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في ظرفية مشحونة بتداعيات األزمة االقتصادية والمالية العالمية، «
 فإننا ننتظر منكم االنخراط ،وطني مطبوع بإصالحات عميقة وسياق

  ...بتشريعات متقدمة، ومراقبة ناجعة القوي في بلورتها،
 
يجدر بكم التحلي بروح المسؤولية، والتعاون المثمر مع  لذا،      

ناجعة، للمعادلة الصعبة، لضرورة الحفاظ على  يجاد حلولالحكومة، إل
التنمية، في ظل إكراهات محدودية  التوازنات األساسية ودينامية

  ».اإلمكانات
  

بمناسبة ترؤس   جاللة الملك الذي ألقاهخطابال مقتطف من نص
من السنة التشريعية الرابعة من الوالية  جاللته افتتاح الدورة األولى

 .2010 أكتوبر 08 بتاريخ لثامنةالتشريعية ا
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  2011مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 
  

*   *  
*  

  
 
 

  : إلى  ثالثة أبواب1201تنقسم مذكرة التقديم المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 
  

لسياق الذي تم فيه إعداد لالباب األول بمثابة مدخل عام يلخص الخطوط العريضة يعتبر  
  الرئيسية؛هالمشروع ومحاور

  
 ؛ معطيات المرقمة للمشروع الالباب الثانيقدم ي 

  
 .الباب الثالث برامج عمل مختلف القطاعات الوزاريةيستعرض  
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  مدخل عام: الباب األول 
  

I - لمشروع قانون الماليةاإلطار المرجعي   
  

 بلورةإلى  امتدادا لقوانين المالية السابقة الرامية 2011يعتبر مشروع قانون المالية لسنة 
   .االلتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها أمام البرلمان وتفعيل التوجيهات الملكية السامية

  

المنتهجة من لة اإلصالحات اإلستراتيجية  الذي يندرج في إطار مواص،يروم هذا المشروعو
  :تحقيق األهداف الرئيسية التاليةطرف البالد لفائدة االستثمار والتشغيل والتنمية البشرية، 

  

تدعيم مكتسبات البالد في مجال المناعة االقتصادية عبر مواصلة تدبير فعال لألزمة العالمية  
ا تلتزم الحكومة بمواصلة الحيطة كم. بغرض تقليص آثارها في محيط دولي غير مستقر

 خاصة من خالل تفعيل سياسة عمومية مناسبة كفيلة بإحراز هوامش عمل ضرورية والحذر
  لمواصلة مجهود االستثمار العمومي واألوراش الكبرى للبنيات التحتية؛ 

  

 في مجاالت التربية ،تنمية التضامن الوطني من خالل إيالء أهمية بالغة للتنمية البشرية 
. والتكوين والصحة والسكن االجتماعي وتنمية العالم القروي والقضاء على الفقر والتهميش

صندوق التضامن العائلي تفعيل إلى  2011وفي هذا الصدد، يهدف مشروع قانون المالية لسنة 
    كآلية جديدة للحماية االجتماعية؛

  

ة أسس تنمية مستدامة ضمان استقرار مختلف مكونات اإلطار الماكرواقتصادي بغية تقوي 
 تعززتوقد . سواق الدولية في المستقبلوتعزيز ثقة الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين واأل

من " أنفستسمنت غراد"درجة  على يةحصول المملكة المغربب 2010هذه الثقة خالل سنة 
ة قرض تعبئ ونجاح العملية األخيرة ل"فيش راتين"و" بورز& سطندار "طرف وكاالت التنقيط 

ات الرامية إلى تحديث النظام المالي حوفي إطار مواصلة اإلصال.  مليار يورو1مستندي بمبلغ 
 المركز المالي ون المالية إحداثنالوطني وتحسين الموارد العمومية، يتوقع مشروع قا

  البعيدتنمية االدخار على المدى ل ضريبي وكذا وضع نظام،"كازا فنانس سيتي"للدارالبيضاء 
  .الوطنيماج القطاع غير المهيكل في النسيج االقتصادي وإد

  

  : أساسا منكونتم إعداد مشروع قانون المالية على ضوء اإلطار المرجعي المقد هذا، و
  

   الخُطب والرسائل الملكية السامية1.1
  

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

  

  رشــاب العـخط 1.1.1
  

  : التاليةالنقاط على 2010 يونيو 30بتاريخ الملقى  جاللة الملك في خطاب العرش المجيد زركَّ
  

  مغربيا متميزااده صاحب الجاللةالذي أر استكمال مقومات النموذج التنموي الديمقراطي 
 : وذلك عبر ثالث دعاماتالتضامن االجتماعي وقتصادي االنمو العلى يرتكز 

 
 تحديد االختيارات األساسية"  دور الدولة على المهام اإلستراتيجية في مجاالت عادة تركيزإ 

 والتحفيز والتنظيم وتشجيع المبادرة الحرة واالنفتاح  المهيكلةاألوراش الكبرىوإنجاز لألمة 
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 ؛"المتحكم فيهاالقتصادي 
 

 واالجتماعية والثقافية بالنهوض بالحقوق االقتصادية الذي يقترن توطيد الصرح الديمقراطي 
 ؛التضامن وتعزيز نمواطنيلل

 
 . عبر تعزيز التشغيل وتحسين ظروف العيشجعل المواطن في صلب عملية التنمية 

 
 :ما يلي نجاح السياسات العامة المتخذة ويتعلق  األمر ب تحد من الثالثة التيعوائقالإزالة  

 
 اعداد استراتيجية مالئمة إلزالة الوطني ويتوجب في هذا الصدد  االقتصادضعف تنافسية  

 ؛هذه الصعوبات
 

ضمن ضمان تكاملها اعتماد اآلليات الالزمة ل وذلك عبر حكامة المخططاتو تناسق ضعف 
 ؛منظور استراتيجي مندمج

  
 من خالل الالزمة الكفاءات  علىتوفرال  المتاحة وضرورة الموارد البشريةمالئمةعدم  

 .اد االقتصحاجياتمالءمة التكوين مع 
 

 : ما يلي اإلصالح عبرمسلسلمواصلة  
 

 وضع من خاللمنح مكانة خاصة لالهتمامات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة خاصة  
  والطاقات المتجددة وكذا سياسة الماء؛ النجاعة الطاقيةوتشجيعوطني للبيئة الميثاق ال

 
االقتصاد الوطني وتنافسيته مع مواصلة تفعيل اإلستراتيجيات القطاعية من أجل تعزيز انفتاح  

 السهر على ضمان استقرار اإلطار الماكرو اقتصادي؛
 

 تحديث  فيا أساسي عامال باعتبارها جهوية متقدمةعلى أساسإعتماد قواعد الحكامة الجيدة  
 ؛المجلس االقتصادي واالجتماعي وتفعيل القضاءالدولة، وإصالح قطاع 

 
 . قاعدة الطبقة الوسطىتركيز السياسات العمومية على توسيع 

  

  2010 غشت 20 خطاب 2.1.1
  

 بمناسبة ذكرى ثورة الملك 2010 غشت 20 بتاريخ  الملقىمن خالل خطابهأكد جاللة الملك 
  : التاليةاألولويات األساسيةوالشعب على 

  

  تجديد التأكيد على السيادة الوطنية على كافة التراب الوطني؛ 
 

من شأنه أن يفضي إلى فة بوضع تصور مغربي للجهوية دعم أشغال اللجنة الوطنية المكل 
 األحزاب مشاركةميثاق عدم التمركز ويستفيد من ب اموخارطة طريق واضحة ويكون مدع

 السياسية الوطنية؛
 

التحرر من أجل الطاقات المتجددة وذلك إمكانات البالد في مجال موارد استغالل ضرورة  
 ؛التدريجي من التبعية الطاقية

 
 .المغربي تحرير طاقات الشباب كيز علىمع الترالتنمية البشرية أهمية  
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   التصريحات الحكومية أمام البرلمان2.1
  

 النصف األول من خالل يعمل الحكومالحصيلة ل ،2010 في ماي ،ه أمام البرلمانبمناسبة تقديم
بقا للتوجيهات الملكية ط ة َركََّز السيد الوزير األول على أولويات برنامج الحكوم،الوالية التشريعية

  : والتي تتمثل السامية
   

البنيوية ومواصلة سياسة األوراش وتفعيل اإلصالحات القطاعية في  :على الصعيد االقتصادي 
الكبرى وتعزيز جاذبية البالد وتشجيع المقاوالت والمبادرات الخاصة وانتهاج إستراتيجيات 

 على المدى المتوسط للنهوض بالقطاعات الواعدة؛
  

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

  
II .أولويات مشروع قانون المالية 
  

  :ور رئيسية على ثالثة محا2011سيرتكز العمل الحكومي في إطار قانون المالية لسنة 
  

 وتوسيع تفعيل اإلصالحات واإلستراتيجيات البنيوية؛توطيد أسس تنمية قوية ومستدامة  
 

اجتماعية توسيع ولوج المواطنين إلى الخدمات والتجهيزات األساسية في إطار سياسة  
 ؛تضامنية

 
    .الماكرواقتصادياإلطار الحفاظ على استقرار تحسين التدبير العمومي و 

  

  تنمية قوية ومستدامةدعائم إرساء  1.2
  

 دعم : على أربعة دعامات تنمية قوية ومستدامةإرساء أسسترتكز سياسة الحكومة من أجل  
البنيوية  وتأهيل المقاولة المغربية ومواصلة اإلصالحات  الخاصةتوفير مناخ مالئم للمبادرةالطلب و
  .والقطاعية

  

   دعم الطلب 1.1.2
  

  :ت رئيسيةيتم دعم الطلب عبر ثالث قنوا
  

   العمومية والخاصة؛االستثماراتتعزيز  
 

  ؛تشجيع االستهالك  
 

 .تشجيع الصادرات 
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   تعزيز االستثمارات 1.1.1.2
  

  تعزيز االستثمارات العمومية 1.1.1.1.2
  

 العامة بجميع مكوناته ، أي الميزانيةيبلغ المجهود االستثماري اإلجمالي للقطاع العام، 
زينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والجماعات المحلية والحسابات الخصوصية للخ

 مليارات درهم مقارنة 5 أي بزيادة مليار درهم 30716,والمقاوالت والمؤسسات العمومية، ما قدره 
 : ويتوزع هذا المجهود االستثماري كما يلي2010مع سنة 
  
للخزينة ومرافق الدولة والحسابات الخصوصية مليار درهم برسم الميزانية العامة  47,7 

  ؛المسيرة بصورة مستقلة
 

  ؛المقاوالت والمؤسسات العموميةبرسم ليار درهم  م107,6 
  

 .برسم الجماعات المحلية مليار درهم 12 
 

إلى مواصلة سياسة األوراش الكبرى بوتيرة ود االستثماري هوتهدف الدولة من خالل هذا المج
  : يليافي موتتلخص أهم هذه األوراش . مرتفعة

  
   برنامج الطرق السيارة والطرق1.1.1.1.1.2

  

 كلم وذلك من أجل تغطية 1.500 المتعلق بالطرق السيارة إلى إنجاز ييهدف البرنامج األول
ويشرف هذا المخطط على االنتهاء في آجاله المحددة وذلك بفضل . 2010حاجيات البالد في أفق 

 إلىكلم ثم  90 كلم خالل سنوات التسعينيات إلى 40ن ارتفاع وتيرة اإلنجاز السنوي التي انتقلت م
  .2006 كلم ابتداء من سنة 160 وإلى 2005-2002كلم خالل الفترة  100
  

 الدولة وشركة الطرق أبرمتهبرنامج -قيد التنفيذ في إطار عقدحاليا تندرج العمليات التي توجد و
ئاسة  تحت الر2008 يوليوز  2  تم توقيعه بتاريخ2015-2008 الفترة يغطيالسيارة بالمغرب 

  .لة الملكلجالالسامية 
  

   . كلم916 ما مجموعه 2009متم سنة غاية إلى طول الطرق السيارة المستغلة وقد بلغ 
  

 كلم خالل شهر 5230, مسافة أكادير على -الطريق السيار مراكشكما تم الشروع في استغالل 
خالل  كلم 023 مسافة وجدة على –فاس لسيار الطريق ااستغالل يتوقع أن ينطلق ، و 2010يونيو 

  . كلم171.4 وعهم ما مجسيصل طول شبكة الطرق السيارة آنذاك   ،2011شهر يونيو 
  

  الدارالبيضاء-الخط الثالث للطريق السيار الرباطأشغال إنجاز وستعرف هذه السنة مواصلة 
طعين جديدين من الطريق السيار، مقنجاز وإ مليار درهم، 161, كلم بتكلفة تقدر ب 57,3مسافة على 

 يربطسو،  مليار درهم7,2تقدر ب  كلم بتكلفة 41 على طول بالمدار الخارجي للرباطيتعلق األول 
أشرف قد و.  ماليير درهم6 كلم بتكلفة تقدر ب 172 على طول برشيد وبني ماللبين المقطع الثاني 
المقطع األخير هذا أشغال إنجاز  ةقانطالعطاء إ  على ،2010 أبريل 12 بتاريخ صاحب الجاللة

2013 يونيو  شهرخالل شرع في استغاللهوالذي من المتوقع أن ي.  
  

مقطعين جديدين من الطريق السيار نجاز إن انطالق ان القادمتاستشهد السنتوباإلضافة إلى ذلك، 
 ومقطع  مليار درهم4,2  كلم بتكلفة 140 مسافةأسفي على  -ة دويتعلق األمر بالمقطع الجدي
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  . مليار درهم1,035 كلم بتكلفة 30,5 مسافةعلى  برشيد عبر تيط مليل –الدارالبيضاء 
  

 001.8ما مجموعه  2015 في أفق وهكذا، من المتوقع أن يصل طول شبكة الطرق السيارة
       . نسمة400.000ربط بين كل المدن التي يتجاوز عدد سكانها المن  كن ستم،كلم

  

 يتم العمل على تسريع وتيرة إنجاز الطرق والمسالك بكل أنحاء المملكة من وبالموازاة مع ذلك،
 سنة القروية عند اطالق البرنامج الوطني الثاني للطرق  كلم1.500خالل رفع هذه الوتيرة من 

 مة الشبكة الطرقيةمالءعلى  الحرص كما تم. 2008 من سنة  ابتداءا كلم سنويا2.000 إلى 2005
 منها  كلم1.068يارة عبر إنجاز برنامج هام من الطرق السريعة على مسافة  شبكة الطرق السمع

 كلم ستعطى انطالقة 374 كلم في طور اإلنجاز و248 كلم تم إنجازها والشروع في استغاللها و446
تحظى المناطق المعزولة خاصة في الشمال بأهمية بالغة من هذا، و. 2011مطلع سنة في أشغالها 

 كلم الرامي إلى ربط المراكز االقتصادية 510ق الساحلي المتوسطي على مسافة خالل إنجاز الطري
  .وجدة-ورظالكبرى لطنجة والنا

         

   البنيات التحتية السككية2.1.1.1.1.2
  

 البنيات التحتية السككية عنصرا مهما في السياسة الحكومية الرامية إلى تعزيزيعتبر تحديث 
  .ة المناسبيةوجستيكللا الوسائللك من خالل توفير تنافسية االقتصاد المغربي وذ

  

في اآلجال التي  2009-2005البرنامج -عقد بنود تنفيذ إتمامتم وتماشيا مع هذا المنظور، 
   . مليار درهم18 بلغاستثمار إجمالي بوقعة تكانت م

  

  : يمكن ذكر ما يلي،من بين أهم المشاريع التي تم إنجازها في هذا اإلطار
  

بهدف  االقتصادية، إلى تحويلها إلى فضاءات لألنشطة يسعىجديد مفهوم وفق محطات التهيئة  
وفي . تفويت حقوق االستغالل أو التأجيرمن خالل  ،جعل االستثمارات التي تم إنجازها مربحة

بمبلغ إجمالي يقدر ب هذا اإلطار، استفادت حوالي أربعين محطة من برامج البناء والتهيئة 
  ؛ مليون درهم800

 
 ور؛ظالخط السككي الجديد الرابط بين تاوريرت والناالشروع في استغالل  

 
الرابط بين طنجة برنامج تحديث الخط كذا إتمام أشغال تثنية الخط الرابط بين مكناس وفاس و 

 .والرباط
  

 جديد بين الدولة  برنامج-عقدعلى  2010 فبراير 1 تم التوقيع بتاريخ، السياقوفي نفس 
بين صندوق  يةاتفاقكما تم إبرام . 2015-2010متد على الفترة ني للسكك الحديدية يوالمكتب الوط
 لتمويل جزء من تكلفة  والمكتب الوطني للسكك الحديديةتنمية االقتصادية واالجتماعيةلالحسن الثاني ل

  . بين طنجة والدارالبيضاء الذي سيربطفائق السرعةالمشروع القطار 
  

 مليار درهم 33 حوالي ب هذا البرنامج– عقد  التي يشملهااتلالستثمارويقدر المبلغ اإلجمالي 
 مليار درهم لالستثمارات 13فائق السرعة والمشروع القطار مخصصة ل مليار درهم 20منها 

  .األخرى التي تهدف إلى تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية
  

في أفق الشروع في  2014-2010ترة خالل الفاصل أشغال إنجاز القطار فائق السرعة تتوسو
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 السفر بين طنجة مدةفائق السرعة الالقطار  يقلص  أنرتقب ومن الم .2015 سنة استغالله أواخر
  . دقائق10ساعتين وإلى حاليا  ساعات 5 منوالرباط 

  

  البنيات التحتية المينائية 3.1.1.1.1.2
  

 يغطي الفترة  الذيمديريالخطط مالتتم برمجة االستثمارات في المجال المينائي في إطار 
الذي من شأنه أن يمكن البالد من االستفادة بشكل كامل من نمو المبادالت الدولية و 2010-2030

  . من الدول كبيرالناتج عن العولمة وتوقيع اتفاقيات التبادل الحر مع عدد
  

، الخارجية للمغربونظرا لألهمية البالغة التي يكتسيها النقل البحري في المبادالت التجارية 
يتم إعطاء فإنه ، المجال والدور المهم الذي تلعبه الموانئ في هذا  من هذه المبادالت،%97حيث يمثل 

   .تطوير البنيات التحتية المينائيةلأهمية خاصة 
 

 مليارات درهم تغطي 4في هذا اإلطار، قامت الوكالة الوطنية للموانئ ببرمجة استثمارات بقيمة 
  .2014-2010الفترة 

  
ستثمارات إنجاز بنيات تحتية جديدة وتعزيز البنيات القائمة بهدف رفع مردودية وتروم هذه اال

الموانئ وتحسين أنظمة السالمة واألمن بداخلها عبر اقتناء تجهيزات السكانير لمراقبة الركاب 
  .واألمتعة والحاويات

  
بالنظر  القريب تحوال نوعيا ومن المرتقب أن يعرف المشهد المينائي المغربي في المستقبل

  :إلــى
  
النمو القوي ألنشطة المركب المينائي طنجة المتوسطي الذي يعتبر مشروعا مندمجا يتضمن  

قاعدة مينائية مرتبطة بشبكة السكك الحديدية والطرق السيارة ويتوفر على بنيات خاصة 
اط العالمي لتفريغ وشحن  بداية تموقع المغرب داخل النشيدعم ل االستثمارات وهو ما االستقب
رسم ب %96 منها 2013 ماليين حاوية في أفق 3ومن المتوقع أن يتم بلوغ سقف . البواخر

   برسم عمليات االستيراد والتصدير؛%4عمليات الشحن والتفريغ و
  
وقد . ناء ترفيهي وتحويل نقل المسافرين إلى ميناء طنجة المتوسطييتحويل ميناء طنجة إلى م 

  درهم سيعهد لها إنجاز هذه المهمة؛ مليون 600 برأسمال يبلغة تم إحداث شرك
  
إنطالق أشغال إنجاز ميناء جديد لمدينة آسفي من أجل االستجابة للحاجيات الملحة للمكتب  

لحرارية إلنتاج ايراد الفحم الحجري الموجه إلى المحطة تالوطني للكهرباء في مجال اس
قاعدة يمكن  لمشروع سيمثل هذا او. 2014ل سنة اللها خالغء التي سيشرع في استاالكهرب
وكذا نمو أنشطة الحاويات سفاط وب الشريف للفت ارتفاع صادرات المكمواكبة من أجل توسيعها

   .بهذا الميناء في إطار اإلستراتيجية اللوجستيكية الوطنية
  

  المطارات 3.1.1.1.1.2
  

تعزيز بنيات لى مستوى النقل، ع ،الخاص بقطاع السياحة" 2010رؤية "يقتضي نجاح مخطط 
  .عبر الرفع من قدرات استقبال المطارات وتحديث الوسائل التقنية واألمنيةالجوي  النقل
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 10,5 بحوالي 2012-2008للمكتب الوطني للمطارات للفترة البرنامج االستثماري تقدر تكلفة 
  :إنجاز العمليات األساسية التالية 2011سنة وسيتم خالل  . درهممليار

  

تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين سواء تعلق األمر بشركات الطيران أو المسافرين وذلك  
  :عبر

 

 والمحطة الرابعة لمطار محمد الخامس؛ وبناء مدرج ثالث 1تهيئة المحطة رقم  
 

 لشحن بمطار مراكش المنارة؛ جديدة ومنطقة لثالثةبناء محطة  
 

 سال؛-الرباططار  وبناء محطة جديدة بم1توسيع المحطة رقم  
 

 بناء محطة جديدة ومدرج جديد بمطار وجدة أنجاد؛ 
 

 بناء محطة جديدة بمطار فاس سايس؛ 
  

 . 2010 خالل شهر ماي لمطار الصويرةانطالق استغالل المحطة الجديدة  
 

  الجوية المالحةلمراقبةتحسين شروط سالمة المالحة الجوية واعتماد التدبير األوتوماتيكي  
  ثاني للمراقبة الجهوية؛وبناء مركز 

  

بناء أكاديمية محمد السادس الرامية إلى تكوين الموارد البشرية الالزمة لمواكبة تنمية قطاع  
  الطيران؛

  

مطارات الدارالبيضاء ووجدة ومناطق لوجستيكية داخل  صناعية بالقرب منإنجاز مركبات  
 .مجموعة من مطارات المملكة

  

  رويـم القفك العزلة عن العال 5.1.1.1.1.2
  

 يتواصل فك العزلة عن العالم القروي بوتيرة مرتفعة وذلك في إطار البرنامج ،بالموازاة مع ذلك
وبذلك . اـ كلم سنوي2.000 كلم إلى 1.500 االنتقال من إنجاز حيث تمالوطني الثاني للطرق القروية 

 2009سنة % 67,6 إلى 2005سنة % 54ستنتقل نسبة ربط العالم القروي بالشبكة الطرقية من 
  . في السابق كما كان مقررا2015 عوض 2012في أفق % 80وإلى 

  

 كلم بتكلفة إجمالية تقدر 15.500هذا التاريخ إلى في شبكة الطرق القروية هكذا، سيصل طول و
%) 24(والصندوق الخاص بالطرق  مليار درهم تمول من طرف ميزانية الدولة 14,43ب 

  %).15(والجماعات المعنية %) 61( طرف صندوق تمويل الطرق والقروض والهبات المعبأة من
 

   بنيات تحتية أخرى6.1.1.1.1.2
  

 ةتخزين المياه الموجهة لالستعماالت المنزلي الذي يهدف إلى يتعلق األمر أساسا ببرنامج السدود 
وفق الري وشبكات  وشبكات التزويد بالماء الصالح للشرب ءكهرباالاالقتصادية وبناء محطات توليد و

 التعليم ت بنيات أخرى في مجاال إضافة إلى،تعتمد على مشاركة فعالة للقطاع الخاص جديدة صيغ
  .والتكوين والصحة والتجهيزات اإلدارية

 
،  2010  في بداية سنة ،وبخصوص السدود، تجدر اإلشارة إلى أن صاحب الجاللة أعطى

حوالي  بتكلفة تقدر ب ذلك فرومدز بإقليم صدين باإلضافة إلى سد  جديانطالقة أشغال إنجاز سدين
   : مليون درهم 1.095
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تكلفة تقدر و مليون متر مكعب 270تصل إلى خروفة بإقليم العرائش بطاقة استيعابية دار سد   
من تأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة  وسيمكن هذا السد . مليون درهم715بحوالي 

 هكتار في إطار االستثمار الفالحي بحوض 18.000 جماعة قروية مجاورة وسقي 16
كما سيمكن هذا السد ، إلى جانب سدي الوحدة  . مليار درهم2,16كلفة تصل إلى ت باللوكوس

  ؛ حماية سهل الغرب من الفيضاناتووادي المخازن ، من
  

ى ـل إلـة تصـتكلفو مليون متر مكعب 12 استيعابية تصل إلى بطاقةسد موالي بوشتة  
 د مدينة شفشاون والجماعات القروية المجاورةيوسيمكن هذا السد من تزو. ن درهم مليو380

 من  هذا السدكما سيمكن. وكذا ثالث جماعات قروية تابعة إلقليم تطوان بالماء الصالح للشرب
  . هكتار400سقي مساحة تقدر ب 

  

  النهوض باالستثمارات الخاصة 2.1.1.1.2
 

لة في مجال االستثمار، تهدف السياسة الحكومية إلى جعل بالموازاة مع تكثيف مجهودات الدو
  .مناصب الشغلحداث الثروات واع الخاص فاعال محوريا في مسلسل إالقط

  

هكذا، تعمل السلطات الحكومية على تعزيز جاذبية البالد للرساميل واالستثمارات الخاصة و
م من على الرغقد تعززت هذه الجاذبية  و.الوطنية واألجنبية وتقوية تنافسية النسيج اإلنتاجي الوطني

كما يتبين من خالل تطور استثمارات القطاع الخاص خالل السنوات مة، الظرفية الدولية غير المالئ
اإلطار القانوني مة بفضل مواصلة مسلسل مالءومن المنتظر أن تتقوى هذه الجاذبية  .األخيرة

    .زمة وتعزيز بنيات االستقبالوالمؤسساتي المنظم للقطاع ووضع وسائل التمويل الال
  

 في مجال جذب االستثمارات الخاصة حصيلة عمل الحكومة 1.2.1.1.1.2
  

 ةدأن يعطي دفعة جديمن شأنه  االتحاد األوربي في عالقته مع ا متقدمامنح المغرب وضعإن 
 واعدةآفاق ومن خالل فتح مجاالت جديدة أمام االقتصاد الوطني وذلك لدينامية االستثمارات بالمغرب 

        .  وتوسيع األسواقاالبتكارللمقاوالت المغربية خاصة في ما يتعلق بفرص الشراكة ودعم 
  

 حافظت التدفقات االستثمارية بمختلف ، على الصعيد العالميرغم مناخ األزمة الذي يسود
الستثمارات لجنة ا البرامج المعروضة على أنظار حجم لالقطاعات على مستوياتها كما يتضح من خال

  .التي يترأسها الوزير األول
  

قتصادية الصعوبات الل األكثر عرضة  القطاعات ، على الخصوص،وقد همت هذه االستثمارات
 وهو ما يدل ،الطائرات ويتعلق األمر أساسا بالسياحة والصناعة وصناعات السيارات وأجزاء ،ةحاليال

  .المستثمرين في مستقبل االقتصاد المغربيعلى ثقة 
  

ناهزت  مليار درهم و8,6ما قدره ، 2009 سنة ، المباشرة األجنبيةاالستثماراتو بلغت  
 مليار درهم، أي مبلغ 16,6حوالي االستثمارات المنجزة بشراكة بين الفاعلين المغاربة واألجانب 

  . مليار درهم25 يفوق  لالستثماراتإجمالي
  

-1990 المسجل خالل الفترة ثماراتمقارنة بمعدل االست الحوظ تطورا م هذا المبلغعرفو
جاء على رأس قائمة الدول ويجدر التذكير أن المغرب .  مليار درهم15الذي لم يتجاوز و 2009
  .2009 سنة  خالل من حيث استقطاب االستثمارات الخارجية المباشرةةاألفريقي
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مالي يقدر بغالف مالي إج مشروعا 56على ، 2009، خالل سنة  لجنة االستثماراتوقد صادقت
 هذه تتيحومن المرتقب أن . 2008مقارنة مع سنة % 20 بارتفاع بنسبة مليار درهم، أي 45بحوالي 

  %.29  تقدر ب منصب شغل، أي بزيادة20.000 حداث إاالستثمارات
  

 فبراير 10 خالل جلسة العمل المنعقدة بتاريخ ، اللجنة المذكورةت أخرى، صادقجهة من و
وصل  التفاقيات سابقة لالستثمار بمبلغ إجمالي  تعديليا محضرا17 وديدا  ج مشروعا27على ، 2010
الصناعة والصناعة  منصب شغل بقطاعات 14.000 إحداث من شأنها ، مليار درهم31,7 إلى

   . واالتصاالت والعقار والتوزيع والسياحة الحضريالغذائية والطاقة والنقل
  

 49على ، 2010 شتنبر 17نعقدة بتاريخ  المالعمل خالل جلسة ،كما صادقت هذه اللجنة
 7.567  أكثر من مليار درهم، من المنتظر أن تحدث27,9 يقدر ب جمالي إمشروعا بغالف مالي

  والطاقة والسياحة والنقل الحضري واالتصاالتمنصب شغل بقطاعات الصناعة والصناعة الغذائية
  .والعقار التجاري والبنيات التحتية

  

  سائل التمويل توفير و2.2.1.1.1.2
  

   مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية1.2.2.1.1.1.2
 

، في مجال االستثماررافعة الدور يلعب صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
 الطائراتويتدخل على الخصوص في قطاعات النسيج واأللبسة وتجهيزات صناعة السيارات وأجزاء 

  المبالغ الملتزم بهاووصلت.  المتعلقة بالفالحة والطاقةتاإلستراتيجيا والمركبات الفضائية كما يواكب
 مليون درهم ، وهو ما يرفع حصيص 5.062حوالي إلى  2009برسم سنة  هذا الصندوق في إطار

 هذا تم إلى غاية وقد . مليون درهم25.712 قدره إلى ما 2009 دجنبر 31االلتزامات إلى غاية 
  .من المبالغ الملتزم بها% 69,4، أي  مليون درهم17.853  سحب،التاريخ

  

   تمويل المشاريع الكبرى2.2.2.1.1.1.2
  

بالنسبة للمشاريع الكبرى  من ميثاق االستثمار 17ار المادة لقد تم وضع تدابير خاصة في إط
من حيث إحداث فرص تشكل أهمية خاصة التي  مليون درهم و200التي تساوي تكلفتها أو تفوق 

   .نقل التكنولوجيا وحماية البيئةكذا من حيث  و،) منصبا250ال تقل عن (،الشغل
  

صندوق إنعاش االستثمارات في الموقعة مع المنعشين، يساهم  االستثمار تفاقياتوفي إطار ا
رتفع ، وقد ت%5تكلفة البنيات الخارجية في حدود في  و،%20األراضي في حدود تحمل تكلفة اقتناء 

كما يساهم  المشروع يهم قطاع النسيج والخيط والنسيج الراقي، إذا كان% 10هذه النسبة لتصل إلى 
من الكلفة % 5ويمكن الجمع ما بين هذه االمتيازات في حدود %. 20التكوين في حدود في تكلفة 

طقة قروية أو  بمنإذا كان المشروع يقع% 10 تبلغ هذه النسبة وقد. اإلجمالية للمشروع االستثماري
اإلعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة تستفيد هذه المشاريع من كما . صحراوية
  .هالتجهيزات والعتاد واآلليات الالزمة إلنجازل بالنسبة

  

   تمويل استثمارات المقاوالت الصغرى والمتوسطة3.2.2.1.1.1.2
  

قاوالت الصغرى والمتوسطة لتمويالت تتالءم تم وضع تدابير خاصة من أجل تسهيل ولوج الم
  :وص ويهم األمر على الخص.اجاتهاتيحامع 

  



 2011مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

    مذكرة تقديم
 
 

17 

كا بسعر يطاليا وبلجيمن طرف فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإ المفتوحة خطوط القروض األجنبية 
  ؛%5فائدة في حدود 

  

بنكي في من طرف النظام الرمي إلى تمويل المشاريع االستثمارية يالذي  "التحفيز"برنامج  
  من القروض البنكية؛% 50 تغطي دار الضمان  من طرفمع توفير ضمانة% 80حدود 

  

من القروض البنكية % 85يغطي الحديثة الذي صندوق الضمان من أجل إحداث المقاولة  
نسبة  بال درهممليون 1من البرنامج االستثماري في حدود % 80الممنوحة والتي تمثل 

  . الشركات أو الجمعياتتنجزها بالنسبة للمشاريع التي درهم  مليون 3للمشاريع الفردية و
  

   لإلنبثاق الصناعيي التمويالت المتعلقة بتفعيل البرنامج الوطن4.2.2.1.1.1.2
  

بتاريخ ف .البرنامج الوطني لالنبثاق الصناعي لقد تم توفير مجموعة من خطوط التمويل لمواكبة
 المديرين العامين للبنك المركزي والرؤساءبين الحكومة على اتفاقيتين ، تم التوقيع 0092 دجنبر 2

 مساعدة الدولة لفائدة تفعيلالشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية والتجاري وفابنك من أجل 
وتهم االتفاقية األولى وضع نظام للتنقيط .  مليار درهم2 والتي تبلغ المقاوالت الصغرى والمتوسطة

وض البنكية رم كمي ونوعي للمقاوالت من أجل تسهيل ولوجها للق تقيييهدف إلى الحصول على
 اإلتفاق 2010 بداية فيوقد تم . بشروط تفضيلية مقارنة مع ما هو معمول به في الحاالت العادية

وتتعلق االتفاقية الثانية بإرساء شراكة بين األبناك المعنية والوكالة الوطنية .  أنظمة للتنقيط6 حول
إلستفادة الوكالة لهذه من أجل تمكين األبناك من توجيه زبنائها نحو ى والمتوسطة للمقاوالت الصغر

  ".مساندة"و" إمتياز "يمجمن برنا
  

  2010 فبراير 16تاريخ ب التوقيع ، في إطار تمويل البرنامج الوطني لإلنبثاق الصناعي،كما تم
  :على ثالث اتفاقيات تتعلق بما يلي

  

ة من البنوك الشريكة للبرنامج الوطني لإلنبثاق الصناعي من أجل اتفاقيتين بين الدولة ومجموع 
إلى تغطية  ،على التوالي ،، يرمي2015 مليار درهم في أفق 1انطالق عرض للتمويل بقيمة 

موجهة أساسا لالستثمارات الخارجية في مجال المهن البنكية التمويالت الو ألقروض اخطوط 
زمة لصندوق االستتثمار في العقار الصناعي والخدماتي  الموارد الالوإتاحةالعالمية للمغرب 

  من أجل توفير عرض كرائي يتناسب مع حاجيات المستثمرين؛
  

اتفاقية بين الدولة والصندوق المركزي للضمان يقوم بموجبها هذا األخير بتدبير صندوق تمويل  
 700 يصل إلى صد لهذا الصندوق غالف ماليوقد ر ."أمر جونس انفست "رأسمال االستثمار

هدف تعزيز التمويل الذاتي أو شبه الذاتي للمقاوالت المغربية التي تنجز رقم بمليون درهم 
 مليون درهم، وذلك عبر القيام بتوظيفات في صناديق 100ال يتجاوز معامالت سنوي 

 تدبير هذه الصناديق لشركات ضيويتم تف وس.ن خواصستثمار يشارك فيها مستثمرواال
انتقاؤها على أساس معايير محددة تتعلق بالتجربة وسياسة االستثمار ومدى متخصصة يتم 

صندوقين  إحداث سيتم ،ولهذه الغاية. قدرتها على تعبئة وسائل التمويل التكميلية الالزمة
 بين القطاعين العام والخاص بغية تحسين شروط تمويل المشاريع يركاشتلالستثمار في إطار 

 الصغرى والمتوسطة في شكل مساهمات في رأسمال هذه المقاوالت التي تقوم بها المقاوالت
   .   من أجل تعزيز مواردها الذاتية

  

 مليون درهم 600إحداث صندوق دعم تنافسية المقاوالت رصد له غالف مالي بقيمة وتم كذلك 
  .2012-2009 مليون درهم سنويا خالل الفترة 125 و2008 مليون درهم برسم سنة 100منها 
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من المرتقب إحداث صندوقين وبهدف تنمية وتسهيل انتقال ملكية المقاوالت،  ذلك، إلضافة إلىبا
 700سيرصد لكل واحد منهما غالف مالي يقدر ب  ،2012 في أفق لالستثمار من الحجم المتوسط

  .مليون درهم تتم تعبئتها بالتساوي بين الدولة والمستثمرين الخواص
  

  ة لبعض أنواع االستثمارات أو لبعض القطاعات تمويالت موجه5.2.2.1.1.1.2
  

  :ويتعلق األمر أساسا بالصناديق التالية
  

   الرامي إلى تمويل استثمارات مغاربة العالم؛"صندوق استثمار مغاربة العالم" 
  

   ويهدف إلى تمويل تأهيل المؤسسات الفندقية؛2010" رينوفوتيل" 
  

وال الذاتية أو شبه الذاتية لشركات صندوق ضمان رأسمال المخاطرة ويروم ضمان األم 
   . رأسمال المخاطرة في المقاوالت الصغرى والمتوسطة

  

  وضع البنيات األساسية الستقبال المشاريع االستثمارية 3.2.1.1.2
  

  اعتماد تصور جديد لبنيات االسقبال 1.3.2.1.1.2
  

المقرات المهنية، تم اعتمادا على التجارب السابقة في مجال المناطق والمجمعات الصناعية و
  .تطوير منهجية جديدة في مجال تهيئة الفضاءات المخصصة الستقبال االستثمارات

  

وباإلضافة إلى تجهيز البقع األرضية وربطها بشبكة الماء والتطهير السائل والكهرباء والطرق 
الخدمات  مالئم يضم جميع التجهيزات وواالتصاالت، تقتضي المنهجية الجديدة توفير إطار مهني

جديدة إلى جانب التجهيزات األساسية الحيث، تُوفر الفضاءات . المواكبة الالزمة إلنشاء المقاوالت
. تقليص التكاليف وبالتالي تحسين تنافسية المقاوالتتمكن من مجموعة متكاملة من الخدمات المشتركة 
  التقنيةالمساعدةوخدمات  ة الموارد البشرية الالزمتكوينوويتعلق األمر بعمليات البحث والتطوير 

  .للمقاوالت الجديدة
  

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

 وذلك في إطار ،بير مرورا بالتهيئة واإلنعاش والتسويقالمجال إلى غاية االنتهاء من األشغال والتد
  .مقاربة تشاركية تساهم فيها جميع الهيئات العمومية والخاصة المعنية

  
   المجمعات الصناعية المندمجة2.3.2.1.1.2

  
ناعية مندمجة تم إدراجها في إطار مجمعات صفي  آخر جيل من فضاءات االستقبال يتمثل

وتهدف . 2009 فبراير 13ق الصناعي الموقع تحت إشراف جاللة الملك يوم الميثاق الوطني لالنبثا
شبابيك وحيدة  رهن إشارة المستثمرين توفر داخلها  مقررات جاهزة للتشغيلهذه الفضاءات إلى وضع

 .خدمات متكاملةلتقديم 
   

. عامة أو موجهة لبعض القطاعاتصدد، تم إنجاز عدة فضاءات ذات اختصاصات في هذا ال
  :علق األمر أساسا بما يليويت
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بالدارالبيضاء ومراكز الخدمات عن بعد بكل من " نيرشوركازا: " في مجال الخدمات عن بعد 
  ؛ ومرتيلالرباط وطنجة وفاس ومراكش ووجدة وأكادير والجديدة والداخلة

  

بمطار محمد الخامس " تيكنوبول": في مجال التكنولوجيات ذات القيمة المضافة العالية  
  بالرباط؛" تكنوبوليس"بالدارالبيضاء و" كنوباركت"و

  
سلوان بالناضور وتامدروست بسطات والنواصر و  بالمحمديةمجمعات: في المجال الصناعي 

 فضاءاتطنجة المتوسطي وملوسة ببالدارالبيضاء وكزناية بطنجة والجرف األصفر بالجديدة و
ضافة إلى موقع الجرف األصفر شور باإلتطوانطنجة وصناعية مندمجة بالقنيطرة والنواصر و

 ؛مركز دولي متخصص في كيمياء الفوسفاطإلى الذي تحول 
 

النواصر - مناطق صناعية مندمجة بالقنيطرة وطنجة والدارالبيضاء:في مجال اإللكترونيك 
  زناتة؛-والدار البيضاء

  

فاس وقطب المنطقة الشرقية وقطب -قطب فالحي مزدوج بمكناس: في المجال الفالحي 
 درعة؛-تكنولوجي بسوس ماسة-حيفال

  

  في إطار المخطط األزق؛ مندمجةمحطات سياحة ساحلية: في المجال السياحي  
 

  الداخلة؛-مجمعات صناعية بأكادير وطنجة والعيون: في مجال الصيد البحري 
  

طنجة المتوسطي و  بزناتةمناطق مخصصة لهذه الغاية:  والتصديرفي المجال اللوجستيكي 
  .والناضور

  
  نماذج من بنيات مهمة شُرع في إنجازها 3.3.2.1.1.2

  

  :من بين بنيات االستقبال المهمة، يمكن ذكر ما يلي
  

 وسيتيح إحداث ا هكتار345مجمع القنيطرة الخاص بصناعة السيارات الذي يمتد على مساحة  
وقد عهد إنجازه إلى التكثل المكون من صندوق اإليداع .  شغل منصب15.000 إلى 10.000

 مليون 1.100تقدر االستثمارات المتوقعة بحوالي و". إدونيا وورد"لتدبير والمقاولة اإلسبانية وا
 انطالقة أشغال إنجاز تهيئة هذا 2010 أبريل 23وقد أعطى صاحب الجاللة بتاريخ . درهم

 هذه المنطقة استثمارات بمبلغ تجلبومن المنتظر أن ".  أطلنتيك فري زون"المجمع المسمى 
 منصب 20.000 منصب شغل منها 30.000ر درهم ستمكن من إحداث حوالي يي مال10
   وسيتم تدبير ثلثي الموقع في شكل منطقة حرة؛. غل مباشرش

  

المنطقة الصناعية المندمجة  بتامدروست بإقليم سطات وتقع على وعاء عقاري يتشكل من  
ات التهيئة وستُعهد عملي.  هكتارا382أراضي الخواص وأراضي الجموع على مساحة 

ي ـدر بحوالـ باستثمار يق،"دييتيما"المجهولة اإلسم لشركة لوالترويج والتسويق والتدبير 
  . مباشر وقار منصب شغل جديد1.500 مليون درهم وستمكن من إحداث 1.103

  

 مقاولة إسبانية متوسطة 150ويتوقع أن تستقبل هذه المنطقة الصناعية والتكنولوجية ما يقارب 
 2010 خالل الثالثة أشهر األخيرة من سنة أشغال إنجاز هذا الفضاءوستنطلق . ة مغربية مقاول50و

   شهرا؛ 36 مدة اإلنجاز قومن المرتقب أن تستغر
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 100 والقطب الفالحي لبركان على مساحة ، هكتارات107وجدة على مساحة ل التقنيالقطب  
 ومشتل المقاوالت ،طره األول هكتارا في ش44 والمجمع الصناعي لسلوان على مساحة ،هكتار

  القطب التقنيسيتطلب إنجازو.  متر مربع2.800 الممتد على مساحة  بوجدةبغار البارود
وأمام االهتمام الذي أبداه المستثمرين اتجاه هذا . درهم ماليير 5لوجدة استثمارا يقدر ب 

  .2010 شهر يونيو منذ في تسويقه تم الشروع ،المشروع
  

  تهالك دعم االس2.1.1.2
  

 نمواليشكل دعم االستهالك الداخلي المحور الثاني للعمل الحكومي الرامي إلى تسريع وتيرة 
  .لبالد عبر الرفع من الدخل والمحافظة على القدرة الشرائيةل االقتصادي

  

   تحسين الدخل1.2.1.1.2
  

الضريبية  الرفع من األجور وتقليص األعباء : ثالث قنوات أساسيةيتم تحسين الدخل من خالل
  .بالنسبة لألشخاص الذاتيين وتشجيع إحداث فرص الشغل

  

   الرفع من األجور1.1.2.1.1.2
  
لموظفين والعمال في إطار الحوار االجتماعي الذي تهدف ا أجورم اتخاذ قرارات تحسين تي

ن السلطات العمومية إلى مأسسته باعتباره إطارا للتشاور بين اإلدارة ومختلف الشركاء االقتصاديي
   .واالجتماعيين

  
 مجموعة من 2010-2008وقد اتخذت الحكومة في إطار الحوار االجتماعي خالل الفترة 

 من خالل التحفيز هم الموظفين وتشجيع حركية انتقالدخل مكنت على الخصوص من تحسين ،التدابير
كذا الرفع من لتعليم والقطاع الصحي العاملين بالمناطق القروية النائية، والمادي لموظفي قطاع ا

   .إمكانيات الترقي في الدرجة لفائدة الموظفين وتعزيز التغطية الصحية والحماية االجتماعية
 
  :تتلخص التدابير المتخذة في هذا اإلطار كما يليو

  

   تدابير خاصة بالقطاع العمومي1.1.1.2.1.1.2
  

ضريبة على  عبر تخفيض ال2010-2008خالل الفترة % 10,4تحسين األجر الصافي بنسبة  
 درهم للشهر بالنسبة 300الزيادة في نظام التعويضات مع زيادة صافية ال تقل عن أو /الدخل و
  م الصغرى؛للسالل

  

 ابتداءا من 5 عبر ترقيتهم إلى السلم 4 إلى 1م من عية الموظفين المرتبين في الساللتسوية وض 
يد  مستف47.500 درهم لفائدة  مليون470وتقدر تكلفة هذا اإلجراء بحوالي . 2008فاتح يناير 

  ؛)الدولة والمؤسسات العمومية(
 

 درهم 150 عوض درهم 200 شهريا لتصل إلى ا درهم50بمبلغ رفع التعويضات العائلية  
  ؛بالنسبة لألطفال الثالثة األوائل

  

 في هذا الصدد، تجدر اإلشارة أنه تبعا لهذه التدابير، استفاد الموظفون المرتبون في الساللم من 
 ا درهم830 و)%+22( درهم 500 من زيادات شهرية صافية تتراوح بين 4 إلى 1
  ؛+%)42(
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 درهم لفائدة موظفي قطاعي التربية الوطنية 700إحداث تعويض شهري صافي بمبلغ  
 مليون 560ويقدر االنعكاس المالي لهذا اإلجراء بحوالي . والصحة العاملين بالمناطق النائية

   موظف؛35.000يناهز درهم سيستفيد منه ما 
 

% 25 ثم من 2008، ابتداءا من فاتح يناير %25إلى % 22من في الدرجة رفع نسبة الترقية  
وهو ما سيمكن من رفع عدد الموظفين الذين تتم . 2010ابتداءا من فاتح يناير % 28إلى 

   موظف؛40.000إلى موظف  33.000ترقيتهم في الدرجة من 
 

   شهريا؛ درهم600إلى  500 من رفع الحد األدنى للمعاش 
 

. 2010 ابتداء من فاتح مارس رفع تعويضات الموظفين التابعين للمديرية العامة لألمن الوطني 
  ؛ ا موظف53.340 منها واستفاد مليون درهم، 1.740 المراجعة بحوالي وتقدر تكلفة هذه 

  

ءا من فاتح يناير رفع تعرفة مسؤولية الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي ابتدا 
 وهو ما سينجم عنه انعكاس مالي ،نين واألطباء المتخصصيطباء العام بالنسبة لأل2010

  التخفيف من األعباء هذا اإلجراء ومن شأن.2010 مليون درهم سنة 112وي بمبلغ سن
 .الصحة للموظفينب المرتبطة

  

   تدابير خاصة بالقطاع الخاص  2.1.1.2.1.1.2
  

ات المستفيدة من التغطية الصحية لتشمل العالجات المتنقلة ابتداءا من فاتح توسيع سلة العالج 
   مليون نسمة؛3,5وسيستفيد من هذا اإلجراء األجراء وذوو حقوقهم، أي حوالي . 2010يناير 

  

رفع المبالغ المدفوعة من طرف صندوق الضمان االجتماعي في حالة حوادث الشغل  
. بما فيهم ذوي الحقوق شخص 100.000حوالي ائدة لف، و%20مراض المهنية بنسبة واأل

    مليون درهم؛50  ما يناهزويقدر االنعكاس المالي السنوي لهذا اإلجراء
  

تعزيز تدابير المساعدة والدعم لفائدة األشخاص ضحايا الزيوت الغذائية الملوثة، تنفيذا  
  : للتعليمات الملكية السامية، وذلك من خالل ما يلي

  

 درهم عن كل 200 درهم للشخص و 1.000 المالية الشهرية الممنوحة إلى رفع المساعدة 
  سنة؛21طفل يقل عمره عن 

 

إنجاز عمليات ذات طابع اجتماعي في إطار تشاركي ومشاريع ترمي إلى إدماج الضحايا في  
  مليون درهم؛30  بغالف مالي يصل إلى ،اقتصادي-محيطهم السوسيو

  

لعالجات بالنسبة لرف المصالح الطبية التابعة لوزارة الصحة التكفل المجاني بالضحايا من ط 
المرتبطة باألمراض الناجمة عن التسمم بالزيوت الملوثة ومن طرف المستشفيات العسكرية 

  .بالنسبة لألمراض األخرى
  

 الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لقدماء مؤسسةوسيعهد تدبير مختلف تدابير الدعم والمساعدة ل 
بما فيهم األطفال الذين تقل أعمارهم ( شخصا 740وسيستفيد منها  ،ومين وأعضاء جيش التحريرالمقا
 على  التنبر اإلضافي المفروضرسم بواسطة حصيلة ذه اإلجراءاته  وسيتم تمويل.) سنة21عن 

   .اإلعالن عن جوالن السيارات ومن طرف ميزانية الدولة
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   اإلجراءات الضريبية2.1.2.1.1.2
  

 مواصلة مسلسل تخفيض األعباء الضريبية 2010قانون المالية لسنة كرس ة مع ذلك، موازا
، %38إلى % 40 من خالل تقليص السعر األعلى للضريبة على الدخل من 2009الذي انطلق سنة 

  .م دره30.000 درهم إلى 28.000ورفع الحد األدنى المعفى من الضريبة من 
  

 مليون 18.961بير المتخذة من أجل تحسين األجور ما يناهز يبلغ االنعكاس المالي لمختلف التدا
تصادية العالمية، أي قالدعم المقدم للمقاوالت المتضررة من تداعيات األزمة اال باإلضافة إلى. درهم
  . مليون درهم560 تعويض خاص لفائدة العاملين بالمناطق النائية بكلفة إحداث مليون درهم، و536
  

   المواكبة التدابير3.1.2.1.1.2
  

بة ويتعلق األمر أساسا بما اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبغية تعزيز السلم االجتماعي، تم 
  :يـيل

  
 وضع نظام لمواكبة مع  عن فقدان العمل بالموازاة احدث تعويضإعداد مشروع قانون ي

  ين وتسهيل إعادة اندماجهم في سوق الشغل؛ياألشخاص المعن
  

  علق بتحيين التعويضات عن حوادث الشغل؛إعداد مشروع قانون يت 
  

إعداد مشروع قانون لتأهيل اإلطار القانوني المنظم للنشاط النقابي بغرض تحسين عمل  
  الداخلي وتوضيح شروط ممارسة حق اإلضراب؛النقابات وتعزيز شفافية تسييرها 

  

 ماي 19قية بتاريخ وقد تم التوقيع على اتفا. إحداث المعهد الوطني لشروط الحياة أثناء العمل 
ة من األخطار المهنية المرتبطة  الوطنية للحمايةفعيل اإلستراتيجي، وذلك في إطار ت2010

  بالصحة والسالمة داخل المقاوالت العاملة على الخصوص في قطاع الصناعة والخدمات؛
  

حسين والمشغلين والعمال من أجل تهيآت المهنية التشجيع التعاقد وتكريس ثقافة الحوار بين  
إطار العمل سواء بالنسبة للمقاوالت أو المستخدمين وتوضيح الرؤية بالنسبة للفاعلين 

كما تم خالل شهر . وقد تم في هذا اإلطار، إحداث مجلس التفاوض الجماعي. االجتماعيين
 8 التوقيع على اتفاقية مع قطاع النقل لميناء الدارالبيضاء، وسيتم التوقيع على 2010أبريل 
  .  2010ت جماعية خالل سنة اتفاقيا

  

   تشجيع إحداث فرص الشغل2.2.1.1.2
  

  :مكنت البرامج الخاصة المعتمدة في هذا المجال من تحقيق نتائج مشجعة
  

 شخص، ومن 42.000 شخص مقابل توقعات قدرت ب 53.000برنامج إدماج، واستفاد منه  
بلغ مجموع المستفيدين من وقد .  مستفيد57.000 إلى 2010المنتظر أن يصل هذا العدد سنة 

ومن المرتقب أن يصل هذا  139.500ما يقارب  2009-2007هذا البرنامج برسم الفترة 
وفي هذا اإلطار، تم تمديد اإلعفاءات الضريبية . 2012 شخص في أفق 230.000العدد إلى 

هذه الخاصة بعقود اإلدماج، بحيث يتم إعفاء التعويض الشهري الممنوح للمتدربين في إطار 
   درهم؛  6.000العقود من الضريبة على الدخل في حدود 
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دورات تكوينية مكنتهم من  شاب تابعوا 14.000 واستفاد منه ما يزيد عن ،برنامج تأهيل 
وفي هذا الصدد، تم تمديد اإلعفاءات الضريبية الخاصة بعقود . االندماج في سوق الشغل

  اإلدماج؛
  

رات تدبير المقاوالت من طرف المقاولين الشباب عبر برنامج مقاولتي ويهدف إلى تنمية قد 
وقد تم تعزيز وتوسيع هذا البرنامج ليشمل المقاولين . مواكبتهم في مراحل اإلحداث والتدبير

وقد مكن هذا البرنامج . غير الحاصلين على شواهد، وذلك من أجل االستجابة لحاجيات السوق
 . مقاولة صغيرة2.300من إحداث 

     
ثالثة أطراف وهي مكتب التكوين المهني وإنعاش بين نامج مقاولتي على شراكة تجمع ويقوم بر

يتجلى تدخل و. والوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات والمبادرة الوطنية للتنمية البشريةالشغل 
إطار بة ما بعد اإلحداث بالنسبة للمقاوالت والمنعشين الذين يتم انتقاؤهم في هذه الهيآت في المواك

 مقاولة 400وتهم العمليات المنجزة في هذا اإلطار . األنشطة المدرة للدخل من أجل ضمان استمرايتها
 نشاط مدر للدخل ومن المرجح أن يتضاعف هذا الرقم عشر مرات بحكم النتائج الفعلية 200و

  .للعمليات الحالية
  

قاولين الشباب تم العمل موازاة مع ذلك، ومن أجل تعميم الخدمات الموضوعة رهن إشارة الم
  .على مضاعفة شبابيك الدعم وإحداث موقع إلكتروني جديد خاص بهذا البرنامج

  

 . طالب للعمل230.000 في هذا اإلطار إلى ضمان إدماج 2012-2009وتروم رؤية 
  

   المحافظة على القدرة الشرائية 3.2.1.1.2
  

تضمن على المستوى القبلي التحكم في يتم الحفاظ على القدرة الشرائية من خالل برنامج عمل ي
نسبة التضخم ووضع إطار مؤسساتي وقانوني مناسب يضمن جودة السلع والخدمات، وعلى المستوى 

  .البعدي دعم األسعار عبر نظام المقاصة
 

   التحكم في التضخم1.3.2.1.1.2
  

في مستويات مكن تفعيل سياسة موازنية ونقدية مالئمة من مواصلة التحكم في التضخم وحصره 
 وقد تم ضبط نسبة . ارتفاع أسعار المواد األولية األساسية على الصعيد الدولي منضعيفة على الرغم
   .2010 و2008في المتوسط خالل الفترة ما بين % 2التضخم في حدود 

  
   مصالح المستهلكينحماية ضمان المنافسة و1.3.2.1.1.2

  

ية ومؤسساتية تضمن احترام قواعد المنافسة عمدت السلطات العمومية إلى وضع آليات قانون
 مصالح المستهلكين وترسيخ مبادئ الحكامة االقتصادية الجيدة عبر حمايةداخل النسيج االقتصادي و

  .إصدار تشريع مناسب
  

   تفعيل مجلس المنافسة-أ
  

ير األول تعيين مجلس المنافسة من طرف الوز تم رسميا يهكذا، وعلى المستوى المؤسسات
  . 2009 يناير 6خ بتاري
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ومن شأن هذه المؤسسة أن تساهم في توفير مناخ للمنافسة الشريفة بين الفاعلين االقتصاديين 
  .يتسم بالشفافية ويمكن المستهلك من االستفادة من تنوع المواد والخدمات بجودة عالية وأثمنة تنافسية

  

جاز دراسات حول تنافسية وقد شرع المجلس فعليا في ممارسة مهامه من خالل الشروع أو إن
بعض القطاعات خاصة منها شركات اإلسمنت والصناعات المرتبطة بالزيتون وصناعة األدوية 

والهاتف النقال والصفقات العمومية والنقل الحضري والتوزيع على نطاق كبير وقروض االستهالك 
  .الخدماتلمات المتعلقة ببعض المواد وظكما قام المجلس بمعالجة بعض الت. لألشخاص

  

     مراجعة قانون حرية األسعار والمنافسة -ب
  

 06-99في نفس السياق، تم تغيير وتتميم القانون المتعلق بحرية األسعار والمنافسة رقم 
بغية تعزيز اإلطار ، وذلك 2010 يناير 4بتاريخ بظهير  الصادر 30-08بواسطة القانون رقم 

بحيث سيعتبر ألول مرة الغش في  ،لعقوبات على المخالفاتالقانوني في هذا المجال في اتجاه تشديد ا
  . في الثمنةالوزن أو الحجم أو الجودة زيادة غير مشروع

  

   حماية مصالح المستهلكين-ج
  

قات فتماشيا مع التطور البنيوي لالقتصاد الوطني خاصة في ما يتعلق بتعزيز القدرة الشرائية ون
تعلق بحماية المستهلكين من األخطار ي 31-08نون رقم  إعداد مشروع قا تم،مواطنيناستهالك ال

المحدقة بصحتهم وسالمتهم ومصالحهم وكذا تمكينهم من اآلليات القانونية الكفيلة بحماية حقوقهم 
العاملة في هذا القانونية من خالل الجمعيات  ،عالميارف عليها اكما هو متع ،االقتصادية واالجتماعية

المشروع قيد المصادقة بمجلس المستشارين بعد أن وافق عليه مجلس النواب ليا هذا ا ويوجد ح.المجال
  .خالل دورته األخيرة

  

وسيتم تعزيز هذا اإلجراء عبر تطوير الطرق البديلة لحل النزاعات المتعلقة باالستهالك خاصة 
مساعدة المنها الوساطة والمصالحة، كما سيتم قريبا إحداث المركز المغربي للمستهلك الذي سيقدم 

  .لجمعيات حماية المستهلكينتقنية ال
  

   دعم األسعار3.3.2.1.1.2
  

 تتم حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر دعم األسعار الداخلية للمواد األساسية وأخيرا،
   .والمتمثلة في الدقيق الوطني والسكر والمواد البترولية

  

ويتعلق . إلى االختالالت التي يعاني منهاجدى إصالح نظام المقاصة بالنظر إال أنه أصبح من األ
  :األمر على الخصوص بما يلي

  

بتطور أسعار المواد األساسية أهمية التحمالت التي يمثلها بالنسبة للمالية العمومية وارتباطها  
 2010-2007هكذا، بلغت هذه التحمالت برسم الفترة . المدعمة على مستوى األسواق الدولية

  رهم؛ مليار د90ما يناهز 
  

 أكثر استفادة اءغنيدعم الدولة لألسعار ال يأخذ بعين االعتبار دخل المستهلكين وهو ما يجعل األ 
  .راء الفقمن اإلعانات الممنوحة مقارنة مع

  

ستفيد من اإلعانات اإلجمالية، ت% 73للمواد البترولية التي تمثل  ، بالنسبةعلى سبيل المثال
ت الممنوحة برسم غاز البوتان في حين تسفيد الشرائح الغنية من من اإلعانا% 10الشرائح الفقيرة من 
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  %. 32هذه اإلعانات بنسبة 
  

انطالقا من خالصات الدراسة المعمقة التي تمت بطلب من الحكومة، يرتكز اإلصالح المرتقب 
  : ئ التاليةدعلى المبا

  

تماعية وتقليص إدماج نظام دعم األسعار في إطار مقاربة التضامن الوطني والتنمية االج 
  الفوارق؛

  
  من الناتج الداخلي الخام؛ % 3 إلى 2تحديد سقف للتحمالت اإلجمالية للمقاصة ال يتجاوز  

  

االستهداف المباشر للساكنة المعنية من خالل تقديم مساعدات مباشرة تروم تشجيع تمدرس  
ة وتعميم نظام أطفال الشرائح الفقيرة وولوج النساء واألطفال للقاحات والعالجات األساسي

  .المساعدة الطبية، وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية
 

 ما 2010التي تم تفعيلها برسم سنة في هذا اإلطار، تبلغ التكلفة اإلجمالية لبرامج االستهداف 
ويتعلق األمر على الخصوص بتعزيز الولوج إلى العالجات الطبية .  مليون درهم1.750يقارب 

 950(، وتحسين الولوج إلى التعليم ) مليون درهم800(ر نظام المساعدة الطبية األساسية في إطا
، وتوزيع البدل المدرسية "مليون محفظة"من خالل برنامج تيسير، والمبادرة الملكية ) مليون درهم

  .  والنقل المدرسي بالعالم القروي
  

   تشجيع الصادرات3.1.1.2
  

ور تهديدات جدية تتعلق بتطور الطلب الخارجي الموجه أدت األزمة االقتصادية العالمية إلى ظه
عى سكما مكنت هذه األزمة من الوقوف على مجموعة من االختالالت والنواقص، ست. إلى المغرب

  .الحكومة إلى معالجتها بشكل جدي
    

بالتخفيف من آثار األزمة على منظومة اإلنتاج ومواصلة ويتعلق األمر على الخصوص 
 االقتصاد الوطني لالستفادة من الفرص التي وتهيئظ على إمكانيات نمو البالد، لحفاالتشغيل، بغية ا

  . ستتيحها فترة ما بعد األزمة
  

ومن أجل مواجهة آثار في إطار أشغال لجنة اليقظة اإلستراتيجية التي أحدثتها الحكومة، و
يل التدابير المقررة وتقييم بع المستمر لتطور نشاط القطاعات المعنية وتفعت للتتم وضع نظام ،األزمة

    .مدى تأثيرها الحقيقي
 

وقد تمت مواكبة القطاعات المعنية لمساعدتها على مواجهة األزمة عبر تدابير ذات طابع 
وقد كان لهذه التدابير وقعا إيجابيا تجلى بالخصوص في تراجع حدة . اجتماعي وتجاري ومالي

  .2009انخفاض أداء القطاعات المعنية خالل سنة 
  

 ودون 2010 وغشت 2009 غشتما بين % 5,21هكذا، ارتفعت الصادرات عموما بنسبة 
وارتفعت عائدات السياحة وتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج %. 3,10سفاط بنسبة واحتساب الف

  .برسم نفس الفترة% 9,7و% 4,4على التوالي بنسبة 
  

النسيج وتجهيزات السيارات (درة لفائدة القطاعات المصالتدابير المتخذة ص يتلخيمكن 
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  :المتضررة من آثار األزمة االقتصادية العالمية ، كما يلي) واإللكترونيك
  

الدولة لمساهمات تدابير ذات طابع اجتماعي تهدف إلى المحافظة على التشغيل عبر تحمل  
  لمقاوالت التابعة للقطاعات المعنية؛المشغل بالنسبة ل

  
دف خزينة المقاوالت المتضررة عبر وضع أنظمة للضمان تمكن تدابير ذات طابع مالي تسته 

 من أداء خدمة الدين االستفادة من اإلعفاءحاجيات المرتبطة باالستغالل واليل ومن تسهيل تم
   لفترة معينة؛

  
تدابير ذات طابع تجاري، تتجلى في منح تسهيالت للمقاوالت المصدرة من أجل الولوج  

ا دعم هذه المقاوالت ماليا لمواكبتها في مجهوداتها الرامية إلى لخدمات تأمين الصادرات، وكذ
  تنويع األسواق والقيام بحمالت ترويجية؛

  
تدابير تتعلق بالتكوين وتروم مساعدة المقاوالت على الرفع من كفاءة مواردها البشرية وتعزيز  

  .قدراتها التأطيرية وبالتالي المحافظة على مكانتها في األسواق الدولية
  

 على اتفاقية مع الشركة المغربية 2010 فبراير 17موازاة مع هذه التدابير، تم التوقيع بتاريخ 
لتأمين الصادرات تروم توفير تأمين تكميلي موجه لحماية المقاوالت من إفالس الزبناء الذي يستفيدون 

حافظة على من آجال لتسديد ديونهم، وهو ما سيمكنها من الرفع من تنافسيتهم وقدرتهم على الم
" 2009منعرج "ومن ناحية أخرى، وفي إطار مخطط . حصصها  في األسواق الخارجية وتعزيزها

 مليون درهم، تم تعزيزه بمنحة 100الخاص بالقطاع السياحي، تم تخصيص غالف مالي يصل إلى 
 مليون درهم من أجل دعم مجهودات إنعاش السياحة وإعطاء دفعة للسياحة 300إضافية تقدر ب 

  .  داخليةال
  

، يوضح هيمنة التدابير ذات الطابع 2010تقييم اإلجراءات المتخذة، إلى غاية نهاية يونيو إن 
من الطلبات الشيء الذي مكن من تخفيض حدة فقدان مناصب % 60االجتماعي التي تمثل حوالي 

  .الشغل في القطاعات المتأثرة باألزمة
  
ون درهم من  ملي505االجتماعي للضمان  دفع الصندوق الوطني: على المستوى االجتماعي 

 . مقاولة444أجل تعويض 
 

من المقاوالت المستفيدة % 81وتمثل المقاوالت العاملة في قطاع النسيج واأللبسة أكثر من 
  %.8متبوعة بقطاع السيارات الذي يمثل 

  
تعلق منها ي% 93 ملفا، 131  بدراسةدوق الضمان المركزيقام صن: على المستوى المالي 

 ؛ مليون درهم725 عليه المصادق قيمة المبلغبقطاع النسيج وتمثل 
 

بلغت طلبات التعويض المودعة من أجل االستفادة من مجهود تنويع : مستوى التجاريالعلى  
  ؛لبا لمقاوالت قطاع النسيج واأللبسةا ط125منها طالبا  177األسواق 

  
 طلبا لمنحة التأمين أغلبها تعود 6105" السميكس"فيما يخص تغطية خطر التصدير، استقبلت 

  .لمقاوالت قطاع النسيج واأللبسة
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 والمتعلقة بتدابير تهم اإلنعاش 2010 و 2009 برسم سنتي بلغت التعويضات المدفوعةوقد 
  . مليون درهم827, حوالي 2010 غشت 30إلى غاية التجاري، 

  
لشهادات سلمت لمقاوالت من هذه ا% 80.  شهادة االستحقاق163تم منح : في مجال التكوين 

 %.18النسيج واأللبسة متبوعة بمقاوالت تجهيزات السيارات بنسبة 
  

   تحسين مناخ األعمال 2.1.2
  

رة الخاصة أهمية بالغة للحفاظ على دينامية األنشطة ديكتسي توفير مناخ مالئم لتطور المبا
وكذا تعزيز جاذبية االقتصاد االقتصادية وتمكين المقاولة من لعب دور المحرك األساسي للتنمية، 

  .الوطني اتجاه االستثمارات الوطنية واألجنبية
  

  :ر رئيسيةووترتكز المجهودات المبذولة في هذا االتجاه على ثالثة محا
  

  تعزيز اإلطار المؤسساتي؛ 
  

   واإلدارة العمومية؛بالقضاءتفعيل اإلصالحات الالزمة خاصة تلك المتعلقة  
  

  .يدة وتخليق اإلدارةتعزيز قواعد الحكامة الج 
  

   تعزيز اإلطار المؤسساتي1.2.1.2
  

تفعيل المجلس االقتصادي واالجتماعي واللجنة الوطنية خالل تعزيز اإلطار المؤسساتي من سيتم 
 الذي تم التطرق إليه أعاله والذي سيلعب دورا ةمجلس المنافسباإلضافة إلى لمناخ األعمال، وذلك 

ة شريفة ومنفتحة بين مختلف الفاعلين وضمان حرية السوق وتكافؤ رئيسيا في إرساء دعائم منافس
  .الفرص

  

   المجلس االقتصادي واالجتماعي1.1.2.1.2
  

ية لتقالس القوى الحية للبالد ويتمتع باال جميعيضم المجلس االقتصادي واالجتماعي ممثلين عن
 القضايا ذات الطابع  المؤسسات الدستورية، ويشكل إطارا للتفكير العميق فييالتامة عن باق

إلجراء المشاورات البناءة وإبداء الرأي في القضايا المطروحة االقتصادي واالجتماعي وفضاءا مالئما 
  .عليه من طرف الهيآت التشريعية والتنفيذية

  
 للعب دور أساسي امدعوكذلك نه يبقى فإهمة المنوطة بهذا المجلس مهمة تشاورية، مإذا كانت ال
تراتيجي وإعداد وتفعيل الميثاق االجتماعي بغية ضمان انسجام والتقائية البرامج في التخطيط اإلس

   . االقتصادية واالجتماعية والسياسات المتبعة في المجال االقتصادي واالجتماعي والثقافي والبيئي
  

   لمناخ األعمال ة الوطنيلجنة ال2.1.2.1.2
  

 برآسة الوزير األول من أجل دراسة 2009 تم إحداث اللجنة الوطنية لمناخ األعمال شهر دجنبر
  :وستركز مجهودات هذه اللجنة على المحاور التالية. مناخ األعمال وتفعيل التدابير الكفيلة بتحسينه

  

  تبسيط المساطر؛ 
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  تحديث القانون المنظم لألعمال؛ 
  

  تليين شروط تصفية النزاعات؛ 
  

 .تنمية الحمالت التواصلية والتحسيسية 
  

  
  يل برنامج اإلصالحات تفع2.2.1.2

  

في إطار تحسين مناخ األعمال وتلبية لتطلعات الفاعلين، يتم تفعيل عدة إصالحات ذات طابع 
   .  قضائي وقانوني وإداري

  

   إصالح القضاء1.2.2.1.2
  

يقتضي ضمان استمرارية وسالمة العمليات التجارية الشروع في إصالح عميق للمنظومة 
والتي تم تأكيدها  ،2008 للتعليمات الملكية المتَضمنة في خطاب العرش لسنة القانونية والقضائية تنفيذا

  .2009بإلحاح في الخطاب السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 
  

تتجلى األهداف األساسية لهذا اإلصالح في ضمان استقاللية القضاء وتعزيز شفافيته وتسريع 
المحاكم، وتحسين آليات تنفيذ القرارات القضائية من أجل وتيرة معالجة الملفات المعروضة على 

ترسيخ مصداقيتها اتجاه المواطنين والمقاوالت، وإعطاء مضمون حقيقي الحترام مبادئ دولة الحق 
  . البرلمانأمام  األولى التي تصب في هذا االتجاه تم تقديم التدابيروقد. والقانون
  

للمحاكم التجارية بغية تكريس الشفافية في تفعيل المساطر ويتعلق األمر بتعديل القانون التنظيمي 
 أمام المحاكم حولهاالمعمول بها لحل المنازعات التجارية عبر تعزيز تدابير البث في القضايا المتنازع 

  .المعنية
  

  :وفي انتظار ذلك، تم اتخاذ عدة مبادرات، منها على الخصوص
  

 المساطر القضائية بالنسبة للمواطنين وتسهيل التي ترمي إلى تبسيط" الوسيط"إصالح مؤسسة  
  ولوجهم إلى المحاكم؛

  

إصالح كتابة الضبط باعتبارها عماد المؤسسة القضائية وذلك عبر تعديل نظام كتاب الضبط  
  . ماحترافيتهفي اتجاه تعزيز 

  

  الوساطة والتحكيمباعتماد وضع إطار تحفيزي  2.2.2.1.2
  

لحل المنازعات المرتبطة بعالم األعمال من أجل وسيلة فعالة الوساطة والتحكيم اعتماد يعتبر 
خطاب المتَضمنة في الضمان المزيد من الفعالية والنزاهة، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لجاللة الملك 

 والذي دعا من خالله الحكومة إلى 2003 يناير 29بمناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ الملقى 
التسوية التوافقية لما قد ينشأ من منازعات بين التجار، وذلك من خالل اإلعداد السريع تنويع مساطر «

لمشروع قانون التحكيم التجاري، الوطني والدولي، ليستجيب نظامنا القضائي لمتطلبات عولمة 
االقتصاد وتنافسيته ويجنبيم في جلب االستثمار األهِس«  .   
 نونبر 30 الصادر بتاريخ 08-05 أجل تطبيق القانون رقم  اتخاذها منالمزمعوتتجلى التدابير 
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المتعلق بالتحكيم والوساطة التوافقية، في تطوير مشاريع تهدف إلى  1.07.169بظهير رقم  2007
" مخطط االنبثاق"إطار   فيتعزيز مراكز التحكيم والوساطة وضمان تكوين الحكام والوسطاء وذلك

    .كنفدرالية العامة للمقاوالت المغربيةبتعاون بين الوزارات المعنية والو
  

    الحياة العامة تعزيز قواعد الحكامة الجيدة وتخليق3.2.1.2
  

وتخليق  المرتكزة على الشفافية والمسؤولية وتقديم الحسابات ،يتم إرساء دعائم الحكامة الجيدة
  :ةــ عبر ثالث مبادرات أساسي،الحياة العامة

  

هكذا، بعد وضع البنيات عبر إحداث هيئتين جديدتين، إذ  سساتي تعزيز اإلطار المؤ1.3.2.1.2
  : ويتعلق األمر بما يلي.الخاصة بهما والتحكم في آليات تدبيرهما أصبحتا تمارسان مهامهما فعليا

  

 وتضم ممثلين عن اإلدارة والمنظمات االجتماعية الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة -أ
  .يات جامعيةوالنقابية باإلضافة إلى فعال

  

