلق األمر بما يلي. ثالث عمليات للمواكبةويشمل كذلك هذا المخطط 

  
 تفعيل ظروف الثقة الرقمية؛ 

 
 لبشرية وتوجيهها  للرفع من عدد األطر المؤهلة؛التنسيق بين سياسات الموارد ا 

  
إرساء حكامة شاملة وتدبير مسلسل التغيير وإحداث مرصد لتكنولوجيات اإلعالم  

 .والتواصل
  

  : ، سيعمل القطاع المذكور عل تفعيل البرامج التاليةولمواكبة هذه االستراتيجية
  

ل األنترنيت والثقافة الرقمية يهدف هذا البرنامج إلى إشاعة استعما: األنترنيت للعموم 
مكين وسيتم في إطار هذا البرنامج تنظيم أسبوع األنترنيت قصد ت. بين المواطنين

 ؛العموم من اكتشاف األنترنيت
  

يرمي هذا البرنامج إلى تمكين المغرب من إقامة إدارة :  برنامج اإلدارة اإللكترونية 
الجديدة كما سيمكن المغرب من فعالة في خدمة مرتفقيها والمروجة للتكنولوجيات 

تدارك التأخير المسجل في هذا المجال على غرار الدول األخرى السائرة في طريق 
 النمو ؛

  
يهدف هذا البرنامج : ولوج المقاوالت الصغرى والمتوسطة إلى التكنولوجيات الجديدة 

ية إلى وضع قاعد للتدبير لفائدة المقاوالت الصغرى والمتوسطة مع تحسيسها بأهم
وتهم العمليات المبرمجة في إطار هذا . استعمال تكنولوجيات اإلعالم والتواصل

 تنمية العرض من التكوين لفائدة  المقاوالت الصغرى والمتوسطة والجمعيات جالبرنام
المهنية وإعطاء االنطالقة لبحث حول اعتماد تكنولوجيات اإلعالم والتواصل في 

قة لمشروع قطاعي لمواكبة مقاوالت قطاع صناعة المقاوالت المغربية وإعطاء االنطال
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السيارات والصناعات الغذائية وكذا تفعيل برنامج دعم اإلعالم الخاص بالمقاوالت 
 الصغرى والمتوسطة؛

  
 والمساهمة في بروز مقاوالت تعمل في قطاع تفعيل أقطاب ذات قيمة مضافة عالية 

يهدف هذا . أو حديثة التأسيسالتكنولوجيات الجديدة الخالقة في مرحلة إحداثها 
البرنامج إلى إنعاش روح المقاولة وتشجيع بروز وتنمية مشاريع التكنولوجيات 

 الخالقة؛
  

يتعلق األمر بضمان حماية الشبكات واألنظمة المعلوماتية وتأمين : إقامة الثقة الرقمية 
قة استمرار خدمة البنيات التحتية الحساسة وحماية المعطيات الشخصية وكسب ث

المقاوالت المحلية واألجنبية وكذا األشخاص الذاتيين مع العمل على محاربة الجرائم 
 .المرتبطة بتكنولوجيات اإلعالم والتواصل

  
   التجارة الخارجيـــة  4.3

  
 ما قدره 2010 برسم السنة المالية  الخارجيةيبلغ الغالف المالي المخصص لقطاع التجارة

 :ى الشكل التالي  درهم موزعا  عل302.517.000
  
  
  
  
  
  

           جديدة لتنمية وإنعاش الصادرات تسمىإستراتيجيةتفعيل  ب2010ستتميز سنة 
"Maroc Export Plus  " تندرج هذه اإلستراتيجية في إطار و ، 2013-2009تغطي الفترة

 والمتعلقة بدينامية 2009يوز ل يو30 في خطاب جاللته بتاريخ سامية الواردةالتوجيهات الملكية ال
 من  مكتسبات البالد في مجال االستفادةت المالية الخارجية وكذا الصادرات والحفاظ على التوازنا

  .المبادالت التجارية
  

مضاعفة حجم الجديدة لتنمية وإنعاش الصادرات إلستراتيجية ا المدرجة ضمنألهداف تتوخى ا
 مرات في أفق 3 ومضاعفتها 2015 والسياحة في أفق طالصادرات من السلع والخدمات دون الفوسفا

 مليار 85 مليار درهم مما سينتج عنه إضافة حوالي 327 حجم إجمالي يصل إلى إنجاز فبهد 2018
  .2018درهم إلى الناتج الوطني الخام في أفق 

  
زارة التجارة الخارجية حول العمل لوبرنامج جل بلوغ األهداف المسطرة يرتكز ومن أ
  :العناصر التالية

     
 
 
 

  درهم ؛ 25.455.000  .................................... نفقات الموظفين-
  درهم؛ 14.362.000  ................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم 262.700.000  .................................... نفقات االستثمار-
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  :إنعاش الصادرات 
  

على المحاور  "Maroc Export Plus"نعاش الصادرات المسمى  يرتكز مخطط تنمية وإ
  :المتكاملة الثالث التالية

  
استهداف القطاعات والسلع من أجل توجيه المجهودات إلى عمليات خاصة لفائدة  

 واإللكترونيك واالتصالجيات اإلعالم لوقطاعات السيارات وترحيل الخدمات وتكنو
ذائية ومنتجات البحر والنسيج وصناعة الجلد والكهرباء والفالحة والصناعات الغ
 واألدوية ومواد البناء وأثاث المنزل؛

  
يتعلق األمر بتوطيد موقع المغرب بأسواقه التقليدية والبحث عن : استهداف األسواق 

 أسواق واعدة جديدة بإفريقيا وآسيا والشرق األوسط؛
  

صدير في سياساتها التسويقية مواكبة المقاوالت العاملة حاليا أو الواعدة في مجال الت 
  .للتنمية على المستوى العالمي

  
وباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل تعزيز وإنعاش السلع المغربية في الخارج يعمل المركز 

  :المغربي لتنمية الصادرات على
  

 إعادة التوجه نحو المهام القطاعية ؛ 
  

  الخاصة واألكثر مالءمة للعرض؛معارضالمشاركة في ال 
  

 حمالت تواصلية موسعة من أجل تحسين صورة المنتوجات المغربية؛إطالق  
  

رفع عدد التظاهرات التجارية بالخارج المبرمجة من طرف المركز المغربي لتنمية  
  .الصادرات

  
بتشاور مواجهة األزمة اإلقتصادية العالمية التي تتميز بتراجع الطلب، اتخذت الحكومة وقصد 

وتهدف هذه التدابير إلى الحفاظ على مناصب . 2009للدعم برسم سنة  تدابير مع المهنيين المعنيين
الشغل والكفاءات بالمقاوالت التي تعمل في مجال التصدير وتمكينها من تدعيم تنافسيتها من خالل 

  . تحسين ولوجها إلى األسواق من أجل التصدير
  

  :تتعلق التدابير المتخذة من أجل إنعاش التجارة الخارجية بما يلي
  

 :مراجعة أسعار ونسب أقساط التأمين أثناء التصدير 
  

  ؛%1إلى % 3البحث عن األسواق من وتقليص نسبة تأمين تنظيم المعارض  
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 بالنسبة لتأمينات تنظيم المعارض والبحث عن% 80إلى % 50رفع نسبة الضمان من  
 األسواق؛

 
 ؛التعويض الفوري في حالة اإلفالس القضائي للزبون األجنبي  

  
  .تتوفر على تأمينالديون بالنسبة للمقاوالت التي اليل صاعدة على تحالمس 

  
 حملة تواصلية قطاعية تستهدف مجاالت معينة من طرف المركز المغربي انطالق 

 لتنمية الصادرات ؛
  

من تكاليف األنشطة الترويجية %  80الدعم المباشر للمقاوالت عبر تحمل الدولة لـ  
  .اط ترويجي لكل مقاولة درهم لكل نش100.000في حدود 

  
وتجدر اإلشارة إلى أن الدعم الممنوح لقطاع التصدير، في إطار اإلتفاقية المتعلقة بجانب 

  .2009 مقاولة خالل النصف األول من سنة 323 شملالدعاية التجارية، قد 
  

 معارض 7 مقاولة ب 145باإلضافة إلى ذلك قام المركز المغربي لتنمية الصادرات بمواكبة 
ومعرضين دوليين ) أبدجان وبرلين وبروكسيل وبيربينيان ونيويورك ومعرضين بباريس ( خصصة مت
  . أسواق مختلفة7وذلك ب) طرابلس والجزائر( 

  
  : مواصلة تفعيل هذه اإلستراتيجية خاصة عبر العمليات التالية2010ستعرف سنة 

  
ج األفقية والقطاعية إعداد عقود لتنمية صادرات محددة لفائدة المقاوالت وفقا للبرام 

 ؛"Maroc Export Plus"المحددة في اإلستراتيجية الجديدة 
 

 تنمية القطاعات ذات األولوية باألسواق اإلستراتيجية المحددة؛ 
  

  .إحداث مرصد للتجارة الخارجية 
  

   تعزيز شبكة المقاوالت العاملة في مجال التصدير 
  

األمم المتحدة للتنمية الصناعية ومساعدة بادرت وزارة التجارة الخارجية بتعاون مع منظمة 
 المقاولة المغربية انفتاحالحكومة اإليطالية إلى إحداث تكتل للمقاوالت في مجال التصدير يهدف إلى 

  .وتجميع وتنمية العرض من الصادرات إلى األسواق الخارجية
  

 على قطاعات حاالنفتاتتعلق العمليات المنجزة في هذا اإلطار  بتوسيع نطاق الخبرة عبر و
    . هذه الخبرةاستمرارية جودة والتوعية باإلضافة إلى ضمانأخرى وكذا دعم ومواكبة التكتالت المو
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وهكذا، ومن أجل تشجيع المقاوالت على تأسيس شبكات قادرة على مواجهة  المنافسة  العالمية 
رة الخارجية على ، تشرف وزارة التجاقيمةوتنمية العرض من الصادرات على مستوى الجودة وال

  .    2009 خالل سنة 29مجهودات دعم إحداث التكتالت والتي بلغ عددها 
  

  وتسهيل المبادالت تنظيم 
  

  :يهم البرنامج الذي أعدته وزارة التجارة الخارجية في هذا اإلطار العمليات التالية 
    

من له ة نصوص التطبيقيال المتعلق بالتجارة الخارجية و13-89  رقممراجعة القانون 
 أجل مالءمته مع المعطيات الجديدة للتجارة الخارجية؛

 
  المزدوج؛االستعمالتعزيز المراقبة اإلستراتيجية للواردات والصادرات للمواد ذات  

  
حول " ضحى"تسهيل المبادالت وتبسيط المساطر وفقا لإلطار القانوني الجديد لبرنامج  

 تسهيل المبادالت؛
  

 تجارة الخارجية؛إحداث بوابة إلكترونية لل 
  

 والتصدير االستيرادمراقبة الواردات والصادرات من خالل اللجوء إلى نظام تراخيص  
وكذا نظام الحصص للتعاريف واإلعفاءات الجمركية طبقا للقانون حول التجارة 

  التجارية الثنائية والمتعددة األطراف؛االتفاقياتالخارجية والتعهدات الملتزم بها برسم 
  

  ؛ئحة مركزية للموردينإحداث ال 
  

 الخارجية الذي تشرف على المساطر الشكلية للتجارةاعتماد الشباك الوحيد فيما يخص  
 إنجازه الوكالة الوطنية للموانئ؛

 
  التجارية الحماية 

 
طبقا لقواعد ) إغراق السوق بالسلع (تسهر وزارة التجارة الخارجية على تطبيق تدابير حماية 

جارة وكذا إحداث نظام للوقاية التجارية من أجل حماية التجارة الوطنية من المنافسة المنظمة الدولية للت
  . العالمية

 
 وتنويع العالقات التجارية التوسيع 

 
يتعلق األمر بتعزيز التعاون التجاري الذي يعتبر محورا أساسيا في انفتاح بالدنا على باقي 

  :العالم خاصة عبر
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 بفضل اتفاقيات الشراكة األساسية مع سجلتها بالدناالتي مواصلة توطيد المكتسبات  
اإلتحاد األوربي من خالل االنتقال التدريجي من الموقع المتقدم الذي يتمتع به 
 المغرب في المجال التجاري إلى التفاوض بشأن اتفاق للتبادل للحر معمق وشامل؛

 
الجهوية التي تعزيز الولوج إلى األسواق في إطار مجموع االتفاقيات الثنائية و 

 تستفيد من خاللها الصادرات المغربية األساسية بولوج تفضيلي؛
  

على المستوى المتعدد األطراف، تتعلق العمليات السابق ذكرها أساسا بتعزيز  
وتوطيد النظام التجاري المتعدد األطراف مع مشاركة أكثر فعالية أثناء المفاوضات 

نمية وكذا متابعة تفعيل مجموع اتفاقيات للت" ضحى"الجارية حاليا في إطار برنامج 
"( إمباال " التبادل الحر المبرمة مع تحليل أثر هذه االتفاقيات بفضل نموذج 

modèle « IMPALE » (  الذي تم تطويره من طرف وزارة التجارة الخارجية
  .      بدعم من البنك الدولي

  
 نظام حماية المعلومات واالتصاالت تطوير    

 
في هذا . ر آليات التحليل وحماية االتصاالت  أساس نجاح تفعيل اإلستراتيجيةيعتبر تطوي

  :اإلطار من المتوقع إنجاز العمليات التالية
  

 إصالح نظام  المعلومات واالتصاالت للوزارة؛ 
 

إعداد أدوات للتحليل وتتبع آليات سياسة التجارية الخارجية منها اتفاقيات التبادل  
 عاهدات التفضيلية األخرى؛الحر واالتفاقيات والم

  
 .  تحديث  الوسائل الوجيستيكية والمعلوماتية 

  
  تعزيز البنيات اإلدارية 

 
حظيت وزارة التجارة الخارجية بهيكلة إدارية جديدة تمكنها من مواكبة التحوالت األساسية 

ية والدولية  مهامها اإلستراتيجية، وذلك أجل مواكبة التحوالت االقتصادية الوطنزللمبادالت وإنجا
  .  وإنجاز أهداف إستراتيجية تنمية وإنعاش الصادرات

  
ومن جهة أخرى يتطلب تثمين الموارد البشرية إحداث مخطط للتكوين، متعدد السنوات ناتج 

  . عن إطار مرجعي للوظائف والكفاءات، يناسب تفعيل التوجهات اإلستراتيجية
  

 المجلس الوطني للتجارة الخارجية من أجل  من دعم2010كما يستفيد برنامج العمل برسم سنة 
  . إنجاز مهامه خاصة منها الدراسات المتعلقة بالتجارة الخارجية وتنظيم جائزة التصدير
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    السياحة والصناعة التقليدية 5.3
  

 لفائدة وزارة السياحة والصناعة التقليدية 2010تبلغ االعتمادات اإلجمالية المرصدة برسم سنة 
  :  درهم موزعة كما يلي1.268.328.000ما قدره 

  
  

 درهم ؛   231.595.000 ............................ نفقات الموظفين-
 درهم ؛  100.488.000 ........... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
 . درهم  936.245.000 ............................ نفقات االستثمار-

  
  :حسب مجاالت تدخل هذه الوزارة كما يليوتتوزع هذه اإلعتمادات 

  
   السياحة 1.5.3

  
درهم  820.898.000 ما قدره 2010يبلغ الغالف المالي المخصص لقطاع السياحة برسم سنة 

  : موزعة كاآلتي 
  

 درهم؛  124.495.000 ........................... نفقات الموظفين-
 درهم؛  70.763.000 ........... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
 . درهم 625.640.000 ........................... نفقات االستثمار-

  
بالرغم من الظرفية الحالية التي تطغى عليها األزمة االقتصادية العالمية تبقى المؤشرات 

  .من طرف قطاع السياحة مشجعة مقارنة مع الدول المنافسةالمسجلة 
  

في حين لم  2008سنة في الناتج الداخلي الخام % 9حي بأكثر من وهكذا ساهم القطاع السيا
  .  منصب شغل مباشر420.000 كما يوفر 2001سنة % 4يساهم إال بنسبة 

  
 :تطور عدد السياح الوافدين .1
 

 مليون سائح بارتفاع 7,9 ما قدره 2008 بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب إلى متم سنة 
 نقط، كما ارتفع رقم 3 متجاوزا بذلك النمو العالمي ب 2008 و2001 بين %8سنوي قار بنسبة 
. 2000مقارنة مع سنة % 84 كما سجل تطورا بنسبة 2007مقارنة مع سنة % 6,7المعامالت بنسبة 

% 3تراجع طفيفا بنسبة  2008خالل سنة وعرفت عدد ليالي المبيت بمؤسسات اإليواء المصنفة 
حيث تم  . 2000مقارنة مع سنة % 22طورا إيجابيا بنسبة في حين عرفت ت 2007مقارنة مع سنة 
مالئمة والمنافسة الغير الظرفية العالمية رغم وذلك  2008سنة  ليلة مبيت مليون 16,5 تسجيل حوالي

  . التي أصبحت أكثر حدة
  

 المغرب  بلغ عدد الوافدين إلى2009وتجدر اإلشارة إلى أنه خالل الفترة من يناير إلى يوليوز 
 عدد وصلكما . 2008مقارنة مع نفس الفترة من سنة % 8  سائح بزيادة نسبتها5.083.000ناهز ما ي

  %.  1,8 ليلة مبيت مسجال تراجعا طفيفا بنسبة 9.483.209ليالي المبيت المنجزة خالل نفس الفترة إلى 
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  :تشجيع االستثمار وتطور الطاقة اإليوائية .2
  

. تطور ملموس لالستثمارات في مجال السياحة للسياحة من تسجيل 2010مكن انطالق رؤية 
ويعزى هذا .  مليار درهم من االستثمارات 74 تم االلتزام بشأن أكثر من 2008وهكذا، فإلى غاية سنة 

عالمية الوطنية وال مجموعات للشركات لالستثمارات بسبب دخول التلقائيالتطور أساسا إلى التطور 
لمغربي وذلك في إطار المخططات اإلستراتيجية المحددة في رائدة في مجال السياحة إلى السوق اال

  .2010رؤية 
  

 إلى 97.000تم توجيه هذه االستثمارات أساسا لرفع الطاقة اإليوائية التي انتقلت من وقد 
 وزيادة بنسبة 2007مقارنة مع سنة % 7تها  بزيادة نسب2008 و2001 سرير بين سنتي 153.000

      .   2000مقارنة مع سنة % 61
  
، صادقت لجنة االستثمارات على 2009يجب التذكير أنه خالل الفترة من يناير إلى يوليوز و

المنعشين الوطنيين والدوليين والحكومة بين  تم التعاقد بشأنها اتفاقية لالستثمار في قطاع السياحة 12
شر وقار  منصب شغل مبا4.500ستمكن من إحداث  حيث  ماليير درهم7بمبلغ إجمالي يقدر بـ 

  .ا سرير1.760وطاقة إيوائية إضافية تصل إلى 
  

 :تطور المداخيل السياحية .3
  

 ما يناهز 2008 إذ بلغت سنة 2008-2001تضاعفت تقريبا المداخيل السياحية خالل الفترة 
 غير أنها سجلت زيادة بنسبة 2007مقارنة مع سنة % 6,6 مليار درهم مسجلة انخفاضا بنسبة 55,4
  . السنةخالل نفس مليار درهم 22,5 مع العلم أنها لم تتجاوز 2000 سنة مقارنة مع% 156

  
 أورو  مليون2.945 إلى 2009بلغت المداخيل السياحية خالل الفترة من يناير إلى يوليوز وقد 

 ويعزى ذلك 2008سنة للفترة نة مع نفس امقار% 11,4مسجلة تراجعا بنسبة )  مليار درهم33,3(
  .ألزمة المالية واالقتصادية العالميةأساسا إلى انعكاسات ا

  
ل ظرفية ظ في 2009خالل سنة إيجابيا وتجدر اإلشارة إلى أن السياحة الوطنية عرفت تطورا 

تطغى عليها أساسا التأثيرات السلبية لألزمة المالية واالقتصادية العالمية وتراجع أداء االقتصاد العالمي 
مما باإلضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين % 3بة  النقل الجوي العالمي بنس وتيرةوانخفاض

  .قلص من حجم األسفار
  

الذي يهدف إلى اعتماد تدابير إضافية لرؤية " 2009كاب "إضافة إلى المخطط اإلستباقي 
 بتشاور مع مختلف الفاعلين في مجال السياحة على اتفاقية بين 2009 للسياحة، تم التوقيع سنة 2010

عام والخاص من أجل اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم قطاع السياحة لمواجهة الظرفية الحالية القطاع ال
  .تفادي التأثيرات السلبية لألزمة على القطاعلخاصة عبر تعزيز العمليات وإنعاش قطاع السياحة وذلك 

  
 2009 مليون درهم برسم سنة 300بهذا الخصوص، خصصت الدولة مبلغا إضافيا يقدر ب و

 مليون 550للدعاية بمبلغ للترويج  إطار االتفاقية المذكورة وذلك باإلضافة إلى اإلعانة المخصصة في
  .درهم لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة
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  : على المحاور األساسية التالية2010يرتكز برنامج عمل قطاع السياحة برسم سنة و
         

دينامية االستثمار في مجال السياحة مع عبر الحفاظ على :  المنتوج السياحي تعزيز 
توطيد استثمارات كل من المخطط األزرق بهدف ضمان افتتاح محطات مازاكان 

 ؛"بلدان االستقبال السياحي"و " بالدي"و" مدائن"دور وكذا مخططات اكووليكسوس  وم
 

تنمية وإنعاش وتسويق المنتوج السياحي عبر الحفاظ على أسواق : إنعاش السياحة 
غرب التقليدية وتطوير مصادر جديدة للتنمية وتكثيف الشراكة مع وكاالت األسفار الم

 ومواكبة افتتاح محطات المخطط األزرق؛
  

بالقطاع السياحي خاصة عبر الرفع  من خالل تحسين الجودة : تقنين القطاع السياحي  
 من احترافية المهن السياحية وإصالح اإلطار القانوني الذي ينظمها؛

  
اإلطار للموارد البشرية -عبر مواصلة تفعيل العقد: وين في المجال السياحي التك 

 ؛2012-2008العاملة في المجال الفندقي 
  

من خالل مالءمة الوسائل اإلدارية من أجل مواكبة تفعيل رؤية :  تحديث السياحة 
    . للسياحة2020 وانطالق إستراتيجية 2010

  
 :  المنتوج السياحيتعزيز .1

  
طات العمومية، من أجل دعم المشاريع السياحية، عدة امتيازات وتحفيزات للفاعلين منحت السل

في مجال السياحة في شكل مساهمات إلنجاز البنيات التحتية خارج الموقع وتعبئة الملك الخاص للدولة 
  . أو كإعفاءات جبائية

  
 :المخطط األزرق  - أ

 
 سرير،  110.000 إلى إحداث 2010يهدف المخطط األزرق الذي يعتبر عنصرا أساسيا لرؤية 

ويهم هذا المخطط إنجاز .  مليار درهم46 هكتار بكلفة تقدر بحوالي 3.000على مساحة إجمالية تبلغ 
وتهدف هذه المحطات إلى .  ست محطات شاطئية جديدة بشراكة مع مجموعات  وطنية ودولية رائدة

  . منصب شغل210.000ضمان التنمية الجهوية المتوازنة كما ستمكن من إحداث 
  

 بتدشين الشطر األول من محطة السعيدية عبر افتتاح فندقين بطاقة 2009تميزت سنة وقد 
الدورة التاسعة للمناظرة الوطنية للسياحة هذه المحطة  احتضنت حيث سرير 2.170استيعابية تقدر ب 

  .2009 يونيو 19بتاريخ 
  

 إلى تهاأسندت عملية تهيئتي المحطة مازاكان بالجديدة أما بخصوص الشطر األول من 
من المتوقع أن تنطلق أنشطتها ف "مامدا"/"صومد"ً/صندوق اإليداع والتدبير"/كارزنر الدولية"مجموعة 

  .2009في أكتوبر 
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ل زبنائها األوائل بكما أن محطات موكادور بالصويرة وليكسوس بالعرائش من المنتظر أن تستق
   .2010خالل سنة 
  

تهيئة محطة الشاطئ األبيض بكلميم وفق مقاربة مختلفة حيث أسندت إلى لقد تم إعادة تفويت 
 1,5يصل المبلغ االستثماري  المتوقع للمحطة إلى و. المصرية "PICK ALPATROS"مجموعة 

من طرف   2009غير أن محطة تاغازوت قد تم التراجع عن إنجازها في مارس . مليار درهم 
  .     داعيات األزمة االقتصادية العالمية بسب تالمجموعة االستثمارية المعنية

  
 برنامج التنمية الجهوية للسياحة:  مخطط مدائن - ب
 

تثمين  عبر لسياحةالجهوية للتنمية  إلى ا"مدائن "مخطط يهدف بالموازاة مع المخطط األزرق، 
المنتخبين والمهنيين بين بشراكة ، وذلك الرصيد الثقافي والمعماري لمختلف الجهات المغربية

  .والسلطات العمومية المحلية
  
 الوجهات السياحية المعنية من خالل تأهيلها والرفع من الطاقة االستيعابية  التركيز علىسيتم و 
  .2015 سرير في أفق 75.000 أجل بلوغ  منللفنادق

  
تم التوقيع إلى حد اآلن، على مخططات التنمية الجهوية للسياحة المتعلقة بوجهات فاس وقد 

بمبلغ إستثماري إجمالي ) 2015-2007(وأكادير ) 2012-2006(والدار البيضاء )  2006-2015(
زاكورة -كما أن المخططات المتعلقة بطنجة وتمودا باي وورزازات.  مليار درهم47,35يصل إلى 

ومخطط مراكش . توجد في مراحلها النهائية أما تلك المتعلقة بالرباط ومكانس فتوجد قيد الدراسة
  . للسياحة2020 دراسة مستقلة في إطار رؤية سيكون موضوع

 
 السياحة الداخلية:  مخطط بالدي - ت
 

يهدف مخطط بالدي الذي يهم السياحة الداخلية إلى رفع عدد ليالي المبيت بالمؤسسات ذات 
 1,25 مقابل 2012 ماليين ليلة خالل سنة 9الطابع التجاري والمصنفة بالنسبة لألسفار الداخلية إلى 

 سرير في إطار المحطات السياحية 30.000 وبلوغ طاقة استقبال سياحية تصل إلى 2003مليون سنة 
  .المندمجة
  

 جهات تضم المناطق السياحية الجديدة وذلك من أجل تنمية طاقة إيوائية إضافية 8لقد تم اختيار 
موالي (والرباط ) كاسراس(أصيلة -تطوان-طنجة: ويتعلق األمر ب.  سرير42.000تصل إلى 

) سيدي عابد(والجديدة ) سيدي رحال(وإفران والدار البيضاء) لزانان(والجهة الشرقية )  لهامبوس
من بين المحطات المذكورة تم . ومراكش تانسيفت الحوز) إمي وادار/أكادير(وسوس ماسة درعة 

ع ومن المتوق. إيمي وادار وسيدي عابد ويتعلق األمر بإفران و2008سنة  محطات منها 3تفويت إنجاز 
 في حين يتوقع انطالق عمل المحطتين األخريين في النصف الثاني 2010افتتاح أول محطة في نهاية 

  2009كما ستكون المحطات الثالث األخرى موضوع طلبات عروض خالل سنة . 2011من سنة 
  ).رأس الماء(والناضور ) واد المالح(ويتعلق األمر بمحطات مهدية وبنسليمان
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 مؤسسة فندقية 200التي انخرطت فيها " 2009كنوز بالدي "ت عملية ومن جهة أخرى، امتد
  .  على مدى طول السنة على عكس العمليات السابقة التي كانت تقتصر على فترات محددة من السنة

  
 :منتوجات سياحية تتعلق ببعض األنشطة  - ث
  

 السياحة نظرا تعتبر تنمية منتوجات سياحية منتقاة جزءا مهما من برنامج العمل إلنعاش قطاع
: وتتمحور هذه المنتوجات المتميزة حول ثالثة مجموعات. لتطور الطلب الدولي في هذا المجال

السياحة (والمنتوجات ذات البعد التنموي الجهوي ) الكولف(المنتوجات ذات القيمة المضافة المرتفعة 
المائية والقفز بالمظالت الرياضات (والمنتوجات ذات البعد التنموي المحلي ) القروية والصحراوية

  ).وسياحة الرحالت البحرية
  

قام قطاع السياحة بشراكة مع فاعلين عموميين وخواص بتفعيل إستراتيجية تهدف إلى وقد 
تحسين القدرات وبنيات االستقبال  وتعزيز مسار التسويق وتنظيم حمالت للدعاية وذلك من أجل زيادة 

 .تدفق الزوار
  

  السياحة القروية - ج
 

القروية إلى تعزيز األنشطة السياحية بالوسط القروي تنمية السياحة السياسة المتبعة لتهدف 
على تنظيم عرض السياحة القروية " بلدان االستقبال السياحي"يقوم مخطط : على أساس مقاربة جديدة

  .من أجل الترويج للمواقع ذات مميزات خاصة
شفشاون وإفران وإيموزار ( احة القروية وفي هذا اإلطار تم انطالق وتسويق أربع مناطق للسي

 .  مخططات لمناطق أخرى5كما توجد قيد اإلعداد ) إدوتنان وآزيالل
  

 : إنعاش السياحة .2
 

  إذ تم تعزيز 2010المكتب الوطني المغربي للسياحة إصالحا جذريا في إطار رؤية  عرف
  .وسائله المادية والبشرية

  
 2002 مليون درهم سنة 200تفاعا إذ انتقلت من سجلت إعانة الدولة المخصصة للدعاية ار

 مليون درهم خالل الفترة 3.600 أي بميزانية إجمالية تصل إلى 2010 مليون درهم سنة 550إلى 
2002-2010.  

  
برنامج عمله المتعلق  من إنجاز المكتب الوطني المغربي للسياحة ستمكن هذه اإلعتمادات

ق وتسويق المنتوج السياحي المغربي قصد ضمان النمو على بمواصلة تفعيل إستراتيجية ولوج األسوا
هذا .) واسبانيا وبلجيكا وإيطاليافرنسا وألمانيا وإنكلترا وايطاليا( أسواق ذات األولوية 6مستوى 

   ).روسيا وبولونيا والصين واليابان والشرق األوسط( باإلضافة إلى ولوج أسواق جديدة واعدة 
  

السعيدية ( األسواق للمحطات األولى للمخطط األزرق ومن أجل ضمان تموقع جيد في
، من المتوقع إنجاز برنامج للمواكبة يرتكز أساسا على تكثيف الشراكات مع )وموكادور وليكسوس

  .وكاالت األسفار
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المكتب الوطني ومن جهة أخرى، ومن أجل مواكبة تنمية الوجهات السياحية المغربية يساهم 
  .ج للجهات في إطار الشراكة مع المجالس الجهوية للسياحة في الترويالمغربي للسياحة

  
في سياسة  2004، انخرط المغرب منذ سنة   من أجل مواكبة المخطط األزرق: النقل الجوي

 .بين المغرب واإلتحاد األوربي " السماء المفتوحة"لتحرير األجواء المغربية أسفرت عن إبرام اتفاقية 
 رحلة 560ت الدولية التي تربط المغرب بالخارج إذ انتقلت من  تضاعفت تقريبا عدد الرحالوقد

 مليون مسافر 5,2 ومن 2008 رحلة أسبوعيا في نهاية سنة 1.130 إلى حوالي 2003أسبوعيا سنة 
  .   مليون مسافر11إلى حوالي 

    
ارتفاعا في  2008سنة مواتية على المستوى العالمي، سجل المغرب الرغم الظرفية غير و
 عرف النقل 2009وبرسم األربعة أشهر األولى من سنة %. 8,5نقل الجوي الدولي بنسبة حركة ال

 2009كما تعزز النقل الجوي الوطني سنة %. 6,7الجوي الدولي بالمطارات المغربية ارتفاعا بنسبة 
  ".    العربية المغرب"من خالل انطالق عمل شركة مغربية للطيران منخفضة التكلفة 

  
 : احي يالستقنين القطاع  .3
  

االستقبال  (األساسية للنشاط السياحيجعل المهن تكمن شروط نجاح اإلستراتيجية السياحية في 
 2010 سنة وفي هذا المجال يتواصل خالل ،أكثر احترافية) واإليواء وتوزيع األسفار والنقل السياحي

  . المنتوج السياحي المغربيجودةضمان العمل على 
  

 نظام تصنيف الفنادق وتأهيل الشبكة الفندقية، يعتزم قطاع النقل باإلضافة إلى ورش إصالح
  . دفتر للتحمالت يعطي األولوية للسالمة وجودة الخدماتوضع لاتخاذ مبادرة جديدة السياحي 
  

يولي أهمية بالغة وقانون جديد ينظم مهنة المرشد السياحي مشروع  تم إعداد ،وموازاة مع ذلك
ا تنظيم دورات تكوين متخصصة وفق معايير الجودة الدولية باإلضافة لشروط ولوج هذه المهنة وكذ

  .إلى تحديث ممارسة هذه المهنة عبر إحداث شركات للمرشدين السياحيين
  

 التنمية المستدامة والمسؤولة ضمنكما تم كذلك بذل مجهودات هامة من أجل إدماج السياحة 
:  أولويات كبرىثالث حددت هذه اللجنة  وقد.وذلك عبر إحداث اللجنة المغربية للسياحة المسؤولة

إحداث رمز مميز للسائح  و طبع دليل السائح المسؤولوضع الميثاق المغربي للسياحة المسؤولة و
   .المسؤول
 

 :التكوين في المجال السياحي .4
  

من أجل مواكبة التطور الذي يعرفه قطاع السياحة وتلبية حاجيات المهنيين على المستوى و
نوعي، تم إطالق عدة أوراش هيكلية في مجال التكوين خاصة في إطار تفعيل عقد تنمية الكمي وال

  .2012 خريج في أفق 62.000 الذي يهدف إلى تكوين 2012-2008الموارد البشرية 
  

 2008-2002على المستوى الكمي، انتقل عدد خريجي مؤسسات قطاع السياحة خالل الفترة 
يعزى هذا االرتفاع و%. 322 بزيادة بنسبة 2008سنة ريجا  خ 9.169 إلى 2002 سنة 2.172من 

  . أساسا إلى نهج سياسة ترتكز على رفع وتعزيز البنيات التحتية للتكوين
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 كذلك مواصلة مشروع تحويل مركز التأهيل المهني بتواركة إلى 2010كما ستعرف سنة 
  .مركز رائد التكوين في مجال فن الطبخ المغربي

 
  :2020 رؤية  .5
  

 وذلك باالرتكاز 2020-2010مت الحكومة بإعداد إستراتيجية جديدة لقطاع السياحة للفترة التز
على التوجيهات الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الدورة التاسعة للمناظرة الوطنية 

  :يرتكز إعداد المخطط اإلستراتيجي على أربعة مبادئ. 2009للسياحة في يونيو 
  

 التي تمكن من تطوير المميزات التنافسية للسياحة 2010ستفادة من مكتسبات رؤية ضرورة اال
 المغربية؛

 
  إلى مقاربة هيكلية إلعداد التراب الوطني في مجال التشغيل واالستثمار؛ االنتقالإرادة  .1
 تعزيز تنافسية السياحة المغربية؛ .2
 
  .حور هذه اإلستراتجية تعزيز تميز السياحة المغربية مع جعل التنمية المستدامة م .3

  
 العمل على ضمان تقديم عرض سياحي صلب ومتميز ومتنوع 2020 رؤية وينتظر من

 مع األخذ بعين االعتبار 2010وستمكن هذه االستراتيجية من تدعيم مكتسبات رؤية . ومتوازن
  . المميزات السياحية للجهات قصد إعداد المخططات الجهوية للتنمية السياحية

  
  اعة التقليدية الصن 2.5.3

  
 ما قدره 2010يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المخصص لقطاع الصناعة التقليدية برسم سنة 

  : درهم موزعة كما يلي 447.430.000
  

  درهم؛ 107.100.000  ............................نفقات الموظفين  -

  م؛دره 29.725.000  ...........نفقات المعدات والنفقات المختلفة  -

  . درهم310.605.000  ............................نفقات االستثمار -
    

وذلك إلعادة "  للصناعة التقليدية2015رؤية  " تسمىقامت الدولة بإعداد استراتيجية وطنية
  . هيكلة وتنمية القطاع عبر استثمار المؤهالت المغربية على المستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي

  
-2006ض المعطيات المرقمة لهذه اإلستراتيجية كما هي مقسمة في عقد اإلطار يمكن عر

  : كما يلي2015
  

 ؛ 2015 منصب شغل جديد في أفق 115.000إحداث  
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 مليار درهم سنة 24مضاعفة رقم معامالت الصناعة التقليدية ذات طابع ثقافي وبلوغ  

 ؛2015
  

  فاعال نموذجيا؛20  إلى15 مقاولة للصناعة التقليدية منها 300إحداث  
  

 ماليير 7 سنوات من أجل بلوغ 10 مرات للصادرات بشكل منتظم خالل 10مضاعفة  
 ؛2015درهم من الصادرات سنة 

  
 . خريج في التكوين المهني للصناعة التقليدية60.000تكوين  

  
   : محاور التالية3ومن أجل بلوغ اإلستراتيجية الجديدة ألهدافها تم تحديد 

  
 :ى انبثاق وتنمية نسيج إنتاجي قوي ومهيكلالمساعدة عل 

  
يناط بهم دور أساسي في تحريك القطاع عبر  العمل على انبثاق فاعلين نموذجيين 

 وذلك في إطار مقاربة تعاقدية بين الدول بلورة قدرات محددة على مستوى التصدير
 ؛ وهؤالء الفاعلين وشبكات التوزيع

 
عة التقليدية عبر دعم المقاوالت الصغرى توسيع نسيج الفاعلين في مجاالت الصنا 

 .والمتوسطة من أجل رفع اإلنتاج
   

 بالوسط الحضري والقروي على المستوى  الفرديرفع رقم معامالت الصناع التقليدين  
 ؛وتعزيز ظروف عملهم من أجل تحسين دخلهم

 
 تشجيع تنمية القطاع بفضل تدابير أفقية تهدف على الخصوص إلى تحفيز الطلب عبر 

 الترويج للمنتوج باألسواق المستهدفة وكذا تأهيل النظام المعلوماتي المتوفر؛
  

-م تحديد الغالف المالي الضروري لتفعيل مكونات هذه اإلستراتيجية في إطار العقدوقد ت
  درهم مليون489 منها 2010-2007 مليون درهم خالل الفترة 1.000 في 2015-2006البرنامج 

 مليون درهم من أجل 285 مليون درهم من أجل دعم إنجاز الدراسات و154وبرسم عمليات الدعاية 
 مليون درهم برسم إعادة هيكلة مناطق األنشطة ومجمعات الصناعة 72تأهيل النظام المعلوماتي و

  . التقليدية
  

تميزت الثالث سنوات األولى لتفعيل عمليات هذه اإلستراتيجية بإنجاز العمليات األساسية وقد 
  :ةالتالي

   
 : األساسية لالستقبالالبنيات 
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 :اإلنتاج 
 

  :في هذا اإلطار تم إتمام المشاريع التالية
  

  ورشة لإلنتاج وقاعة للعرض؛15قرية الصناعة التقليدية بتغازوت الذي تتكون من  
 

 14 مليون درهم يستفيد منها 2,2مركب الصناعة التقليدية بشفشاون بتكلفة تقدر ب 
  منخرط؛200 تعاونيات للصناعة التقليدية تضم حوالي 4ردي و بشكل فا تقليدياصانع

  
 ورشة لإلنتاج وقاعة متعددة 36قرية الصناعة التقليدية بجرادة التي تتكون من  

 بشكل ا تقليديا صانع27يستفيد من هذا المشروع . االستعماالت وقاعة للتكوين المهني
 ؛ تعاونيات للصناعة التقليدية وجمعيات مهنية7فردي و 

  
 إنتاج وقاعة متعددة ة ورش18قرية الصناعة التقليدية بطاطا التي تتكون من  

 .االستعماالت ومقر إداري
  

 ومركز للتكوين ا مهنيا ورش14مركب الصناعة التقليدية سيدي الطيبي الذي يضم  
 . بواسطة التدرج المهني

  
 

ناعة التقليدية بشيشاوة وقرى مركب الص: كما توجد قيد اإلتمام مشاريع البنيات التحتية التالية
 .الصناعة التقليدية بتازة وبوجدور ودمنات وواحات سيدي ابراهيم بمراكش

 
 :في إطار إستراتيجية الدولة للصناعة التقليدية تم اتخاذ المبادرات التالية: التسويق 

  
إدماج فضاءات تجارية بالمناطق السياحية خاصة بالشطر األول من قرية الصناعة  

 والتي تضم 2009 يونيو 19دية بالمحطة الشاطئية بالسعيدية التي تم تدشينها في التقلي
 ؛ا تجاري محال12

 
إدماج شروط تتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية في دفتر التحمالت الخاص بالمناطق  

منصور اليك "بكلميم و" الشاطئ األبيض"بتطوان و" الكونا سمير"و" سمير"السياحية 
 .بالحسيمة" كاليريس"بأكادير و" فونتي" وبورزازات" سيتي

  
كما يواصل قطاع الصناع التقليدية إنجاز قرى الصناعة التقليدية بمدينة بزو متخصصة في 

  .تسويق النسيج المحلي وتجهيز فضاءات لعرض منتوج الصناعة التقليدية لطانطان
  



 2010مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 
 

  مذكرة تقديم
 
 
 