  :ويهم برنامج العمل االستعجالي الموضوع لهذه الغاية أساسا ما يلي
  

لمات والشكاوى من أجل ظوضع نظام جديد للولوج إلى اإلدارات ومراجعة مساطر معالجة الت 
  ؛التجاوزاتالحد من 

  

قييم  تخصيص المزيد من الجهد لتالمفتشيات العامة للوزارات من أجلبرامج عمل  زيعإعادة تو 
   .عمل المصالح التابعة لمجال اختصاصها

 
 على اتفاقية 2010 يناير 19ومن أجل إعطاء مضمون حقيقي لهذه المقاربة تم التوقيع بتاريخ 

شراكة بين إدارة الجمارك والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والكنفدرالية العامة للمقاوالت المغربية 
يضم باإلضافة إلى الهيآت الثالثة الرشوة عبر إحداث مرصد وذلك من أجل تعزيز آليات مكافحة 

ويهدف هذا المرصد إلى ". ترانسبرنسي المغرب"المذكورة جمعية الوسطاء المعتمدين لدى الجمارك و
تتبع احترام قواعد التخليق وحسن التصرف في تدبير المبادالت الخارجية وفي عالقات إدارة الجمارك 

    .رتفقينمع المقاوالت ومختلف الم
  

خ ـ بتاري43-05القانون رقم   إحداثها بمقتضى التي تموحدة معالجة المعلومات المالية -ب
شهر تنصيبها من طرف السيد الوزير األول  المتعلق بمكافحة غسل األموال، وتم 2007 أبريل 17

  .2009أبريل 
  

المجلس األعلى كل من به  قومالذي يالمتسم بالجدية والمهنية  العمل إلتماموتأتي هذه المؤسسات 
للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة إلدارة التراب 

  .وديوان المظالموالمفتشيات العامة للوزارات الوطني التابعة لوزارة الداخلية 
  

 ري إصدار وتفعيل المنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح اإلجبا2.3.2.1.2
  بالممتلكات 

  
. 2008 نونبر 6تم نشر النصوص األساسية المتعلقة بالتصريح اإلجباري بالممتلكات بتاريخ 

كيفية التصريح ب نشر النصوص التطبيقية المتعلقة على الخصوص 2010 فبراير 18كما تم بتاريخ 
  .اإلجباري بالممتلكات وكذا القيمة الدنيا للممتلكات الواجب التصريح بها
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   . تم تفعيل هذه النصوص مباشرة بعد إصدارهاوقد
  

 صفقاتبال إصالح النصوص التنظيمية المتعلقةمواصلة مسلسل  3.3.2.1.2
  العمومية 

  

بالغة بالنسبة للسلطات أهمية لصفقات العمومية با النصوص التنظيمية المتعلقةإصالح يكتسي 
  .العمومية

  

رسوم الحالي، يتم اإلعداد إلصالح جديد على ضوء االستنتاجات المستخلصة من تطبيق المو
  .حول الصفقات العمومية

  

مشاورات مع مختلف الفاعلين المعنيين انطلقت ال صيغة أولية لهذا المشروع دجل إعداأومن 
وهيآت المؤسسات الدولية وبالطلبات العمومية خاصة منهم اآلمرين بالصرف والمقاوالت وتمثيلياتها 

  .تمع المدنيالمراقبة وممثلين عن المج
  

ويروم هذا المشروع مواصلة مسلسل تعزيز االستقامة والشفافية والمنافسة الشريفة 
  .بالنسبة لجميع المرشحين المعنيين بإبرام تنفيذ الصفقات العمومية  الفرصؤوالموضوعية وتكاف

  

 يعد ه، حيث لممستجدات تتعلق على الخصوص بمجال تطبيقعدة ف النص الجديد رهكذا، يعو
عمومية  ومجموعاتها والمؤسسات الةعميمه ليشمل صفقات الجماعات المحليم ت بل تةتصر على الدوليق

المساطر المتعلقة بملفات الترشيح وتقييم وتبسيط توضيح تم   كما.وخدمات الهندسة المعمارية
زيز الطلبيات العمومية وتعالمتعلقة ب معالجة الترشيحات وتوحيد العروض وتعزيز قواعد المنافسة

لوجيات اإلعالم ومبادئ الشفافية والتخليق عبر توضيح حاالت التنافي وتحديث نظام اللجوء إلى تكن
  .العروضتأثيرات البيئية أثناء تقييم األخذ بعين االعتبار الكذا والتواصل و

  

   تشجيع إحداث وتأهيل المقاوالت 3.1.2
 

 مليون 50 معامالت سنوي اليتجاوز تنجز األغلبية الساحقة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة رقم
نها تظل تعاني من عدة اختالالت على صعيد من نسيج المقاوالت الوطنية، لك% 95درهم وتمثل 

 .االستثمار ونسبة المديونية والقدرات التدبيرة
  

وباعتبارها المكون األساسي للنسيج اإلنتاجي الوطني، فإن هذه المقاوالت مدعوة للعب دور 
  .رهان تنافسية االقتصاد الوطنيفعال في ربح 

  

ونظرا الحتدام المنافسة الدولية، يتم إيالء أهمية خاصة لتعزيز تنافسية وإنتاجية المقاولة الوطنية 
خاصة منها المقاوالت الصغرى والمتوسطة عبر وضع اآلليات الالزمة لتشجيع إحداث وتأهيل وتنمية 

لبات عولمة االقتصاد وانفتاح األسواق والحد من  من أجل مساعدتها على التكيف مع متط،المقاولة
  .نواقصها الحالية

  

همت التدابير المتخذة من طرف الحكومة على الخصوص مالءمة اإلطار  ،في هذا الصددو
 تكثل وتشجيع إحداث وتأهيل و،في مجال الموارد البشرية وتعزيز قدرات المقاوالت ،المؤسساتي
تفعيل مختلف عمليات  وكذا ، الصغرى والمتوسطة للموارد المالية وتوسيع ولوج المقاوالت،المقاوالت

لتنمية، وتشجيع الدعم األخرى كالتنميط، ووضع البنيات التحتية التكنولوجية، والنهوض بالبحث وا
  .ةالمقاولة المواطن
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   مالءمة اإلطار المؤسساتي1.3.1.2
  

   والت الصغرى  إعادة تأطير مهام الوكالة الوطنية إلنعاش المقا1.1.3.1.2
  والمتوسطة              

  

تمت إعادة النظر في مهام الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة تبعا لعقد 
وتبعا لذلك، ستركز هذه . 2012-2008 للفترة 2008 غشت 13البرنامج الموقع مع الدولة بتاريخ 

الرفع من ديناميتها وتنافسيتها وتنمية التكامل، الهيئة جهودها على مواكبة مسلسل تحديث المقاوالت و
وقد تم القيام بهذه . وتنسيق مختلف برامج المساندة التقنية في إطار إستراتيجية التدخل المندمجة

المالءمة في إطار منهجية تشاركية ساهم فيها جميع الفاعلين العموميين والخواص على الصعيدين 
  .الوطني والجهوي

  
عب التي تشملها اإلستراتيجيات القطاعية ركيز على المقاوالت العاملة في الشُّتم التقد هذا، و

 من طرف الحكومة خاصة الطاقة والصناعة والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية المعتمدة
  .والتكنولوجيات الحديثة

  

   الهيآت المهنية2.1.3.1.2
  

من الكنفدرالية العامة للمقاوالت من المفترض أن تلعب الجمعيات المهنية، المشكلة أساسا 
تها، دورا أكثر فعالية كشركاء ومحاورين في التنمية االقتصادية لمغربية والغرف المهنية وفدرالياا

  .والنهوض بالمقاوالت وتأهيلها وتعزيز تنافسيتها
  

  : من بينهاكما تبقى هذه الهيآت مدعوة ألداء عدة مهام
  
والت من أجل تفعيل برامج التنمية والتأهيل المقاتوفير وتبادل المعلومات عن قرب مع  

 التي سيتم "إمتياز" و"مساندة"الخاصة بالميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي خاصة منها برنامجي 
  ؛التطرق إلى خصائصها أدناه

  

ع تحديد دقيق لألدوار المساهمة في تحديد وتفعيل السياسات القطاعية واإلصالحات البنيوية م 
   العقود الموقعة مع مختلف القطاعات؛- في إطار برامج المنوطة بها

  

 اتخاذها لمواجهة األزمات كتلك المعتمدة من الواجبالمشاركة في تحديد التدابير االستعجالية  
   اإلستراتيجية؛اليقظةطرف لجنة 

  

دعم المقاوالت في جهود التأهيل خاصة على مستوى إعداد تشخيص إستراتيجي لمخططات  
  امج التكوين وتعزيز القدرات واألنظمة المعلوماتية؛األعمال وبر

  

مساعدة المقاوالت في تنظيم المهام التجارية واستكشاف األسواق الدولية، وتمثيلها اتجاه مختلف  
  .الشركاء، وتقديم الدعم وتوفير الوساطة

   
العملية هذا، ويقتضي أداء هذه المهام في أحسن الظروف من الجمعيات المهنية تعزيز قدراتها 

خاصة عبر توفير خدمات جيدة ألعضائها وتعزيز تمثيليتها اتجاه المحاورين العموميين والخواص، 
  .الدوليين واألجانب، وإنجاز عمليات مشتركة من أجل مزيد من اإلنسجام والفعالية

  

 تمكين قصدفي هذا اإلطار، تم الشروع في إصالح أنظمة غرف التجارة والصناعة والخدمات 
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المشهد اإلنتاجي الوطني وتعزيز مساهمتها في التنمية االقتصادية داخل لهيآت من التموقع هذه ا
كما يروم اإلصالح المرتقب توسيع مجال عمل الغرف وتنويع صالحياتها مع . واالجتماعية للبالد

ا إمكانية إنجاز مشاريع ذات طابع اقتصادي، والمساهمة في تدبير بعض البنيات التابعة لها ترابي
  .وقطاعيا

  

  اءات ــة الكفـ تنمي2.3.1.2
  

 أهمية بالغة لتنمية الكفاءات ، في إطار مختلف اإلستراتيجيات القطاعية،تولي السلطات العمومية
والنهوض بالموارد البشرية باعتبارها عوامل لإلنتاجية والتنافسية من أجل مواكبة االستراتيجيات 

  .ستثمار وتحديث القطاع الخاصالحكومية في مجال التشغيل والتنمية واال
  

رة ـ تم التوقيع على عقد برنامج يغطي الفت،في إطار الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعيو
 شخص لتلبية حاجيات سبعة قطاعات تتعلق بالمهن 220.000، ويهدف إلى تكوين 2009-2015

أجزاء الطائرات، ومنح العالمية للمغرب، وإحداث معاهد عليا للمهن المرتبطة بصناعة السيارات و
 األولوية  ذاتمساعدات خاصة من أجل دعم مجهودات المقاوالت في التشغيل والتكوين في القطاعات

 .الموجهة نحو التصدير
  
التابعة لمختلف القطاعات " المجموعات المهنية للمساعدة واالستشارة"في هذا الصدد، ستكثف و

أثناء العمل في إستراتيجيات التنمية من أجل تحسين تدخالتها لحث المقاوالت على إدراج التكوين 
 »المجموعات المهنية للمساعدة واالستشارة«هذا الغرض، ستتحمل تحقيق ول. جودة تدبيرها وإنتاجها

إلى % 70من كلفة الدراسات واالستشارات المرتبطة بتحديد إستراتيجية التنمية للمقاولة و% 70
  . العملمن تكلفة هندسة التكوين أثناء% 100

  

  هاوتنسيق عمليات تشجيع إحداث وتأهيل وتكثل المقاوالت 3.3.1.2
  

   تشجيع إحداث المقاوالت1.3.3.1.2
  

في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تشجيع إحداث المقاوالت والنهوض باالبتكار ونقل 
اب خاصة على ر روح المقاولة لدى الشبيالتكنلوجيا، تتركز الجهود على وضع إطار مالئم لتطو

  .الباحثين عن العملوبين الحاصلين على الشواهد و ،مستوى الجامعات ومؤسسات التكوين
  

مرشحين المعنيين بنيات وتتجلى المجهودات المبذولة في هذا االتجاه في وضع رهن إشارة ال
ستقبال ووسائل تمويل مناسبة، مع التركيز على القطاعات الواعدة، وتسريع مساطر إحداث ا
  .هاتنسيق تدخالتاتخاذ تدابير لتحفيز المقاوالت على التكثل ومقاوالت، وال

 

   تشجيع تأهيل المقاوالت2.3.3.1.2
  

من أجل ضمان توزيع أمثل للموارد، يتم توزيع نسيج المقاوالت المرشحة للتأهيل واختيار 
التنظيم ى مستوى العمليات المزمع إنجازها بعناية وفق الحاجيات الخاصة لكل نوع من المقاولة عل

  .التسيير والتمويلو
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  ":مساندة"و" امتياز" تم وضع برنامجي ،في هذا اإلطارو
  

 الخالقة التنمية التي تحمل مشاريع الواعدةالمقاوالت " امتياز"يستهدف برنامج  1.2.3.3.1.2
وكذا ل تمكينها من الولوج إلى مستوى أعلى من ناحية اإلنتاج والقيمة المضافة وإحداث فرص الشغل

 في جهود التحديث وتحسين ذه المقاوالته تلتزم الدولة بدعمهذا، و .التأثير البنيوي في مجال نشاطها
يوضح التزامات وحقوق األطراف المتعاقدة إلنجاز األهداف الذي التنافسية على أساس عقد التنمية 

من % 20مساعدة مالية تمثل ر اإلطاوتقدم الدولة لفائدة المقاوالت التي تلتزم في هذا . المتفق عليها
 شريطة أن تمثل مساهمة  ماليين درهم5االستثمارات المادية وغير المادية المنجزة في حدود 

ومن المرتقب أن . ، في شكل قروض بنكية%60، والباقي، أي %20المقاوالت برسم األموال الذاتية 
  .لبرنامج مقاولة سنويا من أجل االستفادة من هذا ا50يتم انتقاء حوالي 

  

  مشروعا71 تم انتقاء ،2009 برسم سنة "امتياز" األولى من برنامج النسخةفي إطار هكذا، و
ويقدر االستثمار اإلجمالي لهذه . ملفا معالجا 28من بين لقروض بنكية   عقود6واإلمضاء على 

الخمس  خالل ،تيح إنجاز رقم معامالت إضافي مليون درهم، من شأنه أن ي516المشاريع بحوالي 
 مليون درهم، وقيمة مضافة تقدر 850.3سنوات المقبلة بالنسبة للمقاوالت التي تم اختيارها يناهز 

ستستفيد المقاوالت المعنية و.  منصب شغل681.2 مليون درهم، ويمكن من إحداث 580.1بحوالي 
في البرنامج النسخة الثانية من هذا قد انطلقت و.  مليون درهم1556,من منحة لالستثمار تصل إلى 

  . ملفا22عرف نتائجها في نهاية السنة مع العلم بأنه يتم حاليا تقييم تُ وَس2010شهر يونيو 
  

  إلى تأهيل المقاوالت التي توجد في طريق التحديث"مساندة"يرمي برنامج  2.2.3.3.1.2
نتقالها إلى  من أجل تمكينها من النجاح في برامجها وتشجيع اوالمتوفرة على إمكانيات هامة للنمو

مستوى أرقى عبر تسهيل ولوجها لموارد التمويل الالزمة بشروط مناسبة ووضع رهن إشارتها 
 المساعدة التقنية والخبرة في مجال التشخيص اإلستراتيجي والمالي ووضع مخطط األعمال والتنظيم

تفاقية بين الوكالة  على ا2010 مارس 16 بتاريخ  تم التوقيع، وفي إطار تطبيق هذا البرنامج.والتسيير
ة سعية المغريبة لصناعات النسيج واأللبمالوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة والج

شراكة ترمي إلى تحسين إنتاجية المقاوالت من أجل إحداث  ،والمدرسة العليا لصناعة النسيج واأللبسة
من كلفة % 60الدولة تتحمل  أن  إلىوتجدر اإلشارة. ين وتأطيرهممتكوين أمثل للمستخدمن خالل 

 درهم لكل مقاولة بالنسبة للعمليات 600.000تفعيل هذه البرامج لفائدة جميع القطاعات في حدود 
 درهم لكل مقاولة بالنسبة للمشاريع الرامية إلى تكثيف استعمال تقنيات 400.000األفقية والقطاعية و

   .التكوين
  

 على التوالي منهمايستفيد الحالية ومن المنتظر أن م تطبيق هذين البرنامجين خالل السنة تسيو
 مليون 600تم إحداث صندوق خصص له غالف مالي يصل إلى ولهذه الغاية .  مقاولة6.300 و200

  .2012-2008الفترة برسم درهم لتمويل هذين البرنامجين 
  

طة، لبرامج التحديث التنافسي للمقاوالت الصغرى والمتوس ضمان امتداد جهوي رغبة فيو
ذات االمتداد المحلي بعمليات اإلعالم " المتدخلين من أجل التحديث التنافسي للمقاوالت"قامت شبكة 

   .والتواصل حول هذه البرامج
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   حاجيات المقاوالتمعم ءالتت وضع وسائل تمويل 4.3.1.2
  

   تمويل إحداث المقاوالت1.4.3.1.2
  

ع حاجيات المقاولة الفتية من ءم معلى صعيد تمويل إحداث المقاوالت، تم وضع صيغ تتال
  . مالالرأس

  

  :ويدخل في هذا اإلطار أساسا ما يلي
  

 منذين تم إحداثهما خصيصا القتناء حصص ضعيفة لّ ال"صندوق سندباد"و" صندوق االنطالق" 
ثم بيعها بعد مدة ها وتدبيررأسمال الشركات، التي توجد في مرحلة اإلحداث أو الحديثة العهد، 

  ؛معينة
  

الرامي إلى دعم المقاوالت المبتكرة خاصة في مجال تكنولوجيات اإلعالم " أمبكتبرنامج " 
     . والتواصل

  

   تمويل التأهيل2.4.3.1.2
  

  :ويتعلق األمر على الخصوص بما يلي. تم وضع مجموعة من اآلليات لتمويل تأهيل المقاولة
  

 في ، من جهة، التقنية المتمثلة ويرمي إلى تقديم المساعدةالصندوق الوطني لتمويل التأهيل 
تنظيم وجودة تسيير كلفة تشخيص غير قابلة لالسترجاع، من  ،%40 المساهمة في حدود

 تمويل ، ومن جهة أخرى،في قطاع الصناعة أو الخدمات المتعلقة بهذا القطاع عاملةالالمقاولة 
  ماليين5ود سقف ادية الالزمة في حدمن االستثمارات الم% 80ة البنوك في حدود يعبَم

  ؛% 2قدمة من طرف هذا الصندوق بسعر فائدة م% 40منها  ،درهم
  

 ويغطي القروض الممنوحة من طرف البنوك لتمويل التأهيل "فوكام "صندوق ضمان التأهيل 
  ؛%60في حدود 

  

 من طرف دار الضمان لتغطية القروض البنكية في المحدث "فورس "صندوق ضمان التأهيل 
  من االستثمارات الالزمة؛% 70ن لهذه القروض ان تصل إلى ، ويمك%50حدود 

  

 ويهدف إلى تعزيز أنشطة الدعم لفائدة المقاولة الصغيرة جدا بمساعدة برنامج تأهيل المقاوالت 
 .صندوق األلفية للتحدي عبر وكالة الشراكة من أجل التنمية والحكومة األلمانية

  
   تمويل إعادة الهيكلة المالية4.4.3.1.2

  

مال، تم الرأسن أجل تحسين الوضعية المالية للمقاوالت التي تعاني من تفاقم المديونية وضعف م
ألعباء المالية وبالتالي وضع نظام يهدف إلى تعزيز األموال الذاتية لهذه المقاوالت بغرض تقليص ا

  .مردوديتهاتحسين 
  

مشكلة تفاقم مديونية ل اد حلإيجويتعلق األمر بصندوق ضمان إعادة الهيكلة المالية الرامي إلى 
والخدمات المرتبطة بها، اتجاه القطاع البنكي عبر منح قروض المقاوالت العاملة في قطاع الصناعة 

من أصل % 50 سنة، وتغطي الضمانة التي يقدمها الصندوق 12 و 3لتجميع الديون لمدة تتراوح بين 
   . أشهر6القرض تضاف إليها الفوائد المترتبة عن مدة 
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   تعزيز األموال الذاتية للمقاوالت الصغرى والمتوسطة5.4.3.1.2

  

  :التاليةتعلق األمر على الخصوص بالمبادرات يو
  

النهوض برساميل التنمية من خالل وضع آلية مالية تهدف إلى دعم الوحدات التي توجد في  
يل المقاوالت  وتنمية الوحدات العاملة وضمان تحو،طور اإلنشاء بالنسبة للمقاوالت الجديدة

 ،ولهذه الغاية. إلى منعشين آخرينالتي بلغت مرحلة النضج والتي يرغب أصحابها في بيعها 
ن العام والخاص من أجل تعزيز التدخالت في إطار حداث صندوقين يساهم فيهما القطاعاتم إ

 ينقوالصندين  وتوجه تدخالت هذ ورأسمال نقل الملكيةرأسمال المخاطرة ورأسمال التنمية
. ن درهم ماليي10 تنجز رقم معامالت يقل عن لفائدة المقاوالت الصغرى والمتوسطة التي
 مليون درهم برسم 175 مليار درهم منها 1  بويقدر الغالف المالي المتوقع في هذا اإلطار

فاعلين إلى وقد عهد تدبير هذين الصندوقين . 2015-2009مساهمة الدولة خالل الفترة 
   من طرف السلطات العمومية؛مهنيين تم انتقاؤهم

  

 بالنسبة لالستثمارات التي تقوم بها المقاوالت الصغرى والمتوسطة إحداث صندوق الضمان 
 إحداث صندوق القطاع العام 2010شهر يوليوز خالل وقد تم . باالعتماد على األموال الذاتية

ضمان من أجل  من طرف الصندوق المركزي لله مليون درهم، يتم تدبير350والخاص بمبلغ 
  إعطاء دفعة إلحداث وتنمية ونقل ملكية المقاوالت؛ 

  

تشجيع الولوج إلى البورصة، وقد عرفت بنية هذه األخيرة مراجعات دورية من أجل االستجابة  
 ،ولهذا الغرض. لحاجيات مختلف المقاوالت وتعزيز قواعد الحكامة الجيدة وحماية المدخرين

 بالنسبة للضريبة على الشركات لفائدة المقاوالت 2012ى غاية تم تمديد التحفيزات الضريبية إل
كما تم إعداد المدونة المغربية للحكامة الجيدة للمقاوالت الذي يسهر مجلس أخالقيات . المعنية

  ة للشراكة المتداولة في البورصة؛القيم المنقولة على احترامها بالنسب
  

همة بشكل مرحلي في رأسمال المقاوالت ي يتجلى في المساوضع نظام رأسمال المخاطرة الذ 
  .الصغرى والمتوسطة من أجل مواكبتها خاصة في مراحل اإلحداث والتقويم

  

   تمويل حاجيات المقاوالت الصغيرة جدا6.4.3.1.2
  

يتعلق األمر بتحسين شروط تمويل حاجيات استغالل المقاوالت الصغيرة جدا عبر برنامج 
من % 50من قروض السنة األولى من النشاط و% 60تي تغطي بضمانة دار الضمان ال" أوكسيجين"

 مليون درهم، وتعزيز الدعم المالي لفائدة المقاوالت المحدثة لدى شبابيك 1السنة الموالية في حدود 
مقاولتي عبر تفعيل برنامج المخصصات لفائدة المقاوالت الذي تم وضعه في إطار صندوق األلفية 

  .للتحدي
  لوجيويكاإل التمويل 7.4.3.1.2

  

 تم ،المحافظة على البيئة وإرساء أسس تنمية نظيفةإلى الرامية في إطار السياسة الحكومية 
ويتجلى دور هذا . لوجي للمقاوالتولى تشجيع التأهيل اإليكإإحداث صندوق مكافحة التلوث الرامي 

الصناعي من كلفة مشاريع مكافحة التلوث غير قابلة لالسترجاع،  ،%40الصندوق في تمويل 
واء على المستوى القبلي عبر المعالجة أو التخلص من النفايات   س،والمرتبط بالصناعة التقليدية

الصلبة أو السائلة أو االنبعاثات الغازية، أو في إطار المشاريع المندمجة التي تتضمن مكافحة التلوث 
وتستفيد . ات النظيفةواالقتصاد في الموارد خاصة منها الماء والطاقة واستعمال التكنولوجي

  .من الكلفة% 80من قروض بنكية تصل إلى اإلطار االستثمارات المنجزة في هذا 
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   تحسين شروط تعبئة االدخار لفائدة المقاولة8.4.3.1.2
  

تحويل الديون إلى قيم قابلة يتم تحسين شروط تعبئة االدخار لفائدة المقاولة عبر توسيع مجال 
 ديون المقاوالت الكبرى العمومية والخاصة، بعدما كانت هذه العملية للتداول ليشمل جميع أنواع
    . الرهنيةمقتصرة فقط على الديون

  

 لوقد تم اتخاذ االحتياطات الالزمة لتفادي األخطار المرتبطة بهذا النظام كما تبين من خال
  .األزمة المالية الدولية

  

  .م قيد المصادقةبهذا النظا المتعلق 33-06ويوجد مشروع القانون رقم 
  

   آليات التمويل البديلةإحداث 9.4.3.1.2
    

انطالقا من الدراسات التي تم القيام بها بتعاون مع بنك المغرب والمجموعة المهنية للبنوك 
مشاركة وإيجار ومرابحة، شبيهة : المغربية، تم إحداث ثالثة أنواع جديدة للقروض البديلة، تسمى 

 وترمي". القروض القصيرة األمد"و" وقروض الكراء" مال االستثمارسرأ"على التوالي بمنتوجات 
  .المنتوجاتهذه   في إنجاحإلى المساهمة 2010 قانون المالية لسنة التخفيضات الضريبية التي جاء بها

  

   إغناء المشهد المالي والبنكي للبالد10.4.3.1.2
  

   :تم إغناء المشهد المالي للبالد بمؤسستين جديدتين
  

  ضاءي المركز المالي للدارالب1.10.4.3.1.2
 

 ،ا جهويا تم إحداث المركز المالي للدارالبيضاء باعتباره مركز،تنفيذا للتعليمات الملكية السامية
ويندرج هذا المركز في إطار اإلستراتيجيات القطاعية .  بطموحات دوليةالوطني في االقتصاد امندمج
  .ضعيته التنافسية على الصعيدين الجهوي والدولي من طرف المغرب من أجل تعزيز والمعتمدة

  

  :تحقيق األهداف التاليةويروم إحداث هذه المؤسسة 
  

  مواكبة المستثمرين، حيث من المفترض أن يكون هذا المركز محاورهم الرئيسي؛ 
  

  جلب المستثمرين الكبار؛ 
  

    . تنمية مهن مالية جديدة في المغرب 
  

  دــك البريــ بن2.10.4.3.1.2
  

 من شهر ابتداءا عمله  إنجازشرع فيو ،"بنك البريد"حدث بريد المغرب فرعه البنكي المسمى أ
 وكالة تغطي مجموع التراب 765.1على شبكة تتكون من هذه المؤسسة البنكية  وتتوفر .2010يونيو 

ن أة وتستقبل أربعة ماليين زبون، ومن شأن هذه المؤسس ،الوطني بما فيها المراكز القروية النائية
  %.47إلى % 13ترفع نسبة المواطنين الذين يتوفرون على حساب بنكي من 
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   اإلصالحات القطاعية4.1.2
  

   الفالحة 1.4.1.2
  

   مكانة القطاع الفالحي داخل االقتصاد الوطني1.1.4.1.2
  

، بمناسبة انطالق الدورة الثانية 2008 أبريل 21أكد جاللة الملك في خطابه السامي بتاريخ 
ا ام الوطنية للفالحة، على أهمية القطاع الفالحي باعتباره دعامة لتنمية شاملة ومندمجة وأساسلألي
  .من الغذائيلأل

  

من الناتج الداخلي الخام، حسب محاصيل % 20 إلى %15هذا، ويمثل القطاع الفالحي ما بين 
 للدخل بالنسبة الحبوب ويؤثر بشكل قوي في نسبة النمو وصادرات البالد، ويعتبر مصدرا أساسيا

  .لساكنة القروية ماليين يوم عمل ل4ويوفر أكثر من من الساكنة القروية، % 80ل
  

   مخطط المغرب األخضر2.1.4.1.2
  

   أهداف مخطط المغرب األخضر1.2.1.4.1.2
  

ويهدف مخطط المغرب األخضر إلى االستفادة من اإلمكانات التي يختزنها قطاع الفالحة، 
  :، تتعلق أساسا بما يلي2020هداف طموحة في أفق ويروم بالتالي بلوغ أ

  

لمقدرة من خالل رفع القيمة المضافة ارفع حصة القطاع الفالحي في الناتج الداخلي الخام  
 مليار 174 مليار درهم و144 مليار درهم في المتوسط لتصل إلى ما بين 74حاليا بحوالي 

 درهم ؛
  

  فرصة عمل جديدة؛1.500.000إحداث  
  

 ؛الساكنة القرويةدخل مضاعفة  
  

الزيتون والفواكه التي يتوفر فيها المغرب على و صادرات شعب الحوامض  مرة3,5مضاعفة  
  .  مليار درهم44حوالي  إلى صادراتامتيازات مقارنة ، وهو ما سيمكن من رفع هذه ال

  
  االستثمارات المتوقعة 2.2.1.4.1.2

  

س مقاربة تنموية شاملة يرتكز على دعامتين تم إعداد برنامج عمل للعشرية المقبلة على أسا
  :أساسيتين

  
تنمية الفالحة ذات القيمة المضافة واإلنتاجية العالية والموجهة باألساس نحو :  األولى الدعامة 

 ضيعة 560.000 على ا موزعا مشروع961وسيشرع في هذا الصدد في إنجاز . التصدير
  ؛ مليار درهم121,2استثماري يقارب بمبلغ 

  

خالل  من مستهدف  فالح 840.000التأهيل التضامني للنسيج اإلنتاجي لفائدة :  دعامة الثانيةال 
 . مليار درهم19,25  ب  يقدر  استثماري بمبلغ  مشروع 545إنجاز 

  

وقد تم تخطيط هذه االستثمارات في إطار منسجم يضمن الفعالية الالزمة، وسيتم تعزيزها 
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  . مليار درهم تهم بالخصوص تأهيل المجاالت السقوية52,50قدر ب بعمليات موازية بكلفة إجمالية ت
  

ى ـار إلـذا اإلطـهذا، ومن المرتقب أن يصل مجموع االستثمارات المزمع إنجازها في ه
 مليار درهم أي 68,60وتقدر حصة الدولة في هذا المجهود االستثماري بحوالي .  مليار درهم193
  :، موزعة كما يلي35,5%

  

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

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

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

   عمليات أفقية للمواكبة3.2.1.4.2
  

تهدف العمليات األفقية للمواكبة إلى ضمان نجاح المخطط في مراحله االستثمارية وما بعد 
  :ار عبر العمليات األساسية التاليةاالستثم

 
   مالءمة اإلطار المؤسساتي المنظم للقطاع الفالحي1.3.2.1.4.1.2

  

  :ويدخل في هذا اإلطار أساسا ما يلي
  

تتكلف باإلشراف على تفعيل  التي وكالة تنمية الفالحة مؤسسة خاصة، ويتعلق األمر بإحداث 
 ؛هذا البرنامج

 
 مة الصحية للمواد الغذائية؛إحداث مكتب وطني يتكلف بالسال 

  

 هيكلة الغرف الفالحة وتأهيل الهيئات المهنية؛ 
  

 إحداث معإعادة تنظيم الوزارة المكلفة بالفالحة على المستويات المركزية والجهوية والمحلية  
 .بنيات جهوية تتكلف بالتخطيط والتنفيذ من أجل التمكن من تأطير وتتبع تنفيذ المشاريع

  

   .المشاريعإنجاز ع تنفيذ وتقييم النتائج بالموازاة مع تقدم تتبل آلياتوضع  
  

   وضع آليات تمويل مالئمة2.3.2.1.4.1.2
  

يتعلق األمر بالمواكبة البنكية لمخطط المغرب األخضر عبر توفير تمويالت مالئمة 
  .لخصوصيات المشاريع الفالحية

  

سسات مالية نذكر منها على في هذا الصدد، تم التوقيع على مجموعة من االتفاقيات مع مؤ
الخصوص االتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركة العامة لألبناك، بمناسبة الدورة الرابعة لأليام 

  .  سنوات5ر درهم على مدى يي مال3إلى تعبئة غالف مالي يقدر ب الوطنية للفالحة، وتهدف 
  

  وضع قواعد السالمة الصحية للمواد الغذائية 3.3.2.1.4.2
  

 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد 25-08 إصدار القانون رقم بعد
م ـوم رقـر المرسـ، ونش2009 فبراير 18خ ـالغذائية بواسطة الظهير الشريف الصادر بتاري

 المتعلق بمجلس إدارة المكتب، شرعت هذه الهيأة منذ بداية السنة في مزاولة مهامها 482-09-2



 2011مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

    مذكرة تقديم
 
 

39 

  .لحرص على حماية صحة المستهلك والمحافظة على صحة الحيوانات والنباتاتالمتمثلة في ا
  

   تفعيل العمليات الرامية إلى تعزيز اإلنتاجية4.3.2.1.4.1.2
  

 ،تقنيات واآلليات الخاصة باالقتصاد في مياه السقياليتعلق األمر على الخصوص بتنمية 
بية المواشي، وتعزيز التكوين المهني الصناعة الغذائية وتروالنهوض بالبحث العلمي في مجال 

وعمليات اإلرشاد من أجل استعمال التقنيات الجديدة لإلنتاج، بما فيها اللجوء إلى البذور المختارة 
  .وتعزيز التأطير التقني للفالحين وجمعياتهم

  
   

   العمليات التي تم الشروع في إنجازها4.2.1.4.1.2
  

  ى المستوى الترابيتثبيت اإلستراتيجية عل 1.4.2.1.4.1.2
  

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

جل تعبئة وسائل العموميين والخواص بمشاركة فعالة للقطاع البنكي الوطني والمانحين الدوليين من أ
  .التمويل الالزمة

  

 16 على 2009 أبريل 14وقد تم في هذا اإلطار تحت إشراف جاللة الملك التوقيع بتاريخ 
  تهممشروع 400.1وتهدف هذه االتفاقيات إلى إنجاز . اتفاقية بين الحكومة ومختلف جهات المملكة

والزراعات الصناعية لخضروات  تنمية وتحسين زراعة الحبوب واألشجار المثمرة واعلى الخصوص
وتربية األبقار والماعز واألغنام والجمال وكذا تربية الدجاج والطيور وتربية النحل وفقا للخصوصيات 

  .والمؤهالت المحلية
  

   تفعيل شراكة بين القطاعين العام والخاص وإحداث أقطاب فالحية2.4.2.1.4.1.2
  

في إطار الشراكة بين القطاعين العام تم لمواد الفالحية، سيل  أفضل تثمين ضمانمن أجل
ويتعلق األمر بمجاالت مندمجة مخصصة . األساسيةإحداث أقطاب فالحية بالمناطق الفالحية والخاص 

للصناعات الغذائية تجمع بين أنشطة اإلنتاج والتحويل والتسويق وتوزيع المنتوجات الفالحية وكذا 
أن يكون ومن شأن إحداث هذه األقطاب . ث والخدماتاألنشطة الموازية المتعلقة بالتكوين والبح

باإلضافة إلى القطبين الفالحيين لمكناس والمنطقة الشرقية التي .  المغربالتكنولوجيا لفائدةمناسبة لنقل 
انطلقت أشغال إنجازهما، يتم إعداد الدراسات إلنجاز مشاريع مماثلة بكل من تادلة وسوس ماسة، من 

   .2011خالل سنة بها غال المنتظر أن تنطلق األش
  

  الدولة  لملك استغالل األراضي التابعة 3.2.4.2.1.4.1.2
  

يتجلى الهدف األساسي من الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تتم حول األراضي الفالحية 
  .التابعة لملك الدولة في تثمين األراضي المعنية من خالل مشاريع منسجمة

  
 ا مشروع296 هكتار تتوزع على 80.000 هذا البرنامج حوالي ويهم الشطرين األولين من

  . فرصة شغل3.500 مليار درهم وتتيح 12,3تمثل استثمارا بمبلغ 
  

 أن يرفع المساحة اإلجمالية لألراضي التابعة ا هكتار240.21ومن شأن الشطر الجديد الذي يهم 
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  .هكتار 100.000لملك الدولة التي يتم استغاللها في هذا اإلطار إلى 
  

  :ينقسم الشطر الثالث إلى ثالثة أنواع حسب مساحة الضيعات الفالحية المعنيةو
  

ا ـغ عددهـ، ويبل لكـل مشـروع هكتار100المشاريع الكبرى، بمساحة تساوي أو تفوق  
   مشروعا؛57

  

ن ـد بيـروع الواحـ مشروعا، تتراوح مساحة المش139المشاريع المتوسطة، ويبلغ عددها  
   هكتار؛100و  هكتارا 20

  

   . هكتارا20احة المشروع الواحد عن ، تقل مس مشروعا38، ويبلغ عددها المشاريع الصغرى 
 

    مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحلية مياه 4.2.4.2.1.4.1.2
  البحر بجهة سوس ماسة                      

  

قطاعين العام والخاص لتحلية مياه البحر من ناحية أخرى، يتم اإلعداد لمشروع الشراكة بين ال
، وذلك في إطار تفويض الخدمة العمومية لمغطاة بسهل شتوكة بجهة سوس ماسةوسقي الزراعات ا

تدبير بنيات تحلية المياه بوضع تصور للمشروع وإنجازه وكذا ين الخواص الذي سيتكلف فاعلحد الأل
  .وسقي المنطقة

  

لتقديم االستشارة لوزارة لدولية وهي أحد فروع البنك الدولي وقد تم اختيار الشركة المالية ا 
  .الفالحة والصيد البحري من أجل مساعدتها على هيكلة وتفعيل هذا المشروع

 

  تفعيل الفالحة التضامنية 3.4.2.1.4.1.2
  

خصوص بضعف العترض تحسين إنتاجية القطاع مجموعة من العوائق تتعلق على ت
وضعف تنظيمها وتدبيرها لفالحين ا أراضي صغار ضيقا بإشكالية العقار واالستثمارات المرتبط أساس

  .والولوج إلى الموارد المالية البنكية
  

تنظيم الفالحين  بصيغة خالقة لمخطط المغرب األخضرجاء ومن أجل الحد من هذه النواقص، 
ر على عات حول منعشين خواص أو هيآت مهنية تتوفيالصغار من خالل نظام خاص بتجميع الض

  .القدرات التدبيرية الالزمة لتفعيل التقنيات الحديثة للتمويل واإلنتاج والتسويق
  

 اتفاقية بين وزارة الفالحة والصيد 42 على 2010 ماي 22بتاريخ في هذا اإلطار تم التوقيع 
 من البحري، ممثلة في وكالة التنمية الفالحية، من جهة، والمديريات الجهوية للفالحة من جهة أخرى،

  .أجل توضيح العالقة بين المجمعين والفالحين الصغار المعنيين بالتجميع
  

 مليار 3,8 مشروعا تابعا للشعب الزراعية بمبلغ 33 مشروعا منها 42وتشمل هذه العملية  
 5,3 مليار درهم، أي كلفة إجمالية تقدر ب 1,5 مشاريع تتعلق بشعب تربية المواشي بمبلغ 9درهم، و

 فالح 57.800 مجمع و1.000ية حوالي  المرتقب أن تهم هذه العملومن. 2020 أفق مليار درهم في
  .صغير
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  النهوض باقتصاد الواحات وتنمية شعب التمور 4.4.2.1.4.1.2
  

  .يشكل تنمية االقتصاد الفالحي للواحات أحد األهداف الرئيسية للسياسة الفالحية
  

 مناطق الواحات وشجر أركان، وتهدف إلى ضمان ولهذه الغاية تم إحداث الوكالة الوطنية لتنمية
تحسين  في المحافظة على التوازن البيئي وهلعبيالذي للدور  ، نظراتنمية وتجديد النخيل وشجر أركان

  .ظروف عيش الساكنة بالمناطق المعنية
   

لغ برنامج بين الحكومة ومهنيي القطاع من أجل تنمية شعبة التمور، بمب–وقد تم التوقيع على عقد
 مليار درهم، من خالل تعزيز القدرات الوطنية إلنتاج مغروسات النخيل المثمر، 7,6يصل إلى 

وتحديث ظروف إنتاج وتثمين التمور، بغية الرفع من حجم  اإلنتاج وتحسين الجودة والمحافظة على 
  .الموارد الطبيعية لواحات النخيل

  
  ونـة الزيتـ تنمية شعب5.4.2.1.4.1.2

  

دور أساسي في التنمية االقتصادية الزيتون من الشعب المعول عليها للعب زراعة  تعتبر
 لفرص الشغل وتحسين الدخل وتقليص هاواالجتماعية على الصعيدين المحلي والوطني من خالل إتاحت

  .ئيةاوارد المنسبة الفقر وحماية البيئة بفضل تدبير فعال ومستدام للم
  

ف زراعة الزيتون وإصالح وتحديث وحدات استخالص وستتم تنمية هذا القطاع من خالل تكثي
أو جمعيات من أجل إنتاج الزيت ودعم المنتجين خاصة منهم النساء الالئي يتجمعن في شكل تعاونيات 

  .ةمعتمدبجودة زيت الزيتون 
  

 2010 أبريل 29 تم التوقيع على اتفاقية مع صندوق األلفية للتحدي بتاريخ ،وفي هذا الصدد
غير  هكتار من أشجار الزيتون بالمناطق 6.000 تهم غرس ، مليون درهم78ى بمبلغ يصل إل

 ضيعة موزعة على 1.546ويشمل هذا البرنامج . السقوية بنواحي العرائش وتطوان وخنيفرة وفاس
     . مجاال11

  

البرامج الموقعة -هداف عقودأ اتفاقيات إلنجاز 6  التوقيع على2010 ماي 21كما تم بتاريخ 
 مع التركيز على أشجار الزيتون من أجل تشجيع استهالك منتوجات ،لة والهيآت المهنيةبين الدو

بجهة مراكش وتعزيز الزيتون بجودة مناسبة في السوق الداخلي، وإحداث قطب زراعة الزيتون 
ل االستفادة من التجربة التي راكمها القطب الفالحي لزراعة اللوجيا من خوأنشطة البحث ونقل التكن

  . ون بمكناسالزيت
  

   تنمية زراعة األشجار المثمرة6.4.2.1.4.1.2
  

في إطار تنمية زراعة األشجار المثمرة، تم التوقيع على اتفاقية مع صندوق األلفية للتحدي 
نتاج إنتاجية شعب إ مشروع يرمي إلى الرفع من ، مليون درهم140 في حدود ،بغرض تمويل

التين ولمثمرة خاصة منها أشجار الزيتون واللوز وتحويل وتثمين وتسويق منتوجات األشجار ا
ويهم هذا المشروع مساحة إجمالية تصل . بالمناطق القاحلة والمجاالت السقوية المتوسطة والصغيرة

   . هكتار69.500إلى 
  

  مواصلة إنجاز مخطط إعادة التشجير 7.4.2.1.4.1.2
  

ا ـ هكتار منه000.500 إعادة تشجير 2014-2005رة ـ للفتالعشريَيتوقع المخطط 
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  .2009 هكتار تم غرسها فعليا إلى غاية متم 170.000
  

ى مياه ويحظى هذا البرنامج بأهمية خاصة نظرا آلثاره اإليجابية على مستوى التحكم في مجر
الفيضانات وتقليص تعرية األراضي السيطرة على  وبالتالي ،ن ذوبان الثلوجاألمطار والمياه الناجمة ع

المحافظة على التوازنات البيئية للغابات وإعادة تشكيل المراعي وتنمية االقتصاد وتوحل السدود، و
  . القروي

  

  إلى البرنامج الوطني لمكافحة التصحر الرامي باألساس،المضمار تجدر اإلشارة في هذا اكم
  تعاونية من أجل تدبير30 هكتار، وإنشاء حوالي 590.000إلى تهيئة األحواض المائية على مساحة 

در ب ـم مساحة تقـه للمجاالت، وإنجاز برنامج واسع إلعادة التشجير يهـي ومتوافق عليـتشارك
 هكتار خالل الفترة 000050. من أجل بلوغ مساحة إجمالية تصل إلى ، هكتار سنويا40.000

 هكتار بغابة المعمورة وأشجار 20.000تشكيل غابات الفلين على مساحة ، وإعادة 2005-2014
  . هكتار860.000ى مساحة أركان عل

 

   عمليات خاصة يتحملها المكتب الشريف للفوسفاط8.4.2.1.4.1.2
  

يبذل المكتب الشريف للفوسفاط مجهودات حثيثة من أجل المساهمة في النهوض باإلنتاج الفالحي 
  :على الصعيد الوطني وذلك من خالل العمليات األساسية التالية

  

 الرامي إلى تمويل المشاريع الفالحية المهيكلة المنجزة من "صندوق االبتكار الفالحي"إحداث  
  جاالت اإلنتاج الزراعي والحيواني؛طرف المقاوالت والجمعيات والتعاونيات المتدخلة في م

  

المعهد  منها خاصةبتعاون مع المؤسسات العلمية المتخصصة خرائط خصوبة األراضي  إعداد 
. طرة والمدرسة الوطنية للفالحةيي للزراعة والبالزراعي ومعهد الحسن الثانالوطني للبحث 

 مليون هكتار من 8,7 سنوات حوالي 4بعد مرور  ومن المرتقب أن تشمل هذه الخرائط
  .المساحات الفالحية الممكن استغاللها

  

   الماء والتطهير2.4.1.2
  

   محتوى اإلستراتيجية1.2.4.1.2
  

أخذا  ها وضرورة ضمان تدبير،رد المائيةلمواالتي تكتسيها اهمية الحيوية األأصبح الوعي ب
وحماية صحة السكان،  ، والمحافظة على التوازنات البيئية، التنمية المستدامةبعين االعتبار متطلبات

  .الدوليو الوطني ين بشكل كبير على الصعيدييتنام
  

 في قطاع  تقوم اإلستراتيجية المعتمدة من طرف المغرب ووفقا للتعليمات الملكية السامية،هكذا،
ضمان التحكم في مسلسل إنتاج وتوزيع الماء على نظرة شمولية لتدبير الماء والتطهير من أجل 

توالي فترات ل نتيجة المياه العذبة بندرة سياق يتسم ي، فعند الضرورةعادة استعمال المياه إواستعمال و
  .غرافي والحضريوميضطرد للحاجيات المرتبطة بالنمو االقتصادي والدم واالرتفاع ال،الجفاف
  

يتعلق األمر بوضع تدبير مندمج تساهم فيه جميع القطاعات المستعملة للماء والفاعلين العموميين 
  .والخواص المعنيين
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   األهداف اإلستراتيجية2.2.4.1.2
  

  :تتجلى األهداف المتوخاة من هذه اإلستراتيجية أساسا في ما يلي
  

 عبر تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب ،ات الساكنةضمان تزويد البالد بالماء لتلبية حاجي 
 وحاجيات القطاعات األخرى المنتجة ،حاجيات المرتبطة بالفالحة المسقيةالبالعالم القروي، و

 من خالل تعبئة الموارد المتاحة في أحسن الظروف بما فيها ،خاصة منها الصناعة والمناجم
 اللجوء إلى تقليصوموازاة مع ذلك، سيتم العمل على .  البحرمياهتلك الممكن جلبها عبر تحلية 

  المياه الجوفية باعتبارها احتياطات إستراتيجية؛ 
  

   للمياه خاصة تلك المستعملة في المجال الفالحي؛ضمان تثمين أفضل 
  

  إعادة استعمال المياه ؛ واللجوء إلى  التلوثالمحافظة على جودة المياه والحد من كل أشكال 
  

   مختلف المستعملين؛ طرفر الماء عبر الحد من تبذير الماء منتحسين تدبي 
  

حماية المناطق السكنية والبنيات األساسية ووحدات اإلنتاج من أخطار الفيضانات التي تكون  
لسنوات األخيرة التي ل الشأن بالنسبة كان كما ،لها عواقب وخيمة على األشخاص والممتلكات

  .عرفت تساقطات مطرية غزيرة
  

ومواصلة مجهودات تعبئة المياه  إلى تعزيز العرض ، من جهة،، تهدف إستراتيجية الماءهكذا
     . كل أشكال التبذيرمكافحةالسطحية، ومن جهة أخرى، التحكم في الطلب وترشيد االستهالك عبر 

  

  لــ برنامج العم3.2.4.1.2
  

  :في ما يلي تتجلى ،ومن أجل تفعيل هذه اإلستراتيجية تم إعداد برامج عمل واضحة
  

في أفق % 80البرنامج الوطني للتطهير ويرمي إلى رفع نسبة الولوج إلى التطهير إلى  
 الري والصناعة وإعادة إعمار لتلبية حاجيات من أجل إعادة استعمال المياه المعالجة ،2020

 من مكعب مليون متر 700من بين % 10 وتتم حاليا معالجة ،هذا. الفرشات المائية الباطنية
  لماء المنتج؛ا

  

برنامج تثمين الموارد المائية خاصة منها تلك المستعملة في المجال الفالحي والتي تمثل حاليا  
الخصاص المتراكم على مستوى تدارك  من جهة، ،ولهذه الغاية سيتم. من المياه المعبأة% 80

ومن خضر، مخطط المغرب األوذلك في إطار تجهيز المناطق التي تهيمن عليها مياه السدود، 
هالك الماء عبر اعتماد تقنيات الري المالئمة تاالقتصاد في اسالعمل على  أخرى، جهة
. الموضعي والري بالتنقيطنظمة تعتمد الري أالرش بعلى ل األنظمة الحالية المعتمدة ااستبدو

مقابل  2020 هكتار في أفق 670.000  حواليومن المفترض أن يهم هذا االستبدال
إعطاء انطالقة البرنامج  2010خالل شهر يونيو  تم ،في هذا اإلطار.  حاليا هكتار150.000

  في المناطق السقوية ؛الوطني لالقتصاد في المياه 
  

وسيتم التطرق بتفصيل . عبر مواصلة وتيرة إنجاز السدودبرنامج تعبئة المياه السطحية  
رة والمخصص لبرامج عمل لإلنجازات المحققة في هذا المجال في الباب الثالث من هذه المذك

  ؛القطاعات الوزارية
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 تعرية األراضي على المستوى القبلي الحد منبرنامج تهيئة األحواض المائية والرامي إلى  
     ؛المحافظة بالتالي على قدراتها التخزينيةللسدود بغية تقليص توحلها و

  

  طالة أمد حياتها؛ا وإجودة خدماتهعلى  التجهيزات المائية من أجل المحافظة صيانةبرنامج  
  

وقد تم في هذا الصدد إحداث صندوق . هاومكافحة أخطارمن الفيضانات برنامج الوقاية  
القانون المتعلق بالكوارث الطبيعية وإعداد برنامج التضامن ضد الكوارث الطبيعية، وإصدار 

  .للحماية من الفيضانات
  

رحلة تجاوز أهداف األلفية للتنمية في أن المغرب دخل في مإلى  اإلطاروتجدر اإلشارة في هذا 
لتقدم المسجل على الخصوص في الولوج إلى الماء إلى ا بالنظر ،مجال تدبير قطاع الماء والبيئة

 فقد ،وعلى سبيل المثال. عالم القروي وربط األحياء شبه الحضرية بشبكة التطهيرلالصالح للشرب با
  .2009سنة % 98 إلى 2004سنة % 62ن انتقلت نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب م

  

 في تحلية مياه  على الخصوص يتم تطوير مجموعة من الحلول البديلة المتجلية،من ناحية أخرى
الموارد المائية مع التغيرات  تدبير مةومالء ، والتحكم في الطلب، ومعالجة المياه المستعملة،البحر

   .المناخية
  

  المستوى الترابي تثبيت اإلستراتيجية على 4.2.4.1.2
  

 تم ،على الصعيد الجهويموازاة مع توقيع االتفاقيات المتعلقة بتفعيل مخطط المغرب األخضر 
 اتفاقية بين الحكومة 16، التوقيع على 2009 أبريل 14بتاريخ خالل حفل ترأسه صاحب الجاللة 

 من خالل ، وذلكليختلف جهات المملكة من أجل تطبيق اإلستراتيجية الوطنية على المستوى المحمو
حماية المجاالت الطبيعية والتنوع البيئي،  تهم باألساس ،مشاريع مندمجة في قطاع الماء والبيئةإنجاز 

  .والحد من التلوث وتدبير النفايات الصلبة والسائلة
  

   البيئة وتدبير األخطار الكبرى3.4.1.2
  

   الوعي بأهمية البيئة1.3.4.1.2
  

ي كل قطاعات األنشطة االقتصادية من بين األولويات األساسية لجميع يعتبر الحفاظ على البيئة ف
ضمان ديمومة الموارد الطبيعية وتحسين لباعتبارها شرطا أساسيا  ،السياسات اإلستراتيجية للتنمية

  .جودة العيش
  

 بمناسبة عيد العرش  الملقىوقد تم التأكيد على أهمية قطاع البيئة في الخطاب الملكي السامي
اق  إلعداد الميث السامية والذي أعطى من خالله جاللة الملك تعليماته،2009 يوليوز 30يخ بتار

باعتبارها ملك  خصصت للبيئة ،2009شهر شتنبر خالل  جلسة عمل كما ترأس جاللته. الوطني للبيئة
  . على عاتق األجيال الحالية والمقبلةامشترك تقع مسؤولية المحافظة عليه

   
  ف والمحاور الرئيسية   األهدا2.3.4.1.2

  

  :تتجلى األهداف المتوخاة من السياسة البيئية أساسا في ما يلي
  

تقليص العجز المتراكم في هذا المجال ووضع نظام لحماية البيئة بشكل مستدام في شكل ميثاق  
  وطني يتم إعداده بتشاور مع جميع الفاعلين؛
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  حماية التنوع البيئي وجودة الموارد الطبيعية؛ 
  

  .والشروط الصحية للمواطنينوازنة وتحسين جودة العيش تتنمية المال 
  

  : وترتكز السياسة البيئية على ثالثة محاور رئيسية
  

وأقاليم مقاربة ترابية في إطار التدبير التضامني للموارد الطبيعية بمساهمة جميع جهات  
  وعماالت المملكة؛

  

  ين والمنظمات غير الحكومية؛مقاربة تشاركية بمساهمة جميع الفاعلين االقتصادي 
  

 أهمية بالغة بالنسبة للبالد كالبرنامج الوطني تكتسيمقاربة عملية تتم بلورتها في مشاريع  
والبرنامج الوطني للنفايات ، 2020 مليار درهم في أفق 50للتطهير بكلفة إجمالية تصل إلى 
لبرنامج الوطني لمكافحة ، وا2023 مليار درهم في أفق 37المنزلية بكلفة إجمالية تصل إلى 

  .تلوث الجو والبرنامج الوطني للوقاية من األخطار الصناعية
  

   تفعيل اإلستراتيجية الوطنية للبيئة3.3.4.1.2
  

  الميثاق الوطني للبيئة 1.3.3.4.1.2
  

 تهدف إلى وضع البيئة ،لتنمية المستدامةل في إطار نظرة شموليةالميثاق الوطني للبيئة تم إعداد 
  . اهتمامات جميع مستويات مسلسل التنميةفي صلب

  

 على أنظار 2010 يناير 14بتاريخ ، تم عرضها وقد عهد للجنة وطنية إعداد أرضية أولية
بما فيهم الفاعلين والمواطنين الذين تم استيقاء أرائهم من خالل موقع إلكتروني على جميع المتدخلين، 

  .فق عليهمتواو الحصول على مشروع مندمج بغيةاالنترنيت 
   

  زةــات المنجــ العملي2.3.3.4.1.2
  

تسعى السلطات العمومية إلى وضع إطار قانوني يستجيب للمعايير الدولية خاصة تلك المعمول 
  .بها في الدول المتقدمة

  

التنظيمية والمؤسساتية من أجل بلوغ األهداف في هذا الصدد، تم اتخاذ مجموعة من التدابير 
  :التالية

  

 عبر وضع معايير ، والمحافظة على جودة المياه،تأثير النفايات السائلة على البيئةالتحكم في  
عداد إتاوات لفائدة وكاالت إ و،ترة التطهيرو وف، وتقنين صرف المياه المستعملة،لجودة المياه

    مكافحة التلوث؛شجيع وت، المؤدي-وترسيخ دورها في تطبيق مبدأ الملوثاألحواض المائية 
  

  وحماية التنوع النباتي والحيواني؛وانين المتعلقة بتحديد قواعد جودة الهواء إعداد الق 
  

 والهادفة إلى تأهيل البيئة على صعيد جميع 2009تفعيل االتفاقيات الموقعة خالل شهر أبريل  
  الجهات؛

  

 اتفاقيات مع، على 2010 أبريل 22بمناسبة االحتفال الرسمي بيوم األرض، بتاريخ  التوقيع 
  إعداد مخططات مناخية على الصعيد الترابي؛تهدف إلى ملكة مللالستة عشر  الجهات
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تحديد كيفية إعداد المخططات الوطنية لتدبير النفايات المنزلية والصناعية والطبية والصيدلية  
 تحديد  من خالل، المتعلق بمكافحة تلوث الهواء13-03، وتفعيل القانون رقم والفالحية

بشكل عام وعلى  ،مصادر تلوث قارةعن  الناجمة للهواء ثات الملوثة لالنبعاالقصوىالحصص 
وقد تم منح مهلة تتراوح بين سنتين إلى . بعاثاتن مراقبة هذه االكيفية والصعيد القطاعي،

  المسموح بها؛لالنبعاثات احترام القواعد والحدود القصوى غلين من أجل للمستخمس سنوات 
    

 ومحطات لمعالجة المياه ،مطارح خاضعة للمراقبةو ، الصلبةإحداث مواقع لمعالجة النفايات 
 الفضاءات الخضراء ي في سقمكعب مليون متر 260عادة استعمال إ بهدف ،المستعملة

  واألراضي الفالحية؛
  

إحداث فضاءات لمعالجة النفايات الصلبة والمنزلية والنفايات الخاصة والخطيرة، عبر تجميع  
   مطرحا في السنة؛14 إلى 12حذفها بصفة تدريجية بمعدل رحا عشوائيا في أفق ط م390

  

الرامي إلى جعل المدرسة أساس سياسة التنمية " المدارس في صلب البيئة"تفعيل مشروع  
    بأهمية التنمية المستدامة؛ والتوعيةبرمجة دروس حول البيئة المستدامة عبر 

  

الستيكية ووضع إطار قانوني محفز األكياس الب على ، خالل مدة سنتين،القضاء بشكل تدريجي 
  على ظهور بدائل لهذه المنتوجات؛

  

عبر وضع حواجز اصطناعية خاصة  ،المحافظة على األنظمة البيئية البحرية والساحلية 
 والمحافظة ، من أجل إعادة تشكيل وإصالح مناطق الحياة البحرية المتدهورة،بأكادير ومارتيل

    على التنوع البيئي البحري؛
  

الحد بيولوجيا : تحقيق ثالثة أهداف رئيسية وتروم هذه العملية  .ين تربية األسماك بالسدودتثم 
المحافظة تحسين جودة المياه ووتكاثر الحشرات الناقلة لألمراض و من تدهور الحياة المائية

  ة تربية األسماك؛يعلى تنوع الحياة المائية وتعزيز إنتاج
  

عبر استغالل الغاز المستخلص من نفايات فضاء الولجة  ،تثمين المطارح الخاضعة للمراقبة 
 وتنمية تكنولوجيا ، وهو ما سيساهم في الحد من تلوث ضفتي أبي رقراق،بغرض إنتاج الطاقة

  ؛الغاز البيولوجي لمعالجة النفايات الصلبة والمياه المستعملة
  

ين المحليين، من ومن ناحية أخرى، تم إحداث مراصد جهوية تضم ممثلين عن الدولة والفاعل
الختالالت واقتراح الحلول المناسبة للحد من ا تتبع وضعية الحالة البيئية واألنظمة البيئية الهشة أجل

     .التي يتم الوقوف عليها
  

  ةـــ الطاق4.4.1.2
  

السامية الموجهة للمشاركين في األيام الوطنية األولى للطاقة المنعقدة  أكد جاللة الملك في رسالته
 على الرهانات والتحديات الجسيمة والواعدة التي يمثلها قطاع الطاقة بالنسبة 2009 مارس 6خ بتاري

  .للبالد نتيجة تقلبات أسعار المواد الطاقية وعدم استقرارها
  

 نونبر 2خ ــة الملك بتاريـ الطاقية الجديدة لجاللةاإلستراتيجي تم تقديم ،وعلى هذا األساس
2009 .  
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  :زاءـة أجـية الطاقية إلى ثالثوتنقسم اإلستراتيج
  

 هاجس ضمان هيفيتحكم و ،2012-2009يغطي الفترة و المدى القصير يهم  األولجزءال 
  ؛توازن العرض والطلب على الطاقة

  

يركز على مخططات اإلنتاج و ،2020-2013 الفترة يغطي المدى المتوسط ويهم  الثانيجزءال 
على حساب  المتجددة طاقةمصادر الوطبيعي ز الالفحم الحجري والغل  األهميةيالءإمع 

  البترول؛
  

 وضع تصورات إلى ويهدف ،2030-2020يغطي الفترة و المدى البعيد يهم الجزء الثالث 
ر النفطية  في اللجوء إلى الطاقة النووية واألحجا على الخصوصللحلول البديلة المتجلية
  .والمحروقات البيولوجية

  
    لرئيسية األهداف والمحاور ا1.4.4.1.2

  

  : الطاقية الجديدة في ما يلي اإلستراتيجيةتتجلى األهداف المتوخاة من
  

 تنويع مصادر الطاقة ؛و  البالدتأمين تزويد 
 

وتجدر اإلشارة أنه . بتكلفة مناسبة  في المجالين الحضري والقرويتعميم الولوج إلى الطاقة 
ة شاملة والمساكن القوية بنسبة  تمت كهربة المساكن الحضرية بصف،2009إلى غاية متم سنة 

  ؛97%
 

  حماية البيئة من خالل اللجوء إلى تقنيات الطاقة النظيفة؛ 
  

وتعزيز أسس التعاون الجهوي خاصة من  ،متوسطي-إدماج المغرب في النظام الطاقي األورو 
  . خالل تطوير إستراتيجية البنيات التحتية المتعلقة بنقل وتخزين الموارد الطاقية

  

   الطاقيةةلإلستراتيجي  المحاور الرئيسية2.1.4.4.1.2
  

  :تتعلق المحاور الرئيسية لبرنامج العمل المعتمد في هذا المجال في ما يلي
  

  تنويع مصادر وأشكال الطاقة؛ 
  

حجار النفطية تعبئة الموارد الطاقية الوطنية مع تكثيف التنقيب عن البترول وتثمين األ 
  منها ذات المصدر المائي والريحي والشمسي؛والنهوض بالطاقات المتجددة خاصة 

  

  .ةـمش التي تتيحها الفعالية الطاقياستغالل جميع الهوا 
  

   مالءمة اإلطار المؤسساتي2.4.4.1.2
  

  : اإلطار الماكرواقتصادي بما يليمالئمةتتميز 
  

إعادة تحديد دور المركز الوطني للطاقات المتجددة من أجل تركيز مهامه على اإلشراف  
 النهوض  حولالعلمية إنجاز الدراسات  و،روع الطاقي الوطنيالمشمي والتقني على العل

التجربة مع الفاعلين الوطنيين والدوليين من أجل إغناء  والتشاور ،باستعمال الطاقات المتجددة
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المغربية في هذا المجال؛ وبذلك تحول المركز الوطني لتنمية الطاقات المتجددة إلى الوكالة 
  والفعالية الطاقية؛لطاقات المتجددة الوطنية ل

  

إحداث الوكالة المغربية للطاقة الشمسية في إطار تنمية المشاريع المندمجة إلنتاج الكهرباء  
  انطالقا من الطاقة الشمسية؛

  

 مليار درهم 1 برأسمال يصل إلى 2009 يونيو 30إحداث شركة االستثمارات الطاقية بتاريخ  
  للتنمية االقتصادية واالجتماعية؛حسن الثاني موزع بين الدولة وصندوق ال

  

إدماج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل ترشيد تدبير  
إضفاء مزيد من التكامل بهدف  ومواكبة تحديث القطاعات العمومية ، الماء والكهرباءيقطاع
   .مسلسل إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء عمليات على

  

والمتجلية على خالل السنة الفارطة اتخاذها ي تم ت البيرا التدوتأتي هذه الهيآت لتعزيز
 مليار دوالر 1ى ـل إلـ من منحة تصاستفادذي ـصندوق التنمية الطاقية الإحداث  الخصوص في

  . المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة طرف منمقدمة
  

  لمتعلقة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية تكثيف الجهود ا3.4.4.1.2
  

   الطاقات المتجددة1.3.4.4.1.2
  

برتكول "تعتبر الطاقات المتجددة محورا رئيسيا في سياسة دعم آليات التنمية النظيفة طبقا ل
  . المتعلق بحماية البيئة"كيوطو

  

ات المتجددة خاصة بواسطة الطاق% 42تم تغطية حاجيات البالد بنسبة من المنتظر أن تهكذا، 
   .2020في أفق لكل مصدر، % 14منها الشمسية والريحية والمائية بنسبة 

  

يتيح دعم الطاقات المتجددة عدة مزايا نذكر منها على الخصوص تقليص التبعية الطاقية اتجاه 
زات  انبعاث الغاقليصوت وحماية البيئة ،المواد المستوردة كالبترول والغاز الطبيعي والفحم الحجري

 كما تشجع على إقامة شراكات ، والحد من التغيرات المناخية،المتسببة في االحتباس الحراري
ونقل التكنولوجيا وتنمية مهن جديدة بالنسبة للمغرب، والنهوض  ،إستراتيجية مع الفاعلين المرجعيين

   .بعمليات البحث والتنمية
  

   الطاقة الشمسية1.1.3.4.4.1.2
  

 من أجل إنتاج اواتغي م2.000لشمسية في إحداث قدرة تصل إلى يتجلى مشروع الطاقة ا
  . ماليير دوالر9بكلفة تقدر ب  الساعة جيغاواط في 4.500

 
 هكتار بكل من وارزازات وعين بني مطهر وفم الواد 10.000 مواقع بمساحة 5وقد تم تحديد 

  .بخة تاهسوبوجدور و
  

ل أول محطة إلنتاج الطاقة الكهربائية بقوة ع في استغالورشُُّوفي هذا اإلطار، من المتوقع ال
العروض الدولي طلب  تم إعدادوقد . 2015 سنة في أفق هكتار 10.000 مغاواط على مساحة 500

  .إلنجاز هذه الوحدة
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 ورواأل الطاقة المندرج في إطار" مشروع دزيرتك"تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى كما 
يتم تزويدها من طرف محطات الطاقة متبادل الاالرتباط ببائية يرمي إلى إحداث شبكة كهرو ية،متوسط

ومن شأن هذا المشروع أن يشجع . ة الجنوبية للبحر األبيض المتوسطالشمسية المتواجدة بدول الضف
على تنمية الصناعات المرتبطة بالطاقة الشمسية وإحداث مراكز للبحث في هذا المجال والنهوض 

  .بأنشطة البحث والتنمية
  

   الطاقة الريحية2.1.3.4.4.1.2
  

من المنتظر أن تلبي الطاقة الريحية ثلث الحصة المغطاة من طرف الطاقات المتجددة في 
  .2020الحصيلة الطاقية للبالد في أفق 

  

 300 إلى 100من خمس محطات ريحية بقوة برنامج الوطني المندمج للطاقة الريحية ويتكون ال
 مليار 16 ما قدره  اإلجمالية المتوقعة في إطار هذا البرنامجمارات وتبلغ االستث. لكل محطةميغاواط
  .درهم

  

 2.000المنجزة من الطاقة الريحية إلى حوالي اإلجمالية ن تصل القدرة أومن المفترض 
 720تم الشروع في استغاللها بمناطق تطوان وطنجة والصويرة، و ميغاواط 280 منها ،ميغاواط

 ميغاواط يتم اإلعداد إلنجازها 1.000ناطق طرفاية والعيون وتطوان، وميغاواط في طور اإلنجاز بم
  .في مناطق طنجة وتطوان وتازة العيون وبوجدور

  

 تهم ، ميغاواط6.000 ميغاواط منها 25.000وتقدر اإلمكانيات المتاحة في هذا المجال بحوالي 
  . المملكةمواقع تم تحديدها بعدة جهات

 
  ية الفعالية الطاق2.3.4.4.1.2

  

في % 12تهدف العمليات المدرجة في إطار الفعالية الطاقية إلى تقليص االستهالك الطاقي ب 
  .2030في أفق % 15 وإلى 2020أفق 

  

  : التالية األساسيةوقد تم إعداد مشروع قانون ينظم هذه العمليات التي تروم تحقيق األهداف
  

يص الفاتورة الطاقية بالنسبة لالقتصاد الرفع من فعالية استهالك مختلف أشكال الطاقة بهدف تقل 
  الوطني؛

  

 وترشيد االستهالك داخل الوحدات ، جميع األنشطة القطاعيةفيإدماج تقنيات الفعالية الطاقية  
وتعميم االفتحاص المتعلق بالطاقة، وإعداد   والوحدات العقارية ووسائل النقل،الصناعية

التحفيز على استعمال سخانات الماء المعتمدة على مدونات للفعالية الطاقية بالنسبة لكل قطاع، و
  .الطاقة الشمسية، والمصابيح االقتصادية

  

ويتعلق األمر على . وقد تم بالفعل اتخاذ مجموعة من التدابير التي تصب في هذا االتجاه
  :خصوص بما يليال
  

ن المتوقع وم.  استهالك الطاقة في ساعات الذروةصتوزيع المصابيح االقتصادية من أجل تقلي 
تقليص  تحفيز برامج وبغية. 2012 مليون مصباح اقتصادي في أفق 22,7أن يتم توزيع 
 الرسوم الجمركية المفروضة تخفيض 2009 تم في إطار قانون المالية لسنة ،استهالك الطاقة

  ؛%2,5لتصل إلى على استيراد المصابيح االقتصادية 
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 مستردة من أجل تشجيع الزبناء على تخفيض غالية في شكل مبزاعتماد فوترة اجتماعية تحفي   
  ؛على األقل مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة% 20االستهالك ب

  

   الطاقي بالقطاعات المستهلكة بشكل كبير للطاقة؛صإرساء ثقافة االفتحا 
  

 خاصة في ، إنجاز دراسات التأثير الطاقي بالنسبة للمشاريع الجديدةإلزاميةالتنصيص على  
  .  ومأسسة المراقبة التقنية في هذا المجال،لمجال الحضري والصناعيا

  

  ةــــ الصناع5.4.1.2
  

ستراتجية الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي التي ال وفقا السياسة الصناعية للحكومة تفعيلتم ي
 .نبثاقتلت برنامج اال

  
   برنامج االنبثاق1.5.4.1.2

  

، من شأنه المساهمة في إحداث قوي طاع صناعي وطني قإرساء دعائميروم برنامج االنبثاق 
   .  الشغل، وتسريع وتيرة التنميةإتاحة فرص وثرواتال

تثمين المهن الجديدة التي يتوفر فيها يتعلق القسم األول ب: قسمين أساسيينويضم هذا البرنامج 
الخدمات عن بعد طاع ق ويتعلق األمر ب.المسماة المهن العالمية للمغربو ، مقارنةمزاياالمغرب على 

إلى إضفاء  ويهدف القسم الثاني. لكترونيكوصناعة السيارات وصناعة أجزاء السيارات وصناعة اإل
العرض المغربي بقطاعات ب النهوض عبر ،السيكيةك األنشطة الصناعية ال علىةالدينامي مزيد من

  .النسيج واأللبسة والجلد والصناعات الغذائية
  

  طني لالنبثاق الصناعي الميثاق الو2.5.4.1.2
  

على ضوء التقدم المسجل برسم مخطط االنبثاق، تم وضع لبنة جديدة في مسار تعزيز وضعية 
 فبراير 13البالد كقاعدة لإلنتاج والتصدير، من خالل التوقيع تحت إشراف جاللة الملك بتاريخ 

  .2015-2009 على الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي للفترة 2009
  

ذا الميثاق تعميق منهجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إضفاء مزيد ويكرس ه
 الميثاق بين اوقد تم توقيع هذ. من التنسيق على مختلف التدخالت في إطار يتسم بالفعالية والشفافية

مغربية  والقطاع الخاص ممثال في الكنفدرالية العامة للمقاوالت ال، ممثلة بالوزراء المعنيين،الدولة
  .والتجمع المهني لألبناك المغربية

  

   أهداف الميثاق  1.2.5.4.1.2
  

يهدف الميثاق إلى تمكين المغرب من رؤية واضحة وطويلة المدى في بغض النظر عن األزمة، 
 ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات األنشطةالمجاالت الصناعية والخدمات مع التركيز على 

  .الحديثة
  

 إنجاز التي ستؤدي إلىلى األهداف المرقمة المتوخاة من هذه اإلستراتيجية الجديدة وتتج
 منصب شغل في أفق 220.000 تقليص البطالة عبر إحداث في ، مليار درهم50استثمارات تفوق 

 ، مليار درهم95 عبر رفع رقم معامالت الصادرات ب ، وتحسين توازن الميزان التجاري،2015
  . مليار درهم50افة للقطاع ب ورفع القيمة المض
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 منها ، مليار درهم12,4 ب  الصناعيالنبثاقلويقدر الغالف المالي المخصص للميثاق الوطني 
 .لتحفيز االستثمار% 24 و،مخصصة للتكوين وتأهيل الموارد البشرية% 34

  
   تفعيل الميثاق2.2.5.4.1.2

  

 وتحديد ،حفيزات خاصة بكل قطاع تم وضع ت،تفعيل الميثاقبغية توضيح الرؤية المتعلقة ب
 وقائمة المقاوالت األجنبية ، وطبيعة القواعد الصناعية المندمجة الالزم إنجازها،حاجيات التكوين

  .العاملة بالمجاالت المعنية من أجل االتصال بها وربط عالقات الشراكة معها
  

وتتمحور حول ثالثة ا يلزم كال من الدولة والقطاع الخاص  تدبير111يتضمن الميثاق  هكذا،
  :أهداف أساسية

  