183

 : مخطط التنمية الجهوية للصناعة التقليدية 
  

الجهوية للصناعة التقليدية في إطار اتفاقيات خاصة بين الدولة إحداث مخططات للتنمية 
والجماعات المحلية تستجيب لهدف تقسيم العمليات المدرجة في اإلستراتيجية الوطنية وفق خصوصيات 

  .ومؤهالت كل جهة
  

-فاس:  مخططا للتنمية الجهوية للصناعة التقليدية تخص جهات15وهكذا، يوجد قيد اإلعداد 
تانسيفت – الساقية الحمراء ومراكش -بوجدور-الكويرة والعيون-السمارة وواد الذهب–ميم بولمان وكل

 –درعة وآسفي ومكناس – ماسة – تاونات وسوس -الحسيمة- تطوان ووتازة–الحوز وطنجة –
وتوجد في المراحل النهائية دراسة إنجاز المخططات المتعلقة بالدار البيضاء . تافياللت والصويرة

  .زعير -زمور-الس-والرباط
  

 :بروز فاعلين نموذجيين 
 

قام قطاع الصناعة التقليدية بالتوقيع على سبع اتفاقيات للتنمية مع مقاوالت صغيرة ومتوسطة 
  .باعتبارها فاعال نموذجيا تلعب دورا مهما في تحريك هذا القطاع 

  
 إجمالي يبلغ وقد التزم هؤالء الفاعلون النموذجيون بإنجاز خالل خمس سنوات رقم معامالت

من المتوقع أن يصل .  منصب شغل2.800 مليار درهم موجه أساسا نحو التصدير وكذا إحداث 2,4
  . مليون درهم80البرنامج االستثماري لهؤالء الفاعلين على مستوى البنيات التحتية لإلنتاج إلى 

  
في إطار  ا نموذجي فاعال15 إبرام اتفاقيات أخرى للتنمية من أجل بلوغ 2010ستعرف سنة 

  ". للصناعة التقليدية2015رؤية "عقد البرنامج المتعلق ب 
  

 من رفع وتيرة إنجاز األهداف 2010من المتوقع أن يمكن برنامج عمل هذا القطاع برسم سنة 
اإلستراتيجية خاصة تنمية وهيكلة ودينامية نسيج اإلنتاج وتوطيد الدعم الفردي للصناع التقليديين 

إليجابية للقطاع عبر عمليات للترويج وكذا التوقيع على اتفاقيات للتنمية بين الدولة والدعاية للنتائج ا
وفاعلين نموذجيين مميزين وإنجاز الدراسات والدعم التكوين باإلضافة إلى إنجاز البنيات التحتية 

  .الضرورية
  

يقوم برنامج عمل دار الصانع في مجال الدعاية برسم : الترويج للصناعة التقليدية 
  :  أساسا على العمليات التالية2010سنة 

  
دراسة ( للسوق المغربية والخارجية  دراساتالبحث عن األسواق من خالل إنجاز 

 ؛)ة دول ذات األولوية بأوربا وأمريكا الالتني5حول سوق الشرق األوسط و
 

استكشاف أسواق جديدة ودعم التواصل عبر تنظيم جوالت دعائية وتسويقية مع  
 يع بالمملكة المتحدة وروسيا وكذا بالمغرب؛شبكات التوز

  
 المشاركة بالمعارض والصالونات المهنية الهامة بالمغرب والخارج؛ 
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حمالت دعائية (وج الصناعة التقليدية المغربية إنطالق عمليات للتواصل حول منت 
 ؛)عبر وسائل اإلعالم وغيرها ونشر وثائق دعائية

  
 .  ذجيين وإنجاز عمليات لالحتضانالمساهمة في الترويج للفاعلين النمو 

 
 تنظيم المعرض الوطني للصناعة التقليدية التي ستمكن من تلبية 2010كما ستعرف سنة 

حاجيات الزوار والزبائن المحليين وكذا الصناع التقليديين العارضين ، إذ سيتم تهيئة فضاءات مالئمة 
  .بمدينة الرباط

  
دية األحياء التي يرتادها الناس بكثرة بمدينة الرباط سيستثمر المعرض الوطني للصناعة التقلي

وذلك عبر تهيئة فضاءات للعرض واألنشطة التجارية والثقافية والترفيه موزعة على مجموعة من 
  ).مركب موالي عبد اهللا(األماكن محددة مسبقا تتمحور حول موقع أساسي مركزي 

  
ومن . ن على المستوى الفردي التقليدييدعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة والصناع 

أجل رفع النسيج اإلنتاجي، يقوم برنامج العمل على مواصلة برنامج تصنيف المقاوالت 
الصغرى والمتوسطة  التي تمارس أنشطتها حاليا واستكشاف أخرى جديدة ومواكبة 
 الصناع التقليديين على المستوى الفردي أثناء التحوالت التي تعرفها المقاوالت المهيكلة

يقوم دعم الصناع التقليدين على المستوى الفردي على عدة جوانب من أنشطتهم مع . 
التركيز على الجانب التنظيمي وتحسين تنافسية منتوجاتهم وتعزيز سلسلة اإلنتاج وكذا 
تحديث معداتهم التقنية ولظروف التسويق والتمويل باإلضافة إلى تحسين ظروف 

 .العيش
 

يط وتصنيف جودة منتوج الصناعة التقليدية وكذا دراسات تنم تتعلق بإنجاز دراسات 
 ومواكبة تفعيل تحسين مسلسل اإلنتاجحول البحث والتنمية بهدف تجميع التصاميم و

    .الحلول المقترحة
  

  :وباإلضافة إلى ذلك، برمج قطاع الصناعة التقليدية انطالق إنجاز الدراسات التالية
  

  التقليدية للخدمات؛دراسة لتحديد إستراتيجية الصناعة 
 

دراسة تتعلق بإحداث جيل جديد من مناطق أنشطة الصناعة التقليدية لفائدة المقاوالت  
 الصغرى والمتوسطة؛

     
 البيع واإلنتاج الخاص بقطاع الصناعة التقليدية  تنمية وإعادة تأهيل فضاءات 
 فضاءات وكذا مواصلة إحداث) مجمعات وقرى ومناطق ألنشطة الصناعة التقليدية (

 .للبيع بالمحطات والمناطق السياحية الجديدة
 

 على المساهمة في إحداث مركب مندمج للصناعة 2010يقوم برنامج العمل برسم سنة و
 مليون درهم وإحداث منطقتين ألنشطة الصناعة التقليدية بوجدة 16,7التقليدية بالناضور بتكلفة تقدر ب 

 وإحداث قرية للصناعة التقليدية بخنيفرة بغالف مالي يقدر ب  مليون درهم4,3بتكلفة إجمالية تقدر ب 
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 مليون درهم 8 مليون درهم وإحداث قرية للصناعة التقليدية بتاوريرت بغالف مالي يصل إلى 3,3
)  مليون درهم1,6( وبتيزنيت )  مليون درهم8(وكذا إعادة هيكلة مركبات الصناعة التقليدية بآزرو 

وتل )  درهم400.000( وبخريبكة)  مليون درهم2( وبورزازات )  درهم مليون2( وبطنجة وتطوان 
  ). مليون درهم2,2(سفي آالفخارين ب

  
 : بما يلي2010، يتعلق برنامج العمل برسم سنة التكوينبخصوص و 

  
 لهذا المرصد الغالف المالي صفي هذا اإلطار سيخص: التكوين المهني داخل المقاولة 

 : لـ2010النوع من التكوين برسم سنة 
 

 للتكوين المهني في مجال ا مركز25مواصلة التأهيل على مستوى التهيئة وتجهيز  
  مقعد؛2.100الصناعة التقليدية التي ارتفعت طاقتها االستيعابية اإلجمالية  إلى 

 
إطالق إحداث المعهد العالي للصناعة التقليدية بهدف تطوير الكفاءات في مجال علوم  

صناعة التقليدية والتدبير وروح المبادرة للمقاوالت الصغرى الهندسة التطبيقية لل
 والمتوسطة وباإلضافة إلى التصاميم والفنون التطبيقية؛

  
المساهمة في إنجاز مشروع أكاديمية الفنون التقليدية بالمركب الثقافي لمسجد الحسن  

 .الثاني بالدار البيضاء
  

 : التكوين بواسطة التدرج المهني 
 

  :ع من التكوين على العميات التاليةيقوم هذا النو
  

  شاب في مجال الصناعة التقليدية؛51.000تكوين  
 

 ؛رفع الطاقة االستقبالية لمراكز التكوين بواسطة التدرج المهني 
  

 إعادة هيكلة العرض في مجال التكوين؛ 
  

 تأهيل وتعزيز الموارد البشرية؛ 
  

 تعزيز الشراكة مع مهنيي القطاع؛ 
 

 مة على مستوى أحواض الصناعة التقليدية؛إحداث آلية للحكا 
  

 تحسين جودة التكوين داخل المقاولة؛ 
  

 .تحسين التواصل حول نظام التكوين بواسطة التدرج المهني 
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 اتفاقية للشراكة مع غرف الصناعة التقليدية من أجل اإلشراف 24في هذا اإلطار، تم إبرام 
 بتكلفة إجمالية تقدر ب 2015 خريج في أفق 51.000على عملية تكوين بواسطة التدرج المهني لفائدة 

  . مليون درهم360
  

من أجل جعل المناطق النائية على الصعيد الوطني تستفيد من : الوحدات المتنقلة 
التكوين الذي تتطلبه المهن الواعدة للصناعة التقليدية الفنية واإلنتاجية، سيتم إحداث من 

سيتم تهيئة وتجهيز هذه . تنقلة للتكوين طرف قطاع الصناعة التقليدية  لفضاءات م
الوحدات بالمعدات التقنية والبيداغوجية من أجل توفير برامج خاصة للتكوين األساسي 

 .   والتكوين المستمر للصناع التقليديين
  

 والعامةالشؤون االقتصادية  6.3
  

الشؤون ة بالمكلفوزارة لل لفائدة 2010المخصصة برسم سنة اإلجمالية تبلغ االعتمادات 
  : يلي   موزعة كما،درهم 79.385.000 العامة ما قدرهواالقتصادية 
  
 درهم؛ 24.366.000 ................................   نفقات الموظفين -
 درهم؛ 40.981.000 ................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
 .درهم 14.038.000 .   ............................... نفقات االستثمار -
  

  :ستخصص االعتمادات المرصدة لفائدة هذا القطاع  لتمويل العمليات األساسية التالية
  

 : تحسين الحكامة االقتصادية كوسيلة لتنمية االقتصاد والمقاولة عبر 
  

في إطار اإلستراتيجية المقترحة الرامية إلى وضع آلية تمكن من  مناخ األعمالتحسين  
وى التقدم الحاصل في تنفيذ اإلصالحات وضمان انسجام المشاريع المنجزة تقييم مست

 ؛ومواكبة المغرب في إنجاز أولوياته في مجال تحسين مناخ األعمال
 تنمية ثقافة الحكامة الجيدة عبر دعم المعهد المغربي لإلداريين؛ 

 
لمبادئ المنافسة ستطالعات المتعلقة بالمنافسة بغية تحديد الممارسات المنافية االتكثيف  

 وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين؛الشريفة 
 

 :إنعاش قطاع االقتصاد االجتماعي التضامني عبر ما يلي 
 

همت الوزارة اوقد س.  التضامنيلتنمية االقتصاد االجتماعي الجهوية مخططاتالإعداد  
ب أن تساهم  سنة  ويرتق، وجهة مكناس تافياللتفي إعداد مخطط تنمية الجهة الشرقية

 في تفعيل مخططات جهات الرباط سال زمو زعير وواد الدهب لكويرة وكلميم 2010
 السمارة وتادلة أزيالل والدكالة عبدة؛

 
 الدعاية والتسويق المتعلقة بمنتوجات التعاونيات والترويج لقطاعتوسيع عمليات  

كذا تحسين خدمات  عبر المعارض الجهوية واألسواق الخاصة و،االقتصاد االجتماعي
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عقد مخطط مع الدولة يغطي  بالتوقيع على 2009والتعاون الذي قام سنة  مكتب التنمية
 ؛2012-2009الفترة 

 
التضامني، قصد التحكم تعزيز نظام المعلومات الخاص باالقتصاد االجتماعي  

 محاربة الفقر وإحداث فرص الشغل وإدماجالمعطيات المتعلقة بالقطاع الذي يساهم في 
 المرأة والشباب في مسلسل التنمية؛

 
  المندوبية السامية للتخطيط  7.3

  
 ما قدره 2010يبلغ الغالف المالي المخصص للمندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 

  : موزعا كما يلي ، درهم382.131.000
  
 درهم؛ 225.911.000 ................................   نفقات الموظفين -
 درهم؛ 85.883.000 ................معدات والنفقات المختلفة  نفقات ال-
 .درهم 70.337.000 .   ............................... نفقات االستثمار -
  
للمندوبية السامية للتخطيط لتفعيل إستراتيجية عملها التي دة وعتمادات المرصإلتخصص اسو

  : ترتكز على المحاور التالية
  

باإلضافة إلى العمليات اإلحصائية العادية،  دراسات اإلحصائية الكبرىمواصلة إنجاز ال 
 باالعتماد ،الكبرى كل خمس سنواتالبنيوية  إنجاز البحوث  حولوستنصب الجهود

والعمل والبطالة استهالك ونفقات األسر   جديدة تهم على الخصوصةمنهجيعلى أسس 
 خالل العملسيتم و. ع غير المهيكل والبنيات اإلنتاجية والقطاالمؤشرات اإلحصائيةو

 .2009 التي انطلقت سنة  إنجاز الدراسة الديموغرافيةمواصلةعلى  هذه السنة
 
 على التعرفيحتل البعد الجهوي مكانة خاصة في برنامج البحوث اإلحصائية التي تمكن من و

بحث المتعلق خاصة منها البحث الديموغرافي وال ،المؤشرات الديموغرافية والسوسيو اجتماعية
 من المستخرجة المعطيات وتمكن. بالتشغيل بالمجال القروي والحضري واالستهالك وخريطة الفقر

 . إعداد إستراتيجيات التنمية والمساعدة على اتخاذ القرارمنهذه الدراسات 
  

إعداد خارطة   عبرإعداد دراسات ديموغرافية وسوسيو اقتصادية وإعالمية ووثائقية 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإعداد  بغرض المساهمة في تقييم ،2007الفقر لسنة 

التقرير الوطني حول أهداف األلفية للتنمية واإلشراف على التقرير الوطني للتنمية 
لتحديث كما سيتم إيالء أهمية خاصة . للتنميةالبشرية بتعاون مع برنامج األمم المتحدة 

وج إليها عبر إحداث وحدة تابعة للمركز الوطني لجة المعلومات الوثائقية والولعام
 وجمع ومعالجة عنى بتتبع تُ،للتوثيق مكلفة بالذكاء االقتصادي واليقظة اإلستراتيجية

 ؛ حماية المعلومات المفيدة للفاعلين االقتصاديينووتوزيع 
 

ات  تتعلق العملي: الحسابات الوطنيةإعداد وللمعلومات اإلحصائيةتأهيل النظام الوطني  
 :المنجزة في هذا اإلطار بما يلي



 2010مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 
 

  مذكرة تقديم
 
 
 

188

 على الخصوص يتعلق األمر. إحصاء للسكانو يةتحيين اإلحصاءات االقتصاد 
بهدف التوفر على  2002-2001بأول إحصاء إقتصادي تم إنجازه خالل الفترة 

حوث االقتصادية ووضع تصنيف ورمز تعريفي موحد ببال خاصالستطالع لبنك 
تحليل اء السكان، ستتركز الجهود حول مواصلة وفي ما يخص إحص. للمقاوالت

 والذي تم استغالله بكيفية 2004نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
معمقة بفضل تقنيات القراءة األوتوماتيكية للوثائق وإعداد منهجية جديدة للمقاربة 

 ؛تهدف إلى تقييم السكان كل خمس سنوات
 

 واستكشاف مجاالت جديدة كاإلحصائيات تحسين جودة اإلحصائيات اإلدارية 
 ؛ أو التكنولوجيات الحديثة لإلعالم والتواصلالمتعلقة بالبيئة

 
 نظام المحاسبة الوطنية وفقوالجداول التحليلية  الحسابات الوطنية مواصلة إعداد 

 .1993ة نلألمم المتحدة لس
 

 ومدرسة علوم الوطني لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقىبالمعهد مالءمة تكوين األطر  
 مهندس 10.000 وخصوصا برنامج تكوين اإلعالم مع متطلبات إصالح التعليم العالي

 لإلحصاءالمعهد الوطني  رفع عدد خريجي  الذي يرمي إلى2010سنويا في أفق 
 .   2010 في أفق مهندسا 214 إلى 136 من واالقتصاد التطبيقي

  
IV .القطاعات اإلدارية  

  

 الـداخـلية 1.4
  
 درهم 16.719.841.000ما قدره  2010المرصد لوزارة الداخلية برسم سنة اإلعتمادات بلغ ت
 :كما يلية موزع

  
  درهم؛10.323.841.000  ...………………........…… نفقات الموظفين -
  درهم؛3.059.500.000  .............…… نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛2.780.000.000  ………....................…… نفقات االستثمار-
  درهم؛200.000.000  ...... الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية-
   درهم؛10.000.000  ...........……  صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني-
   الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية-

  درهم؛120.000.000  .......................................ووثائق السفر
  . درهم226.500.000 ............  تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة  -
  
 الذي يهدف 2012-2008 تفعيل المخطط الخماسي ميزانية وزارة الداخلية في إطار ندرجت

الممركزة   المصالح الالرفع من دينامية وذلك من أجل ،تعزيز اإلدارة الترابية ومصالح األمنأساسا إلى 
قصد تعزيز فعالية تدخالتها ومالءمة مهامها مع التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية  

  .واألمنية
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  : التاليةإلى تحقيق األهداف األساسية ترمي هذه اإلستراتيجيةوفي هذا اإلطار، 
  

  تحسين التدابير األمنية؛ 
 

 ؛ ير اإلدارة الترابيةترسيخ الديموقراطية المحلية عبر تحديث وتحسين تسي 
 

المركزية عبر الدعم المستمر للقدرات اللوجستيكية والتقنية للمصالح تعزيز ال 
 الالممركزة؛

 
 الجماعات في عالقتها مع مواردلإلدارة الترابية  االستقاللية اللوجستيكية والمالية  دعم 

 ؛ المحلية
  

 المشاريع المرتبطة تنفيذل الدعم المالي لألقاليم والعماالت من أجتقديم مواكبة وال 
 بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

 
 . تدخالت الوزارة في مجال محاربة اآلفات والظواهر غير المتوقعةتطوير 

  
إلى  المخصصة لهذه الوزارة االعتمادات المالية من أجل تحقيق األهداف المذكورة، ترمي

  :يةتغطية النفقات المتعلقة بالعمليات األساسية التال
  

-I اإلدارة العامة: 
  

  :على المستوى المركزي-1
  

تحسين ظروف اشتغال بتحديث البنيات الحالية أساسا عبر تتعلق العمليات المبرمجة أساسا 
واستكمال مراكز القيادة باألثاث المكتبي والمعدات المعلوماتية وأنظمة اإلتصال ووسائل التنقل وتجهيز 

تجهيز المقرات الجديدة وتنمية وتأمين شبكات ووسائل االتصال تأهيل مقرات المصالح المركزية و
  .واإلرسال للوزارة

  
  :على المستوى الترابي -2
  

إلى تقريب اإلدارة من المواطنين عبر مواصلة تنفيذ عملية جواز تهدف العمليات المبرمج 
ة وملحقات إدارية  عمالة جديدة وبناء قيادات جديد13ال بناء مقرات غالسفر البيومتري وانطالق أش

وظيفية في المناطق غير المتوفرة على مساكن تابعة الحالية وبناء مساكن لقيادة اوتأهيل مراكز 
  . وصيانة مقرات األقاليم والعماالت ومراكز القيادةلألمالك المخزنية وتأهيل 

  
  :الوقاية المدنية -3
  

 حول العمليات األساسية 2010سنة يتمحور برنامج العمل المعتمد لتعزيز الوقاية المدنية برسم 
  :التالية



 2010مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 
 

  مذكرة تقديم
 
 
 

190

 تنمية الموارد البشرية وتحسين تدبيرها؛ 
 

 نقلةوحدات متو مركزا لإلغاثة وثالث 16تحسين تغطية التراب الوطني عبر إحداث  
 ؛ويةالجهت للتدخال