  تنمية المهن العالمية للمغرب؛ 
  

  تعزيز القدرات التنافسية للمقاوالت؛ 
  

  .تطبيق قواعد الحكامة الجيدة 
  

   اتفاقيات تطبيق الميثاق3.2.5.4.1.2
  

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

 اتفاقيات لتفعيل الميثاق بين الدولة 5خالل الحفل المذكور أعاله الذي ترأسه جاللة الملك التوقيع على 
  :مــععلى التوالي ممثلة بالوزارات المعنية 

  

من أجل تهيئة وتنمية وتسويق " إدونيا وورد"سبانية صندوق اإليداع والتدبير والشركة اإل 
 قاعدة 22 إنجاز يهدف إلىوتدبير قاعدة أولى للصناعة المندمجة بالقنيطرة، علما أن البرنامج 

  ؛2015صناعية مندمجة في أفق 
  

 والبنك التجاري ووفابنك حول ةك الشعبيومجموعات البنك المغربي للتجارة الخارجية والبن 
  لمهن العالمية للمغرب؛لتنمية المالية المواكبة ا

  

ك والكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب ومجموعات البنك المغربي للتجارة الخارجية والبن 
أنظمة ضع و إلى تعزيز التنافسية من خالل ةوتهدف هذه االتفاقي. وفابنك  والتجاريةالشعبي

  ؛للتنقيط متفق عليها
  

جموعة المدارس المركزية حول التكوين عبر إحداث المدرسة المركزية بباريس ورئيس م 
 مدرسة للمهندسين بشراكة مع هذه المجموعة؛

  

جمع الصناعيين المغاربة في مجال الطيران تولفرنسا اتحاد الصناعات والمهن الميكانيكية  
حول إحداث وتنمية وتدبير معهد مهن صناعة أجزاء الطائرات " جيماس" والفضاء

  .بالدارالبيضاء



 2011مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

    مذكرة تقديم
 
 

52 

  

   اإلنجازات المسجلة4.2.5.4.1.2
  

الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي تسجيل إنجازات همت على الخصوص قطاعات عرف تفعيل 
  .صناعة السيارات وأجزاء الطائرات واإللكترونيك والخدمات عن بعد

  

  مجال صناعة السيارات 1.4.2.5.4.1.2
  

 مع تعزيز ، في طور اإلنجازتوجد مواقع أخرىو ،تم إحداث مواقع مخصصة لهذه الصناعة
" قنيطرة أوطموتيف سيتي"مكانة الدارالبيضاء التي تضم موقع لتجميع السيارات بصوماكا، وإحداث 

 أن يعزز األنشطة بالمنطقة ه من شأن الذيبطنجة المتوسطي" طنجة أوطموتيف سيتي"بالقنيطرة و
  . الحرة لطنجة

  

 سيارة في 400.000إنتاج  إلى بلوغمالية مشروع رونو بالمنطقة الشفي هذا الصدد، يهدف 
، وسيتم تدشين 2015شر وغير مباشر في أفق  مباشغل منصب 72.000داث حسيمكن من إو ،السنة

 ومن المرتقب أن يتراوح االستثمار.  سيارة في السنة170.000 بوتيرة إنتاج 2012هذه الوحدة بداية 
 وتجدر اإلشارة إلى أن صندوق الحسن الثاني .ورو مليون ومليار أ800 ما بين المتعلق بهذا المشروع

 مليون أورو وذلك إلنجاز 200للتنمية االقتصادية واالجتماعية منح شركة رونونيسان قرضا يبلغ 
  .وحدته إلنتاج السيارات بالمنطقة الصناعية لملوسة

  

  بات الفضائيةكَْر والَممجال صناعة أجزاء الطائرات 2.4.2.5.4.1.2
  

مجال صناعة أجزاء الطائرات والمركبات في  مقاولة دولية تعمل 30رب تتواجد بالمغ
" إيدس"و" ديون"و" لوبيسطن"و" سيفكام"و" سوريو"و" سفران"ويتعلق األمر أساسا ب. الفضائية

" نيكزانس"و" زودياك أيروسبيس" و"ميكروسبير"و" ضهير"و" ندرايروإو" بوينغ"و" كروزت"و" سيغوال"و
 مليار 2,5، منها  ماليير درهم6,6ويبلغ رقم معامالت القطاع أكثر من . "تمس كومبوزي"و" أتش"و

منهم أكثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة  شخص 7.000سيتيح تشغيل  و،درهم برسم القيمة المضافة
 إلى 2012 ومن المنتظر أن يصل عدد مناصب الشغل المحدثة في أفق . مؤهل إطار4.500من 

  . منصب10.000حوالي 
 

 نذكر منها على الخصوص قطب صناعة ، تم إحداث مناطق مخصصة لهذه الصناعةوقد
 هكتارا، الذي يوفر مجموعة من 85الطائرات محمد الخامس بالقرب من المطار على مساحة 

الخدمات للمستثمرين بما فيها مجمع للتكوين، ويتعلق األمر بأكاديمية محمد الخامس للطيران المدني 
وسيتعزز هذا المجمع بمعهد مهن صناعة . ندسين والتقنيين ومراقبي الطيرانالمخصص لتكوين المه

  .أجزاء الطائرات
  

  مجال صناعة اإللكترونيك 3.4.2.5.4.1.2
  

 التموقع باعتبارها توفر على إمكانيةت البالد تمن خالل تنمية اإللكترونيك المتخصصة، أصبح
 والدفاعيةالطبية ئرات والمعدات ذات االستعماالت  والطاأجزاء السياراتإلنتاج لمناولة لقاعدة جهوية 

  .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"إنجاز مواقع خاصة بهذه الصناعة نذكر منها خاصة 

  . لطنجة
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لشركة ا  من جذب اهتمام2010تمكن سنة أن تكنوبوليس الرباط  ،تجدر اإلشارة كذلكو
الرائدة في تجهيز السيارات وفي أنظمة " لير إلكترونيكس تكنولوجي كوربوريشن"األمريكية للتجهيز 

تيح إحداث  ما سيو، وه مليون درهم140تدبير الكهربائية، حيث من المتوقع أن تستثمر ما يناهز 
    .2010سنة   شغلنصب م500

  

  دـمجال الخدمات عن بع 4.4.2.5.4.1.2
  

يستفيد قطاع الخدمات عن بعد بالمغرب من عدة مزايا تتجلى أساسا في القرب الجغرافي 
 ،لفاعلينل إطار تحفيزي علىتوفر الواللغوي من دول جنوب أوربا خاصة منها فرنسا وإسبانيا، و

 وكذا بنيات للتكوين ، ومواقع مجهزة مخصصة للقطاع،يةوبنيات تحتية لالتصاالت بمواصفات دول
  . المناسب ويد عاملة مؤهلة

  

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

  .هم دري مليار2
  

 الذين من الفاعلين الدوليينمن استقطاب عدد " كازانييرشور"، تمكن مجمع  اإلطاروفي هذا
" لوجيكا"و" كابجيميني"و" طاطا"و" هـ ب س"و" ديل"بهذا الفضاء، منهم على الخصوص استقروا 

 وفي نفس المجمع،". بيل"و" ستيريا"و" س ك ل ي"و" ج ف ي" و"أوبيسوفت" " پن ب"و" أكسانتور"و
المتخصصة في صناعة الحواسيب بإحداث أكبر بنية تحتية من هذا النوع بالنسبة " ديل"قامت شركة 

   .2010تم تدشينها خالل شهر يونيو وقد  ،ربا والشرق األوسط وأفريقياولمنطقة أ
  

   قطاع الفوسفاط6.4.1.2
  

لمكتب بتحويل ا على الخصوص تميزت تحوالت عميقة ،2008عرف قطاع الفوسفاط منذ سنة 
 شراكة بين 2009 يناير 12 بتلريخ الشريف للفوسفاط إلى شركة مجهولة اإلسم، والتوقيع على اتفاقية

ما م ،2008، واالرتفاع االستثنائي ألسعار الفوسفاط خالل سنة  والبنك المركزي الشعبيالمؤسسةهذه 
ه المالية، وتغطية وتحسين وضعيت ،من تحقيق إنجازات غير مسبوقةالمكتب الشريف للفوسفاط مكن 

  .نسبة مهمة من تفويت تدبير الصندوق الداخلي للتقاعد الخاص بالمكتب
  

سفاط بمواصلة إستراتيجيته وومن أجل تعزيز وضعيته بالسوق الدولية، قام المكتب الشريف للف
، وذلك من خالل ، ورفع وتنويع اإلنتاجتكاليف االستغالل ص تنافسيته عبر تقليتحسينالرامية إلى 

 تأمين بغيةأكثر دينامية بشراكة مع فاعلين مرجعيين على الصعيد الدولي استثمارية انتهاج سياسة 
  .ةاألسواق الخارجي

  

  سفاطو تعزيز موقع المكتب الشريف للف1.6.4.1.2
  

من السوق العالمي % 28 نسبة 2008بلغت حصة الكتب الشريف للفوسفاط خالل سنة 
 الذي ،بالنسبة للحامض الفسفوري% 38,4بة للفوسفاط الخام وبالنس% 40 أي ،للفوسفاط ومشتقاته

  . بالنسبة لألسمدة الصلبة% 8,4 أول مصدر له على الصعيد العالمي، و المكتبيعتبر
  

  ، حيثمبيعاتا في ال ملحوظا تراجع2009 سنة عرفتألزمة المالية العالمية، ل نتيجةو
، أي بانخفاض نسبته 2008ار درهم سنة  ملي60 مقابل 2009 سنة  مليار درهم25 إلى انخفضت

  .)2007 مليار سنة 29(% 58
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،  انتعاشا ملحوظا الفوسفاط صادراتعرفت، 2010سنة الستة أشهر األولى من  إال أنه خالل
ارتفاع نسبته ب، أي 2009 غشتمليار درهم متم شهر 12 4, مليار درهم مقابل 3,22بلغت  حيث
77 .%  

  

 المكتب الشريف للفوسفاط إلى ة مجموعتسعىلسوق الدولية، ومن أجل تعزيز وضعيته في ا
بالموازاة مع ذلك سيتم العمل  ،2020في أفق  مليون طن 47 مليون طن إلى 28 رفع اإلنتاج من

  .من اإلنتاج% 80إلى ليصل  التثمين المحلي تطويرعلى 
 

   تعزيز تنافسية المكتب الشريف للفوسفاط 2.6.4.1.2
  

تها ، تعمل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على تخفيض تكاليف من أجل تعزيز تنافسي
 واعتماد تقنيات جديدة الستخالص ةاإلنتاجي بفضل تحسين ،%40إلى % 30 بنسبةاإلنتاج وتقليصها 

  . مشتقات الفوسفاطفي إنتاجاستعمال طرق جديدة كذا  و،الفوسفاطونقل 
  

 تتعلق بنقل الفوسفاط الخام من مناجم خريبكة في هذا الصدد، تم اإلقدام على إنجاز مبادرة هامة
 عبر خطوط األنابيب عوض االعتماد على ،رير على التوالي إلى ميناءي الجرف األصفر وآسفيكوبن

، 2012ينتهي إنجاز الخط الرابط بين خريبكة والجرف األصفر سنة ومن المرتقب أن . النقل السككي
 وتقليص انبعاث ،اء على تطاير الغبارض والق، البيئةتحسينفي  تجلى مزايا هذه العملية أساساتو

    .الغازات المسببة لالحتباس الحراري عبر التخلي عن تجفيف الفوسفاط الخام قبل نقله
  

   استثمارات المكتب الشريف للفوسفاط3.6.4.1.2
  

 شرع المكتب الشريف للفوسفاط في إنجاز برنامج من أجل الرفع من قدراته اإلنتاجية،
اري طموح يرمي إلى تحديث وسائل اإلنتاج وتوسيع مناجم االستخراج خاصة بخريبكة استثم

نقل المنتوجات وإحداث وحدات جديدة لتثمين الفوسفاط خاصة بالجرف وسائل واليوسفية وكذا ترشيد 
باكستان والهند وألمانيا و  بلجيكااألصفر في إطار الشراكات اإلستراتيجية مع مجموعات دولية من

وتقدر االستثمارات المبرمجة  برسم . ازيل وحديثا مع مجموعات من ليبيا وأندونيسيا والفيتناموالبر
  .  منصب شغل10.000 ما يناهز من شأنها إتاحة مليار درهم 37 بحوالي 2012-2008الفترة 

  

، انطلقت أشغال إنجاز وحدتين 2010أنه في شهر فبراير وتجدر اإلشارة بهذا الخصوص، إلى 
ب تقدر تكلفة و ، للوحدة طن سنويا340.000الحامض الكبريتي بقدرة إنتاجية تصل إلى إلنتاج 
 وستمكن التكنولوجيا . المشغلة حاليا الوحدات الخمسضيتعووذلك في أفق  ، مليار درهم1,65

وة ــالمستعملة في مسلسل إنتاج هذا الحامض من توفير الطاقة الالزمة لتزويد محطة كهربائية بق
حاجيات الستكفي الطاقة الكهربائية المنتجة من تغطية هكذا،  . مليون درهم630بمبلغ  اط ميغاو32

 بقدرة تصل إلى ،لمجمع الكيماوي آلسفي وكذا حاجيات وحدة تحلية مياه البحرل الكهربائية ةمن الطاق
  . مليون درهم650تقدر تكلفة هذه الوحدة بحوالي و.  سنويامكعب مليون متر 26

  

من أجب " جاكوبس انجنيورين" األمريكية ة، تم توقيع عقد شراكة مع المجموعرىمن ناحية أخ
تزويد المكتب الشريف للفوسفاط بالموارد الهندسية وإنجاز وتدبير المشاريع من أجل تمكينه من تفعيل 
في أحسن الظروف الممكنة إستراتيجيته الصناعية خاصة تنمية المجمع الكيماوي بالجرف األصفر 

  . المكتب في عملياته االستثمارية بأفريقيا الغربيةومواكبة
  

 المتبعةته اسياسمن خالل   ذلكيتجلىو .المكتبوتدخل التنمية المستدامة في صلب اهتمامات 
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وتقليص انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري،  ،معالجة المياه المستعملة وتحلية مياه البحرل
   . الفعالية الطاقيةواعتماد

  

  2013المغرب الرقمي إستراتيجية  7.4.1.2
  

   اإلستراتيجية1.7.4.1.2
  

مكوناته ب االتصاالتإن تفعيل إستراتيجية المغرب الرقمي مرتبط بشكل وثيق بتنمية قطاع 
وتتميز نسبة التغطية المتعلقة بهذا . بالهاتف الثابت والهاتف النقال واألنترنيت األمر ، ويتعلقةثالالث

  . سريعةالقطاع بوتيرة نمو
  

  :وقد تم تحديد أهداف طموحة بالنسبة لقطاع االتصاالت، تتجلى في ما يلي
  

   مليون زبون؛34بلوغ عدد المنخرطين في حظيرة الهاتف  
  

 ؛ مليون زبون2األنترنيت ليصل إلى رفع عدد المنخرطين في  
  

  . مليار درهم40إلى رفع رقم معامالت القطاع  
  

وهو ما . لسل تحرير القطاع عبر انفتاحه على فاعلين جددوموازاة مع ذلك، ستتم مواصلة مس
ينطبق على االنترنيت ذي الصبيب المرتفع، والتكنولوجيات الجديدة للهاتف النقال، وتعزيز آليات 

  .تنظيم القطاع، بغية دعم المنافسة وكذا وضوح وشفافية األسعار
  

 : في ما يلي2013 وتتجلى أهم األهداف المتوخاة من إستراتيجية المغرب الرقمي
  
 اإلعالم والتواصل واستقطاب االستثمارات من أجل تتعزيز المكتسبات في مجال تكنولوجيا 

  جعل المغرب رائد جهوي في هذا المجال؛
  

جعل القطاع بمثابة رافعة لتنمية وتنافسية االقتصاد، عبر إدخال المعلوميات في المقاوالت  
  الصغرى والمتوسطة؛

  

  المواطن عبر برنامج الحكومة اإللكترونية؛تقريب اإلدارات من  
  

  .تنمية اإلنتاج المحلي لشعب تكنولوجيا المعلوميات 
  

ي ـة الملك بحوالـى جاللـ كما تم تقديمها إل2013وتقدر تكلفة إستراتيجية المغرب الرقمي 
  .ير درهمي مال5,2

  

 40.000اشر و منصب مب26.000ية المعتمدة إلى إحداث جستراتومن المفترض أن تؤدي اإل
   . مليار درهم27ضافية تصل إلى إ وتمكن من رفع الناتج الداخلي الخام بقيمة ،منصب غير مباشر
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  طط رواجــ مخ8.4.1.2
  

  مخطط ال أهداف 1.8.4.1.2
  

 وجعل ،والحد من النواقص التي يعاني منها ،التجارةقطاع إلى تحديث " مخطط رواج"يهدف 
 مع التركيز على تنويع ،تعرفها مختلف األنشطة االقتصادية للبالدالقطاع في مستوى التنمية التي 

  . وتحسين الجودة مقارنة بالثمن، وتنظيم مهنيي القطاعالعرض 
  :ةـويتعلق األمر بإنجاز األهداف اإلستراتيجية التالي

  

 عبر إنجاز مخططات ،تعزيز جاذبية العرض التجاري اتجاه المستثمرين الوطنيين واألجانب 
 وإضفاء االنسجام على ،حضري على المستوى المحلي والجهوي والوطنية في المجال الللتجار

التجارة، خاصة منها تجارة القرب والمراكز التجارية الكبرى والمتوسطة توزيع مختلف أشكال 
  والمشاريع الكبرى المهيكلة والتجارة المتنقلة؛

  

 ، للقطاعةن المنظميانولقل المستمرة  عبر المالءمة،تحسين إطار عمل الفاعلين في هذا القطاع 
 وتكوين ، بالنشاط التجاريوالسيما منها تلك المتعلقة وتبسيط المساطر ياتهم،وتحسين تمثيل

 في مجال التدبير والتوزيع وحماية المستهلك من الناحية الصحية على الخصوصالفاعلين 
  .والغذائية

  

  : األهداف التالية إلى تحقيقاإلستراتجيةعلى المستوى الرقمي، ترمي 
  

% 15 مليار درهم، أي 180مضاعفة القيمة المضافة لقطاع التجارة ثالث مرات لتصل إلى  
 القيمة المضافة للقطاع سنة ولإلشارة فقد بلغت. حاليا% 9,8من الناتج الداخلي الخام عوض 

  ؛%2,1 أي بزيادة ،2008 مليار درهم سنة 70 مقابل ، مليار درهم72 حوالي 2009
   

   منصب شغل مباشر؛450.000حداث إ 
  

   سوق قروي؛1.000تأهيل  
  

ورفع النسبة المتعلقة % 70إلى % 91تغيير بنية القطاع عبر تقليص نسبة تجارة القرب من  
 :%30إلى % 9والمتوسطة من بتجارة المراكز الكبرى 

  

 600 إلى 50ن ينتقل عددها من أ من المرتقب ،بالنسبة للمراكز التجارية الكبرى والمتوسطة 
من  القيمة المضافة، وعامل 90.000إلى  8.000عدد األشخاص العاملين بها من ومركز، 

 هكتارا إلى 142 والوعاء العقاري المخصص لها من ، مليار درهم26 مليار درهم إلى 2,8
  هكتار؛1.000

  
 إلى 850.000  نقاط البيع من، من المرتقب أن ينتقل عددتجار التقسيط المستقلينلبالنسبة  

ى ـ إل1.096.500ن ـ، وعدد األشخاص العاملين بها م بيع نقطة980.000
  ؛ مليار درهم101 مليار درهم إلى 54,7 عامل، والقيمة المضافة من 1.500.000

 
 إلى 1.800 من الفاعلينبالنسبة لتجارة شبكات التسويق، من المرتقب أن ينتقل عدد  

عامل، والقيمة  45.000إلى  15.000ا من ، وعدد األشخاص العاملين بهفاعل 13.000
  . مليار درهم12 مليار درهم إلى 1المضافة من 

  



 2011مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

    مذكرة تقديم
 
 

57 

   مكونات اإلستراتيجية 2.8.4.1.2
  

 والمراكز ،لقرب المستقلةامن أجل تحديث قطاع الصناعة سيتم تركيز الجهود على تجارة 
ق األنشطة التجارية، وشبكات التسويق، وأسواق الجملة، ومناط ،التجارية الكبرى والمتوسطة

  . والمقاوالت الرائدة باإلضافة إلى عمليات المواكبة األخرى
  
  
  
  

   تحديث تجارة القرب1.2.8.4.1.2
  

 عبر ،تحديث تجارة القرب إلى تحسين تنافسيتها على مستوى جودة المنتوجات والخدماتيهدف 
لمعايير المعمول بها من ليب  مخصصة للتجارة تستجفضاءات وتنمية المناطق التجارية،إعادة تأهيل 

لتثبيت الباعة المتجولين، وكذا مواكبة  وتهيئة مواقع ،ناحية االستقطاب والجودة والسالمة والولوج
  .عمليات تأهيل األسواق القروية

  

 من دعم الدولة، المتمثل في ا تاجر422.1، استفاد حوالي 2010وإلى غاية متم يونيو  هكذا،
 تاجر في طريقهم لالستفادة من هذا 5.400يث نقاط البيع، ويوجد  درهم، من أجل تحد25.000

  .2012 في أفق  فضاء تجاري25.500ومن المتوقع أن تتم معالجة . الدعم
  

، إلى رفع عدد المستفيدين 2012-2008، يهدف البرنامج االستعجالي للفترة وفي هذا اإلطار
ة صندوق رواج ـبمساهم، وذلك 2201 مستفيد سنة 10.500 إلى 2009سنة مستفيد  2.100من 
    .2012 مليون درهم سنة 264 و2009 مليون درهم سنة 54غ ـبمبل

  

الفاعلين من طرف وفي ما يخص إعادة تأهيل الفضاءات التجارية ومواكبة المشاريع المنجزة 
 إلى 5 من 2012و 2009 إنجازها ما بين المزمععدد المشاريع من المفترض أن ينتقل ، المحليين

من المرتقب أن ينتقل  بغالف استثماري ، تاجر15.000و 3.000على التوالي لفائدة  مشروعا، 25
   .  مليون درهم375 مليون درهم إلى 75 من

  

   والمتوسطة وشبكات التسويقى تنمية المراكز التجارية الكبر2.2.8.4.1.2
  

ومن . ةاألخير خالل السنوات مضطردا نمواعرف قطاع تجارة المراكز الكبرى والمتوسطة 
في  مركز 300 ثم 2012 مركزا سنة 38 إلى 2009سنة مركزا  22المفترض إن ينتقل عددها من 

  . شبكة مغربية40 نقطة بيع منها حوالي 2.000 مع إحداث. 2020أفق 
  

عرف قطاع شبكات التسويق نموا قويا خالل األربع سنوات األخيرة، وموازاة من ناحية أخرى، 
 .ت مغربية نموا ملموسا خارج الحدود الوطنيةمع ذلك عرفت عالما

  
 سنة 500 من الشبكات، إلى رفع عدد 2012-2008 للفترة االستعجالييهدف البرنامج وهذا، 

مناصب  نقطة وعدد 5.500 إلى 3.500 من وعدد نقاط البيع، 2012 سنة شبكة 650 إلى 2009
  . منصب شغل38.500 إلى 23.000ة من ثالشغل المحد

  

 ألسواق الجملة، تم الشروع في إنجاز دراسة إلعداد المخطط الوطني لتوجيه أسواق وبالنسبة
الجملة الخاصة بالفواكه والخضروات، من أجل إعادة هيكلة مسلسل توزيع هذه المواد وتقليص عدد 

  .الوسطاء
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   تهيئة مناطق األنشطة التجارية3.2.8.4.1.2
  

 عبر إقامة مناطق تجارية جديدة بغية ضمان يتعلق األمر باعتماد مبادئ التجارة الحضرية
  . اندماج أفضل للفضاءات التجارية في محيطها الحضري

  

 12 إلى 3أن ينتقل عدد المشاريع من  ،2012 و2009ما بين سنة هكذا، من المرتقب، 
 إلى 3.000 وعدد المناصب المحدثة من ، نقطة2.400 إلى 600 وعدد نقاط البيع من ،مشروعا

  .ا هكتار480 إلى 120لوعاء العقاري الالزم من  وا،12.000
  

مركبات الفي على الخصوص شكال الجديدة للتجارة المتجلية األسيتم تشجيع موازاة مع ذلك، 
، وعدد 2012 فضاءا سنة 18 إلى 2009 سنة 15 سينتقل عددها من ،هكذا.  وأروقة التسوقالتجارية

 12.000 إلى 9.700الشغل المحدثة من  ومناصب ، نقطة2.500 إلى 1.900نقاط البيع من 
  .منصب

  

   مواكبة الفاعلين الوطنيين الرائدين 4.2.8.4.1.2
  

الرائدة، وذلك من أجل تحديث وتنمية المغربية  خاصة لمواكبة المقاوالتأهمية  تولي الحكومة
األلبسة  في مجاالت ا هذه المقاوالت أساستفوقتوقد .  التجارية خاصة على الصعيد الدولياعالماته

  .والـتأثيث وقطع الهدايا
  

 مقاولة 25 إلى 2009سنة مقاوالت  5 المقاوالت الرائدة من  هذهومن المفترض أن ينتقل عدد
 مليون درهم 100 و2009 مليون درهم سنة 20 في حدود "صندوق رواج"، بمساهمة 2012سنة 

2012.  
 

   مواكبةلا عمليات 5.2.8.4.1.2
  

  دوق الوطني لتنمية التجارة والتوزيع إحداث الصن1.5.2.8.4.1.2
  

تمويل ، إلى  مليون درهم900، الذي رصد له مبلغ  يهدف صندوق تنمية التجارة والتوزيع
 صغار التجار في الشبكات الحديثةتجميع  تشجيع  وذلك عبرتطوير وإعادة هيكلة المناطق التجارية

كذا تعزيز تنافسية الفاعلين وع مسارها  ودعم الميزة التجارية للمغرب لضمان جودة المنتوجات وتتب
  . المرجعيين على المستوى الوطني والدولي وإحداث أقطاب تجارية

  

 مليون درهم برسم سنة 100 إذ خصص 2012-2008 الفترة على طوليتوزع هذا المبلغ و
  .2012-2009 مليون درهم برسم كل سنة خالل الفترة 200 و2008

  

  ت المحلية جا إنعاش المنت2.5.2.8.4.1.2
  

يتعلق األمر باالنتقال من قطاع يتميز بسوء التنظيم وعدم التكامل إلى قطاع حديث  يوفر 
  .منتجات عالية الجودة ذات قيمة مضافة عالية

  

 بها مثل الكمأ معايير المعمول للمنتوجاتبعض المطابقة ومن أجل ذلك، انطلقت عملية تثمين و
  .ب الطبية والعطرية واللوزوالتمور والزيتون واألعشا) الترفاس(
  



 2011مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

    مذكرة تقديم
 
 

59 

  رــ التصدي9.4.1.2
 

 االنخفاض في وذلك على إثرلمغرب للمبادالت التجارية لاالنكماش الحاد ب 2009تميزت سنة 
 .الطلب العالمي

  
ومن أجل تمكين القطاعات المصدرة من مواجهة أثار األزمة االقتصادية وتعزيز موقعها في 

دة تدابير لدعم المقاوالت المصدرة وذلك من خالل التكفل بعمليات السوق الدولية، قامت الحكومة بع
وحمالت للتواصل وتنظيم صالونات %) 80دعم مباشر يصل إلى ( اإلنعاش االقتصادي بالخارج 

لفائدة المقاوالت المصدرة من طرف الجمعيات المهنية باإلضافة إلى مراجعة نسب المنحة وأقساط 
 .ضمان التأمين المخصص للتصدير

  
  . 2010 دجنبر31تم تمديد هذه التدابير من طرف لجنة اليقظة اإلستراتيجية إلى غاية 

  
  تحسين العرض في مجال التصدير1.9.4.1.2

  

 تهدف الركيزة األولى لإلستراتيجية إلى تحسين العرض في مجال التصدير على المستوى الكمي
ع السهر على ضمان الجودة المطلوبة عرض الصادرات المغربية مويتعلق األمر بتنويع . والنوعي

  .وذلك وفقا للمعايير الدولية
  

وذلك هو موضوع اإلستراتيجيات المعتمدة من أجل إنعاش مختلف قطاعات اإلنتاج والخدمات  
. مع التركيز على القطاعات ذات األولوية التي تتوفر في غالبيتها على قيمة مضافة وطنية قوية

طاعات صناعة أجزاء الطائرات والسيارات واإللكترونيك والمعدات ويتعلق األمر على الخصوص بق
الكهربائية والمنتجات الصيدلية ومواد البناء وميكانيك التعدين والصناعة الغذائية والمنتجات البحرية 

 اإلعالم واإلتصال والبناء  يل الخدمات وتكنولوجياتوالجلد وخدمات أخرى في مجاالت ترحوالنسيج 
  .مومية والطاقةواألشغال الع

  

وبالموازاة مع ذلك، يتم ضمان تحسين الجودة عبر المبادرات المشار إليها سابقا والمتعلقة 
بمطابقة المنتجات المغربية للمعايير المعمول بها وإحداث مراكز تقنية ومختبرات للتحليل تسهر على 

  .احترام هذه المعايير
  

   توسيع األسواق2.9.4.1.2
  

في مجال توسيع األسواق في ترسيخ " مغرب التصدير " ةسي إلستراتيجييتمثل الهدف الرئي
مكتسبات المنتجات المغربية في األسواق التقليدية والتعزيز التدريجي لموقع هذه المنتجات في أسواق 

 2015جديدة وذلك في أفق مضاعفة حجم الصادرات مرتين وثالث مرات على التوالي في أفق 
  .2018 مليار درهم سنة 327 إلى 2008 مليار درهم سنة 114من  من أجل االنتقال 2018و
  

  : فئات من األسواق3ولهذه الغاية، تم استهداف 
  

 من المنتجات من فئة واسعةمن المتوقع أن تتلقى كميات كبيرة األسواق اإلستراتيجية التي  
ي والواليات وتتعلق هذه األسواق بشركائنا األساسيين خاصة دول اإلتحاد األورب. المغربية

 ؛% 65إلى % 60المتحدة األمريكية والتي ستتركز عليها الجهود الترويجية بنسبة 
 

، والتي يتمتع فيها  بلدان غرب أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراءخاصةاألسواق المجاورة   
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غير أن قدرة استيعابها للمنتجات واألنشطة المغربية . المصدرين المحليين بامتيازات نسبية
وفي هذا اإلطار، سيتم خالل سنة . دة نسبيا سواء على مستوى حجم أو نوع المنتجاتمحدو

  من أجل تنمية هذه األسواق؛مةمالء إحداث نظام تحفيزي جديد أكثر 2011
  

 أسواق المنتجات ذات الطابع المحلي حيث تقل أو تنعدم تماما المنتجات المغربية غير أنها  
 . محدود من المنتجات مثل المنتجات المحليةيمكن أن تصبح أسواقا واعدة لعدد

 

حظيت سياسة تنويع منتجات التصدير واألسواق بدعم كبير يتجلى في إبرام اتفاقيات للتبادل 
، مما يؤدي إلى دولة 55حاليا هذه االتفاقيات تغطي الحر مع عدد من الدول والمجموعات اإلقليمية، و

ارتفاع حجم  على اإيجابيما يؤثر الوطنية، كنتجات تسويق الممن أجل توسيع األسواق المحتملة 
  . االستثمار األجنبي المباشرخاصةاالستثمارات 

  

   مواكبة الفاعلين في مجال الصادرات3.9.4.1.2
  

  اإلطار المؤسساتي   وتعزيزمالئمة 1.3.9.4.1.2
  

  : وتعزيز اإلطار المؤسساتي خاصة عبر ما يليمةمالءتمت 
  

هيئة مشتركة تضم ممثلين عن ي للتجارة الخارجية الذي يعتبر تفعيل عمل المجلس الوطن 
 تتجلى مهمته على الخصوص في التقريب فيما بين السياسات القطاعين العام والخاص

نتظارات عالم األعمال بصفة عامة والمقاوالت المنفتحة على الالعمومية وكذا االستجابة 
 الصعيد الدولي بشكل خاص؛

 
التصدير إلى شركة مجهولة االسم تسمى الشركة المغربية للتسويق تحويل مكتب التسويق و 

 يحدد التزامات 2016 -2011 برنامج خالل الفترة –ويوجد قيد اإلعداد عقد . والتصدير
 الشركة على مستوى النتائج والوسائل التي يجب وضعها رهن إشارتها بهذا الخصوص؛

 
خارجية من أجل التتبع الجيد وتحكم أكثر  إحداث مرصد للتجارة الحولإنطالق إنجاز دراسة  

 .في السياسة الوطنية في مجال التجارة الخارجية
  

  إحداث مناطق حرة 2.3.9.4.1.2
  

 بيطوياتم إحداث مناطق صناعية حرة للتصدير بكل من مدينة العيون والداخلة والقنيطرة و
 10 منذ إحداثها منذ حا كبيرادير بطنجة التي عرفت نجابالناضور وكذا تنمية المنطقة الحرة للتص

  . ماليير درهم6 مقاولة بملغ استثماري بلغ 400سنوات حيث استقبلت 
  

للصناعة، تم تعديل التشريعات المتعلقة " انبثاق"وبالموازاة مع ذلك، وفي إطار تفعيل مخطط 
ر في بالمناطق الحرة للتصدير بهدف تبسيط مساطر التصدير من أجل االستفادة من فرص االستثما

  .أحسن الظروف وكذا تسريع إنجاز هذه المناطق
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  ة ــ السياح10.4.1.2
  

   وضعية القطاع1.10.4.1.2
  

  . للسياحة بشكل كبير2010تم إنجاز األهداف الرئيسية لرؤية 
  

 على الرغم من الظرفية 2009وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تسجيل نتائج مشجعة برسم سنة 
 مليون سنة 4,38 مليون مقابل 8,34إذ بلغت % 8,4السياح بنسبة ارتفع عدد : الدولية الصعبة

  .2001 مليار درهم سنة 29,2 مليار درهم مقابل 52,8 كما بلغت المداخيل المنجزة 2001
  

 سرير 164.612 إلى 2001 سرير سنة 97.000وهكذا، انتقلت طاقة االستقبال اإلجمالية من 
   %.6,8 ، إي بزيادة سنوية بمعدل 2009سنة 

  
 مع ارتفاع 2010 غشت -كما واصلت مؤشرات القطاع تطورها اإليجابي خالل الفترة يناير

في مداخيل األسفار والتي بلغت خالل نفس % 4,4ارتفاع بنسبة و% 9في عدد السياح الوافدين بنسبة 
  . ماليير درهم37,7الفترة 

  

نهائية ومن المتوقع أن يتم  التي أمر صاحب الجاللة بإعدادها في مراحلها ال2020وتوجد رؤية 
  .  2010اإلعالن عنها قبل متم سنة 

  

   حصيلة إنجازات اإلستراتيجية 2.10.4.1.2
     

في إطار سياسة إرادية لتنمية قطاع السياحة تهدف باألساس إلى رفع عدد " 2010رؤية "تندرج 
 أجنبي، قصد الرفع من السياح الوافدين على المغرب ليصل إلى عشرة ماليين سائح منهم سبعة ماليين

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

  

  :من أجل بلوغ هذه األهداف تم إعطاء انطالقة خمسة أوراش مندمجة تتعلق بما يليو
   

 سرير 230.000  إلىتحسين المنتوج السياحي عبر تعزيز قدرات االستقبال من أجل رفعها 
 30.000 سرير بالمحطات الشاطئية و 130.000إضافي منها  سرير 160.000أي توفير 

  ؛سرير تتعلق بالمنتوج السياحي الثقافي
  

 شاب، بغية تعزيز 72.000تكثيف عمليات التكوين في الميادين المرتبطة بالسياحة لفائدة  
  ن جودة الخدمات المقدمة؛احترافية الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع وتحسي

  

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

  ؛"إير عربية المغرب"شركة جديدة تسمى  2009نة سأضيفت إليهم خالل " جيتفوريو"و
  

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

  

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

  

   المشاريع  إنجازتقدم الوضعية الحالية ل 3.10.4.1.2
  

    )المحطات الشاطئية( المخطط األزرق 1.3.10.4.1.2
  

 من 2009ول من المحطة المتوسطية السعيدية خالل شهر يونيو استغالل الشطر األ تم افتتاح 
  .طرف صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا 

  

 ةمحطمن المتوقع افتتاح  و2009خالل شهر أكتوبر استغالل محطة مازاكان كما انطلق  
 .الجاريةموكادور بالصويرة خالل السنة 

  
ئمة األولى ويتعلق األمر بمحطة واد شبيكة بإقليم هذا، وقد تمت إضافة محطتين جديدتين للقا

  .بإقليم الحسيمة" كاال إيريس"طانطان ومحطة 
  

  الديــط بـ مخط2.3.10.4.1.2
  

 مركبات 8 افتتاح المحطة السياحية بإفران التي تعد العملية األولى إلنجاز 2010تم خالل سنة 
  .متوقعة في إطار مخطط بالدي

  

 مليون 700 بتكلفة تصل االتحاد المغربي الكويتي للتنميةطرف تم إنجاز هذه المحطة من 
  .ا هكتار40 سرير يمتد على مساحة 5.700ويتعلق األمر بمركب يضم . درهم

  

 خاصة بسيدي 2012 محطات سياحية في أفق 9وباإلضافة إلى ذلك، تم إعداد برنامج لتهيئة 
 الناظورقرب بنسليمان ورأس الماء قرب  قرب أكادير وواد المالح إمي وادارعابد قرب الجديدة و 

انطلقت أشغال تهيئة محطة سيدي عابد خالل سنة و. ومحطتين بكل من مراكش وبشمال المملكة
  .ا هكتار40 على مساحة 2010

  

 برنامج مع شركة الخطوط الملكية – إبرام عقد 2010 مارس 4وفي نفس اإلطار، تم يناير 
تعزيز النقل الجوي المخصص ل" ملكية المغربية إكسبريسالخطوط ال" المغربية من أجل إحداث 

من التكلفة االستثمارية الالزمة القتناء أسطول جديد المقدرة % 25تمثل مساهمة الدولة نسبة . الداخلي
 4انطلقت أنشطة النقل الجوي بأسطول يضم . 2012-2010 مليون درهم خالل الفترة 300ب 

 طائرات 8 إلى 6 النوع من النقل الجوي بأسطول يضم وسيتعزز هذا. 2009طائرات خالل صيف 
  .  رحلة أسبوعيا180 بمعدل 2012من الجيل الجديد في أفق ) ATR( وع ـمن ن

 
    البيئية السياحة 3.3.10.4.1.2

  

كعامل في التنمية " السياحة البيئية"يسمى  جديد منتوج سياحي  ظهور تجدر اإلشارة إلى 
ويدخل . ، خاصة  المناطق الجبلية المستهدفةبالمناطقالطبيعية والبيئية ت وتثمين اإلمكانياالمستدامة 

جدة وبوعرفة وفي هذا اإلطار على الخصوص القطار السياحي الصحراوي الذي يربط بين مدينتي 
  . بالجهة الشرقية
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  توفير تمويل مالي خاص 4.10.4.1.2
  

بين وزارة  " 2010Renovotel"ة  على برتوكول االتفاقي2009 أكتوبر 15تم التوقيع بتاريخ 
والفدرالية الوطنية للسياحة المجموعة المهنية لألبناك بالمغرب االقتصاد والمالية ووزارة السياحة و 
 مليون درهم بهدف 500تم تخصيص غالف مالي يقدر ب  . والفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية 

 لتنمية االستثمارات ورفع القيمة المضافة الناتجة مواكبة تأهيل القطاع السياحي في إطار رؤية إرادية
تحسين الظروف البيئية لالستغالل  للزبائن مع السهر على عنها وكذا تحسين جودة الخدمات المقدمة

ن ـة مـهذا الصندوق مفتوح في وجه المؤسسات الفندقية المصنف. في إطار مقاربة للتنمية المستدامة
  .ةـات الفندقي نجوم والنوادي واإلقام5 إلى 1
  

  Renovotelومساهمة صندوق % 15إلى % 10تشمل بنية المشاريع المؤهلة تمويال ذاتيا من 
. من التكلفة اإلجمالية لالستثمارات% 50وكذا تمويل بنكي يمكن أن يصل إلى % 45على % 35من 
% 2تتجاوز  مليون درهم بنسبة فائدة ال 20تحديد مبلغ القرض الذي يمنح لكل مؤسسة في تم كما 

منها تأجيل  سنة 12تحديد مدة التسديد في أيضا كما تم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 
  .ين لبداية سداد األقساط البنكيةتسنل
  

   الصناعة التقليدية  11.4.1.2
  

يتميز قطاع الصناعة التقليدية  بوجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب للمنتوجات التقليدية  
            .لصعيد الداخلي واألسواق الدولية، األمر الذي يفتح أمام هذا القطاع آفاقا واسعة للتنميةعلى ا

  

   للصناعة التقليدية2015 رؤية 1.11.4.1.2
  

   األهداف1.1.11.4.1.2
  

قليدية خالل شهر الخاصة بقطاع الصناعة الت" 2015رؤية "أعطيت انطالقة إستراتيجية   
لى تهيئ الظروف الالزمة لضمان تنمية منسجمة للقطاع في إطار مقاربة  إيم وتر2007فبراير 
  . إرادية

  

 على عقد 2007 فبراير 20 تم التوقيع تحت إشراف جاللة الملك بتاريخ ،في هذا اإلطار
برنامج بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص المعنيين، يرمي إلى تحقيق األهداف األساسية الثالث 

  :التالية
  

 فاعال مرجعيا بهدف الرفع من عرض المنتوجات التقليدية خاصة في 20ظهور حوالي تشجيع  
 الشعب التي تحظى باألولوية والمتعلقة بالديكور والحلي واألثاث والمالبس والهندسة المعمارية 

  ؛والمنتجات المحلية
  

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

قديم الدعم الالزم للصناع التقليديين الحضريين والقرويين الذين يعملون بشكل منفرد بغية ت 
  .الرفع من دخلهم و تحسين ظروف عيشهم

  

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

في والفني من أقل رفع حجم اإلنتاج المغربي من منتوجات الصناعة التقليدية ذات المحتوى الثقا 
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  ؛2015 سنة  مليار درهم24 إلى أكثر من 2006سنة  مليار درهم 11من 
  

 2006سنة م ـون درهـملي 700م صادرات القطاع عشر مرات لينتقل من ـة حجـمضاعف 
  ؛2015 في أفق سنة  ماليير درهم7ىـإل

  

  هم؛ ماليير در7 درهم إلى مليون 1.700رفع حجم المبيعات للسياح الوافدين من  
  

      .  منصب عمل جديد117.500التمكين من إحداث ما يفوق  
 

  لــج العمــ برنام2.1.11.4.1.2
  

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

  

رة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعة التقليدية من أجل تشجيع هيكلة المقاوالت الصغي 
ومن المرتقب أن . ظهور فاعلين قادرين على توفير منتوجات ذات جودة عالية بأثمنة تنافسية

   مقاولة؛ 300 مقاولة حاليا إلى 90ينتقل عدد هذه المقاوالت من 
  

ويل البنكي والقروض الصغرى الرفع من دخل الصناع التقليديين عبر توسيع ولوجهم للتم 
وتحسين مسلسل التسويق وتهييئ فضاءات مناسبة للبيع وتحسين ظروف عيشهم من خالل 

  توفير التغطية الصحية؛
  

تفعيل تدابير ذات طابع أفقي تهدف إلى تحديث القطاع والرفع من تنافسيته خاصة في ما يتعلق  
متها مع حاجيات السوق، وإنعاش أنشطة بمطابقة المنتوجات للمعايير المعمول بها بغية مالء

 والتسويقية للمنتوجات، وتعزيز عمليات الجمالية القيمة تحسينالبحث والتنمية والتصميم بهدف 
التكوين المستمر وتأهيل اإلطار المؤسساتي مع مراجعة أنظمة دار الصانع والغرف المهنية 

 .للصناعة التقليدية
  

  زات ـــ المنج3.1.11.4.1.2
 

جيل إنجازات مهمة على إثر تفعيل اإلستراتيجية المعتمدة من طرف قطاع الصناعة تم تس
  :  ويتعلق األمر بالمحاور األساسية التالية. التقليدية

  

 قطاعات للصناعة التقليدية 5المحور األول يتعلق بالمساعدة على بروز فاعلين مرجعيين في  
ء التقليدي واألثاث والمالبس والمجوهرات ذات المدلول الثقافي الكبير ويتعلق األمر بالبنا

والديكور، تم اختيارهم لالستفادة من عمليات المواكبة المتوقعة على مستوى اإلنتاج والتسويق 
 ، تجاوزت اإلنجازات التوقعات بخصوص إحداث المقاوالت 2015في إطار رؤية . والتمويل

 مقاولة 345ثة ما مجموعه وهكذا، بلغ عدد المقاوالت المحد. 2009 و2008خالل سنتي 
التي مقاولة  300 ، مقابل 2009 سنة 209 و2008 خالل سنة 136، منها ةصغيرة ومتوسط
ومن أجل تعزيز تنمية المبادرات في هذا اإلطار، تم إحداث مناطق مخصصة . كانت المتوقعة

بجميع ألنشطة الصناعة التقليدية من الجيل الجديد تتوفر على التجهيزات الضرورية وذلك 
 قرى للصناعة التقليدية خاصة تلك 7 تم  إنجاز 2009 غاية نهاية سنة وإلى. أنحاء المملكة

  للصناعة التقليدية؛ا مركب17التي توجد داخل المحطة الشاطئية للسعيدية وكذا إعادة هيكلة 
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المحور الثاني  يتعلق بدعم حرفي الصناعة التقليدية بشكل فردي بالوسط الحضري والقروي  
حيث تم انطالق وضع البنيات التحتية لإلنتاج والتسويق عبر إحداث  قرى الصناعة التقليدية 
بتازة وتاوريرت وبوجدور وبزو ودمنات وخنيفرة والجماعة القروية الرواضي  بالحسيمة 

ور الذي أعطى انطالقته صاحب الجاللة از مركب الصناعة التقليدية بالناظباإلضافة إلى إنج
 عرفت وقدتحظى تنمية الصناعة التقليدية القروية باهتمام خاص و. 2009ليوز  يو7بتاريخ 

 نموا متزايدا مع تنمية شبكة دار المعلمة والتي ينتظر أن تغطي كافة التراب الوطني؛    
  

المحور الثالث يتعلق بالتدابير األفقية حيث انطلقت عمليات الترويج والبحث عن أسواق جديدة  
صناعة التقليدية من خالل تحسين صورة المنتجات وإعادة هيكلة القطاع مع لتسويق منتجات ال

إحداث نظام لتأهيل مهنيي قطاع الصناعة التقليدية والمهن وذلك عبر تثمين كفاءاتهم وتأهيل 
اإلطار المؤسساتي من خالل مراجعة نظام غرف الصناعة التقليدية بغية تعزيز دورها في 

مخططات جهوية لقطاع ة مع ذلك، تم إعداد بشكل تدريجي وبالموازا. مجال التأطير والتمثيلية
 15 إعداد 2009وهكذا، تم إلى غاية نهاية . الصناعة التقليدية لتغطية كافة التراب الوطني

كما تم كذلك، وضع برامج للصحة والسالمة المهنية لفائدة الصناع التقليديين وكذا . مخططا
مخطط استعجالي للتكوين بواسطة التدرج المهني بشراكة مع انطالق أوراش إعادة هيكلة منها 

 مليون درهم وكذا تنمية شبكة دار المعلمة من أجل تأطير 450ي القطاع بتكلفة تقدر ب يمهن
النساء العامالت في مجال الصناعة التقليدية على مستوى التكوين واإلنتاج والتسويق وذلك من 

 .       أجل ضمان االستمرارية
  

   اللوجستيك 12.4.1.2
  

   2015-2010 اإلستراتيجية الوطنية لتنمية اللوجستيك 1.12.4.1.2
  

 محمد الملك الجاللة أمام صاحب التنافسية اللوجيستيكية  الوطنية لتنميةتقديم اإلستراتيجية تم
 ، التي تواكب وتدعم اإلستراتيجيات القطاعية التي انخرطت 2010 أبريل 19 اهللا يوم نصره السادس

تقوم هذه اإلستراتيجية على ترشيد وتبسيط تدبير أروجة البضائع وذلك عبر إحداث .  فيها الحكومة
وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية من أجل النقل والتخزين وتتبع مسار البضائع والتوزيع شبكة 

  .الداخلي وتوجيه البضائع والمنتجات الوطنية نحو مناطق استغاللها
  

استمرارية لإلصالحات التي يعرفها قطاع النقل والتي تميزت على راتيجية ستوتعتبر هذه اإل
ة وذلك ترشيد حركة المالحة البحريالخصوص بتحرير النقل الطرقي للبضائع وكذا قطاع الموانئ و

باإلضافة إلى األوراش الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال البنيات التحتية للموانئ والطرق 
  .  كك الحديدية والمطاراتلس واةوالطرق السيار

  

من الناتج الداخلي الخام، على إمكانيات واعدة % 5يتوفر هذا القطاع، الذي يساهم حاليا بنسبة 
  . للتنمية وذلك على مستوى الرفع من حجم عرض الخدمات وتقليص التكاليف واآلجال

   

 2015 في أفقمليار درهم  63  ب اللوجيستيكيةاإلستراتيجية تفعيل لالالزمةوتقدر االستثمارات 
في حين  التحتية خارج الموقع اتالدولة تكاليف البنيوهكذا، تتحمل . 2030 سنة مليار درهم 116و 

 . الداخلية المتبقيةتكاليف التجهيزاتالمستثمرين يتحمل 
  

 نقط في 5 إلى 3ستمكن اإلستراتيجية الجديدة من إحداث قيمة مضافة زائدة بشكل مباشر من 
كما .  مليار درهم أخرى كقيمة مضافة غير مباشرة20 مليار درهم و20لداخلي الخام، أي الناتج ا

 منصب شغل في أفق 96.000 و2015 منصب شغل في أفق 36.000ستمكن كذلك من إحداث 
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  .المدن والطرقالناجمة عن االزدحام بغاز ال التلوث الناجم عن انبعاثات ، باإلضافة إلى تقليص2030
  

ستراتيجية الجديدة كذلك من المساهمة في تحسين تنافسية االقتصاد الوطني كما ستمكن اإل
  . وتعزيز موقع المغرب كقطب لجذب االستثمارات

  

  ل ــ برنامج العم2.12.4.1.2
  

 برامج تحدد -ترتكز اإلستراتيجية المعتمدة، والتي سيتم  تفعيلها من خالل إبرام عقود
  : لى الخمس محاور األساسية التاليةصالحيات والتزامات مختلف األطراف ، ع

  

   تعزيز اإلطار المؤسساتي 1.2.12.4.1.2
  

  .تعدد المتدخلين وكذا بغياب آليات التنسيق والتنظيمبيتميز اإلطار المؤسساتي الحالي 
  

الشركة الوطنية : كما تجدر اإلشارة إلى تعدد المؤسسات العمومية المتدخلة في قطاع اللوجستيك
 اللوجستيكية والمكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الوطنية للموانئ وشركة للنقل والوسائل

استغالل الموانئ وطنجة المتوسطي والمكتب الوطني للمطارات والشركة الوطنية للطرق السيارة 
 .    بالمغرب والمكتب الوطني للصيد

كالة المغربية لتنمية الوسيتم تعزيز اإلطار المؤسساتي لحكامة وتنظيم القطاع عبر إحداث و
 وذلك في إطار وضع اآلليات التنظيمية والسهر األنشطة اللوجستيكية ومرصد التنافسية اللوجستيكية

 .من أجل ضمان تتبع تطور مؤشرات حسن أداء القطاع
  

  وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية شبكة إنشاء  2.2.12.4.1.2
  

 محطة خاصة موزعة 67محطات اللوجستيكية تضم يتعلق األمر بإنشاء شبكة وطنية مندمجة لل
- بكل من الدارالبيضاء وطنجة ومراكش وفاسمحطات خاصة بالصناديق الحديدية 5:  فئات5على 

  من أجل دعم التوزيعتوزيع و تقديم خدمات لوجيستيكية للغيرلل ةمحط 17الناضور و-مكناس ووجدة
 متخصصة في أروجة المواد ةمحط 16ليدي والتق للتوزيع اللوجستيكية السالسل العصري وترشيد

إحداث بنيات تحتية للمعالجة والتخزين ة هذه المواد وذلك بالموازاة مع   بغية ترشيد أروجالفالحية
بالقرب من الموانئ ومناطق اإلنتاج األساسية من أجل ضمان الحبوب في  متخصصة ةمحط 13و

 تشييد سيتم . مواد البناءفي تخصصة  محطة  م61أسعار الحبوب باإلضافة إلى   والتحكم في التزويد
 هكتار في 3.300 إلى بعد فيما لتصل 2015 أفق في ا هكتار2.080 تبلغ مساحة على المحطات هذه
   . 2030 أفق

  

   المختلفة والسائبة والصناديق الحديدية ترشيد أروجة البضائع 3.2.12.4.1.2
  

 المنتجات وذلك من أجل نقلين وظروف في هذا اإلطار، من المتوقع تعزيز قدرات التخز
ضمان تزويد البالد بالحبوب والمواد البترولية وكذا تحديث مسارات التوزيع من خالل إحداث 
محطات متخصصة للخدمات اللوجستيكية ونقلها من مراكز المدن إلى المحطات الجديدة المتخصصة 

 المواد الفالحية والداخلية ومواد البناء  وترشيد أروجةو تقديم خدمات لوجيستيكية للغيرفي التوزيع 
ومواد االستيراد والتصدير ومواد النسيج والصناعة التقليدية والبضائع الصناعية باإلضافة إلى حركة 

خصوصا عند تصدير المواد الفالحية  الصناديق الحديدية مع إمكانيات استعمالها حين تكون فارغة
 .أوالمعدنية
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 ج الفاعلين في قطاع اللوجستيكتطوير نسي 4.2.12.4.1.2
  

  في أحد تحسين نجاعة السلسلة اللوجستيكيةهذا القطاع إلى تطوير نسيج الفاعلين في يهدف 
مكوناتها المتعلق بالنقل الطرقي للبضائع وذلك عبر تأهيل الفاعلين المعنيين من أجل تقديم خدمات 

لمنتجين على تفويت تدبير اللوجستيك لفائدة لوجستيكية مندمجة وتشجيع اإلستثمار في القطاع وتشجيع ا
  .القطاع الخاص

  

   تطوير الكفاءات  5.2.12.4.1.2
  

ن في المهن المتعلقة باللوجستيك ينبغي أن يتم تطوير الكفاءات من خالل مخطط وطني للتكوي
 وعلى 2015تخصص في أفق م 60.000 إلى 45.000رتكز على التكوين األساسي  يهم من ي

  .مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلستمر بدعم تقني من التكوين الم
  

   تفعيل اإلستراتيجية  3.12.4.1.2
  

 :، على عقدين2010 أبريل 10تم التوقيع، خالل الحفل الذي ترأسه صاحب الجاللة بتاريخ 
  
 يتعلق بتنمية تنافسية 2015-2010، عقد برنامج بين الدولة واإلتحاد العام لمقاوالت المغرب 

 جستيك؛اللو
 

عقد لتفعيل اإلستراتيجية بين الحكومة وصندوق اإليداع والتدبير ومجموعة العمران والوكالة  
الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للموانئ والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية 
واإلتحاد العام لمقاوالت المغرب وذلك من أجل إحداث مناطق للوجستيك تابعة لجهة 

مناصب الشغل من % 46من النسيج الصناعي الوطني و% 38لبيضاء الكبرى التي تضم الدارا
 .من القيمة المضافة% 50و

  

 استغالل الشطر األول من 2011ومن المتوقع أن ينطلق خالل الثالث شهور األولى من سنة 
المحطة على ستقع هذه . المحطة اللوجستيكية لزناتة والشركة الوطنية للنقل والخدمات اللوجستيكية

 متر مربع بتكلفة إجمالية تصل إلى 50.000تارا وستتوفر على سعة تخزين تصل إلى كه 28مساحة 
  .  مليون درهم500

  

   الصيد البحري13.4.1.2
   

  هاليوتيس أهداف إستراتيجية 1.13.4.1.2
  

، التي تم تقديمها في حفل ترأسه صاحب الجاللة الملك محمد هاليوتيستسعى إستراتيجية 
  :، إلى إنجاز هدفين رئيسيين2009 شتنبر 29لسادس نصره اهللا بتاريخ ا
  

حماية الموارد البحرية عبر مالءمة مجهودات الصيد مع المخزون المتوفر من األسماك  
  في هذا المجال؛وفقا للمعايير الدوليةوإنعاش التدبير المستدام للقطاع 

 

 .دية واالجتماعية للبالدتأهيل القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية االقتصا 
  

  : يليكما 2020هذا المخطط في أفق ل المرقمة األهداف ويمكن تلخيص 
  

 إلى 2007 مليار درهم سنة 8,3 من ورفعهللناتج الداخلي الخام للقطاع مضاعفة ثالث مرات  
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 ؛2020 مليار درهم في أفق 22
  

حاليا إلى % 50ن تقليص حصة الصيد البحري غير المهيكل من رقم معامالت القطاع م 
 ؛  15%

  

 وذلك من 2007 مقارنة مع سنة 2,6ب قيمة الصادرات من المنتوجات البحرية مضاعفة  
 وكذا رفع حصة المغرب في السوق  مليار دوالر 3,1 مليار دوالر إلى 1,2خالل رفعها من 

 ؛واحتالل الصدارة عالميا بالنسبة  لسمك السردين% 5,4إلى % 3,3الدولية من 
  

  مليون طن؛1,6 مليون طن خاليا إلى 1,035جم اإلنتاج  من رفع ح 
  

 لكل ا كيلوغرام16 حاليا إلى ات كيلوغرام10رفع حجم االستهالك الداخلي من السمك من  
 فرد سنويا؛

  
  
  
  

  ةــ تفعيل اإلستراتيجي2.13.4.1.2
  

  :ةــ محاور رئيسي3ينقسم تفعيل اإلستراتيجية إلى 
  

  البحريةوارد استمرارية الم1.2.13.4.1.2
   

  :يتم ضمان استمرارية الموارد البحرية عبر المبادرات التالية
  

 تنمية المعارف العلمية على مستوى تدبير المخزون وتطوره؛ 
 

مة أنشطة الصيد البحري قصد إعادة تكوين المخزون والرفع من مردودية بواخر ءمالتحديث و 
 وكذا تحسين ظروف عمل الصيادين؛ الصيد مع تحديث األسطول وتجهيزه بأحواض للتبريد

  
 .اكــة األسمــة تربيــتنمي 

  

  :خاصة عبر ما يلـي تحسين أداء القطاع  2.2.13.4.1.2
  

 من أجل ضمان مراقبة جيدة تنمية البنيات التحتية والتجهيزات المتعلقة بإفراغ األسماك 
 ومحاربة الصيد غير الشرعي؛

 
 مسار المنتوجات  للصيد يمكن من تتبعئية المخصصةالفضاءات الميناإعتماد تدبير فعال داخل  

 ؛البحرية
  

فية في ميكانيزمات تحديد إدخال مزيد من المنافسة والشفاتحسين جاذبية أسواق السمك من أجل  
 ؛األسعار

  

 م جودة المنتجات؛ي توسيع تعريف شبكة تقي 
  

من أجل توسيع ولوج هيكلة وتنظيم السوق الداخلية على مستوى أسواق الجملة والتقسيط وذلك  
 ؛كافة السكان إلى استهالك األسماك مع ضمان السالمة لفائدة مستهلكي المنتجات البحرية

  

 تحسين ولوج الصانعين إلى المواد األولية وتوجههم نحو األسواق الواعدة؛ 
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إحداث أقطاب تنافسية على كافة تراب المملكة من أجل ضمان تثمين أكبر للمنتجات ورفع  
توسيع ة والل قدرات اإلنتاج المتوفرة وتنويع فئات اإلنتاج المتوفرة في السوق الداخلينسبة استغ

 .فرص التصدير للشركات المصنعة
  

   إحداث اآلليات الضرورية من أجل ضمان نجاح اإلستراتيجية 3.2.13.4.1.2
  الجديدة                  

  

 إلى باإلضافة ،ف المكتب الوطني للصيدومن أجل ذلك ، تتعلق التدابير الرئيسية المتخذة من طر
  : بما يلي،كونه المدبر الوحيد لكافة الموانئ

  

إحداث اللجنة الوطنية للصيد من أجل تحديد السياسة التي يجب بتعزيز اإلطار المؤسساتي  
داث الوكالة الوطنية لتربية إتباعها في هذا القطاع مع ضمان تتبع وتقييم نتائجها  وكذا إح

 اث مركز تقييم المنتجات البحرية وإحداث مرصد للتشغيل في القطاع؛ك وإحدالسم
 

 إعادة هيكلة أسطول  في إحداث صندوق مالءمة وتحديث مجهودات الصيد من أجل المساهمة 
 الصيد؛ 

  

 تعزيز الكفاءات وجاذبية المهن المرتبطة بالقطاع من خالل التكوين المناسب؛ 
  

 .كلة وتمثيلية مهني القطاعأهيل هيتعزيز مواكبة الصيادين عبر ت 
  

  : بعدة إنجازات تتعلق على الخصوص بما يلي2010تميزت سنة 
  

 2010 فبراير 2تعزيز البنيات التحتية العلمية للقطاع من خالل تدشين صاحب الجاللة بتاريخ  
 لمختبرات 2010 أبريل 9للمركز الجهوي بطنجة للمعهد الوطني للبحث البحري وبتاريخ 

 هد الوطني للبحث البحري ؛مركزية بالمع
 

انطالق برنامج بناء أسواق بيع األسماك من الجيل الجديد وذلك من أجل الحفاظ على جودة  
 .المنتجات البحرية من خالل اعتماد أنظمة للتبريد مناسبة ومفاهيم جديدة للتسويق

  

اللة على  تحت رئاسة صاحب الج2009 شتنبر 29وتجدر اإلشارة إلى أنه تم التوقيع بتاريخ 
 التنافسية البحرية الجهوي من أجل تثمين قطاع الصيد البحري وفق االتفاقية المتعلقة بإنجاز قطب

 تضم ت صناعية مندمجة من الجيل الجديد تستجيب للمعايير الدوليةمفهوم متجدد يتعلق بإحداث محطا
ها أو بيعها كراؤمكاتب ومشاتل للمقاوالت  يتم قطع أرضية مجهزة ووحدات جاهزة لالستعمال و

  . ماليير درهم6,6وتقدر التكلفة اإلجمالية لهذا المشروع ب . لفائدة المستثمرين بأسعار معقولة
  

 طن من 0500.00معالجة  سيكون بمقدوره  هكتارا 150سيتم إحداث هذا القطب على مساحة 
تم تجهيزها خالل  سيا هكتار70 على مساحة إجمالية تصل إلى يمتد الشطران األوالن. السمك سنويا

 سيتم تجهيزهما ا هكتار80ن الثالث والرابع على مساحة  في حين يمتد الشطرا2012-2010ترة الف
  .   2017-2013خالل الفترة 

  

   التنمية االجتماعية المتضامنة 2.2
      

ليه جاللة دعا إ في إطار الميثاق االجتماعي الجديد الذي ،يعتبر النهوض بالقطاعات االجتماعية
، بناء مجتمع متماسك وضمان حياة كريمة وفرص التقدم االجتماعي لجميع المواطنينمن أجل الملك 
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 كما تم عرضها خالل التصريح الحكومي الذي ةيلحكوما للسياسة األهداف األساسية أحدمن بين 
ة  وتم تأكيد ذلك في تصريح حصيلة منتصف الوالية التشريعي7200صادق عليه البرلمان في أكتوبر 

  .2010للحكومة في ماي 
  

 على مستوى أمد 2009تم تسجيل تقدم ملحوظ في مجال التنمية االجتماعية في نهاية سنة و
% 94,9 إلى  سنة12 و6 سنة كما انتقلت نسبة تمدرس األطفال بين 72,9الحياة الذي انتقل إلى 

وإلى الشبكة %) 87(رب وإلى الماء الصالح للش%) 98( ونسب ولوج الساكنة القروية إلى الكهرباء 
الفقر النسبي نسب  و ،%67و% 90و% 83,9على التوالي إلى التي انتقلت %) 64(الطرقية 

  %.9 والبطالة التي انتقلت إلى
  

  .الطموحاتال تزال أقل بكثير من للبالد المؤشرات االجتماعية غير أن 
  

عدالة ن خالل توزيع أكثر  سيتم تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز التماسك االجتماعي م،ولذا
  .لسكانا عيش الموارد البشرية وتحسين ظروف من أجل تثمينثمار النمو ل
  

  تثمين الموارد البشرية1.2.2
 

يتم تثمين الموارد البشرية عبر تعزيز التربية والتكوين والتغطية الصحية والحماية االجتماعية 
  .عية لفائدة الموظفين باإلضافة إلى تحسين الخدمات االجتماومحاربة الفقر
 

   قطاع التربية والتكوين1.1.2.2
  

   التعليم المدرسي1.1.1.2.2
  

يالحظ من خالل حصيلة تنفيذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين تسجيل عدة نتائج إيجابية على 
مستوى نسبة التمدرس مع التركيز على تمدرس الفتيات خاصة بالبوادي واألحياء شبه الحضرية، 

ركزية والالتمركز عبر إحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، واعتماد التكنولوجيات والالم
الجديدة لإلعالم والتواصل في النظام التعليمي، وتحفيز الموارد البشرية عبر مراجعة األجور وشروط 

ألعمال الترقية وتمكين أسرة التعليم من مزايا خاصة من خالل مؤسسة محمد السادس للنهوض با
  .التكوينواالجتماعية للتربية 

  

كان ق الوطني على مستوى آجال تنفيذها، ونظرا للنواقص التي عرفها إنجاز بعض أهداف الميثا
  . تطبيقا للتعليمات الملكية السامية2012-2009من الضروري إعداد برنامج استعجالي للفترة 

  

  :ور األربعة الرئيسية التالية المحاالذي تم إعداده على االستعجالييرتكز البرنامج 
  

 سنة من خالل مجموعة من التدابير 15التفعيل الحقيقي إلجبارية تمدرس األطفال حتى سن  
تهم على الخصوص تأهيل المؤسسات التعليمية وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم 

  اجات الخاصة؛ومحاربة ظاهرة التكرار والهدر المدرسي وتحسين وضعية التالميذ ذوي الح
  

تشجيع النجاح على مستوى التعليم الثانوي والتعليم العالي خصوصا عبر تأهيل العرض  
  البيداغوجي والنهوض بثقافة التفوق وتحسين عرض التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي؛

  

 على تفعيل البرامج الرامية إلى إيجاد حل للمشاكل األفقية المرتبطة بالمنظومة التعليمية خاصة 
مستوى الموارد البشرية وتحسين كفاءة األطر وفقا للمعايير الدولية وتعزيز دور المديرين 
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  والمفتشين بوصفهم مؤطرين أساسيين للعملية التعليمية؛
  

تعبئة الموارد المالية والبشرية الالزمة إلنجاح البرنامج مع التركيز على تسيير نظام التعليم  
ولهذه الغاية، تم . اآلليات المناسبة المتعلقة بالتخطيط والتدبيروضمان استمراريته عبر تفعيل 

وضع نظام للقيادة على المستويين المركزي والمحلي بغرض التتبع المستمر لمسارات 
 .اإلصالح

  

 تدابير لتعزيز الطلب على التعليم  من عدةيتضمن البرنامج اإلستعجالي  أنوتجدر اإلشارة إلى
 . من طرف الفئات المعوزة

  
المخصص للتحويالت المالية المشروطة إلى منح " تيسير" يهدف برنامج ،وفي هذا اإلطار

 ما يقدر ب 2010مساعدة مالية مباشرة لفائدة أباء التالميذ المتمدرسين استفاد منه خالل سنة 
كما تم تعزيز المبادرة .  مليون درهم240 أسرة بتكلفة إجمالية تقدر ب 162.000 تلميذ و300.000

 تلميذ  بتكلفة إجمالية 3.778.500 التي استفاد في إطارها 2010خالل سنة " مليون محفظة" لملكية ا
  . مليون درهم500تقدر بحوالي 

  

  ةـة األميـ محارب2.1.1.2.2
  

 2006خالل سنة % 38,5التزمت الحكومة في إطار محاربة األمية بتقليص نسبة األمية من 
طار السياسة الحكومية التي تهدف إلى تأهيل العنصر البشري  في إ2012في أفق % 20إلى أقل من 

هذا ، وتبلغ نسبة األمية لدى .  ومحاربة اإلقصاء والتهميشةوإدماجه في عملية التنمية االقتصادي
  .  2010خالل سنة % 30  حوالي سنوات إلى10األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 

  

برامج محو األمية في تزايد مستمر إذ انتقل من وينبغي التأكيد على أن عدد المستفيدين من 
 2003-2002خالل الموسم مستفيد  286.000 إلى 1999-1998خالل الموسم مستفيد  0180.00

ادة متراكمة خالل كل هذه الفترة  ، أي بزي2009-2008خالل الموسم مستفيد  656.088وإلى 
   .% 80نسبة تزيد على ب محو األمية  استفادت النساء من برامجكما. صل إلى أربعة ماليين شخصت
  

ومن أجل إعطاء دفعة جديدة لهذه البرامج في أفق القضاء شبه النهائي على األمية، سيتم إحداث 
  .الوكالة الوطنية لمحاربة األمية

  

 على تسعة اتفاقيات تتعلق بمحو األمية الوظيفية في 2010 يناير 12كما تم التوقيع بتاريخ 
تندرج هذه .  منظمات غير حكومية الة الشراكة من أجل التنمية وتسعليدية بين وكقطاع الصناعة التق

تهم على الخصوص األمية الوظيفية والتكوين المهني والعملية في إطار مشروع تحدي األلفية للتعاون 
على صلة  بتفعيل تابع لقطاعات الفالحة والصيد البحري والصناعة التقليدية  مستفيد 69.000لفائدة 

البرامج التي تهدف إلى تشجيع زراعة الفواكه والصيد التقليدي والصناعة التقليدية خاصة في مدينة 
  .فاس

  

  يـ التعليم العالي والبحث العلم3.1.1.2.2
  

 التي تقدمه مسار التكوينمستوى فعالية النظام على يهدف إصالح التعليم العالي إلى تحسين  
مع الوسط السوسيو اقتصادي وتعزيز انفتاحها على مجال  تعزيز عالقات الجامعات ت والجامعا

 جودةال تحسينالمعرفة والتكنولوجيا وفي مجال المغربية المقاوالت حتياجات الصناعة وكذا تلبية ا
 .لتقييم وضمان الجودةاتطوير آليات داخلها وذلك من خالل 
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ي ـم العالـع التعلياـة قطـي لتنميـج اإلستعجالـص للبرنامـي المخصـبلغ الغالف المال

  . درهممليار 12,6
  

 صاحب  من طرف ،بة خارطة الطريق بالنسبة للقطاع بمثا الذي يعد، هذا البرنامجودشن
رة ـالل الفتـ اتفاقية للتنمية، خ17 التوقيع على رـ وذلك عب بأكادير2009 أكتوبر 6الجاللة بتاريخ 

والمكتب وطني للبحث العلمي والتقني  جامعة مغربية والمركز ال15 بين الحكومة و2009-2012
، تحدد الحقوق والواجبات المتبادلة التي ستمكن من الوطني لألعمال الجامعية واالجتماعية والثقافية

  . إنجاز األهداف المحددة من طرف البرنامج اإلستعجالي
  

ار والتنمية  تم إيالء اهتمام خاص لتنمية البحث العلمي باعتباره رافعة لالبتكوفي هذا اإلطار،
  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  

، تم التوقيع على اتفاقية مع الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي وتنمية التكنولوجيافي إطار و
"  لمدة خمس سنوات من أجل تفعيل برنامج  2008 يناير 24الجمعية المغربية للبحث التنموي بتاريخ 

INNOV’ACT  " لوجستيكي والمالي لمشاريع االبتكار والبحث التنموي التي تنجزها دعم الالالمتعلق ب
  .المقاوالت الصغرى والمتوسطة بشراكة مع مختبرات البحث والمراكز التقنية العمومية

  

المخصصة إليواء مشاتل المقاوالت المبتكرة و وتشمل هذه المشاريع مجمعات التكنولوجيا  
نشطة المقاوالت المبتكرة أل وكذا فضاءات مخصصة ة  العامة والخاصالتنمويةمراكز البحوث 

  .ومكاتب لنقل التكنولوجيا
  

 على اتفاقيتين للشراكة بين وزارة الصناعة 2009 في نهاية دجنبر،وفي هذا اإلطار، تم التوقيع
والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط وجامعة القاضي عياض 

  .تدعمها هاتين الجامعتين" مراكز لإلبداع"  إحداث بمراكش من أجل
  

   التكوين المهني4.1.1.2.2
  

بالموازاة مع إصالح قطاع التعليم، سيتم مواصلة المجهودات الرامية إلى تأهيل التكوين المهني 
  .الذي يعتبر قطاعا استراتيجيا وذلك من خالل مواصلة برنامج تأهيل نظام التكوين

  

   التكوين المهني تأهيل1.4.1.1.2.2
 

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

 
  :في هذا المجال تحقيق األهداف األربعة الرئيسية التاليةتبعة تروم السياسة المو

  

ي من األطر المؤهلة من أجل تمكين المقاوالت من مواجهة تلبية حاجيات االقتصاد الوطن 
  تحديات اإلنتاجية والتنافسية؛

  

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

تعزيز قدرات وكفاءات المستخدمين العاملين وتحسين مسارهم المهني من خالل توفير التكوين  
  مستمر مع التركيز على محو األمية الوظيفية ؛ال
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توطيد العالقات بين نظام التكوين والمقاوالت عبر النهوض بالتكوين المستمر خصوصا  
  .التكوين بالتناوب والتكوين بالتمرس

  

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

  .العالمية للمغرب
  

ومن أجل استغالل أمثل للتكامالت المتاحة وتنسيق جهود مختلف األطراف العمومية والخاصة 
 والجمعيات المهنية المعنية خاصة منها الكنفدرالية العامة للمقاوالت المغربية والجمعية المغربية

دقية وجمعية مهنيي المكاتب واإلعالم وكذا نلصناعات النسيج واأللبسة والفدرالية الوطنية للصناعة الف
النقابات، يتم إشراك الجميع في وضع آليات تدبير وتتبع وتقييم مخططات التكوين المناسبة من أجل 

ة الشعب والبرامج ضمان استمرارية مالءمة التكوين مع حاجيات سوق العمل على مستوى إعادة هيكل
كما تم وضع آليات التتبع من أجل تلقي مالحظات المقاوالت حول مدى . القطاعية وتحديث التجهيزات

  .تلبية حاجياتها فيما يتعلق بعدد األشخاص المكونين وجودة التكوين
  

ة ووفقا لمقتضيات ميثاق التربية والتكوين يتم تفعيل التكوين المستمر على أساس منهجية تعاقدي
  :تُراعي خصوصيات الشَُّعب المهنية عبر ما يلي

  

المجموعات المهنية للمساعدة واالستشارة التي تعنى بالنهوض بالتكوين لدى منخرطيها وتحديد  
 حاجياتهم من الكفاءات والتعبير عنها؛

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

 .مستخدميها
  

  البرنامج االستعجالي لقطاع التكوين 2.4.1.1.2.2
  

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

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

  

 دراستين حول تنمية التلقين في قطاعات الفالحة والصناعة التقليدية؛ 
 

 دراسة حول إحداث اإلجازات المهنية؛ 
  

 الصناعي والقطاع الفندقي؛دراستين حول مواكبة التنمية المندمجة للقطاع  
  

 دراسة حول تطوير العروض العمومية والخاصة للتكوين؛ 
  

دراستين على التوالي حول ترشيد مدد التكوين وتحسين إمكانية تشغيل الشباب الذي يجد  
 .صعوبة في االندماج

  

 0820 يوليوز 14 ومن أجل تفعيل هذا البرنامج، تم التوقيع تحت إشراف جاللة الملك بتاريخ 
  :على أربع اتفاقيات تتعلق على التوالي بما يلي
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 شاب قروي بالتمرس في المجاالت الواعدة للقطاع الفالحي، بتكلفة إجمالية 60.000تكوين  
   مليون درهم؛340تصل 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؛

  

تكوين الموارد البشرية الالزمة لمواكبة التنمية المندمجة للقطاع الصناعي على مستوى صناعة  
نية والخدمات عن بعد والنسيج والجلد السيارات وأجزاء الطائرات والمكونات اإللكترو

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

ة عبر إحداث مؤسسات التكوين المتعلقة بالتكوين، ومواكبة تنمية المراكز الصناعية المندمج
 .     المتخصصة داخل هذه المراكز

  

 مؤسسة ، أي 297 ب   متدرب220.000 باستقبال 2010-2009تميز الموسم الدراسيو
سجل النمو ارتفاعا بشكل خاص  في قطاعات البناء واألشغال العمومية والنقل % . 14بزيادة بنسبة 

صاالت والقطاعات المرتبطة بالميثاق الوطني لالنبثاق والسياحة  وتكنولوجيا المعلومات واالت
  .الصناعي مثل ترحيل الخدمات والصناعات الغذائية والسيارات وصناعة أجزاء الطائرات

  

 خريجا 100.000 تم تكوين الدفعة األولى وتضم 2015-2009في إطار المخطط التنموي و
 2000-1999قط خالل الموسم فخريج  27.000  مقابل 2009-2008سنة الدراسية  البرسم 

  .  2015والسعي نحو تكوين مليون خريج في أفق 
  

  ةـة الصحيـ التغطي2.1.2.2
  

  .تهدف السياسة الحكومية المتبعة في مجال الصحة إلى تكريس مبدأ الحق في الصحة للجميع
  

فة ويتعلق األمر بتوسيع الولوج للعالجات المقدمة من طرف المنظومة الصحية العمومية لكا
المواطنين وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود، وضمان جودة الخدمات وتوازن توزيعها على مجموع 
التراب الوطني، مع األخذ بعين االعتبار للتأثيرات والتحوالت الديموغرافية والوبائية التي تعرفها 

  .البالد من أجل تعزيز التدابير الوقائية للصحة العمومية
 

   2012-2008ة الوطنية  اإلستراتيجي1.2.1.2.2
  

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

  :اإلستراتيجية على المحاور األربعة األساسية التالية
  

 العالجية المقدمة للمواطن مع تحسين جودتها والحرص على توزيعها بشكل تعزيز العروض 
 عادل على مختلف الجهات وبين المناطق القروية والحضرية؛

 
انتهاج التخطيط اإلستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد عبر إعداد مخططات وطنية خاصة  

ض القلب والشرايين وهادفة من أجل مواجهة بعض األمراض المزمنة كالسرطان وأمرا



 2011مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

    مذكرة تقديم
 
 

75 

 والسكري والقصور الكلوي واألمراض العقلية؛
  

ترمي إلى ضمان الجودة والوفرة بمختلف مناطق  اعتماد سياسة محكمة في مجال األدوية 
 ؛ خاصة بالمستشفيات بأسعار معقولة التراب الوطني

 
 .2015في أفق % 25تقليص الحصة التي تتحملها اُألَسر في تمويل الصحة لتصل إلى  

  

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

  . والدة وذلك عبر تفعيل برنامج أمومة بدون مخاطر
  

  :ةـويتمحور برنامج العمل حول العناصر األساسية التالي
  

تعزيز اإلطار المؤسساتي مع إعداد هيكلة إدارية جديدة لوزارة الصحة تقوم على مراجعة  
التنظيم واختصاصات المصالح الالممركزة تحت وصاية المديريات التي تغطي كافة جهات 

 المملكة؛
 

تعزيز بنيات االستقبال بالمؤسسات العمومية الصحية عبر إصالح المراكز المتواجدة وإحداث  
  حدات جديدة مع التركيز على المناطق التي تعاني من خصاص كبير في هذا المجال؛و

  

تعزيز القدرات التسييرية لمسؤولي مختلف الوحدات بالقطاع من أجل ضمان استعمال أمثل  
 للموارد البشرية والمادية المتاحة؛

  

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

 
 عبر إقرار مبادئ الحكامة الجيدة في مجال تدبير الوحدات الصحية وتحسين ظروف االستقبال 

ت التتبع المستمر وتقييم األداء من أجل ضمان اعتماد طرق تدبيرية جديدة عبر تفعيل آليا
ة لكل وحدة وتحديد أي خلل محتمل حتى يتم تصحيحه في مستوى إنجاز األهداف المحدد

  . التوقيت المناسب
  

 عبر 2010خالل سنة ومن ناحية أخرى، تم تسجيل نتائج إيجابية على مستوى سياسة األدوية 
  . أسعار أدوية معالجة السرطان وأمراض القلب والربو واألنسولين واللقاحاتتقليص

    

   وأنظمة أخرى للتغطية الصحية المرضالتأمين اإلجباري عن 2.2.1.2.2
  

بعد تعميم التأمين اإلجباري عن المرض لفائدة مستخدمي ومتقاعدي القطاعين الخاص والعام 
وكذا قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وتوسيع سلة العالجات المَؤمن عليها أعطيت اإلنطالقة 

وسيتم تعميم . دلة أزيالل لفائدة ذوي الدخل المحدودعلى سبيل التجربة لنظام المساعدة الطبية بجهة تا
وتبعا . هذه العملية تدريجيا لتغطي مجموع التراب الوطني على ضوء تقييم هذه المرحلة التجريبية

  .   ماليين من المستفيدين ذوي الدخل المحدود8,5لذلك، ستشمل التغطية الصحية حوالي 
  

 بانضمام 2010خارجية انطالقا من شهر فبراير توسيع سلة العالجات الب 2010تميزت سنة و
   . الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في التعريفة المرجعية لهذا النوع من العالجات

  ةـة االجتماعيـ الحماي3.1.2.2
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برزت في السنين األخيرة مالمح مخاطر جادة بالنسبة لبعض أنظمة التقاعد تستدعي التخوف 
التي غرافية ومينظراً للتغيرات الدوذلك  بالتزاماتها  اتجاه منخرطيها فاءمن عدم القدرة على الو

وفيات المعدل وكذا انخفاض  أمد الحياة تميزت بزيادة مستمرة في إذ المغرب الساكنة في  تشهدها
  . باإلضافة إلى االختالل الكبير بين عدد الموظفين والمتقاعدين

   
السنوات خالل تدابير عاجلة  تم اتخاذ ،صير المدى القعلىالوضع ومن أجل التصدي لهذا 

  . األخيرة
   

المشغلين ورفع مدة نسب مساهمات  برفع نسب المساهمات الفردية و، من جهة،يتعلق األمر
العمل بالنسبة للجنود، ومن جهة أخرى مواصلة عملية تفويت تدبير صناديق التقاعد الداخلية 

 المكتب وهمت في البداية 2002 سنة لعملية انطلقتهذه ا .للمؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص
 شركة التبغ ومكتب استغالل الموانئ وشركة ليدك في تباعا ليتم تطبيقها،لسكك الحديدية لالوطني 

.  والمكتب الشريف للفوسفاط شركة الجرف األصفر للطاقة الكهربائيةووكالة حوض مياه أم الربيع  
اج الصندوق الداخلي للتقاعد الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء وتجري حاليا المفاوضات من أجل إدم

  .ووكاالت التوزيع بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
  

 يتم حاليا إعداد مشروع إصالح عميق لمختلف أنظمة التقاعد من أجل ،وبالموازاة مع ذلك
  . ضمان توازنها واستمراريتها على المدى الطويل

  
  اف الساكنة األكثر خصاصا ومحاربة الفقرعزيز استهدت 4.1.2.2 

  

مكنت خرائط الفقر التي تم إنجازها، من أجل إعطاء صورة أكثر دقة لتوزيع الفقر على 
ر تضررا األكثالمستوى القروي واإلقليمي والجهوي ، السلطات العمومية من تحديد المناطق 

  .الشبه حضري والقرويو الحضري استهداف أحسن لبرامج عمليات محاربة الفقر والهشاشة بالعالمو
  

اعطيت  باإلضافة إلى البرامج التي سبق أن ،تتعلق المجهودات المبذولة في هذا اإلطارو
إلى   المعوزةة إلى توسيع ولوج الساكنان يهدفاللذان" نظام المساعدة  الطبية" و" تيسير "انطالقتها

بشرية وإنعاش االقتصاد االجتماعي والقروض تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية الب ،التعليم والعالجات
  . الصغرى وإنجاز برنامج حساب تحدي األلفية وتعزيز شبكات األمان

  

   المبادرة الوطنية للتنمية البشرية1.4.1.2.2
  

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

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

  

 المشاريع تأثيرف وترتكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عملها على التدخالت الكفيلة بتكثي
 ، على وجه الخصوص، في هذا اإلطارندرجوي. والعمليات على ظروف عيش الساكنة المعنية

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

  .والتطهير والنقل والثقافة والرياضة
  

ومن أجل إضفاء مزيد من االلتقائية والتنسيق والتكامل على برامج من أجل إضفاء طابع 
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االلتقائية والتنسيق والتكامل على المشاريع المعتمدة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعزيز 
نجاز األهداف المتوخاة من المبادرة في أحسن الظروف، تم اعتماد  إطار مؤسساتي فعاليتها وبالتالي إ

ويهدف هذا . عملي على مستوى مختلف األقاليم والعماالت وكذا على مستوى اإلدارة المركزية
اإلجراء إلى تحسين شروط انتقاء وتفعيل وتتبع العمليات التي تهم الساكنة المعنية على مختلف 

  . المستويات
  

هذا، ويخضع مسلسل إعداد التخطيط والبرمجة والتفعيل والتتبع لمقاربة تصاعدية تراعي 
ويساهم في هذه المقاربة التشاركية والمندمجة والالممركزة، . التطلعات الحقيقية للساكنة المستهدفة

ين وممثلي جميع الفاعلين المحليين خاصة منهم مصالح الدولة الالممركزة والجماعات المحلية والمنتخب
ومن شأن المنهجية المعتمدة أن تضمن انخراطا فعليا للساكنة المعنية في المشاريع، . المجتمع المدني

  .واستمرارية التدخالت والحفاظ على المكتسبات
  

ويتم إنجاز المشاريع باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة من خالل مساطر إدارية مبسطة تهدف إلى 
.  مع احترام معايير الشفافية وكذا المنظومة القانونية للنفقات العموميةضمان السرعة في التنفيذ ،

وبالمقابل، فقد تم تعزيز المراقبة البعدية وعمليات االفتحاص والتتبع والتقييم لمسلسل إنجاز مشاريع 
  . المبادرة

  

م موزعة  ماليير دره10وتقدر تكلفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجميع مكوناتها بحوالي 
  :ويتم تمويل هذه العملية بواسطة. 2010-2006على الفترة 

  

  ماليير درهم ؛6الميزانية العامة في حدود  
  

 . مليار درهم لكل منهما2الجماعات المحلية والتعاون الدولي في شكل هبات في حدود  
 

ها بشكل مند  مشروعا استفا22.034منذ انطالق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  تم إنجاز و
 المبادرة ها مليار درهم ساهمت في13 باستثمار إجمالي وصل إلى شخص مليون 5,4مباشر أكثر من 

و بدلك قد تمكنت المبادرة من جعل التمويل العمومي . ماليير درهم7,8ب الوطنية للتنمية البشرية 
  .%40رافعة لتعبئة موارد اضافية هامة بنسبة 

  

  :ليتتوزع هذه المشاريع كما يو
  

 1.609.600 لفائدة ا مشروع4.024:  بالوسط الحضرياالجتماعيبرنامج محاربة اإلقصاء  
  مليار درهم؛3,860مستفيد بغالف مالي وصل إلى 

   

 مستفيد باستثمار 1.709.000 لفائدة ا مشروع6.836: برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي 
  مليار درهم؛2,561وصل إلى 

 
 مستفيد بتمويل  وصل إلى 534.000 لفائدة ا  مشروع2.136: ميشبرنامج محاربة و الته 

  مليار درهم؛2,688
  

 بغالف مالي إجمالي  وصل ا مستفيد1.536.460 لفائدة ا مشروع9.038: البرنامج  األفقي 
  . مليار درهم3,890إلى 

   
 إحداث فرص التشغيل وتحسين ظروف عيش من حيثنظرا لتأثير األنشطة المدرة للدخل و

ملي المشاريع ، أولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أهمية خاصة لهذه األنشطة والتي بلغت حا
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 مليار درهم، 1,04 بتكلفة إجمالية وصلت إلى ا شخص729.090 مشروع  استفاد منها 3.309
 %. 66وصلت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها إلى 

 
  ضامني تعزيز االقتصاد الت2.4.1.2.2

  

تسعى السلطات العمومية إلى تعزيز االقتصاد التضامني واالجتماعي عبر دعم التعاونيات من 
  .أجل تثمين منتجاتها وخدماتها

  

 تعاني منه هذه التعاونيات على مستوى وفي هذا اإلطار، تم التركيز على تدارك الخصاص الذي
 مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم قطاع ومن أجل ذلك تم إعداد.  والتأطير وولوج األسواقالتنظيم

 .التعاونيات
  

  بشكل تدريجيومن جهة أخرى، ومن أجل توضيح الرؤية لفائدة الفاعلين في هذا المجال، تم
من وذلك إحداث مخططات جهوية لتنمية االقتصاد االجتماعي تأخذ بعين االعتبار مؤهالت كل جهة 

  . أجل تغطية كافة التراب الوطني
  

 من أجل 2012-2010لدعم المؤسساتي للقطاع التعاوني يغطي الفترة لم وضع مشروع كما ت
القطاع رافعة للتنمية المستدامة وإحداث فرص الشغل وتحسين ظروف عيش الساكنة هذا جعل 

ومن أجل ذلك تم إعطاء . المعوزة وذلك في إطار رؤية مندمجة لالقتصاد االجتماعي  والتضامني
  .مناخ التعاونيات وأشكال التأطير الذي يقوم به المكتب الوطني للتنمية والتعاونعناية خاصة لتحسين 

  

  تنمية القروض الصغرى3.4.1.2.2
  

يعد تمكين الساكنة التي ال تتوفر على حسابات بنكية من الولوج إلى الموارد المالية الضرورية 
بة الفقر ومن أجل إدماج لمزاولة أنشطة مدرة للدخل  عبر القروض الصغرى، آلية مهمة لمحار

  .شريحة واسعة من الساكنة في العجلة االقتصادية
  

شيط بقيمة  زبون ن1.240.000 ما قدره 2009بلغ عدد المستفيدين من هذا النظام في نهاية 
  .  درهم ماليير5,50مساعدة بلغت 

  

 رىصغ دراسات حول كيفية إضفاء الطابع المؤسسي على نشاط القروض ال إنجازويجري حاليا
 .الجمعيات الصغيرةاستمرارية لحفاظ على تنوع من أجل ا يالتضامن تمويل الصغيرلل شبكات إحداثو

   .2010سنة  بحلول نهاية ومن المتوقع إتمام إنجاز هذه الدراسات
  

   صندوق التكافل العائلي4.4.1.2.2
  

لطالق، قام قانون من أجل التصدي  لحالة التهميش التي تعيشها شريحة كبيرة من الساكنة بعد ا
  .»صندوق التكافل العائلي« بإحداث حساب خاص للخزينة يسمى 2010المالية لسنة 

  
سيتم تقديم مشروع قانون على أنظار البرلمان من أجل تحديد المستفيدين من هذا الحساب 

  على شكل نفقة وكذا آليات االستفادة منالحقوقويتعلق األمر بالنساء المطلقات واألطفال ذوي 
  .    مساعدات الصندوق
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   برنامج تحدي األلفية5.4.1.2.2
  

برنامج تحدي األلفية الذي يستفيد من تمويل حكومة الواليات المتحدة األمريكية يتواصل انجاز 
 .  بإيقاع متواصل مليون دوالر على مدى خمس سنوات700بمبلغ يناهز 

  
شرع في وقد . 2008 شتنبر 15يق بتاريخ طبوقد دخلت االتفاقية المتعلقة بهذا البرنامج حيز الت

 عبر انطالق أشغال زرع أشجار الزيتون بإقليم العرائش وبرنامج 2009 في مايتنفيذ أولى العمليات 
وكالة الشراكة من أجل "غرس األشجار المثمرة والصناعة التقليدية والصيد البحري تحت إشراف 

  . ر األولالتي يرأس مجلسها اإلداري السيد الوزي" التنمية
  

ومن أجل ضمان شروط نجاح هذا البرنامج، يتم اختيار المشاريع وفق مبادئ الحكامة الجيدة 
بتشاور واسع مع الساكنة المستفيدة والتركيز على عمليات تتبع وتقييم األداء ومدى تأثير العمليات على 

  ".االجتماعيالنوع "د بع
  

   شبكات األمان االجتماعي6.4.1.2.2
  

ة الفقر والتهميش عبر تعزيز عمليات تندرج في إطار شبكات األمان االجتماعي يتم محارب
ويتعلق األمر على الخصوص بنظام المقاصة الموجه لدعم . وهيئات القرب ذات الطابع االجتماعي

أسعار المواد األساسية وكذا التدخالت المسندة إلى التعاون الوطني واإلنعاش الوطني ووكالة التنمية 
  .اعيةاالجتم

  

   الجالية المغربية المقيمة بالخارج 5.1.2.2
  

ترتكز الجالية المغربية في الخارج على أساس رؤية مبتكرة تهم دشنت الحكومة سياسة جديدة 
  .نخب في مختلف المجاالتعدة بروز ب الفئة التي تميزتهذا وانتظارات  الهجرة معطيات على 

  

المهن العلمية والفكرية تمثل : ة عميقاتتغير األخيرة السنوات عرفت هذه الجالية خاللو
 في %54 والصغرى النشيطة  وةمن المقاوالت المتوسط %17 نسبة درجة عاليةالتدبيرية من و

 فقط %28 واإلدارة والتجارة و، واالتصاالت،الصحة، وئف متوسطة في مجاالت مثل التعليموظا
الجزء األكبر في البداية األخيرة الفئة ذه تشكل هفي حين كانت ، علمية ضعيفة مؤهالت بدون أو ذوي
  .من المهاجرين

  
مجال التكنولوجيات في خاصة في الخارج، المقيمين  وخبرات المغاربة كفاءاتتعبئة كما أن 

 المتجددة والبيئة والطب اتالطائرات والسيارات والطاقأجزاء وصناعة عالميات المتقدمة مثل اإل
وزارة لل 2012-2008سي ا الخممخططة المستدامة، من أولويات الوالتنمية االجتماعية واالقتصادي

  . الخارجالمقيمة بة ي المغربكلفة بالجالية مال
  

 تم اتخاذ عدة تدابير لفائدة مغاربة  العالم على مستوى تشجيع االستثمارات ،وباإلضافة إلى ذلك
من تكلفة % 10ساوي والذي يمكن من منح دعم ي" مغاربة العالم لالستثمار"مع إحداث صندوق 

" واجهة المغرب"وكذا إحداث برنامج % 25المشاريع التي تم قبولها بشرط مساهمة المستثمر بنسبة  
 في إطار التعاون بين المغرب واإلتحاد األوربي من أجل تبسيط 2009الذي انطلق في أكتوبر 

أجل إحداث مقاوالت صغيرة با على الدعم التقني والمالي من ربة القاطنين بأوراحصول الرعايا المغ
ومتوسطة والمساهمة كذلك في التنمية االقتصادية وإحداث فرص الشغل في بالدهم، خاصة في 

 . الجهات التي ينتمون إليها
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 مقاولة صغيرة 60ن باألمر استحسانا كبيرا إذ تم إحداث يوعليه، لقيت المبادرة لدى المعني

  . ة أشهرضعومتوسطة في غضون ب
  

اذ تدابير أخرى لفائدة الجالية المغربية بالخارج مثل إحداث صندوق المساعدة على كما تم اتخ
  .اقتناء السكن ومنح شروط تفضيلية من أجل تحويل األموال

  

وتم بذل مجهودات أخرى من أجل تعزيز الروابط بين هذه الجالية وبالدها عبر تعزيز تعليم 
ة افتتاح المراكز الثقافية المغربية مع مواكبة استرسيخ مبادئ اإلسالم وتوسيع سياللغة العربية و

  . اندماجهم في بلدان االستقبال
            

     تحسين ظروف عيش السكان2.2.2
 

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

 .الحضرية وتوسيع الولوج إلى البنيات الثقافية والرياضية
  

   برامج اإلسكان1.2.2.2
  

   المحاور ذات األولوية1.1.2.2.2
  

 .القطاعات األخرى على  غير المباشربفعل تأثيرهقطاع اإلسكان المحرك الحقيقي للنمو يعتبر 
  .لسكانا عيشتحسين ظروف في و  االجتماعيمونفي الهذا القطاع هم ايسو
  

  : أساسا إلىذات األولوية تهدف برامج قطاع اإلسكان و
  

محاربة السكن غير الالئق خاصة األحياء الصفيحية واألحياء الضعيفة التجهيز والسكن المهدد  
 باإلنهيار؛

 
كنة المعوزة من تعزيز وتنويع العرض في مجال السكن خاصة لفائدة الطبقات المتوسطة والسا 

 ؛2012 وحدة من السكن االجتماعي في أفق 150.000أجل إنجاز 
  

تحسين جودة المنتوج على المستوى الهندسي واحترام البيئة مع التركيز على إعادة التأهيل  
 الحضري وتهيئة وإعادة هيكلة المدن العتيقة؛

ل تنظيم دورة للتكوين  تعزيز التأطير في القطاع على المستوى التقني والمؤسساتي من خال 
 ذات صلة بمختلف الفاعلين في القطاع؛

  

استقرار اإلطار الجبائي من أجل توضيح الرؤية بشكل كافي بالنسبة للفاعلين في القطاع على  
 .المدى الطويل

  

   تعزيز اإلطار التحفيزي2.1.2.2.2
  

لتنصيص في إطار  نطالقة حقيقية للسكن االجتماعي، تم االمن أجل توفير الظروف المناسبة 
  على آليات جديدة لدعم السكن االجتماعي خاصة عبر رفع القيمة العقارية 2010قانون المالية لسنة 

 درهم ومنح إعانة لفائدة األسر التي تقتني هذا النوع من السكن في حدود 250.000اإلجمالية إلى 
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ستحقة وإعفاء المنعشين  درهم وهو ما يعادل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الم40.000
، مكن هذا اإلجراء وبالموازاة مع ذلك. العقاريين المتعاقدين  مع الدولة من الضريبة على الشركات 

 هكتار من األراضي 3.853المساهمة في التقليص من التكلفة المالية للمشاريع كما تم تعبئة من 
  . جماعة35التابعة للملك العمومي موزعة بين 

  

 متر مربع وبتكلفة تقل عن 100 وا مربعا متر50السكن، الذي تصل مساحته بين كما سيستفيد 
 درهم للمسكن بشرط أن يخصص للسكن الرئيسي، من إعفاء من الضريبة على القيمة 250.000

المضافة وسيتم دفع القيمة التي توازيها على شكل دعم مباشر للمشترين بشرط استعمال هذه المساكن 
  .ة ال تقل عن أربع سنواتللسكن الرئيسي لمد

  

 .2012 في أفق 130.000 إلىومن المتوقع أن يصل عدد األسر التي تستفيد من هذا االمتياز 
وبالموازاة مع ذلك، تم تقليص سقف إنتاج السكن الذي يستفيد من االمتيازات الجبائية من 

ة في مجال اإلنعاش  وحدة مما سيمكن المقاوالت الصغرى والمتوسطة العامل500 وحدة إلى 1.500
العقاري من المساهمة في إنجاز هذا البرنامج بنفس درجة مساهمتها في برامج السكن الذي ال تتجاوز 

  .  درهم140.000تكلفته 
  

   برامج قطاع السكن3.1.2.2.2
 
وذلك  سنويا  مسكن130.000 على بناء 2020-2010 تم اعتماده للفترةكز البرنامج الذي تير

 وكذا االستجابة للطلبات الجديدة والمرتبط  في خفض العجز المتراكم في هذا المجالمن أجل المساهمة
 .النمو السكانيب

  
 تم اإلعالن عن طلب عروض دولي لبناء السكن 2009وتجدر اإلشارة إلى أنه في نهاية سنة 

 درهم والسكن االجتماعي والسكن لفائدة الطبقة المتوسطة 140.000ي ال تتجاوز تكلفته ذال
ويتعلق الشطر األول ببناء مساكن لفائدة الطبقة . والتجهيزات االجتماعية المشتركة المرتبطة بها

  .  هكتارات107المتوسطة على مساحة 
  

   2014-2008  البرنامج الخاص باألقاليم الجنوبية1.3.1.2.2.2
  

يار درهم  مل3,38 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تبلغ 46.686يرتكز هذا البرنامج على إنجاز 
  .ممولة بشكل كامل من طرف الدولة

  

 سكن صفيحي 21.000 هدم أكثر من 2010وهكذا، عرف هذا البرنامج في نهاية شهر يونيو 
وكذا انطالق أكثر ) العيون والداخلة وبوجدور( على مستوى المدن التي تم إعالنها مدنا بدون صفيح 

 أسرة من عمليات الدعم المخصصة 00011. ورش للبناء الذاتي واستفادة أكثر من 10.000من 
  .للبناء الذاتي

  

   برنامج السكن االجتماعي المنخفض التكلفة 2.3.1.2.2.2
  

الذي السكن  وحدة سكنية، في إطار برامج 63.068 بناء ، 2010 في نهاية شهر يونيو انطلق،
مع القطاع بشراكة % 71,5 وحدة أو 45.070 درهم، منها 140.000ال يجب أن تتجاوز تكلفته 

  .الخاص
  

   درهم 250.000 بقيمة برنامج السكن االجتماعي 3.3.1.2.2.2
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 وحدة خالل 50.000يرتكز برنامج مجموعة العمران بالنسبة لهذا النوع من السكن على بناء 
  . وحدة سنويا10.000، أي بمعدل يقدر ب 2014-2010الفترة 

  دن بدون صفيح برنامج م4.3.1.2.2.2
  

  تجمع1.000 حوالي 2012 غاية إلى ويمتد 2004امج، الذي انطلق سنة يهم هذا البرن
وتبلغ التكلفة اإلجمالية لهذا البرنامج ما قدره .  أسرة000327. تضم مدينة 58 تتوزع على يصفيح

  .صندوق تضامن السكن ماليير درهم برسم مساهمة 10 مليار درهم، منها 25
  

 مدينة تم إعالنها مدنا بدون 40 ب ن صفيحي سك 006.162 هدم 2010تم إلى غاية يونيو و
 براكة 30.000 مدينة أخرى بدون صفيح وهدم 24 إعالن ، خالل السنة الحالية،من المتوقعو. صفيح

 2011ستشهد سنة و.  مسكن آخر0.0002 مسكن وإتمام أشغال 20.000وانطالق أوراش بناء 
ز برنامج مدن بدون صفيح بحيث يمكن وتم تسريع وتيرة إنجا.  مدينة أخرى بدون صفيح14إعالن 

  .  أسرة التي تم تسجيلها في بداية تنفيذ البرنامج 5.000 أسرة سنويا بدل 30.000إعادة إسكان 
   

   السكن المهدد باالنهيار5.3.1.2.2.2 
  

    .  أسرة141.295يبلغ عدد األسر التي تقطن بمنازل مهددة باالنهيار حوالي 
  
 الذي تم وضعه من أجل التصدي لهذه اإلشكالية 2011-2010ي يرتكز البرنامج اإلستعجالو

  :على الخمسة محاور التالية
  

 مساعدتها على إعادة اإلسكان؛ل درهم لكل عائلة معنية 30.000منح مساعدة مباشرة تقدر ب  
 
 إعادة إسكان ضحايا انهيارات المنازل؛ 

  

 ية؛تعبئة العقار المخصص لهذا البرنامج من طرف الجماعات المحل 
  

ت توفرها وكاالت تحديد الوكاالت الحضرية للمناطق المهددة بالفيضانات على أساس معطيا 
 .األحواض المائية

  

  .ويوجد حاليا مشروع قانون يتعلق بالمباني المهددة باالنهيار قيد اإلعداد
  

   السكن المخصص للكراء  6.3.1.2.2.2
  

والمكتري  المكري بين التعاقدية العالقات بتنظيم يتعلق 13-08 رقم قانونويوجد قيد اإلصدار 
يهدف إلى تعزيز العالقات بين الطرفين وتنمية الذي المهني  لالستعمال أو للسكنى المعدة للمحالت

 . االستثمار في  مجال السكن المخصص للكراء
  
تهدف مستجدات هذا النص القانوني إلى الحد من اإلختالالت التي يعرفها هذا القطاع، والتي و

هي في األصل أزمة ثقة بين المكري والمكتري  خاصة بفعل البطء الذي تعرفه تنفيذ األحكام 
مما نتج عنه إحجام فئة كبيرة من المالكين عن كراء المحالت . القضائية المتعلقة بأداء واجبات الكراء 

  . وحدة من السكن اجتماعي160.000غير المأهولة والتي يتجاوز عددها 
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  المدن الجديدة 7.3.1.2.2.2
  

  مدينة الشرفات  - أ
  

 وحدة سكنية ستؤوي 40.000 ستضم . هكتار1.200تقع بالقرب من مدينة طنجة على مساحة 
.  مليون درهم2.400تقدر التكلفة االستثمارية إلنجاز برامج التهيئة الالزمة ب .  ساكن150.000

 . هكتار100انطلقت األشغال من أجل إنجاز الشطر األول من المشروع على مساحة 
 
   مدينة الخيايطة-ب
  

 ةـى مساحـد علـتمتوي الدارالبيضاء وسطات ـدة بين مدينتـة الجديـتقع هذه المدين
يقدر مبلغ إنجاز برامج التهيئة و.  نسمة180.000 لفائدة  مسكن38.000تضم و هكتار 1.300
  .ر درهم ماليي4,1ة ب ـالالزم

  

طلب العروض الدولي من أجل إنجاز ح نجاوتجدر اإلشارة بخصوص هذا المشروع إلى 
 مسكن 10.000  في شطره األولبرنامج عقاري مندمج وذي جودة عالية على مستوى البناء، يضم

 درهم والسكن 140.000 ويتعلق األمر بالسكن الذي تتجاوز تكلفته .من مختلف المستويات
  .اعية المشتركة الضروريةاالجتماعي والسكن الموجه للطبقات المتوسطة وكذا التجهيزات االجتم

  

  ةـ مدينة زنات-ج
       

، التي أشرف على انطالقتها صاحب الجاللة "إقامة المنصور"تبلغ التكلفة االستثمارية لمشروع 
 لمحمدية، برسم الشطر األول من المدينة الجديدة زناتة التي تقع بالقرب من مدينة ا2010في أبريل 

 شقة في إطار 2.500 شقة منها 4.000المشروع إلى بناء يهدف هذا .  مليون درهم1.300إلى 
ومن المتوقع أن تستقبل هذه المدينة الجديدة .  شقة للسكن االقتصادي 1.500السكن االجتماعي و

 .  نسمة300.000ساكنة تقدر ب 
 

  وضع سياسة للتنمية الحضرية 2.2.2.2
  

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

  

وتروم هذه اإلستراتيجية تعزيز البنيات التحتية األساسية وسد العجز على مستوى التجهيزات 
ة العمومية والمساحات والمرافق بالجماعات خاصة فيما يتعلق بالتطهير الصلب والسائل واإلنار

ي ـوهذا ما سيساهم ال محالة ف.... الخضراء والساحات العمومية  والتجهيزات الثقافية والرياضية إلخ
ري ب ـل الحضـج التأهيـة لبرنامـوهكذا، تقدر التكلفة اإلجمالي.  تحسين ظروف عيش السكان

  .  مليار درهم42
  

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية وبفضل انتهاج سياسة مندمجة تجمع بين الجوانب
 كماللتنمية الحضرية، تمكن هذه المقاربة المدينة من لعب دور المحرك للتنمية الجهوية والوطنية 

  . تكرس التماسك االجتماعي
  

في هذا الصدد، وبعد النجاح الذي عرفته التجربة النموذجية بكل من سطات والجديدة، من و
اقدي بمساهمة مختلف الفاعلين المعنيين على الصعيدين الوطني والمحلي خالل وضع إطار تع

للنهوض بالمدينتين وتعزيز تنافسيتهما على الصعيد الصناعي والسياحي وكذا على مستوى التعليم 
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 عيش المواطنين، سيتم تعميم هذه التجربة مع مالءمتها للخاصيات نمطوالتكوين والبحث وتحسين 
  .متوسطة أخرىتشمل مدن لالمحلية 

  

 لهاالرئيسية التي المدن والكبرى وموازاة مع ذلك، سيتم القيام بعملية تهم المدن الجهوية 
وقد انطلقت مشاريع كبرى ترتبط بالتهيئة الحضرية، ويتعلق األمر أساسا بمشاريع . حاجيات خاصة

 المينائي لطنجة المدينة أبي رقراق بالرباط وسال وتهيئة  مرينة بالدارالبيضاء وإعادة تأهيل المركب
وكذا تهيئة منطقة شريفة بمراكش وتهيئة بحيرة مارشيكا بالناضور وإنجاز قطب حضري جديد 

  .بوجدة
   

 بالنسبة لمدن 2002ومن شأن وحدة المدينة التي تم تكريسها من طرف الميثاق الجماعي لسنة 
ين حكامة هذه المدن وتوزيع الدارالبيضاء والرباط وسال وفاس ومراكش وطنجة أن تساهم في تحس

  .أمثل لمواردها
  

وتجدر اإلشارة كذلك إلى أنه يتم حاليا إنجاز أوراش كبيرة إلعادة الهيكلة والتأهيل الحضري 
بمختلف مراكز البالد بشراكة مع الفعلين الجهويين والمحليين وذلك من أجل معالجة إشكالية التدني 

     .والقدم الذي تعرفه األحياء المستهدفة
  

وهكذا، ترمي اإلستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية إلى تفعيل سياسة عمومية منسجمة وفعالة 
لتحسين الحكامة المجالية ورفع التحديات الحالية وإرساء دعائم المشروع المجتمعي المبني على 

 .التضامن واالندماج االجتماعي
  

   التنقالت الحضرية3.2.2.2
  

تالالت كبيرة نتيجة التوسع المستمر للمجاالت الحضرية واألنشطة، يعاني قطاع النقل من اخ
وبالمقابل لم يتم تطوير وسائل النقل الجماعي . 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 
  :وهذا ما أدى إلى نتيجتين أساسيتين. رةأو سيارات األج

  

ومما زاد األمور تعقيدا، عدم مالءمة . االزدحام الذي نالحظه بمختلف المدن الكبرىظاهرة  
القدرة االستيعابية لشبكات الصرف وهيكلة وتدبير ملتقيات الطرق وضعف تدبير الجوالن 

 ؛والتوقف
 

 إلى الخدمات األساسية أو إلى ،ضعيفة الدخلال خاصة ،حقيقية أمام ولوج الساكنةالعراقيل ال  
عملها وازدياد أخطار حوادث السير واالستهالك المفرط للطاقة وتفاقم تلوث الجو ومشاكل 

  .حضرية أخرى تتعلق أساسا بالضوضاء
  

وبغية الحد من االختالالت المذكورة، تعمل الحكومة على تفعيل إستراتيجية لقطاع النقل 
لدولة والجماعات المحلية والمهنيين، ترتكز على وضع نظام للنقل العمومي الحضري بشراكة بين ا

بجودة عالية يستجيب لحاجيات المستعملين، وتدبير فعال للجوالن وشبكة الصرف الحضرية، ونظام 
لتمويل القطاع، مما سيعمل على الرفع من مهنية القطاع وتحديث اإلطار المؤسساتي على مستوى 

  .والمدن الكبرى، ومراجعة اإلطار القانوني والتنظيمي ألنشطة النقل الحضرياإلدارة المركزية 
  

 2007وقد تم إحداث صندوق لدعم النقل العمومي الحضري والنقل الرابط بين المدن سنة 
 2009 و2008 مليون درهم، مع المحافظة على نفس المبلغ برسم سنتي 400بغالف مالي يصل إلى 
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  .2011 سنة سم بر مليون درهم300 و2010و
  :ور التاليةاترتكز اإلستراتيجية الوطنية للنقل الحضري حول المحو

  

تحديد استراتيجيات  تعمل على كبرىفي جميع المدن الخاصة بالنقل جديدة  سلطات إحداث 
  وتتبع نتائجها؛وتنظيم شركات النقل الحضري النقل الحضري ومخططات 

 
 بصياغة السياسات الوطنية والسهر على تنفيذها  تتكلف،إحداث هيئة على المستوى المركزي  

. ومنح الدعم لفائدة السلطات المكلفة بالنقل على مستوى المدن الكبرى وتعزيز قدرات القطاع 
كما يتوقع إحداث لجنة وطنية لتنمية النقل الحضري وكذا إعداد برنامج عمل قسم التنقالت 

 الحضرية والنقل؛
  

لعام والخاص من أجل تحسين تدبير الموارد وتسريع وتيرة  إحداث شراكة بين القطاعين ا 
 تحديث القطاع؛

  

إحداث آليات مستدامة لتمويل االستثمارات الالزمة لهذا القطاع  بشروط مناسبة ال تتعدى سعر  
 . التزامات المرفق العمومي

     

شاريع خطوط وقد تم اعتماد المشاريع المهيكلة في إطار هذا المنظور ويتعلق األمر أساسا بم
 3,9 مسافر يوميا بتكلفة تصل إلى 180.000 على نقل ة كلم قادر21الترامواي بالرباط على مسافة 

 250.000 على نقل رة كلم قاد30بالدارالبيضاء على مسافة وخطوط الترامواي ماليير درهم، 
رباط خالل شهر ومن المتوقع إنطالق استغالل شبكة ال.  مليار درهم 6,4مسافر يوميا بتكلفة تبلغ 

  .2012 وشبكة الدارالبيضاء في دجنبر 2011يناير 
  

 نلمستعمليل حماية القدرة الشرائية هاجسأسعار النقل بواسطة الترامواي وسيراعى في تحديد 
  .من جهة، وكذا ضمان االستقرار المالي لهذا النظام من جهة أخرى

  

  الرياضيةتوسيع الولوج إلى البنيات التحتية الثقافية و 4.2.2.2
  

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

  

ويتعلق األمر بضمان ولوج الساكنة األكثر خصاصا إلى مرافق الترفيه والتنشيط واللهو مع 
 تربوية وفضاءات -ات السوسيوتنمية المساحات الخضراء والقاعات الرياضية والمسابح والمركب

  .   لممارسة الرياضة والتنشيط
  

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

  

ويتعلق األمر على الخصوص بإنشاء مؤسسات القرب والمتمثلة أساسا في دور الثقافة والمسارح 
وباإلضافة إلى . ة ومعاهد الموسيقى، وذلك بشراكة بين الدولة والجماعات المحليةوالمكتبات العمومي

 بالرباط الممول من طرف العصريةإنجاز مؤسسات ثقافية ذات طابع وطني كالمتحف الوطني للفنون 
  .الميزانية العامة بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية

  

 وفي إطار تعزيز البنيات التحتية الثقافية سيتم إنطالق أشغال بناء مسرح وباإلضافة إلى ذلك،
 متر مربع، 27.100كبير بالرباط بمنطقة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق يمتد على مساحة تصل إلى 

 باإلضافة إلى ا مقعد2.050يضم على الخصوص قاعة كبيرة للعروض بطاقة استيعابية تصل إلى 
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  . شخص205 و7.000 وكذا مدرج بطاقة استيعابية تصل على التوالي إلى قاعة للعروض المسرحية
      

ما يتعلق بالبنيات الرياضية تم إعداد خارطة الطريق من أجل تنفيذ التعليمات الملكية في و
السامية المتضمنة في الرسالة التي وجهها جاللة الملك للمشاركين في األيام الوطنية للرياضة المنعقدة 

  . من أجل إعطاء نفس جديد للرياضة الوطنية2008 أكتوبر 25و 24يومي 
  
 إلى إستراتيجيتين على المدى القصير 2009تنقسم خارطة الطريق التي تم إعدادها في شتنبر و

 مركز 1.000على الخصوص إلى إنجاز تهدفان على التوالي  2016 و2012والمتوسط في أفق 
جم االستثمارات ومضاعفة عدد الرياضيين للقرب ومضاعفة ثالث مرات لحرياضي -سوسيو

  .  المؤهلين في مختلف األنواع الرياضية
  

وفي هذا اإلطار، تم وضع لبنة أولى في مسار تأهيل اإلطار القانوني المنظم للرياضة، وذلك 
 30-09 على مشروع قانون رقم 2009 شتنبر 10من خالل مصادقة مجلس الحكومة خالل اجتماع 

  :ويهدف هذا النص إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية. لبدنية والرياضةيتعلق بالتربية ا
  

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

  

  تعزيز التنافسية والشفافية لدى الفاعلين الرياضيين؛ 
  

  ؛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 

  

يهدف مشروع هذا القانون كذلك إلى ضمان حقوق مختلف المتدخلين في المجال الرياضي و
 . وكذا تحديد التزاماتهم

   
  .إنجاز البنيات التحتية الرياضية عبر تسريع وتيرة اإلنجازوباإلضافة إلى ذلك، ستتم مواصلة 

  

 82ويتعلق األمر بإتمام األشغال بثالثة مالعب كبرى ويتعلق األمر بملعب بطنجة على مساحة 
 هكتارا بتكلفة تصل 58 مليون درهم، وملعب بمراكش على مساحة 845هكتارا بتكلفة تقدر بحوالي 

 وملعب 2010قع انطالق استغالل هذين الملعبين في نهاية سنة  مليون درهم، ومن المتو830إلى 
 مليون درهم ومن المرتقب أن تنتهي األشغال 860 هكتارا بتكلفة تقدر ب 60بأكادير على مساحة 

كما سيتم الشروع في إنجاز أشغال المركب الرياضي الكبير . 2011بهذا المركب الرياضي في أفق 
  .  ماليير درهم2,1 هكتار بتكلفة تصل إلى 100بالدار البيضاء على مساحة 

  

 كما سيتم إصالح المراكز الرياضية وتوفير الفضاءات الرياضية عن قرب كمالعب األحياء 
والقاعات المغطاة من أجل توسيع مجال ممارسة الرياضة بجميع أنحاء البالد لفائدة األطفال في 

ألشخاص المعاقين، قصد تشجيع تألق المنتخبات األحياء شبه الحضرية والعالم القروي وكذا لفائدة ا
  .الوطنية وظهور أبطال الغد في مختلف األنواع الرياضية

  

وتجدر اإلشارة كذلك إلى أنه في إطار تعزيز الكفاءات ، تم إنجاز األكاديمية الدولية محمد 
  .السادس أللعاب القوى بإفران وكذا بناء خمسة مراكز جهوية للتكوين
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جاه، تم اعتماد سياسة التعاقد بخوص العالقة بين الدولة والجمعيات والجامعات وفي نفس االت
  .     المعنية وذلك على شكل عقود برامج أو عقود أهداف

  

  ةــ الجهوي5.2.2.2
  

عرفت سياسة الجهوية منعطفا جديدا مع تنصيب صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا 
 عضوا من مختلف التيارات من 21لجهوية التي تتكون من ارية ا للجنة االستش2010ر  يناي10في 

كما ستشكل تطورا مؤسساتيا مهما . أجل اقتراح تصور مغربي للجهوية الموسعة تالئم الواقع المغربي
كما ستمكن الجهوية كذلك من . في عملية تحديث بنيات الدولة وفي نظام التدبير الترابي للمملكة

القطاعية التي يتم إنجازها بمختلف الجهات مع مراعاة خصوصيات وإمكانيات ضمان التقائية البرامج 
 .  كل جهة وكذا تعزيز جاذبية مختلف الجهات للمستثمرين المغاربة واألجانب

  
 يجب أن ترتكز هذه المقاربة على المحاور األربعة األساسية ،طبقا للتعليمات الملكية الساميةو
 :التالية

  
 ؛ة وثوابتها، في وحدة الدولة والوطن والتراب التشبث بمقدسات األم 

 

 ؛ والتالحم بين المناطق، في مغرب موحد الذي يهدف إلى التكاملالتضامنمبدأ االلتزام ب 
  

التناسق والتوازن في الصالحيات واإلمكانات، وتفادي تداخل االختصاصات أو البحث عن  
 ؛اتتضاربها بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسس

  

 .نتهاج الالتمركز الواسع، في نطاق حكامة ترابية ناجعةا 
 

 لجاللة الملك قبل نهاية اقدم استنتاجاتهأن ت اللجنة الوطنية المذكورة أعاله ومن المفروض على
  .العامهذا 

 

  اإلداريتعزيز الالمركزية والالتمزكز  6.2.2.2
  

   الالمركزية1.6.2.2.2
  

 للتنمية الئمةالظروف المتوفير  الديمقراطية المحلية و جديد نحو تعزيزتم قطع شوطقد ل
  المتعلق بالقانون 2009 فبراير 18 على المستوى المحلي وذلك من خالل إصدار ظهير االقتصادية

 من أجل مزيد  من االستقاللية والشفافية 2002 الذي يغير ويتمم الميثاق الجماعي لسنة 17-08رقم 
  . لعمل الجماعات المحلية

  

  :تكز هذا اإلصالح حول ثالثة محاور أساسيةير
  

تعزيز الحكامة المحلية من أجل تشجيع المجالس الجماعية على تكوين أغلبية متجانسة وكذا  
تفعيل دور اللجان الدائمة وتحسين دور المنتخبين وتقوية اإلدارة المحلية من خالل مراجعة 

ب العامين ومجال تطبيقها وذلك على أنظمة تفويض السلط وتحديد بشكل دقيق لصالحيات الكتا
 مستوى تدبير اإلدارة المحلية ؛

 

تعزيز تدبير المدن الكبرى وتعزيز وحدة المدينة من خالل تحديد دقيق إلختصاصات مجالس  
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 المقاطعات؛    
 

إحداث آليات جديدة من أجل تعزيز التعاون والشراكة بين الجماعات المحلية من أجل تدبير  
 والمرافق الجماعية وبين الجماعات المحلية والقطاع الخاص وفاعلين آخرين أمثل للتجهيزات

على المستوى المحلي وذلك لتمكينها من تبادل الوسائل بغية إنجاز بعض المشاريع الخاصة 
 .وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للسكان

  

جاه تبسيط المساطر وبالموازاة مع ذلك، تم مراجعة النظام المالي للجماعات المحلية في ات
والتخفيف من الوصاية خاصة على مستوى المصادقة على مشاريع ميزانياتها المقترحة من أجل 

كما تم تقليص مجال تطبيق المراقبة القبلية باإلضافة إلى حذف ثنائية . اإلسراع بدخولها حيز التنفيذ
ية ووزارة الداخلية وكذا تبسيط كل من وزارة االقتصاد والمالاقبة المالية التي كانت تمارسها المر

 .مساطر االلتزام بالنفقات
  

كما تم على مستوى العالقات بين الدولة والجماعات المحلية ، تعزيز منطق المواكبة بشكل 
  .تدريجي بدل سلطة الوصاية التي كانت سائدة من قبل

  

ة من الفاعلين ليتهدف إلى جعل الجماعات المحي اضح أن نجاح عملية الالمركزية التومن الو
  .     تعزيز الكفاءات سواء لدى المنتخبين أو األطر التنفيذية المحليةيستلزماألساسين للتنمية الترابية، 

  

  اإلداري الالتمزكز 2.6.2.2.2
   

 تم إحداث لجنة تقنية وزارية مكلفة 2009 يوليوز 30طبقا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب 
ستقترح، في إطار توزيع محكم للمسؤوليات والكفاءات التي تمركز اإلداري إعداد الميثاق الوطني لالب

  :بين اإلدارات المركزية ومصالحها الالممركزة على المستوى الترابي، إنجاز ثالث أهداف رئيسية
      

 المساهمة في تعزيز الديمقراطية المحلية؛ 
 

 تظارات المحلية؛تحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين وفقا للحاجيات واإلن 
  

 .  تعزيز فعالية وكفاءة اإلدارات الالممركزة 
  

 إلى ترشيد توزيع المهام بين اإلدارات اإلداريترمي سياسة الالتمركز وباإلضافة إلى ذلك، 
المركزية للوزارات ومصالحها الالممركزة ، وهو ما يشكل عامال أساسيا في فعالية تدخالت اإلدارة 

  . قاوالتلفائدة المواطنين والم
  

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

 معرفتهم الميدانية خيرة في تحديد األولويات المحلية وذلك بفعل مع إشراك هذه األتمثيلياتها المحلية
  .واحتكاكهم الدائم باهتمامات الساكنة

  

تتوفر هذه المقاربة المعتمدة، في إطار تعاقدي ينظم العالقات بين اإلدارات المركزية ومصالحها 
  : الخارجية، على ثالث مميزات

 
 تقريب اإلدارة من المرتفقين في إطار سياسة القرب؛ 
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ما سيمكن مرات عبر إشراكها في تحديد وتنفيذ البرامج تثمين نظام المصالح الخارجية للوزا 
 من تنمية حس المسؤولية وروح المبادرة لديها؛

  

تشجيع سياسة الشراكة مع نظيراتها داخل الجماعات المحلية والنسيج الجمعوي المحلي بفضل  
  .هامش اتخاذ القرار الذي تتوفر عليه

 

 والبرمجة المتعددة السنوات مع تقييم دوري سيتم تفعيل البرامج المعتمدة في إطار التعاقد
  .للنتائج

  

 نقلة نوعية في هذا االتجاه، من خالل إدراج البعد الجهوي على 2006لقد عرفت ميزانية سنة 
مستوى تصنيفات الميزانية وذلك إلى جانب التصنيفات اإلدارية والوظيفية واالقتصادية التي كان 

راءة الميزانية بالتعرف بشكل مباشرة على حصة كل جهة على سمح أثناء قيما موذلك . معموال بها
  .  حدة من المجهود االستثماري للدولة ومن نفقات التسيير العادية دون نفقات الموظفين

  

سيتم تعميم هذه العملية بشكل تدريجي على كافة النفقات التي يمكن توزيعها جهويا مهما كانت و
  .طبيعتها

  

  . ، تم اقتراح ميزانيات الوزارات في إطار جهوي2011لمالية لسنة بالنسبة لمشروع قانون او
  

   تأهيل العالم القروي3.6.2.2.2
      

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

  . بالتعليم والصحة وفك العزلة والبعد عن المراكز االقتصادية الحيوية للبالد
  

  .وفي هذا اإلطار، تم تسجيل نتائج ملموسة وذلك بفضل المجهودات المبذولة إلى حد اآلن
  

ويتم في هذا الصدد تفعيل البرامج الرامية إلى تحسين أداء القطاع الفالحي، وتنويع مصادر 
لساكنة القروية، والرفع من نسبة التمدرس بالعالم القروي خاصة لدى الفتيات، بفضل تكثيف دخل ا

شبكة مؤسسات التعليم األساسي وتوفير مساكن للمعلمين بهذه المناطق ومضاعفة عدد الداخليات 
تقديم والمطاعم المدرسية وتجهيز المدارس بالمعدات الصحية وشبكات التطهير وإنجاز البنيات التحتية ل

  .العالجات الطبية
  

ومن جهة أخرى، فقد سجلت البرامج المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب والربط بالشبكة 
 بتكلفة 1996 دوار من الكهرباء منذ سنة 35.000الكهربائية نتائج إيجابية، وهكذا استفاد حوالي 

 في 1995سنة % 18روي تصل إلى لم تكن نسبة كهربة العالم الق.  مليار درهم17إجمالية تصل إلى 
نسبة التزود أن كما  . 2012سنة % 100  ومن المتوقع أن تصل إلى 2010سنة % 98حين بلغت 

% 14 مقابل 2010في أفق % 91ستصل إلى و 2009سنة % 89العالم القروي تصل إلى في بالماء 
عبر االنتقال من إنجاز كما تم تسريع وتيرة البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية . 1994سنة 

 كلم، وذلك من أجل فك العزلة عن العالم 2.000 كلم سنويا من الطرق والمسالك القروية إلى 1.500
بفضل إنجاز وتهيئة و.  حسب التوقعات األصلية2015 عوض 2012في أفق % 80القروي بنسبة 

ها بشراكة بين ميزانية  مليار درهم يتم تمويل14,43 كلم بكلفة إجمالية تصل إلى 15.500وتحسين 
% 64الدولة والصندوق الخاص بالطرق والجماعات المعنية، بلغت نسبة فك العزلة عن العالم القروي 

  .2009في نهاية سنة 
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في " باكت"نفس اإلطار، وللحد من عزلة الساكنة القروية، تم الشروع في إنجاز برنامج في و
، ليشمل 2011 الولوج إلى الهاتف النقال في أفق إطار الخدمة العمومية لالتصاالت، بهدف تعميم

  . مليار درهم1,44 جماعة تضم ما يناهز مليوني نسمة بتكلفة تقدر ب 9.263
  

   إحداث أقطاب جهوية للتنمية4.6.2.2.2
 

ومن أجل تعزيز دينامية التنمية الجهوية، تم إطالق أوراش بنيوية كبرى وذلك من أجل إحداث 
  :  الواجهة المتوسطية للبالد ويتعلق األمر بـأقطاب مندمجة خاصة على

  

 ةمركب طنجة المتوسطي الذي يضم بنيات تحتية تتعلق بالموانئ والطرق والطرق السيار 
ولقد عرف هذا المركب دفعة . والسكك الحديدية ومناطق حرة للوجستيك والتجارة والصناعة

 مشروع 2009 يونيو 17في جديدة بتدشين صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا 
 تصل إلى خمسة ماليين استيعاب بطاقة 2 طنجة المتوسط  المسمىميناء جديد في المياه العميقة

 بالنسبة للشطر األول ردرهمييمال 8,9 ماليير درهم منها 13,4صندوق حديدي بتكلفة تبلغ 
 ؛حاويةمما سيمكن من رفع طاقته االستقبالية إلى ثمانية ماليين 

 
مية الجهة الشرقية الذي يضم باإلضافة إلى القطب الفالحي لمداغ الذي يندرج في إطار قطب تن 

وجستيك للامخطط المغرب األخضر والقطب التقني بوجدة والمنطقة الصناعية بسلوان ومنطقة 
 بميناء الناضور؛

  

كما تم، عبر مختلف جهات المملكة ، برمجة أقطاب أخرى ذات مصلحة عامة أو ترتكز بشكل 
  .  خاص على تثمين المؤهالت المحلية

  

وهكذا، ستكون هذه البرامج مدعومة من طرف صندوق التنمية الجهوية بمساهمة من الدولة 
والجماعات المحلية المعنية والهيئات العمومية والمؤسسات البنكية العمومية والخاصة في توفير 

 مراحل عملية االستثمار وانطالق التمويل التكميلي أو في مواكبة أصحاب المشاريع خالل جميع
  .       المشروع واإلنتاج

  

   تعزيز التدبير العمومي 3.2
  

 في ظرفية  تتميز بهاجس مضاعف لمواصلة 2011برسم سنة قانون المالية يتم إعداد مشروع 
  . عملية تعزيز التدبير العمومي

  

   تعزيز التدبير العمومي1.3.2
 

الرفع من شفافية وفعالية التدخالت العمومية للدولة من أجل يروم إصالح التدبير العمومي إلى 
االستجابة للمتطلبات الملحة للساكنة، كإحدى األولويات األساسية للحكومات على الصعيد الدولي 

  .خصوصا مع ظهور مجتمع مدني نشيط
  

 وقد تم قطع أشواط مهمة في هذا المجال من طرف بالدنا على مستوى إصالح اإلدارة ومسلسل
  .الميزانية

  

  إصالح اإلدارة 1.1.3.2
  

بفعل التحوالت العميقة لدور الدولة، تمثلت على الخصوص في تخلي اإلدارة عن مهام إنتاج 
بعض السلع والخدمات التجارية وبعض العمليات اإلجرائية والتنفيذية نتيجة لعمليات الخوصصة 
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مطالبة بإصالح عميق يشمل مهامها وتفويض تدبير بعض األنشطة للقطاع الخاص، أصبحت اإلدارة 
وبنياتها بغية مالءمتها مع هذا السياق واالستجابة للحاجيات االجتماعية واالقتصادية للمواطنين 

  . والمقاوالت باعتبارهم زبناء ومرتفقين للخدمة العمومية
  

ويكتسي هذا اإلصالح طابعا مهما واستعجاليا خصوصا أن جودة الخدمات المقدمة من طرف 
دارات العمومية أضحت عامال في تحديد تنافسية الدول في جلب االستثمارات والرساميل األجنبية اإل

  .الالزمة لتنميتها
  

وسيتم تكثيف الجهود من أجل إرساء دعائم إدارة فعالة وقادرة على تحفيز التنمية االقتصادية 
  . انوا أو مقاوالتالمستدامة وتقديم خدمات ذات جودة بأقل تكلفة للمرتفقين، مواطنين ك

  

 حساب خاص 2005وبهدف دعم تفعيل هذا اإلصالح، ُأحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 
  :، ويتوخى تحقيق األهداف األساسية التالية"صندوق تحديث اإلدارة العمومية"للخزينة يسمى 

  

  تشجيع ظهور دينامية التغيير والتحديث المستمر داخل اإلدارات؛ 
  

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

  

  دعم وتتبع تنفيذ مشاريع التحديث المقترحة من طرف مختلف الوزارات؛ 
  

  .مواكبة المبادرات الخالقة  في مجال تحديث اإلدارة 
  

  :ث التاليةهذا، ويرتكز إصالح اإلدارة حول المحاور األساسية الثال
  

  مالءمة البنيات اإلدارية؛ 
  

  تحديث تدبير الموارد البشرية؛ 
  

 .تبسيط المساطر اإلدارية واعتماد اإلدارة اإللكترونية 
  

   مالءمة البنيات اإلدارية 1.1.1.3.2
  

أضحى من الالزم على اإلدارة مالءمة بنياتها مع تطور المهام المنوطة بها، نتيجةً لعمليات 
 بعض األنشطة غير الرئيسية للقطاع الخاص وتقدم مسلسل الالتركيز والمعتمد الخوصصة وتفويت

على توزيع جديد لالختصاصات والمهام بين اإلدارات المركزية وتمثيلياتها المحلية، كما سبقت 
  .اإلشارة إلى ذلك أعاله بمناسبة التطرق لتثبيت العمل الحكومي على المستوى الترابي

  

  ر الموارد البشرية  إصالح تدبي2.1.1.3.2
  

يهدف تحديث تدبير الموارد البشرية إلى الرفع من الفعالية وتعزيز الجوانب المهنية والكفاءات 
  :داخل الوظيفة العمومية، ويرتكز هذا اإلصالح على ثالثة محاور رئيسية

  

  وضع اآلليات الالزمة إلقامة تدبير توقعي للموارد البشرية؛ 
  

 لتدبير الموارد البشرية؛إرساء دعائم ثقافة جديدة  
  

 .مأسسة التكوين المستمر 



 2011مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

    مذكرة تقديم
 
 

92 

  

   وضع آليات تدبير توقعي للموارد البشرية1.2.1.1.3.2
  

تتجلى هذه اآلليات أساسا في إعداد الدالئل المرجعية للوظائف والكفاءات الهادفة إلى وضع 
خاصة بكل قطاع تصنيف ألنشطة مختلف القطاعات الوزارية ولموظفيها وتحديد الوظائف المثلى ال

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 
يمها على هذا األساس من أجل المستويين الكمي والنوعي وتطورها المستقبلي، وبالتالي إعادة تنظ

مالءمة الكفاءات مع التطورات المرتقبة، وتحسين الرؤية المتعلقة بالموارد البشرية على المدى 
  .القصير والمتوسط

  

وبفضل تعزيز األنظمة المعلوماتية المخصصة لتدبير الموظفين، تمت تغطية جل القطاعات 
  . اف الموظفين واألطرالوزارية بدليل للوظائف والكفاءات يخص أهم أصن

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

  .المرجعية للوظائف والكفاءات
  

  إرساء ثقافة جديدة لتدبير الموارد البشرية 2.2.1.1.3.2
  

لكفاءة، ويرتكز تطبيقها على تعتمد الثقافة الجديدة لتدبير الموارد البشرية على االستحقاق وا
  :المبادئ التالية 

  

 ضمان اإلنصاف والشفافية في ولوج الوظيفة العمومية ونظام األجور؛ 
 

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

  ط؛تقييم الموظفين على أساس المردودية وحسن األداء وتوسيع شبكة التنقي 
  

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

  

  مأسسة التكوين المستمر 3.2.1.1.3.2
 

يهدف التكوين المستمر إلى مالءمة التخصصات المتواجدة مع الكفاءات المطلوبة حسب الدليل 
َعد من طرف كل قطاع وزاري من أجل تمكينه من أداء المهام المرجعي للوظائف والكفاءات الم

  .المنوطة به في أحسن الظروف و بأقل تكلفة
 

  وضع اإلدارة اإللكترونيةو تبسيط المساطر اإلدارية  3.1.1.3.2
  

  تبسيط المساطر اإلدارية   1.3.1.1.3.2
  

تحسين جودة الخدمات  جانبا مهما من تخليق الحياة العامة واإلدارية يمثل تبسيط المساطر
  . المقدمة للمرتفقين

  

ويتعلق األمر بعملية تهم جميع القطاعات الوزارية التي تعمل على الرفع من كفاءاتها والتخفيف 
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  .  من اإلكراهات اإلدارية والمساهمة في تقليص تكاليف التسيير وتحسين عالقات اإلدارة بمرتفقيها
جل االستبدال بشكل تدريجي لنظام التصريح وسيتم بشكل خاص، مواصلة المجهودات من أ

  . بآخر يقوم على الترخيص المسبق من أجل ممارسة عدد متزايد من األنشطة
  

ويشكل إعداد كراسات المساطر المتعلقة بمهام مختلف القطاعات الوزارية، باإلضافة إلى كونها 
لتحديد وحذف المساطر المتكررة وسيلة فعالة لتعزيز شفافية المساطر اإلدارية إزاء العموم، مناسبة 

  . وغير الالزمة
  
  
  
  

  وضع اإلدارة اإللكترونية 2.3.1.1.3.2
  

هذا، ويعرف تبسيط المساطر اإلدارية وتيرة مرتفعة، وذلك بفضل االبتكارات التكنولوجية التي 
، تمكن من تقليص آجال تداول ومعالجة المعلومات ورفع الطابع المادي عن المساطروفي هذا الصدد

تحظى اإلدارة اإللكترونية بأهمية خاصة من طرف الحكومة ويندرج اعتمادها في إطار نظرة شمولية 
  .ومندمجة لتنمية مجتمع المدارك والمعلومات تدريجيا

  

في هذا اإلطار، يروم المخطط الوطني اإلستراتيجي لتكنولوجيات اإلعالم والتواصل للفترة و
غرب من أجل تمكينه من لعب دور القاعدة الجهوية  إلى االرتقاء بوضعية الم2009-2012

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

  

ساسية لالتصاالت سواء بالمجال الحضري وقد تم بذل مجهودات هامة من أجل تنمية البنيات األ
أو القروي، وتوسيع الولوج إلى األنترنيت، وتعزيز الشعب المعلوماتية على مستوى التكوين، وتعميم 

  .الخاص بمنظومة التربية والتكوين" جيني"برنامج 
  

بين وفي ما يخص اإلدارة اإللكترونية، تهدف العمليات المبرمجة إلى تبسيط وتحسين العالقات 
  :الفاعلين العموميين والخواص على عدة مستويات

  

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

 وضع إطار عام يهدف إلى ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية :ما بين الوزارات  
وتتعلق األنظمة المعلوماتية والبرامج . شارتهاواالستعمال المشترك للوسائل الموضوعة رهن إ

) الميزانية اإللكترونية(التي شُرع العمل بها أو توجد في مرحلة التطوير أساسا بتدبير الميزانية 
  ونظام التدبير المندمج لموظفي الدولة ونظام التدبير المندمج للنفقات؛

  

ئات العمومية على شبكة االنترنيت،  تنمية مواقع مختلف الهي:في ما يخص العالقات مع العموم 
سواء تعلق األمر بالوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات المهنية 

وتشمل هذ العملية خدمات العدل . من خالل فتح إمكانية تحميل االستمارات اإلدارية عن بعد
  .مستقبل القريب وثائق الحالة المدنيةوالمحافظة العقارية والتشغيل، وسيتم تعميمها لتشمل في ال

  

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

 عبر إمكانية تحميل طلبات العروض ودفاتر والعمليات الضريبية والجمركية، وكذا الصفقات العمومية
 .التحمالت والولوج إلى نتائج فتح األظرفة باإلضافة إلى إمكانية الترشح عن بعد
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  إصالح تدبير الميزانية 2.1.3.2
  

يهدف إصالح مسلسل إعداد وتنفيذ الميزانية، الذي تم الشروع في تطبيقه على نطاق واسع، إلى  
داري عبر تكريس االنتقال من منطق الوسائل إلى منطق حسن األداء والنتائج تحسين فعالية الجهاز اإل

وضمان شفافية الحسابات العمومية والنهوض بثقافة تقديم الحساب الموازني وتقييم السياسات 
  . العمومية

  

  :وتتمحور المقاربة المعتمدة حول ست دعامات أساسية
  

  ؛"تماداتشمولية االع"تبسيط طرق تنفيذ الميزانية عبر  
  

 اعتماد البرمجة المتعددة السنوات؛ 
  

  تشجيع التعاقد والشراكة؛  
  

  مالءمة مراقبة النفقات العمومية مع المحيط الجديد للميزانية؛ 
  

  .إدراج مقاربة النوع في سياسة الميزانية 
  

   شمولية االعتمادات 1.2.1.3.2
  

في مرونة أكبر لمساعدين واآلمرين ا 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 على أن تم تعميمها بشكل شبه 2002وقد انطلقت هذه المبادرة منذ سنة 
وفي ما يخص مؤشرات األداء المتعلقة بالعمليات . 2010 االستثمار في نهاية سنة كلي على ميزانية

  .الملتزم بتنفيذها، فيتم تجميعها وعرضها على البرلمان سنويا مرفقة بمشاريع الميزانيات القطاعية
  

وموازاة مع ذلك، يتم اعتماد مسلسل افتحاص األداء، حيث بلغ عدد القطاعات الوزارية التي 
 قطاعا، حيث أمكن تحديد نقاط القوة 22 ما مجموعه 2010 مهام االفتحاص مع نهاية سنة شملتها

  .وكذا نقاط الضعف التي يتعين تجاوزها
  

وقد تم إدراج افتحاص األداء بتعاون مع هيآت المراقبة، خاصة منها المفتشية العامة للمالية 
ل منهجي وفقا للضوابط والممارسات الدولية ولهذه الغاية، تم إعداد دلي. والمفتشيات العامة للوزارات
  . المعمول بها في هذا المجال

  

   اعتماد البرمجة المتعددة السنوات  2.2.1.3.2
  

يهدف إطار النفقات على المدى المتوسط  الذي تم تفعيله تدريجيا والذي يمتد على مدى ثالث 
ر زمني متعدد السنوات وذلك من أجل سنوات ويتم تحيينه سنويا ، إلى تحسين برمجة الميزانية في إطا

  :بلوغ األهداف التالية
 

  تعزيز انسجام اإلطار الماكرو اقتصادي واإلطار الموازني؛ 
  

توضيح الرؤية بالنسبة لآلمرين بالصرف في ما يخص تطور النفقات العمومية على المدى  
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  المتوسط ومالءمتها مع أهداف التحكم في المالية العمومية؛
 .اتيجيات والسياسات القطاعية المعتمدة من طرف الحكومة وسياسة الموازنةتنسيق االستر 

  

مدى المتوسط، تم إصدار منشور للوزير األول الومن أجل تسهيل تفعيل إطار النفقات على 
 وأعدت مديرية الميزانية دليال منهجيا تم تعميمه على مختلف القطاعات 2007 فبراير 8بتاريخ 
  . الوزارية

  

، سيتم وزارات 9 ما مجموعه 2008  و2007سنتي   خالل مرحلة تجريبية شملتهذا، وبعد
توسيع تطبيق مقاربة إطار النفقات على المدى المتوسط موازاة مع تحسين اآلليات المرتبطة بهذا 

 بلغ عدد القطاعات 2010في نهاية غشت . اإلطار وانخراط كل القطاعات ضمن هذا اإلصالح
  . قطاعا14ذا اإلصالح الوزارية المنخرطة في ه

  

   تشجيع عالقات الشراكة 3.2.1.3.2
  

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

تقديم الخدمات االجتماعية وإنجاز مشاريع التنمية أو تحمل ، بهدف المدني ومكونات القطاع الخاص
  . خدمات ذات مصلحة جماعية

  

 المشترك للموارد االستعمالتنسيق جهود مختلف المتدخلين المحليين من خالل وتتيح هذه اآللية 
 نسجام واالساهم في إضفاء المزيد من الفعاليةوت، ألهداف محددةالبشرية والمادية والمالية المتوفرة 

  .والتقليص من تكلفتهاة الخدمات  الرفع من جودمن أجلعلى هذه التدخالت 
  

   إصالح مراقبة النفقات العمومية4.2.1.3.2
  

يهدف تعزيز المراقبة وتحديث آليات العمل وتحسين كفاءة األشخاص المشرفين على هذه 
دات في إنجاز األهداف التي الرقابة، إلى المساهمة في حماية المال العام وضمان استعمال اإلعتما

  .     في الميزانيةرصدهاتبرر 
   

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

  

  النتائج وتقييم األداء؛منطق تدبير الميزانية المرتكز على  
  

منطق تبسيط المساطر خاصة عبر إحداث مخاطب وحيد من أجل تفادي تعدد البنيات وتكرار  
وقد تم في هذا اإلطار، إلحاق المراقبة العامة لاللتزام بالنفقات . تدخالت المصالح المالية

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

 المصالح الالممركزة؛
  

منطق تقديم الحساب من طرف المسؤولين عن البرامج في ما يخص إنجاز األهداف المسطرة  
لقة بالتدبير واالفتحاص لهم، وهو ما يفرض عليهم اكتساب آليات اإلصالح وتنمية قدراتهم المتع

من أجل القيام بالمراقبة القبلية للمشروعية وتقييم األداء وبالتالي تسهيل التطبيق التدريجي 
 . للمراقبة التراتبية للنفقة حسب األهمية ومدى قدرتهم على تحمل هذه المسؤولية
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 تدبير القطاع وهكذا، يتم تعديل الرقابة القبلية للمشروعية ومطابقة القوانين حسب مستوى
  . الوزاري وقدرتها على اعتماد رقابة داخلية للتدبير داخل بنياتها اإلدارية

  

وموازاة مع ذلك، تم تفعيل عمل نظام التدبير المندمج للنفقات الذي يهدف إلى تنسيق األنظمة 
  . المعلوماتية لمختلف المصالح المتدخلة في مسلسل النفقة العمومية

  

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

  .مباشرة بعد نهاية السنة المالية المعنية، مما سيعزز دور البرلمان في مراقبة العمل الحكومي
  

  إدراج مقاربة النوع 5.2.1.3.2
  

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 

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد
  

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

، على "النفقات"أو" الموارد"عيشهم على أساس تحليل عميق لتأثيرات الميزانية، سواء على مستوى 
  .ربية بمختلف مكوناتهامجموع الساكنة المغ

  

ومن أجل تعميق اإلصالحات التي تم إطالقها وتجسيدها على أرض الواقع ، يجب تضمينها في 
  . اقرب اآلجال الممكنة في إطار مشروع إصالح القانون التنظيمي للمالية

  

  تكريس سياسة االنضباط الموازني 2.3.2
  

تفادي تفاقم هشاشة المالية الخارجية على لا يعتبر استقرار اإلطار الماكرو اقتصادي شرطا أساسي
مستوى الموجودات من العملة الصعبة ووضعية الحساب الجاري لميزان األداءات ونسبة المديونية 

ويرتبط هذا التوازن في جانب كبير منه بالتحكم في المالية . وكذا التنمية االقتصادية المستدامة
  . العمومية

  

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

  

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

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

  التحكم في النفقات 1.2.3.2
  

يهدف التدبير الصارم للموارد العمومية إلى التحكم في تطور مختلف مكونات الميزانية العادية 
  .ا في حدود مقبولةأي نفقات الموظفين ونفقات المعدات والتحمالت المشتركة وخدمة الدين وحصره
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  نفقات الموظفين والتحكم في كتلة األجور 1.1.2.3
  

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

  

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

  

وهكذا تم إيالء اهتمام خاص للتحكم في تطور عدد الموظفين ولحصة كتلة األجور من الناتج 
  . 2009سنة % 10,3 إلى 2005سنة % 11,7الداخلي الخام إذ انتقلت من 

  

ويتعلق األمر على . ابير المواكبة الرامية إلى التحكم في أعداد الموظفينستتم مواصلة تدو
  :الخصوص بما يلي

  