  
  للوقاية المدنية؛التدخليةقدرات التأهيل التجهيزات من أجل تعزيز  

  
  .إلسعافتعزيز حظيرة سيارات ا  

  
  : اإلنعاش الوطني-4

  
يهدف برنامج عمل اإلنعاش الوطني إلى إحداث فرص الشغل عبر إنجاز مشاريع محلية 

  .ومحاربة الفقر والتهميش
  

ما ك "تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة" صندوقوتتجلى اهم األوراش المندرجة في إطار 
  :يلي

  
 حماية واستصالح األراضي  ولمناطق الحضريةتنمية البنيات التحتية المحلية وتجهيز ا 

وإعادة تشجير المساحات الخضراء وحفر اآلبار وتهيئة المسالك وكذا تنظيف وصيانة 
 المساحات الخضراء من أجل تحسين إطار عيش السكان؛

 
نجاز مشاريع إلعبر تعبئة قدرات العمل المتاحة في هذه األقاليم  الجنوبيةاألقاليم  تنمية  

 .التجهيزالبناء و
  

II- إدارة األمن 

  :ألمن الوطنيا -1

تتعلق العمليات المبرمجة برسم االمن الوطني بتقليص االنحراف والجريمة وكذا تحديث وسائل 
 :وتهم أساسا ما يليالعمل 

  
 تعميم نظام عدسات المراقبة الرامية إلى تعزيز النظام األمني؛ 

 
 لمملكة؛امدن بعض استكمال مشروع اإلرسال الرقمي على مستوى  

  
 تجهيز وتحديث البنيات المعلوماتية؛ 

  
 تقوية وسائل التدخل؛ 

 
 تنمية تكوين الموارد البشرية؛ 
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 .ومية األخرى في مجال التنسيق االمني وتكوين األطركتنمية الشراكة مع المصالح الح 
 

  :القوات المساعدة -2
  

 القوات المساعدة وتتمحور تنظيم ومواصلة تحديث 2010 العمليات المبرمجة برسم سنة ترمي
  :حول ما يلي

  
 ؛  وإتمام مشاريع بناء الثكناتتعزيز 

  
الشطر الثالث واألشطر الموالية إنجاز دراسات تتعلق بالمشاريع المندرجة في إطار  

 ؛ من مخطط التفعيل
 

 اقتناء المعدات وتوفير البنيات التحتية الضرورية إلحداث الوحدات المبرمجة في إطار 
 .   الخماسي المذكورالمخططمن  ثالثالشطر ال

 
  المالية  االقتصاد و2.4

  
 ما قدره 2010المالية برسم سنة االقتصاد و لفائدة وزارة المرصدةتبلغ االعتمادات 

  :درهم وتوزع كما يلي 2.434.980.000
 
  درهم؛1.837.080.000  ................... نفقات الموظفين -
  درهم؛259.000.000  ....ختلفة نفقات المعدات والنفقات الم-
  . درهم338.900.000  .................... نفقات االستثمار-
  

  :في إطار المحاور اإلستراتيجية التالية 2010سنة ل االستثماريبرنامج ال يندرج
  

ترمي هذه العملية اإلستراتيجية إلى تعزيز موارد الدولة  . تحسين المالية العمومية 
 : وتتعلق العمليات األساسية بما يلي. ة النفقات العموميةوضمان فعالية ونجاع

 
عبر تحديث النظام الجبائي في إطار اإلصالحات المعتمدة لهذه : تعزيز موارد الدولة 

 تفعيل اتفاقيات 2010صعيد الجمركي، ستواصل الوزارة سنة العلى  هكذا، و.الغاية
للطابع المادي لتحصيل الرسوم الشراكة وتحرير المبادالت الموقعة والرفع التدريجي 

وستتم مواكبة هذه العمليات عبر مواصلة اإلصالحات الرامية إلى تعزيز . الجمركية
  .نظام المحاربة التزوير الفاتورات والغش والتهريب

  
وبغية تعزيز االستثمار العمومي  ،في هذا اإلطار. التحكم في النفقات العمومية 

عمليات المتعلقة العبر لتحكم في النفقات التسيير ستتواصل المجهودات الرامية إلى ا
 وتعبئة التمويالت التفضيلية الخارجية لفائدة اإلصالحات بالتحكم في المديونية العمومية

   .والمشاريع ذات األولوية
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تهدف هذه العملية إلى تحسين تنفيذ نفقات الدولة . تحديث تدبير المالية العمومية 
رسوم وكذا تسريع معالجة المعطيات وشكايات وتسهيل تحصيل الضرائب وال

 :نان أساسيا مشروع2010 في هذا اإلطار برسم سنة ويندرج ،المواطنين
 

في هذا الصدد تتعلق العمليات المبرمجة بما . تنفيذ نفقات الدولة والمحاسبة العمومية 
 :يلي

 
اسبية  وتعلق األمر بنظام للمعلومات المالية والمح.التدبير المندمج للنفقات 

ترشيد وتبسيط سيمكن من تدبير فعال وناجع للنفقة العمومية خاصة عبر 
المسارات والمساطر وتسريع مسلسل إعداد قانون التصفية وإعداد جداول 

وسيدخل هذا النظام مرحلة .  قانون الماليةالتتبع الالزمة للتحكم في تنفيذ
 ؛اعات الوزارية، تتعلق بتعميم استعماله على مجموع القط2010حاسمة سنة 

 
يتجلى هذا اإلصالح في إعداد نظام معلوماتي . إصالح المحاسبة العمومية 

مركزي يمكن من تعميم واندماج تسجيل العمليات المحاسبية انطالقا من 
األخذ بعين هذا الورش  ويروم. تية من مختلف بنوك المعطياتأمعلومات مت

الموازنية والمحاسبة اإلدارية المحاسبة المتعلقة بالعمليات مجموع لاالعتبار 
والمحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية وتتبع العقارات وتدبير الخزينة والتنقيط 

  .المحاسبي والتحليل المالي باإلضافة إلى تجميع الحسابات
 

 على إصالح 2010سيتم العمل خالل سنة . إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية  
  األداء في تدبيرتقييمظيمي لقانون المالية الذي سيكرس مبدأ قانون القانون التنال

كما . الموارد العمومية وتعزيز البرمجة المالية وكذا تنمية افتحاص السياسات العمومية
يروم هذا اإلصالح الرفع من نجاعة النفقات العمومية وتحسين التقائية السياسات 

  .العمومية
  

 هذا شملوي. يع مجال عمل القطاع القطاع الخاصإعادة هيكلة القطاع العمومي وتوس 
المحور اإلستراتيجي تنمية االستثمارات والمقاوالت العمومية بهدف تحسين الميزان 

توسيع مجال وإعادة هيكلة بعض القطاعات ذات القيمة المضافة العالية قصد  ،التجاري
لحكامة الجيدة ل ميثاقتحسين حكامة المقاوالت العمومية عبر وضع كذا  و،المنافسة
 . بين الدولة والمقاوالت العموميةيةالتعاقدالعالقات وتعزيز 

  
يعمل القطاع المكلف بالمالية على مواكبة اإلصالحات . مواكبة اإلصالحات القطاعية  

 :المعتمدة من طرف باقي الوزارات عبر عمليتين رئيسيتين
 

 2010واصل الوزارة سنة هذا الصدد، ستفي هذا . تعبئة العقار لتشجيع االستثمار 
سياستها اإلرادية لوضع رهن إشارة الفاعلين العموميين والخواص األراضي التابعة 
لملك الدولة من أجل إنجاز المشاريع االستثمارية بمختلف القطاعات كالسكن 

 االقتصادي والصناعة والسياحة؛
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ية وتخليق وضع اإلدارة اإللكترونعبر  2010خالل سنة  تبسيط المساطر مواصلة 
 .الحياة العامة وتحسين الحكامة

  
 :يضم هذا المحور العمليات التالية. تحديث اإلدارة وتحسين جودة الخدمات 

  
 الالزمة لتفعيل مواصلة إنجاز أشغال بناء وتهيئ مقرات المصالح الخارجية للوزارة 

كاليف  وترشيد تالنفقات المرتبطة بالكراءالتوجيهات الحكومية الرامية إلى تقليص 
 على تتعلق إنجاز عدد من المشاريع الهامة 2010وستعرف سنة  .االستغالل

وبناء مساكن وظيفية   وتازةجديدةالكل من ببناء دائرة األمالك المخزنية بالخصوص 
باإلضافة إلى . داري للمصالح الجمركية بطرفايةاإلمقر للالشطر األول بالعيون وبناء 

بالشبكات الكهربائية واالتصاالت للدوائر  وربط توقع إنجاز أشغال تهيئةذلك، ُي
  .المخزنية بكلميم والعيون وكذا تهيئة دار الضريبة بالراشيدية

  
الخزينة والمالية  خاصة بمديرية الميزانية ومديرية وضع مخططات مديرية للمعلوميات 

 ،لمالية وزارة االقتصاد واالتي تُِعدها ومن أجل تأمين المعطيات والمعلومات .الخارجية
  :ويتعلق األمر بما يلي 2010تم برمجة مشروعين كبيرين سنة تس

  

الوزارة والذي ُيعرف بكونه مجموعة من  عملإعداد مخطط لضمان مواصلة  •
 العمليات التي تساهم في ضمان مواصلة عمل اإلدارة؛

 
يهدف هذا المشروع إلى تجميع . إحداث بنك مركزي للمعطيات باإلدارة المركزية •

ن جودة الخدمات ي تحسبهدفلمعطيات للمديريات التابعة لإلدارة المركزية بنوك ا
المعلوماتية وسالمة البنيات التحتية واستمرارية الخدمة مع ترشيد استعمال وتدبير 

  .البنيات التحتية المعلوماتية للمديريات التابعة لإلدارة المركزية
  

 مختلف المديريات علىلمنهجية هذه ا تعميم من خالل اعتماد التعاقد داخل الوزارة 
طار النفقات على إلى جانب إدبير حسين ال وسيلة لتها باعتبار،والمصالح الخارجية

 من متابعة 2010وستمكن عقود األداء المتعددة السنوات خالل سنة . المدى المتوسط
 .عمل المديريات بواسطة مؤشرات األداء المتفق عليها

 
ذي يعتبر بمثابة أرضية لتعزيز مالءمة المدارك  الوضع ميثاق الموارد البشرية 

   .موميةعاإلدارة الالتي تعرفها المهنية للموظفين مع الحاجيات المتعلقة بالتحوالت 
 

  العدل  3.4
  

 2.884.422.000 إلى 2010المرصدة لوزارة العدل برسم سنة اإلجمالية تصل االعتمادات 
  : موزعة كما يلي ،درهم

  
  درهم؛2.214.709.000  ....................................:.. نفقات الموظفين-
  درهم؛335.600.000  :...................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم334.113.000  :...................................... نفقات االستثمار-
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الصندوق "رهم مبرمجة في إطار  مليون د280يضاف إلى هذا المبلغ غالف مالي يصل إلى 
  ." والمؤسسات السجنيةدعم المحاكملالخاص 

  
إصالح قطاع بتندرج ميزانية هذه الوزارة في إطار ترجمة التوجهات الملكية السامية المتعلقة 

  : القضاء والتي تتمحور حول األهداف التالية
  

مجلس قوية دور ال تكريس دولة الحق والقانون عبر تبهدف تعزيز استقاللية القضاء  
وكتاب الضبط في اتجاه مزيد من المهنية األعلى للقضاء ومراجعة نظام القضاة 

 مراجعة اإلطار القانوني المنظم لمختلف المهن المرتبطة بالقضاء؛كذا والمسؤولية و
 

 وضمان ،تحديث المنظومة القانونية للقضاء على الخصوص عبر تحسين مناخ األعمال 
الوساطة والتحكيم عن طريق ن لحلول بديلة لتصفية المنازعات شروط لجوء المتقاضي

  وكذا إحداث مرصد وطني لإلجرام؛، ومراجعة المسطرة الجنائية،تراضيوال
 

 القضائية واإلدارية عبر اعتماد حكامة جديدة لإلدارة المركزية تحديث البنيات 
ستجيب يشيد خارطة وتنظيم قضائي ر وكذا اعتماد الالتمركزوالمحاكم على أساس 
  لحاجيات اإلصالح؛

  
 تأهيل الموارد البشرية من خالل التكوين والتقييم ؛ 

 
وتسهيل ولوج ، وتعقيد وبطء العدالة  من هشاشةوالحدالرفع من النجاعة القضائية،  

 ؛جودة األحكاموشفافية وضمان وتبسيط المساطر،  ،المتقاضين إلى المحاكم
 

  ؛واستغالل النفوذتخليق القضاء لتحصينه من االرتشاء  
  

  :وتتجلى أهم العمليات المبرمجة من طرف وزارة العدل في ما يلي
  

د القضاة وموظفي اعدأ وتعزيزمواصلة عمليات إعادة إنتشار الموارد البشرية  
 المحاكم؛

 
 والتكوين المستمر للقضاة وكتاب الضبط وكذا الملحقين تعزيز التكوين األساسي 

  عبر المعهد العالي للقضاء؛القضائيين وذلك على الخصوص 
 

 الرفع من القدرات التواصلية لوزارة العدل؛ 
 

تحسين البنيات التحتية والتجهيزات التقنية من خالل برنامج إصالح المحاكم ووضع  
 شبكة للتواصل ترمي إلى تسهيل ولوج المتقاضين إلى المعلومات القضائية؛

 
 االرتشاء الحد مندالة الجنائية بغرض تحيين القوانين واألنظمة عبر تعزيز آليات الع 

 ؛ غسل األموالمكافحةحماية االستثمار وفي وتعزيز دور القضاء 
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اكم عبر المحافظة على الوثائق القضائية ووضع نظام لتدبير حالمتحديث مواصلة  
 المعلومات القضائية؛خاصة بشبابيك الملفات والمكتبات وكذا إحداث 

  
كم قضاء امح"واألقسام المسماة  المحاكم االبتدائيةمواصلة برنامج تهيئة وتجهيز  

 ؛ وبن سليمانالرباطمن خالل إنطالق مشاريع بناء محاكم األسرة ب "األسرة
 

تيفلت وتينغير وسيدي إيفني ودريوش وسوق (انطالق أشغال بناء ست محاكم ابتدائية  
عبر إحداث  لقربا إستراتيجية إلى تفعيلهدف هذه العملية وت). والد نمة وطرفاية

 محكمة ابتدائية على مستوى كل عمالة؛
 

  محاكم5و) طنجة والدارالبيضاء ومراكش ووارزازات( محاكم استيناف 4تهيئة  
  ؛)طنجة ومكناس ومراكش وفاس وقلعة السراغنة وأكادير(ابتدائية 

 
 تأهيل المحاكم عبر توسيعها وتجديدها؛مواصلة برنامج  

 
  االبتدائية المحاكموتهيئةببناء بتتبع قة على الخصوص م المتعلاتعزيز تنفيذ بعض المه 

وتهدف هذه العملية إلى تسريع وتيرة تنفيذ .  الدبير المفوضباعتمادومحاكم االستيناف 
 هذه المشاريع والتحكم في تكلفة إنجازها؛

 
  المحاكم ؛الصادرة عنلجة الملفات وإصدار تنفيذ األحكام القضائية اتسريع وتيرة مع 

  
  ضد وزارة العدل؛الصادرة عن المحاكم  األحكام القضائية واإلدارية تنفيذ 

 
 .مالءمة الخارطة القضائية مع التقسيم اإلداري الترابي 

  
  إدارة السجون وإعادة اإلدماج 4.4

 
برسم سنة  إلدارة السجون وإعادة اإلدماجدة والمرصاإلجمالية تصل االعتمادات  

  :عة كما يلي  موز، درهم1.465.672.000 إلى 2010
  
  درهم؛522.672.000  :...................................... نفقات الموظفين-
  درهم؛535.000.000  :...................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم408.000.000  :...................................... نفقات االستثمار-
  

 الصندوق الخاص لدعم "ضمن مليون درهم 120لغ غالف مالي يصل إلى يضاف إلى هذا المب
  ".المؤسسات السجنيةو المحاكم

  
للهيئة العامة إلدارة السجون عمل اإلستراتيجي الوستمكن هذه اإلصالحات من تمويل برنامج 
  :وإعادة اإلدماج والذي يتمحور حول العمليات التالية
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ء المؤسسات السجنية على الخصوص عبر مواصلة تاهيل شروط عيش وإيواء نزال 

  ؛ و ظروف اإليواء و النظافة و الخدمات العالجيةبالتغذية المتعلقة ين المؤشراتستح
  

تاوريرت وآيت ملول وفاس وآزرو وكلميم  (إنطالق أشغال بناء سجون محلية جديدة 
سرية من أجل الحفاظ على الروابط األ في إطار إستراتيجية القرب) وإمزورن وأصيلة

التي ال تستجيب للمعايير النائية والمتهالكة والتغيير التدريجي للمؤسسات السجنية 
 األمنية؛

 
تخصيص الموارد الالزمة إلعادة اإلدماج االجتماعي للنزالء عبر تنمية برامج التعليم  

  وتحسين األجرة اليومية الممنوحة للنزالء،نشطة السوسيو ثقافيةاألوالتكوين المهني و
عبر  وتحسين نسبة التأطير ،مؤدى عنها داخل المؤسسات السجنيةال لخدماتعن ا

 تقديم المساعدة االجتماعية للنزالء؛بتعزيز أعداد المستخدمين المكلفين 
 

المراقبة   لتعزيزارذاإلنيدها بأنظمة وتعزيز األمن داخل المؤسسات السجنية عبر تز 
 أعداد المستخدمين المكلفين من خالل الرفع منوالمحافظة على سالمة النزالء 

 بالحراسة ؛ 
 

تحسين مردودية مستخدمي المؤسسات السجنية عبر اعتماد دليل عملي يوضح المهام  
بالنسبة لمختلف المهام وتعزيز الواجب إنجازها بالنسبة لكل نوع من المستخدمين 

ب  بالقرن المستخدميفئاتسالمة السجون وبناء مساكن وظيفية من أجل إيواء بعض 
آسفي والسجون المحلية لواد زم وبني -المنزل المركزي لمول البركي(من السجون 

 ؛)مالل وخريبكة والجديدة وآسفي وتطوان
 

 : عبرهاوتنمية كفاءاتالموارد البشرية دبير تتحديث   
 

 تعميم المعلوميات على مستوى المصالح المركزية للمؤسسات السجنية؛ 
 

 المستمر ألطر إدارة السجون عبر بناء مؤسسة توفير التكوين األساسي والتكوين 
بالقرب من السجن المحلي لتيفلت من أجل تلقين المتدربين للتكوين في هذا المجال 
 دروسا نظرية وتطبيقية؛

 
اإلداريين على الخصوص في  خارجيين بغية تكوين فاعلينإعداد اتفاقيات الشراكة مع  

  . مجاالت المحاسبة والصفقات العمومية
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  والتعاونالشؤون الخارجية  5.4
  

  إلى2010المرصدة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسم سنة اإلجمالية تصل االعتمادات 
  : موزعة كما يلي،درهم 2.061.612.000

  
  درهم؛1.414.500.000  ................... نفقات الموظفين -
 هم؛ در534.274.000  .... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم112.838.000  .................... نفقات االستثمار-
  
 وستمكن من 2010دف هذه االعتمادات إلى تمويل برنامج عمل هذه الوزارة برسم سنة ته

والرقي بإشعاعها الثقافي بالخارج المحافظة على مصالح البالد إلى مواصلة المجهودات الرامية 
المغربية وكذا تحديث التمثيليات الدبلوماسية  الصادراتية وتنمية والروحي وجلب االستثمارات األجنب

  .والقنصلية بالخارج
  
تضاف إلى هذه االعتمادات، المداخيل الذاتية لمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة لمديرية و

 الرامية على الخصوص إلى تعزيز الوسائل الموضوعة رهن إشارة ،الشؤون القنصلية واالجتماعية
خدمات المقدمة بالخارج خاصة عبر التفعيل التحسين جودة بغية يليات الدبلوماسية والقنصلية التمث

  .اإللكترونية وجواز السفر البيومتريالوطنية التدريجي للخدمات القنصلية عن بعد ووضع البطاقة 
  

ف  األهدا وتتجلى. على المقاربة المرتكزة على النتائجا اعتمادالعملياتوسيتم إنجاز هذه 
 في تحديث وسائل التدبير وتنمية نظام المعلومات وتكوين الموارد البشرية بغرض تمكينها من الُمتََوخاة

    .اكتساب ثقافة تقييم األداء
  

  : أساسا بما يلي2010تتعلق العمليات المبرمجة برسم سنة  وفي هذا اإلطار، 
  

 :  خاصة عبر بالخارجالرصيد العقاريمواصلة إنجاز برنامج تنمية  
 

  بإسالم اباد؛ مركب دبلوماسيإتمام أشغال بناء 
 

 ؛واشنطن بقطعة أرضيةبناء  
 

 ط؛وإنجاز مركب دبلوماسي بنواكش 
 

  .ليلمدينة بناء قنصلية ب 
  

من طرف  توقعيبرنامج تم إعداد  ،في إطار التدبير الفعال للرصيد العقاري للدولة بالخارجو
في نفس يأخذ بعين االعتبار وتناءات العقارية بالخارج تعلق باالقيو 2012-2009لفترة يغطي االقطاع 
 الجالية حجمبوالمعايير المتعلقة على الخصوص  باالقتناءات المزمع إنجازها رتبطةألولويات الماالوقت 
  .اإلقامةة ببلد يالمغرب
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تنمية عمليات إصالح وتهيئة وصيانة الرصيد العقاري على الصعيد المركزي  
   على تجهيزها؛وبالخارج وكذا العمل

 
 . بالخارج برنامج التكوين المستمر خاصة لفائدة أعضاء السلك الدبلوماسيتعزيز 

 األكاديمية الملكية للدراسات الدبلوماسية من خالل شروعوسيتم تعزيز هذا البرنامج 
السلك الدبلوماسي في  نتكوين الموظفيتبطة على الخصوص برفي مزاولة مهامها الم
وتوحيد لرفع من كفاءاتهم وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين والقنصلي من أجل ا

 خاصة تلك المتعلقة بالعقود العدلية والحالة المدنية والمهام ،واإلجراءاتالمساطر 
  واالقتصادية لدى تمثيلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج؛ستشاريةاال

 
دعم   الذي يهدف إلى"IIا ميد"برنامج دعم اتفاقية الشراكة ل  الشطر الثالثإنجاز 

 إنجاز مختلف مكونات اتفاقية الشراكة عبر مدها بالخبرة فيمجهودات اإلدارة 
 ؛لذلكوالمساعدة التقنية ووسائل العمل الالزمة 

 
 نظيراتها باإلتحاد األوربي عبر تفعيل مع التشريعات والقوانين المغربية مالءمة 

 ي والتقني؛مجاالت جديدة للتعاون االقتصادي واالجتماع
  

 وربية؛تعزيز الشراكة بين المؤسسات المغربية واأل 
 

   .تحسين األداء اإلداري للمؤسسات العمومية المغريبة 
 

   الجالية المغربية المقيمة بالخارج6.4
  

للوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة تصل االعتمادات المرصدة 
  : موزعة كما يلي،درهم 399.997.000 إلى 2010نة  برسم سبالخارج

  
  درهم؛10.912.000  ................... نفقات الموظفين -
  درهم؛203.085.000  .... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم186.000.000  .................... نفقات االستثمار-

  
 على المدى المتوسط والتي تهدف أساسا تهاتيجيتندرج ميزانية هذا القطاع في إطار تفعيل إستر

ارج من مواطنتهم الكاملة وتنمية مصالحهم وتشجيع مساهمته في خ المواطنين المغاربة بالتيع تمإلى
  .الحياة الوطنية

  
 بتدبير الملفات المتعلقة بالهجرة راف المعنيةطهذا، ويتم إنجاز هذه العمليات بتشاور مع األ

يدة في مجال الهجرة من شأنها مواكبة التحوالت التي تعرفها الجالية المغربية عبر انتهاج سياسة جد
  .واالستجابة لحاجيات خاصة في ظل األزمة

   
 حول البرامج 2012-2010للفترة  ه الوزارة ترتكز إستراتيجية عمل هذفي هذا الصدد،و

  :الثالث التالية
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 المغاربة المقيمين بالخارج نامج المراكز الثقافية الذي يهدف إلى تشجيع اندماجرب 
ببلدهم  هم بالثقافة والحضارة المغربية لتوطيد ارتباطتعريفهم المستقبلة وبالبلدان
  االقتصاد المغربي؛ورفع مساهمتهم فيلتنمية البشرية ل هم ودعماألصلي

 
 الجاليةالبرنامج االجتماعي الرامي إلى تعزيز تواجد الدولة المغربية بالقرب من   

وتقديم المعلومات والتوجيه والتأطير   واإلصغاءستقبالتحسين االبالخارج عبر  ةالمقيم
الخدمات االجتماعية المقدمة على مستوى القنصليات ب الرقي من خالل االستشارةو

 ونقل ،ة والوسائل المادية وتحسين قدرات هذه المصالحيالموارد البشروتعزيز 
 في وضعية هشة وتنمية ونيوجدية الذين بالنسبة ألفراد الجالإلى المغرب الجثامين 

   ؛الشراكة مع الجمعيات العاملة بهذا المجال
 

لتمكينها من الدفاع عن برنامج دعم الجمعيات الرامي إلى تعزيز قدرات هذه الهيئات  
وذلك من  ،حقوق ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج والمساهمة في تنمية المغرب

قدرات التدخلية اللى البرنامج والمكونين وكذا تقوية  تكوين الفريق المشرف عخالل
 للجمعيات المغربية؛

 
   : التاليةالعمليات حول 2010برسم سنة المعتمد  يتمحور برنامج العملفي هذا اإلطار، و
  

 ؛مواصلة المجهودات التحديث والترشيدتعزيز وسائل عمل الوزارة خاصة عبر  
 

ر حول هجرة المغاربة في مختلف أنحاء تشجيع إنجاز الدراسات والبحوث والحوا 
دراسة إستراتيجية وطنية مندمجة حول الهجرة ودراسات ب  ما يتعلق خاصة،العالم

 موضوعاتية حول األجيال الجديدة من المغاربة المقيمين بالخارج؛
 

 ،اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارجك بالمغرب ةثقافيال السوسيو مواصلة العمليات 
  مخيمات صيفية وكذا تنظيم الجامعة الصيفية للمغاربة المقيمين بالخارج ؛وتنظيم

  
إحداث وتعزيز المصالح االجتماعية بالقنصليات المغربية بالخارج وتنمية الشراكة مع  

 ؛العاملة في هذا المجالالجمعيات الوطنية 
 

 ؛بدول االستقبال مواصلة وضع برنامج إحداث مراكز ثقافية 
 

من أجل ر المتخذة من طرف الحكومة لفائدة الجالية المقيمة بالخارج تكريس التدابي 
 وتتعلق هذه التدابير على الخصوص بما .العالميةاالقتصادية  األزمة مواجهة تداعيات

  :يلي
 

 ؛إحداث صندوق إلنعاش استثمارات مغاربة العالم تابع للصندوق المركزي للضمان 
 

 شروط المقيمين بنفس" ضمان السكن"ج لولوج المغاربة المقيمين بالخارتوسيع  
 بالمغرب؛
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 .التحويالت البنكيةتقليص تكاليف  
  

يتضمن الغالف المالي المرصد لفائدة هذه الوزارة اإلعانة المخصصة وباإلضافة إلى ذلك، 
 الروابط التي تجمع المغاربة الذي يهدف إلى توطيدلصندوق الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج 

لفائدة الجالية  عمليات  تمويل هذه اإلعانة إلى المساهمة فيوتروم. نين بالخارج ببلدهم األصليالقاط
  .         والدينية والسوسيو ثقافية  التعليمية المجاالتتهم على الخصوص المغربية

  
  االتصـــال  7.4

  
 قدره  ما2010المرصد لفائدة قطاع االتصال برسم سنة اإلجمالي يبلغ الغالف المالي 

  : كما يلي اموزع ،درهم 1.473.135.000
  
  درهم؛60.252.000  ................................ نفقات الموظفين -
  درهم؛300.968.000  ................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛841.915.000  ................................. نفقات االستثمار-
  . درهم270.000.000  ..نمية المجال السمعي البصري الوطني صندوق ت-
  

إصالح المجال السمعي البصري الذي يهدف  موالة ويندرج برنامج عمل هذه الوزارة في إطار
  .مجالقطاع وتنمية المبادرة الخاصة في هذا الالأساسا إلى تحرير 

  
  :ألساسية التاليةالوزارة المعنية حول المحاور ا ةإستراتيجركز تولهذه الغاية، ت

  
  رقم  التي تم إحداثها بموجب القانونتعزيز دور الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري 

 1-04-257الظهير الشريف رقم ( المتعلق باالتصال السمعي البصري 03-77
كمؤسسة عمومية تتكلف بتنظيم المجال السمعي البصري ) 2005 يناير 7بتاريخ 

 المطالبوندفاتر التحمالت التي يتقدم بها الفاعلون خصوصا عبر المصادقة على 
 ،ترام واجبات الشركات الوطنية العاملة في المجال السمعي البصري العموميحاب

  ؛والمتعلقة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال اإلذاعة والتلفزة والبث واإلنتاج واإلشهار
 

 ؛ عملهافي تنفيذ برامج الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزةمواكبة  
 
 الشركات تلزم،  المذكور77-03 من القانون رقم 51طبقا لمقتضيات المادة وفي هذا اإلطار، و

 تحدد األهداف ع الدولةم  برامجع عقوديالوطنية العاملة في المجال السمعي البصري العمومي توق
  .المزمع إنجازها والوسائل المتاحة لبلوغها

  
والتلفزة أول عقد برنامج تم توقيعه مع الدولة برسم الفترة وقد أنجزت الشركة الوطنية لإلذاعة 

 بتقديم الدعم 2011-2009، وعلى غرار ذلك تقوم الدولة في إطار عقد البرنامج للفترة 2006-2008
اإلخبار والتربية ب المتعلقةالمالي لهذه الشركة التي التزمت بمواصلة مهمتها في تقديم الخدمة العمومية 

      :عبر االلتزامات التاليةالمجتمع المغربي،  بة لكافة شرائحبالنسوالترفيه 
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 ها في ما يخص نسبة تتبع برامجها؛تتعزيز وضعي 
 

المحطة اإلذاعية للحسيمة في وتنويع العرض العمومي عبر شروع التلفزة األمازيغية  
 العيون؛ بةيلفزالقناة التبث برامجها وكذا تعزيز 

 
 ة عالية تعتمد على مبدأ القرب؛التميز بتقديم برامج ذات جود 

 
بتكار والتحسين المستمر لجودة اإلنتاج الوطني وتحفيز االتعزيز المجهودات لتطوير  

 .البرامج
  

هذا، ومقابل الموارد المالية المعبأة من طرف الدولة لفائدة الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 
شركة االستجابة للشروط المتعلقة بالجوانب  على هذه العين يت2011-2009برنامجها للفترة إلنجاز 
  :التاليةالتقنية 

  
تعزيز تغطية التراب الوطني في مجال التلفزة الرقمية األرضية واإلذاعة ذات الذبذبة  

 ؛التراتبية
 

 تنمية وتنويع الخدمات المقدمة عبر تحسين جودة مختلف برامج اإلذاعة والتلفزة؛ 
 

 دعم اإلنتاج الوطني؛ 
 

عبر تفعيل مخطط التكوين المتعدد السنوات ومالءمة كفاءة رد البشرية تدبير الموا 
  ة؛نتاجياإلمستخدميها مع متطلبات الترشيد والرفع من 

  
وفيما يتعلق بالمجاالت األخرى التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة المكلفة باالتصال فإن 

  :يضمن العمليات التاليةبرنامج عمل الوزارة 
 

 وذلك من ،عرضال التعددية وتنوع بهدف تكريسفة الوطنية لصحاا مواكبة تطور 
تمثيلياتها وتوسيع وكالة المغرب العربي لألنباء تجهيزات خالل المساهمة في تحديث 

 ؛على المستوى الوطني والدولي
  

عبر تجديد تجهيزاته الديداكتيكية خاصة مساندة المعهد العالي لإلعالم واالتصال  
التحوالت التي يعرفها و المتخرجين مع حاجيات سوق الشغل لتمكينه من مالئمة تكوين
 .القطاع السمعي البصري

 
، تجدر اإلشارة إلى أن الدولة تخصص تقديم الدعم للصحافة الوطنية المكتوبةفي ما يخص و

بهدف تأهيلها ومواكبتها لمستجدات منحة سنوية برسم الدعم المالي لفائدة الجرائد ومقاوالت الصحافة 
  . جيا اإلعالم واالتصالتكنولو
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  تحديث القطاعات العامة  8.4
    
 ما 2010 برسم سنة  المكلف بتحديث القطاعات العامةقطاع المتوقع لفائدة الالغالف الماليتبلغ 

   :كما يلي ا موزع،درهم 98.995.000قدره 
  
  درهم؛50.737.000  .......................... نفقات الموظفين -
  درهم؛16.540.000  ..........ات والنفقات المختلفة  نفقات المعد-
  . درهم31.718.000  ........................... نفقات االستثمار-
  

 إلى  االستثمارباإلضافة إلى تجهيز مصالح الوزارة والمدرسة الوطنية اإلدارة، تهدف اعتمادات
اإلداري وتحديث القطاعات مواصلة إنجاز الدراسات والعمليات المبرمجة في إطار اإلصالح 

  .العمومية
  

  :إلى تحقيق األهداف التالية 2010برسم سنة  هذه الوزارة  برنامج عمليرمي
  

في إنجاز إسترتيجية تحديث القطاعات العمومية  عبر تحديث اإلدارة العموميةمواصلة  
 وتفعيل توصيات الدراسة المتعلقة باستطالع رأي المواطن حول الحاجيات 2020أفق 

 واالنتظارات في مجال تحسين جودة الخدمات العمومية؛
 

 :تحسين تدبير الموارد البشرية خصوصا عبر 
  

تنظيم حمالت للتعريف بالمخطط المديري لالتمركز اإلداري وتدبير جودة المرفق  
 العام؛

 
شواهد دين في وضعية اإللحاق ومنح وتبسيط المساطر المتعلقة بالموظفين الموج 

 .ت وتنظيم المباريات واالمتحانات مهنيةمعادلة الدبلوما
 

نجاز خريطة إعداد المخطط المديري المعلوماتي وإمن خالل تنمية اإلدارة الرقمية  
 لإلعالم وكذا تنمية مركز االتصال والتوجيه اإلداري؛الستعمال التكنولوجيات الجديدة 

 
 الذي ارية للتنميةنجاز وتهيئ وتجهيز المركز األفريقي لألبحاث اإلدإاستكمال مشروع  

 مع للمغربتحسين صورة المغرب بأفريقيا وتعزيز العالقات اإلستراتيجية في سيساهم 
  .األفريقيةالبلدان 

  
النخراط الفعلي في مسلسل إصالح اإلدارة وتحديث على ا ات مختلف الوزارتحفيزومن أجل 
مساهمة لل 2010 برسم سنة "وميةصندوق تحديث اإلدارة العم" تتم مواصلة تعبئة س،القطاعات العمومية

 ،في تمويل المشاريع المزمع إنجازها من طرف مختلف القطاعات الوزارية في مجال تحديث اإلدارة
مشاريع بتكلفة إجمالية  10في تمويل  التي تميزت بمشاركة الصندوق 2009على غرار سنة وذلك 
وتخفيف البنيات اإلدارية وكذا دة تنظيم وإعا تدبير الموارد البشرية تحسين همت ، مليون درهم19تبلغ 

  . المساطرومالءمة تبسيط 
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  ألمانة العامة للحكومة  ا9.4
  

 82.128.000 ما قدره 2010يبلغ الغالف المالي المرصد لألمانة العامة للحكومة برسم سنة 
  : كما يلي ا موزع،درهم

  
 درهم؛ 41.558.000  ............................... نفقات الموظفين -
  درهم؛15.570.000  ................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم25.000.000  ................................ نفقات االستثمار-
  

إلى تفعيل مخطط العمل اإلستراتيجي للكتابة العامة أساسا  االستثمار اعتمادات سيتم تخصيص
  :عبر إنجاز العمليات التاليةالرامي إلى تأهيل قدراتها خصوصا 

   
تنظيم جديد تعزيز الوسائل التنظيمية والبشرية لألمانة العامة للحكومة عبر اعتماد  

 وإصالح لجنة للصفقات العمومية في اتجاه توسيع صالحياتها؛
 

تحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال الترجمة تعزيز التجهيزات المعلوماتية بهدف  
النصوص التشريعية والتنظيميات المقترحة من طرف اإلدارات الرسمية لمشاريع 

 نية والتنظيمية؛وتحيين بنوك المعطيات القانالعمومية وكذا 
 

 يضم شبكة لألنترانيت وشبكة معلوماتية للتواصل الخارجي بين وضع نظام معلوماتي 
لتحتية رية وتحديث وتنمية البنيات اااألمانة العامة للحكومة ومختلف القطاعات الوز

  للبحث اإللكتروني الخاص بالنصوص القانونية؛وشبكة المعلومات ووضع نظام 
 

  القطاع؛ اإللكتروني لهذاموقع بال1912مواصلة نشر كل أعداد الجريدة الرسمية منذ  
 

اعتمادا على الخبرة الوطنية والدولية في أفق " المطبعة الرسمية"الشروع في تحديث  
 هداف التحديث والترشيد وفقا للمعايير الدولية؛أل يبيستجاإلعداد إلصالح شامل 

 
تهدف تعزيز القدرات القانونية لألمانة العامة للحكومة عبر إحداث خلية تقنية مركزية  

إلى تفعيل برنامج التأطير والتتبع ومواكبة المصالح القانونية التابعة لمختلف القطاعات 
  الوزارية؛

 
 . القطاعاستكمال أشغال تهيئة وتجهيز مقر 

 
  المحاكم المالية  10.4

  
 159.011.000 ما قدره 2010لمحاكم المالية برسم سنة فائدة اتبلغ االعتمادات المرصدة ل

  : موزعة كما يلي ،درهم
  
  درهم؛67.057.000  ............................... نفقات الموظفين -
  درهم؛36.309.000  ................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم55.645.000  ................................ نفقات االستثمار-
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إذكاء دينامية المحاكم المالية التي ترمي إلى تحقيق مواصلة وتهدف هذه االعتمادات إلى 
  : األهداف التالية

  
للقضاة  التكوين وتنمية المدارك والكفاءات المهنيةتوفير عبر  تقييم األداء أتفعيل مبد 

لموظفين من أجل إنجاز المهام المنوطة بهم في مجال مراقبة المالية العمومية وكذا ا
 ؛التقنيين واإلداريين 

 
القيام بهام جديدة تتعلق بتدبير وتتبع الملفات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات ومراقبة  

 نفقات األحزاب السياسية؛
 

 ومعالجة إشكالية اقبة المالية العموميةتبادل المعلومات بين مختلف هيئات مرتشجيع  
 ؛ تصفية الحساباتالتأخر الحاصل في

 
تعميم ضمان الشفافية والحكامة الجيدة والتدبير المالئم للمالية العمومية عبر تطبيق مبدأ  

 تقديم الحسابات؛
 

عالقات انفتاح المحاكم المالية على محيطها الوطني والدولي عبر تنمية العمل على  
ة الوطنية مومين وتعزيز الشراكة مع مؤسسات وهيئات مراقبة المالية العالتعاو

 .واألجنبية
  

  : إلى ما يلي2010وفي هذا اإلطار، يهدف برنامج عمل المجلس األعلى للحسابات برسم سنة 
 

  أشغال توسيع مقر المجلس األعلى للحسابات؛استكمال 
 

 مقر واالنتهاء من إنجاز نجةطبإنطالق أشغال بناء مقر المجلس الجهوي للحسابات  
 ؛ ومراكشأكادير

 
تناط بها المهام   بنيات جديدةفي إطار إحداث األرشيف تدبيرنظام ل  التدريجيالوضع 

التي عانات اإل األحزاب السياسية و حساباتومراقبةبالتصريح بالممتلكات  المتعلقة
 ؛تتلقاها من الدولة

 
  المعلوميات؛تعزيز فعالية تدخل المحاكم المالية وتنمية 

 
 وتعزيز الشراكة مع المؤسسات وهيئات مراقبة تنمية عالقات التعاون الثنائي والجهوي 

 المالية العمومية؛
  

  العالقات مع البرلمان  11.4
      

 ما 2010تبلغ االعتمادات المخصصة لفائدة الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان برسم سنة 
  :ما يلي  موزعة ك،درهم 22.244.000قدره 
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  درهم؛16.627.000  ............................. نفقات الموظفين -
  درهم؛4.817.000  ............... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم800.000  ............................. نفقات االستثمار -
  
 حول إنجاز الذي يتمحورالوزارة  هذ إنجاز العمليات اإلستراتيجية لههدف هذه االعتمادات إلىت

  :األهداف التالية
  

 ؛ تنسيق العالقات بين غرفتي البرلمان والبنيات الحكومية 
 

  ضمان تتبع مسلسل مالءمة مشاريع النصوص التشريعية ؛ 
 

 المساهمة في إغناء مشاريع النصوص وتحيين القوانين الجاري بها العمل؛ 
 

   . والفرق البرلمانيةتنمية العالقات مع أعضاء البرلمان 
  

 2010 يتعلق برنامج عمل الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان برسم سنة ،وفي هذا اإلطار
  .اه مصالح المعلوماتية ووسائل عملا حظيرتهتحديث مقر هذه الوزارة وتوسيعبأساسا 