 حصر إحداث المناصب المالية الجديدة وربطها بحاجيات القطاعات التي تحظى باألولوية؛ 
 

 ؛حذف المناصب الشاغرة وغير المستغلة في نهاية كل سنة 
  

  ؛بها على التقاعدحذف المناصب الشاغرة على إثر إحالة أصحا 
  

 منع توظيف األعوان المؤقتين في إطار أي تنزيل مالي؛  
  

 وحذف هذه الساللم من شبكة أجور 4 إلى 1منع التوظيف في الساللم الدنيا المرتبة ما بين  
  . الوظيفة العمومية

  

  نفقات المعدات والنفقات المختلفة  2.1.2.3.2
  

عنصرا أساسيا باعتبارها أهمية بالغة  لنفقات المختلفةلتحكم في تطور نفقات المعدات واا يكتسي
  : وقد تم في هذا اإلطار اتخاذ اإلجراءات التالية.في نمط عيش اإلدارة

  

تقويم وضعية بعض بنود الميزانية التي لم تكن االعتمادات المرصدة إليها تمثل التحمالت  
هالك الماء والكهرباء  باسترتبطةالنفقات المويتعلق األمر على الخصوص ب. الحقيقية

وقد تم بالموازاة مع .  والنقل التي عرفت تراكم مبالغ هامة من متأخرات األداءواالتصاالت
ذلك، اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تراكم هذه المتأخرات عبر إقرار إلزامية أداء هذه النفقات 

 ة؛باستعمال السيمات ومنع تحويل االعتمادات من بنود الميزانية المعني
 

تهيئة المقرات وتأثيثها وتهيئة تحديد صارم لبعض أنواع النفقات الجارية كتلك المرتبطة ب 
 الزمة، غير الالتظاهراتة وتنظيم المؤتمرات والملتقيات ومختلف يوتجهيز المساكن الوظيف

وذلك من أجل تعزيز المجهودات الرامية إلى تقليص نمط عيش اإلدارة والتحكم في نفقات 
 .العاديةالتسيير 

  
   2011وهكذا، بلغت اإلعتمادات المخصصة في هذا اإلطار برسم مشروع قانون المالية لسنة 

 ، أي بانخفاض يقدر ب 2010 مليون درهم سنة 27.177 مليون درهم مقابل 901.62ما قدره 
  . مليون درهم276
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  تحسين مستوى المداخيل 2.2.3.2
  

النهائية  تعبئة الموارد الداخلية  الالزمة لتحسينجهود الذلبتم بالموازاة مع التحكم في النفقات، و
  . المداخيل الضريبيةوعلى الخصوص

  
  المداخيل الضريبية 1.2.2.3.2

  

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

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

  

 مع الحرص على استقراره تهدف الجهود المبذولة إلى تحديث النظام الضريبي ،في هذا الصددو
  . وإعادة هيكلة اإلدارة الضريبية وترشيد آليات عملهاهوالمحافظة على مصداقيت

  

ويرتكز على أربع  إرساء أسس نظام ضريبي حديث يستجيب للمعايير الدوليةوبعد هذا، 
الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والضريبة على الشركات : مات أساسيةدعا

 مواصلة تبسيط وتوحيد القواعد تخذة باإلضافة إلى المصالحات ، فقد شملت اإلورسوم التسجيل والتمبر
  :أساسا ما يلي

  

مراجعة جدول الضريبة على الدخل في اتجاه تخفيف العبء الجبائي الذي يتحمله الملزمون في  
 24.000 وذلك برفع شريحة الدخل المعفاة من 2010 و 2009إطار قوانين المالية لسنتي 

 150.000 درهم إلى 120.000لشريحة العليا من  وا30.000 درهم  ثم إلى 28.000إلى 
% 38ثم إلى % 40إلى % 42درهم وتخفيض السعر األعلى للضريبة على الدخل من 

 ومراجعة األسعار المطبقة على باقي الشرائح ؛ 
 

سنة % 35 إلى 1987سنة % 45تقليص أسعار الضريبة على الشركات حيث انتقلت من  
إلى % 39,6لسعر المطبق على القطاع المالي من  مع تقليص ا2009سنة % 30 و1996

  ؛37%
  

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 وإدماجها  
 . المدونة العامة للضرائبفي

  

 2004 بإصدار مدونة التسجيل والتمبر في إطار قانون المالية لسنة التدابيروقد تم تتويج هذه 
 التي عملت على تجميع 2007وإصدار المدونة العامة للضرائب في إطار قانون المالية لسنة 

 إصدارهما على التوالي في إطار اللذان تمكتاب المساطر الجبائية وكتاب الوعاء والتحصيل مقتضيات 
   .2006 و2005قانوني المالية لسنتي 

  
  : تتعلق أساسا بما يليتم اتخاذ مجموعة من المبادراتوبغية تحسين مستوى المداخيل الضريبية 

  

 مهام تتعلق بالوعاء والمراقبة ثة على أساس وظيفي حول ثاليإعادة هيكلة المصالح الضريب 
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 مهمة تحصيل بعض الضرائب التي كانت مسندة في السابق ا مؤخراُأضيفت إليهوالمنازعات 
 وحدات خاصة لدى المديريات الجهوية داثإح سيتم تدريجياا م ك.للخزينة العامة للمملكة

 الشركات الكبرى واألشخاص الذاتيين واألشخاص ات تتكلف على التوالي بجبايللضرائب
  المعنويين؛

  

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

 ؛ةسقف معينأ ضمنملفات المنازعات وتدبير أنظمة إرجاع الضريبة 
  

المكثف ل التعاون  توسيع الوعاء الضريبي بفضبغية يبي الضرالتهربتكثيف عملية محاربة  
ي نعقالبشكل برمجة عمليات التدقيق الضريبي ومع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 

أجل ضمان تدبير وذلك من  ،وكذا استغالل أمثل لإلمكانيات التي يتيحها استعمال المعلوميات
 في أفق ،مندمج للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل

  اعتماد رمز تعريفي موحد ونظام التصريح الضريبي عن بعد ؛
  

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

 .استقبال المواطنين في أحسن الظروفإلى  تهدفية إحداث مكاتب لدى جميع المديريات الجهو
  

 في ملحق األحكام 2011توجد أهم المقتضيات المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 
  . المرفق بهذه المذكرة

  

   المداخيل الجمركية 2.2.2.3.2
  

قات السياحية، بالنظر إلى النمو المتزايد للمبادالت نتيجة لالنفتاح على األسواق وتطور التدف
 القيام بمهام تتعلق أساسا بحماية االقتصاد الوطني وكذا دارة الجمارك والضرائب غير المباشرةتتولى إ

  .دعم الشبكة اللوجستيكية لفائدة المقاوالت العاملة في مجال المبادالت الخارجية
  

مجموعة من تميزت السياسة المعتمدة في المجال الجمركي خالل السنوات األخيرة باتخاذ و
  :المبادرات ترمي إلى تحقيق األهداف األساسية التالية

  

  : النظام الجبائي الجمركي عبرتحديث 
 

 ؛توحيد التصنيفات العامة للسلعوتنميط  
 

وذلك بالموازاة مع اختيار المغرب لسياسة االنفتاح االقتصادي  تبسيط وتوحيد التعريفات 
 .واندماجه في محيطه الدولي

 
  :بور األشخاص والسلع عبرتحسين عملية ع 

  

  اعتماد المسار األخضر بالمطارات؛ 
  

تسريع مساطر أداء الرسوم الجمركية المستحقة على السلع وهو ما مكن من تقليص األجل  
  إلى أقل من1995 عند االستيراد من بضعة أيام سنة المتوسط ألداء الواجبات الجمركية

  ؛حاليا ساعة
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 في أفق الوصول إلى ا أيام11,5 إلى ا أيام13,5ة للملفات من تقليص آجال المعالجة اإلداري 
 أيام وذلك بفضل حذف عدد كبير من الشكليات المسطرية مثل اإليداع والتصريح 7,5

 وتأشيرة اإلعتراف ومراقبة الوثائق؛ 
  

مما مكن على تنمية استعمال المعلوميات إزالة الطابع المادي عن المساطر الجمركية بفضل  
واألداء لدى المنتجين أنفسهم  شهادة رفع اليد  من إصدار2003ابتداء من سنة الخصوص 

 بشكل خاص بانطالق 2010 وفي هذا اإلطار تميزت سنة .االلكتروني للرسوم الجمركية
في نسخة شاملة مما ساهم في تعزيز عملية إزالة الطابع المادي عن المساطر " بدر"لنظام 

نظمة االقتصادية في المجال الجمركي وكذا ترشيد المراقبة الجمركية خاصة تحسين تدبير األ
 . الجمركية ومواكبة الجهوية عبر توسيع نطاق الالتمركز

  

  :المساهمة الفعالة في إنعاش الصادرات عبر 
 

  مراجعة وتبسيط المساطر المتعلقة باألنظمة االقتصادية في المجال الجمركي؛ 
 

الصناعية بالمناطق الحرة وأداء الواجبات والقيام إدخال أنظمة جمركية جديدة كالمستودعات  
بالمساطر الجمركية عن بعد في بعض المناطق الصناعية وإحداث مخازن وفضاءات ألداء 

  االكتظاظ الذي تعرفه الموانئ والمطارات؛مما أدى إلى التخفيف من الواجبات الجمركية 
  

طار مقاربة تعتمد على تصنيف هذه  وذلك في إتنمية التدبير الذاتي لدى المقاوالت المصدرة 
المقاوالت تم إنجازها بشراكة مع اإلتحاد العام لمقاوالت المغرب مع العلم أن هذا التصنيف 
يعتبر مرحلة أولى في اتجاه منح المقاوالت المعنية صفة فاعل اقتصادي دولي معتمد تمكنها 

  .   ب وبالخارجمن االستفادة من تسهيالت على مستوى المساطر الجمركية بالمغر
  

  :تكثيف محاربة تهريب السلع والمخدرات والتملص عبر 
  

  المفروضة على المواد موضوع التهريب ؛ الجمركيةتقليص التعريفات 
  

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

  .فالبيضاء والناضور وأكادير وطنجة بآالت الكش تجهيز موانئ الدار 
  

 20 بتاريخ 31-05تعزيز دور إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تفعيل القانون رقم 
  . المتعلق بحماية الملكية الفكرية من خالل مكافحة التزوير والقرصنة2006فبراير 

  

وبالموازاة مع ذلك، تواصل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعزيز مجهوداتها في 
لين في التجارة الخارجية ومكافحة تدني القيم الجمركية والتصريحات غير الصحيحة مما مراقبة الفاع

سيمكنها من مواصلة عملية التفكيك الجمركي المرتبطة باتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع اإلتحاد 
  .  األوربي ومع عدد من الدول

  

  .2011 المقترحة برسم سنة يتطرق الملحق المرفق بهذه المذكرة ألهم المقتضيات الجمركيةو
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   2011المعطيات المرقمة لمشروع قانون المالية لسنة : الباب الثاني
  

 مقارنة مع معطيات قانون 2011يمكن تقديم المعطيات المرقمة لمشروع قانون المالية لسنة 
  : كما يلي 2010 المالية لسنة

  
 :رهـم منها   د000293.033.139.حوالي يقـدر المبلـغ اإلجمالـي للتحمـالت ب

  

 درهم للميزانية العامة؛ 242.386.802.000 
 

 درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛  2.457.296.000 
  

  . درهـم للحسابـات الخصوصية للخزينة 48.189.041.000 
 

 :درهـم منها  280.905.138.000 ويصل المبلغ اإلجمالي للموارد إلى
  

 يزانية العامة ؛درهم للم 226.523.108.000 
 

 رهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛   د2.457.296.000  
  

  .درهـم للحسابات الخصوصية للخزينة 51.924.734.000 
 

 12.128.001.000  وتبين هذه األرقام فائضا في التحمالت بالمقارنة مع الموارد يقدر ب
  . درهم

  
بعة لجدول التوازن لمشروع قانون المالية لسنة وتتوزع الموارد والتحمالت على المكونات األر

 :كما يلي   2011
  

I -الميزانية العامة   
 

   النفقـات 1-1
  

  :تتوزع نفقات الميزانية العامة كما يلي
  

  درهم؛3.796.0009151.9 ......:..........................نفقات التسيير -
 درهم؛ 8.748.00085.53 .:.............................نفقات االستثمار -
  درهم؛ 36.534.258.000 :....نفقات الدين القابل لالستهالك والدين العائم -
  . درهم242.386.802.000 ....:.................................المجموع -

  

  نفقات التسيير 1.1.1
   

بل  مقادرهم 151.993.796.000 تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير
  ؛ %02,11 أي بزيادة تبلغ  2010 سنة  درهم136.912.629.000

  
  

  :وتتوزع هذه االعتمادات كما يلي 
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 : نفقات الموظفيــن
 

  .%6, 83 تبلغ   درهم أي بزيادة86.036.000.000 تبلغ نفقات الموظفين
 

 :نفقات المعدات والنفقات المختلفة 
  

  درهم396.000901.26. ت والنفقات المختلفةتبلغ االعتمادات المفتوحة برسم نفقات المعدا
  .% 01,1أي بانخفاض بلغ 

  
  :وتتوزع هذه االعتمادات على الشكل التالي 

  

 
 :  التسيير–التحمالت المشتركة 

  
  مقابل 6.400.00045.36  -التسييــر–ت المشتركةتبلـغ االعتمادات المخصصة للتحمال

 %40,37 درهم أو 9.853.400.000 قدره بارتفاعأي  2010 درهم سنة 26.603.000.000
  .2010مقارنة مع سنة 

  
وتخصص هذه اإلعتمادات أساسا لتغطية اإلعانات المرصدة لدعم أسعار المواد األساسية 

  .ي الصندوق المغربي للتقاعدمساهمة الدولة باعتبارها مشغل فولتمويل 
  

  :االحتياطيةالنفقات الطارئة والمخصصات 
  

 :درهم، تخصص لتغطيةمليون  2.600تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم هذا الفصل ما قدره 
  
 النفقات االستثنائية والنفقات الطارئة خالل السنة؛ 

 

 .برنامج تصفية المتأخرات 
  

  االستثمار نفقات  2.1.1
 
   العامةالميزانية 

  

وتضاف إلى هذه . مليار درهم 86,53 تبلغ اعتمادات األداء المفتوحة برسم نفقات االستثمار
  :االعتمادات

  

 ؛ مليار درهم 34 ,19 والسنوات التي تليها والبالغة 2012اعتمادات االلتزام للسنة المالية  
 

قانـون المالية لسنة االعتمادات المرحلة التي تتكون من االعتمادات الملتزم بها في إطار  

 2011عتمادات اال  البيــــــــــان
  )بالدرهم ( 

  ............................ أتاوات الماء والكهرباء واالتصاالت -
مرافق الدولة المسيرة  اإلعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية و-

 ..................................................بصورة مستقلة
 ................................... نفقات أخرى خاصة بالمعدات-

1.350.214.301  
  

10.042.312.800 
15.508.868.899 
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 13,50 األمر بأدائها والتي تقدر ب 2010 دجنبر 31، والتي لم يصدر إلى غاية 2010
  .مليار درهم

  

 إلى ارــوبهذا يصل مجموع االعتمادات المرصدة لفائدة اإلدارات برسم نفقات االستثم
 .مليار درهم 101,55
  

العامة، نفقات االستثمار الخاصة وتضاف إلى نفقات االستثمار المسجلة برسم الميزانية 
الحسابات الخصوصية للخزينة والجماعات المحلية والمقاوالت والمؤسسات العمومية ومرافق الدولة ب

ليار    م167,30  العمومية ماقدره لالستثماراتوبهذا يبلغ الحجم اإلجمالي . المسيرة بصورة مستقلة
  .2011 درهم برسم سنة

  
  نة الحسابات الخصوصية للخزي 

  

تصل االعتمادات المخصصة لبرامج االستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية 
 درهم، وتهم يير  مال7,66 لميزانية العامة إلى لللخزينـة التـي ال تستفيد من التحويالت المالية 

ات وتربية أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفالحة والمياه والغاب
المواشي والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين الشباب وكذا 

  . 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

الثقافية والرياضية والترفيهية واألسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء، 
  . درهم تقريبا مليار12 وتصل اإلعتمادات المخصصة إجماال لهذه البرامج إلى

  
  مة ا العوالمنشآتالمؤسسات  

  

لمؤسسات والمنشآت العامة بما فيها المبلغ للمبلغ اإلجمالي للبرامج االستثمارية يصل ا
الى  2011 برسم سنة  للتنمية االقتصادية واالجتماعيةالمخصص من طرف صندوق الحسن الثاني

 قطاعات الطاقة واالتصاالت والسكنى والفالحة على الخصوص مليار درهم، 107,61حوالي 
الح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري الص والكهرباء والماء

  .والسككي
 

 .ويبين التقرير الخاص بالمقاوالت والمؤسسات العمومية تفاصيل هذه البرامج االستثمارية
  
  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  

  

 .درهم مليار 60,0الى حوالي عتمادات المخصصة لبرامج استثمار هذه المرافق  االتصل
 .وتوجد التفاصيل الخاصة بهذه البرامج في التقرير المتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

  
  
  
  

   نفقات الدين العائم والدين القابل لالستهالك 3.1.1
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تبلغ االعتمادات المسجلة برسم خدمة الدين العمومي والتي تشمل تسديد أصل الدين وتسوية 
، 2010درهم برسم سنة  38.238.239.000 درهم مقابل 36.534.258.000 التالفوائد والعمو

  .%– 4,45  درهم أو 1.703.981.000 قدره بانخفاضأي 
  

  :وتتوزع هذه اإلعتمادات كما يلي
    

  الديـن الخارجـي  
  

  قدرهرتفاعبادرهم، أي  7.394.019.000تبلغ التحمالت الخاصة بالدين الخارجي إجماال 
 : وتتوزع كالتالي 2010ارنة مع سنة بالمق%  6,16

  

 ؛%0,55 نسبته انخفاض   درهم بالنسبة ألصل الدين، أي ب4.659.840.000 
 

 .%19,94 ها درهم  بالنسبة للفوائد  والعموالت، أي بزيادة نسبت2.734.179.000 
 

  الديـن الداخلـي 
  

 انخفاضم، أي ب دره29.140.239.000تصل التحمالت الخاصة بالدين الداخلي إجماال إلى 
  :موزعــة كالتالي %  6,82نسبته 

  

 ؛% 12,92   نسبتهانخفاض درهم بالنسبة ألصل الدين، أي ب13.644.239.000 
  

 .%0,69  نسبتهانخفاضب درهم بالنسبة للفوائد والعموالت، أي 15.496.000.000 
  

   المــوارد 2.1
 

  .درهم 138.000280.905. تبلغ الموارد اإلجمالية لميزانية الدولة ما قدره
 

 :وتتوزع هذه الموارد كما يلي 
  

   درهم؛ 226.523.108.000 .................................... الميزانية العامة -
 

   درهم؛ 2.457.296.000 .................. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة-
 

  . درهم51.924.734.000   .................... الحسابات الخصوصية للخزينة -
  

  : يلخص الجدول التالي تطور مداخيل الميزانية العامة حسب أهم األصناف
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  )بالدرهــــم(                

  بيان الموارد
  قانون المالية

   )2 (2010لسنة 
  مشروع قانون

  )1 (2011المالية لسنة 
  %التغيرات ب 

2)/2-1(  
 2,35 66.928.000.000 65.389.000.000 .....ة الضرائب المباشرة والرسوم المماثل-  1
 6,17 12.778.000.000 12.035.000.000  ..………………… الرسوم الجمركية-  2
 11,01 67.677.000.000 60.964.000.000  .…………… الضرائب غير المباشرة -  3
 5,05 12.283.000.000 11.692.300.000  .…………… رسوم التسجيل والتمبر-  4
 8,40 348.500.000 321.500.000  ………………مالك الدولة عائدات أ-  5
 االحتكار واالستغالل  عائدات مؤسسات-  6

 9,49 10.227.000.000 9.340.161.000 ....................والمساهمات المالية للدولة
 8,07 54.202.000.000 50.153.000.000  ………… موارد اإلقتراضات والهبات-  7
 -100,00 0 4.000.000.000 .............ت للدولةتفويت مساهما موارد-8
 -4,17 2.079.608.000 2.170.127.000  ................... موارد أخرى-9

 4,84 226.523.108.000 216.065.088.000  .................... ........    المجموع 

 
  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  1.2.1

  

  25.267.000.000هم مقابل   در26.790.000.000  على الدخلتبلغ حصيلة الضريبة 
 ؛%6,03 ها،  أي بزيادة نسبت2010درهم برسم سنة 

  
 درهم مقابل 39.245.000.000 تبلغ حصيلة الضريبة على الشركات 

 .%0,14  نسبته انخفاض بسيط، أي ب2010درهم برسم سنة  39.300.000.000
 

   الرســوم الجمركيــة2.2.1
  

  :أهم التغييرات بما يلــيتتعلق 
  

 10.520.000.000 درهم مقابل  11.200.000.000 حصيلة رسوم االستيراد التي تبلغ 
 ؛% 66,4 ها، أي بزيادة نسبت2010درهم سنة 

  
درهم   1.464.000.000موارد الرسم المفروض على أنبوب الغاز الطبيعي التي تصل إلى 

 .% 4,57 هايادة نسبت، أي بز2010درهم سنة  1.400.000.000مقابل 
  

   الضرائب غير المباشرة3.2.1
  

  :ستعرف العناصر الرئيسية لهذه الضرائب التطورات التالية
  

 ستبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي تقوم بتحصيلها مديرية الضرائب  
، أي 2010درهم برسم سنة  18.380.000.000درهم مقابل   19.866.000.000

 ؛% 8,08ادة نسبتها بزي
  

ستبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي تقوم بتحصيلها إدارة الجمارك  
درهم برسم سنة   463.000.000درهم مقابل  809.000.000 والضرائب غير المباشرة

 ؛% 74,73 ها نسبتبزيادة، أي 2010
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درهم   26.210.000.000 راد االستيعندستبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة  
 ؛% 15,48، أي بزيادة نسبتها 2010درهم برسم سنة  22.697.000.000مقابل 

  
درهم مقابل  12.305.000.000ستبلغ حصيلة الرسم على المنتجات الطاقية   

 ؛% 9,87 نسبتها  بزيادة  أي 2010درهم برسم سنة  11.200.000.000
  

 7.107.000.000 واد البديلة للتبغ المصنعةستبلغ حصيلة الضرائب على التبغ والم  
 درهـم؛

  
  درهم أي بزيادة نسبتها 738.000.000 ستبلغ حصيلة الرسم الداخلي على الجعة  

 .2010 سنة   مقارنة مع2,79%
 

   رســوم التسجيــل والتمبــر 4.2.1
  

  : ستعرف أهم عناصر هذه الرسوم التطورات التالية
  
  5.758.000.000درهم مقابــل   5.750.000.000 كيةستبلغ حصيلة رسوم نقل المل  

  ؛% 0,14 نسبته انخفاض ب  أي ،2010   برسم سنة  درهم
 

 488.000.000 درهم مقابل 490.000.000 ستبلغ حصيلة رسوم التمبر والورق المقاس  
 ؛% 0,41 ، أي بزيادة نسبتها2010 درهم برسم سنة

  
درهم مقابل  1.445.000.000ى السيارات ستبلغ حصيلة الضريبة السنوية الخاصة عل 

 ؛% 18,44   ، أي بزيادة نسبتها2010درهم برسم سنة   1.220.000.000
  

درهم  724.000.000درهم مقابل  750.000.000 ستبلغ حصيلة الضريبة على التأمينات 
  ؛% 3,59  ، أي بزيادة نسبتها2010برسم سنة 

  
 493.000.000درهم مقابل  730.000.000ستبلغ حصيلة التمبر على وثائق السيارات  

 . %48,07 ا نسبتهبزيادة، أي 2010درهم برسم سنة 
 

   عائــدات ومداخيل أمالك الدولة5.2.1
  

 :درهم منها 348.500.000 ستبلغ حصيلة عائدات أمالك الدولة   
  

 درهم؛  25.000.000عائدات بيع مباني أمالك الدولة القروية  
  
 .درهـــم 317.000.000ـالك الدولة  حصيلة مداخيـل مبانـي أم 

  

  االحتكارات واالستغالالت 6.2.1
 

  :تتوزع أهم المداخيل المتوقعة على الشكل التالي
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  درهم؛1.800.000.000  ....................................... عائدات بنك المغرب-
  درهم؛2.000.000.000 .................. المكتب الشريف للفوسفاط  شركة عائدات-
   عائدات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية -

  درهم؛1.800.000.000  ................................والمسح العقاري والخرائطية
  درهم؛700.000.000  ............................ عائدات صندوق اإليداع والتدبير-
  درهم؛2.400.000.000  ....الت المغرب أرباح الدولة عن مساهمتها المالية في اتصا-
 . درهم 40.000.000  ......... عائدات الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية-

  

   القــروض7.2.1
  

درهم برسم سنة  31.900.000.000ستنتقل الموارد المتأتية من االقتراض الداخلي من   
 ؛% 30,55 ا نسبتهبزيادة، أي 2011درهم سنة  41.645.000.000  إلى 2010

  
 درهم سنة 15.600.000.000ستنتقل الموارد المتأتية من االقتراض الخارجي من   

 .% 35,53 نسبته انخفاض أي ب، 2011درهم سنة  10.057.000.000 إلى  2010
 

  المــوارد األخـــرى8.2.1  
  

 إلى 2010درهم برسم سنة 2 0.00.127.170 ستنتقل الموارد األخرى من
  .%  4,17ه  نسبتبانخفاض، أي 2011درهم سنة  8.0002.079.60

  

II. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  
  

 ما قدره 2011تبلغ الموارد المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 
 .درهم 2.457.296.000

  
  : وتتوزع نفقات هذه المرافق كما يلي

           

   درهم ؛1.860.288.000  نفقات االستغالل  -
   درهم ؛597.008.000  نفقات االستثمار  -
  .  درهم2.457.296.000      المجموع -

                                        

III . الحسابات الخصوصية للخزينة   
  

يبين الجدول التالي التوقعات المتعلقة بموارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة وتطورها 
  :2010مع سنة مقارنة 
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  )بالدرهم (                       
%التغيرات   سقف التحمالت %التغيرات   الموارد  الحسابات

 الحسابات المرصدة ألمور - 1
 37.571.541.0006,21 17,52 41.571.541.000  ......................خصوصية

 في االنخراط حسابات - 2
  .................الهيئات الدولية 

-   
- 317.000.000 217,00 

 - - - - ... حسابات العمليات النقدية - 3
 100,00 20.000.000 4,61 72.360.000  ......... حسابات القروض - 4
 - - - 333.000 ......... حسابات التسبيقات - 5
سابات النفقات من ح - 6

 -10.280.500.000 - 10.280.500.000  ....................المخصصات

 48.189.041.0005,30 13,56 51.924.734.000 .......................موع المج
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   برنامج عمل الوزارات:الثالثالباب 
  
I - القطاعات االجتماعية  

                     
  التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي  1.1

  
األطر  التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين ةالغالف المالي اإلجمالي المرصد لوزار يبلغ

 :موزعا كما يلي درهم 48.070.324.000قدره  ما  2011والبحث العلمي برسم سنة
  

 درهم ؛ 37.731.324.000 .............نفقات الموظفين -

 درهم ؛ 6.272.939.000 .......نفقات المعدات والنفقات المختلفة -

 .درهم  4.066.061.000 ........................نفقات االستثمار -

 
 :هذا الغالف حسب مجاالت التدخل كما يلي ويتوزع

  
  المدرسي التعليم 1.1.1

  

قدره     ما  2011المدرسي برسم سنة االعتمادات المرصدة لفائدة قطاع التعليم تبلغ
 :موزعة كما يلي  درهم 39.806.476.000

 

 درهم؛ 32.371.828.000 . ...... ..............نفقات الموظفين -

 درهم ؛ 4.450.200.000 .......نفقات المعدات والنفقات المختلفة -

 .درهم  2.984.448.000 ........................نفقات االستثمار -

 
تمويل  الثالث من الشطر ،2011 المالية  بموجب السنة،االعتمادات الممنوحة للقطاع تشكلو

 لتحقيق أهداف الميثاق المرجعي  الذي يشكل اإلطار،ستعجالي لقطاع التعليم المدرسيالبرنامج اال
 . للتربية و التكوين الوطني
  

ترمي إلى تحقيق  ،مشروعا  25 أربعة مجاالت تتضمن االستعجاليالبرنامج ويشمل هذا
 :األهداف األربعة الرئيسية التالية

 
 سنة؛ 15 إلزامية التمدرس إلى غاية تفعيل 
 ؛ روح المبادرة والتفوق على مستوى الثانويات جيعتش 
 المشاكل األفقية لمنظومة التعليم؛ معالجة 
 .وسائل النجاح توفير 



 2011مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

    مذكرة تقديم
 
 

110

  بلغت  2010التعليم المدرسي برسم سنة اإلشارة إلى أن الميزانية المخصصة لقطاع وتجدر
د المالي الهام لفائدة يعكس الجه مما  2009مقارنة بسنة ٪ 6 7,، بزيادة قدرها  درهم مليار40,94

 .البرنامج االستعجالي أهداف هذا القطاع الرامي إلى تحقيق
  

أجل مواصلة تحقيق  من،  2010 سنةخاللقطاع التعليم المدرسي  الجهود التي بذلها تمثلتو 
توسيع  مجموعة من التدابير واإلجراءات همت في ، 2012-2009 أهداف البرنامج االستعجالي

من  تحد واالقتصادية التي  العراقيل االجتماعية، ورفعجهة  من،تحسين جودتهالعرض المدرسي و
  . من جهة أخرى،الطلب على التعليم

  
  من طرف قطاع التعليم المدرسيالمتخذة يخص توسيع العرض المدرسي، مكنت التدابير فيماو

 :المكتسبات التالية تحقيق من ,2010 و 2009تي سن
  
متخصصة، مما  مراكز 9 باإلضافة إلى العموميةولي في المدارس للتعليم األ قسم 302 افتتاح 

في الموسم الدراسي  % 55,9 من سنوات 5 و 4 بين مكن من رفع نسبة تمدرس األطفال ما
 27إلى ذلك، تم تدريب باإلضافة ،2010-2009 خالل موسم % 63,2  إلى2008-2009
  طير التربوي في هذا المجال ؛أمن الت مؤسسة 260 35  كما استفادت،ومربيةا  مربي 520

 
 ثانوية 89إعدادية و ثانوية 145 ابتدائية و مدرسة 125 منهاجديدة  مؤسسة 359 افتتاح 

 ،%100بتدائي اإل القروية بمؤسسات التعليم تغطية الجماعات  بلغت نسبة،هكذا و .تأهيلية
موسم  في % 55,9 إلى 2009-2008 في الموسم الدراسي % 53انتقلت هذه النسبة منو

   للتعليم الثانوي اإلعدادي ؛ بالنسبة 2009-2010
 

 ءالمابشبكة تعليمية  مؤسسة 2750  و ربطداخلية 284 تعليمية و مؤسسة 1068 تأهيل إعادة 
 انتقل معدل الربط بشبكة وتبعا لذلك،. الكهرباء  بشبكة مؤسسة 1500وربط الصالح للشرب 

 خالل الموسم % 63 إلى 2009-2008سم المو خالل%  38المياه الصالحة للشرب من
  إلى % 50 معدل الربط بشبكة الكهرباء من و في نفس الفترة ارتفع .2009-2010
 الموسمفي  ٪ 26  فإن معدل الربط بشبكة الصرف الصحي انتقل من،وأخيرا . 82,2%
  ؛ 2010-2009 برسم الموسم %  45,6 إلى 2008-2009

 
-2009 خالل موسملينتقل عدد الداخليات  سبة للثانوي التأهيليداخلية جديدة بالن 18افتتاح    

 .2009-2008 برسم الموسم الدراسي  وحدة 443 مقابل  وحدة 516 إلى 2010
  

 اتخذ ،واالقتصادية التي تحد من الطلب على التعليم و في ما يخص رفع العراقيل االجتماعية
  :أهمها  2010سنة خالل القطاع  مجموعة من التدابير

 
  إلى2009-2008 مستفيد برسم موسم 41.797  عدد المستفيدين من الداخليات منرفع 

  مستفيد 34.405 للثانوي التأهيلي ومن  بالنسبة2010-2009  مستفيد خالل موسم 45.494
 يتعلق بالتعليم االبتدائي، فإن عدد وفيما. للثانوي اإلعدادي بالنسبة  مستفيد35.516 إلى

  نفس الفترة ؛  خاللمستفيد 1.026 إلى 722 نالمستفيدين انتقل م
 

 ، حيث بلغ هذا العدد خالل الموسم٪15  بنسبة  عدد المستفيدين من المطاعم المدرسيةرفع 
من المستفيدين  ٪ 88  أنوتجدر اإلشارة الى و.  مستفيد1.024.105 حوالي 2009-2010
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 م يدرسون بالتعليم االبتدائي؛منه ٪ 97من المناطق القروية و من المطاعم المدرسية ينحدرون
 

 1.273.846 ، فقد انتقل عدد المستفيدين من"محفظة مليون" الملكية خصوص المبادرةبو  
 2010-2009 مستفيد برسم الموسم 3.778.500  إلى 2009-2008 خالل الموسم مستفيد

 ليبحوا 2010-2009برسم الموسم  العمليةهذه وتقدر كلفة   .٪ 196 بزيادة أكثر من أي
  درهم؛ مليون  500

 

 همحيث انتقل عدد، "يسيرت"  المشروطة المستفيدين من برنامج التحويالت النقديةتوسيع نطاق  
مستفيد برسم  300.000 إلى 2009-2008  الدراسيالموسم  مستفيد خالل79.500 من

 األسر المستفيدة من نتقل عددقد ا و . ٪ 277 بنسبةزيادة   مسجال،2010-2009 الموسم
 تكلفة هذه العملية وبلغت . ٪ 244 أي بزيادة أكثر من ، أسرة162.000 إلىأسرة   47.052
  درهم؛ مليون 240 حوالي 2010-2009 لموسمبالنسبة 

 

.  على مستوى التمدرس بالمناطق المعنيةنتائج إيجابية قد سجل تنفيذ البرنامج المذكور أعاله و 
إلى  باإلضافة. ٪ 10,5 وعدد التالميذ بنسبة ٪ 25 وهكذا، ارتفع عدد المسجلين الجدد بنسبة

 ٪ 5,5 مقابل ٪ 1,4  إلىالمستفيدة من البرنامج ذلك، انتقل معدل الهدر المدرسي في المناطق
  على الصعيد الوطني ؛

  

خالل  ات في المدارسينشر تكنولوجيا المعلوم إلى الهادف” جيني“ تنفيذ برنامج مواصلة 
 مواردواقتناء  تيبشبكة اإلنترن مدرسة 2.063 ربطعبر  2010-2009  الدراسيالموسم

 مدير 1.398و امفتش 520  تدريبللتعليم، وكذاالثالثة   المستوياتمن رقمية للسنة األولى
    .متمرن أستاذ 3.200 و اأستاذ 68.861مؤسسة و

  
 ليمكنت الجهود المبذولة من طرف قطاع التعليم المدرسي في إطار البرنامج االستعجا وقد

  :النظام التعليمي الوطني، وهو ما يتجلى من خالل ما يلي للتربية والتكوين من تحسين مؤشرات أداء
 
خالل  ٪ 91,6من سنة 11 و 6 بين  أعمارهم ماالمتراوحةنسبة تمدرس األطفال  ارتفاع 

 وبرسم نفس الفترة،.  2010-2009 برسم الموسم ٪ 94,9 إلى 2009-2008 الموسم
 ٪ 70,2 من سنة ارتفاعا14 إلى 12 بين  المترواحة أعمارهمس األطفال نسبة تمدرعرفت
 من سنة 17 إلى 15 بين  المتراوحة أعمارهمنسبة تمدرس األطفال وانتقلت ،%75,4إلى

 ؛ ٪ 50,4إلى 49,9٪
 

   خالل الموسم ٪ 56,4العلمية والتقنية من نسبة التالميذ المسجلين في األسالك ارتفاع 
 ؛ 2010-2009 برسم الموسم ٪ 58,1إلى 2008-2009

 

 2009- 2008في  ٪ 89,9االبتدائي من شهادة التعليمنيل نسبة النجاح لانخفاض طفيف في   
اإلعدادي  ارتفع معدل النجاح في نهاية سلك الثانوي بينما2009-2010 في ٪ 89,4 إلى

  في نفس الفترة ؛ ٪ 57 إلى ٪ 55,1 حيث انتقل من
  

 خالل الموسم ٪ 42,54حيث انتقلت من،  ح في امتحانات البكالوريانسبة النجا ارتفاع مهم في 
 ؛ 2009-2010برسم الموسم ٪ 49,08 إلى 2008-2009

 

 خالل الموسم     ٪ 87,6  حيث انتقل منالذكور واإلناث، بين المساواةتحسن معدل   
 . 2010-2009 برسم الموسم ٪ 88,1 إلى 2008-2009
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إطار البرنامج اإلستعجالي  في 2011-2010  للموسمالمدرسيخطة عمل قطاع التعليم  تندرجو

 التدابير واإلجراءات المزمع اتخاذها في هذا اإلطار جلى و تت.2009-2012  للفترةللتربية والتكوين
  :ما يليفي 

 :التالية إنجاز العمليات، تعتزم الوزارة بخصوص توسيع العرض التربوي
  

 .٪ 57في العالم القروي، أي بنسبةمؤسسة  624 منها مؤسسة مدرسية جديدة 1100 بناء 
  ثانوية تأهيلية خالل سنة297 ثانوية إعدادية و578ابتدائية و مدرسة 225 وهكذا، سيتم بناء

 ؛ 2011
 

 221و  التعليم االبتدائيتهم قسما دراسيا جديدا 582بناء   عبرالمدرسية توسيع المؤسسات 
  ؛2011يلي خالل سنة الثانوي اإلعدادي والتأه على مستوىقسما 

 
  وحدة37  التعليم اإلبتدائي منهاتهم وحدة 38 : تتوزع كما يلي جديدةةداخلي 751بناء  
الوسط وحدة ب 528التعليم الثانوي اإلعدادي منها ب خاصة وحدة 571 والوسط القروي،ب 

  .القرويالوسط داخلية ب 107 التعليم الثانوي التأهيلي منها تهم داخلية جديدة 142القروي و

، يعتزم القطاع  التي تحد من الطلب على التعليم بخصوص رفع العراقيل االجتماعية واالقتصادية
  : اتخاذ اإلجراءات التالية

  
 3.672.368منها (محفظة  4.089.572  سيتم توزيع":مليون محفظة"المبادرة الملكية  

 أي) المنحدرين من الوسط القرويلفائدة التالميذ  2.082.475تالميذ التعليم االبتدائي و لصالح
  الموسم مقارنة مع% 221و 2010-2009  الموسممقارنة مع ٪ 8,23بزيادة قدرها

 ؛ 2008-2009
 

  عدد المستفيدينفمن المتوقع أن يصل ،النقدية المشروطة  للتحويالت"تيسير" بالنسبة لبرنامج 
بكلفة أسرة،  355.000  إلى عدد األسر المستفيدةشخصا، في حين سيصل 660.000 إلى

 درهم ؛ مليون 690 تناهز
 

   ابتداءا من الموسمالعملية  تفويض هذهب قوم قطاع التعليم المدرسي سي:النقل المدرسي 
القطاع والوكالة   وذلك بناء على االتفاقيات الموقعة بين،الخاص القطاع  إلى 2010-2011

قل عدد المستفيدين من النقل المدرسي ن ينتأ ومن المرتقب. الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات
سيستفيد وهكذا، . 2010-2009مقارنة بسنة تلميذا  14.792 أي بزيادة  تلميذا،30.996إلى 

 تقدرو.  تلميذا دراجات هوائية6870 سيتلقى في حين ا، تلميذ24.126 تمن النقل بالحافال
  درهم؛ مليون 101 بحوالي كلفة هذه العمليةت

 
 خالل الموسم 1.093.367عدد المستفيدين من سيعمل القطاع على رفع  :اإلطعام المدرسي 

من المرتقب  ، وهكذا.2011-2010 مستفيدا برسم الموسم 1 163 893 إلى 2009-2010
 1.122.456 التعليم االبتدائي إلىالطاعم المدرسية على مستوى  عدد المستفيدين من أن يصل

 التعليم الثانوي على مستوى المستفيدينعدد  رتفعكما يتَوقع أن ي. ٪ 6 بزيادةتلميذا، أي
  . تميذا41.437إلى تلميذا  31.387 لينتقل من ،٪ 32بنسبةاإلعدادي، 
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في ذلك زيادة قيمة  لتحسين جودة هذه الخدمة، بما اإلشارة إلى أنه تم اتخاذ عدة تدابير وتجدر

 إلى   يوما90اإلستفادة من  أيام، و ارتفاع عدد ادرهم 1 260.إلى درهم  700المنحة الفصلية من
  حسب  فئة المستفيدين ؛ ايوم  230يوما ثم إلى 180

  
خالل الموسم       تلميذا 97.019 من المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين إلى :الداخليات 

 .٪ 18أي بزيادة  ،2010-2009تلميذا برسم الموسم  036 82مقابل  2010-2011
 الثانوي اإلعدادي من من الداخليات على مستوى عدد المستفيدين وهكذا، من المرتقب أن يرتفع

 الثانوي التأهيلي من على مستوىينتقل عدد المستفيدين تلميذا، و 44 555إلى تلميذا  35 516
 . تلميذا52 464إلى تلميذا  45 494

 
   سنة الدراسيةلا برسمباإلطعام المدرسي وبالداخليات  المتعلقةالتكلفة اإلجمالية للعمليات  وتقدر

  . 2010-2009الفترة مع مقارنة  ٪ 23درهم ، أي بزيادة  مليون  694 حواليب  2010-2011
 

لتشمل  2011-2010 الموحد  خالل السنة الدراسية  المدرسييتسريع وثيرة توزيع الز 
مسجال  اتلميذ 177.350بالتعليم االبتدائي ومسجال  ا تلميذ515.482 منهم ا تلميذ692.832

 ؛ درهمماليين 104 غالف مالي يصل إلى  لهذه العملية قد رصد و . ثانوي اإلعداديالب
 

على  الحاسوبالدراسية بأجهزة  األقسام حيث سيتم تجهيز ،جيني مواصل تفعيل برنامج 
 ، حقيبة متعددة الوسائط7.339 كما سيتم تزويد المدارس ب ،مؤسسة تعليمية 629  مستوى

 . تفاعلية مؤسسة بسبورات100تجهيز و
  

  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 يلي 000 862 061 8 قدره ما 2011

 
 قات الموظفيننف درهم  000 862 346 5
 نفقات المعدات والنفقات المختلفة درهم  000 000 800 1

 نفقات االستثمار درهم  000 000 915
  

  لفترة السنة الثالثة لتفعيل البرنامج اإلستعجالي لقطاع التعليم العالي الجامعي ل2011تعتبر
وبالتالي المساهمة  ، لهذا القطاعةوالخارجي ةود الداخليالمردالذي يهدف إلى تحسين و، 2009-2012

  .البحث العلميمجال في كوين أو في مجال التسواء لتنمية ل الوطنية اإلستراتيجيةدعم في 
  

، في إطار تعاقدي يتكون من لهذا القطاعويتم إنجاز هذا البرنامج، الذي يشكل خريطة الطريقة 
جامعة مغربية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني  15لة و اتفاقية للتنمية موقعة بين الدو17

وتحدد هذه االتفاقيات حقوق والتزامات كل . والمكتب الوطني لألعمال الجامعية واالجتماعية والثقافية
طرف من أجل بلوغ األهداف التي حددها هذا البرنامج، والموارد المادية والبشرية الالزمة وكذا نظام 

  .يمالتتبع والتقي
 بتنمية عرض التعليم العالي وتشجيع 2010-2009وتتعلق أهم المنجزات المسجلة برسم سنة 

  .البحث العلمي
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 :تنمية العرض في مجال التعليم العالي.1
  
 :ههم نحو التكوين العلمي والتقنيي أعداد الطلبة وتوجرفع 

  
  :ت التالية في العمليا2010-2009وتتلخص أهم المنجزات في هذا المجال برسم سنة  

  
 في موسم   طالب 334.000 حيث انتقل من ،رفع العدد اإلجمالي لطلبة التعليم العالي 

، أي بزيادة قدرها 2010-2009 في موسم  طالب370.000 إلى حوالي 2008-2009
 : كما يلي أهم المكوناتوينقسم هذا التطور حسب %. 7

 
مالي لطلبة التعليم العالي، أي بزيادة من العدد اإلج% 84 يستقطبو :الجامعيالتعليم العالي  

  ؛2009-2008   الموسم الجامعيمقارنة مع% 5,6
 

 2009-2008 في موسم طالب 30.500 من  عدد الطلبة المسجلينانتقل :التعليم الخاص 
 وهو ما رفع حصة هذا القطاع إلى .%15 بزيادة  أي طالب حاليا،35.000إلى حوالي 

 ، التعليم العاليمن العدد اإلجمالي لطلبة% 10
 

 2009-2008 في سنة طالب 19.000 من عدد الطلبة المسجلين انتقل :تكوين األطرقطاع  
هذا  وهو ما رفع حصة. %16زيادة ب  أي،خالل الموسم الحالي طالب 22.000إلى حوالي 
 ؛لطلبة التعليم العاليمن العدد اإلجمالي % 6 القطاع إلى

 
 2009-2008  موسميبين% 21 نسبةسسات الجامعية بعدد المسجلين الجدد بالمؤارتفاع  
 عدد المسجلين الجدد بالمؤسسات الجامعية ذات نظام الولوج ، وكذا ارتفاع2010-2009و

 إلى 2009-2008  برسم موسم طالب9.700 حيث انتقل من ،%18المقنن بنسبة 
 ؛ )من العدد اإلجمالي للطلبة الجدد% 13 (2010-2009 طالب خالل موسم 11.500

 
 موسمي حيث ارتفع عددهم بين ،توجيه الطلبة المسجلين الجدد إلى الشعب العلمية والتقنية 

% 3في الطب و% 13في علوم الهندسة و% 64 نسبة ب2010-2009 و 2008-2009
 في التكنولوجيا؛% 24في العلوم والتقنيات و% 11في التجارة والتدبير و

 
مقارنة مع % 15نسبة  ب2009-2008 وسم مارتفاع عدد المتخرجين من الجامعة برسم 

 القانونية واالقتصادية واالجتماعيةسجلت تخصصات العلوم وقد . 2008-2007 موسم
 ؛+)27%(أعلى التطورات 

 
 حيث انتقل من ، للمؤسسات الجامعية ذات نظام الولوج المفتوحة الداخلييةتحسين المردود 

سجلت قد و. 2010-2009 برسم موسم% 37 إلى 2009-2008  خالل موسم30%
 %. 43 يقرب بماكليات العلوم أعلى مردودية 
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 :التعليم الجامعيعرض التنويع والتأهيل المهني ل 
 

  :تتعلق أهم العمليات المتخذة في هذا المجال بما يلي
  

اللغة والتكنولوجيات وحدات تتعلق ب إدراج عبرتجديد مناهج اإلجازة في الدراسات األساسية  
وقد . ومنهجية العمل الجامعيروح المقاولة ، وثقافة  (NTIC) مات واالتصالالجديدة للمعلو

، 2010-2009 خالل الموسمالمقاربة الجديدة نظام اإلجازات وفق في تطبيق الشروع تم 
  ؛مسارا 460و ا مسلك289وذلك باعتماد 

 

 ا، جديدا مسلك1.725 باعتماد 2010-2009 موسمتطوير عرض التعليم الجامعي برسم  
% 60 التأهيل المهنييشكل منها . 2008-2007 موسممقارنة مع % 54أي بزيادة قدرها 

 ؛2008-2007 خالل السنة الدراسية % 50 مقابل
 

المساهمة في تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات البرامج القطاعية لالقتصاد  
 : ، وذلك من خالل البرامج التاليةالوطني

 

  موسم       برسممهندس  9.700تخرج حوالي  :  مهندس10.000مبادرة تكوين  
 هدفيتم تجاوز ومن المتوقع أن ). من األهداف المتوخاة% 97إنجاز  (2009-2010
 موسمابتداء من  % 114 لتصل نسبة اإلنجاز إلى ، أو ما يعادله مهندس10.000تكوين 
 ؛2010-2011

 

من األهداف المحددة خالل الفترة % 100إنجاز  : )Offshoring (الخدمات  ترحيلبرنامج 
 ؛ فيما يخص عدد المتخرجين2007-2010

 

 1.340  منارتفاع عدد الطلبة الجدد المسجلين بكليات الطب:  طبيب3.300مبادرة تكوين  
، 2010-2009برسم موسم  ا طالب1.750 إلى 2008-2007 ا خالل الموسم الجامعيطالب

 ؛% 30 أي زيادة بنسبة
 

سياحة، البيئة، ، الالصناعة( التنمية القطاعية مخططات للجامعات في مختلف مشاركة قوية 
 اإلستراتيجيات تاحتياجا يلبي تكوين مالئم تقديممن خالل .....) الطاقة، و،النقل واللوجستيك

 .المذكورة في مجال الموارد البشرية
 

 : ما يليالتحسين المستمر للخدمات االجتماعية للطالب من خالل 
 

 في موسم 118.200من ) إجازة، ماستر، دكتوراه(اإلجمالي للطلبة الممنوحين لعدد رفع ا 
 ؛% 8,5بنسبة ، أي زيادة 2010-2009 في موسم 129.200 إلى 2008-2009

 
من األقاليم إقليما  12 من أقاليم المملكة، منها ا إقليم50  الصحية لتشملتعميم التغطية 

 عنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛من األقاليم المإقليما  38الجنوبية و
 

 في موسم سرير 34.000تعزيز الطاقة االستيعابية لألحياء الجامعية حيث ارتفعت من  
لحي وسيتم تعزيز الطاقة االستعابية ل %+). 3( سرير حاليا 35.000 إلى 2007-2008

 ر إضافي ؛ سري1.500حوالي ب بمدينة الرباط 2الجامعي لمدينة أكادير والسويسي 
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ولقد تم تقديم . 2010 من سنة اابتداء% 33نسبة رفع الطاقة االستيعابية للمطاعم الجامعية ب 

 وذلك بعد تجديد وتوسيع مطعم الحي الجامعي موالي ، وجبة بالمطاعم الجامعية320.000
 . إسماعيل بالرباط وإحداث مطعمين جديدين ببني مالل وطنجة

  
  :  العمليات التاليةإلى إنجاز 2010-2009 برسم موسم االبتكار النظام الوطني للبحث ويهدف 

 

 برسم موسممن بنيات البحث % 75اعتماد : هيكلة البحث العلمي بالجامعاتمواصلة مجهود  
  ؛2009-2008 خالل موسم% 69 مقابل 2009-2010

 

 حيث ،%19 نسبة ب2010-2008 بالمجالت الدولية خالل الفترة ةالمنشورالمقاالت رفع عدد  
 ؛مقاال  2.376 إلى 1.991انتقل من 

 

دراسات الدكتوراه ل ا مركز50إعادة هيكلة التكوين والبحث من خالل إحداث أكثر من  
(CEDOC)  مسلكا في الماستر؛380 في الدكتوراه وا مسلك197 و اعتماد 2010 خالل سنة  

 

اإلجمالي العدد   رفعالل البحث،  من خ المعتمد علىالتكوينوالنهوض ب التفوق الدراسيتشجيع  
منحة برسم  8.600 للطلبة المسجلين في الماستر والدكتوراه من المخصصةلمنح االستحقاق 

، أي زيادة بنسبة 2010-2009 منحة برسم موسم  11.900إلى  2008-2007موسم 
 ؛38%

  
، 1201مخطط اإلستعجالي برسم سنة وتتعلق العمليات والتدابير المزمع تفعيلها في إطار ال
معالجة اإلشكاالت األفقية لنظام التعليم وتنمية عرض وجودة التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي 

  : ما يليتهم هذه العمليات والتدابير و. العالي
  

 : وذلك عبرتدابير اإلصالح من أجل تعزيز العرض في مجال التعليم العالي .1
 

أي  ،2011-2010 الموسمرسم  طالب ب357.500يصل إلى ل ينرفع عدد الطلبة الجامعي 
 ؛%15 أو ا طالب47.370بزيادة 

 

 والتكنولوجيا والتجارة والتدبير والعلوم ةمضاعفة عدد الطلبة المسجلين الجدد في علوم الهندس 
 ،من الطلبة المسجلين في سلك اإلجازة نحو اإلجازة المهنية% 19 وتوجيه حوالي ،والتقنيات

  في سلك الماستر نحو الماستر المتخصص ؛من الطلبة المسجلين% 47وأكثر من 
 

 سوق الشغل؛لعالي ورفع نسبة إدماج الخريجين في  للتعليم اة الداخلييةتحسين المردود 
 

مناهج مهنية بالسداسي المتضمنة ل ،فتح شعب جديدة بالمؤسسات ذات نظام الولوج المفتوح 
. ين نسبة تشغيل الخريجينالخامس والسادس من إجازة الدراسات األساسية وذلك من أجل تحس

  طالب؛     35.000وتهم هذه المناهج 
  

شراف و التتبع من طرف األساتدة وطلبة اإلمن خالل  ،إحداث نظام الوصي داخل كل مؤسسة 
 ؛سلك الدكتوراه

 

سلك الدكتوراه وإحداث مراكز  على مستوى )LMD(استكمال تطبيق الهندسة البيداغوجية  
  الدكتوراه؛لسلك دراسات ال
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 :والتي تتميز ب" المقاربة الجديدة لإلجازة"مراجعة سلك اإلجازة بتطبيق  
 

 تجديد المحتويات؛ 
 

 إحداث دورات للتدريب المهني؛ 
 

  واللغة والمعلوميات ؛روح المقاولةإدخال وحدات  
 

 .إحداث نظام الوصي لفائدة الطلبة 
 

) ENS(يا لألساتذة  المدارس العلدمج وذلك بعد (FUE)فتح شعب جامعية في التربية  
وفي . 2009 ابتداء من سنة ، الجامعاتفي) ENSET(والمدارس العليا ألساتذة التعليم التقني 

 في سلك اإلجازة المهنية وسلك الماستر شعبة من هذا النوع 16 تم اعتماد ،هذا اإلطار
 تضم وحدات تأديبية وتربوية وتعليمية؛والتي المتخصص 

 

  جامعة؛15 على مستوى ا طالب3.025ئدة توزيع جوائز االمتياز لفا 
 

بين  طالب من 13.500شبكة اإلنترنت لفائدة الربط بمنح أجهزة الكمبيوتر المحمولة و 
  وفي سلك الماستر والدكتوراه في مجال العلوم والتقنيات؛ةندسالمسجلين في علوم اله

  

نقطاع بالسنة األولى محاربة ظاهرة التكرار واالنقطاع بالجامعة خاصة عبر تقليص نسبة اال 
 . خالل الفترة المحددة لسلك التكوينالشواهدمن اإلجازة ورفع نسبة منح 

 
وفي ما يتعلق بالمبادرات الحكومية التي تهدف إلى تقليص العجز المسجل في الموارد البشرية 

 2011 المؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى للتنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب، ستتميز سنة
  :بإنجاز العمليات التالية

  

 على الخصوص عبر توسيع ،2020 طبيب في أفق 3.300مواصلة إنجاز مبادرة تكوين  
برسم % 30 ارتفع عدد الطلبة الجدد المسجلين بكليات الطب بنسبة وهكذا،. كليات الطب

  ؛ا طالب1.750، أي ما يناهز 2010-2009 الجامعي الموسم
 

 مجازا 6.750 إلى تكوين الرامية مساعد اجتماعي 10.000وين  إنجاز مبادرة تكمواصلة 
وتجدر . 2011-2010 موسمبرسم مجازا  1.845 ممنه ،2012-2008خالل الفترة 

 .  طالبا1.893 تسجيل حيث تم ،2010-2009 الهدف المحدد لموسماإلشارة أنه تم تحقيق 
 

الدولة دعمها لتسهيل ولوج التعليم االجتماعية والثقافية، ستواصل وفي مجال األعمال الجامعية 
  :العالي عبر

  
 مقابل 2011سنة ممنوحا برسم  161.916رفع العدد اإلجمالي للطلبة الممنوحين ليصل إلى  

 ؛2010 ممنوحا برسم سنة 129.220
 

 في سلك %70 من الطلبة المسجلين في سلك الماستر و% 50 منح االستحقاق لفائدة  تقديم 
 ؛  2010 برسم سنة طالبا 11.870وعه الدكتوراه، أي ما مجم

 

 38.000 إلى 2010 طالبا سنة 35.000 عدد الطلبة القاطنين باألحياء الجامعية من رفع 
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  ؛2011 طالب سنة
إلى  وجبة 03.598.00 منبالمطاعم الجامعية للطلبة المقدمة  عدد الوجبات رفع 

 . وجبة11.480.000
  

الرفع من القدرة االستيعابية  يتوقع ،ساسية للجامعاتوفي ما يتعلق بتوسيع وإصالح البنيات األ
        للجامعات وصيانة البنيات التحتية من أجل استقبال أفواج الحاصلين على الباكالوريا

% 25( وتوجيه أكبر عدد منهم نحو المؤسسات ذات الولوج االنتقائي )2010 تلميذا سنة 136.849(
تهم العمليات المزمع إنجازها و. )من المجازين المعنيين% 20 (ةمهنيواإلجازة ال) من الطلبة المعنيين

  :ما يليأساسا 
 
 إنجاز أشغال توسيع المؤسسات الجامعية الحالية خاصة مؤسسات العلوم والتقنيات؛ 

 

انطالق أشغال بناء المقرين الجديدين للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والمدرسة الوطنية  
 مدية؛ للتجارة والتسيير بالمح

 

 أشغال بناء وتجهيز الكليات المتعددة االختصاصات بالجديدة وكذا كلية الحقوق بعين السبع إتمام 
 بالدار البيضاء؛

 

مواصلة أشغال بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بكل من القنيطرة والجديدة  
 وتطوان والمدرسة العليا للتكنولوجيا بكل من العيون وكلميم؛ 

 

 .تنفيذ أشغال إعادة التأهيل والصيانة لجميع المؤسسات الجامعية الحالية 
  

  :تشجيع البحث العلمي والتقني .2
  

  :  اتخاذها من أجل تشجيع البحث العلمي والتقني بما يليالمرتقبتتعلق تدابير اإلصالح 
  

 تحسين الحكامة وتتبع البحث العلمي ؛ 
 

  البحث العلمي؛تعزيز وتنويع وضمان استمرارية موارد تمويل 
  

 تلبية حاجيات محيطه السوسيو مهني؛لتثمين البحث العلمي عبر توجيهه  
 

 .تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي 
 

  :ويتعلق األمر بالمؤشرات التالية . ومن أجل ذلك، تم تحديد أهداف واضحة
  
 ؛2008نة  س1.990 مقابل 2011 خالل سنة بمجالت دولية مقاال 2.725نشر حوالي  

 

 ؛2008سنة % 69 مقابل 2011 خالل سنةمن بنيات البحث % 80اعتماد  
 

 ؛2008سنة أطروحة  820 مقابل 2011 خالل سنة أطروحة 1.523مناقشة  
 

 ؛2011-2010 موسم براءة اختراع على المستوى الجامعي برسم 70إيداع  
 

  للبحث التطبيقي بشراكة مع المقاوالت؛ا مشروع373انطالق  
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 15.000 إلى لتصلعدد البحوث المنجزة من طرف وحدات الدعم التقني للبحث العلمي رفع  
 ؛2009 بحث سنة 9.000 مقابل 2011 سنةبحث 

 
 في أفق خبيرا  110االستفادة من كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج باستهداف ما يزيد عن  

 ؛2009 سنة ا خبير70 مقابل أقل من 2012
 

 .فائدة الطلبة المتفوقين والحاصلين على دبلوم ماستر أو دبلوم يعادلهلبحث لل منحة 200منح  
 

 بمواصلة إنجاز 2011 ستتميز سنة ،مستوى تعزيز التجهيزات والبنيات التحتية العلمية وعلى
 :المشاريع التالية

  

 تجهيز المعهد المغربي لإلعالم العلمي والتقني؛  
 

 ؛بناء مقر جديد للمعهد الوطني الجيوفيزيائي 
  

 بناء مراكز ومختبرات للبحث في ميادين الماء والطاقة؛ 
  

 إحداث شبكة لعلوم البيئة؛ 
  

 إحداث مركز للدراسات واألبحاث الصحراوية؛ 
  

 .تجهيز مختبرات البحث ووحدات دعم البحث العلمي والتقني 
  

وبخصوص العمليات المدرجة في إطار الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية 
لوجية، يعتزم القطاع المكلف بالتعليم العالي إعالن أولى طلبات مشاريع في مجاالت البحث التكنو

العلمي التي تحظى باألولوية، باإلضافة إلى مجاالت التكنولوجيا واإلعالم والتواصل، وكذا تمويل 
علقة دراسة للتوجيه اإلستراتيجي إلعطاء االنطالقة واختيار وتتبع مشاريع البحث والتنمية المت

 مليون درهم سنة 179هذا، وقد انتقل سقف تحمالت هذا الصندوق من . بتكنولوجيا اإلعالم والتواصل
  .2010 مليون درهم  سنة 232  إلى2009
  

 : إلى معالجة اإلشكاليات األفقية للتعليم العاليالراميةالتدابير  .3
  

ة وتحسين كفاءات موظفي تهم العمليات المتوقع انجازها من أجل ترشيد تدبير الموارد البشري
  : التعليم العالي، ما يلي

  
 تعزيز آليات التأطير وتتبع وتقييم الموظفين؛ 

 

ويندرج . تثمين الموارد البشرية ومنحها المزيد من المسؤولية مع ترشيد طرق وأساليب التدبير 
 التكوين ضمن هذه التدابير تعزيز كفاءات الموظفين البيداغوجية واإلدارية عبر انطالق برنامج

المستمر لفائدة الموظفين البيداغوجيين واإلداريين والتقنيين بكل الكليات، حيث تم إعداد برنامج 
 من األطر 9.788 أستاذا جامعيا و9.530ضمان التكوين المستمر لفائدة ل يهدفلهذا الغرض 

 بلوغ 2011وفي هذا الصدد، يرتقب برسم سنة . واألعوان اإلدارييين التابعين لهذه المؤسسات
   :األهداف التالية
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 ؛من العدد اإلجمالي % 25، أي ا أستاذ2.879  لفائدةتكوين المستمر بالخارجتوفير ال 
 

 ؛ األساتذة الجدد من 720  لفائدةالتربوي تكوينتوفير ال 
 

 ؛من العدد اإلجمالي % 27، أي امرسم ا أستاذ3.151  لفائدةالتربوي تكوينتوفير ال 
 

من % 35 اإلداريين والتقنيين، أي من األعوان ا موظف2.621لفائدة تمر تكوين المستوفير ال 
 .العدد اإلجمالي

 

 يسعى قطاع التعليم العالي إلى إحداث اآلليات الضرورية ،وفي مجال تعزيز تدبير األنظمة
لتعزيز تدبير وترشيد استعمال الموارد البشرية والمادية للجامعات وللمركز الوطني للبحث العلمي 

لتقني والمكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية باإلضافة إلى وضع نظام لإلشراف وا
 .والتتبع وتقييم مختلف المشاريع المدرجة في إطار المخطط اإلستعجالي

   
  مجال محاربة األمية والتربية غير النظامية  3.1.1

  

 2011التربية غير النظامية برسم سنة  محاربة األمية وقطاعتبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة 
 :  موزعة كما يلي،درهم 201 986 000ما قدره 
  
  ؛ درهم12.634.000  ...............................نفقات الموظفين -
  درهم ؛ 22.739.000  ........... ...نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  .درهم 166.613.000  ...............................نفقات االستثمار -

  

ستمكن االعتمادات المخصصة لقطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية من مواصلة الجهود 
 من أجل تحقيق اإلستراتيجية الوطنية لمحو األمية والتربية 2010-2009 خالل موسمالتي تم بذلها 

  .2015 األول إلى القضاء على األمية بحلول سنة غير النظامية والتي تهدف في المقام
  

  :2010-2009ومن أجل تحقيق أهداف هذه اإلستراتيجية، تم اتخاذ مجموعة من التدابير برسم موسم 
  

  :في مجال محو األمية 
  

 656 088مقابل مستفيدا  702 488 إلى 2010-2009  الموسمانتقل عدد المسجلين برسم
ربعة  األبرامجال حسبو يتوزع المستفيدون .   ٪7 ، أي بزيادة 2009-2008 برسم الموسم امستفيد

  :يلي كما ،ستراتيجية الوطنية لمحو األميةلإل
 

  ٪ من العدد اإلجمالي للمستفيدين؛10 ، أي ا مستفيد70 056 :البرنامج العام 
 

 ٪ من مجموع 41، أي ا مستفيد290 182 :برنامج  الشراكة مع القطاعات الحكومية 
 يدين ؛المستف

  

  ٪ من عدد المستفيدين؛ 48,2، أي  ا مستفيد338 940 :برنامج  الشراكة مع الجمعيات 
 

 . ٪ من مجموع المسجلين0,5 أي حوالي ا،مستفيد 3.310 :برنامج المقاوالت 
  

 15.640  حوالي2010-2009 خالل موسمأنشطة محو األمية ب قوموبلغ عدد المراكز التي ت
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  .رمؤط 600.17 بمشاركة مركزا
من  حيث انتقل ،معدل األميةمن تخفيض مهم ل في مجال محو األمية ومكنت الجهود المبذولة

 وفقا ألحدث .2010 سنة٪ 30حوالي  والسكنى إلى  العام للسكانإلحصاء وفقا ل2004 سنة٪ 43
 من برامج محو  سنوياع عدد المستفيديناارتف هذا الرقم بفضل بلوغقد تم و. القطاعهذا تقديرات 

 مستفيد خالل موسم 286 000 إلى 1999-1998 مستفيد برسم موسم 180 000 مية مناأل
٪ 290 أي بزيادة ،2010-2009مستفيد بموسم  702 000إلى أكثر من ليصل  2002-2003
  . عشر سنواتخالل

  
 مليون 5,4أكثر من ) 2010-2003 ( األخيرة سنواتالسبع خالل عدد المستفيدين وبلغ
 مما )2002 و1982بين  (خالل العقديين األخيرينعدد المستفيدين ف  أي أكثر من ضعشخص،

 النساء يشكلن أكثر تجدر اإلشارة إلى أنو. األمية على المستوى الوطنياربة محوثيرة يعكس تسارع 
العالم ب المستفيدين  عدد ٪ من50 نسبة المستفيدين من برامج محو األمية و عدد ٪ من80من 

  .القروي
  

  : ة غير النظاميبيةلتروفي مجال ا 
 

 38 197 إلى 2010-2009خالل موسم " مدرسة الفرصة الثانية"عدد المستفيدين من وصل 
، 2009-2008 برسم موسم ا مستفيد33 177  مقابلمنهم من ساكنة العالم القروي، ٪ 59، امستفيد

 .  ٪15أي بزيادة 
 
 :  يليالتربية غير النظامية كمابرامج ن حسب عدد المستفيديتوزع يو
 
  ؛ المستفيدين ٪ من مجموع 57 ي في إطار برنامج الشراكة، أا مستفيد21 915 

  

  ؛ المستفيدين ٪ من مجموع 27 ، وهو ما يمثل االحتضانفي إطار برنامج  ا مستفيد10 441 
  

 ؛  مجموعال ٪ من 15 أيالمناطق النائية ، بلمساهمة في التعليم  في إطار اا مستفيد5 813 
  

 .مجموع المستفيدين ٪ من 1أي ، في إطار سلك االستدراك ا مستفيد28 
 

 ،جمعية 256 ةغير النظامي في إطار برامج التربية من المنحت  استفادتيوبلغ عدد الجمعيات ال
تم تأطيرهم من  ا مستفيد 21 550مما مكن من تأطير  ،ليون درهمم 15,84 بلغت جماليةإبتكلفة 
  .امؤطر 827 طرف 

 
فظات مح يعوزتم ت، عوزةمن األسر المالمنحدرين االجتماعي للمستفيدين في سياق الدعم و 
  . فيد مست15 000 لفائدةمدرسية ولوازم 
 

من إعادة  ،2010-2009 خالل موسمو هكذا، مكنت مختلف برامج التربية غير النظامية 
 التعليم في أسالكطفال  371.5في أسالك التكوين المهني وطفال  969.1 منهم  طفال340.7إدماج 
  . النظامي
 

 2011-2010 لموسم يروم برنامج عمل قطاع محاربة األمية و التربية غير النظامية و 
 . المذكورينمواصلة الجهود المبذولة من أجل تحقيق األهداف المسطرة في كال المجالين
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 2011-2010برنامج العمل 
  

حقيق أهداف  من أجل تود مواصلة الجه2011-2010 موسمعرف يس، في مجال محاربة األمية
   :خالل من  ذلك و، الوطنية لمحو األميةاإلستراتيجية

  
مستفيد خالل  800 000ين مستفيدحيث سيبلغ عدد ال ، األميةاربةتسريع وتيرة برنامج مح 

، أي بزيادة 2010-2009مستفيدا خالل موسم   702 488 مقابل  2011-2010 موسم 
   ؛ 13%

 

 جودة وكذاعمليات محو األمية لتحسين دقة المعلومات وص بالخاتطوير نظام المعلومات  
 .  برمجة العملياتاستهداف االحتياجات وب المتعلقةاذ القرارات عمليات اتخ

  
 القطاع مجموعة من سيتخذ برامج محو األمية، مردوديةمن أجل تحسين و ،وعالوة على ذلك

  : التدابير أهمها 
  

الجمعيات والشركاء من القطاعين العام ك محاربة األمية مواصلة تعبئة مختلف المتدخلين بمجال 
  الخ؛... والخاص والمجتمع المدني

  

  ؛ الجهويتعزيز الشراكات على الصعيدين المحلي و 
  

 المتجددة  الحاجياتمواصلة الجهود من أجل تحسين المناهج والتقنيات التعليمية لتلبية 
  للمستفيدين؛

  

  ؛ الخاصة بذلك يةكوصياغة الوسائل الديداكت تدخلينتنظيم دورات تدريبية لفائدة الم 
  

 ؛ الجهوية والتقييم على المستويات المركزية والتتبع نظام تفعيل 
  

  . اج المستفيدينمتطوير برامج ما بعد محو األمية لضمان إد 
  

  ة غير النظاميربيةوفي مجال الت
 

 رساءقاعدة المستفيدين وإ توسيع إلى 2011-2010 برنامج العمل المعتمد برسم موسمهدف ي
سيتم اتخاذ مجموعة وهكذا، .  وكذلك تحسين نوعية التدخالت وفعالية اإلدارةالبيداغوجيدعم ل لنظام

 : تتعلق أساسا بما يلي ،من التدابير واإلجراءات
 

  إطار في25.000 منهم "مدرسة الفرصة الثانية"مستفيد في برنامج  45 000 تسجيل  
مستفيد في إطار  2.000 و مستفيد عبر برنامج االحتضان18.000 الشراكة مع الجمعيات،

 أكثر من برنامج الدعم التربوي يهم  ذلك، من المتوقع أنباإلضافة إلى .سلك االستدراك
 ؛  مستفيد 2.000

 

تتبع عن الن وولؤمس،  جمعيات،لجهوية ، فرق التدريب اونمنشط  ( متدخل1.600تدريب  
  ؛) الخ..والتقييم
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 فضال ةغير النظاميتربية لمستفيدين من برنامج ال على اب مدرسياكت  65.000توزيع إنتاج و 
  ؛ ؤطرينلما لفائدة  مجموعة من الدالئلعن

استخدام تمكن من  دالئل وتصميم صياغة الوسائط البيداغوجية لبرامج التربية غير النظامية 
  ؛ لتلك الوسائطأفضل 

  
  . فائدة التالميذ المنحدرين من أسر معوزة محفظة ولوازم مدرسية ل30.000اقتناء  
    

  التشغيل والتكوين المهني  2.1 
  

 2011يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المرصد لفائدة وزارة التشغيل والتكوين المهني برسم سنة 
  :  موزعا كما يلي، درهم954.744.000ما قدره 

  
  ؛ درهم192.744.000............................... نفقات الموظفين-
 ؛ درهم 359.000.000 .............. نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
    .  درهم 403.000.000 ............................. نفقات االستثمار- 

  

    مجال التشغيل 1.2.1
    

 0375.042.00 ما قدره 2011تبلغ االعتمادات المرصدة لفائدة قطاع التشغيل برسم سنة 
  :  موزعة كما يلي،درهم

  

  درهم ؛145.042.000 .............  نفقات الموظفين-
  درهم ؛85.000.000  نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
 .  درهم145.000.000 نفقات االستثمار  -

  

 : بما يلي2012-2009تتعلق المحاور األساسية لبرنامج عمل قطاع التشغيل برسم الفترة 
 

لحماية االجتماعية للعمال وكذا إرساء السلم االجتماعي عبر حوار اجتماعي بناء تعزيز ا 
 ومتواصل مع الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين؛

 
  وذلك ،مواصلة محاربة ظاهرة تشغيل األطفال وتفعيل برنامج عمل وطني خاص بالطفولة  

 بشراكة مع جميع الفاعلين المحليين في هذا المجال؛
  

 بهدف تعزيز المالءمة بين ،"مقاولتي"و" تأهيل"و" إدماج"نمية البرامج الثالث مواصلة وت 
  .التكوين وسوق العمل وتشغيل الشباب الحاصل على الشهادات

  

من % 49 وفي إطار المخطط الوطني للمالءمة االجتماعية بالمقاوالت تم تحسيس أكثر من ،هذا
 2010كما تم خالل سنة . مجموع المقاوالت المنخرطة في صندوق الوطني للضمان االجتماعي

من طرف إدارة صناديق العمل، بهدف تمكين ضحايا حوادث " اإلدارة المتنقلة" عملية إعطاء انطالقة
اللت، والعيون بوجدور والساقية ي خدمات القرب خاصة في جهات الشرق ومكناس تافالشغل من

  .الحمراء وادي الذهب
  

، إلى حدود شهر "مقاولتي"و" تأهيل"و" إدماج" تم من خالل برامج ،وفي مجال إنعاش الشغل
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ة متم سنفي  مستفيد 63.000  إلىوسيرتفع هذا العدد ليصلشخصا،  31.190 إدماج ،2010 ويوني
  :ويتوزع المستفيدون حسب الجهات على الشكل التالي. 2010