  
 التكاليف المشتركة  12.4

  
  التسيير 1.12.4

    
 ما قدره 2010برسم سنة م ميزانية التسيير للتكاليف المشتركة تبلغ االعتمادات المتوقعة برس

مقارنة مع  %-43,42 درهم أو 20.416.203.000 انخفاضدرهم أي ب 26.603.000.000
قعات وويعزى هذا التراجع أساسا إلى انخفاض الت .2009السنة المالية االعتمادات المفتوحة برسم 

  .تروليةدعم أثمان المواد البالمتعلقة بتحمالت 
  

  :التحويالت المخصصة لفائدةب الفصلوتتعلق بنود هذا 
  

 . مليون درهم10.232,50.... ............................الصندوق المغربي للتقاعد  
   

مليون  13.000,00:  والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطانيقاصةصندوق الم 
 ؛درهم

  
 مقارنة مع% -60,49أو مليون درهم  19.900 قدره انخفاضا هذه االعتمادات عرفتوقد 
المواد الغذائية ووالمواد البترولية  لتغطية تكاليف دعم أسعار وسيتم تخصيصها.  2009 سنة اعتمادات
بذلك تصل و. المتوقعة برسم صندوق دعم األسعاردرهم ر ا ملي1يضاف إلى هذا الغالف  .األساسية

  .  مليار درهم14 إلى 2010نة االعتمادات المخصصة لتحمالت المقاصة برسم س
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  . مليون درهم1.848.......... .................................االحتياط االجتماعي  
  
  :على الشكل التاليهذا الغالف توزع وي
  

           األساسي لفائدة  مساهمة الدولة في نظام التأمين اإلجباري عن المرض 
 . مليون درهم1.429.. ........................................موظفي القطاع العام

    
لتمويل  2009 مليون درهم مقارنة مع سنة 99الذي عرف ارتفاعا ب خصص هذا الغالف يوس

  . مساهمة الدولة بصفتها مشغل في التأمين اإلجباري عن المرض للقطاع العام
  

 ؛ مليون درهم374. ......................: .......تعاضدية القوات المسلحة الملكية 
 

  . العمل االجتماعي للقوات المسلحة الملكيةدعم مليون درهم برسم 52منها  
 

             انتهاكات  مساهمة الدولة في التغطية الصحية األساسية لفائدة ضحايا 
 . مليون درهم45....... ................................... ......حقوق اإلنسان  

  
 ثمار االست2.12.4

  
 ما قدره  2010 برسم ميزانية االستثمار للتكاليف المشتركة برسم سنة المتوقعةتبلغ االعتمادات 

 مقارنة %22,79 و درهم أ2.628.890.000 مسجلة بذلك زيادة تقدر ب ،درهم 14.164.170.000
   .2009مع السنة المالية 

  
    :ما يليالمكونات األساسية لهذا الفصل في  جلىتتو

  
اقتناء وإصالح معدات القوات المسلحة " لفائدة الحساب الخاصدفعات  

  مليون درهم؛ 6.000,00.............. .............".........................الملكية
  

  . مليون درهم6.164,17...... ..............المساهمات المالية والمساعدات المختلفة 
  
  ميزانية االستثمارجموع االعتمادات المسجلة برسممن م %43,52مثل يي ذ الالبند اضم هذيو

  :التكاليف المشتركة، أساسا التحويالت برسم العمليات التالية
  

 إعانات لفائدة وكاالت اإلنعاش والتنمية االقتصادية  
  مليون درهم؛580,00...................................................... واالجتماعية

 
  مليون درهم؛250,00..........جاز مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراقالمساهمة في إن 

  
  مليون درهم؛offshoring...(............250,00(إنعاش الشغل وترحيل الخدمات  
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 . مليون درهم116,60:.. مخصصات لرسملة وهيكلة المؤسسات والمقاوالت العمومية 
 

  مليون درهم؛ 1.400.....:لبشريةدفعات لفائدة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية ا 
 

  ؛ مليون درهم450..................................استرداد الفوائد عن القروض  
 

 .مليون درهم برسم استردادات فوائد قروض البناء 445,72 منها 
 

  مليون درهم؛100...... ..................دفعات لفائدة صندوق إنعاش االستثمار 
  

صرف العمالت المرتبطة بالقروض الخارجية في إطار دعم الدولة تغطية مخاطر  
 . مليون درهم50................................: ....لبعض المؤسسات المالية
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 أحكاما ذات طابع جبائي 2010تتضمن المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية للسنة المالية   
  .وتدابير أخرى مختلفة 

  

II  -- أحكام ذات طابع جبائي  أحكام ذات طابع جبائي   
  
  

  رسوم الجمرك والضرائب غير المباشرةرسوم الجمرك والضرائب غير المباشرة  --أ أ 

   التأهيل والمصادقة- 1

   التأهيل- 1-1
  

ن مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بـالظهير           م 183 و 5بمقتضى الفصلين     
كمـا تـم تعـديلها      ) 1977 أكتوبر   9 (1397 شوال   25 الصادر في    1-77-339الشريف بمثابة قانون رقم     

وتتميمها، يمكن أن تقوم الحكومة بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسـوم                
الواردات والصادرات وكذا الرسوم الداخلية على االستهالك بناء على قـانون إذن بإصـدار              المفروضة على   

  . من الدستور45وذلك وفقا ألحكام الفصل 
  

مـن   I – 2 من الدستور والمعمول به بموجب المادة        45وطبقا للتأهيل المنصوص عليه في الفصل         
  : ة أن تقوم بمقتضى مراسيم، تم الترخيص للحكوم 2009قانون المالية للسنة المالية 

 
بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة علـى الـواردات                −

  ؛ والصادرات، وكذا الرسوم الداخلية على االستهالك

 : بتغيير أو تتميم كذلك بمراسيم −

فصلة ولوازمها الـضرورية    قوائم السلع التجهيزية والمعدات واألدوات وكذا أجزائها وقطعها المن         
  ؛ وذلك بهدف إنعاش وتنمية االستثمار

قوائم المنتجات التي يعود أصلها ومصدرها إلى بعض البلدان اإلفريقية المستفيدة من اإلعفـاء أو                
  . وكذا قائمة الدول المذكورة التخفيض من رسم االستيراد

  
، علـى تأهيـل     2010المالية لسنة    من مشروع قانون     2 من الفصل    Iوفي نفس اإلطار، ينص البند        

  .2010الحكومة التخاذ نفس اإلجراءات أعاله وذلك خالل السنة المالية 
  

    المصـادقـة- 1-2
  

إن المراسيم المتخذة بموجب التأهيل التشريعي المشار إليه أعـاله، يجـب أن تخـضع للمـصادقة                   
  . من الدستور45وذلك طبقا ألحكام الفصل البرلمانية عند انتهاء األجل المنصوص عليه في قانون التأهيل 

  
، يرمي إلـى المـصادقة علـى         2010 من مشروع قانون المالية لسنة       2 من المادة    IIلذا، فإن البند      

  : 2009المراسيم التالية المتخذة سنة 
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 إعادة  ) 2009 ماي 27( 1430 جمادى اآلخـرة 2 صـادر فـي 2-09-324المرسوم رقـم -1
ستيراد المفروض على القمح اللين و بتغيير مبلغ الرسم الجمركي استيفاؤه عنـد             استيفاء رسم اال  

  .االستيراد المفروض عليه
  

نظرا لضعف المحصول الوطني من القمح الطري خالل الموسم الفالحي األخير، تم وقـف اسـتيفاء                  
،  2008يوليـوز    29 بتاريخ   2-08-430رسم االستيراد المطبق على القمح الطري بموجب المرسوم رقم          

  . وذلك لضمان تموين كافي للسوق المحلية من هذه المادة
  

 الذي شرع في    2010-2009 التوقعات األولية لمحصول الحبوب برسم الموسم الفالحي         نظرا لكون و  
  . ، قد أشرت على موسم فالحي جيد 2009تسويقه ابتداء من منتصف شهر ماي 

  
مان تسويق عادي للمحصول الوطني من القمح الطري مـع           ولض  المتوفرة وبناء على هذه المعطيات     

، تقرر من جهة إعادة استيفاء رسم اإلستيراد المطبق على القمح الطري، ومـن               حماية كافية للمنتوج الوطني   
 31خالل الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى         % 50عوض   % 135جهة أخرى تطبيق رسم االستيراد بمقدار       

  . 2009دجنبر 
  

بتغييـر مبلـغ    ) 2009أكتـوبر  19 (1430شوال    29  صادر في  2-09-178لمرسوم رقم   ا - 2
 .الرسم الجمركي المطبق على بعض المنتجات

  
  : يهدف المرسوم هذا إلى  

 
التقليص من كلفة اقتناء بعض المواد المستعملة في القطاع الفالحي وذلك عبر تطبيق رسم االسـتيراد                 −

  : على % 2,5األدنى بنسبة 

 solution ou(ئن االصطناعية المـستوردة علـى شـكل محلـول أو مـزيج معلـق       اللدا •
suspension (               وذلك على غرار اللـدائن االصـطناعية الـصلبة علـى شـكل حبيبـات

)granulés (              ذات نفس االستعمال في القطاع الفالحي قصد الحفاظ على الماء فـي التربـة
  .وبالتالي توفير قدر هام من المياه المخصصة للري

 اإلنبـات  واألعشاب الضارة وموقفات والفطريات والقوارض مبيدات الحشرات و المطهرات •
) régulateurs de croissance(النباتـات   منظمـات نمـو   والمنتجات المماثلة و كـذلك 

  .)correcteurs de carences(ومصححات العوز 

  :عبر الخفض من نسبة رسم االستيراد  الزيادة في تنافسية بعض القطاعات −

 بالنسبة لبعض المواد األولية المستعملة في صـناعة         % 10 إلى   % 20 و من    % 25 إلى   % 40من   −
  .مستحضرات التجميل

  . بالنسبة لبعض المدخالت المستعملة في صناعة األجبان%10 إلى % 40من  −

ى الرفع من نسبة رسم االستيراد المطبقة − وذلك بهدف دعـم  % 20إلى % 2,5اللفائف المعدنية من  عل
 .اإلنتاج المحلي للتمكن من مواجهة منافسة المقاوالت األجنبية

  : على% 2,5التقليص من كلفة اقتناء بعض األدوية و ذلك عبر تطبيق رسم االستيراد األدنى بنسبة  −

و الذي ثبتت نجاعتهـا  ) analogues de l’insuline humaine(نظائر األنسولين البشرية  •
  .كعالج متطور لداء السكري
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لمضادات الحيوية من نـوع الجوزاسـين المقدمـة علـى شـكل أقـراص تـشتت                 بعض ا  •
)comprimés dispersibles (والغير مصنعة محليا.  

التنسيق بين الجباية الجمركية المطبقة على مسحوق حليب األطفال و تلك المطبقة على الدقيق الملـبن                 −
)farine lactée (32,5 حليب األطفال مـن  و ذلك بتخفيض رسم االستيراد المطبق على مسحوق % 

  %.17,5إلى 
  

    مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة-2

  
التنصيص على الترخيص بتفويت البضائع المستوردة تحـت نظـام القبـول     : 139الفصل  

  : المؤقت ألجل تحسين الصنع الفعال على حالتها
  

 المستوردة تحت نظام القبـول       من مدونة الجمارك، فإن تفويت البضائع      139طبقا لمقتضيات الفصل      
  .المؤقت ألجل تحسين الصنع الفعال على حالتها ليس ممكنا

 
لكن، في إطار تطوير بعض األنشطة الموجهة نحو السوق العالمي، نالحظ نمـو شـبكة للمنـاولين                 

  .مرتبطين بأصحاب الطلبيات األجانب أو فضاءات  التصدير
  
، فإن المدخالت المستوردة تفوت على حالتهـا التـي           وحسب النظام المعمول به في هذه الفضاءات        

استوردت عليها إلى المناولين قصد صياغتها أو تحويلها ليتم تجميعها فيما بعد عبارة عن منتجـات مقاصـة                  
  .لتصديرها

  
ويتم اللجوء إلى عملية تفويت البضائع المستوردة على حالتهـا مـن طـرف أصـحاب الطلبيـات                    

ما ألسباب اقتصادية أو ألسباب تتعلق بطاقات اإلنتاج أو ألسباب تتعلق بـصعوبات             والمتعهدين على السواء إ   
  .تسويق هذه البضائع

  
وألخذ هذه التطورات بعين االعتبار، يتعين السماح بتفويت البضائع المستوردة تحت نظـام القبـول                 

نتاجي الوطني مع متطلبات    المؤقت ألجل تحسين الصنع الفعال على حالتها، مما يساعد على تكييف النسيج اإل            
  .السوق وتدعيم اندماجه وتحسين تنافسيته

 
  تعريفة الرسوم الجمركية -3

  
  : تخفيض رسم االستيراد المطبق على بعض أعالف الماشية -3-1

  
. تعتبر التغذية الحيوانية من العناصر األساسية في تأهيل قطاع تربية المواشي و الرفع من تنافـسيته                 

  : ناء المواد األولية الداخلة في إنتاج األعالف المركبة، تبقى مرتفعة بالنظر إلىغير أن كلفة اقت
  

كون المغرب يستورد جل حاجياته من المواد األولية األساسية الداخلة في إنتاج التغذية الحيوانيـة،                −
  . مما يجعله عرضة لتقلبات السوق العالمي

  

  . اإلنتاج الوطنيارتفاع نسبة تضريب هاته المواد األولية رغم ضعف −
  

وتنعكس هذه الوضعية سلبا على كلفة إنتاج المواد الحيوية بالنسبة للتغذية الحيوانية، مما يؤثر علـى                  
  .أثمنة اللحوم بالسوق الوطني
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لذا وقصد الرفع من تنافسية قطاع تربية المواشي عبر الخفض من كلفة اإلنتاج و بالتـالي مواكبـة                    
 على بعض المـواد     2,5%هيل القطاع، يقترح تطبيق رسم االستيراد األدنى بسعر         جهود الفاعلين المعنيين لتأ   

  .المستعملة في التغذية الحيوانية
  

   تخفيض رسم االستيراد المطبق على بعض العجول -3-2
  

في إطار تأهيل قطاع إنتاج اللحوم الحمراء، بدا من المناسب تشجيع مشاريع مندمجة حول وحـدات                  
لك بوضع ميكانيزمات تسهل على الفاعلين في القطاع من استيراد بعض أنواع العجـول              ، وذ  تربية العجول 

  .الصغيرة
  

 على العجول الـصغيرة المـستوفية للـشروط         2,5%لذا، يقترح تطبيق رسم االستيراد األدنى بسعر          
للحوم الحمراء  و سيكون لهذا اإلجراء وقع حقيقي على أثمنة ا        . المحددة بقرار لوزير الفالحة و الصيد البحري      

  . خاصة خالل الموسم الصيفي الذي يتسم بارتفاع الطلب
  

   تغيير رسم االستيراد المطبق على القمح الطري و القمح الصلب -3-3
  

 مقدار رسم االستيراد المطبق على      2009 ماي   27 الصادر بتاريخ    2-09-324حدد المرسوم رقـم      
المحصول الوطني في ظروف ممتازة خالل الفتـرة        و ذلك بهدف ضمان تسويق       % 135القمح الطري في    

  .2009 دجنبر 31المحددة من فاتح يونيو إلى 
  

وهو مقدار يمكن المطاحن من التزود بانتظام مـن         % 50بعد هذه الفترة، سيحدد رسم االستيراد في          
  .القمح الطري مع حماية مناسبة للمنتوج الوطني

  
المي، يظهر انخفاضا في األثمنة العالمية لهذه المادة بفضل         غير أن تحليل الوضعية الحالية للسوق الع        

تسجيل مردودية تفوق توقعات المحاصيل المنتجة عند أهم الدول المصدرة و كذلك نتيجة تحـسن المخـزون                 
  .العالمي من القمح الطري

  
لذا وقصد توفير حماية مناسبة للمنتوج الوطني مع ضمان تموين المطاحن ، يقتـرح تطبيـق رسـم                    

  .2010ابتداء من فاتح يناير .  على القمح الطري% 90االستيراد بنسبة 
  

، خالل الفترة الممتـدة مـن    ، تم تسجيل انخفاض في األثمنة العالمية للقمح الصلب ومن جهة أخرى  
  .، إلى مستويات تهدد المنتوج الوطني من هذه المادة2009يونيو إلى أكتوبر 

  
، يقترح الرفع من مقدار رسم االستيراد المطبق علـى   نتوج الوطنيلذا وقصد ضمان حماية كافية للم  

  .% 80 إلى % 55هذه المادة من 
  

  الضرائب الداخلية على االستهالك - 4
  
   المشروبات الكحولية أو غير الكحولية و التبغ المصنع-4-1

  
لمصنع يسمح بضمان   إن وضع العالمات الجبائية على المشروبات الكحولية أو غير الكحولية و التبغ ا              

ويرجع حاليا هذا اإلجـراء   . تطبيق أمثل بخصوص استيفاء الضرائب والرسوم والوقاية من الغش والتهريب
  . إلى اختصاص العديد من القطاعات الوزارية والهيئات
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وبهدف توحيد و تنسيق األدوات القانونية مع تلك المعمول بها على الصعيد الدولي، يقتـرح، إسـناد                   
، التـي تخـضع ألداء        العالمات الجبائية على المشروبات الكحولية أو غير الكحولية والتبغ المـصنع           عملية

  .الضرائب والرسوم وبالخصوص الضريبة الداخلية على االستهالك إلى مصالح الجمارك فقط
  

إلـى  وعليه، يقترح إسناد عملية وضع العالمات الجبائية على قنينات الويسكي و علب التبغ المصنع                 
  .وبالطبع، فإن هذا اإلجراء يستدعي نسخ أو تعديل بعض النصوص التشريعية و التنظيمية. إدارة الجمارك

  
من جهة أخرى، و في إطار الجهود المبذولة لتعبئة موارد الميزانية، فإن الضرائب الداخليـة علـى                   

، يقترح رفع نـسب      لذا.  إلضافيةاالستهالك المطبقة على المشروبات الكحولية تعتبر موردا هاما للمداخيل ا         
  : هده الضرائب كالتالي

  
الجعة بدون كحـول تبقـى      (  درهم للهيكتوليتر بالنسبة للجعة األخرى     800 إلى   550من   

   ؛) درهم للهيكتوليتر550خاضعة لمبلغ 

  ؛  درهم للهيكتوليتر بالنسبة للخمور العادية390 إلى 260من  

  ؛ نسبة للخمور الفوارة درهم للهيكتوليتر بال600 إلى 300من  

  ؛  درهم للهيكتوليتر بالنسبة للخمور األخرى غير العادية450 إلى 300من  

 درهم للهيكتوليتر بالنـسبة للكحـول اإليتيـل الموجـود فـي             10.500 إلى   7.000من   
  . المشروبات الروحية

  
الرفع من مبلـغ    ، فإن التغييرات المالحظة في سوق المشروبات غير الكحولية تستدعي            وفي األخير   

 150 إلـى    20من  " المشروبات المقوية " الضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة على المشروبات المسماة         
  . درهم للهيكتوليتر

  
   الغاز الطبيعي-4-2

  
يندرج استعمال الغاز الطبيعي في إطار اإلستراتيجية الطاقية الوطنية التي تتـوخى تنويـع مـصادر             

  .على البيئةالطاقة والمحافظة 
  

ويعتبر الكهرباء القطاع األول المعني باستعمال الغاز الطبيعـي بعـد تـشغيل المحطـة الحراريـة                   
وبلغت نسبة الغاز الطبيعي بما فيه المنتج محليا في الحصيلة الطاقية العامـة             .  2005لتحضارت  في فبراير     

 مع بدأ العمـل بالمحطـة الحراريـة    % 5, 4  إلى2010وستصل هذه النسبة سنة .  2008 سنة 3,6 %للبلد 
  .الشمسية لعين بني مطهر

  
على المستوى الجبائي، يستفيد الغاز الطبيعي المستعمل من طرف المكتـب الـوطني للكهربـاء أو                  

الشركات ذات االمتياز في إنتاج الكهرباء طبقا للتشريع الجاري به العمل، من اإلعفـاء مـن أداء الـضريبة                   
  .كالداخلية على االستهال

  
ومن أجل تشجيع استعمال الغاز الطبيعي و إعطاء المتعاملين االقتصاديين رؤيـة واضـحة للقيـام                  

  .باالستثمارات الضرورية، يقترح أن يشمل هذا اإلعفاء جميع مستعملي الغاز الطبيعي
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 من قانون I–7اقتراح استثناء الواردات المنجزة في إطار مقتضيات المادة  - 5
   من تطبيق تدابير الحماية1999-1998 المالية المالية للسنة

  
-1998 من قانون المالية للسنة المالية       I-7في إطار تشجيع االستثمار، تنص على الخصوص، المادة           

، كما تم تعديلها، على اإلعفاء من رسم االستيراد لفائدة بعض البضائع المستوردة في إطـار اتفاقيـات                  1999
  . مليون درهم200اريع استثمارية يساوي أو يفوق مبلغها إلنجاز مش مبرمة مع الحكومة

  
 ال تبين بوضـوح إذا مـا        1999-1998 من قانون المالية للسنة المالية       I–7غير أن مقتضيات المادة       

كان اإلعفاء الممنوح فيما  يخص رسم االستيراد يتعلق كذلك برسم االستيراد اإلضافي المترتب عن تطبيـق                 
  .الصبغة التعريفيةتدابير الحماية ذات 

  
  .إن هذا اللبس يمكن أن يؤثر على تنفيذ مشاريع االستثمار التي تكون موضوع اتفاق مع الحكومة  

  
وبهدف رفع كل لبس وإعطاء الرؤية الضرورية للمستثمرين المعنيين، يقتـرح اسـتثناء الـواردات                 

 من تطبيق تدابير حماية     1999-1998ية   من قانون المالية للسنة المال     I-7المنجزة في إطار مقتضيات المادة      
 مـن   3 و   2 و   1اإلنتاج الوطني من الممارسات التجارية الالمشروعة  والمتخذة وفقا لمقتـضيات الفقـرات              

  .  المتعلق بالتجارة الخارجية13-89 من القانون رقم 15المادة 
  

  الضرائب والرسوم ومختلف التدابير الجبائية الضرائب والرسوم ومختلف التدابير الجبائية   --ب ب 
  

 يبة على الشركات تدابير خاصة بالضر- 1
  

  تدابير لتشجيع عمليات إعادة هيكلة واندماج الشركات-1-1
  

لتشجيع عمليات إعادة هيكلة واندماج الشركات قصد تمكينها من تحسين مردوديتها وقدرتها لمواجهة              
الندماج المنافسة الدولية، يقترح إحداث نظام جبائي تحفيزي مؤقت لفائدة  هذه العمليات يتمم النظام الخاص با               

 .  من المدونة العامة للضرائب162المنصوص عليه حاليا في المادة 
  

ـ  ـارب الدولي ـن التج ـن أحس ـدرج ضم ـر ين ـيـذا التدب ـى أن ه  ـارة إل ـدر اإلش ـوتج  ي ـة ف
ـ ث أثبت ـ، حي  الـهذا المج  ـ  ــ ـ    ـت دراس ـ ـها المك ـة قـام ب ـ  ـت ـ  ـب الدول ـ  ـي للتوثي بائي ـق الج

(International Bureau of Fiscal Documentation- IBFD) من خالل مقارنة مجموعة من األنظمة 
الجبائية العالمية، أن عمليات االندماج واالنقسام التي تقوم بها الشركات تستفيد من نظام جبائي تحفيزي يمكن                

 .  من تحقيق هذه العمليات دون أثر جبائي على الحصيلة الجبائية للشركات المعنية
  

 : لمقترحة في هذا النظام ما يليوتشمل التعديالت ا 
  

والمتعلقة بمـساهمتها فـي الـشركة       ) زائد القيمة (إعفاء الشركة الدامجة من منحة االندماج المحققة         .1
  ؛ عوض الفرض الفوري للضريبة) أسهم و حصص مشاركة(المندمجة 

اد المـدة الفعليـة     تقسيم زائد القيمة الصافي الناتج عن المساهمة بالعناصر القابلة لالهتالك على امتد            .2
  سنوات ؛) 10(الهتالك هذه العناصر عوض تقسيمه على امتداد فترة أقصاها عشر

 المتعلق بسندات المساهمة المملوكة من لدن الـشركة         الكامنتأجيل فرض الضريبة على زائد القيمة        .3
  ؛ سنوات) 10(المندمجة عوض تقسيمه على امتداد فترة أقصاها عشر
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 الناتج عن استبدال سندات الشركة المندمجة بـسندات         الكامنزائد القيمة   تأجيل فرض الضريبة على      .4
الشركة الدامجة لدى األشخاص المعنويين أو الذاتيين المساهمين في الشركة المندمجة عوض الفرض             

  ؛ الفوري للضريبة

شريطة تطبيق النظام الخاص لإلدماج كما تم تغييره وتتميمه ليشمل عمليات االنقسام الكلي للشركات               .5
أن تترجم هذه العمليات بحل للشركة المنقسمة والمساهمة بمجموع أنشطتها المستقلة لفائدة الـشركات              

  . عوض تطبيق النظام العام) المتواجدة أو المحدثة(األخرى 
 

 :ولالستفادة من هذا النظام االنتقالي يشترط ما يلي  
  

لمساهم بها من لدن الشركة المندمجة  و        عدم خصم المؤن المكونة لمواجهة نقص في قيمة السندات ا           -أ 
  ذلك طيلة مدة امتالكها من طرف الشركة الدامجة؛

إحداث استثناء لمبدأ التقادم الرباعي لتمكين اإلدارة من ممارسة حق التصحيح طوال مجمـوع فتـرة                -ب  
  االستفادة من االمتيازات الجبائية المتعلقة بالنظام الخاص الندماج الشركات؛

  لدامجة عن حقها في ترحيل العجز والمالحظ عند تاريخ االندماج؛تخلي الشركة ا -ج  

سنوات بالنسبة لعمليات االندماج واالنقسام المنجزة ما بين        ) 3(حصر تطبيق هذا النظام في مدة ثالث          -د 
  . 2012 ديسمبر 31 و 2010فاتح يناير

  
   تبسيط كيفية أداء الحد األدنى للضريبة -1-2

  
 درهم يؤدى في  أربع 1.500 األدنى للضريبة على الشركات أن يقل عن حاليا ال يمكن لمبلغ الحد  

 ) . 4/ درهم 1.500( درهم 375 يساوي مبلغ كل دفعة ،دفعات مقدمة على الحساب
 

 التي تعم قباضات إدارة الضرائب قصد ضاضولتبسيط كيفية أداء هذه الدفعات و لتفادي حاالت االكت 
  .  مجموع مبلغ الحد األدنى في دفعة واحدة يقترح أداء،استخالص مبالغ ضئيلة

  
   متابعة إصالح الضريبة على الدخل - 2
  

   إعادة تنظيم جدول أسعار الضريبة على الدخل-2-1
  

 من المدونة العامة I-73يقترح تعديل جدول أسعار الضريبة على الدخل المنصوص عليه في المادة   
  :للضرائب كما يلي 

  
 ؛  درهم30.000 إلى 28.000من رفع شريحة الدخل المعفاة  

 درهـم مع االحتفـاظ 30.000 إلى 28.000رفع سقف الخصم برسم المصاريف المهنية من  
   ؛% 20بنسبـة 

 ؛ تعديل كل الشرائح الوسيطة واألسعار المطبقة عليها 

 .  درهم180.000المطبق على الشرائح التي تتجاوز  % 38 إلى % 40السعر األعلى من  تخفيض 
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  : دول المقترحالج
  

 شريحة الدخل بالدرهم
 سعر الضريبة
 بالنسبة المئوية

 0 30.000 إلى 0

 10 50.000 إلى 30.001من 

 20 60.000 إلى 50.001من 

 30 80.000 إلى 60.001من 

 34 180.000 إلى 80.001من 

 38 180.000ما فوق 
  

   الرفع من سقف الخصم برسم المصاريف المهنية-2-2
  

تعديل التي أدخل على جدول حساب الضريبة على الدخل و المتعلق برفع شريحة الدخل المعفاة               تبعا لل   
 درهم 28.000، يقترح رفع سقف الخصم المتعلق بالمصاريف المهنية من   درهم30.000 إلى 28.000من 
  .  درهم30.000إلى 

  
   رفع الحد المعفى من الضريبة على الدخل برسم القيم المنقولة-2-3

  
عتبارا للتعديل المقترح إدخاله على جدول أسعار الضريبة على الدخل والمتمثل في رفـع شـريحة                ا  

 درهم، يقترح رفع الحد المعفى من هذه الضريبة المتعلق باألربـاح            30.000 إلى   28.000الدخل المعفاة من    
  .  درهم30.000 إلى 28.000الناشئة عن رؤوس األموال المنقولة من 

  
متصرفي البنوك الحرة ومـأجوري البنـوك الحـرة     طبق على دخول السعر الم-2-4

  والشركات القابضة الحرة 
  

%  20، يقترح تطبيق سـعر   في إطار تقليص عدد األسعار الخاصة في مجال الضريبة على الدخل  
 ومـأجوري هـذه البنـوك    (Banques Offshore)على دخول متصرفي البنوك الحرة     % 18عوض سعر   

  . (Holding Offshore)ة الحرة والشركات القابض
  

 التزامات المشغلين المتعلقة باإلقرار فيما يخص االكتتاب في أسهم الشركة أو -2-5
  شرائها لفائدة المأجورين أو توزيعها عليهم بالمجان

  
ال تنص أحكام المدونة العامة للضرائب حاليا على أي التزام بإيداع إقرار بالنسبة للمـشغلين الـذين                   
 مسيري منشآتهم و مأجوريهم من اختيار االكتتاب في أسهم الشركة أو شرائها أو يوزعونها علـيهم                 يمكنون
  .بالمجان

  
 من المدونة   79ولتمكين اإلدارة من مسايرة تطور هذه المنتجات وضبطها، يقترح تتميم أحكام المادة                 

تهم من اختيار االكتتاب في أسـهم       العامة للضرائب بمطالبة المشغلين الذين يمكنون مأجوريهم ومسيري منشآ        
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الشركة أو شرائها أو يوزعونها عليهم بالمجان أو هما معا، بإرفاق اإلقرار المتعلق بالمرتبات واألجور ببيان                
يتضمن بالنسبة لكل مستفيد عدد السندات المتملكة أو الموزعة بالمجان، تاريخ تخصيص االختيـار وتـاريخ                

  .لمشار إليهما وثمن التملك ومبلغ الدفعة التكميليةالممارسة وقيمتها بالتاريخين ا
  

كما يتعين على المشغلين أن يرفقوا اإلقرار السالف الذكر ببيان يتضمن المعلومات المشار إليها أعاله                 
ببرامج اختيار االكتتاب في األسهم أو شرائها وكـذا األسـهم الموزعـة بالمجـان بالنـسبة                  األمرإذا تعلق   

  . منشآتهم الممنوحة من طرف الشركات األخرى المقيمة أو غير المقيمة بالمغربلمأجوريهم ومسيري
  

 توحيد فرض الضريبة بصورة تلقائية بالنسبة لألرباح الناشـئة عـن تفويـت              -2-6
  رؤوس األموال المنقولة

  
لـة فـي    يهدف هذا التدبير إلى توحيد المعاملة الجبائية المطبقة على األرباح المتأتية من بيع قيم منقو                

حالة فرض الضريبة عليها بصورة تلقائية، سواء أكانت هذه القيم مقيدة في حساب سـندات لـدى الوسـطاء                   
مـن المدونـة    " باء "– II-174 و 70الماليين أو غير مقيدة  فيه، واعتبارا لذلك يقترح تعديل أحكام المادتين             

  .فقط من ثمن البيع % 20العامة للضرائب باعتماد سعر
  

   تتعلق بمواصلة إصالح الضريبة على القيمة المضافة  تدابير– 3
  

 تتم متابعة إصالح الضريبة على القيمة المضافة بهـدف          2010في إطار مشروع قانون المالية لسنة         
  .  عصرنتها وتقوية فعاليتها

  
  : وتتعلق التغييرات المقترحة في هذا الصدد بما يلي  

  
  ية على بعض المواد النفط%  10 تطبيق سعر-3-1

  
مع الحق في الخصم غاز النفط والهيدروكاربورات الغازية األخرى و كـذا   % 7يخضع حاليا لسعر   

  . من المدونة العامة للضرائب) 1° (99زيوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة، تطبيقا للمادة 
  

التبسيط والحد من تعـدد     وفي إطار إصالح الضريبة على القيمة المضافة الذي يهدف إلى المالئمة و             
  . 2010مع الحق في الخصم على هذه المواد ابتداءا من فاتح يناير % 10األسعار، يقترح تطبيق سعر 

  
  . ويندرج هذا االقتراح كذلك في إطار التدابير األولوية الرامية إلى تحسين الفعالية الطاقية  
    

مليات والفوائد المتعلقـة     مالءمة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الع        -3-2
  بالسلفات وبالقروض الممنوحة للجماعات المحلية

  
 من المدونة العامة للضرائب تستفيد من اإلعفاء من الـضريبة           V -°2- 91تطبيقا لمقتضيات المادة      

على القيمة المضافة دون الحق في الخصم عمليات الفوائد المتعلقة بالسلفات والقروض الممنوحة للجماعـات               
محلية من طرف الهيئات المأذون لها بإنجاز هذه العمليات، بينما تخضع نفـس هـذه العمليـات للـضريبة                   ال

عندما تتعلق بالسلفات والقروض الممنوحة للجماعات المحلية مـن طـرف صـندوق             % 10المذكورة بسعر   
  .التجهيز الجماعي
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 المالية وخاصة منها الـسلفات      وفي إطار مالءمة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على العمليات           
رح ابتداءا من فـاتح     ـة من طرف صندوق التجهيز الجماعي، يقت      ـة للجماعات المحلي  ـوالقروض الممنوح 

  . مع الحق في الخصم%  10 إخضاع العمليات المذكورة لسعر 2010يناير 
  

   تبسيط محتوى اإلقرارات والوثائق الملحقة-3-3
  

 من المدونة العامة للضرائب، يجب على الخاضـعين للـضريبة أن            II –112طبقا لمقتضيات المادة      
يرفقوا مع إقرارات رقم أعمالهم فيما يخص السلع المقيدة في حساب لألصول الثابتة نسخ فـاتورات الـشراء              

  . المتعلقة بهذه السلع بهدف إثبات خصم الضريبة على القيمة المضافة
  

 يقترح إعفاء جميع الخاضعين للضريبة علـى القيمـة          وفي إطار تبسيط وتسريع معالجة اإلقرارات،       
 مـع   2010المضافة من إرفاق نسخ الفاتورات المشار إليها أعاله إلى إقراراتهم، وذلك ابتداءا من فاتح يناير                

  . التوضيح بأن البيان المفصل للخصم يتضمن مراجع الفاتورات والبيانات المتعلقة بها
  

  يل والتمبر تدابير تتعلق بواجبات التسج– 4
  
  واجبات التسجيل -4-1
  

  إلغاء بعض اإلعفاءات 
  

، على إعفاءات متعلقة بـبعض المؤسـسات أو المجموعـات       تنص المدونة العامة للضرائب حاليا  
كالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المغربـي المهنـي للتقاعـد              

الئتمان اإليجـاري العقـاري ووكـاالت اإلنعـاش والتنميـة االقتـصادية             والشركات التعاضدية وشركات ا   
  . واالجتماعية وعقود المعاوضات المتعلقة بالعقارات الواقعة خارج المدار الحضري

  
  :، الهادف إلى  يقترح إلغاء هذه اإلعفاءات في إطار متابعة اإلصالح الجبائي  

  
ى االقتنـاءات وعمليـات التأسـيس المتعلقـة         خلق االنسجام في المعاملة الجبائية المطبقة عل       −

  ؛الخاص القطاع باألشخاص المعنوية التابعين للقطاع العام و

  .توسيع الوعاء الضريبي عن طريق تقليص النفقات الجبائية −
  

   واجبات التمبر-4-2
  

  راستبدال عملية إلصاق التنابر المنقولة على العقود التوثيقية بعملية التأشيرة برسم التمب) أ
  

حاليا، تستخلص واجبات التمبر المستحقة على العقود التوثيقية بواسطة إلصاق التمبر المنقول، طبقـا                
  . من المدونة العامة للضرائب179للمادة 

  
، وذلـك    يقترح استبدال إلصاق التنابر المنقولة بعملية التأشيرة برسم التمبر بالنسبة للعقود التوثيقيـة              

  .، الحد من عمليات التزوير المرتبطة بذلك صناعة وتدبير التمبر المنقول ومن ثمبهدف التقليص من تكاليف 
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   اإلقرار المتعلق بواجبات التمبرتحديد أجل إليداع) ب
  

حاليا، ال تحدد المدونة العامة للضرائب أجال إليداع ودفع واجبات التمبر المستخلصة بواسطة   
  .اإلقرار

  
قانونا على أجل الشهر المعمول به حاليا من أجل إيداع واجبات التنصيص يرمي هذا التدبير إلى   

  . التمبر المستخلصة بواسطة اإلقرار وذلك للمالءمة مع باقي الضرائب والرسوم
  

   تدابير مشتركة– 5
  
   تدابير مشتركة بين الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل-5-1
  
 ميناء ترفيهي وتحويل األنشطة المقامة به إلى المنطقة         على إثر تحول المنطقة الحرة لميناء طنجة إلى         

 البحر األبيض المتوسط و المناطق الحرة األخرى يقترح نسخ المقتضيات الجبائية المتعلقـة              –الحرة لطنجة   
  .بالمنطقة الحرة لميناء طنجة

  
   تدابير مشتركة بين الضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة-5-2

  
  للضريبة على الدخلبالنسبة  

  
 الذي يحصل عند إيداع اإلقرار السنوي بمجموع الدخل وتحسين الخدمات المقدمة            ضاضلتفادي االكت   

للملزمين وتمكينهم من القيام بالتزاماتهم الضريبية في أحسن الظروف، يقترح تغيير األجل المقـرر إليـداع                
ح مارس من كل سنة بالنـسبة ألصـحاب الـدخول           اإلقرار المذكور وذلك بفرض إلزامية اإلدالء به قبل فات        

  .المهنية المحددة حسب نظام الربح الجزافي والدخول األخرى غير المهنية أو هما معا
  

كما يقترح االحتفاظ باألجل المقرر قبل فاتح أبريل من كل سنة بالنسبة ألصحاب الـدخول المهنيـة                   
  .نتيجة الصافية المبسطةالخاضعة لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام ال

 
 بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة 

  
  : يقترح تحديد أجل إيداع اإلقرارات كما يلي  

 
 قبل انصرام كل شهر، أو قبل انصرام الشهر األول من كـل ربـع سـنة، بالنـسبة لإلقـرارات                     -

  ؛  اإللكترونية

ة لإلقـرارات   ـسـنة، بالنـسب   من كل شهر أو من الشهر األول من كل ربع           ) 20(  قبل العشرين  -
  . األخرى

  
  : ويهدف هذا االقتراح إلى

  
   تشجيع المنشات التي تنخرط في اإلقرار اإللكتروني؛-

 الحصول على المعلومات اإلحصائية المتعلقة بمداخيل الضريبة على القيمة المضافة فـي أحـسن               -
  ؛ اآلجال

  . المسجل عند نهاية كل شهرظاظ تفادي االكت-



 2010 ةمــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـ
 

  مذكرة تقديم
 
221 

  
ير مشتركة بين الضريبة على الشركات والضريبة على الـدخل والـضريبة             تداب -5-3

  على القيمة المضافة وواجبات التسجيل
    
، في   يرمي التدبير المقترح إلى إلغاء االمتيازات الجبائية الممنوحة للمنعشين العقاريين الذين ينجزون             

  .اني جامعيةإطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، عمليات بناء أحياء وإقامات ومب
  

 حدد شرط االستفادة من هذه االمتيازات في 2001التذكير في هذا الصدد أن قانون المالية لسنة  يجدر  
وقد حدد هذا السقف .   سرير1.000إنجاز عمليات بناء أحياء وإقامات مباني جامعية تتكون على األقل من 

 غرفة 250، وتم تخفيض هذا العدد إلى   غرفة ال تتجاوز طاقتها اإليوائية سريرين500 في 2006سنة 
  . 2009 غرفة سنة 150 لينتقل إلى 2008ة ـنـس
  

 إلى يومنا هذا، لم تبرم سوى اتفاقية واحدة سنة          2001غير أنه منذ إحداث هذا النظام التفضيلي سنة           
  . سرير1.000 من أجل بناء إقامة تتكون من 2005

  
 غرفة، لم يتم إبرام أية اتفاقية مـع المنعـشين           150ى  كما أنه رغم تخفيض السقف السالف الذكر إل         

  .2009العقاريين خالل سنة 
  

   المساطر الجبائية- 6
  

 جعل بعض المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة نهائية      -6-1
  درهم) 100.000(ف عندما ال تتعدى الواجبات المترتبة عليها مائة أل

  
 جعل المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة نهائية بالنسبة           يرمي التدبير المقترح إلى     

للقضايا المتعلقة بالضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية وواجبات التـسجيل عنـدما تقـل أو تـساوي                  
  .درهم) 100.000(الواجبات األصلية مائة ألف 

  
لى أنظار اللجنة الوطنية للنظر في الطعون       يهدف هذا المقترح إلى تقليص عدد الملفات المعروضة ع          