 الجهة العدد %النسبة 
 جهة الدارالبيضاء الكبرى 6.154 19,73
 جهة الشاوية ورديغة 1.686 5,41
 جهة تادلة أزيالل 284 0,91
 جهة دكالة عبدة 1.607 5,15

 جهة الرباط سال زمور زعير 5.172 16,58
 نسب الشراردة بني حجهة الغر 1.430 4,58

 جهة طنجة تطوان 5.956 19,10

1,68 523 
جهتي العيون بوجدور والساقية الحمراء واد 

 الذهب
 جهة كلميم السمارة 209 0,67
 جهة مراكش تانسيفت الحوز 1.497 4,80
 جهة سوس ماسة درعة 1.392 4,46
 اللتيجهة مكناس تاف 1.909 6,12
 جهة فاس بولمان 1.728 5,54
 جهة تازة الحسيمة تاونات 336 1,08
 الجهة الشرقية 1.307 4,19
 المجموع 31.190 100

 
  : ما يلي2011وتهم العمليات األساسية المبرمجة برسم سنة 

 
 :في مجال الحماية االجتماعية للعمال 

 
مواصلة تفعيل المخطط الوطني للمالءمة االجتماعية بالمقاوالت عبر تنظيم حمالت تحسيسية  
لتوفيق بين الفعالية واائدة المقاوالت حول أهمية المقاربة االجتماعية كعامل أساسي للتنمية لف

 االقتصادية وتوفير ظروف مناسبة لتنمية مستدامة تقوم على العدالة االجتماعية؛
 

تعزيز دور مفتش الشغل عبر تنظيم دورات للتكوين المستمر بهدف المساهمة الفعالة في  
 وإرساء السلم االجتماعي؛ تنمية المقاوالت 

  

 .تعزيز الحماية االجتماعية عبر تعزيز دور صناديق الشغل لفائدة مأجوري القطاع الخاص 
  

 :في مجال الشغل 
  

 في مجال محاربة ظاهرة تشغيل األطفال وتفعيل برنامج العاملةمواصلة دعم الجمعيات  
 وقد همت هذه العملية خالل .الشراكة معها بتنسيق مع جميع الفاعلين على المستوى المحلي

  كل من مدن القنيطرة والرباط وفاس ومراكش والدار البيضاء؛2010 و2009سنتي 
 

تعزيز آليات التفاوض الجماعي وحل النزاعات الجماعية المتعلقة بالشغل عبر دعم وتفعيل  
 مجلس المفاوضات الجماعية واللجنة الوطنية واللجان الجهوية للبحث والمصالحة؛
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 ساهمة في تكاليف التكوين لفائدة االتحادات النقابية المهنية وكل الهيئات المماثلة؛الم 
مواصلة تفعيل برنامج تجديد تجهيزات مندوبيات قطاع التشغيل ووضع رهن إشارتها  

 .الوسائل اللوجيستيكية لتغطية أفضل للمؤسسات الخاضعة لقانون الشغل
 
 :في مجال إنعاش التشغيل 

 
 ،مساعدة الشباب على االندماج في الحياة العملية من خالل مساهمة الدولةمواصلة برنامج  

ولقد تم إعطاء . نعاش التشغيل والكفاءاتإل األجهزة التي تديرها الوكالة الوطنية ممثلة في
ترحيل :  مهن عالمية للمغرب، لست"انبثاق"اق الوطني للصناعة األولوية، في إطار الميث

الجلد والمواد الغذائية / وأجزاء الطائرات واإللكترونيك والنسيجالخدمات وصناعة السيارات
 والفالحية؛

 

تعزيز قدرات قطاع التشغيل في مجال تتبع تحليل سوق الشغل عبر إنجاز دراسات وبحوث  
 .حول حركية اليد العاملة في القطاع الخاص

  

الكفاءات برسم سنة  برنامج عمل الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل ويتضمن ،وفي هذا اإلطار
  : العمليات األساسية التالية، من خالل"إدماج"و" تأهيل"و" مقاولتي"مواصلة برامج  عبر 2011

 
 باحث 230.000 إدماج 2012-2009يتوقع هذا البرنامج برسم الفترة ": إدماج"برنامج  

 وذلك من ،%10 ارتفاعا بنسبة 2011كما سيعرف هذا البرنامج برسم سنة . عن الشغل
 ؛2010برسم سنة باحث عن العمل  50.000 باحث عن العمل مقابل 55.000الل إدماج خ

 

 من تقديم خدمات التكوين من أجل اإلدماج 2011سيمكن هذا البرنامج سنة ": تأهيل" برنامج 
 باحث عن العمل موزعة بين التكوين التعاقدي من أجل التشغيل والتكوين 18.000لفائدة 

 ا بمجاالت التواصل والمعلوميات ومنهجية البحث عن العمل؛ التأهيلي المتعلق أساس
  

 عبر ، مستفيد2.000 إلى مواكبة 2011يهدف هذا البرنامج برسم سنة ": مقاولتي"برنامج  
تحسين جودة خدمات شبابيك مقاولتي وإحداث أبناك جهوية  لمشاريع إحداث المقاوالت، 

عاملة أساسا بقطاعات السياحة القروية وذلك في إطار تعزيز إحداث المقاوالت الصغرى ال
  .والتعليم األولي

  

    مجال التكوين المهني 2.2.1
  

وبذلك . وضعت التوجهات االستراتيجية للحكومة التكوين المهني في قلب دينامية تنمية البالد
 من خالل استباق ، سياسة التشغيل ورافعة إلنعاش الشغلا في أساسيا التكوين المهني محوريشكل

وتنمية التكوينات التي تسهل اإلدماج  ) القطاعات الواعدة(لتحوالت التي يعرفها سوق الشغل ا
  .والتكوين بالتدرج المهني الذي يرسخ الوسط المهني كفضاء للتكوين

 
 تتوزع ،2011 درهم برسم سنة 579 702 000وتبلغ االعتمادات المخصصة لهذا القطاع  

  :كما يلي
 

  

  درهم47 702 000 نفقات الموظفين 
  درهم274 000 000 نفقات المعدات والنفقات المختلفة
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  درهم258 000 000 نفقات االستثمار
  

وستمكن هذه االعتمادات من تنمية وتأهيل جهاز التكوين وذلك لمتابعة إنجاز البرنامج 
  .االستعجالي ومواكبة المشاريع المقررة في الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي

 
 : بلوغ األهداف التالية2011استراتيجية قطاع التكوين المهني برسم سنة  وتتوخى 

  
 متدرب 244 300 مقابل ، منهم فتيات%40 ، متدرب في القطاع العمومي257 600تكوين  

 مقابل 2011سنة خريج  114.400وسيصل عدد الخريجين والخريجات إلى. 2010سنة 
 ؛2010سنة  خريج  107.300

  

 من %30 ضمنهم 2011 متدرج سنة 40.300بالتدرج المهني لبلوغ تنمية نمط التكوين  
 مقابل 2011سنة خريج  27.000  إلىوسينتقل عدد خريجين وخريجات هذا النمط. الفتيات

ويعد هذا النمط من التكوين بالنسبة للشباب القروي، أبناء وبنات . 2010سنة خريج  24.000
ضمان االستمرارية بالضيعات الفالحية واالندماج الفالحين، النمط المالئم لتأهيلهم من أجل 

 من خالل عدة مشاريع لتكوين الفتاة القروية  تولى عناية خاصة في هذا اإلطار،.السوسيومهني
  .مع الدور العائلية القروية

 
 2.000 إلى 2010 مؤسسة سنة 1.900وسيرتفع عدد مؤسسات التكوين المهني الخاص من  

 مقابل 2011 مؤسسة سنة 400عدد المؤسسات الخاصة المعتمدة إلى وسيصل . 2011برسم مؤسسة 
  .2010 مؤسسة سنة 350

 
 حول البرامج 2011وتتمحور أهم العمليات المبرمجة من طرف قطاع التكوين المهني برسم 

  :التالية
 

 :تنمية التكوين بالتدرج: األولالبرنامج 
  

ت عن طريق ممارسة نشاط مهني يهدف هذا النمط من التكوين إلى إكساب الشباب مهارا
يمكنهم من الحصول على مؤهالت تسمح باندماجهم في الحياة العملية ويضمن للشباب القروي تكوينا 

 .وسطهممالئما لخصوصيات 
  

تهم المشاريع التي انطلقت في إطار هذا البرنامج بناء وتجهيز مراكز التكوين وتمويل أنشطة 
وكذا التي تقوم بالتكوين تفاقيات مع القطاعات العمومية والخاصة التكوين بالتدرج المهني في إطار ا

 .الجمعيات
  

  ما مجموعه2010-2009برسم الموسم  التدرجب المستفيدين من التكوينبلغ عدد وقد 
 13.900وقد ساهمت أزيد من . %34,6 أي ما يمثل ، فتاة11.072متدربا، من بينهم  31.948

  .ن خالل هذا الموسممقاولة في تكوين هؤالء المتدرجي
 

ين بويبين الجدول التالي توزيع عدد المتدر. ويغطي التكوين بالتدرج المهني كافة جهات المملكة
 :2010-2009حسب كل جهة برسم موسم 
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 ينبعدد المتدر الجهة
 4.837 زعير-زمور-سال-الرباط
 4.327  تطوان-طنجة
 3.249 درعة-ماسة-سوس

 3.036 الدار البيضاء الكبرى
 2.393 بولمان-فاس

 2.308 تافياللت-مكناس
 2.191 الحوز-تانسيفت-مراكش
 1.760 عبدة-دكالة
 1.728 بني حسن-الشراردة-الغرب
 1.640 تاونات-الحسيمة-تازة

 1.451 الجهة الشرقية
 1.122 ورديغة-الشاوية
 669 أزيالل-تادلة
 649 السمارة-كلميم
 530 الساقية الحمراء-بوجدور-العيون

 58  لكويرة-وادي الذهب
 31.948 المجموع

 
 التكوين في حرف الفالحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والبناء اويهم هذا النمط أساس

 . والنسيج واأللبسة والجلد والخدماتو والمطاعموالفندقة 
 

برسم  ج المهنيويبين الجدول التالي البرنامج اإلجمالي إلحداث وتوسيع مراكز التكوين بالتدر
 :2011سنة 

 
بماليين (الكلفة  نوع العملية الموقع القطاع

 )الدراهم
 44,1 )2(إحداث مركزين  جهة الدار البيضاء الكبرى

 19,2 إحداث مركز واحد زعير-زمور-سال-جهة الرباط
 24,7 )2(إحداث مركزين  الجهة الشرقية

الصناعة 
 التقليدية

 19  واحدإحداث مركز  تطوان-جهة طنجة
  إحداث مركز واحد تاونات-الحسيمة-جهة تازة

 23,3 توسيع مركز واحد

  إحداث مركز واحد عبدة-جهة دكالة
 29 )2(توسيع مركزين 

 17,5 إحداث مركز واحد الجهة الشرقية
 15 إحداث مركز واحد درعة-ماسة-جهة سوس
 18 إحداث مركز واحد أزيالل-جهة تادلة
 17,5 إحداث مركز واحد بني حسن-الشراردة-بجهة الغر

 الفالحة

 6 توسيع مركز واحد تطوان-جهة طنجة
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 9 )2(توسيع مركزين  الحوز-تانسيفت-جهة مراكش
: المضيق( تطوان -جهة طنجة

مركز للتدرج المهني في الفندقة 
 )المطاعم و

 إحداث مركز واحد
- 

مركز (السمارة -كلميم جهة
 الفندقة للتدرج المهني في

 )المطاعمو

 إحداث مركز واحد
- 

 السياحة

الحوز -تانسيفت-مراكش جهة
مركز للتدرج المهني في : آسفي(

 )المطاعمالفندقة و

 )2(إحداث مركزين 
- 

 17 )2(إحداث مركزين  درعة-ماسة-جهة سوس
 إحداث مركز واحد  تطوان-جهة طنجة

 10,4 

الصيد 
 البحري

الساقية -بوجدور-جهةالعيون
 الحمراء

 إحداث مركز واحد
 13 

  

مساهمة الدولة في تمويل نفقات تكوين المتدربين بمؤسسات التكوين المهني : البرنامج الثاني
  الخاص

  

تعمل الدولة سنويا على تخصيص مساهمة لتغطية جزء من تكاليف التكوين بالمؤسسات الخاصة 
 مستوى التقني المتخصص المعتمدة، بالنسبة لألسر ذات الدخل المحدود، في بعض التخصصات من

 شاب 200وقد استفاد من هذه المساهمة .  أولوية بالنسبة لتنمية اقتصاد بالدناهذه المساهمة ذاتتعتبر 
  .2011ة ن مستفيد برسم س300 بمختلف أقاليم المملكة وسيصل هذا العدد إلى 2010سنة 

 
 :مواكبة الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي: البرنامج الثالث

  
     منصب شغل جديد خالل الفترة220.000 إحداثى الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي يتوخ

 70.000والسيارات منصب  70.000: ترحيل الخدمات:  في المهن العالمية للمغرب2009-2015
 32.000 والنسيج والجلد 9.000 :واإللكترونيكمنصب شغل  15.000 :ائراتالطأجزاء ومنصب 
وفي هذا اإلطار، تكلفت وزارة التشغيل والتكوين .  منصب24.000ئية والصناعات الغذامنصب 

وذلك بهدف ضمان تنافسية مستديمة خريج  220.000 خريج من 190.000المهني بتكوين أكثر من 
  .لوجهة المغرب في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية

 
 : ب2011وفي إطار هذا البرنامج، ستتميز سنة 

  

) الدار البيضاء(بمعهد التكوين في مهن الطيران بحي المطارات بالنواصر انطالق التكوين  
من .  مليون درهم70 مقعد بيداغوجي وبتكلفة مالية تصل إلى 400بطاقة استيعابية تصل إلى 

 .2010أكتوبر في غضون شهر المعهد افتتاح المتوقع 
 

وين في مهن السيارات بكل معهد التك: مواصل بناء ثالثة مراكز للتكوين في ميدان السيارات 
  ومعهد 2011من الدار البيضاء وطنجة اللذين من المتوقع انطالق التكوين بهما في أكتوبر 

  .2012التكوين في مهن السيارات بالقنيطرة الذي من المتوقع انطالق التكوين به في أكتوبر 
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ة إنجاز مخطط  مواصل2011بالنسبة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ستعرف سنة 

ولبلوغ هذا الهدف، سيعمل المكتب على .  الذي يرمي إلى تكوين مليون متدرب2015-2009التنمية 
وسينتقل عدد المؤسسات . تنمية الطاقة االستيعابية لمؤسساته من خالل توسيع وإحداث مؤسسات جديدة

فيدين من  وعدد المست2011-2010برسم مؤسسة  310 إلى 2010-2009برسم مؤسسة  297من 
 .2011سنة متدرب  120.000 إلى 2010سنة متدرب  110.000التكوين من 

  

 10.000أما بالنسبة للمدرسة العليا لصناعات النسيج واأللبسة، وفي إطار إنجاز برنامج 
 125 مكنت هذه األشغال من بناء  وقد. أشغال توسيع الداخلية2010 فقد انتهت خالل سنة ،مهندس

 . مليون درهم7016, سريرا بكلفة إجمالية تقدر ب 258 على غرفة إضافية تتوفر
  

 المدرسة العليا لالبتكار والموضة  تم إحداثالبرنامج االستعجاليوفي إطار ومن جهة أخرى، 
ستشرع و. ا بيداغوجيا مقعد90بطاقة استيعابية تصل إلى ، و مليون درهم20بتكلفة إجمالية تصل إلى 

 : على الشكل التالي2011سنة  لتالميذتها ابتداءا من نالتكوي تقديم فيهذه المدرسة 
  

 التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلوم اإلجازة المهنية ودبلوم الماستر المتخصص؛ 
  

 التكوين المستمر والمساعدة التقنية للمقاوالت؛ 
  

  .   نشر المعلومات المتعلقة باالبتكار والموضة لفائدة المقاوالت 
  

  عية واألسرة والتضامنالتنمية االجتما  3.1
  

د لفائدة وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن برسم سنة ويبلغ الغالف المالي المرص
  :  موزعا كما يلي، درهم585.288.000 ما قدره 1201

  
  درهم ؛ 33.288.000  ............. ...... ..نفقات الموظفين -
  درهم ؛ 320.000.000  .......نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  . درهم 232.000.000  ........................نفقات االستثمار  -

  
 الذي يقوم على 2012-2008وستعمل هذه الوزارة على مواصلة تفعيل المخطط اإلستراتيجي 

رؤية مندمجة وشمولية ترتكز على مقاربات حقوق اإلنسان لتفعيل التوجهات واألولويات الحكومية 
متعلقة بالفقر واإلقصاء  إلى اإلستجابة النشغاالت المواطنات والمواطنين خاصة اإلشكاالت الالرامية

، إدماج األشخاص ذوي )ذكور وإناث(تشغيل األطفال والهشاشة ومفارقات النوع االجتماعي و
  :وتتعلق المحاور األساسية لهذه اإلستراتيجية بما يلي. اإلحتياجات الخاصة وتشجيع سياسة القرب

  

 :االجتماعية خصوصا عبروالتعبئة تنسيق برامج التنمية  
  

الهشاشة ومواكبة الجمعيات في تفعيل القانون رقم الفقر وإعداد إستراتيجية وطنية لمحاربة  
 والمساهمة في إحداث ات الحماية االجتماعية  مؤسسوتدبير  المتعلق بشروط فتح05-14
  مركزا جهويا لمحاربة التسول؛16

 

 وتأهيل الجمعيات العاملة 2012 مساعد اجتماعي في أفق 10.000تكوين مج  تفعيل برنا 
 في مجال التنمية؛
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 2012 مركز اجتماعي في أفق 800من خالل خلق قرب لل االجتماعية خدمات التعزيز 
 ؛المهمشةألحياء يشمل اتوسيع برنامج التنشيط االجتماعي لو

 
دولة والجماعات المحلية والقطاع الخاص التعبئة االجتماعية عبر تعزيز الشراكة بين ال 

 . والمنظمات غير الحكومية وتثمين مهن التشغيل اإلجتماعي
 

 من خالل إنجاز وتكافؤ الفرصاالجتماعي  مقاربة النوع إدماجالنهوض بحقوق المرأة و 
  :العمليات التالية

   

لوج المرأة ية وتحسين وومشاريع التنمالإدراج مقاربة النوع في السياسات والبرامج و 
 ؛ وتشجيع إحداث المقاولة النسائيةلمناصب المسؤولية والقرار وكذا للهيئات المنتخبة

 

 لالستماع ا جهويامركز 16المساهمة في إحداث  عبر فتيات النساء والاتجاهمحاربة العنف   
اإليواء المؤقت ومركز نموذجي لتقديم العالج لمرتكبي العنف ضد النساء و محاربة جميع و
 كال هذه الظاهرة ونشر ثقافة المساواة؛ أش

  

-تدعيم المؤسسات والمراكز الخاصة بالنساء وتوسيع المراكز متعددة الوظائف بجهة طنجة 
  .تطوان و بالجهات الشرقية والجنوبية

  

 :ية التاليةساسالتدابير األ  اتخاذبرع ،سياسة أسرية مندمجة والنهوض بالطفولةإعداد  
  

االستغالل سوء المعاملة، و كل أشكال منتعزيز حماية الطفولة ر النهوض بحقوق الطفل عب 
إلعادة " اندماج" الخادمات  وبرنامج  الفتياتمحاربة تشغيلل" إنقاذ"والعنف وتفعيل برنامج 

 ؛شوارعإدماج أطفال ال
  

والمساهمة في إحداث للنهوض باألشخاص المسنين اإلستراتيجية الوطنية تفعيل إعداد وتتبع و 
 ا جهويا مرجعيا للتكفل باألشخاص المسنين المعوزين؛ مركز16

  
 مركزا جهويا للخدمات المتنقلة 16 مندمجة عبر المساهمة في خلق أسريةتطوير سياسة  

 .اإلستعجالية وخلق صندوق التضامن األسري لفائدة النساء المطلقات وأطفالهن
  

  :الخاصة ذوي االحتياجات ألشخاص تنموية تسعى إلى إدماج اإعداد سياسة  
  

ة عقليوالالجسدية الصحة اإلعاقة والنهوض بتحسين تنسيق البرامج الحكومية في مجال  
لترويض بشراكة مع ل ازمرك 16تجهيز لألشخاص في وضعية إعاقة عبر المساهمة في 

 وكذا تحسين الولوج إلى المعلومة والتربية والتكوين والتشغيل، والسهر على وزارة الصحة
ص المعمول به في القطاع العام والخاص، من أجل ضمان تشغيل هذه تطبيق نظام الحص
 الفئة من الساكنة؛

 

تحسين الولوجيات المادية والتواصلية وفي مجال النقل والمشاركة في األنشطة السوسيوثقافية  
 والسياحية والرياضية والترفيهية؛   

 

 16 عبر إحداث المعاقين باألشخاص  الخاصة بالتكفلالمساهمة في تعزيز وتأهيل البنيات 
مركزا جهويا مرجعيا ومركزا لألطفال اإلنطوائيين بمراكش وإنجاز مركز بمكناس لألطفال 
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 .المعاقين المتخلى عنهم
  

هذا، وقد قامت الوزارة المكلفة بالتنمية االجتماعية واألسرة والتضامن منذ بداية تفعيل 
  :اإلستراتيجية بإنجاز البرامج التالية 

 
 : قامت الوزارة بمحاربة الفقر والتهميشفي مجال  .1
 

  الفقر بشراكة مع برنامج األمم المتحدة للتنميةللقضاء علىاإلستراتيجي  إتمام مشروع اإلطار 
حملة لعداد م، واإل دره مليون16,42يصل قدرها إلى تكلفة ب التسول وإنجاز برنامج محاربة

تشجيع ل ال! نعم للتضامن "ار  العموم بمخاطر الظاهرة تحت شعتوعيةواسعة لتحسيس و
 ؛" اإلحترافيالتسول

 

 3طنجة على مدى بلمعهد الوطني للعمل االجتماعي ا تنميةل  مخططإلنجازطالق دراسة نإ 
 شراكة مع التعاون اإلسباني ؛بسنوات 

  

إعطاء  مع 2010 برسم سنة شراكة ية اتفاق260 لفائدةدرهم  مليون 62,16قدرها  إعانةمنح  
وإدماج حماية مجال و ) ٪42( وكبار السن ة واألسرلطفولةالمتعلق باال االولوية للمج

و جهة ) ٪24( زعيرالرباط سال زموروتعتبر جهة . )٪28(إعاقة  في وضعيةاألشخاص 
 يةالمستفيدمن بين أهم الجهات ) ٪18( مكناس تافياللت  جهةو) ٪22(الدار البيضاء الكبرى 

  ؛هاته اإلعانةمن 
  

 2,24 ه قدربلغ بم)ا إقليم16ة في  شبك18 ( في إطار شبكات جمعويةيات الجمعتنظيم دعم  
  درهم؛مليون

  

 تزنيت (أقاليم 4 مستوى علىبالموارد البشرية والنهوض المحلي  النسيج الجمعوي قدراتدعم  
، بتكلفة  لتأهيل الجمعيات"تقوية"رنامج ب  إطار، وذلك في)المحمديةوأزيالل  و سيدي قاسمو 

 ؛درهم  مليون3,85 تقدر بحوالي
  

  مليون درهم ؛2,94  بمبلغ قدرهالخالقةالجمعوية دعم المشاريع   
  

للخدمات اإلجتماعية عن قرب متكامل النظام ال مليون درهم لتنفيذ 15 تخصيص مبلغ يفوق 
وحدات اجتماعية متنقلة لإلسعاف ومركز متعدد الوظائف للنساء ووحدات لحماية الطفولة (
  .أقاليم 6 على مستوى) لمسنين ومركز لمكافحة التسوللركز مو  مركب ابتسامةو

 
 :التاليةاإلنجازات قامت الوزارة ب  واألسرةتعزيز وحماية حقوق الطفل والمسنينفي مجال  .2
   

 2015-2006  للفترة (PANE) مؤشرات خطة العمل الوطنية للطفولةنييمراجعة وتح 
 ؛) 4+ للطفولة الوطنيطخطمال(طنية هذه الخطة الوتنفيذ  وتقييم" مغرب جدير بأطفاله"

  
إعداد ثالثة تقارير لمتابعة االتفاقية األممية لحقوق الطفل كالتقرير الدوري وفق مالحظات لجنة  

االختياري لالتفاقية األممية لحقوق الطفل  حقوق الطفل والتقرير المتعلق بتنفيذ البروتوكول
 متعلق بإشراك األطفال في النزاعات المسلحة؛والتقرير المتعلق بتنفيد البرتوكول االختياري ال

  
 وطنية لمحاربة ظاهرة االعتداء الجنسي على األطفالوضع استراتيجية انطالقة استشارة ل 

 بتعاون مع اليونيسيف ؛وذلك 
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 2010 شهر ديسمبرلطفولة مع جامعة الدول العربية في حول ا ر العربي الرابعلمؤتمتنظيم ا 
  عقد في المغرب؛نالذي سيو

  

  الخدمات المقدمةجودة  وتقييمالطفولةوحدات حماية يين لال الحوالمرتفقينتحديد المستفيدين  
  ؛وتوطيد هذه الوحداتضع خطة لتحسين وو مهارات المتدخلينو

  

والمتعلقة أساسا ، طنجة والدار البيضاءب الطفولةوحدات حماية  لمستخدميتدريبية  تنظيم دورات 
والنصوص الدولية وانين القتطبيق والطب الشرعي و  الطفلةتنمي  والعنف ضد األطفالب

 حماية حقوق الطفل؛ بالمتعلقةوالقوانين 
 

  فيمن المتوقع انشاء فروع لهالذي  .مكناس ب"ابتسامة"المرآب اإلجتماعي نمودجي  إنشاء  
 مناطق مختلفة من المملكة، ويشمل مختلف الهياآل لضمان رعاية األطفال والنساء والمسنين؛

 
الدار ب كمشروع نموذجي (PACTE)انطالق برنامج اإللتقائية الترابية في مجال الطفولة  

 مراآش وطنجة ؛والبيضاء 
 

  خطة العمل الوطنية للطفولة  يندرج في إطار تفعيلالذي  "إدماج"نامج رمواصلة تنفيذ ب 
حقيق  ت، وذلك من خالل الحمايةمجال،وال سيما في " مغرب جدير بأطفاله "2006-2015

  وفقعلى إيجاد حلول مناسبة المحلية المصالحلمساعدة  حول أطفال الشوارع بالدار البيضاء،
 مكافحة هذه الظاهرة ؛معطيات صحيحة من أجل 

 
مخطط إنجاز  من خالل خادمات بالبيوتفتيات ك تشغيل اللمحاربة "إنقاذ"نامج ر بفعيلمواصلة ت 

وذلك عبر توفير معطيات موضوعية  ،لدارالبيضاءابمدينة  هذه الفئةعن تواصلي وبحث ميداني 
  ؛اآلفة هذه من أجل محاربة على إيجاد حلول مناسبة المحلية المصالحلمساعدة 

  

والدارالبيضاء وسال ودعم لمسنين في مكناس التكفل باألشخاص اإنشاء الهياآل المحلية لتحسين  
ة إلى لجنة وزارية بمناسبة اليوم وسيقدم مشروع االستراتيجي.  المسنينجمعياتلفائدة الجهود 
  ؛للمسننينالدولي 

 
هدف تي تال ، و2010 مارس 12 فيوزارة العدل   مععلى إثر توقيع اتفاقية خطة عمل إعداد 

تسهيل وصول المواطنين على  للعمل  وذلكتوعية والتواصل حول أحكام قانون األسرةالإلى 
في  الفاعلينساهمة في بناء القدرات لجميع رة والملمعلومات في مجال حقوق األسل اتوالمواطن

  ؛هذا المجال
 

 ؛الوضع الحالي لألسرة في المغربدراسة حول إنجاز  
 

 إحداث أليات االتصال المتعلقة بالتضامن بين األجيال والتماسك األسري؛ 
 

 أآادير و مكناس والدارالبيضاء (وحدات االسعاف االجتماعي المتنقل جهوياإنشاء وتعزيز   
 ؛) طنجة ووجدة وتطوان والرباط وسال وويرةالصو

  
تحديد وحدات تدريبية آذا والصويرة و) مرآز نموذجي(طنجة  بمراآز لتقديم الدعم لألسرإنشاء  

  .الة المحلية في مجال الوساطة االجتماعية واألسريةعللجمعيات والجهات الف
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طاع بإنجاز العمليات  قام الق،في مجال تحسين وضعية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة .3
 :األساسية التالية

 
 ووضع الصيغة النهائية في وضعية إعاقةضع مشروع قانون المتعلق بحقوق األشخاص و 

 ؛لملف بطاقة الشخص المعاقفتحاص التنظيمي لإل
  

نشر اإلستراتيجية الوطنية للوقاية من اإلعاقة وإحداث لجنة تقنية وزارية تتكلف بتتبع تفعيل  
  المذكورة؛اإلستراتيجية

  

 الحوادث  من اإلعاقة الناجمة عنالوقايةيتعلقان بدليلين إلنجاز  عن طلب عروض إعالن 
 فترة الحمل والوالدة؛ وعن المنزلية

 

 فتاة، في وضعية إعاقة صعبة لفائدة 531 طفال، من بينهم 1.427تقديم دعم مدرسي لفائدة  
 طفل جديد 300ذا تسجيل  و ك2009-2008الدراسي   مركزا متخصصا خالل الموسم58

  مليون درهم؛14 بمبلغ إجمالي يقدر ب 2010-2009خالل الموسم الدراسي 
  

%  7 من أجل اإلستفادة من حصة الذين يبحثون عن عمل اقينألشخاص المع إعالم اتوجيه و 
  ؛المخصصة لهم

 

وية قرار الوزير األول بتحديد الئحة مناصب الشغل الممكن إسنادها باألولوضع مشروع  
  ؛لألشخاص المعاقين بالقطاع الخاص

  
من خالل ل المجتمعي تأهيبرنامج إعادة اللجمعيات في إطار لتقوية قدرات اامج نتنفيذ بر 

 وعمالةالخميسات وسال و وتطوان مراآش وطنجة(برنامج المواقع الستة للات الشراآة مع ياتفاق
  ؛مليون درهمتقدر بتكلفة إجمالية ب) سلطاندرب الفداء ال

  

 إعداد دليل بثالث لغات حول معايير الولوجيات؛ 
 

 2010تنظيم الدورة الثامنة للمهرجان الوطني لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في أبريل  
 بمراكش ووجدة؛

  

الدارالبيضاء وبناء مرآز مرجعي لرعاية دار لألشخاص المعاقين ب(إنشاء العديد من الهياآل  
لألطفال  بِيداغوجِيمرآز ومرآز إلعادة التأهيل في وجدة وتعليم األطفال الصم وتجهيز 

 3,85بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي ) زروإقليمي لألشخاص المعاقين بآمرآز بسال وقين االمع
  ؛مليون درهم

  

  . المتعلقة باإلعاقةتظاهرات دعم تنظيم العديد من ال 
  

 تتبع تفعيل اإلستراتيجية الوطنية  تم اتخاذ تدابير وعمليات هامة في إطارفي مجال حقوق المرأة، .4
 :لإلنصاف والمساواة 

   

  في ماي"المساواة بين الرجال والنساء رافعة للتنمية االقتصادية" حول ة وطنيندوةتنظيم  
العاملين في مجال   منا شخص60 لفائدة إعالم/ الدار البيضاء، وتنظيم ورشة عمل ب 2010
  ؛2010 شتنبر 22 في ة والنوعاالمساو
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 من طرف  عليها والمصادقة2012-2010من أجل المساواة للفترة  ديم األجندة الحكوميةتق 
 ؛) إدارة معنية باألمر25تم جمع البيانات من طرف  (،2010 في أبريل الوزاراتمختلف 

  

، من خالل عملية تشاركية وتشاورية 2009ـ2004 فترة لل"15+بيجين" إعداد التقرير الوطني 
 للجنة خبراء 54 أثناء الدورة ةراع المدني،  وعرضه من طرف الوزبين الحكومة والمجتم

 األمم المتحدة ؛
 

 من خالل تنظيم 2012 لدعم المشاركة السياسية للمرأة في عام مندمجإعداد وتنفيذ برنامج  
في   "2012التمثيل السياسي للمرأة في منظور اإلنتخابات التشريعية "مستديرة في إطار مائدة 

 والشروع في مناقشات حول آليات دعم المشاركة السياسية للمرأة خالل 2010 شهر غشت
 ، بما في ذلك النظام االنتخابي ؛2012عام 

 

مبني اللعنف اتي لمؤسسمعلوماتي  تنفيذ نظام تتبعمكافحة العنف ضد النساء والفتيات من خالل  
 في مجال تكوينالوالعنف هذا النوع من إنتاج ونشر كتيب اإلحصائيات عن عبر  ،على النوع

 للنساء والفتيات ضحايا العنف من خالل اإلستماعمركز تعزيز و ،ضد النساءمحاربة العنف 
وتعتبر هذه المراكز . والمساعدة القانونية لإلستماع ا مركز60دعم وتقديم اإلعانة النفسية، 

 ضد المرأة؛مناهضة العنف ل وطنيةالحملة  وتنظيم ال،الوطنيمركز االستماع اساسيا ل اشريك
  

 ؛"نشر ثقافة المساواة" ر المتعلق بالتقريإصدار  
 

 المبني على األشخاص الذين يمارسون العنف لمعالجة إنشاء مرآز إمكانية  حول دراسةإنجاز 
لتشاور على المستوى ل ورشة تنظيمالنوع من خالل مقاربة تشارآية مع مختلف المتدخلين مع 

 الوطني والجهوي؛
 

 بمكناس "ابتسامةمرآز "وتهيئة  رزازات،امتعدد الوظائف بوال الفضاءيط إعادة تهيئة وتنش 
 الصويرة؛ب  جديدوتحديد موقع إلنشاء مرآز

  
ومن أجل إنجاز مهامها، تستند الوزارة المكلفة بالتنمية االجتماعية على مؤسسة التعاون الوطني 

  .ووكالة التنمية االجتماعية باعتبارهما خاضعتان لوصايتها
  

  : بما يلي2010ق أهم العمليات المنجزة من طرف التعاون الوطني برسم سنة وتتعل
  

مواكبة اللجان الجهوية للتنمية البشرية في تفعيل برامج محاربة التهميش خاصة عبر المساهمة  
في مراجعة التصاميم الجهوية للتهميش والمساهمة في تسيير مؤسسات الحماية االجتماعية 

 درة الوطنية للتنمية البشرية؛المحدثة في إطار المبا
 

توحيد التدخالت المتعلقة بمحاربة الهشاشة وحماية الفئات االجتماعية الضعيفة عبر افتحاص  
؛ وتعميم البرامج سوسيو تعليمية والرياضية بالمؤسسات 2010 روضا لألطفال سنة 683

كفل باالشخاص  مستفيد؛ وتعزيز برامج الت32.000االجتماعية، حيث بلغ عدد المستفيدين 
 مستفيد مع تجهيز المراكز 2.500المسنين بدون موراد، عبر الرفع من عدد المستفيدين إلى 

  التربوية والتكوينية التابعة للمؤسسات االجتماعية؛ 
  

وقد استفاد منها .  جمعية تقوم برعاية المكفوفين والمقعدين150تقديم هبات عينية لفائدة  
م المساعدات لألشخاص والعائالت في وضعية صعبة خاصة  مستفيد إضافة إلى تقدي4.700



 2011مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

    مذكرة تقديم
 
 

135

منكوبي الكوارث الطبيعية وإحداث مركز نموذجي للتكفل باألشخاص المسنين وتتميم أشغال 
 تهيئة المركز النموذجي دار المواطن لتافياللت؛

 

يالت تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والجماعات المحلية والتعاون الدولي قصد تعبئة التمو 
 الوطني بمراقبتها ي يقوم التعاون الالزمة لتنمية المساعدة المقدمة للمراكز والجمعيات الت

 .ودعمها
 

ومن ناحية أخرى، تهدف وكالة التنمية االجتماعية إلى تعزيز تدخلها بغية تحسين شروط عيش 
 وذلك على أساس الساكنة األكثر هشاشة، خاصة عبر الرفع من عدد العمليات على المستوى الترابي،

مقاربة تشاركية وتعاقدية، وكذا المساهمة في تمويل أنشطة التنمية االجتماعية وإنعاش األنشطة المدرة 
للدخل وإحداث برنامج  للتنمية المجتمعية في المناطق النائية، وتعزيز القدرات المؤسساتية للفاعلين 

، وذلك من أجل إنجاز وتتبع وتقييم المشاريع المحليين، وتوفير الدعم التقني الضروري لفائدة الشركاء
  .المدرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

  

 كما 2010 وفي هذا اإلطار، يمكن تقديم أهم منجزات الوكالة برسم النصف األول من سنة 
  :يلي

     
امجا  برن18 تم إعطاء االنطالقة لـ (PAPCO)في إطار برنامج تعزيز التخطيط الجماعي  

 إقليما بشراكة مع اللجن االقليمية للتنمية البشرية و المديرية 18 جهة من المملكة و11في 
 مليون درهم، منها 97,17العامة للجماعات المحلية وبمساهمة الوكالة بمبلغ مالي إجمالي قدره 

 ؛2010 مليون درهم برسم سنة 30,21
 

م جديدة، الهادف إلى رفع عدد األقاليم  أقالي6لفائدة  "تقوية"توسيع مجال تطبيق برنامج  
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات النسيج الجمعوي في المجال .  إقليما19المستهدفة إلى 

 التنظيمي والتخطيطي والتدبيري للتنمية؛
 

من أجل إحداث المقاوالت " مبادرة" مشاريع من طرف الوكالة في إطار برنامج 4إنجاز  
 اولين الشباب، وذلك بكل من آكادير والدار البيضاء والعيون والرباط ؛الصغرى من قبل المق

 

إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع من طرف الوكالة، نذكر منها برنامج واحات تافياللت  
  السوسيوإقتصادية لغابات ةلمحاربة التصحر، ومشروع تجديد الوظائف البيئية وااليكولوجي

دماج مقاربة النوع في نظام تسيير صندوق التنمية المحلية ، وبرنامج إاألطلس المتوسط
(FDL) و مشروع تقوية قدرات الفاعلين المحليين وتعزيز مبادرات الجماعات بمساهمة الوكالة 

 ؛2010 مليون درهم برسم سنة 8,62بمبلغ مالي قدره 
 

ؤسسة  م5.283 شخصا و 17.182 دورة للتكوين عبر التراب الوطني لفائدة 620 تنظيم  
 مشاركين 10.704 اجتماعا لتعزيز الفاعلين المحلين بمشاركة 1.377باإلضافة إلى القيام ب 

 . مؤسسة4.217و 
  
في إطار مواصلة تفعيل إستراتيجية القطب االجتماعي، يتوقع برنامج عمل الوزارة المكلفة و

  : إنجاز العمليات التالية 2011بالتنمية االجتماعية برسم سنة 
  
ر اإلستراتيجية الوطنية لتقليص الفقر بشراكة مع القطاعات المعنية وذلك بعد تفعيل إطا 

  العمل ؛ططالمصادقة على مخ
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 ؛طرةين كلميم وقندتوسيع مجال تطبيق برنامج محاربة ظاهرة التسول إلى م 
  

 ؛ الميداني بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيطالعملالقيام ببحث ميداني وتطوير أدوات  
 

 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية 14-05  رقم لة تطبيق القانونمواص 
 ؛ عبر المساهمة في تأهيل هذه المؤسسات وتقييم انعكاسات هذا القانون،وتدبيرها

 

 خالل الفترة ا مجاز6.750إلى تكوين الهادفة  ، عامل اجتماعي10.000تتبع إنجاز مبادرة  
 ؛2008-2012

 

دم إلى القطاع الجمعوي، وتحسين البيئة المؤسساتية والقانونية من خالل تعزيز الدعم المق 
 لتعزيز قدرات مخصصة وكذا إنشاء بوابة ،)تقويةبرنامج ( المدربين والجمعيات كوينت

 ؛الجمعيات
 

تعزيز التنسيق بين السياسات في مجال المساواة المتعلقة بالنوع االجتماعي من خالل تعزيز  
 ورصد ، فيما يخص المساواة2012-2010 األجندة الحكومية للفترةبع تنفيذ تتويادة الوزارة ر

 ؛CEDAW-OMD3االلتزامات الدولية والجهوية 
 

تعزيز وصول المرأة إلى مناصب المسؤولية وصنع القرار من خالل وضع وتنفيذ برنامج  
 للمشاركة كامل مت برنامج، واعتماد2012ة للمرأة في انتخابات يمتكامل لدعم المشاركة السياس

 ؛االقتصادية للمرأة
 

 العنف محاربةطابع اإلقليمي على التفعيل آليات محاربة العنف ضد النساء من خالل إضفاء  
ظاهرة ب التعريفوكذا  .النوع وإشراك الذكور في محاربة العنف ضد النساء علىبني الم

 ؛التعاون الوطنيع فتح ستة مراكز بشراكة م من خاللالعنف المرتكزة على مقاربة النوع 
 

نشاء نظام إل وضع استراتيجيات مختلفة عبرالتنسيق الوطني من أجل تعزيز حقوق الطفل  
 الجنسي ضد األطفالاالعتداء مكافحة  وحماية الطفل( خطة العمل الوطنية للطفولةلتتبع 

في خادمات فتيات كتشغيل ال على ظاهرةإدماج األطفال المهاجرين غير المصحوبين والقضاء و
 لحماية حقوق الطفل، واعتماد مشروع قانون يمنع الثانيتنظيم المنتدى الوطني ، و)البيوت

 ؛ سنة15العمل المنزلي لألطفال دون 
  

اكش تعزيز بنيات القرب لحماية الطفولة من خالل دعم إحداث وحدات جديدة للحماية بمر 
 ؛طفولة بمكناس بوحدات حماية الة، ودعم القدرة المؤسساتيةالبيضاء وطنجالدار

 

مراكش وطنجة لطفولة في كل من الدار البيضاء و لالترابيلتقارب اتنفيذ برامج الشروع في  
 ؛وسال

 

تعزيز حقوق المسنين والسيما من خالل رصد تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لكبار السن ودعم  
 ؛إنشاء مراكز متخصصة إليواء المسنين بدون موارد

 

سرة وتعميم تجربة رة من خالل انطالق إنجاز دراسة وطنية حول األ لألس حقيقيةد سياسةاإعد 
 والصويرة والرباط أكادير(بمختلف مدن المملكة  وحدات االسعاف االجتماعي المتنقل جهويا

 وإنشاء مرجع للخدمات االجتماعية ،) وطنجة والدار البيضاء وتطوان و وجدة وسالمكناسو
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 ؛)مراكز لتقديم الدعم لألسر(نطاق سياسة القرب لحماية األسرة في 
تفعيل استراتيجية وطنية للتنمية تشمل األشخاص المعاقين وتعزيز دعم هذه الفئة من خالل  

للحماية إنجاز دراسة وطنية بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط حول اإلعاقة ، نشر دليل 
، االحتياجات الخاصة للمهرجان الوطني لألطفال ذويالتاسعة تنظيم الدورة و من اإلعاقة

ن لالستقبال والتوجيه لألشخاص المعاقين بالدار البيضاء ووجدة، يالمساهمة في إحداث مركزو
مواصلة منح مساعدات تقنية لفائدة االشخاص المعاقين والدعم المدرسي لألطفال المعاقين و

  .  الولوجياتنالمنتمين إلى عائالت معوزة في مراكز متخصصة وتحسي
 

   ــةالصح -4.1
  

 قدره ما 2011 سنة برسم الصحة وزارة لفائدة المرصودة االعتمادات تبلغ
 :يلي كما موزعة درهم 10 895 559 000

  
 ؛ درهم 000 581 118 6  ...............................الموظفين نفقات -
 ؛ درهم 000 000 980 2  ..............المختلفة والنفقات المعدات نفقات -
 . درهم 000 978 796 1  ..............................االستثمار نفقات  -
  

 بهذه الخاصة القطاعية اإلستراتيجية تفعيل مواصلةل الحكومة إستعداد االعتمادات  هذه تعكس
    :التالية طالنقا حول تتمحور والتي 2012-2008 للفترة  الوزارة

  

تنمية عرض خدمات صحية سهلة الولوج ومتوفرة وذات جودة وموزعة بشكل متوازن على  
المستوى الترابي وذلك عبر تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وتأهيل المستشفيات العمومية 

ة الجنيسة وتعزيز الموارد البشري تفعيل سياسة معقلنة في مجال األدوية عبر تشجيع األدوية و
 2020 طبيب في أفق 3.300خاصة من خالل تفعيل المبادرة الحكومية الهادفة إلى تكوين 

  وتنمية التكوين المستمر؛
 

 تعزيز البرامج الوطنية للقطاع الصحي الخاصة بتتبع األمهات واألطفال بمراكز الوالدة وكذا 
 والشرايين الصحة النفسية ومحاربة السرطان والقصور الكلوي والسكري وأمراض القلب

  والسل؛
 

إعادة  إعادة تحديد الدور االستراتيجي لمختلف المتدخلين في قطاع الصحة خصوصا عبر 
وكذا الرفع . تركيز دور الدولة حول التمويل والتأطير والتخطيط والمراقبة والسالمة الصحية

من دور القطاع الخاص من أجل تنسيق أفضل في عرض الخدمات الصحية وتكامل حقيقي 
 .ين القطاع العام والخاص وإشراك المجتمع المدني في إنجاز أهداف قطاع الصحةب

  

 على 2012-2008 الفترة خالل العمل برنامج يرتكز ،اإلستراتيجية المحاور هذه من وانطالقا
  :التالية األساسية األهداف
  
 40  والدة ووفيات الرضع من100.000 حالة لكل 50إلى  227 من  تقليص وفيات األمهات 

  والدة؛1.000 حالة لكل 15إلى 
 

 ضمان الولوج إلى العالجات االستشفائية لفائدة الساكنة المعوزة خاصة بالعالم القروي؛ 
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 3,09%تحسين جودة وتنافسية الخدمات الصحية العمومية مع رفع نسبة إستشفاء الساكنة من 
 ؛2012في أفق % 5إلى 

سر بصفة مباشرة لتمويل النفقات الصحية إلى أقل المساهمة في تقليص الحصة التي تتحملها األ 
 ؛2015في أفق % 25من 

  

 .ضمان التكفل الشامل بالنسبة لألمراض المزمنة 
 

مجموعة من العمليات المدرجة في إطار  بإنجاز 2010و 2009 هذا وقد تميزت سنتي
 : يلي كما تلخيصها الصحة، يمكن قطاع إستراتيجية

 
 .2009 سنة خالل الوزارة إنجازات

  

متوازن على  بشكل وموزعة جودة وذات الولوج سهلة صحية خدمات عرض محور تنمية
 :المستوى الترابي

 

 بواسطة ذلكو 2009 سنة خالل ملحوظ بشكل تحسنا الصحية الرعاية في هذا الصدد، عرفت
 جتتو وقد الوطني، التراب أنحاء جميع في إستشفائية مراكز وبناء وتجهيز التأهيل إعادة أنشطة
 سنة مع مقارنة 2009 سنة في العالجية  اإلنتاج مؤشرات بتحسين اإلطار هذا في المبذولة الجهود
  : بما يلياألمر ويتعلق ،2008

 
 ؛%14المستسفيات بنسبة إلى  الولوجع نسبة ارتفا 

 

  ؛) 2012 في ٪ 5المحدد  الهدف% (4,38غ نسبة اإلستشفاء وبل 
 

  ؛%5,9احية الكبرى بنسبة التدخالت الجر في عدد رتفاع ملحوظا 
 

  ؛%10,9 بنسبةارتفاع نسبة الوالدات  
 

   ؛٪ 12تصفية الدم بنسبة ارتفاع حصص  
 

 .%1,5إرتفاع معدل متوسط اإلشغال إلى  
 

، تعمل وزارة الصحة على إنجاز ما المستشفيات في الصحية الرعاية تحسين إطار في و هكذا،
 :يلي

 
 مستشفى محلي  15  بناءا وكذ،خنيفرة وسال وتمارةو بناء المستشفيات اإلقليمية بالجديدة 
 قلعة مكونةووسوق سبت أوالد نما وسيدي مومن والسعيدية ومريرت  وبوزكارن وزاكورة(
 ةطاقب ،)أرفودقصر الكبير والو ريشوالصغير القصر  واللوكالعيون سيدي م وميدلتو

 ؛ا سرير1830تصل إلى إجمالية  إستعابية
 

برشيد  وأوالد تيمةو جرسيفوخميس زمامرة :  مسثشفيات محلية4افتتاح االنتهاء من إنجاز و 
  ا؛ سرير180تصل إلى إجمالية   استيعابيةةطاقب

 

 اوثالثة عشر مستشفى محلي) ورزازاتو طنجة  (ين إقليميينمستشفيإنجاز الدراسات المتعلقة ب 
جرف  وزوميو باب برد وأيت أوريرو بن كريش وتمنصورتو  مسنااتو إمنتانوتو دمنات(



 2011مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

    مذكرة تقديم
 
 

139

المحمدية (ستة مستشفيات إقليمية كذا و) تيسا والوداية وبولمان دادس وسيدي يحيى والملحة
موالي يوسف بالرباط و مستشفى بانيون واإلدريسي بالقنيطرة  وفقيه بن صالحوالوالخميسات 

 ؛)بمكناس
 

 الصحية العالجات عرض مجال  في،جديدة صحية مؤسسات إحداث عبر التغطية توسيع تمكما 
مواطنا  826.12 من 2009 و 2007 بين ما الحضري بالوسط التغطية رفع عنه نتج مما ،األساسية

 لكل امواطن 9686. إلىمواطنا  0587. من القروي وبالوسط مؤسسة لكل مواطن 002.12 إلى
  .مؤسسة

 
 ةالمساعد في تفعيل نظام األخرى اإلدارات بمساعدة الصحة وزارة شرعت موازاة مع ذلك،
 الصحية والعالجات الخدمات على الحصول من الهشة والفئات الفقراء السكان الطبية، وذلك لتمكين

 على إعطاء 2008 نونبر 4 األول بتاريخ الوزير السيد وفي هذا اإلطار، أشرف. الظروف أفضل في
 جهات كافة على تدريجي بشكل النظام هذا تعميم أفق في أزيالل،-تادلة بجهة نموذجية انطالق تجربة

 .2011 سنة من ابتداءا المملكة
 

  :األمراض ومحاربة بالوقاية الخاصة الوطنية المخططات وتفعيل محورالتخطيط
 

والوقاية منها  األمراض  مكافحةإلىالرامية  جهودها ،2009 سنة خاللالصحة  وزارة واصلت
 الكلوي والقصور ي،السكر داء والشرايين، و القلب أمراض الوقاية ومكافحة على مع التركيز
 ومكافحة للوقاية الوطنية اإلستراتيجية تنفيذ وقد مكن. أخرى وأمراض النفسية والصحة والسرطان،
 تقدم في إنجاز أهداف تحقيق أجل ومن. محمودة نتائج تسجيل من المعدية وغير المعدية األمراض
 ، حوالي2009 ميزانية إطار في الصحة وزارة خصصت والطفل، األم صحة مجال في محددة

 الطبية الرزم مليون درهم لشراء 147 استخدمت منها احتساب األجور، دون درهم مليون 5211,
  .للوالدة الالزمة
 

 األمهات وفيات المسجلة على مستوى اإليجابية النتائج إلى اإلشارة تجدر الصدد، هذا وفي
 بلغ معدل ، 2010-2009 افي للفترةالوطني الديموغر للمسح األولية للنتائج ووفقا هكذا،و .واألطفال
 وفيات وانخفضت نسبة ،2004 سنة حي مولود ألف وفاة لكل 40 مقابلوفاة  2,32 الرضع وفيات
 ألف وفاة لكل 9,37 إلىوفاة  47 من  أعمارهم مابين سنة و خمس سنواتتتراوحالتي  األطفال
 000100. وفاة لكل 227 مقابلوفاة  132 في حدود األمهات وفيات حصر معدل وتم ،حي مولود
 .2004 سنة حي مولود

 
  :الصحية السالمة تعزيز  محور-
 

  :خالل من الصحية، المراقبة قدرات وتقوية تنمية  على2009 سنة خالل الصحة وزارة عملت
  

  ؛المعمول بها التقنية واألنظمة للمعايير وفقا ومشتقاته الدم إمدادات  تعزيز سالمة
  ؛اإلشعاع مراقبة وتعزيز ياكلاله مختلف معدات تجديد 
  ؛الصحية قظةيلل الالزمة والهياكل اآلليات تعزيز 
 .البيئية والصحة األوبئة لعلم مختبرات 6و العامة للصحة مختبرات 8 تأهيل من االنتهاء 
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 :2010 سنة برسم اإلنجاز قيد اإلجراءات
 
 :الصحة قطاع يف المتدخلين لمختلف االستراتيجي الدور تحديد إعادة  محور-
  

 وجعلها تضطلع بدور الصحة من شأنها إعادة تركيز مهام وزارة إجراءات المحور يتضمن هذا
 تفعيل 2010 عرفت سنة في هذا السياق،. اإلستراتيجي والتوجيه اإلشراف والتنظيم والمراقبة

 غير والمنظمات الخاص القطاع مع والشراكة الالتمركز عملية المتعلقة بتنفيذ األساسية اإلجراءات
  .الصحي للنظام االستراتيجي للتخطيط أساسية كأداة المعلومات نظام في النظر وإعادة الحكومية
 
متوازن على  بشكل وموزعة جودة وذات الولوج سهلة صحية خدمات عرض تنمية  محور-

  :المستوى الترابي
 
 العالجات رضعو الصحي النظام مشروع قانون بعرض  2010 سنة تميزت اإلطار، هذا في

 الخريطة حول وطني ملتقى الصحة وزارة نظمت ذلك، مع وموازاة. والبرلمان الحكومةأمام مجلس 
 نوع وأهمية الوطني المستوى على تحدد والتي الصحية، الخدمات عرض لتنظيم كأداة الصحية
ار إعداد وفي انتظ. الصحة مجال في السكان احتياجات لتلبية الالزمة العالجات وخدمات المعدات
 تهدف  هامة في تفعيل إجراءات 2010 سنة خالل الصحة وزارة شرعت المغربية، الصحية الخريطة

  .على المستويين الكمي والنوعي تقديم الخدمات الصحية تحسين إلى
 

 البشرية الموارد كفاءات العمل على تحسين ،2010 سنة خالل تم إلى أنه اإلشارة كما تجدر
 20غالف مالي يصل إلى  عبر رصد وذلك الصحي، النظام الحتياجات وفقا تخصصاتها وتنويع
  .األجور دون احتساب درهم مليون

 
 1.529,1وقد عمدت وزارة الصحة إلى رفع االعتمادات المخصصة القتناء األدوية لتصل إلى 

من أجل ضمان توفر األدوية على مستوى جميع المؤسسات الصحية، باعتباره درهم، وذلك مليون 
  .  2009-2008د أهداف مخطط العمل للفترة أح

 
  :األمراض ومحاربة بالوقاية الخاصة الوطنية المخططات وتفعيل محورالتخطيط

 

 :القروية الصحة 
 

 بين الصحية من اختالل التوازن في توزيع العالجات الحد إلى يهدف وطني بمخطط األمر يتعلق
 مجهوداتها على تعزيز الخدمات الصحة ارةركزت وز ولهذه الغاية،. والحضري القروي العالمين
 :العمليات التالية خالل بالمجال القروي من الصحية

 
 60و   للتحليل البيولوجيا جهاز20 و للفحص بالموجات فوق الصوتيةا جهاز58اقتناء  

 سيارة إسعاف مجهزة بالمعدات الطبية والدعم التقني ؛
 

 مركزا صحيا جماعيا مع 15ستكمال بناء توسيع التغطية الصحية لسكان القرى من خالل ا 
، ومركزين للتشخيص ا قرويامستوصف 34 مركزا صحيا جماعيا، و42مصالح الوالدة، و

   البيئة ؛سالمةمكلفين بأمراض الجهاز التنفسي ومختبرين لعلم األوبئة و
 

 صحية تمستوصفا 10و مراكز صحية 5 مشاريع جديدة تتعلق ببناء الشروع في إنجاز 
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دار للوالدة، وإعادة  مع البيئية، وتوسيع مركز صحي سالمةومختبر لعلم األوبئة وقروية، 
 مستوصفات 5و،  مراكز صحية جماعية 5و   دور الوالدةمعجماعية   مراكز صحية4بناء 

  قروية؛
 

وفتح مؤسسات صحية غير المتواجدة بالعالم القروي لمرافق الصحية با ا إدارياسكنم 35بناء  
 .مشغلة

  
 :السرطان مكافحة 

 

 خطة  وضع تم ، السرطان لمكافحة لالسلمى جمعية مع وبشراكة السرطان مكافحة بشأن
 رهن جعل طريق عن خاصة المرضى، ورعاية المبكر والتشخيص الوقاية لتعزيز السرطان لمكافحة
 للمركز تابع األطفال سرطان و الدم ألمراض مركز إنشاءو المكلفة و الالزمة األدوية إشارتهم

 الراشيدية و مالل بني ( للقرب مراكز 3 بإنجاز المتعلقة الدراسة في شروعال وسينا ابن إلستشفائيا
 .أسفي و مكناسو طنجة و العيون من كل في جهوية مراكز ربعأ بناء أشغال بداية و) والناظور

 
 : مخاطر بدون أمومة 

  

 العالم في الرضع وفيات نسبة تقليص إلى أساسا الهادف القروية الصحة مخطط تفعيل إطار في
  :أهمها 2010 و 2008 مابين اإلجراءات من العديد تفعيل تم القروي،

 
 ا صحيامركز 130 لموجات فوق الصوتية لفائدةباوأجهزة للفحص  اقتناء معدات مختبرية 

  ؛2009خالل سنة مركزا صحيا  260 مقابل 2010 بدور والدة خالل سنة ا معززاجماعي
 

خريجي الطب العام بالمناطق القروية خالل عالم القروي من خالل توظيف ب بالالتطبي تعزيز 
  سيارة إسعاف؛71هذه الفترة وكذا اقتناء 

 

 تحسين توفير األدوية بمؤسسات العالجات الصحية األساسية ؛ 
 

تنظيم األسرة وإغناء األطعمة بالفيتامينات والحديد وغيره من ب تعزيز المكتسبات المتعلقة 
 .دقيقةالمغذيات ال

 
  الوالدة أثناء األمهات وفيات نسبة وتقليص األم صحة تحسين من المجهودات هذه مكنت وقد
 والدة 100.000 لكل 2009 سنةوفاة  132 إلى 2003 سنةوفاة  227 من المستشفيات بمختلف

  .حية
 

 أنشطة تعزيز بمتابعة 2008 سنة خالل الصحة وزارة قامت الرضع، صحة مجال وفي
 والتلقيح% 99 بنسبة) BCG ( السل ضد بالتلقيح التغطية بلوغ من مكن مما للتلقيح لوطنيا البرنامج

 بنسبة) 3HB ( باء نوع من الفيروسي الكبد التهاب ضد والتلقيح% 96 بنسبة) VAR ( الحصبة ضد
 درهم مليون  446ب تقدر ميزانية تعبئة تمت كما. النساء من% 90 من أكثر تلقيح ضمان مع% 99
 نسبة على إيجابا المجهود هذا انعكس وقد. بها المتعلقة التبريد شبكة وتعزيز التلقيحات شراء لأج من

 .2007 سنة مع مقارنة% 8 إلى 2008 سنة تقلصت التي الوالدة حديثي األطفال وفيات
 

 :الحاد الكلوي القصور 
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 البشرية للتنمية ةالوطني المبادرة إطار في الدم لتصفية مراكز 5 افتتاح تم،  2010 سنة خالل
 كما عملت الوزارة على الدم لتصفية عموميا مركزا 12 افتتاح وكذا المدني المجتمع مع وبالشراكة

 إطار في  الدم تصفية مجال في الخاص  القطاع خدمات من الوطني الصعيد على االستفادة تعميم
 .امريض 4.026 لفائدة لك وذ،2009 فبراير في اعليه االتفاق تم  و الذيالقطاع هذا مع الشراكة

 
 :النفسية الصحة 
 
 وزارة نفذت األولويات، من يعتبر الذي النفسية بالصحة الخاص الوطني البرنامج خالل من

   :التالية الرئيسية اإلجراءات الصحة
 

و مستشفيين على مستوى مدينتي خريبكة و الجديدة مصلحتين مندمجتين انطالق أشغال بناء  
 ؛)ا سرير150-120(ى مستوى مدينتي وجدة و طنجة و عل) ا سرير30-40( 

 

تازة والراشيدية وبني مالل   الناظور والعيون و: الصحة النفسية في كل مدن تجهيز مصالح 
  و سيدي قاسم و عين السبع والحي المحمدي وتزنيت ؛

 

   مستشفيات نفسية جديدة؛7إنجاز دراسات لبناء  
 

 و الدار البيضاء؛  المتواجدة بطنجة وتطوان ووجدةلمستشفيات النفسيةامواصلة إعادة تأهيل  
 

 :األمراض ومحاربة الوقاية برامج 
 

 ومحاربة الوقاية ميدان في المكتسبات تعزيز يخص فيما مجهوداتها الصحة وزارة تواصل
 :خصصت مهمة ميزانية برصد ذلك  و األمراض
 

بر اعتماد تلقيحات ع% 40إلى % 70لتسريع وتيرة التقليص من نسبة وفيات  الرضع من  
 جديدة ضد االلتهاب الرئوي وفيروس روتا؛

 
 يستهدفها البرنامج الوطني للتلقيح وتوفير وسائل منع الحمل  أمراض6لتوفير التلقيحات ضد  

  ؛ "د"و" أ"واألطفال بفيتامين " أ"وتطعيم النساء بالحديد وفيتامين 
 

   ؛ (PCIE)لتعميم إستراتيجية التكفل المدمج بالطفل 
 

 الفقيرة األحياء تنفيذ اإلستراتيجية العالمية لمكافحة السل، مع التركيز على في الستمرارل 
  ؛2010 سنة  سنويا انطالقا من% 6للحد من انتشار المرض بنسبة 

 
لمواصلة إحداث مراكز جديدة تتكفل باألطفال المصابين بالسكري وتجهيز مؤسسات  

سات الرعاية بمرضى السكري إلى مراكز و كذا تحويل مؤسالعالجات الصحية األساسية 
 .مرجعية مندمجة تهتم برعاية مرضى السكري و ضغط الدم

 
  الصحية السالمة تعزيز:محور

 
 لمشاريعا و البرامج دعم بعمليات خصوصا يهتم الذي اإلستراتيجي المحور هذا إطار في
 العاملة والتقنية البشرية الموارد كفاءات و قدرات تعزيز عملت وزارة الصحة على الصحية
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 المراقبة مصالح تنظيم إعادة على الصحة وزارة عملت كما . للصحة الوطني المعهد بمختبرات
 ببناء الصحة وزارة قامت كما .ةالصحي اليقظة لعمليات جهوي بعد إعطاء و الحدودية بالنقط الصحية

 وضع تم 2010 سنة خالل و .وفاس ومراكش والجديدة بالدارالبيضاء الدم لتحاقن  الجهويةمراكزال
 هذا انتشار من للحد تلقيحات اقتناء عبر) 1N1H (الخنازير أنفلونزا وباء لمواجهة وطني مخطط
  .الوباء

 
 تسيير ميزانية في الصيدلية والمواد األدوية حصة بلغت المجهودات، هذه مع وبالموازاة

 درهم مليون 67737, إلى 2007 سنة درهم مليون 7436, من انتقلت إذ% 7333, إلى المستشفيات
 الطبية والمواد األدوية شراء عملية تدبير في  بتحسن مصحوبة % 68 92,بنسبة بزيادة 2009 سنة
 وتحسين العالج بمؤسسات للمواد المنتظم والتسليم للطلبيات أفضل برمجة عبر وذلك لالستهالك القابلة

  .المتوفرة المواد لمسار الدقيق التتبع وضمان الخدمات
 
  2011 سنة خالل الصحة وزارة  عمل رنامجب
 

 :الصحة قطاع في المتدخلين لمختلف االستراتيجي الدور تحديد إعادة 
 

 ضوء على وضع المنظومة الجهوية الجديدة عبر الجهوية مسلسل تسريع المتوقع من
 ليةاالستقال من وتمكينها الصحية للجهات األولوية إعطاء أجل من وذلك الصحية الجهات اختصاصات

 .الضروية العمل ووسائل الالزمة
 
 وذلك متوازن على المستوى الترابي بشكل وموزعة جودة ذات الصحية الخدمات عرض تنمية 

 :عبر
 

 :خالل من خاصة المستشفيات شبكة توسيع-1
  

تسريع وتيرة  و مواصلة أشغال بناء وتجهيز الشطر الثاني للمركز االستشفائي بمراكش 
 ؛ ائي بوجدةإنجاز المركز االستشف

 
 2012-2008 ذات األولوية لخطة العمل العملياتتعزيز المخصصات الالزمة لتنفيذ  

  خاصة تلك المتعلقة بخطة الصحة القروية ، وتخفيض معدل وفيات األطفال واألمهات ؛
 

ن المستشفيات في إطار مشروع رفع اإلعتمادات المخصصة لمواصلة تأهيل  المزيد م 
 :واصلةعبر م"  IIIمغرب صحة"

  
  ؛)الجديدة، خنيفرة، الصخيرات سال وتمارة(أشغال بناء أربعة مستشفيات  )1( -
في ورزازات والراشيدية (إعادة التأهيل وإدماج ثالثة مستشفيات في مواقع متعددة ) 2( -

 ؛)وطنجة
قلعة السراغنة  وشفشاونوتطوان  والقنيطرة وفي الصويرة(تجديد تسعة مستشفيات ) 3( -

، باإلضافة إلى قسم المستعجالت ووحدة العناية )تارودانت وتازة وانطان طوالعرائش و
  المركزة في مستشفى ابن سينا ؛

 
 أزرو والحسيمة وخنيفرة وبن جرير ( مستشفى  14الرفع من اإلعتمادات المخصصة لتأهيل 
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بني وعين الشق والمحمدية وموالي يوسف بالرباط وبكة خريوالخميسات  وفقيه بن صالح وال
  ؛) طنجة ورزازات وووزان ومالل 

 
تعميم  الرفع من اإلعتمادات المخصصة لمواصلة تحديث تجهيزات المستشفيات من خالل  

  المعدات الثقيلة ؛
 

 18تجهيز مركز الحروق بأكادير و الالزمة لمواصلة أشغال بناء ورصد اإلعتمادات 
 تمسنا ودمنات وانوتإمنت والعيون سيدي ملوك ومكونة وسبت والد نما والسعيدية (مستشفى 

القصر  والريش وسيدي مومن وبوزكارن ومريرت والقصر الصغير وتمنصورتو
 .) جرف الملحة و مديونة وبوسكورة ورفودروأالكبي

 
 :عبر خاصة األساسية الصحية العالجات شبكة تعزيز2‐
 

 24و منهاا جماعيا صحيا مركز  12 بينها من األساسي الصحي للعالج مؤسسة 71 بناء 
 البيئية؛ السالمةو لألوبئة ومختبرين قرويا مستوصفا 33وا حضريا صحيا كزمر

 
 مراكز 5و جماعية صحية مراكز 4 بينها من األساسية الصحية للعالجات مركزا 14 توسيع 

  البيئية؛ والصحة لألوبئة ومختبر الوالدات الستقبال مؤهل مركز منها حضرية صحية
 

 10و جماعيا صحيا مركزا 13 بينها من األساسية يةالصح للعالجات مركزا 28 بناء إعادة 
  قروية؛ مستوصفات 5و الوالدات الستقبال ةمؤهل مراكز 5 منها حضرية صحية مراكز

 
 .القروية والمستوصفات الصحية المراكز مستوى على اوظيفي اسكن 140 إنجاز 

 
 الترابي ىالمستو على الفوارق تقليص أجل من و ذلك البشرية الموارد تدبير تحسين3‐
 العالجات مؤسسات لفائدة شبه طبيو طبي إطار 2.000 توظيف عبر أدائها وحسن كفاءاتها وتعزيز
 .المستمر التكوين وتعميم

 
 : عبر: الصيدلية والمواد األدوية توفير تعزيز4‐
 
 لتحديد جديدة مساطر إحداث وكذا والصيدلة لألدوية الجديدة المدونة مقتضيات تطبيق 

 ؛االقتناءك من أجل جعل األدوية سهلة و ذل األسعار
 

 في الشروع خالل من العام القطاع في باألدوية للتزود الجديدة اإلستراتيجية تفعيل توطيد 
 الغرض؛ لهذا أحدثت لألدوية جهوية مستودعات 8 استغالل

  
 من مزيد ضمان أجل من المستشفيات مستوى على األدوية تدبير في المعلوميات اعتماد 

 المراحل؛ جميع في األدوية لمسار الدقيق التتبع وإمكانية  الشفافية
  

 لنظام التدريجي التعميم دعم أجل من األدوية القتناء المخصصة المالية اإلعتمادات ارتفاع 
 لنظاملهذا ا التدريجي التعميم أفق في الضعيف الدخل ذوي األشخاص لفائدة الطبية المساعدة
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  .أزيالل-تادلة بجهة النموذجية التجربة تقييم بعد 2011 أفق في الجهات باقي على
 
 :األمراض محاربة و بالوقاية الخاصة الوطنية المخططات وتفعيل التخطيط 

 وطنية خطط خالل من تحققت التي المكاسب لتعزيز جهودها بذل الصحة وزارة ستواصل
   :2012-2008 العمل خطة في إطار تحديدها تم التي األولويات على اهتماماتها ةمركز محددة

  
 ؛النفسية الصحة 

   

 ؛الحاد الكلوي القصور 
  

 ؛السكري داء  
  

  ؛الدم ضغط ارتفاع 
  

 ؛السرطان مكافحة 
  

 2011 سنة خالل تنفيذ الصحة وزارة قررت ،الصدد هذا وفي. والطفل األم صحة 
 :التالية اإلجراءات

 
 الوالدة؛ حديثي الرضع لفائدة العالجات و العالجات المرتبطة بالوالدة مجانية تعزيز 

 

 لمكافحة مرجعي مركز و جهوي قطبو للقرب مركز: السرطان لمكافحة مراكز افتتاح 
 المرض ؛ هذا

 

 ؛ للسرطان مضادةال دويةألا الولوج إلى فرص تحسين 
 

 واألمراض األمد طويلة األمراض (المزمنة األمراض لمكافحة الوطنية الخطط تعزيز 
 األمراض و الدم ضغط وارتفاع السكري بداء مراأل يتعلق و )األمد وطويلة المكلفة
 .النفسية

  

 :الصحية السالمة تعزيز 
 

زا نأنفلو و الطيور زانأنفلو مثل العمومية الصحة تهدد التي الجديدة المخاطر مواجهة أجل من
 المراقبة وأجهزة الهياكل تعزيز إلى تهدف استراتيجيه وضع تم ، جديدة أخرى أمراض و الخنازير
 اإلجراءات تنفيذ في الشروع 2011 سنة خالل المقرر من لذلك ، الوطني المستوى لىع الصحية
 :التالية
 

 المختبرات؛ شبكة تنظيم و هيكلة إعادة 
 

 المختبرات؛ مستوى على الجودة لضمان برنامج تنفيذ 
 

 المراقبة؛ و للتدخل الوطنية القدرات تعزيز 
 

 . و المواد السامةية لألدوية الجانباآلثاربمراقبة جهوية األنشطة المتعلقة  
  

 اإلسكان والتعميـر والتهيئة المجالية  5.1
  

 والتعمير والتنمية المجالية برسم سنة اإلسكانتبلغ االعتمادات اإلجمالية المرصدة لفائدة وزارة 
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   :  درهم موزعة كما يلي000.871.0653. ما قدره 2011
   

  
 
  
  
  
  

   : تتوزع هذه االعتمادات حسب مجاالت تدخل هذه الوزارة كما يلي
   

    قطـاع اإلسكان 1.5.1
  

 2 555 000 433 ما قدره 2011يبلغ الغالف المالي المرصد لفائدة قطاع اإلسكان برسم سنة 
   :  موزعا كما يلي،درهم

  

  
  
  
  
  
  

 أساسا لمواصلة تفعيل 2011وستخصص االعتمادات الممنوحة لقطاع اإلسكان برسم سنة 
   : البرامج والعمليات التالية

   

 "مدن بدون صفيح"برنامج  
  

المراكز الحضرية ، المدن الرئيسية للجهة أو اإلقليم و2004يهم هذا البرنامج، الذي انطلق سنة 
ويهدف هذا البرنامج إلى . المبرمة مع السلطات الجهوية والمحلية" عقود المدينة"ويتم تنفيذه في إطار 

.  أسرة327.000 مدينة وجماعة حضرية لفائدة 85القضاء على مجموع مدن الصفيح المتواجدة ب 
 ماليير درهم برسم مساهمة 10نها  مليار درهم، م25وتبلغ التكلفة اإلجمالية لهذا البرنامج ما قدره 

   .ميزانية الدولة
  

من البرنامج % 70، تم إنجاز 2010وفي هذا الصدد، وإلى غاية متم شهر يونيو من سنة 
  ). سكن صفيحي162 600. وهدم وحدة 44 000. إنجازومواصلةوحدة  0.98153إنجاز(
  

 إلى تسريع وتيرة راميةالومن جهة أخرى، تجدر اإلشارة إلى مجهودات السلطات العمومية 
إنجاز مشاريع محاربة السكن غير الالئق على مستوى الدارالبيضاء الكبرى التي تضم ثلث مدن 

على الخصوص  بلغ عدد األسر المستفيدة ،وهكذا. الصفيح التي تم إحصاؤها على المستوى الوطني
55  876.ما يقارب "ر طومادوا"و" دوار السكويلة "و" ومدينة الرحمة" "كاريان سنترال"عمليات من 
  .أسرة

  

 مدن بدون صفيح إلى غاية متم شهر يونيو من سنة إعالنهاوقد وصل عدد المدن التي تم 
 مدينة منها على الخصوص خريبكة وبني مالل وأكادير وواد زم وبوزنيقة والصويرة 40 إلى 2010

   درهم؛000 871 246 .................................... نفقات الموظفين-
  درهم؛000 000 304 ................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛1.015.000.000 .................................... نفقات االستثمار-
  درهم؛000 000 500 1 .......................... صندوق التضامن للسكنى -