  . أمام هذه الهيأة ضاضالضريبية ومن تم اجتناب االكت
  

وهكذا يمكن للملزمين تقديم الطعن مباشرة أمام القضاء المختص دون اللجوء إلى اللجنـة الوطنيـة                  
  .السالفة الذكر

  
  يبة  تحديد الوثائق الواجب تسليمها للجان المحلية لتقدير الضر-6-2

  
ه ذوتتعلق ه .  يهدف التدبير المقترح إلى تحديد الوثائق الواجب تسليمها للجنة المحلية لتقدير الضريبة             

الوثائق بإجراءات المسطرة التواجهية التي تمكن اللجان من البث في الطعون المعروضة عليهـا كمـا هـو                  
  . ة بالضريبةمنصوص عليه حاليا بالنسبة للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلق

 
 
 
 
  



 2010 ةمــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـ
 

  مذكرة تقديم
 
222 

 رفع عدد اللجان الفرعية للجنة الوطنية للنظر فـي الطعـون المتعلقـة              -6-3
   لجان7 الى5بالضريبة من 

  
، يقترح الرفع من     نظرا لالرتفاع المتواصل للطعون المعروضة على أنظار اللجنة المشار إليها أعاله            

 تمكينها من البث في القضايا المعروضة عليها        وذلك قصد ) 7(عدد اللجان الفرعية من خمسة لجان إلى سبعة         
  .خالل األجل القانوني المحدد في سنة ومن تم، تحسين سير عملها

  

   التنظيم اإلداري للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة -6-4
  

رح إصدار  ، يقت  حرصا على ضمان التسيير الجيد للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة             
  . نص تنظيمي ينظم الهيكلة اإلدارية لهذه اللجنة

  
ويهدف هذا التدبير إلى تحسين عمل اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالـضريبة، خاصـة                  

  .  على مستوى تدبير المهام اإلدارية والموارد البشرية
  

   تدابير شكلية -7
  

   الضريبة على الشركات-7-1
  

 من المدونة العامة للضرائب على معلومات ال عالقـة لهـا            152رة الثالثة من المادة     تنص حاليا الفق    
بالمعلومات المطلوبة التي يجب أن يتضمنها اإلقرار لعوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في              

  .الفة الذكر الس152لذا يقترح استدراك هذا الخطأ في الصياغة وذلك بحذف هذه الفقرة من المادة . حكمها
  

   الضريبة على الدخل-7-2
  

 تحديد مجموع الدخل الخاضع للضريبة المتعلق باألشخاص الطبيعيـين الـشركاء فـي بعـض                -أ
  الشركات أو األموال المشاعة 

  
، فإن حصة كل شريك على الشياع في مداخيل الكراء           حاليا، إذا تم تخصيص عقارات مشاعة للكراء        

  . من المدونة العامة للضرائبII- 26أو دخوله النوعية طبقا ألحكام المادة تتم مراعاتها لتحديد دخله 
  

غير أنه طبقا ألحكام المادة السالفة الذكر، يتم توزيع الدخل على الشركاء الخاضعين للضريبة علـى                  
الدخل بطلب منهم بشرط أن يدلوا بمحرر رسمي أو عقد مصادق على التوقيعات المذيل بها ينص على حصة                  

  . واحد منهم في المال المشاع أو في شركة المحاصةكل
  

: ولتحسين الصياغة الحالية ألحكام هذه المادة وزيادة توضيحها، يقترح تغيير الفقرة األخيرة كالتـالي               
يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين أن يدلوا بمحرر رسمي أو عقد مصادق على التوقيعات المذيل بهـا                 "

و في حالـة عـدم اإلدالء بهـذه         . منهم في المال المشاع أو في شركة المحاصة       ينص على حصة كل واحد      
  ."الوثيقة تفرض الضريبة باسم المال المشاع

  
  من المدونة العامة للضرائب)  جيم– II 73 توضيح مقتضيات أحكام المادة -ب

  
ن سـندات رأس    عند تعديل السعر المطبق على األرباح الصافية الناتجة عن تفويت األسهم وغيرها م              

يطبق فقط على األسـهم   % 15 ، كان من الواجب توضيح أن سعر 2008المال بمقتضى قانون المالية لسنة    
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المسعرة بالبورصة وأسهم الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باسـتمرار              
  .في األسهم%  60في حدود ما ال يقل عن 

  
  .ح اإلعفاء من واجبات التسجيل بالنسبة لتفويت أسهم الشركات المدرجة بالبورصةيقترح كذلك توضي  

  
 من المدونـة العامـة 165 و II – 85 تصحيح بعض اإلحاالت على مستوى المادتين المادة -ج

  للضرائـب 
  

  : II – 85 المادة -
  

اجب اإلدالء به في حالـة       المتعلقة باإلقرار الو   II - 85تصحيح اإلحالة المنصوص عليها في المادة         
 عـوض الفقـرة     175 من المادة    Iمغادرة المغرب أو حالة الوفاة حيث يتعلق األمر بالفقرة األخيرة من البند             

  .175األخيرة من المادة 
  

  : المتعلقة بعدم الجمع بين االمتيازات 165 -. المادة-
  

اهمة المماثلة لها الموزعة مـن      المطبق على الربائح وغيرها من عوائد المس      % 7,5تبعا لنسخ سعر      
 19من المادة   " ألف "– IVلدن الشركات المقامة في مناطق التصدير الحرة، يقترح حذف اإلحالة على الفقرة             

 وذلك نظرا لنسخ هـاتين      165 من المدونة العامة للضرائب في المادة           II– 73من المادة   ) وعلى الفقرة ألف  
  . الفقرتين

  
  مة المضافة الضريبة على القي-7-3

  
  إصالح شكلي) أ

  
والمتعلقة باإلقرار  )  أ – 113يهدف اإلجراء المقترح إلى تصحيح اإلحالة المنصوص عليها في المادة             

بالمعامل الذي يخص الملزمين الذين يزاولون في آن واحد أنشطة خاضعة للضريبة على القيمـة المـضافة                 
 تطبيق الضريبة المذكورة، ويحدد هـذا المعامـل         أو خارجة عن نطاق    وأخرى معفية دون الحق في الخصم     

  . نسبة حق االستفادة من خصم الضريبة على القيمة المضافة
  

  .103 عوض المادة 104وتتعلق هذه اإلحالة بالمادة   
  

  تصحيح سهو) ب
  

ـ  ـق في الخص  ـع الح ـة م ـا من الضريبة على القيمة المضاف     ـى حالي ـيعف   ا لمقتـضيات   ـم طبق
، بناء المحالت المعدة خصيصا للسكنى والتي ال تزيد في كل وحـدة سـكنية مجمـوع                  I- °28–92ادة  مال

  . درهم باعتبار الضريبة على القيمة المضافة200.000 متر ومجموع قيمتها العقارية 100مساحتها 
  

ولتصحيح هذا السهو يقتـرح إدخـال عبـارة         . ويجدر التذكير أن هذا اإلعفاء يخص السكن الرئيسي         
  . في هذه المادة" ةالرئيسي"
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   واجبات التسجيل-7-4

  

 إلى 1.50ات من ـتبعا لتخفيض الواجب المطبق على عمليات تأسيس و الزيادة في رأس مال الشرك  
، تم إغفال تصحيح اإلحالة على هذا السعر والمنصوص عليه بالمادة 2009بموجب قانون المالية لسنة  % 1

129) IV-° 8 .(  
  

، عوض )10 °- دال-I (133و يتعلق األمر بالمادة . مقترح إلى تصحيح هذه اإلحالةيرمي التدبير ال  
  ). 11 °- جيم-I (133المــادة 

  

   واجبات التمبر-7-5
  

 وما بعدها من المدونة العامة للضرائب والمتعلقة        188تتميم عنوان الفرع الثاني الممهد للمواد       ) أ
خل والضريبة على القيمـة     شركات والضريبة على الد   بالجزاءات المشتركة ما بين الضريبة على ال      

  المضافة
  

 من المدونـة العامـة للـضرائب المتعلقـة          192، تم تتميم المادة     2009بموجب قانون المالية لسنة       
  . يخص نفس الجزاءات المتعلقة واجبات التمبرIIبالجزاءات الجنائية ببند 

  
  .منظم للجزاءات المشتركةغير أنه، تم إغفال تتميم عنوان الفرع الثاني ال  

  
  ".واجبات التمبر" يرمي التدبير المقترح إلى تتميم عنوان هذا الفرع بإضافة مصطلح   

  
تصحيح اإلغفال المتعلق باإلدراج ضمن المدونة العامة للضرائب للمقتضيات المتعلقة بتسجيل و            ) ب

  .آلت الفالحيةوالجرارات واآل) (véhicules à chenillesتفويت الناقالت المزنجرة 
  

إن واجبات التمبر المستحقة على تسجيل و تفويت الناقالت المذكورة أعاله، منصوص عليهـا حاليـا      
  .1964 دجنبر8بالمرسوم المؤرخ في 

  
يرمي التدبير المقترح إلى اإلدراج ضمن المدونة العامة للضرائب للمقتـضيات المنـصوص عليهـا                 

  .بالمرسوم السالف الذكر
 

IIII  ––ةةــات مختلفات مختلفــ مقتضي مقتضي  
  

   والمراقبين والمحاسبين العموميين والمراقبين والمحاسبين العموميينففمسؤولية اآلمرين بالصرمسؤولية اآلمرين بالصر    --  أأ
  

بعة ورثة وذوي حقوق المحاسبين العموميين والموظفين واألعوان العاملين تحت إمرتهم أو تتم متا   
 ، لحسابهم ، برسم قرارات العجز صادرة عن المحاكم المالية أو برسم مقررات إدارية للتصريح بمديونيتهم

  .لم يتم استخالصها بعد ، ثم اتخاذها قبل أو بعد وفاتهم 
  

وغالبا ما يأخذ هؤالء الورثة وذوي الحقوق علما بهذه الديون التي يجهلون أصلها وطبيعتها إال بعد   
  .وفاة المحاسبين أو وفاة الموظفين أو األعوان اآلنف ذكرهم 
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بعات التصرفات التي كانت السبب في إثارة ولتمكين هؤالء الورثة وذوي الحقوق من عدم تحمل ت  
مسؤولية المحاسبين أو الموظفين أو األعوان المتوفين ، وباستثناء الحاالت التي تكون فيها قرارات العجز 

 التصريح بالمديونية ناتجة عن اختالسات ، أو خيانة األمانة أو التزوير في الحسابات أو النصب ، ومقررات
  .ارات والمقررات غير قابلة للتنفيذ يقترح اعتبار هذه القر

  
 ميزانية الهيأة المعنية المبلغ المتعلق بهذه القرارات والمقررات التي أصبحت غير تتحملمقابل ذلك   

  .قابلة للتنفيذ 
  

  تحصيل الديون العموميةتحصيل الديون العمومية  ––  بب
  

ائر من شأن مشروع المقتضى المقترح تحديد أجل االستحقاق للغرامات واإلدانات النقدية والصو  
كما سيمكن من . والمصاريف القضائية التي تحكم بها محاكم المملكة وذلك على غرار سائر الديون العمومية 

 عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي انطالقا من تاريخ %  0,5تها في ب تحدد نسالتأخيرإحداث زيادة عن 
  .االستحقاق 

  
  .ويهدف هذا اإلجراء إلى تحسين طرق تحصيل هذه الديون   

  
  رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني   رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني     ––  تت

  
ن عدم األداء في اآلجال لرسم النهوض بالفضاء السمعي عإن إحداث الغرامات عن التأخير أو   

الجابية للرسم المذكور من شأنه أن يؤمن االستمرارية في استخالص البصري الوطني من طرف الهيآت 
   . النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني من االرتقاء بهذا الفضاء حصيلة الرسم وبالتالي تمكين صندوق

  
  -- استمرارية الموارد  استمرارية الموارد --صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعيةصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية  ––  ثث

اعتبارا للدور التنموي الرائد لصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية ولنجاعة   
 يهدف إلى استمرارية موارد الصندوق مقتضى  ضمن مشروع قانون المالية إدراجه يقترحه ، فإنـتدخالت

  .وضمان مواكبته للمجهود االستثماري الوطني 
  

ولتفعيل هذا التوجه يقترح الترخيص برصد مخصصات سنوية لفائدة هذا الصندوق لتغطية الفارق   
حويلها لفائدة الصندوق ابتداءا من  يتم ت مليار درهم والحصة الراجعة له من حصيلة التفويت3,5بين مبلغ 

   .2011سنة 
  

        ترسيم األعوان المؤقتينترسيم األعوان المؤقتين  ––  جج
  

 ، التزمت الحكومة بترسيم األعوان 1421 من محرم 19في إطار اتفاق الحوار االجتماعي بتاريخ   
   .2001المؤقتين المستوفين لشروط الترسيم ابتداء من فاتح يناير 

  
 منصب 38.000 سنوات تم خاللـها إحداث ما مجموعـه سبعوقد امتدت هذه العملية على مدى   

   .2009 إلى 2001مالي في إطار قوانين المالية لسنوات 
  

 منصب مالي 4.000 إحداث 2010 يتوقع مشروع قانون المالية لسنة العملية،وقصد مواصلة هذه   
   .المؤسسات تتولى الحكومة توزيعها على مختلف الوزارات أو الغرض،جديد لهذا 
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      حذف المناصب الشاغرة غير المستعملةحذف المناصب الشاغرة غير المستعملة  ––  حح

رغبة في التحكم في الموارد البشرية وتحسين آليات التدبير والتوقعات المتعلقة بهذه الموارد فإنه   
    . حذف المناصب الشاغرة غير المستعملة إلى غاية نهاية كل سنة مالية حيقتر

  
      أمر بالصرفأمر بالصرف محل  محل لم تكنلم تكن   االستثمار المرحلة التي االستثمار المرحلة التيإلغاء اعتماداتإلغاء اعتمادات  ––  خخ

  
تشمل اعتمادات االستثمار المرحلة من سنة إلى أخرى وكذا أرصدة االلتزام المتعلقة بها ، مبالغ   

  .أو مسطرية مرتبطة بعمليات تتعلق بنفقات قديمة لم تتمكن المصالح المختصة من تصفيتها ألسباب إدارية 
  

 يهدف إلى 2010شروع قانون المالية لسنة ولتسوية هذه الوضعية ، يقترح إدراج مقتضى جديد في م  
التي لم تكن محل أمر باألداء ما بين فاتح بقوة القانون وإلغاء االعتمادات المرحلة المتعلقة بعمليات النفقات 

   .2009 ديسمبر 31 و2005يناير 
  

  .اية سوف لن يشمل إال العمليات التي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع أو شكإال أن هذا اإللغاء   
  

وتلغي كذلك بقوة القانون اعتمادات االستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية اإلنجاز كما تلغى   
  .االلتزامات المتعلقة بهذه االعتمادات 

  
      التأهيل والمصادقةالتأهيل والمصادقة  ––  دد

  :  في مجال فتح اعتمادات إضافية خالل السنة المالية -1

  
 على وجوب االلتزام بالنفقات واألمر بصرفها وأدائها في حدود ينص القانون التنظيمي لقانون المالية  

 من القانون التنظيمي المذكور على أنه يمكن ، 43واستثناء لهذا المبدأ ، تنص المادة . االعتمادات المفتوحة 
في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية ، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة تطبيقا للفصل 

  .من الدستور  45
  

ويهدف التأهيل المقترح في إطار أحكام مشروع قانون المالية الحالي إلى الترخيص للحكومة بفتح   
 لمواجهة حاجيات مستعجلة أو غير متوقعة أثناء إعداد 2010اعتمادات إضافية بموجب مراسيم خالل سنة 

  .الميزانية 
  

اسيم التي يتعين ، وفقا للدستور ، عرضها على وستدرج في قانون المالية للسنة الموالية هذه المر  
  .البرلمان بقصد المصادقة في أقرب قانون للمالية 

 
  :  في مجال إحداث حسابات خصوصية للخزينة خالل السنة المالية -2

    
. ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على أن الحسابات الخصوصية للخزينة تحدث بقانون المالية   

 من القانون التنظيمي المذكور على أنه يجوز في حالة االستعجال 18هذا المبدأ ، تنص المادة واستثناء ل
  .والضرورة الملحة أن تحدث خالل السنة المالية ، بموجب مراسيم ، حسابات خصوصية جديدة للخزينة 
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  حسابات خصوصية2010ويهدف التأهيل المقترح إلى الترخيص للحكومة بأن تحدث خالل سنة   
  . السالفة الذكر18للخزينة بموجب مراسيم وفقا للمادة 

  
وستدرج في قانون المالية للسنة الموالية هذه المراسيم التي يتعين عرضها على البرلمان بقصد   

  .المصادقة تطبيقا ألحكام الدستور 
  

  : في مجال إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خالل السنة المالية -3
  

 من الدستور ، يمكن أن يؤذن للحكومة بإحداث مرافق جديدة للدولة 45 إلى أحكام الفصل استنادا  
  .2010مسيرة بصورة مستقلة ، بموجب مراسيم خالل السنة الماليـة 

 
وستدرج في قانون المالية للسنة الموالية هذه المراسيم التي يتعين عرضها على البرلمان بقصد   

  .ستور المصادقة تطبيقا ألحكام الد
 
  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  ––  ذذ

 

    إحداث  – 1
  

  :"تسيير األوراشمصلحة " −
  

 على حظيرة تتكون من عتاد وآليات األشغال العمومية المكلفة بالماء والبيئةتتوفر كتابة الدولة   
   . هبات دول صديقة في إطار التعاون الدولي أو في إطار الميزانية العامةبواسطةمقتناة 

  
ومن شأن هذه الحظيرة مواكبة برنامج إنجاز السدود الصغرى ومنشآت الحماية ضد الفيضانات في   

   .إطار االستراتيجية الوطنية لقطاع الماء 
  

ورغبة في الحفاظ على هذه الحظيرة وتثمين استغاللها ، يقترح االرتقاء بمصلحة تسيير األوراش   
  :جلى خدماته األساسية في إلى مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة تت

  
  كراء العتاد وآليات األشغال العمومية ؛ -

 تقديم الخبرة والتكوين لفائدة هيآت أخرى ؛ -

  .صيانة وإصالح العتاد  -
  

   :"مديرية المالحة التجارية" −
  

 تدابير على المستوى التنظيمي والمؤسساتي من أجل اتخذتفي إطار إصالح قطاع النقل البحري ،   
  . والمراقبة واإلشراف على السالمة واألمن البحري لتقنينيرية المالحة التجارية المكلفة باتقوية دور مد

  
 مهام هذه المديرية على الخصوص في التدبير اإلداري والتقني للبواخر وتدبير البحارة وتتجلى  

ولتمكين هذه . ي والوقاية من التلوث الذي تتسبب فيه البواخر واألبحاث البحرية وتتبع نشاط النقل البحر.
المديرية من مزاولة مهامها واختصاصاتها واستخالص جزء من تكاليف خدماتها يقترح تخويلها صفة مرفق 

   .مستقلةللدولة مسير بصورة 
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      حذف – 2
  

 :"  2012 ترشيح المملكة المغربية الحتضان المعرض الدولي لطنجة " −
 

وتصفية المصاريف التي تحملها ، يقترح حذف المهام التي أحدث من أجلها على إثر انتهاء      
ترشيح المملكة المغربية الحتضان المعرض الدولي لطنجة " مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى 

2012. "  
  
  

  الحسابات الخصوصية للخزينةالحسابات الخصوصية للخزينة  ––  رر
 

     تغيير – 1
  

الصندوق الوطني لتنمية "المسمى المرصد ألمور خصوصية حساب ال −
 :" الرياضة

 

إلى " الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"لحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى ا تغيير يهدف    
 الموارد المستوفاة من اإلعالنات داخل المنشآت الرياضية التابعة دراج موارد هذا الصندوق وذلك بإتعزيز

  .للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة ضمن مداخيله 
  
ستراتيجية الجديدة لهذا القطاع التي ترمي إلى تعزيز شروط تنمية ويندرج هذا التغيير ضمن اال   

إحداث موارد إضافية ووضع سياسة تسويق فضاءات اإلعالنات داخل المنشآت الرياضة في بالدنا عبر 
 .الرياضية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة 

 
      حذف – 2

  
لدولة في مختلف مساهمة ا"المسمى النفقات من المخصصات حساب  −

 :" الشركات 
 

جل التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمساهمات الدولة أ من حداث هذه الحسابإتم      
  .في مختلف الشركات وكذا ببيع حصصها من هذه المساهمات 

  
ديدة وبما أن هذه العمليات قد تم إدراجها في الميزانية العامة فإن هذا الحساب لم يسجل أية عملية ج  

  .حذفه منذ عدة سنوات ، لذا يقترح 