  درهم؛000 203 148 .................................... نفقات الموظفين-
  درهم؛000 000 25 ................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛882.230.000 .................................... نفقات االستثمار-
  درهم؛000 000 500 1 .......................... صندوق التضامن للسكنى -
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وأكوراي والسعيدية ري وتاماللت يزرو وخنيفرة ومشرع بلقصأوالفنيدق والفقيه بن صالح و
  .والناضور

  
  

 : برنامج السكن االجتماعي باألقاليم الجنوبية للمملكة 
  

 التوقيع على اتفاقية جديدة بين الدولة من جهة ووكالة 2008عرف هذا البرنامج خالل سنة 
. ىمن جهة أخر" الجنوب"اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لألقاليم الجنوبية وشركة العمران 

 مليار درهم 1,4 وارتفعت التكلفة اإلجمالية للبرنامج من 2014-2008وتغطي هذه االتفاقية الفترة 
 مليار درهم من 1,6 مليار درهم متأتية من الميزانية العامة للدولة  و1,7 مليار درهم منها 3,38إلى 

  .صندوق التضامن للسكنى
  

ير الالئق بالمراكز الحضرية لألقاليم ويهدف هذا البرنامج، من جهة، إلى محاربة السكن غ
 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 
 وحدة وذلك من خالل 26.000صدد بـ الولوج إلى السكن  وتقدر الحاجيات اإلجمالية في هذا ال

   :العمليات التالية
  

  مليون درهم ؛324,75 أقاليم بتكلفة تقدر ب 8التأهيل الحضري لـ  .1
   مليون درهم؛443,9دعم البناء الذاتي للسكن بمبلغ  .2
  مليون درهم؛200المواكبة التقنية واالجتماعية بتكلفة تقدر ب  .3
التي تم الشروع في إنجازها في إطار البرنامج استكمال عمليات تهيئة البقع األرضية  .4

  مليون درهم ؛330,42السابق بتكلفة تقدر ب 
  مليون درهم؛851,86 1 بقعة أرضية بتكلفة تقدر ب 47.207تهيئة  .5
  مليون درهم ؛69,51تقدر ب   مسكنا بتكلفة  650بناء   .6
 159,96در بـ تنمية السكن بالعالم القروي وبعض المراكز غير المحظوظة بتكلفة تق .7

 . مليون درهم
  

  2010وقد وصل مجموع الدفعات المالية لفائدة هذا البرنامج إلى غاية متم شهر شتنبر من سنة 
  .  مليون درهم89.8991,حوالي 

  
 :ين يبرنامج بناء المساكن للموظفين العسكر 

 

  ويهدف إلى تحسين ظروف السكن بالنسبة للموظفين،2007انطلق هذا البرنامج سنة 
 وحدة سكنية على 80.000ويتوخى هذا البرنامج بناء . العسكريين والمدنيين إلدارة الدفاع الوطني

 مليون درهم كإعانة من 600 مليون درهم منها 16.000 سنوات بتكلفة إجمالية تقدر ب 6مدى 
  .طرف صندوق التضامن للسكنى

  

  :برنامج التأهيل الحضري  
  

ائية والتأهيل الحضري في إنجاز التجهيزات األساسية يتجلى برنامج هيكلة األحياء العشو
 مشروعا بتكلفة 395في هذا اإلطار، يوجد قيد اإلنجاز . وتحسين الطابع المعماري لألحياء المتواجدة 

 7666. 24,وتبلغ مساهمة الدولة في هذه المشاريع .  مليون درهم18.55011,إجمالية تقدر ب 
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  . ن درهم تم دفعها مليو2693. 98,مليون درهم، منها 
  

  :وتتعلق أهم المشاريع المبرمجة في هذا اإلطار بما يلي
  

 بأكثر اإلسكان يساهم فيه قطاع 2013-2009برنامج التنمية الحضرية لمدينة طنجة للفترة  
  مليون درهم؛350من 

 

 بأكثر اإلسكان يساهم فيه قطاع 2012-2009برنامج التنمية الحضرية لمدينة تطوان للفترة  
  مليون درهم؛300ن م

  

  مليون درهم؛166إعادة التأهيل الحضري لمدينة بنكرير بتكلفة إجمالية تقدر ب  
  

  مليون درهم؛130التأهيل الحضري لمدينة وجدة بتكلفة إجمالية تقدر ب  
  

  مليون درهم؛123كلفة إجمالية تقدر ب السراغنة بتقلعةهيكلة األحياء ضعيفة التجهيز ب 
  

 . مليون درهم100حضري لمدينة الناضور بتكلفة تقدر ب إعادة التأهيل ال 
  

 :برنامج المدن الجديدة واألقطاب الحضرية 
  

 بمواصلة إنجاز برنامج المدن الجديدة عبر مواصلة تفعيل المشروعين 2011ستتميز سنة و
  :الجديدين

    

ية  وحدة سكن40.000 هكتار ستضم 1.200بالقرب من مدينة طنجة على مساحة " الشرفات" 
  مليار درهم؛ 2,4باستثمار يقدر ب

 

 ). هكتار1.300(بجهة الشاوية ورديغة قرب مدينة الدار البيضاء " الخيايطة" 
 

  :نطلقت من قبل ويتعلق األمر باستنضاف هذه المدن الجديدة إلى تلك التي و
     

 التي تتضمن ا هكتار1.200 كلم على مدينة مراكش على مساحة 14تبعد ب " تامنصورت" 
  وحدة سكنية؛85.000

 

  وحدة سكنية؛50.000 ستضم ا هكتار840قرب الرباط على مساحة " تامسنة" 
  

 هكتار 400في منطقة الناضور على مساحة تصل إلى " العروي"القطب الحضري الجديد  
 . وحدة سكنية21.000ستضم 

  

 :برنامج السكن ضعيف التكلفة 
 

 درهم موجهة 140.000ية إجمالية ال تتجاوز يتجلى هذا البرنامج في إنجاز مساكن بقيمة عقار
 مترا 60 و50يهدف هذا النوع من السكن الذي تتراوح مساحته بين . لألسر ذات الدخل الضعيف

  :مربعا إلى
  

تنويع عرض المساكن ذات القيمة العقارية اإلجمالية الضعيفة وتوسيع إمكانيات ولوج الملكية  
 لفائدة األسر ذات الدخل الضعيف؛

 

 ة سياسة وقائية في مجال السكن غير الالئق؛تنمي 
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تحسين فعالية عمليات القضاء على السكن غير الالئق والشروع في تفعيل سياسة تتالءم مع  
 خصوصيات العالم القروي؛

  

  . القطاع غير المهيكلتنظيمجل تشجيع أدعم المقاولة العقارية الصغيرة والمتوسطة من  
 على 2009 أبريل 16م التوقيع برئاسة صاحب الجاللة بتاريخ ت، وفي إطار إنجاز هذا البرنامج

 70.000 العمران من أجل إنتاج حوالي مجموع لفائدة ا هكتار3.853  ما يقارباتفاقية تتعلق بتعبئة
  . إنجازها لهذه المجموعة وحدة عهد22.600وحدة منخفضة التكلفة منها 

  
 وحدة  بما 63.068 نجازطيت االنطالقة إل ،أع2010وتجدر اإلشارة إلى أنه إلى نهاية يونيو 

  . القطاع الخاصطرف من 45.070في ذلك 
  

    قطاع التعمير 2.5.1
    

 413 600 000 ما قدره 2011ف المالي المرصد لفائدة قطاع التعمير برسم سنة اليبلغ الغ
   :  موزعا كما يلي،درهم

  

  
  
  
  

 الدولة لعملياتها وبالتالي فهي مدعوة إلى تعزيز جهودها تستفيد الوكاالت الحضرية من مواكبةو
 تهدف الدولة من خالل دعمها للوكاالت أساسا ،وهكذا. من أجل تعميم التغطية الترابية بوثائق التعمير

  :إلى
  
 دعم سياسة السكن عبر فتح مناطق عمرانية جديدة ؛ 

 

 تنظيم توسع المناطق العمرانية المهيأة؛ 
  

 جديد وثائق التعمير؛تسريع إعداد أو ت 
  

 تجديد تغطية المناطق الحضرية وشبه الحضرية دوريا بالصور الفضائية؛ 
  

 مواصلة إنجاز دراسات تتعلق بمشاريع المجاالت الترابية للمساهمة في التنمية المحلية؛ 
  

 ومشاريع التأهيل الحضري؛" مدن بدون صفيح"مواكبة إنجاز برنامج  
  

 .مراجع الخاصة بالهندسة المحليةإعداد مواثيق هندسية تحدد ال 
  

   مجال التنمية الترابية 3.5.1
  

 ما قدره 2011يبلغ الغالف المالي المرصد لفائدة مجال التنمية الترابية برسـم سنـة 
  :  موزعا كما يلي ، درهم96 838 000

   

  درهم؛000 600 40 .................................... نفقات الموظفين-
  درهم؛000 000 254 ................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
 . درهم000 000 119 .................................... نفقات االستثمار-

  درهم؛000 000 25 ................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-  درهم؛000 068 58 .................................... نفقات الموظفين-
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ط القروي، وذلك عبر  بتفعيل مجموعة من المشاريع للتنمية المجالية بالوس2011ستتميز سنة 
  : التاليةعملياتمقاربة مندمجة ترتكز على طلبات المشاريع المتعلقة على الخصوص بال

  
 مشاريع متكاملة للتنمية اإلقليمية ؛ 

  

 مشاريع دعم النهج اإلقليمي ؛ 
  

 مشاريع تأهيل وتنمية المناطق الريفية ؛ 
  

  .األولويةدعم مخطط التدخل اإلستعجالي الخاص بالمناطق الجبلية ذات  
  
تجدر اإلشارة إلى أنه سيتم إنجاز هذه المشاريع في إطار مقاربة تعاقدية وتشاركية بين الدولة و

  .والجماعات المحلية
   

ومن جهة أخرى، ستعرف هذه السنة مواصلة إنجاز دراسات تتعلق بإعداد التراب وكذا عمليات 
  .محاربة التصحر والفقر وحماية وتثمين الواحات

  

   قافـــةالث  6.1
  

  ماقدره2011 الغالف المالي المرصد لفائدة وزارة الثقافـة برسـم سنـة يبلغ
   : موزعا كما يلي درهم،  513 640 000

  
 نفقات الموظفين ؛ درهم000 640 183
 نفقات المعدات والنفقات المختلفة ؛ درهم000 000 140
 نفقات االستثمار . درهم000 000 190

  

 في سياق متابعة المجهودات الحكومية 2011تم إعداد مشروع ميزانية وزارة الثقافة برسم سنة 
بغية تثمين إمكانات القطاع وتلبية  من أجل تأهيل قطاع الثقافة وتعبئة الموارد البشرية والمادية الالزمة

 قيد اإلنجاز وذلك من أجل إشعاع الثقافة الوطنية على المستوى حاجيات البرامج والمشاريع الثقافية
  .الجهوي والدولي

 
  :  في العمليات التالية2010وتتلخص أهم المنجزات برسم سنة 

  
 16 مديريات جهوية و تجهيز 4متابعة رسخ سياسة الالتمركز الثقافي بتشييد مقرات لفائدة  

ية لتمكينهم من إنماء العمل الثقافي و إبراز مديرية جهوية بالمعدات المكتبية والمعلومات
   المحلي؛دالموروث الثقافي على الصعي

  
تعزيز البنيات التحتية الثقافية ببناء وتجهيز مكتبات جديدة بكل من كلميم وفكيك وتندرارت  

  وتشييد مسارح جهوية بكل من وجدة والقنيطرة وإتمام بناء مسرح مدينة تازة؛ 
  

 معاهد الموسيقى عبر 6موسيقى والرقص بكل من وجدة وتازة وتجهيز انجاز معاهد جديدة لل 
 التراب الوطني بشراكة مع الجماعات المحلية؛

 . درهم000 770 13 .................................... نفقات االستثمار-
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 مواقع تاريخية فضال 6 متاحف وتهيئ 6 عبر المملكة وبناء ا تاريخيا أثار22ترميم و صيانة  

  .على ترميم أسوار مدينة دمنات
  

 بالعمليات 2011رف وزارة الثقافة برسم سنة وتتعلق أهم األهداف المتوقع إنجازها من ط
  :التالية

  
 :توسيع البنيات التحتية الثقافية بانجاز المشاريع الثقافية الكبرى التالية 

  

 مليون درهم الذي يستفيد من دعم مالي 160بناء المتحف الوطني للفنون المعاصرة بكلفة  
   مليون درهم؛70مبلغ قدره لصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية ب

  

انطالق أشغال بناء المسرح الكبير لمدينة الرباط في إطار سياسة تعزيز البنيات التحتية  
. الثقافية عبر التراب الوطني وتحفيز الموروث المدني وجعل مدينة الرباط عاصمة ثقافية

 6.000حة وتجدر اإلشارة بأنه سيتم تشييد مسرح الرباط على ضفة أبي رقراق على مسا
  مليار درهم؛   1,35 شهر وبكلفة إجمالية قدرها 60 مدة اإلنجاز إلى وستصل اتهكتار

  

مواصلة بناء وتجهيز المتحف الوطني للفنون المعاصرة وكذلك المعهد الوطني للموسيقى  
 مليون درهم 200وفنون الرقص بعد مراجعة تكلفة بنائهما التي أصبحت على التوالي 

هما عند نهاية الستة أشهر األولى لسنة ؤ ومن المتوقع أن ينتهي بنا مليون درهم،193و
2012 .  

  

 بمتابعة 2011تتميز سنة  : والمراكز الثقافية ةتأهيل وتحديث وتوسيع البنيات التحتية لإلدار 
دور للثقافة، مما سيؤدي من رفع الطاقة أربعة توسيع شبكة دور الثقافة بحيث سيتم بناء 

  . د مستفي24.000الية لهذه الشبكة إلى  اإلجمةاالستيعابي
  

 :النهوض بالكتاب والقراءة العمومية خصوصا عبر 
  

 مواصلة توسيع البنيات التحتية خاصة المكتبات العمومية والمكتبات المتعددة الوسائط  
  ؛ ا جديدا مقعد1.520وتوسيع المكتبات العمومية والعامة مما سيمكن من خلق 

  

 700.000 عبر إحداث نقط للقراءة وتنظيم معارض للكتاب لفائدة تشجيع القراءة العمومية 
  زائر في السنة؛

  

تنظيم جائزة المغرب وتشجيع النشر والتوزيع للكتاب من خالل دعم الكتاب وتشجيع اإلنتاج  
 .للكتاب

  

 :إنعاش فنون المسرح والموسيقى والرقص 
  

يئة فضاءات خاصة لإلنتاج في مجال إنعاش األنشطة المسرحية، تعتزم وزارة الثقافة ته 
  مسرحية مختارة؛15المسرحي ودعم اإلنتاج المسرحي لفائدة 

 

 تعتزم وزارة الثقافة إنجاز مقر معهد الموسيقى بالرباط بتكلفة ،وفي مجال إنعاش الموسيقى 
 مليون 7,5 مليون درهم وإتمام بناء معهد الموسيقى بوجدة الذي تقدر تكلفته ب 11تقدر ب

 . ميم وتجهيز المعاهد الموسيقية المتواجدةدرهم وكذا تر
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  : خصوصا عبر  التراث التاريخي والموروث الشعبيىالمحافظة عل 
  

تأهيل المدينة العتيقة بتطوان ومواصلة أشغال ترميم المآثر واألسوار التاريخية للمدن  
 األثرية؛

 

من تحسين مواردها  تأهيل التجهيزات التقنية للمتاحف األثرية واإلثنوغرافية حتى تتمكن  
  .  المالية

  
 تعبئة مبالغ مالية على" الصندوق الوطني للعمل الثقافي"هذا، وستعمل وزارة الثقافة في إطار 

إضافية من أجل المساهمة في تمويل العمليات الثقافية التي تتعلق بالتظاهرات الثقافية والفنية التي 
لوطني والجهوي وتنظيم معارض للكتاب من اجل تهدف إلى دينامية الحياة الثقافية على المستوى ا

تشجيع النشر والقراءة العمومية ومواصلة عمليات تعزيز وإبراز الموروث الوطني الثقافي المادي 
  .والغير المادي

  

  األوقاف والشؤون اإلسالمية  7.1
   

ره  ما قد2011ون اإلسالمية لسنة تبلغ اإلعتمادات المرصدة لفائدة وزارة األوقاف والشؤ
  : موزعة كما يلي ، درهم000.348.3342.

  

      درهم234.348.000..................................... نفقات الموظفين -
  درهم1.340.000.000..................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
    درهم760.000.000...................................... نفقات االستثمار -

  

في إطار االستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى إصالح وإعادة هيكلة الحقل الديني التي باشرتها 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية خالل السنوات األخيرة، عرف هذا القطاع انجازات مهمة شملت 

  :جميع مجاالت تدخل هذه الوزارة، نذكر منها على الخصوص 
  

وف العمل بالنسبة للقيمين الدينيين والتي توجت مؤخرا بإحداث تحسين الوضعية المادية وظر 
 د السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للقيمين الدينيين؛ممؤسسة مح

  

 تشييد وإصالح وترميم المساجد وأماكن العبادة ؛ 
  

نح إعادة تأهيل التعليم العتيق والزيادة في مكافآت رجال التعليم والمديرين المنتمين إليه وفي م 
 تالميذه ؛

  
 الزيادة في أعداد المستفيدين من برنامج محو األمية بالمساجد ؛ 

  

 إعادة هيكلة وتحديث اإلدارة المركزية والمصالح الخارجية ؛ 
  

 مواصلة سياسة ال مركزية البنيات اإلدارية واالعتمادات ؛ 
  

 أو بالنسبة للمغاربة تعزيز برامج التوعية والتأطير الديني لفائدة المواطنين سواء داخل المغرب 
 المقيمين بالخارج والتعريف بالثقافة اإلسالمية مع إبراز التعاليم األساسية لإلسالم وقيمه ؛
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 .تحديث تدبير األوقاف 
  

 في إطار مواصلة إنجاز 2011ويندرج برنامج وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية برسم سنة 
  .ة الذكراألوراش المفتوحة والمتعلقة بالمجاالت السالف

  

  :فيما يتعلق بتشييد المساجد، تتوقع هذه الوزارة 
  

مواصلة إنجاز برنامج بناء المساجد في المراكز الحضرية خصوصا في األحياء الهامشية وفي  
 الوسط القروي؛

  
 تعزيز الشراكة مع الجماعات المحلية من أجل تشييد المساجد في المناطق ذات الخصاص؛ 

 
ي إلعادة بناء المساجد اآليلة للسقوط عبر مختلف عماالت وأقاليم دعم البرنامج االستعجال 

 المملكة ؛
  

تشجيع الجمعيات على بناء وتجهيز المساجد، خصوصا عبر تبسيط المساطر ومواكبة هذه  
 .الجمعيات على مستوى سير أشغال البناء ومراقبة األوراش

  

 البرنامج الشامل لتأهيل وإعادة هيكلة بالنسبة للتعليم العتيق، تعتزم هذه الوزارة مواصلة إنجاز
  .مؤسساته وبناء وتجهيز مؤسسات تعليمية جديدة

  

ويشكل الوقف أيضا إحدى أولويات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية حيث يوفر إمكانات 
وتتعلق أهم العمليات المبرمجة في هذا المجال بما . تنموية مهمة، خصوصا على مستوى المداخيل

  :يلي
  

 ث تدبير األوقاف العامة ؛تحدي 
  

  وإعادة تأهيلها وتنميتها ؛الحبوسالمحافظة على  األمالك  
  

 .تعزيز المراقبة على األمالك العامة بتنسيق مع المجلس األعلى لمراقبة مالية األوقاف العامة 
  

ية، وباإلضافة إلى البرامج السالفة الذكر، تعتزم هذه الوزارة مواصلة تنفيذ العمليات االعتياد
  :نذكر منها على الخصوص 

  

 إمام ومرشدة ليتم إلحاقهم بمساجد المملكة من أجل تنظيم عمليات توعية وتأطير 200تكوين  
 المواطنين عن قرب ؛

  

برنامج محو األمية في مساجد المملكة والذي حقق انجازات هامة خصوصا على مستوى الرفع  
 من أعداد المستفيدين ؛

  

 ة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي ؛تنظيم التظاهرات الديني 
 

نشر وطبع المصحف الشريف بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف التي  
 تم إحداثها مؤخرا ؛

  

  .التأطير الديني واإلداري للحجاج المغاربة 
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   المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير   8.1
  

مالي المرصد لفائدة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يبلغ الغالف ال
  : درهم موزعا كما يلي 102.928.000 ما قدره 2011برسم سنة 

  

   درهم45.923.000......................................... نفقات الموظفين -
  درهم46.944.000 ........................نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  درهم10.061.000........................................ نفقات اإلستثمار -

  

يندرج برنامج عمل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في إطار 
ء مواصلة عملياتها المعتادة، سواء تعلق األمر بإبراز تاريخ المقاومة أو بالدعم الممنوح لقدما

  .المقاومين وأعضاء جيش التحرير
  

  :العمليات المتعلقة بإبراز تاريخ المقاومة  : المحور األول
  

يشكل هذا المحور إحدى أبرز اهتمامات المندوبية السامية الذي تهدف من خالله إلى تعريف   
  .األجيال الصاعدة بتاريخ الملحمة الوطنية للمقاومة

  
ة متابعة إنجاز عملية استنساخ واسترجاع الوثائق وفي هذا الصدد، تعتزم هذه اإلدار  

والمحفوظة بمراكز التوثيق ) 1956-1912(والمستندات المتعلقة بالمقاومة أثناء فترة الحماية 
  .2010 و2009 وثيقة خالل سنتي 1.324.000الفرنسية حيث تم انتقاء مع مجموعه 

  
ية السامية إنجاز وإحياء عدة عمليات وبهدف صيانة الذاكرة الوطنية والتراث، ستواصل المندوب  

وأنشطة وطنية مرتبطة بتاريخ المقاومة، منها تعزيز شبكة المتاحف الجهوية ومتابعة نشر موسوعة 
الحركة الوطنية والمقاومة والمساهمة في إنتاج األعمال السينمائية واإلذاعية والتلفزية المتعلقة بتاريخ 

بات االجتماعية والثقافية للمقاومة بمختلف عماالت وأقاليم المقاومة وكذا في بناء وتجهيز المرك
  .المملكة، وذلك بالشراكة مع الجماعات المحلية

  
  :عمليات ذات طابع اقتصادي واجتماعي : المحور الثاني 

  
تحظى هذه العمليات باألولوية لدى المندوبية السامية حيث تهدف إلى تحسين األوضاع   

  :  فيما يلي 2011وتكمن أهم العمليات المسطرة برسم سنة . االجتماعية ألسرة المقاومة
    
الرفع من أعداد المستفيدين من برنامج التغطية الصحية األساسية والتكميلية لقدماء المقاومين  

 أسرة 20.500، حوالي 2010وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم والذين بلغ عددهم سنة 
 ؛ عند انطالق هذا البرنامج17.000عوض 

 

المساهمة في توفير السكن لفائدة المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير ودعم إحداث  
وتوسيع التعاونيات ومشاريع التشغيل الذاتي، حيث أسفرت الجهود المبذولة في هذا اإلطار، 

 جمعية إلى حدود سنة 104 تعاونية و 53 مشروعا متوسطا وصغيرا و 1.352إلى إحداث 
2010. 
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 مع ذلك، ستعمل المندوبية السامية على مواصلة تقديم دعمها لبعض الفئات المعوزة من موازاةو
أسرة المقاومة وجيش التحرير من خالل تقديم إعانات مباشرة ومساعدات نقدية لذوي حقوق قدماء 

  .المقاومين وأعضاء جيش التحرير قصد تغطية نفقات الدفن
  

  الشباب والرياضة   9.1
  

 ما قدره  2011ت المرصدة لفائدة وزارة الشباب والرياضة برسم سنةتبلغ االعتمادا
 :درهم موزعة كما يلي 000.602.4361.

  

  
  
  
 

 
ستمكن االعتمادات المخصصة لقطاع الشباب والرياضة من مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق 
برنامج الحكومة في ميداني الشباب والرياضة، والتي تتمثل في إرساء األسس لسياسة تربوية 

حلي، وذلك من خالل مقاربة متكاملة تسير في اتجاه تطلعات ورياضية ذات جودة وذات طابع م
  .المواطنين المغاربة

  

  :ولتحقيق النتائج المرجوة، حددت وزارة الشباب والرياضة األهداف العامة التالية 
  
 خلق بيئة مالئمة لترسيخ ثقافة الرياضة في هيئات الحكامة ؛ 

 

 خلق ديناميكية اجتماعية ؛ 
 

  ؛تطوير ثقافة المواطنة 
 

وضع رهن إشارة الوزارة كل الموارد البشرية والمادية التي تمكنها من تحقيق األهداف  
 المعلنة؛

 

 .تعزيز الالمركزية والجهوية 
  

  :والطفولة وشؤون المرأة  مجال الشباب -1.9.1
 

 تربوية - بإعادة تأهيل وتطوير وتجهيز المؤسسات السوسيو2010تتعلق أهم اإلنجازات لسنة 
  ...).مراكز اإلستقبالورياض األطفال واب والمراكز النسائية دور الشب(

  
 مواصلة إنجاز برنامج العطل لفائدة األطفال والذي استفاد منه 2010كما شهدت سنة 

  : وباإلضافة إلى ذلك، فقد تم تعزيز هذا البرنامج عبر .  طفل300.000
  
 ؛) بر التراب الوطنيتوسيع شبكة المخيمات ع(إنشاء مواقع جديدة لمراكز االصطياف  

 

 إعادة تأهيل و تجهيز لمراكز االصطياف والمخيمات الموجودة؛ 
  

 .أهداف مع الجمعيات-إبرام عقود 

  درهم؛394.602.000   .................................... نفقات الموظفين-
  درهم؛151.000.000   ................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .درهم 891.000.000   ....................................ر نفقات االستثما-
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 في استمرار تنفيذ اإلستراتيجية الجديدة وذلك من خالل 2011وتتجلى خطة عمل القطاع لسنة 
  :تفعيل اإلجراءات التالية

  
 لشباب؛ل جديدة ا دار25تجهيز  

 

  من دور الشباب الموجودة ؛84ل إعادة تأهي 
  

  ؛للقرب رياضية -نوادي سوسيو من دور الشباب الخاصة بال84تجهيز  
 

  من المخيمات القائمة ؛7إعادة تأهيل  
 

  مخيمات جديدة ؛5إنشاء وتجهيز  
 

 إنشاء ناد جديد لألطفال ؛ 
 

 إعادة تأهيل ناديين لألطفال ؛ 
 

  أطفال و حضانة ؛ا روض57إعادة تأهيل  
 

  ؛للقرب رياضية -نوادي سوسيو روض أطفال و حضانة خاصة بال83هيز تج 
 

  ؛ا نسويا مركز67إعادة تأهيل  
 

  ؛ا جديدا نسويا مركز34تجهيز  
 

 إنشاء مركز جديد لإلستقبال في إطار الشراكة ؛ 
 

 . مراكز استقبال5إعادة تأهيل  
  
  

 الرياضة مجال  2.9.1 
    

 الرياضة مجال   في2010ـ  2009سنة  برسم اضةوالري الشباب وزارة تتجسد أهم منجزات
  :التالية األساسية العمليات في
  

 :التحتية  برنامج إنجاز البنيات 
 
إنشاء حلبة أللعاب القوى  وللقرب رياضية - نوادي سوسيو10إنجاز : جهة الشرق 

 بمدرجات و تأهيل مقر المندوبية بفكيك؛
 

إنشاء مركز  وللقرب رياضية -سوسيو نوادي 10إنجاز   :زعير-زمور-سال-جهة الرباط 
 إنشاء مركز استكمال وتأهيل المعهد الملكي لتكوين األطر بالرباط وإقليمي أللعاب القوى

 إنشاء حلبة أللعاب القوى بمدرجات وملعب بعشب اصطناعي بالخميسات؛والخبرة 
  

 7إنجاز  بيضاء،إطالق الدراسات المعمارية لبناء ملعب الدار ال : جهة الدار البيضاء الكبرى 
للقرب، إنشاء مركز إقليمي أللعاب القوى و كذا حلبة أللعاب القوى  رياضية -نوادي سوسيو
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  بمدرجات ؛
إنشاء حلبة أللعاب القوى  وللقربا رياضي - سوسيوا نادي12إنجاز   : بولمان-جهة فاس 

 بمدرجات و بناء قاعة مغطاة و ملعب بعشب اصطناعي بفاس ؛
 

إنشاء حلبة أللعاب  وللقرب رياضية - نوادي سوسيو9إنجاز   : تتافيالل-جهة مكناس 
  القوى بمدرجات و بناء قاعة مغطاة بمكناس ؛

 

 - سوسيوا نادي17إنجاز  ومواصلة أشغال بناء ملعب أكادير: درعة -ماسة-جهة سوس 
 إنشاء حلبة أللعاب القوى بمدرجات و ملعب بعشب اصطناعي بأكادير ؛ وللقرب ارياضي

 

تأهيل  وللقرب رياضية - نوادي سوسيو6إنجاز  :الساقية الحمراء-بوجدور-عيونجهة ال 
 بناء قاعة مغطاة و ملعب بعشب اصطناعي بنفس المدينة ؛ ومقر المندوبية بالعيون

 

 - سوسيوا نادي25إنجاز  وإنهاء األشغال بملعب مراكش: الحوز -تانسيفت-جهة مراكش 
بناء قاعة مغطاة وملعب بعشب  وأللعاب القوىإنشاء مركزين إقليميين  وللقرب ارياضي

  اصطناعي بمراكش ؛
 

 للقرب رياضية - نوادي سوسيو6إنجاز  إنهاء األشغال بملعب طنجة، : تطوان-جهة طنجة 
بناء قاعتين مغطيتين وملعب بعشب اصطناعي  وإنشاء حلبتين أللعاب القوى بمدرجاتو

 بتطوان؛
 

   أللعاب القوى وكذا حلبة أللعاب القوى بمدرجات ؛إنشاء مركز إقليمي : أزيالل-جهة تادلة 
 

تأهيل مقر المندوبية  وإنشاء حلبتين أللعاب القوى بمدرجات: الحسيمة -تاونات- جهة تازة 
 بتاونات وبناء ملعب بعشب اصطناعي بالحسيمة ؛

 

 تأهيل مقر  وإنشاء حلبتين أللعاب القوى بمدرجات : بني حسن-الشراردة-جهة الغرب 
 بناء قاعة مغطاة و ملعب بعشب اصطناعي بالقنيطرة ؛ وة بسيدي قاسمالمندوبي

 

بناء قاعة مغطاة بآسفي وملعب وإنشاء حلبة أللعاب القوى بمدرجات  : عبدة-جهة دكالة 
 بعشب اصطناعي بكل من الجديدة وآسفي ؛

 

 للقرب وإنشاء حلبة أللعاب القوى رياضية - نوادي سوسيو3إنجاز   :السمارة-جهة كلميم 
 بمدرجات ؛

  

 إنشاء حلبة أللعاب القوى بمدرجات وبناء قاعة مغطاة بالداخلة؛ : لكويرة-جهة وادي الذهب 
 

 .بناء قاعة مغطاة وملعب بعشب اصطناعي بخريبكة  : ورديغة-جهة الشاوية 
 

 :برنامج التكوين 
 

ة إحداث دبلوم مدرب متخصص بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والجامع 
 الملكية المغربية أللعاب القوى ؛

 

 انطالق برنامج التكوين لفائدة موظفي الوزارة ؛ 
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اإلجازة  والتكوين التأهيلي(المعهد الملكي لتكوين األطربتنويع الدورات التدريبية  
 ).والماجستير

  

 :برنامج دعم االتحادات الرياضية 
 

كل منها و النتائج المتوخاة من إبرام عقود مع جميع الجامعات الرياضية تحدد التزامات  
 ....المسؤولين التقنيين والعصب والنوادي

 :برنامج الحكامة والمعايير 
  

الشركات الرياضية ذات صبغة (إعداد مشروع بشأن اإلطار القانوني للرياضة االحترافية  
قانون ضد العنف وقانون وقانون التربية البدنية والرياضة والعصب االحترافية ونفعية 

 ؛) افحة المنشطاتمك
 

 .وضع اللمسات األخيرة لألنظمة النموذجية للجامعات والعصب 
  

 :البرنامج المرتبط بتنظيم التظاهرات 
 

  ؛2010تنظيم أول دورة لأللعاب األفريقية للشباب في يوليو  
 

 .تنظيم  الدورة الثانية لأللعاب الوطنية للمدارس الرياضية  
  

 على المحاور 2011لرياضة، قطاع الرياضة، خالل سنة  عمل وزارة الشباب واةو ترتكز خط
  :التالية

 
للقرب بشراكة مع الجماعات المحلية و القطاع  رياضية -مواصلة إنجاز النوادي السوسيو 

 مراكز 2 و قاعات مغطاة3 و مالعب صغرى5 وللقرب ارياضي - سوسيوا نادي125(الخاص 
 ؛)  مسابح مغطاة 2والخبرة  استكمال

 

غال بناء و تجهيز مالعب طنجة ومراكش وأكادير من أجل إنهائهما قبل متم سنة مواصلة أش 
 بالنسبة لملعب طنجة بمساهمة 2011 بالنسبة لملعب طنجة ومراكش و نهاية سنة 2010

 صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية ؛
 

تقارب  استيعابية ضاء بطاقةمواصلة الدراسات المرتبطة بإنشاء الملعب الكبير بالدارالبي 
 مقعد، مجهز بجميع المرافق والبنية التحتية والمعدات التي تمكنه من استضافة 80.000

 األحداث الرياضية الكبرى؛
  

دعم اللجنة الوطنية األولمبية المغربية والجمعيات الرياضية المغربية لتمكين الشباب من  
 والممارسين الرخص الممنوحة بعدد المتعلقة افاألهد االستفادة من خدمة فعالة ونوعية وبلوغ

 الرياضيين؛ والمسيرين والمكونين
 

برنامج  ومواصلة والخارج بالمغرب الشابة الرياضية المواهب عن البحث عمليات تنظيم 
للمغرب  مشرف تمثيل لضمان المؤهلين العالي المستوى من الرياضيين ومشاركة استعداد
  في سنة بلندن التي ستقام األولمبية وباأللعاب والدولية  لجهويةا الرياضية التظاهرات بمختلف
 ؛2012
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 ومركز بوركون األطر لتكوين الملكي المعهد تأهيل عبر الرياضي المجال في التكوين تعزيز 
 الرياضة والدراسة مبدأ على ترتكز التي الخبرة استكمال مراكز إحداث وكذا البيضاء بالدار
 .النخبة من رياضيين تكوين أجل من

  

II - قطاعات البنيات التحتية 
   

  لتجهيز والنقل  ا1.2
  

 ما قدره 2011  برسم سنة لوزارة التجهيز والنقلة المخصص االعتماداتبلغت
   : على النحو التاليموزعة درهم 000.943.8258.

  
  ؛درهم 000 943 665  ....................................................... الموظفيننفقات 

  ؛درهم 000 000 110  .........................................ختلفةنفقات المعدات والنفقات الم
  ؛درهم 000 000 834 5  .........................................................ات االستثمارنفق

  ؛درهم 000 000 200 2  .............................................. يالصندوق الخاص الطرق
  .درهم 000 000 16  ......................  ئيميناو ال البحري العمومي تحديد الملكصندوق 

  
 2004ي تأسس في عام ذ ال الطرقيلتمويلا صندوق فإن باإلضافة إلى هذه االعتمادات ،

لدى الممولين للمساهمة  اتيقوم بتعبئة القروض و الهب تحت إشراف هذه الوزارة ، موميةكمؤسسة ع
مساهمات و يتلقى هذا الصندوق أيضا . القروية البرنامج الوطني الثاني من الطرق في تمويل

 .الجماعات المحلية في تمويل هذا البرنامج
  

  :تحقيق األهداف التالية ل هذا، وتخصص االعتمادات المرصدة لوزارة التجهيز و النقل
  
 التنمية االقتصادية تحقيق إلى الهادفةالكبرى للبنيات األوراش   في إنجازستمرارالا 

 ناد لبالالترابيواالجتماعية من خالل دعم تنفيذ االستراتيجيات القطاعية ، وتعزيز التماسك 
 ويروم. خلق الثروةوتة اللوجستيكيلخدمات تجدب ا  كوجهة االقتصاد المعولملضمان دخوله في

لعمل، والمساهمة في خلق القيمة المضافة هذا المحور على وجه الخصوص خلق فرص ا
ذه ه  حجممع تتناسب إلى حصص المشاريع تجزيءالوطنية من خالل  المقاولة وتنمية

  النقل؛مواد البناء وشركات لالصناعات المحلية تشجيع  و كذا لمقاوالت و قدراتهاا
 

 أبرم  الذيبرنامجال – قدعال موضوع لمغرب لوطنية لتنمية القدرة التنافسيةال اإلستراتيجيةتنفيذ  
االتحاد الوطني  بين الدولة و2010أبريل  20  يومجاللةتحت الرئاسة الفعلية لصاحب ال

 :  تحقيق األهداف التالية وتتوخى هذه اإلستراتيجية. مقاوالت المغربل
  

 في عام % 15 اإلجمالي حاليا إلى الداخلي من الناتج % 20 منخفض التكاليف اللوجستية  
  ؛2015

  
لي اإلجمالي عن طريق زيادة القيمة المضافة الناتجة عن داخ نمو الناتج ال وتيرةتسريع 

 نقاط مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 5 إلى 3(ية كتخفيض التكاليف اللوجست
 ؛ )2015

  
ثاني أكسيد انبعاث  خفض  في التنمية المستدامة من خالل الحد من التلوث والمساهمة 
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 . والمدناتالطرقب حركة السيرتخفيف  والكربون
  

 :تتجلى في على خمس ركائز اإلستراتيجية المذكورةبني تن، من أجل بلوغ هذه األهداف
  

بالقرب من الفاعلين ة اللوجستيكي الخدمات محطات تطوير وتنفيذ شبكة وطنية من ،أوال 
 والمستهلكين ؛االقتصاديين 

  

 المستوردة الحبوب( تدابير مناسبة لكل قطاع  باتخاذترشيد و عقلنة تدفق البضائع وذلك ،ثانيا 
البضائع على الصعيد  توزيع   والبضائع المختلطة السائلة والصلبة وقطاعالحبوب المحليةو
محاصيل ال  والنسيج والسلع الصناعية ومواد البناء والمنتجات الزراعية المحلية ووطنيال

 ؛ ...)والحاوياتالفالحية الموجهة للتصدير 
  

 البري كيين وطنيين  متميزين خاصة في مجال النقللوجستيالتشجيع على بروز فاعلين  ،الثاث 
 ؛ )  ٪ من نقل البضائع90مثل  الذي ي(للبضائع 

  

تهدف ية يكفي مجال الخدمات اللوجستكوين  تنمية المهارات من خالل خطة وطنية للتا،رابع 
 نظم تطوير  من جهة ثانية ، و  كوينمعرفة المتطلبات في مجال الت الرؤية وتوضيح من جهة

  القائمة ؛كوينالت
  

 تأسيس من خالل المالئمةتدابير التنظيمية واتخاذ القطاع هذا ال لةماإطار حكوضع  ،خامسا 
ية يكة اللوجستينافستوإنشاء وكالة لتنمية التحت رئاسة الوزير األول برنامج ال قيادةلجنة 

 و جعل وتنسيق العمليات بين مختلف الشركاء ، يجيةإستراتومرصدا لضمان استمرارية تنفيذ 
ية وتعبئة الموارد البشرية والمالية يكخبرة في مجال الخدمات اللوجستيتوفر على المغرب 

  .يةكالالزمة لتحقيق األهداف المرجوة من خالل تطوير الخدمات اللوجست
 

 بخصوص كل  تنفذمن أجل تحديد اإلجراءات الملموسة التي يجب أنووعالوة على ذلك ، 
العقد الذي تم عقد البرنامج بما في ذلك عشرة عقود تطبيقية لل ، تبرمأو منطقة جغرافيةقطاع اقتصادي 

  ؛ الدار البيضاء الكبرى بجهةة كي اللوجستيةنشطمناطق األتوقيعه والمتعلق بتنمية 
  

  النقلإستراتيجية بقلالمواطن في يتعلق األمر بجعل  :تحسين التنقل والتنمية المستدامة للنقل 
، في كل ما يتصل بالعرض في ميدان النقل والسالمة الطرقية والحالة العامة لحظيرة النقل

    .مستمر جودة الوسائل والخدمات المعروضة في مجال النقل في تحسن حيث يمكن القول بأن
  
  

  التجهيز 1.1.2
  
  مجال الطرق و الطرق السيارة .1

 
على توسيع وصيانة تراث بالدنا من الطرق والطرق السيارة وذلك تعمل الدولة في هذا المجال 

  : عبر اإلنجازات التالية
  
  الطرق السيارة) أ
  

يهدف العقد البرنامج المبرم بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب و الذي يغطي 
ن الطرق السيارة في  كلم م800.1 إلى تمكين بالدنا من التوفر على ما طوله 2015-2008الفترة 
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 383 وذلك بعد استكمال البرنامج األول من الطرق السيارة وإنجاز برنامج تكميلي يخص 2015أفق 
). آسفي-برشيد و الجديدة-تيط مليل والطريق السيارة المدارية لمدينة الرباط وبني مالل-برشيد(كلم 
  . مليار درهم6631,ما قدره   2015-2008 ويبلغ حجم االستثمارات المتوقعة خالل الفترة هذا،

بموجب العقد البرنامج المذكور، تساهم الدولة في برنامج االستثمار للشركة الوطنية للطرق 
  . مليون درهم سيتم دفعها على شكل مخصصات من رأسمال هذه الشركة1.140السيارة بمبلغ 

  
 رابط بين فاس الشروع في استغالل الطريق السيار ال2011وعالوة على ذلك، ستعرف سنة 

كما ستتابع .  كلم والذي يشكل آخر حلقة من البرنامج األول للطرق السيارة320ووجدة على طول 
بني -الدار البيضاء وكذا أشغال محوري برشيد-أشغال إنجاز المسلك الثالث للطريق السيار الرباط

 .مالل ومدار مدينة الرباط
  

 الطـرق) ب
  

 : إنجاز العمليات التالية 2011 سنة  خاللرقيتهم مجهودات الدولة في المجال الط
  
 :برامج و مشاريع توسيع التراث الطرقي  

  
متابعة أشغال إنجاز مقطع من المدار المتوسطي الرابط بين تطوان والجبهة على مسافة  

يشار إلى أن هذا المقطع .  كلم و الذي يستفيد من تمويل البنك الياباني للتعاون الدولي120
األخير من هذا المدار المتوسطي الذي يربط مدينتي طنجة والسعيدية على يشكل الشطر 

 ساعات مع توفير 7إلى ساعة  11 كلم و يمكن من تقليص مدة السفر من 510مسافة 
 شروط السالمة و الراحة لمستعملي هذه الطريق؛

 

كلفة  كلم ب15.500ي يهم متابعة إنجاز البرنامج الوطني الثاني من الطرق القروية الذ 
 بواسطة القروض و الهبات %61 مليار درهم تتم تعبئتها بنسبة  14,43 تصل إلىإجمالية 

ي ـ بواسطة اعتمادات مرصدة في إطار الميزانية العامة و الصندوق الخاص الطرق%24و 
ويهدف هذا البرنامج بلوغ نسبة ولوج الساكنة القروية .  بواسطة الجماعات المحلية%15و

 علما أن هذه النسبة كانت في حدود 2012عند االنتهاء من البرنامج سنة  %80 :إلى الطرق
 وستتمكن المشاريع التي سيتم إنجازها عام ،هذا. 2005 عند انطالق البرنامج عام 54%

 2009م ـ تم تسجيلها مت% 67,6 مقابل 2011 متم %76 من رفع هذه النسبة إلى 2011
  ؛2010 مرتقبة نهاية %72و 

  

 كلم 148,5نجاز أشغال تثنية الطريق الرابطة بين تازة والحسيمة على مسافة الشروع في إ 
 ستتم تعبئتها في إطار الميزانية العامة للدولة منها  مليار1,8مليار درهم  2,5 بكلفة تقدر ب

و سيمكن هذا المشروع من .  مليون درهم ستمولها المديرية العامة للجماعات المحلية700و
 بشبكة الطرق السيارة الوطنية و تقليص مدة المسار بحوالي ساعة مع ربط مدينة الحسيمة

 توفير ظروف الراحة و السالمة لمستعمليه ؛
 

و في . عمليات صيانة التراث الطرقي من أجل الرفع من مستوى الخدمة المقدمة لمستعمليه 
 :هذا اإلطار، تعمل وزارة التجهيز و النقل على 

  

رة ـالل الفتـوزارة خـذلك طبقا إلستراتيجية عمل الإنجاز أشغال صيانة الطرق و  
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 كلم من 2.000لغ  كلم من الطرق بوتيرة سنوية تب10.000 و التي تهم 2008-2012
 منشأة سنويا تتم 50 منشأة فنية بمعدل 250تكسيتها أو توسيعها و كذا الطرق تتم تقويتها و

 معالجتها أو إعادة بنائها؛
 

لها الطرق و المنشآت الفنية على إثر الفيضانات التي إصالح األضرار التي تعرضت  
 .عرفتها بالدنا خالل السنتين الماضيتين

  

 :تحسين ظروف استغالل الطرق و السالمة الطرقية عبر  
  

  نقطة سوداء على الشبكة الطرقية الوطنية ؛40معالجة  
 

 .تجديد آليات األشغال العمومية قصد تحسين فعاليتها و مردوديتها 
 

اهمة في إنجاز الطريق الرابطة بين المحطة اللوجستيكية لزناتة و ميناء الدار البيضاء المس 
 مليون درهم و ذلك في إطار تفعيل برنامج العمل المنبثق عن 560بكلفة تصل إلى 

 اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية ؛
  

 للمشاريع الخاصة بالطرق و الطرق  إنجاز دراسات تتعلق بالجانب الفني و دراسات الجدوى 
 .السيارة

  

 ئـ قطاع الموان.2
  

 :ترمي االعتمادات المرصدة للقطاع المينائي على الخصوص إلى إنجاز المشاريع اآلتية 
  
الشروع في إنجاز ميناء جديد بآسفي من أجل تلبية الحاجيات الملحة للمكتب الوطني للكهرباء  

لالزم الستغالل المحطة الحرارية آلسفي التي سيتم تشغيلها فيما يخص استيراد الفحم الحجري ا
و سيمكن هذا المشروع أيضا من استباق حاجيات المكتب الشريف . 2014خالل سنة 

للفوسفاط خاصة فيما يتعلق بالرفع من صادراته من الفوسفاط و مشتقاته و كذا الحاجيات 
 التنافسية اللوجستيكية للمغرب ؛المستقبلية المتعلقة بأنشطة الحاويات في إطار تطوير 

  

إنهاء األشغال المينائية المتعلقة بإغالق الممر الحالي و فتح ممر جديد ببحيرة مارشيكا  
 417و يندرج هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته . بالناضور من أجل تحويله إلى ميناء للترفيه

ي إلى تنقية البحيرة من مليون درهم في إطار برنامج ضخم لتهيئة بحيرة مارشيكا كما يرم
 التلوث عبر التجديد المتكرر لمياهها ؛

  

تابعة أشغال إنجاز حاجز للرمال بميناء طرفاية وذلك بغية تحسين ظروف استغالل هذا م 
وتبلغ تكلفة هذا المشروع . الميناء الذي يعرف ظاهرة زحف الرمال مما يعيق األنشطة به

لوكالة الوطنية للموانئ مكلفة بإنجاز حاجز للرمال وعالوة على ذلك، فإن ا.  مليون درهم360
 مليون درهم تتم 300بميناء سيدي إفني الذي يعرف كذلك ظاهرة زحف الرمال و ذلك بتكلفة 

  سنوات ؛3  مدىبرمجتها على
  

ـدر ة تقـري بتكلفــد البحـا للصيـة المخصص أساسـمتابعة أشغال توسيع ميناء الداخل 
 ؛ مليون درهم400ب 

  

 مليون درهم وذلك طبقا لالتفاقية 30از خزان أرضي وسط بحيرة الوليدية بتكلفة تصل إلى إنج 
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المبرمة في هذا الشأن بمناسبة اليوم العالمي لألرض الذي احتفلت به مدينة الرباط سنة 
ويهدف هذا المشروع إلى حماية النظام اإليكولوجي للبحيرة عبر استيعاب الرواسب . 2010

 ة ضخها في البحر ؛الطينية  وإعاد
  

متابعة عمليات تحديد الملك العمومي البحري و حماية الشواطئ وذلك في إطار الحساب  
ذي يعبئ ـال" صندوق تحديد الملك العمومي البحري و المينائي"المرصد ألمور خصوصية 

 . مليون درهم سنويا16
  

متوسط الثاني بمبلغ وعالوة على ذلك، فإن الدولة تساهم في مشروع إنشاء ميناء طنجة ال
هذا، . ملياري درهم طبقا التفاقية المبرمة في هذا اإلطار بين الدولة و الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

 مليون درهم سنة 700 فيما سيتم دفع 2010 مليون درهم لفائدة هذه الوكالة سنة 900و قد تم دفع 
 .2012 مليون درهم خالل سنة 400 و2011
  

 مليار درهم للشطر 98, مليار درهم منها 513,المشروع الذي تبلغ كلفته لإلشارة، فإن هذا 
األول، سيمكن من رفع الطاقة االستيعابية للمركب المينائي طنجة المتوسط فيما يخص معالجة 

  .  ماليين حاوية بميناء طنجة المتوسط الثاني لوحده5 ماليين حاوية سنويا منها 8الحاويات إلى 
  

  لقطاع النق  2.1.2
  

 : إلى إنجاز العمليات التالية 2011تهدف االعتمادات المفتوحة لهذا القطاع برسم سنة 
  
دعم برنامج االستثمار للمكتب الوطني للسكك الحديدية و ذلك حسب ما هو منصوص عليه في  

ويتخذ هذا الدعم . 2015-2010العقد البرنامج المبرم بين الدولة و هذا المكتب خالل الفترة 
 مليون درهم موزع كما 1.756 إلى 2011صات من رأسمال بمبلغ يصل سنة شكل مخص

 :يلي
  

 مليون درهم برسم 507 مليون درهم لتسديد القروض المعبأة من طرف المكتب منها 996 
 الربط السككي للمركب المينائي طنجة المتوسط ؛

 

خط السككي  مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل دراسات و أشغال إنجاز ال760 
و يهم هذا المشروع إنجاز خط سككي جديد . فائق السرعة الرابط بين طنجة و الدار البيضاء

 كلم 320ى ـل إلـ كلم يمكن من بلوغ سرعة تص200بين طنجة و القنيطرة على مسافة 
نجة و الدار البيضاء إلى و لهذا، سيتم تقليص مدة السفر عبر القطار بين ط. في الساعة

 20ل كلفـة هـذا المشـروع إلـى و تص.  ساعات حاليا5ر دقائق مقابل وعشساعتين 
روض ـق القـن طريـ منها ع%75م تعبئة ـوم ستتـدرهم دون احتساب الرسمليار 
 .2015هذا، وسيتم تشغيل هذا المشروع ابتداء من نهاية سنة . والهبات

  

الحساب المرصد ألمور مواكبة إصالحات النقل الطرقي الرابط بين المدن و ذلك في إطار  
خصوصية المخصص لهذا الغرض لصندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري        

و تتمثل العمليات التي سيتم إنجازها في إعداد و تفعيل إستراتيجية وطنية . والرابط بين المدن
 معلوماتي لتكوين مهنيي النقل وكذا مواكبة دخول مدونة السير حيز التنفيذ عبر إعداد نظام

يربط جميع المتدخلين المعنيين بالمراقبة و بجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفات المقترفة من 
دارات مراقبة السرعة دوات و معدات المراقبة بما فيها رطرف مستعملي الطريق و اقتناء أ

ى وتفعيل نظام يمكن من إرسال الوثائق المحتجزة من طرف رجال المراقبة إلى أماكن سكن
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 .ذوي هذه الوثائق
  

باإلضافة إلى ذلك، فإن الصندوق المذكور يمول الدراسات المتعلقة بتنمية النقل الدولي الطرقي 
للبضائع و اعتماد فاعلين مرجعيين في قطاع نقل البضائع و كذا وضع آليات لتقنين النقل 

  ؛الطرقي للمسافرين
 
ر تعزيز المراقبة الطرقية وتأهيل السائقين المساهمة في تعزيز السالمة الطرقية وذلك أساسا عب 

المحترفين للعربات ذات الوزن الثقيل وتأهيل قطاع تعليم السياقة وتدعيم جهود التحسيس 
 . والتربية والتكوين في مجال السالمة الطرقية

  

هذا، وإن المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق، الذي اتخذ شكل مصلحة الدولة 
، يقوم بتحسين جودة الفحوصات التقنية للعربات 2008رة مستقلة ابتداء من سنة المسيرة بصو

بين مختلف المراكز المخصصة لهذا الغرض وكذا تقييم انعكاسات النظام الجديد قصد تحسين 
كما يسهر المركز على تأهيل النظام الوطني . سالمة العربات على الطريق وخفض التلوث

  بعين االعتبار سلبيات النظام الحالي؛للمصادقة على العربات آخذا
  

مواصلة تطبيق عملية تجديد عربات نقل البضائع لحساب الغير والنقل المزدوج بالعالم القروي  
مع إدخال تحسينات و ذلك بغية الرفع من جودة النقل و تعزيز السالمة الطرقية وتقليص اآلثار 

  . لعرباتالسلبية على البيئة وكذا تعزيز النجاعة الطاقية ل
   

   والماء والبيئةالطاقة والمعادن 2.2
  

 يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المخصص لوزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة برسم        
  : درهم موزع كما يلي 859.000442.4. ما قدره 2011سنة 

  

  درهم445.845.000 ............................نفقات الموظفين
  درهم215.014.000 ...........النفقات المختلفةلمعدات ونفقات ا

 درهم3.782.000.000    ............................نفقات االستثمار
  

  : و يتوزع هذا الغالف حسب الميادين كما يلي       
  

  الطاقة و المعادن  1.2.2
  

 ما قدره 2011السنة المالية يبلغ الغالف المالي المخصص لفائدة وزارة الطاقة والمعادن برسم 
  :درهم موزعا كما يلي 000.129669.

  

  درهم؛ 118.129.000  .........................نفقات الموظفين
  درهم؛ 169.000.000  .........نفقات المعدات والنفقات المختلفة

  .درهم 382.000.000  .........................نفقات االستثمار
  

  : المالي حسب مجال التدخل كما يليفلغالسيتم توزيع هذا ا
  

  الطاقةمجال 1
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 2011 باعتباره أحد أعمدة االقتصاد الوطني، برنامجه االستثماري لسنة  الطاقةسيواصل قطاع
      :في إطار االستيراتيجية الجديدة للقطاع التي تتوخى تحقيق األهداف األساسية التالية

  

 ل تحقيق تنمية مستدامة ؛ وتوفير الطاقة من أجتأمين التزويد 
  تنافسية؛بأسعارتحقيق الحصول على الطاقة  
 مة مثلى بين العرض والطلب؛تحقيق مالء 
 تثمين الثروات الوطنية والسيما الطاقات المتجددة؛ 
 تشجيع الخبرة وامتالك التقنيات المتقدمة؛ 
 .   المحافظة على البيئة 

  

    :ساسية التاليةترتكز االستيراتيجية المذكورة على المحاور األ
  

نظرا لتوفره في . متنوعة تعتمد على التقنيات التكنولوجية التنافسيةتوفير باقة كهربائية مثلى و 
المتوسط، المصدر األساسي في الحصيلة ى المدى القصير والسوق الدولية، سيشكل الفحم، عل

الدنا، من فرص تتمثل أساسا كما سيشكل الغاز الطبيعي، نظرا لما تتوفر عليه ب. الكهربائية الوطنية
ـي،  أوربا من فوق التراب الوطن-في واجبات الرسم المتعلق بمرور أنبوب الغاز المغرب العربي

 في المنظومة كذا االمتيازات المقارنة التي يتيحها هذا المصدر الطاقي، خيارا يمكن االعتماد عليهو
  الكهربائية الوطنية؛

  

ة  التي يالمتجددة على نطاق واسع باستغالل  المؤهالت  االستثنائتطوير إنتاج الطاقة من المصادر  
، وتقليص التخفيف من التبعية الطاقيةتزخر بها بالدنا  في مجال الطاقة الشمسية والريحية قصد 

  المستدامة؛  وتعزيز التنمية المسببة لالحتباس الحراريانبعاث الغازات 
  

  د ترشيد االستهالك الطاقي الوطني؛صاعتماد النجاعة الطاقية كأولوية وطنية  ق 
  

متوسطية واإلفريقية، قصد اغتنام الفرص التي -االنخراط في المنظومة الطاقية اإلقليمية األورو 
  ؛تبادل التقنياتوالتعاون و قليمي من حيث التحكم في األسعاريتيحها المجال اإل

  

         ؛إدماج الشروط الضرورية الحترام البيئة في األنشطة الطاقية 
  

 .النفطيةتعبئة الموارد الطاقية الوطنية  
  

من أجل تحقيق األهداف المنوطة باالستراتيجية المعتمدة في المجال الطاقي، تم تحديد مخططات 
     :وتتجلى هذه األهداف فيما يليالمتوسط والطويل،  وعمل على المدى القصير

  

    :مخطط العمل على المدى القصير )أ
  

رة ـ الذي تم إعداده للفت في مجال الكهرباء ذات األولوية للتدابيرطني المخطط الوتفعيل
 بين العرض والطلب على الكهرباء في مةءالمال ويهدف هذا المخطط إلى ضمان 2008-2012

تم في هذا الحيز الزمني، تعزيز القدرة توس. أعطاء االنطالقة ألولى التدابير الخاصة بالنجاعة الطاقية
 .اقتصادي مليون مصباح 22,7 ميغاواط إضافية وتوزيع 3.500ي الكهربائية بحوال

  
 ميغاواط من القدرة اإلضافية إلنتاج 843، تحقيق 2010هذا و قد تم الى حدود متم يوليوز 

  . استهالك منخفض للطاقةي مليون مصباح ذ4,5وتوزيع  الكهرباء
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    :مخطط العمل على المدى المتوسط ) ب
   

     :خطط تحقيق االنجازات التالية يتوقع في إطار هذا الم
    

 الجرف األصفر  محطتيتوسيعاستخدام الفحم النقي كمصدر أساسي إلنتاج الكهرباء، عبر  
 660*2 (بأسفي تعمل بالفحم الحجريية رإنجاز محطة حراو)  ميغاواط350*2( بالجديدة 
 ؛2015 إلى 2013 في الفترة الممتدة من سيشرع في اسغاللها التي )ميغاواط

 

 أوربا وإدخال -استعمال الغاز الطبيعي مع دراسة إمكانية توسيع أنبوب الغاز المغرب العربي 
 الغاز الطبيعي؛

  

تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع عبر إعطاء انطالقة برنامجين طموحين إلنتاج  
  : المصادر المتجددة انطالقا منالكهرباء 

  

 مليار درهم وقد 70 ميغاواط باستثمار يقدر ب 2000اج جل انتأ من ة الشمسيبرنامج الطاقة 
تم تفويض انجاز هذا المخطط للوكالة الوطنية للطاقة الشمسية، في خمسة مواقع وهي 

  عين بني مطهر وفم الواد؛ وبوجدوره واتسبخة  وورزازات
  

كل تم انجازه في ي ميغاواط التي س2.000 بقدرة إنتاجية تصل إلى ة الريحيبرنامج الطاقة 
شركة  ومشروع تضم كال من المكتب الوطني للكهرباءخاصة بكل موقع باحداث شركة 
صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية وشريك  من  واالستثمارات الطاقية

    .القطاع الخاص
  

 .مواصلة تعزيز الربط الكهربائي بين المغرب ودول الجوار 
  

  :يلمخطط العمل على المدى الطو) ت
    

  :يتوقع في هذا اإلطار 
 

تطوير التقنيات النووية مع إحداث لجنة وطنية للتفكير يعهد إليها وضع دراسات الجدوى  
االقتصادية والمالية قصد إدخال الطاقة النووية في المنظومة الكهربائية الوطنية في  والتقنية
 ؛2025-2020أفق 

 ميغاواط من أجل استخراج 100 قةبطاتثمين الصخور النفطية بإحداث محطة نموذجية  
 الهيدروكاربورات؛

  

هنية األخرى وكذا المخلفات العضوية في ذاستكشاف واستغالل قدرة الطحالب والنباتات ال 
 .إنتاج الكهرباء

  

% 12 اقتصاد بهدفالطاقية النجاعة تعزيز  موازاة مع هذه التدابير، تم وضع مخطط من أجل 
في هذا اإلطار يتم تحديد مخططات للنجاعة . 2030 أفق في% 15 و2020من الطاقة في أفق 

  .نقل و البناءل في قطاعي االطاقية
  

ستراتيجية من تعبئة مبلغ مليار دوالر أمريكي في إطار صندوق الاستفادت هذه اللتذكير فقد 
يتشكل من الموارد الناتجة عن الهبات الممنوحة  للمغرب من طرف المملكة الذي التنمية الطاقية 



 2011مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

    مذكرة تقديم
 
 

167

 مليون دوالر 300(واإلمارات العربية المتحدة )  مليون دوالر أمريكي500(العربية السعودية 
 مليون دوالر 200(وكذا مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية ) أمريكي
  ).أمريكي
  

  : ت التاليةمجاالال أساسا بمواصلة تفعيل االستيرايجية القطاعية في 2011هذا، و ستتميز سنة 
  

  :  على المستوى التنظيمي  
 

 بمرافق ةالمصادقة على النصوص القانونية و التنظيمية المنظمة ألنشطة القطاع و المتعلق 
السالمة واألمن النووي واإلشعاعي، حماية المواد والمرافق النووية وضمانات عدم االنتشار 

سة مستقلة في مجال المراقبة والتحضير للطوارئ اإلشعاعية والنووية، وكذا خلق مؤس
  ؛والترخيص لألنشطة النووية

  

  مواصلة تطوير المشاريع الكهربائية الكبرى و كذا تحديد مخطط لتنظيم القطاع، 
  

 المتعلق بأحداث الوكالة الوطنية 16-09المصادقة على المرسوم القاضي بتطبيق القانون رقم  
  ي تحل محل المركز الوطني للطاقات المتجددة، و النجاعة الطاقية التةلتنمية الطاقات المتجدد

  

 المتعلق بالطاقات المتجددة 13-09المصادقة على المرسوم القاضي بتطبيق القانون رقم  
والمنظم لتسعيرة الولوج إلى شبكة النقل الكهربائية وإلى نقط الربط مع الدول المجاورة، 

الخاصة بتصدير الكهرباء المنتجة من ورسوم استغالل الحقول الطاقية المتجددة وكذا المساطر 
  .الطاقات المتجددة وكذا الشروط التقنية للربط مع شبكة الكهربائية الوطنية

  

  على مستوى الرفع من القدرات اإلنتاجية 
  

)  ميغاواط350*2(  الجرف األصفر بالجديدة  محطتيتوسيعانطالق األشغال الخاصة ب 
  على التوالي باستثمارات تناهز) ميغاواط660*2 (بأسفي للفحم الحجريية رحراالمحطة وال
  مليار درهم ؛20 و10

 
حداث المحطة الحرارية لوارزازات من طرف إتحديد الشركاء االستراتيجيين من أجل  

 الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية؛
  

 يصل  باستثمار) ميغاواط300(ريحية بطرفاية المحطة الإنجاز مواصلة المخطط الريحي ب 
باستثمار ) 2012 ميغاواط في أفق EnergiPro) 1000ماليير درهم، وكذا مخطط  5 إلى

و تجدر اإلشارة الى كون قدرة المشاريع الريحية المنجزة تصل إلى .  مليار درهم15يبلغ 
 140(طنجةو) يغاواط م60( في كل من المحطات الريحية بكل من الصويرة ميغاواط 250
 ؛)يغاواط م50 (، والمركب الريحي للمضيق)يغاواطم

  

سبانيا ومواصلة إإعطاء انطالقة دراسة الجدوى الخاصة ب خط الربط الثالث بين المغرب و 
 . ذات األولوية للتدابيرالمخطط الوطنيتفعيل 

  

2  
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  المعادن والجيولوجيا  مجال
 

  :إنجاز العمليات التالية مواصلة  ب2011ستتميز سنة 
  

 ة القطاع المعدني والتي تم إشراك المهنيين في بلورتها؛ إنجاز دراسة لتحديد إستراتيجية لتنمي 
  

نجاز إ عبر استكمال األشغال الخاصة بةمواصلة المخطط الوطني للخرائط الجيولوجي 
 الخرائط وإعطاء االنطالقة لخرائط جديدة تهم الميدان الجيولوجي والجيوكميائي؛

  

 تكوينية ودراسة حاالت وراتدتفعيل المخطط الوطني لتنمية المناجم الصغيرة ببرمجة  
 ، قصد الرفع من القدرات العلمية لمستغلي هذه المناجم؛ةتطبيقي

  

حماية  وتثمين الثروة الجيولوجية عبر تحضير النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحافظة على  
 . المواقع الجيولوجية

  

  :  التركيز على التدخالت التالية 2011من جهة أخرى، سيتم في سنة 
  

ين اإلجراءات المتعلقة باألنشطة المعدنية وتطوير منظومة المعلومات الخاصة بالتراث تحس 
  المعدني  و النفطي قصد تأمين حسن تسييره؛

  

تعزيز مفتشية الشغل في المناجم عبر تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية حول الجوانب التنظيمية  
   بالمناجم؛ةخاص الالمناولةة و ياألمراض المهنوالتي تهم حوادث الشغل 

  

تحف الجهوي متتبع أشغال انجاز المتاحف التي أعطيت انطالقتها خاصة متحف الرباط، ال 
، متحف الحفريات التابع ةمكونلقلعة لألطلس المتوسط آلزرو، متحف أزيالل للحديقة الجيولوجية 

المتحف المعدني لجرادة ومتحف تزودة في منطقة  وللمكتب الشريف للفوسفاط بخريبكة
  .    وارزازات

  

  اإلعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية .3
 

في إطار ميزانية قطاع الطاقة والمعادن لسنة إعانات مالية مخصصات في شكل تمت برمجة 
  :  األمر بويتعلق بالقطاعأهم المؤسسات العمومية العاملة ، لفائدة 2011

  
والتي تبلغ مة في رأسمال المكتب المساه ستمكن :نالمكتب الوطني للهيدروكاربورات و المعاد 

 تمويل المهام المنوطة به في مجال البحث المعدني والتنقيب عن مناجم فيدرهم  مليون  200
الستكشاف  وكذا وضع استيراتيجيةجديدة وجرد اإلمكانيات المعدنية للطبقة األرضية الوطنية 

   األحواض التراسبية الوطنية،
  

 عانة المخصصة لهذا المركز من المساهمة في إنجازاإلستمكن : المتجددةمركز تنمية الطاقات  
المتجددة، وذلك في انتظار صدور الطاقات برنامج عمل هذا المركز خاصة في مجال تنمية 

 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات 16-09  رقمالمرسوم القاضي بتطبيق القانون
الطاقات ه الوكالة من تعويض مركز تنمية المتجددة والفعالية الطاقية، والذي سيمكن هذ

  :المهام األساسية المنوطة بها والمتمثلة في بالمتجددة، والقيام 
  

 إعداد المخطط الوطني والمخططات القطاعية والجهوية  لتنمية الطاقات المتجددة اقتراح 
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 ؛والفعالية الطاقية
والعمليات المرتبطة بتنمية إنجاز وتتبع وتنسيق واإلشراف على مختلف البرامج والمشاريع  

الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية وكذا برامج المحافظة على البيئة المتعلقة باألنشطة 
 الطاقية؛

  

على البرامج  وتنسيق واإلشراف على المستوى الوطني بتشاور مع اإلدارات المعنية وتتبع 
الية الطاقية التي تندرج في المخططات والعمليات الخاصة بتنمية الطاقات المتجددة والفعو

  المخطط الوطني والمخططات القطاعية السالفة الذكر؛ إطار
  

 تفعيل تدابير لتشجيع الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية؛ 
  

 والمؤهالت الوطنية في مجال الفعالية ةنجاز خرائطية الموارد الطاقية المتجددإتقييم و وتحديد 
  الطاقية؛    

  

لخاصة باحتضان مشاريع إنتاج الكهرباء انطالقا من المصادر الريحية اقتراح المناطق ا 
  والشمسية  طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛ 

  

التتبع والتنسيق على المستوى الوطني لالفتحاصات الطاقية المنجزة طبقا للقوانين الجاري بها  
  العمل و الحرص على تفعيل توصيات هذه االفتحاصات؛

  

اقات المتجددة والفعالية الطاقية  الطجيع التكوين والبحث العلمي في مجاالتالمساهمة في تش 
  .   وذلك في إطار التعاون مع المنظمات المعنية

 
 سيمكن المبلغ الممنوح لفائدة هذه المؤسسة من: مركزية الشراء وتنمية منطقة تافياللت وفكيك 

 على المبادرة ليدية لتعزيز انفتاحهاالتق المناجممواصلة إنجاز البرنامج الخاص بإعادة هيكلة 
 وضمان مراقبة ومواكبة مستمرة لألنشطة الخاصة مع الحفاظ على مكتسبات الصناع التقليديين

  ؛المعدنية التقليدية
  

ستمكن اإلعانة المالية الممنوحة لهذه المدرسة برسم سنة  :المعدنيةالمدرسة الوطنية للصناعة  
 مهندس في تنمية البحث العلمي في مجال الصناعة 10.000 من المساهمة عبر مبادرة 2011

كما ستمكن هذه اإلعانة، في إطار انفتاح . المعدنية وكذا تعزيز تكوين الطلبة المهندسين
المدرسة على محيطها االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوطني والخارجي، من اقتناء 

  .التجهيزات الالزمة للمتطلبات الجديدة للتكوين
  

سيتم منح إعانة لفائدة هذه المؤسسة برسم : المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية 
 مليون درهم من أجل تمكينها من مواصلة برنامج تجهيز المختبرات 100 تقدر ب 2011سنة 

خاصة بأنظمة االستشعار والتجهيزات اإلشعاعية والتصوير النووي لفائدة شركائه خاصة في 
 . صحة، الموارد المائية، الفالحة،الصناعة البيئة و الموارد المعدنيةمجاالت ال

  
   الماء والبيئة2.2.2

  

والبيئة   يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المرصد لكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة و المعادن والماء       
  : كاآلتي اعموزدرهم،   3.773.730.000 ما قدره2011المكلفة بالماء و البيئة برسم سنة 
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   المــاء 1.2.2.2
  

 2.878.642.000 ما قدره 2011ي المخصص لقطاع الماء برسم سنة ل و يبلغ الغالف الما       
  :درهم موزع كاآلتي 

  
  
 
 
 
  

   المائي البحث و التخطيط. 1
  

 تهدف سياسة الماء المنبثقة عن إستراتيجية قطاع الماء و التي عرضت أمام أنظار صاحب        
  :محور حول ما يلي ، إلى تفعيل التوجهات الكبرى التي تت2009 أبريل 14الجاللة بفاس بتاريخ 

  

   تقنيةاتخاذ تدابير  المتسمة بالندرة عبرلطلب على الماء وتثمين الموارد المائيةالمحكم لتدبير ال 
  قانونية ومالية؛و

  

  تدبير و تنمية الطلب عن طريق تعبئة الموارد المائية ؛ 
  

   ؛المحافظة على الموارد المائية و الوسط الطبيعي و المناطق الحساسة و حمايتها 
  

  .تقليص حساسية الموارد المائية لألخطار الطبيعية و مالءمتها للتغيرات المناخية 
  

 إن التدابير المتخذة في إطار اإلستراتيجية الوطنية للماء والتي تخص العرض والطلب على حد        
كميات سواء، من شأنها أن تقلص من العجز في هذه المادة الحيوية وتضمن وفرة الموارد المائية ب

و تتجلى تأثيرات اإلستراتيجية أساسا في التدابير التي تهم الطلب وكذا تنمية العرض، مما يمكن . كافية
من توفير الموارد المائية بصفة مستدامة وبالتالي تلبية الحاجيات المستقبلية مع األخذ بعين االعتبار 

  .حاجيات مخطط المغرب األخضر
  

مل في قطاع الماء على صعيد الجهات الستة عشر في إطار شراكة  و ستطبق إستراتيجية الع       
  .تجمع كل الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع

  
 و تشكل اتفاقيات الشراكة مرحلة مهمة في تفعيل اإلستراتيجية الحكومية الرامية إلى إرساء        

 ةقتصادياال وةبيئيال نببين الجوا تسعى إلى التوفيق والتي ،أسس التنمية المستدامة بالمغرب
وستمكن أيضا من تفعيل التزامات الحكومة .  خدمة األجيال الحالية والمستقبليةمن أجل ةجتماعياالو

بغية وضع البيئة في قلب انشغاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية وجعلها قاطرة لمجال اإلبداع 
  . فرص الشغلوإحداث

  

  :يجية بالوثائق و الدراسات التالية هذا، و تعززت هذه اإلسترات       
  

المخطط الوطني للماء الذي يعد وثيقة إستراتيجية مرجعية لكل المتدخلين في القطاع نظرا لما  
  يتضمنه من توجيهات كبرى و أهداف على المدى البعيد مبينا الشروط الالزمة لتحقيقها ؛

    
إلى تحديد أهداف جودة الماء، المخطط الوطني لحماية جودة الموارد المائية الذي يرمي  

 ؛ درهم295.028.000............................نفقات الموظفين
 ؛م دره33.614.000 ...........نفقات المعدات و النفقات المختلفة

 . درهم2.550.000.000 ...........................نفقات االستثمار
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  والتدابير الالزم اتخاذها والبنيات والميكانيزمات الضرورية لتحقيق المشاريع المرجوة ؛ 
  

المخطط الوطني للحماية من الفيضانات الذي يحدد المواقع األكثر عرضة لخطر الفيضانات  
وقد تم إنجاز . ط لتنفيذهاواألولويات فيما يتعلق بمعالجتها ويعطي الحلول المالئمة مع التخطي

ين ـن بـ موقعا معرضا للفيضانات م50يخص الذي مخطط عمل لمحاربة هذه الظاهرة 
   موقع تم تحديده؛890

  

  الدراسات العامة المتعلقة بالتقييم االقتصادي للسدود و دراسات تحدد آثارها على البيئة؛ 
  

  دراسات مشاريع تحويل المياه إلى الشرق و الجنوب ؛ 
  

  اسات المتعلقة بتحلية مياه البحر ؛الدر 
  

  .دراسات إعادة استعمال المياه العادمة المستعملة 
  

  :ائيةالمالرفع من رصيد الموارد . 2
  

 لقد مكنت الجهود المبذولة في تعبئة المياه السطحية من رفع الطاقة االستيعابية للمنشآت المائية        
وتتعلق أهم . 2009 متم  في مليار متر مكعب18ثر من  إلى أك2002 مليار متر مكعب سنة 15,6من 

  :ما يلي في  2011العمليات المبرمجة برسم سنة 
  

  :مواصلة أشغال إنجاز المنشآت التالية
  

و سيمكن هذا السد الذي تبلغ تكلفته . سد ولجة السلطان على وادي بهت بإقليم الخميسات 
كعب، من تنظيم إمدادات وادي بهت  مليون متر م510 مليون درهم و تبلغ حقينته 1.050
 مليون متر مكعب قصد سقي أراضي سيدي سليمان و تزويد 47صبيب إضافي قدره  عبر

و يرتقب إنهاء األشغال بهذا السد سنة . مدينتي الخميسات و تيفلت بالماء الصالح للشرب
   ؛2013

 

المركب المكون وسيمكن هذا . مركب مدز وعين تيمدرين في أعالي وادي سبو بإقليم صفرو 
 مليون متر مكعب، 600 مليون درهم وبحقينة تبلغ 1.200 بتكلفة تقدر بـ،من سدين كبيرين

من حماية المناطق الواقعة في السافلة من الفيضانات ومن إنتاج الطاقة الكهربائية في حدود 
ساعة ومن تحسين انتظام الحجم المائي بأعالي وادي سبو لتنمية الري / جيكاواط332
  ؛2014ويتوقع االنتهاء من هذا المركب سنة . لحوضبا

 

 مليون متر مكعب من 12ة الذي سيمكن من خالل سعة حقينته التي تبلغ تسد موالي بوش 
التي يتم تزويدها حاليا من منبع رأس الماء وتأمين تزويد مدينة شفشاون بالماء الصالح للشرب 

ات الفالحية جفاف، ومن ري المساحالذي يعرف صبيبه المائي انخفاضا ملحوظا بفعل ال
 مليون 380ة هذا السد ومن المتوقع أن تبلغ تكلف. من حماية سد علي تاهيلتو الواقعة بالسافلة 

  ؛2012يرتقب إنهاء األشغال بهذا السد في سنة و. درهم
 

تقدر تكلفة هذا السد .  كلم من مدينة تطوان15سد مارتيل الواقع على واد مهيرجات على بعد  
 مليون متر 120 تصل إلى ة مليون درهم وسيتوفر على طاقة استيعابي1.200والي بح

ويهدف هذا السد .  مليون متر مكعب سنويا60و سيمكن من تنظيم صبيب مائي بحجم   مكعب 
 1.000 وسقي مساحة تفوق 2030إلى تزويد مدينة تطوان بالماء الصالح للشرب إلى غاية 
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ي األشغال ويتوقع أن تنته.  وضفتي مارتيل من الفيضاناتهكتار و كذا حماية مدينة تطوان
  ؛2012بهذا المشروع سنة 

 

 مليون درهم و يهدف إلى 673تقدر تكلفة هذه المنشأة بحوالي . سد تاسكورت بإقليم شيشاوة 
 مليون متر مكعب من المياه المخصصة للري بمنطقتي أسيف المال و مجاط 24تنظيم حوالي 
 المجاورة بالماء الصالح للشرب وحماية المراكز وتزويد الدواوير وار هكت6.000على مساحة 

   ؛2011يتوقع أن تنتهي األشغال بهذا السد سنة و. المنطقة من الفيضانات
 

سد تاملوت بإقليم خنيفرة الذي سيمكن من التحكم في صبيب واد أنسغمير بالحوض العالي  
 هكتار و تزويد التجمعات السكنية 5.000لملوية بهدف سقي األراضي الفالحية على مساحة 

و يتوقع أن تنتهي األشغال .  مليون درهم600و تقدر تكلفة هذا السد بـ. بالماء الصالح للشرب
   ؛2011بهذا السد سنة 

 

 الذي سيمكن من تزويد الساكنة بالماء الصالح ا متر84سد تيوين بإقليم ورزازات على ارتفاع  
في أسفل السد و كذا تحويل مسار السيول و حماية سد للشرب وسقي األراضي الفالحية 

غال ش مليون درهم وستنتهي األ575تصل تكلفة هذه المنشأة إلى . المنصور الذهبي من التوحل
   ؛2012بهذه المنشأة سنة 

 

 مليون درهم، يهدف هذا السد 815 بتكلفة تقدر بـةسد زرار على واد القصوب بإقليم الصوير 
اطئ الصويرة من الفيضانات و تلوث مياه السيول و كذا تزويد المدينة إلى حماية ساحل و ش

والتجمعات السكنية بالماء الصالح للشرب والماء المخصص للصناعة وسقي األراضي الفالحية 
  ؛ بمنطقة القسوب هكتار1.500على مساحة 

 

للشرب و سقي سد تمكيت الذي سيمكن من تزويد منطقة تينجاد بإقليم الراشدية بالماء الصالح  
 370و تبلغ تكلفة هذا السد . األراضي الفالحية و كذا إنعاش فرشاة المياه الجوفية بهذه المنطقة

  ؛2011مليون درهم و يتوقع أن تنتهي األشغال به سنة 
 

 مليون درهم سيمكن من توفير 720سد سيدي عبد اهللا بإقليم تارودانت بتكلفة إجمالية تقدر بـ 
ن متر مكعب لسقي األراضي الفالحية في أسفل السد و تحسين ييمال 8,5صبيب مائي يبلغ 

مستوى المياه الجوفية و توريد الماشية باإلضافة إلى حماية المناطق المتواجدة في أسفل السد 
   ؛2012و يتوقع أن تنتهي األشغال بهذا السد سنة . من الفيضانات

 

ن درهم يهدف إلى حماية مدينة وجدة  مليو106سد كنفودة بوالية وجدة بتكلفة تقدر بحوالي  
و يتوقع أن تنتهي األشغال بهذا . والمناطق المجاورة من الفيضانات التي يحدثها وادي إسلي

   ؛2011السد سنة 
 

سد خروفة على واد المخازن بإقليم العرائش الذي سيمكن من سقي األراضي الفالحية بالجهة  
مخازن من الفيضانات وتزويد الجماعات الشرقية لسهل اللوكوس وحماية ضفتي وادي ال

وتقدر . القروية المجاورة للسد بالماء الصالح للشرب والمساهمة في تحويل المياه إلى الجنوب
  .2012وستنتهي األشغال بهذا السد سنة .  مليون درهم715الكلفة اإلجمالية لهذا السد بـ

 

بحقينة .  مليون درهم265ة بحوالي وتقدر تكلفة هذه المنشأ. سد عين اقصوب بإقليم بن سليمان 
 هكتار، وحماية ساكنة ضفة 800 سيمكن هذا السد من سقي ،متر مكعب مليون 20تقارب 

 الماشية والتزويد بالماء توريدالنهر واألراضي الزراعية المتاخمة له من الفيضانات، و
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ذه المنشأة وستنتهي األشغال به.  مليون متر مكعب15الشروب وكذلك تنظيم ما يقارب من 
  .2013سنة 

 

وتعد هذه . تناهز السدود المشيدة حتى اآلن مائة منشأة مائية: السدود الصغيرة و التلية  
وقد بينت هذه السدود مدى . المنشآت عنصرا جوهريا في السياسة المتبعة لتعبئة الموارد المائية

ت المساحات الصغرى و  في التنمية المحلية ومساهمتها في سقي األراضي الفالحية ذاانجاعته
فالغالف المالي المخصص لفائدة كتابة .  الماشيةلتوريدتربية الحيوانات وذلك بتطعيم نقط الماء 

 385 مليون درهم إلى 115الدولة في الماء والبيئة لتشييد هذه المنشات الصغرى قد ارتفع من 
الداخلية بإنجاز ما يفوق مليون درهم حاليا بحيث سمحت لها هذه االعتمادات بتعاون مع وزارة 

  .صغيرا كل سنة سدا 30عن 
  

 :الوقاية من الفيضانات  .3
  

عرف تدخل كتابة الدولة في الماء و البيئة في مجال الوقاية من الفيضانات تطورا نوعيا حيث   
أوريكا إلى اتخاذ المبادرة صفرو وانتقل من دعم بسيط للسلطات المحلية بكل من الحاجب وبركان و

المحمدية وسطات : ى على الخصوص بالجهة الوسطاية المناطق المعرضة للفيضانات ول حممن أج
وزايو وواد زم والقصر مدن طانطان وبن أحمد وبرشيد والدار البيضاء ومطار محمد الخامس و

ويتم تحديد العمليات المنجزة في هذا اإلطار بالتشاور مع . شيشاوة وأبي جعد والصخيراتالكبير و
داخلية والجماعات المحلية المعنية كما يتم تنفيذها في إطار تشاركي من خالل المساهمة وزارة ال

  .المالية لهذه الجماعات
  
حسن الثاني للتنمية االقتصادية في هذا اإلطار، تمت تعبئة غالف مالي من طرف الصندوق ال  

بيئة قصد تمويل مشاريع  مليون درهم لفائدة كتابة الدولة في الماء و ال300االجتماعية يقدر بـو
  .لحماية المناطق الصناعية لمغوغة و ملوسة بإقليم طنجة من الفيضانات

              
  :تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب   .4
  

مكنت المجهودات المبذولة خالل السنوات األخيرة لتزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب 
 العالم القروي بالماء الصالح للشرب، من رفع نسبة الولوج إلى الماء الصالح في إطار برنامج تزويد

و تهم األشغال المنجزة في هذا اإلطار . 2010 في متم سنة % 91للشرب بالعالم القروي إلى 
  :العمليات التالية 

  

  حفر اآلبار و إنجاز عمليات التنقيب و االستكشاف؛ 
 تهيئة نقط الماء ؛ 
 بناء منشآت لتخزين و توزيع الماء ؛تهيئة المنابع و  
 .تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب انطالقا من القنوات الجهوية 

 
 إستراتيجية تهدف ،اعتمد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي يتكلف بهذا البرنامجوقد 

تيجية على دعامتين تقوم هذه اإلستراو. ته و ضمان استمرارية المنشآتإلى تحقيق فعالية أكبر لتدخال
من المقاربة المندمجة تتعلقان بالتخطيط المحكم للمشاريع وللحلول التقنية والتدبير المالئم من جهة، ، ب

يتوخى و. جهة أخرى، مع األخذ بعين االعتبار الوسطين الحضري والقروي في تصور المشاريع
 القروية بالماء الصالح للشرب  مواصلة إنجاز أشغال تزويد الساكنة2011برنامج العمل برسم سنة 

  . قصد تسريع تعميم الولوج إلى الماء
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  :صيانة المنشآت المائية  .5
  

إصالح ة إلى العمليات العادية لصيانة وباإلضافو في مجال المحافظة على الرصيد المائي       
ة  سدود همت منشآت الهندسة المدني10 المنشآت، شملت عمليات الصيانة الكبرى ما يقارب

  .كتروميكانيكية والمواصالتيلوالتجهيزات الهيدروميكانيكية واإل
  
  :تقديم الدعم لوكاالت األحواض المائية   .6
  

ستواصل الدولة تقديم الدعم لوكاالت األحواض المائية عبر تعزيز قدراتها من أجل تمكينها من  
  . المتعلق بالماء10.95القيام بالمهام التي يخولها لها القانون رقم 

  

 المتعلقةوستمكن المساهمات المالية والدعم التقني المقدم لهذه المؤسسات من مواصلة الدراسات  
تمويل مشترك للمشاريع المتعلقة هيئة المندمجة للموارد المائية، وتحيين المخططات المديرية للتب

فيضانات وتعزيز افظة على جودة الموارد المائية، والحماية من البتصفية المياه المستعملة والمح
  . محيط السدودالسالمة داخل وفي

  

  :عمليات أخرى . 7
  

بإنجاز العمليات البيئة كتابة الدولة في الماء وقوم ت باإلضافة إلى العمليات السالفة الذكر، س      
  :التالية 

  

محاربة المتعلقة بحماية حافات األنهار ومعايرة مجاري المياه والدراسات مواصلة األشغال و 
 رسب الوحل و تحسين جودة الماء و الوقاية من التلوث ؛ت

  

حفر اآلبار للتزويد بالماء الصالح مائي عبر إنجاز عمليات التنقيب وتهيئة الرصيد التعزيز و 
تقييم ماء المخصص للري وكذا استكشاف وللشرب و الماء المستعمل في الصناعة و بال
 عرف خصاصا في هذه المادة الحيوية ؛الموارد المائية الجوفية خاصة بالجهات التي ت

  

قيام بالتنقيب ال باألقاليم الجنوبية للمملكة عبرتقييم الموارد المائية الجوفيةتعبئة واستكشاف و 
ذلك في إطار م بالماء الصالح للشرب والري، وحفر اآلبار من أجل تزويد ساكنة هذه األقاليو

 ماعية لألقاليم الجنوبية للمملكة؛االجتصادية وية ووكالة التنمية االقتشراكات مع وزارة الداخل
  

إنجاز أشغال تزويد المدارس بالعالم القروي ومدارس التعليم العتيق والمساجد بالماء الصالح  
 للشرب وقنوات التطهير؛

  

 المساهمة في مشاريع البحث والتنمية؛ 
  

 .ة الطبيعيالحفاظ على الضاياتاة المائية وأشغال الشحن االصطناعي للفرش 
 

   قطاع األرصاد الجوية   2.1
  

تهدف الجهود المبذولة من طرف مديرية األرصاد الجوية الوطنية إلى تحسين التحكم في العلوم 
المتعلقة بالجو و المناخ وتأثيرهما على نشاط اإلنسان والمساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية للبالد 

  .ات من األخطار المناخيةوالمحافظة على البيئة وحماية األشخاص والممتلك
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 في مجال األرصاد الجوية و ذلك بغرض إنجاز البحوثو شرعت مديرية األرصاد الجوية في 
  .للمناخ كذا القياسات األوتوماتيكية و النشرات اإلنذاريةتحسين التوقعات و 

  

 ةخمس من إلى تأهيل شبكتها التي تتكون 2007في هذا الصدد، عملت هذه المديرية ابتداءا من 
 و توسيع مجال تغطيتها الفضائية بتركيب ردار 1995تركيبها سنة م لالرصاد الجوية تردارات 
سلبيا على جهة  شيشاوة بغية تتبع تطور عواصف فصل الصيف التي تؤثر- بجهة مراكشسادس

  .األطلس الكبير
  

  :يات التالية وتتعلق االستثمارات المنجزة في هذا اإلطار برسم الثالث سنوات األخيرة بالعمل
  

 ؛ مديرية األرصاد الجوية الوطنيةتعزيز أنظمة التوقع الرقمي عبر تحسين القدرات الحسابية ل 
 

توسيع مجال التغطية لفائدة ردارات األرصاد الجوية عبر اقتناء ردارات جديدة من أجل  
 توسيع التغطية لتشمل الجهة الشرقية والجنوب الشرقي وجنوب المملكة؛

  

 مل بمحطتين من الجيل الثاني لالستقبال عبر األقمار االصطناعية ؛انطالق الع 
  

بدأ عمل محطات جديدة للرصد الجوي وكذا العمل على مطابقة عدة وحدات لقياس وتتبع  
األرصاد الجوية لمعايير المنظمة الدولية لألرصاد الجوية، باإلضافة إلى اإلستعمال 

 لرئيسية للرصد الجوي واألرضي والبحري؛  األوتوماتيكي لوسائل الرصد لدى المحطات ا
  

 تأهيل شبكة الردارات المكونة من خمس وحدات ؛ 
  

 لبعدي و تتبع ظواهر اإلعصار؛اوضع نظام لالستشعار  
  

تحديث و تعزيز وسائل االتصاالت واألنظمة المعلوماتية لمديرية األرصاد الوطنية قصد  
 .دات التابعة لها على المستوى الوطنيالرفع من نجاعتها و فعاليتها و كذا تأهيل الوح

 
مة خدماتها مع حاجيات ء مجهوداتها الرامية إلى مال2011ستواصل هذه المديرية سنة و

  . مستعمليها في مجال السالمة المرتبطة بأرصاد الجوية و ترشيد األنشطة االقتصادية و إخبار العموم
  

ات في مجال األرصاد الجوية خصوصا ومن أجل ذلك، تهدف هذه المديرية إلى تعزيز المكتسب
عبر وضع تجهيزات القياس واالستشعار البعدي الفضائي على مستوى شبكة األرصاد الجوية التابعة 

  .لها وذلك بغية التوفر على معلومات ومعطيات مناخية تتعلق بالفالحة والمالحة الجوية
 

  :ر البرامج األساسية التاليةمن جهة أخرى تواصل مديرية األرصاد الجوية مجهودات البحث عب
  

   أشهر؛3ويرمي إلى توقع حالة التساقطات المطرية على مدى " المبارك"برنامج  
 ويتوخى منه رفع التساقطات المطرية عبر تغيير الجو بطرق اصطناعية ؛" الغيث"برنامج  
 ويهدف إلى تطوير التوقعات الرقمية لألرصاد الجوية؛" البشير"برنامج  
 .الماءد الجوية تتعلق بكل من الفالحة والبيولوجيا وة قطاعية لألرصابرامج تطبيقي 
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  البيئة 2.2.2.2
 

 895.088.000 ما قدره 2011 برسم السنة المالية لقطاع البيئةيبلغ الغالف المالي المخصص 
   :درهم موزعا على الشكل التالي

   

 هم ؛ در 32.688.000 ..........................نفقات الموظفين -
 درهم ؛  12.400.000 .........نفقات المعدات و النفقات المختلفة -
 .درهم  850.000.000 ..........................نفقات االستثمار -

  
ستمكن هذه االعتمادات من االستجابة لحاجيات قطاع البيئة في إنجاز العمليات المبرمجة في 

 لترجمة التوجهات الواردة في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية إطار البرامج المعتمدة من طرف الحكومة
المستدامة، وكذا اإلستراتيجية الجديدة للبيئة المرتكزة على عمليات القرب، خاصة عبر تفعيل اتفاقيات 

  .2009اإلطار للشراكة التي تم توقيعها خالل الحفل الذي ترأسه صاحب الجاللة في شهر أبريل سنة 
  

ستراتجية الجديدة المرتكزة على عمليات القرب إلى تدارك التأخير المسجل في وتهدف هذه اإل
التحكم في تدبير البيئة، وتوفير شروط استصالح وإحياء الوسط الطبيعي المتضرر، وتأهيل الموارد 
البيئية، استجابة لحاجيات المواطنين وأماكن عيشهم قصد وضع األسس الصلبة للتنمية المحلية 

  : وتعتمد هذه اإلستراتيجية على المحاور التالية.المستدامة
    

تتبع الحالة البيئية على مستوى مختلف الجهات وذلك قصد تحيق تخطيط عملي مبني على  
 ؛مقاربة برمجية تستهدف تحسين شروط عيش المواطنين

  

 هة التغيرات المناخية؛حماية الموارد واألنظمة االيكولوجية للبالد في مواج 
  

 عداد التراب الوطني جهويا ومحليا؛تدريجي للبعد البيئي في برامج التنمية وإاإلدماج ال 
  

 ؛تعبئة الفاعلين المحليين والتعاقد معهم النجاز مشاريع بيئية تساهم في التنمية المحلية 
  

 الت الصناعية على المستوى المحلي؛التأهيل البيئي للمقاو 
  

 .بير بيئة القربطار القانوني لتدإلاتقوية اإلطار المؤسساتي و 
 

 لفائدة قطاع البيئة من مواصلة تدخلها  2011وستمكن اعتمادات االستثمار المبرمجة برسم سنة 
ضد التلوث وحماية البيئة وتحسين جودة الوسط البيئي للمواطنين، مع اإلبقاء على مستوى المساهمات 

  :ى، والتي تهم أساساالمخصصة في ميزانية القطاع لفائدة البرامج البيئية الوطنية الكبر
  

تدارك الذي يهدف إلى ) 2011 مليون درهم سنة 400(لتطهير السائل لالبرنامج الوطني  
تطهير السائل وتحسين جودة المياه وبلوغ نسبة إجمالية للربط الالتأخير المسجل في قطاع 

في % 80 و2015 في سنة %60 وتخفيض نسبة التلوث إلى %80بشبكة التطهير تصل إلى 
 ؛2030 في سنة %90 و2020 سنة

  

الذي يتوخى، خالل ) 2011 مليون درهم سنة 200(البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية  
 : إنجاز ما يلي سنة المقبلة15
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تأمين جمع النفايات المنزلية وتنظيف المدن الكبرى وبلوغ نسبة لجمع النفايات تصل إلى  
 ؛حاليا% 70بدل %  90

  
اقبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة بجميع الجماعات والمراكز  إنجاز مطارح مر 

 ؛%) 100(الحضرية 
  

وتقدر تكلفة هذا .  بشكل احترافيهذا القطاع تدبير المطارح المتواجدة وضمان إعادة تهيئة 
 .  مليار درهم37البرنامج بحوالي 

  
 مليون درهم سنة 100لبرنامج من البيئة في هذا اكتابة الدولة في الماء وانتقلت مساهمة قد و
المديرية العامة ( مليون درهم هذه السنة، دون احتساب مساهمة وزارة الداخلية 200 إلى 2008

 ).للجماعات المحلية
  

 :وتهم اعتمادات االستثمار كذلك البرامج والعمليات التالية
  

. يوني طفل متمدرس مواصلة البرنامج الوطني للتأهيل البيئي للمدارس القروية لفائدة مل 
 البنيات التحتية توفير عبر بالقرىويهدف هذا البرنامج إلى تحسين ظروف العمل والتمدرس 

. المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وضمان التكوين في مجال التنمية المستدامة
 بين قطاعي هاعتوقيع االتفاقية اإلطار التي تم هذا، وسيمتد هذا البرنامج الذي كان موضو

 بتعاون وسيتم تفعيل البرنامج) 2015-2006( سنوات 10البيئة والتربية الوطنية، على مدى 
مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووزارة الداخلية في شقه المتعلق بالماء الصالح 

 105ها  مليون درهم، من985وتقدر التكلفة اإلجمالية لهذا البرنامج بحوالي . للشرب والتطهير
 610 مليون درهم برسم التزويد بالماء الصالح للشرب و270مليون درهم برسم التعليم و
 مليون درهم برسم التطهير؛  

  

 تفعيل برنامج التأهيل البيئي للمساجد والمدارس القرآنية بتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون  
ويد بالماء الصالح للشرب اإلسالمية عبر إنجاز عمليات تهم الربط بشبكة التطهير والتز

  مدرسة عتيقة؛90 مسجد و8.200والتربية البيئية والتوعية لفائدة 
  

  حماية البيئة والثروات الطبيعية؛مجالمواصلة المشاريع النموذجية في  
 

  إعداد برامج لمحاربة تلوث الجو على مستوى المدن الكبرى؛ 
  

على مستوى كل الجهات من أجل امة والتنمية المستدانطالق إنجاز مراصد جهوية للبيئة  
اعدة معطيات معلوماتية ق (تمكينها من الوسائل التقنية للمراقبة والتتبع  وتقييم حالتها البيئية

 .). الخ...بيئية، مؤشرات بيئية،
 

III .القطاعات المنتجة  
  

   الفالحة والصيد البحري1. 3
  

 ما 1120الحة والصيد البحري برسم سنة يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المرصد لفائدة وزارة الف
  :درهم موزعا كما يلي 9 083 892 000قدره 
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  درهم؛ 660.892.000  ....................... نفقات الموظفين- 
  درهم؛ 1.340.000.000  ........ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛ 6.530.000.000  ........................ نفقات االستثمار-
  .درهم 553.000.000  .......... الحسابات الخصوصية للخزينة-

  

  : كما يليلتدخلويتوزع هذا الغالف حسب مجاالت ا
  

  حة  الفال1.1.3
  

 8.513.830.000ما قدره  2011يبلغ الغالف المالي المرصد لفائدة قطاع الفالحة برسم سنة 
  : كما يلي يوزعدرهم

  
  درهم؛ 510.830.000  ............................فين نفقات الموظ-
  درهم؛ 1.250.000.000  ............ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛ 6.200.000.000  ............................ نفقات االستثمار-
  .درهم 553.000.000  ............. الحسابات الخصوصية للخزينة-

  
 نقطة تحول في مجال تفعيل اإلصالحات والبرامج التي تدخل 2010كلت سنة  وقد ش،هذا

  :وتتمحور أهم المنجزات حول. ضمن مخطط المغرب األخضر
  

 : مواصلة اإلصالحات المؤسساتية وخصوصا 
  

 حتى اإلعانات المالية الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفالحيةإعادة هيكلة نظام منح  
 ستثمار الخاص في الميدان الفالحي؛فعة لالراهذا الصندوق يصبح 

 
  للتعليمات الملكية السامية تطبيقاركان أإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر  

 ؛2011والتي من المتوقع أن ينطلق عملها في بداية سنة 
  

لية  بين الحكومة والفدرا2020-2010تعلق بأشجار النخيل للفترة يبرنامج  -توقيع عقد  
 للتمور؛المغربية البيمهنية 

  
 21.000والمتعلق بكراء مساحة القطاع العام والخاص  بين للشراكةانطالق الشطر الثالث  

 مستثمرين؛   من الملك الخاص للدولة لفائدة هكتار
  

 7مستوى القطاع العام والخاص على  بين شراكةالدراسات المتعلقة بالإنجاز يرة تسريع وت 
القطاع العام  بين بالشراكةوكذا انطالق الدراسة الخاصة ستثمار الفالحي لإلمكاتب جهوية 

 في ميدان تحلية مياه البحر لسقي منطقة اثنين اشتوكة بجهة سوس ماسة درعة؛والخاص 
  

تفعيل المؤسسات التي تم إحداثها وخصوصا المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات  
 .الفالحيةالغذائية والوكالة الوطنية للتنمية 
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 :الخصوصمنها على نذكر انجاز عمليات هيكلية لتهيئة المجال الفالحي   
  

 هكتار وإعطاء انطالقة مشروعين 20.000مة شبكة الري على مساحة ءانجاز أشغال مال 
دكالة : مكاتب جهوية لالستثمار الفالحي  5 هكتار موزعة على 42.600كبيرين يهمان 

 7.000(الحوز و)  هكتار7.800(اللوكوس و، ) هكتار10.200(، تادلة ) هكتار11.600(
 وذلك في إطار التحويل الجماعي للمساحات المسقية؛)  هكتار6.000(وملوية ) هكتار

  
انسكمير  و هكتار بمناطق سبو المتوسط، بوهودة12.500انجاز أشغال التهيئة على مساحة  
 هكتار 86.000نها  هكتار م138.000الدراسات لتجهيز نجاز اجراس واصفيصيف وإو

 هكتار بدار خروفة بمنطقة اللوكوس وذلك 18.000برسم الشطر الثالث للسقي بالغرب و 
في إطار برنامج تدارك التأخير الحاصل في تجهيز المساحات الموجودة بسافلة السدود 

  برمجة؛مالمنجزة أو ال
  

 .نمية الفالحية االستثمار الخاص في إطار صندوق التلفائدة يرة التحفيزات تتسريع و 
 

 مليار درهم أي 2,3 حوالي 2010 نهاية سنة في فمن المتوقع أن يبلغ حجم التحفيزات ،وهكذا
شكل التجهيز بمعدات السقي واقتناء العتاد كما . 2009 مقارنة مع سنة 32 %بزيادة تصل إلى 
  . من مجموع التحفيزات  70  %الفالحي حوالي

  

 4,4 ة ستجلب استثمارا إجماليا خاصا بقيمة من طرف الدوللإلشارة فان اإلعانات الممنوحة   
 .2010 درهم برسم سنة نيي مال6,7ليار درهم مما سيرفع حجم االستثمار اإلجمالي إلى  م

 
) عمومي وخاص(  مشروع للدعامة الثانية باستثمار إجمالي متعدد السنوات100انطالق  

 حوم الحمراءلال(هم سالسل اإلنتاج أة وملكم،  يغطي جميع جهات ال مليار درهم4,2يصل إلى 
 .......).النخيل واللوز والزيتون  والحليبو

  

  : العمليات اآلتية 2010في هذا اإلطار، همت منجزات سنة و
  

إعادة تأهيل و هكتار من شجر الزيتون 19.000 ا هكتار منه30.000أشغال تشجير مساحة  
   وحدة للتثمين؛61تون وكذا اقتناء  هكتار من أشجار الزي24.000 هكتار منها 48.000

  

 عملية للتلقيح 380.000انجاز و األغنام والماعز، لفائدة مربي تجمعا 20إحداث  
االصطناعي ، وتحويل زراعة الحبوب إلى الزراعات الكلئية وتحسين المراعي على مساحة 

  .حليب وحدات لتثمين ال5 مراكز لجمع الحليب وتجهيز 7بناء وتجهيز و هكتار، 70.000
  

 منصب 31.000 كما مكنت من إحداث ومرب فالح و178.000وقد استفاد من هذه المشاريع 
  .شغل قار

  
  :انجاز عمليات مواكبة من بينها  

  

ئ وبركان بين الدولة والمكلف بالتهيي تثمين األقطاب الفالحية بكل من مكناس اتفاقياتتوقيع  
 التنمية ومراقبة الجودة –البحث  ءاتكفاطاء االنطالقة ألشغال بناء قطب والتطوير وإع

  التابعة لوزارة الفالحة؛
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في  مقرات 5  بناء مقرات الغرف الفالحية الجهوية وذلك بالشروع في بناء برنامجانطالق  
  .يانموذجمقرا كادير ومراكش أكل من هذه الغرف ب مقر ، ويعتبر2010نهاية سنة 

  
 والذي يندرج في إطار توجيهات 2011م سنة وفيما يتعلق ببرنامج تدخل وزارة الفالحة برس

  :إستراتيجية مخطط المغرب األخضر، فانه يرتكز على المحاور األساسية التالية
   

  :ميدان الري وتهيئة المجال الفالحي :  المحور األول 
  

تطوير الري وتهيئة المجال يتمحور تدخل وزارة الفالحة حول شقين أساسين ومتكاملين هما 
  . الفالحي

  
إن مخطط المغرب األخضر جعل من تطوير الري رافعة أساسية للتنمية  : تطوير الري 

ن المرودية وضمان يتحسو على تثمين عوامل اإلنتاج، ةالفالحية اعتبارا النعكاساته االيجابي
  .دخل أحسن وقار للفالحين 

  
  :وبهذا الخصوص، فتدخل هذه الوزارة يرتكز على ثالثة محاور أساسية وهي

  
 نامج الوطني القتصاد مياه الري؛البر .1
برنامج تدارك التأخير الحاصل في تجهيز المساحات الموجودة بسافلة السدود المنجزة أو  .2

 البرمجة؛
  الماء الصالح للشربتوزيعبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص حول التسيير المفوض ل .3

  . بالمناطق السقوية
  

 : البرنامج الوطني القتصاد مياه الري  
  
 لمخطط المغرب األخضر إلى تحويل تدف هذا البرنامج الذي يعد من المكونات األساسيايه

 سنوات  تتضمن التحويل 10 هكتار إلى الري الموضعي على مدة 550.000مساحة تقارب 
 337.000 هكتار والتحويل الفردي ل 218.000الجماعي بمناطق الري الكبير على مساحة تفوق 

  .  هكتار لمناطق السقي الكبير177.000ار تهم مناطق السقي الخاص و هكت160.000هكتار منها 
  

  : إنجاز ما يلي2011 يتوقع برسم سنة ،وفي هذا اإلطار
  

حوالي لتحويل الجماعي لمواصلة وإتمام دراسات الجدوى وتنفيذ ا :على مستوى الدراسات 
 81% أي اكتار ه175.751 هكتار مما سيرفع المساحة اإلجمالية المبرمجة إلى 150.000

. من المساحة اإلجمالية للتحويل الجماعي المقرر برسم البرنامج الوطني القتصاد مياه الري
 :نجاز ما يلي إ 2011 سيتم خالل سنة روفي هذا اإلطا

 
 من دإنهاء دراسات التنفيذ لمشروع تطوير الفالحة السقوية بحوض أم الربيع الذي يستفي 
روع دعم البرنامج الوطني القتصاد مياه الري الممول من عم المالي للبنك الدولي ومشدال

  هكتار؛33.500طرف الصندوق اإلفريقي للتنمية على مساحة تناهز 
 

  الغرب وسوس ماسة؛ي هكتار بمنطقت9.000إتمام دراسات التنفيذ على مساحة  
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 108.000مواصلة دراسات الجدوى والتنفيذ لمشاريع تحول تقنيات الري على مساحة  

 .تادلة ودكالة والحوزوملوية واللوكوس و بتار بمناطق الغرهك
 

  مساحةإعطاء انطالقة ومواصلة أشغال تحديث شبكة الري على : على مستوى األشغال 
 من 17  % مما سيرفع المساحة المعنية بإشغال التحويل الجماعي إلىا هكتار37.887

 :وهكذا سيتم القيام بما يلي .  ريالمساحة المدرجة ضمن البرنامج الوطني القتصاد مياه ال
 

متابعة أشغال التحويل في إطار مشروع تطوير الفالحة السقوية بحوض أم الربيع على  
 ؛ات هكتار16.907مساحة 

 
على الري متابعة أشغال التحويل في إطار مشروع  دعم البرنامج الوطني القتصاد مياه  

 ؛ا هكتار8.820مساحة 
  

 12.160الحوز وسوس ماسة على مساحة وبمناطق الغرب انطالق أشغال تحويل الري  
 .هكتار

 
أما فيما يتعلق بالتحويل الفردي للري بدعم من صندوق التنمية الفالحية فمن المتوقع تجهيز 

  . مليون درهم1.260 هكتار بكلفة إجمالية تقدر ب 42.000حوالي 
  

ية ألغراض فالحية فان سنة وفيما يخص العمليات المرتبطة بتدبير واستغالل الموارد المائ
 : ستعرف ما يلي  2011
  

متابعة الدراسات المتعلقة بطلب مياه الري في إطار مخطط المغرب األخضر وكذا المخطط  
 المديري لتطوير الري الصغير والمتوسط؛

  
 .انطالق دراسة المخطط المديرى الستعمال المياه العادمة للري  

   
تجهيز المساحات الموجودة بسافلة السدود المنجزة أو برنامج تدارك التأخير الحاصل في  

 :البرمجة 
 

يشكل هذا البرنامج رافعة أساسية لمخطط المغرب األخضر ويهدف إلى تجهيز مناطق سقوية 
جديدة بالمناطق الموجودة بسافلة السدود المنجزة  والتي توجد في طور االنجاز أو المتوقع انجازها 

 طرف كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وذلك على مساحة تناهز  من2012 -2008خالل الفترة 
  . مليار درهم17 هكتار بكلفة تقدر ب 140.000

  
  :يهدف هذا البرنامج أساسا إلى  إنجاز ما يلي 

  
 اثر الشروع في استغاللها؛ على تثمين واستغالل الموارد المائية للسدود المخصصة للري  

  

 ه السقي باعتماد التقنيات المقتصدة لمياه الري؛الرفع من نجاعة توزيع ميا 
  

  تكثيف وتحسين مردودية المزروعات؛تحسين دخل الفالحين عبر 
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 الحد من الهجرة القروية إلى المراكز الحضرية؛ 
  

 .جل تدبير شبكة الريأتنظيم الفالحين في إطار جمعيات مستعملي مياه الري من  
 

  :آلتية  انجاز العمليات ا2011سيتم برسم سنة 
  

 هكتار للسقي الصغير 28.000مواصلة دراسات التهيئة الهيدروفالحية على مساحة تقارب  
دار بمنطقة الري  هكتار من السقي الكبير منها على الخصوص 104.000والمتوسط و 

  هكتار18.000خروفة المرتبط بسد دار اخروفة المتواجد بمنطقة اللوكوس على مساحة 
 86.000منطق الغرب المرتبط بسد الوحدة على مساحة تقارب الشطر الثالث للري بو

 هكتار؛
  

 هكتار 18.000على مساحة انطالق ومتابعة أشغال توسيع السقي بمناطق الري الكبير  
 17.500 حواليب ردبمنطقة  دار خروفة وبمناطق الري الصغير والمتوسط على مساحة تق

 هكتار 4.600 –الشطر الثاني (ط هكتار والتي تهم على الخصوص قطاعات سبو المتوس
انسكمير  و) هكتار بإقليم تاونات2.800(وبوهودة ) والي يعقوب وتاوناتبأقاليم زواغة م

 1.500(جراس  وأ) هكتار بإقليم فجيج900(صفيصيف  وأ) هكتار باقليم خنيفرة4.000(
  ).  هكتار بإقليم شيشاوة3.000(سيف المال أو) هكتار بإقليم تطوان

  

لشراكة مع القطاع الخاص حول التسيير المفوض لتوزيع الماء الصالح للشرب برنامج ا 
 .بالمناطق السقوية

  

يعد اإلصالح المؤسساتي لخدمة ماء الري بمناطق المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي عبر 
اعتماد التدبير المفوض وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص من أهم أوراش المخطط األخضر والذي 

  .هم أيضا مشاريع الري التي تتوفر فيها الشروط  المناسبة لنجاح هذه العمليةي
  

وتهدف مشاريع التدبير المفوض لتوزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق السقوية إلى تحسين 
 :الشروط التقنية واالقتصادية والمالية لتدبير هذه الخدمة وذلك عبر

   
 التجهيزات الهيدروفالحية ؛استمرارية  

  

 تحقيق نجاعة مائية وطاقية أفضل؛ 
  

 ترشيد استعمال وتثمين الموارد المائية وكلفة االستغالل والصيانة؛ 
  

 ؛  الصالح للشربالماءخدمة توزيع تحسين  
  

 .الحد من تحويالت الميزانية 
 

تستلزم عمليات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الري، إعداد دراسات إعادة الهيكلة 
دراسة الجدوى والخيارات اإلستراتيجية ) i: (مشاريع التي ستنجز على مرحلتين وتفويت هذه ال

  .طلب العروض الختيار الشركاء الخواص وإعداد الوثائق التعاقدية) ii(للشراكة، 
  

 مواصلة إنجاز الدراسات التي توجد في طور االنجاز 2011وفي هذا اإلطار، يتوقع خالل سنة 
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  .يرة مناطق سقوية كب7والتي تخص 
  

  تهيئة المجال الفالحي :  الثانيالمحور
  

تعتبر تهيئة المجال الفالحي مجاال هاما لدعم تنفيذ الدعامة الثانية لمخطط المغرب األخضر 
المتعلق باستصالح مناطق الري والتهيئات العقارية وكذا مناطق الرعي وذلك داخل مناطق الري 

تحسين فعالية ) i: (ويهدف هذا المحور إلى. الرعويةالصغير والمتوسط والمناطق البورية والمناطق 
تحسين شروط االستثمار الفالحي قصد ترشيد تثمين استعمال ) ii(منشآت تعبئة وتوزيع مياه الري ، 

  .الماء وإحداث فرص الشغل ورفع مداخيل الفالحين
  

  : بما يلي2011تتعلق المشاريع المرتبطة بأنشطة هذا البرنامج برسم سنة 
  
 :نجاز العمليات التاليةإمن المرتقب انطالق ومواصلة   : مناطق الريحاستصال 

  

 :التأهيل الشامل للمناطق السقوية اآلتية  
 

 متابعة أشغال بناء المنشات وكذا خدمات االستشارة التقنية وانطالق :مشروع جيجو 
. م بولمانشبكة الري بهذا القطاع الذي يتواجد بالجماعة القروية جيجو بإقليإنجاز أشغال 

 هكتار تسقى بطريقة دائمة وتستفيد منه ساكنة 850 هكتار منها 3.380ويمتد على مساحة 
 أسرة 2.465موزعة على  فالحية ضيعة 2.669 نسمة تستغل حوالي 13.920تقدر 

  دوارا؛19مجمعة في 
  

خدمات ة أشغال التهيئة الهيدروفالحية و مواصل: IIIمشروع السقي الصغير والمتوسط  
ستشارة التقنية بمناطق نفوذ المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لسوس ماسة والمديرية اال

برنامج تكوين جمعيات مستعملي إنجاز ويرتقب كذلك مواصلة . كاديرأاإلقليمية للفالحة ب
هيل أيخص تو المشروع من طرف الصندوق األلماني للتعاون تم تمويل هذا. مياه الري

وتنان جد باقاليم تارودانت، أكادير إدا منطقة سقوية تتوا62 هكتار موزعة على 7.235
  .واشتوكة ايت بها

  

وهو برنامج يتضمن مجموعة من : برنامج تأهيل وحماية مناطق السقي الصغير والمتوسط 
توسيع واالستصالح الشامل لمناطق السقي الالعمليات واألشغال السنوية الدقيقة وكذا مشاريع 

 وتحسين مردودية شبكات الهيدرومائيةف إلى إعادة تأهيل المنشآت ويهد. الصغير والمتوسط
 .الري وظروف استغاللها من طرف المستعملين

 

 هكتار مقسمة 24.000 بانطالق وإتمام األشغال على مساحة تناهز 2011يتعلق برنامج سنة 
قي ومنشآت  من السواا كيلومتر135 جهة واستصالح منشآت الري وبناء حوالي 14 إقليما و30على 

  .التحويل
   

ف إلى تقوية وتحسين دوهو برنامج يه: برنامج صيانة واستصالح مناطق الري الكبير  
 المكاتب الجهوية لالستثمار نفوذت الري داخل مناطق آالتجهيزات الهيدروفالحية ومنش

تثمين  من أجل توفير خدمة توزيع الماء الصالح للشرب في ظروف أفضل وكذا الفالحي
 . مياه الري أحسن ل

  

 .المالي والتقني لهذا البرنامج مواصلة الدعم 2011كما سيتم خالل سنة 
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الذي يتضمن مجموعة من العمليات تكتسي طابعا  :برنامج إصالح خسائر الفيضانات  

 11يهم  والذي س الصالح للشربالماءتوفير جل ضمان استمرارية السقي وأ من ااستعجالي
 ؛2011 جهات خالل سنة 6إقليما و

  

 : الفالحية والقروية المندمجة واالستثمار بالمناطق البوريةةالتنمي 
  

  :نجاز العمليات التاليةإ هذا البرنامج برسمويتوقع 
  

تقدر ب  بتكلفة إجمالية انطالق برنامج تنمية السالسل الفالحية بالمناطق الجبلية لتازة 
في ية والذي يهدف المساهمة  مليون درهم بمساهمة الصندوق الدولي للتنمية الزراع337

ع وتنمية مداخيل الساكنة القروية التي ترتبط أساسا بالتدبير عبر تنوي محاربة الفقر
المستدام للموارد الطبيعية بالمنطقة الجبلية باألطلس المتوسط في جنوب إقليم تازة، وذلك 

 ؛في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب األخضر
 

ة الموارد ئ انطالق هذا البرنامج حيث ستشمل العمليات المرتقبة تعب سنة2011هذا وتعد سنة 
  التمهيدية؛البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية وإعطاء انطالق الدراسات 

  
 خصوصا عمليات مشروع التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية إلقليم الحوز إنهاء 

روية حية والعقارية وإنهاء مشروع التنمية القوفالرئات الهديبناء المسالك القروية والته
حيث يتضمن البرنامج السنوي عمليات تقوية قدرات التدخل المندمجة بالمناطق البورية 

سيدي وخريبكة والخميسات وبولمان وتارودانت  وبمناطق البور المتواجدة باقاليم طاطا
 قاسم والراشيدية؛

 
 306 بتكلفة إجمالية تقدر ب متوسط الشرقي مشروع التنمية القروية باألطلس المواصلة 

 جماعات قروية بالمنطقة 10ويهدف هذا المشروع إلى محاربة الفقر في . مليون درهم
 .  الجبلية بإقليم بولمان مع اعتماد مقاربة ترتكز على التشاور وإشراك الفاعلين المحليين

  
تنمية بالدواوير وانجاز  مخططا لل135 إعداد 2011 ويتضمن البرنامج المسطر برسم سنة 

 مخططا للتنمية بالدواوير المبرمج في الشطر األول وتتمحور هذه 20العمليات التي تم اعتمادها في 
المخططات حول أشغال التهيئات الهدروفالحية والمحافظة على األراضي الفالحية، وإصالح المسالك، 

 600.000ه ومحاربة الطفيليات لدى  من أغراس أشجار الفواك52.000وإنشاء نقط الماء، وتوزيع 
  .رأس من الماشية

 
 هذا المشروع يهم :إقليم الراشيديةقروية المندمجة للمناطق الجبلية ب التنمية المشروع 

-2009(الممول من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والممتد على ستة سنوات 
ة قروية وجماعة حضرية  جماع17 هكتار متواجدة ب 1.115.600مساحة تناهز ، )2014

 . نسمة157.028  ساكنة تقدر بواحدة لفائدة
  

 منبعا 14ت للتحويل وتهيئة آ منش4نجاز عمليات استصالح إ، 2011من المرتقب خالل سنة و
ي ـواقــ من السارـلومتـ كي60 كيلومتر من الخطارات وإصالح 31,للمياه واستصالح 

 شجيرة باإلضافة إلى حمالت التكوين 000.50 من الحافات وغرس ات كيلومتر5الح ـوإص
  . جمعية لمستعملي مياه السقي 18والتحسيس لفائدة 
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بمساهمة التعاون البلجيكي والذي  :  مشروع التنمية المندمجة ويجانمواصلة 

سيتضمن تهيئة وتجهيز محطتين للضخ وبئرين، تحسين اإلنتاج النباتي عبر انجاز تجارب 
      .بناء وتجهيز وحدة لتثمين المنتوجات المحلية األغراس و من14.000توضيحية وتوزيع 

  
  برنامج تهيئة المراعي 

  
، في إطار المخطط المديري لتهيئة مناطق الرعي الذي 2011تهدف وزارة الفالحة برسم سنة 
ة وفق مقاربة شاملة للتنمي...) التعاونيات، الجمعيات، المنتخبين(تم إعداده بتشاور مع كافة المتدخلين 

   :، إلى مواصلة العمليات التاليةالمستدامة لتربية الماشية واالستغالل العقالني للموارد الرعوية
   

 ية إلعادة تكوين الغطاء النباتي؛أشغال تجديد المراعي وغرس الشجيرات الكلئ 
  

  الماشية؛لتوريدإنشاء وتجهيز نقط الماء المخصصة  
  

دراسة المخطط و الرعي بالمناطق الجبلية مواصلة دراسة المخطط المديري لتهيئة مناطق 
 ملوية؛بحوض المديري لتهيئة مناطق الرعي 

  

المرحلة الثانية من مشروع تنمية مناطق الرعي وتربية الماشي بالمنطقة مواصلة  
ن يإلي تحسهذا المشروع  ويهدف . بمساهمة الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالشرقية
ة للساكنة مع ضمان المحافظة والتسيير المستدام للموارد ف االقتصادية واالجتماعيوالظر

 ويرتكز.  جماعة قروية تابعة ألقاليم فجيج وجرادة وتاوريرت11الرعوية على مستوى 
 .برنامج هذه السنة على توطيد الخبرات المؤسساتية وإنعاش التشارك وتثمين المنتوجات

 
  تشجيع االستثمار الخاص: المحور الثالث 

  

 لتعبئة االستثمار الخاص لفائدة القطاع الفالحي من 2011دولة مجهوداتها خالل سنة ستواصل ال
خالل التحفيزات المالية الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفالحية والتي تهم المحاور األساسية 

 :التالية
  

ء  السقي المقتصدة للماء بهدف ترشيد استعمال الماةنظمأتجهيز االستغالليات الفالحية ب 
 والتخفيض من النفقات وتحسين الدخل ؛

  

 جل  تحسين مستوى المكننة والرفع من المردودية؛أتجهيز الضيعات بالعتاد الفالحي من  
 

 نتوجات الفالحية؛مبناء وتجهيز وحدات تثمين ال 
  

الحوامض والزيتون والنخيل واألشجار المثمرة خصوصا في إطار وتجديد حقول توسيع  
 زراعة الحبوب؛برنامج تحويل مناطق 

  

 ؛همنتوجات وتثمين  الحيوانيالقطاعتنمية  
  

 أسواق جديدة؛منتوجات الفالحية وولوج إنعاش صادرات ال 
  

غياب االندماج بين العقار وتنظيم وتأطير الفالحين وتنمية التجميع الذي يشكل حال لمشاكل  
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  .   جين من جهة والمسوقين والمصنعين من جهة أخرىتالمن
   

 : مجال تنمية سالسل اإلنتاج: بع  الراالمحور 
  

  : بما يلي2011تتعلق البرامج الرئيسية المبرمجة خالل سنة 
  

 تم انطالق مشاريع 106ع من بين يرا مش71مواصلة انجاز : مشاريع الدعامة الثانية 
 تهم جميع جهات ا جديدا مشروع91 األشغال المتعلقة ب بداية وكذا 2010 خالل إنجازها
 دراهم  وتخص أهم سالسل يير مال6,6كلفة هذه المشاريع إلى حوالي توتصل . المملكة

الزيتون واللوز واللحوم الحمراء وتربية سالسل إنتاج اإلنتاج النباتي والحيواني مع هيمنة 
  .النحل

  
  : في هذا اإلطارةومن أهم المنجزات المنتظر

  

شجر اللوز  من 4.300 من شجر الزيتون 14.900 هكتار منها 33.000غرس حوالي  
  من الصبار؛9.500و

  

  وحدة لتثمين المنتوجات النباتية ؛63بناء وتجهيز  
  

  هكتار؛7.400استصالح مناطق الري على مساحة  
  

 ؛لمربي المواشي تجمعا 26إنشاء  
  

  .تسمين ووحدات تثمين الحليبال وحدة لتثمين المنتجات الحيوانية منها ورشات 146بناء  
 

 : األقطاب الفالحية  
 

 على مستوى أقطاب مكناس تافياللت بمكناس والمنطقة الشرقية 2011تم خالل  سنة سي
  مواصلة أشغال البناء المتعلقة ببنيات البحث والتنمية ومراقبة الجودة التي ستضم مختبرات ،ببركان

ا  والتكوين تابعة للمعهد الوطني للبحث الزراعي وكذةمراقبة المواد الفالحية ووحدة للبحث والتنمي
  ). مطعم ومركز لإليواءومركز للمحاضرات ( ءات المشتركة ابعض الفض

  

 درعة وتانسيفت -كما سيتم الشروع في بناء أقطاب فالحية على مستوى جهات سوس ماسة
  .زياللأ-الحوز وتادلة 

  

  :تنمية المنتوجات المحلية والعالمات التجارية  
  

ف دفاتر التحمالت بالنسبة للمنتجات تم دعم إعداد مختلي س،في مجال العالمات التجارية 
التي يمكنها االستفادة من العالمة المميزة للمصدر والجودة وكذا إنعاش المواد ذات 

 العالمات التجارية و العالمة المميزة للمصدر والجودة؛
  

في مجال المنتوجات المحلية سيتم مواصلة الدراسات االستشرافية وبرامج البحث والتنمية   
رض وطني ومعارض جهوية للمنتجات المحلية باإلضافة إلى عمليات دعم وتنظيم مع

 .ومواكبة التعاونيات والفاعلين في هذه الميدان
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 تقوية وسائل تدخل الغرف الفالحية: المحور الخامس  
  

  :وفي هذا اإلطار، سيتم
  

سوس  بجهات 2010انتهاء أو مواصلة بناء مقرات الغرف الفالحية التي انطلقت خالل سنة  
 شراردة بني حسن الغربرباط سال زمور زعير والومراكش تانسيفت الحوز وماسة درعة 

 دكالة عبدة؛وتادلة ازيالل و
  

لشرقية المنطقة ا وطنجة وفاس والعيونومقرات بواد الذهب  10انطالق االشغال لبناء  
 يم وتاونات؛مكلو ءالدار البيضاومكناس والشاوية و

 

اتية والمعدات المكتبية وكذا إنجاز نظام معلوماتي إداري ومحاسبي التجهيز بالمعدات المعلوم 
 بهدف تفعيل الهيكلة الجديدة لهذه المؤسسات؛

  
المساهمة في التنمية الفالحية الجهوية والمحلية عبر إنجاز عمليات للتكوين واإلعالم لفائدة  

 . الفالحيالفالحين ودعم المنظمات المهنية الفالحية والمستثمرين وكذا اإلرشاد
  

  السالمة الصحية للمنتوجات والنباتات: المحور السادس  
  

  :  من التدخالت التالية2011ستستفيد سالسل اإلنتاج الحيواني برسم  سنة 
  

تلقيح  من األمراض المعدية عبر الوطنيالماشية على المستوى قطيع  برنامج حماية مواصلة 
 ماليين رأس ضد 6 الصغيرة واتتر ماليين رأس من الغنم والماعز ضد طاعون المج4

 ماليين رأس ضد الطفيليات 3والتسمم المعوي  ماليين رأس ضد 5مرض اللسان األزرق و
 ؛الداخلية والخارجية

 

 المراقبة الصحية للمنتجات الحيوانية وذات األصل الحيواني على الحدود وكذا عملياتتكثيف  
الحليب بهدف ازر ووحدات منتوجات البحر ووالمجالمراقبة الصحية الماكن التغذية الجماعية 

 حماية صحة المستهلكين؛
  

 لمعايير الدولية؛ا الءمتها مع المختبرات البيطرية قصد موتجهيزتأهيل  
   

 2011 التحديد الشامل لقطيع البقر حيث ستشمل هذه العملية خالل سنة برنامجمواصلة  
 .لقطيع ومسار منتوجاته تحركات ابهدف ضمان تتبع  رأس من البقر100.000حوالي 

  

  : أساسا ما يلي2011في ما يتعلق بسالسل اإلنتاج النباتي، يهم برنامج العمل برسم سنة 
  

فران والتريستيزا التي تهم إمواصلة برنامج محاربة اللفحة التي تهم الورديات بمنطقة  
 الحوامض بمنطقة العرائش؛

 

ضمان شفافية المعامالت التجارية للغش  امكافحةمراقبة المنتوجات من أصل نباتي في إطار  
 وجودة المنتوجات ؛

  

مجانسة المدخالت الكيماوية وكذا  وحماية النباتات عبر مراقبة إنتاج البذور واالغراس 
 .األمراض التي تصيب الغاباترصد ومعالجة استكشاف و
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  في الميدان الفالحيلتعليم  واالتكوينالبحث و: المحور السابع  
  

   :2011المدرجة برسم سنة أهم البرامج 
  

تحسين ظروف التعليم التي تهدف إلى  المجهودات ةواصليتم مس في ما يتعلق بالتعليم العالي،
إصالح وتهيئة و في المجال الزراعيالتحضيرية لولوج الدراسات األقسام وذلك عبر بناء مقر 

الطلبة الناتج عن  عدد ارتفاع الفضاءات البيداغوجية والطالبية وكذا تجهيز المختبرات بهدف مواجهة 
 . مهندس10.000مبادرة 

 

 بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة 77  % منهاا طالب2.550هذا ويتوقع تسجيل حوالي
  .بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين % 4بالمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس و 19%و

  

صلة البرامج الوطنية للبحث لدعم دينامية سيتم التركيز على موا، وفي ميدان البحث الزراعي
نجاز مشروع خرائط خصوبة األراضي الزراعية بشراكة مع إمخطط المغرب األخضر وكذا 
 .مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط

 
غراس النخيل بالراشيدية وذلك في اطار أ مواصلة بناء مختبر  إنتاج 2011كما ستعرف سنة 

 .عة وتافياللت وفكيك الذى أعطى انطالقته صاحب الجاللةبرنامج تنمية النخيل بمناطق در
  

كما يتضمن البرنامج مواصلة بناء مقرات المراكز الجهوية للبحث الزراعي بكل من الحسيمة 
  .والعيون وكلميم

  
 السابعة لجائزة الحسن الثاني لالختراع والبحث في الدورة سيتم تنظيم ،ضافة الى ذلكباإل

 .م الوطنية للتعليم والبحث وكذا تنمية التعاونالمجال الفالحي واأليا
  

 :، سيتمحور برنامج التدخل على ما يليأما فيما يخص التعليم التقني والتكوين 
  

شراكة مع بلفائدة شباب العالم القروي المهني التدرج بواسطة مواصلة برنامج التكوين  
 ؛ 2011 متدرب خالل  سنة 10.200ن قطاع التكوين المهني بهدف تكوي

 

يجة دينامية مخطط  الحاجيات من التقنيين نتتلبية من أجل ا تقني4.846تكوين حوالي  
 .المغرب األخضر

  

 ، تكثيف حمالت اإلرشاد ووسائل عمل 2011 خالل سنة سيهم برنامج اإلرشاد الفالحي 
  . في التظاهرات الفالحية عن قرب وتكوين المرشدين والمشاركةوحدات التاطير

  
 . انطالق اإلستراتيجية الجديدة لإلرشاد الفالحي2011 كما ستعرف سنة

 
  :تحديث المصالح اإلدارية عبر ما يلي:  المحور الثامن  

  

 وكذا 2010 خالل سنة انطلقتشغال بناء مقرات المديريات الجهوية للفالحة التي أمواصلة  
 تجهيز المصالح بالمعدات؛

  

  ؛ماتية للمصالح الخارجية التجهيزات المعلوتعزيزتطوير أنظمة المعلومات و 
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تفعيل التصميم المديري المعلوماتي على المستوى المركزي والجهوي وتجهيز مختلف  
المصالح بالمعدات المعلوماتية وتعزيز الصيانة وكذا تطوير البرامج المعلوماتية الخاصة 

 بمهن وأنشطة القطاع؛
 

وتحديد األراضي  وحصر لفالحيةت ااإستراتيجية تسويق المنتجبعلقة تالمانطالق الدراسات  
تقييم برنامج إتمام و في إطار الشراكة وكذاالفالحية الممكن تخصصيها لفائدة الخواص 

  ؛الشراكة حول األراضي الفالحية
  

   الترابي؛اطق وعملية الترقيمنمواصلة اإلحصاء العام ألشجار الفواكه ببعض الم 
  

 كفاءات الموظفين سواء على المستوى برنامج التكوين  المخصص لتقويةإنجاز مواصلة  
 .جهوي من أجل مواكبة انجاز البرامج اإلستثماريةالمركزي أو ال

  
   الصيد البحري 2.1.3

  

 ما قدره 2011 يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المرصد لفائدة قطاع الصيد البحري برسم سنة
  :درهم موزعا كما يلي 570.062.000

  

  درهم؛ 150.062.000  .............................. نفقات الموظفين-
  درهم؛ 90.000.000  ............. نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  .درهم 330.000.000  .............................. نفقات االستثمار-

 
 "يسهاليوت" االنطالقة الفعلية إلستراتيجية 2010لقد عرف قطاع الصيد البحري ابتداءا من سنة 

  .    التي تهدف إلى إرساء برنامج عمل منظم و تشجيع االستثمار في هذا القطاع
  

 %10 من الناتج الداخلي الخام وب %3 إلى 2وللتذكير، فإن قطاع الصيد البحري يساهم بنسبة 
 منها  شغل منصب660.000من قيمة الصادرات الوطنية و يوفر مناصب شغل تقدر بأكثر من 

 منصب شغل غير 490.000 من الساكنة النشيطة و%1,5شر، أي بنسبة  منصب مبا170.000
ل هذا القطاع رقم معامالت يقدر كما يسج.  ماليين شخص3مباشر وهو بذلك مصدر دخل لفائدة 

  .%70مثل فيه الصادرات نسبة ت مليار درهم 16,3بـ
  
  : بلوغ األهداف التالية2020 وتتوخى اإلستراتيجية الجديدة في أفق ،هذا

  

  مليار درهم؛22مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام ثالث مرات ليبلغ  
 

 ؛%15 إلى مستوى أقل من %50تقليص نسبة األنشطة غير المهيكلة للقطاع من حوالي  
  

  ؛أمريكي  مليار دوالر3,1 إلى 1,2مضاعفة رقم معامالت صادرات المنتوجات البحرية من  
  

 عبر %5,4 الى %3,3السوق العالمية للمنتوجات البحرية من الرفع من حصة المغرب في  
 ولوج أسواق جديدة ؛

  

 لكل مواطن ات كيلوغرام16 إلى ات كيلوغرام10الرفع من االستهالك الداخلي لألسماك من  
 .سنويا
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على المحاور الثالثة األساسية " هاليوتيس"ومن أجل بلوغ هذه األهداف يرتكز تفعيل إستراتيجية 

  :   ةالتالي
   

 االستمرارية بهدف تأمين استغالل دائم للثروات البحرية لفائدة األجيال المقبلة وذلك عبر  
تعزيز البحث وتبادل المعرفة العلمية وإعداد المصايد على أساس نظام الحصص وتحديث 

مة أنشطة الصيد البحري وكذا االهتمام بزراعة األسماك لجعلها رافعة أساسية لتنمية ءومال
 ؛طاعالق

 
 من محسن األداء عبر توفير البنيات التحتية واآلليات المتعلقة باالستغالل و كذا التنظيم الالز 

يتعلق األمر أساسا بحصر أنشطة الصيد . أجل تحسين جودة تفريغ األسماك التي يتم تسويقها
 (Global Operator)في الفضاءات المينائية المخصصة لذلك والتي يديرها فاعل واحد 

عزيز جاذبية قاعات التسويق المجاورة للبحر، هيكلة السوق الداخلي ومنحه دينامية أكبر وت
وذلك عبر تأهيل أسواق الجملة والتقسيط و تطوير البنيات التحتية والتجهيزات المتعلقة بتفريغ 

 %5 عوض نسبة %95األسماك من أجل أن تبلغ  نسبة الثروات السمكية التي يتم تفريغها 
 ؛ مليون طن1,6 وكذا بلوغ حجم إنتاج يبلغ ما قدره 2009سجيلها سنة التي تم ت

  

تعزيز التنافسية، عبر التثمين العالي للثروات السمكية وتوجيه تسويقها في األسواق النامية مع  
توجيه المصنعين نحو هذه األسواق وتسهيل ولوجهم إلى المواد األولية مع إحداث ثالثة أقطاب 

 .مال وسط وجنوب المملكةللتنافسية بكل من ش
  

"  هاليوتيس"تمكن قطاع الصيد البحري من تسجيل نتائج هامة على مستوى تفعيل إستراتيجية 
  :  يمكن تلخيص هذه اإلنجازات حسب محاور االستيراتيجية كما يلي . 2009التي انطلقت في شتنبر 

  

 صياد 800 لفائدة رب صيد تقليدي قا197 تم استبدال :على مستوى دعم الصيد التقليدي  
 سوء األحوال الجوية التي عرفتها هذه المدينة في ت قواربهم في ميناء أكادير بفعلحطمت

   مليون درهم؛12تكلفة هذه العملية و قد ناهزت . 2010فبراير 
  

 للتفريغ مجهزةللحماية البحرية بنقطة بناء حاجز  تم :على مستوى تأهيل البنيات التحتية  
  بنقطة مجهزة للتفريغ بالصخيرات؛عمل لصناعة الثلجللفنيدق و تهيئة م

 

البحرية الصغيرة في   لتنمية األنواعاتمخططتم إنطالق إنجاز  :على مستوى مخطط التهيئة  
 وكذا الطحالب البحرية و القمرون؛، Cالمخزون السمكي 

 
األسماك العائمة المنجرفة لصيد  تم منع استخدام الشباك :على مستوى تدبير أسطول الصيد  
  1-73-255المتمم للظهير رقم  المغير و19-07وجب القانون رقم كافة األنواع البحرية بمو

              الصادر بالظهير( يم الصيد البحري  بتنظالمتعلق 1973 نونبر 23الصادر في 
قد تم تعزيز هذا اإلجراء بوضع نظام و ) 2010 يوليوز 16 بتاريخ 1-10-122رقم 

 2010بموجب االتفاقية المبرمة في فاتح يوليوز تلف هذه الشباك وذلك اقبة للتعويض و مر
الوزارة المكلفة بالمالية و المكتب الوطني للصيد والتي القطاع المكلفة بالصيد البحري وبين 

تأهيل كما يتم التفكير حاليا  في . اإلجراءفائدة هذا  مليون درهم ل130تقضي بتخصيص مبلغ 
 بشكل يضمن أحسن الشروط  "إبحار" برنامج ومراجعة لتقليدي والساحلي  ااألسطولوتحديث 

 .لنجاح تفعيل هذا البرنامج
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بإعداد النظام حاليا  تقوم الوزارة المكلفة بالصيد البحري : على مستوى تجارة األسماك 
 ؛األساسي لتجار األسماك

 
 إعداد مشروعي قانونين تم: على مستوى تعزيز وتحديث الترسانة القانونية المنظمة للقطاع 

ويوجد يتعلق األول بتجارة األسماك و الثاني بإحداث الوكالة الوطنية لتربية األحياء البحرية 
 المشروعان في طور المصادقة عليهما في البرلمان؛

 
إعداد مسطرة لإلشهاد على مطابقة اصطياد  تم :الموانئمراقبة التفريغ وعلى مستوى  

مراقبة الوذلك قصد ضمان ل بها في إطار المخطط الوطني للمراقبة األسماك للمعايير المعمو
 الصارمة لصيد الموارد البحرية وتفريغها؛

 
 تم إعطاء :مراحل سلسلة القيمعلى مستوى مخطط لتتبع مسار المنتوجات البحرية في  

ية بحر المنتوجات المسار سلسلة إنتاجاالنطالقة لدراسة تروم تحديد اإلجراءات الالزمة لتتبع 
 في أفق رفع قيمتها المضافة؛

 
 تم تحديد المخزون : الصيد مع استهداف تربية األسماكعلى مستوى تطوير البحث في ميدان 

 هد الوطني للبحث في الصيد البحري؛السمكي الوطني و تم تفويض تتبعه إلى المع
 

إلفتحاص من خالل  عملية ا تم التركيز :على مستوى تسجيل العالمات و تشجيع التسويق 
التي حازت على المصادقة على تحديد مصايد األسماك ، 2010 سنة التي أنجزها القطاع برسم

الممكن عروض الخدمات ت على مستوى التسويق المؤسساتي وكذا إجراء مقارناااليكولوجية و
وذلك من أجل إحداث آلية تكنولوجية فعالة للرصد وكذا تشجيع تسويق المهنيين توفيرها لفائدة 

 ة االيكولوجية على مصايد األسماك؛نظام للمصادقنتوجات البحر باإلضافة إلى توفير م
 

تنشيط القطب التنافسي إلى هدف ت تم إحداث جمعية :على مستوى إحداث أقطاب تنافسية 
  إنجازه؛ةير قصد تسريع وترألكادي

 
يري للتكوين وضع مخطط مدتتعلق بدراسة إلنجاز  تم إعطاء االنطالقة :على مستوى التكوين 

ات التكوين ما عدد خريجي مؤسس 2010برسم سنة بلغ وفي هذا اإلطار، . في مصانع الصيد
  خريج؛1500يناهز 

 
المغرب بين أربعة بلدان ونجاز دراسة مقارنة إ تم :على مستوى تطوير تربية األحياء البحرية 

القطاع على المستوى كما تم تحديد خارطة ألنشطة  .حول حالة قطاع تربية األحياء البحرية
  .الوطني

  
نجاز برنامج االستثمار الذي إنجازه خالل السنوات إ استكمال 2011وهكذا، ستعرف سنة 

  :األخيرة والذي يهم المجاالت التالية
  

  : عبرتعزيز إنجاز البنيات التحتية المتعلقة بالصيد الساحلي والتقليدي 
  

إينوران و واد الو التي تم البدء في لجديدة و للتفريغ بكل من امجهزة بناء نقط أشغالمتابعة  
 ؛2010إنجازها سنة 
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إتمام انجاز محل للبحارة في الحسيمة و تهيئة حوض لجر السفن بنقط التفريغ المجهزة  

 لسيدي بولفضايل والركونت؛
  

لسيدي  للتفريغ مجهزةمنتوجات البحرية بنقطة حدة لتثمين الإعطاء انطالقة بناء و تجهيز و 
 ل؛بولفضاي

  
 مواصلة إشغال بناء قرية للصيادين بكل من بيدوزة وشماللة؛   

  
دير وأصيلة وسيدي أكا واستكمال أشغال بناء و تهيئة مندوبيات الصيد البحري بكل من طنجة 

 للصيد البحري بكل من طرفاية وطانطان وامسوان المندوبيات المساعدة كذاأفني والعيون  و
 الحسيمة؛ والدار البيضاء وأسفي ووالناظور ورأس كبدانة والمحمدية

 ية في الداخلة والصويرة والمضيق؛إحداث فرع صحي و حضانات بحر 
  

 .ضاءات من أجل اإلنقاذ البحرياقتناء زوارق سريعة وتهيئة ف 
  

 لتلبية اتكتسي بعدا استراتيجي اعتماد تدابير عبرتعزيز حماية الثروات البحرية والبحث العلمي  
مكية وكذا المساهمة في دينامية تنمية تثمين الثروة الس المتعلقة بحماية ويةراتيجالحاجيات اإلست

 : نذكر التدابير األساسية التالية،في هذا اإلطار. لمناطق المعنيةا
 

 ؛تكثيف عمليات مراقبة أنشطة تفريغ األسماك 
 

السردين (والذي يهم خمسة أنواع من األسماك " لتهيئة الثروات البحرية مخطط "وضع  
 ؛)السردينيل واالسقمري والماكريل واألونشواو

  
تفيد من إعانة من يسسطني للبحث في الصيد البحري الذي ستكمال تعزيز تدخل المعهد الوا 

، وذلك قصد تمكينه 2011 سنة برسم مليون درهم 59,185الميزانية العامة للدولة تقدر ب 
  :من إنجاز برنامج عمله الذي يهم أساسا ما يلي 

  
 لقدرات التقييمية للثروات السمكية  بواسطة حمالت استكشافية؛تعزيز ا 

 
 المتعلقة بالثروات السمكية يتطوير المعرفة العلمية في الميدان البيولوجي واإليكولوج 

 والتحوالت التي تعرفها أنظمتها اإلحيائية ؛
  

ت السمكية توطيد دراسات تقييم آثار اإلجراءات المتعلقة بالتدبير وتنمية تقييم المحزونا 
 للمصايد ؛

 
إحداث مختبر مرجعي بطنجة واستكمال تأهيل باخرة تأهيل المختبرات المركزية و 

 .الشريف اإلدريسي للبحث
  

 5 بغالف مالي يقدر ب 2008 سنة منذالذي انطلق تفعيله " إبحار"برنامج إنجاز مواصلة  
ن دخل الصيادين الذي يهدف أساسا إلى الرفع ميير درهم على مدى أربع سنوات ، ومال
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هذا، و تجدر اإلشارة . ليديالتقكذا وعائالتهم وكذا تحسين ظروف العمل في الصيد الساحلي و 
في مراجعة هذا البرنامج على إثر مرور نصف الفترة التي يغطيها  إلى أنه يتم التفكير حاليا

 المالئمة إلنجاحه؛ الظروف وذلك  قصد توفير
 

 2012-2009 لمبرم بين الدولة والمكتب الوطني للصيد للفترةا األداءحسن مواكبة تفعيل عقد  
 759(من طرف المكتب الوطني للصيد أساسا  ماليير درهم ممول 4باستثمار إجمالي يقدر ب 

واالتحاد )  مليون درهم891(برنامج تحدي األلفية  و)مليار درهم 1,7(الدولة  و)مليون درهم
حسين التسويق وعصرنة تو  ى تطوير القطاعإلهذا يهدف ).  مليون درهم407(األوربي 
 المقاوالت؛

 
تحسين برنامج التكوين المهني عبر : تعزيز الكفاءات و تأهيل الموارد البشرية للقطاع  

 .) مؤسسات6 (مؤسسات للتكوين في الميدان البحريالمعمول به من طرف 
  

  المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 2.3
  

برسم سنة  الف مالي لفائدة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحرتم رصد غ
  : درهم موزعا كما يلي 000.100879. قدره 2011

  
 ......................................موظفين ال نفقات-  درهم ؛375.100.000
 ...................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة- درهم ؛ 40.000.000

 ...................................... نفقات االستثمار-   درهم ؛150.000.000
 ............................ الصندوق الوطني الغابوي- درهم ؛ 300.000.000

  ....... صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية-  . درهم14.000.000
  

هذا الغالف إلنجاز العمليات   للمياه والغابات ومحاربة التصحرالمندوبية الساميةتخصص 
متطلبات البيئية واالقتصادية قصد تحقيق الإطار األولويات الوطنية لحماية البيئة و المبرمجة في

  :األهداف الرئيسية التالية 
  

  حفظ وتنمية موارد الغابات ؛ 
  مكافحة التصحر ؛ 
  . ضواحي الغاباتة وفيالغابوي التنمية البشرية في المناطق  

  
 وفقا لمقاربة تم إعدادها على المستوى الصعيد 2011لسنة المندوبية السامية تم وضع برنامج 

المحلي وذلك عبر التخطيط يرتكز على المشاريع المحلية متعددة السنوات وعلى تعاقد مع اإلدارات 
 النتائج وكذا المتطلبات الجديدة للتدبير الجهوية للمياه والغابات وذلك وفق تدبير الميزانية المرتكز على

  .التشاركي للغابات في المناطق الحضرية والشبه الحضرية
  

، بالمجاالت الرئيسية 2011يتعلق برنامج العمل، من أجل إنجاز األهداف المحددة برسم سنة 
  :التالية 

  

  :استعادة النظم االيكولوجية للغابات  -1
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لغابوي والمحافظة عليه وتنميته باإلضافة إلى تدارك التأخير  الرصيد اةمن أجل تعزيز دينامي
  : إنجاز العمليات التاليةالمندوبية الساميةالمسجل على مستوى  إعادة تأهيل الغطاء الغابوي، تعتزم 

 46.000 هكتار مقابل 50.000على مساحة الغابوية إعادة التشجير وتجديد وتحسين المراعي  
مختلف جهات البالد بوسيتم تنفيذ هذه العمليات . % 7دة قدرها أي بزيا،  2010هكتار سنة 

 وفقا للمبادئ التوجيهية للمخطط المديري إلعادة التشجير ؛
 

 أي 2010 هكتار سنة 35.000 هكتار مقابل 39.000تدعيم المغروسات القديمة على مساحة  
  ؛% 11بزيادة قدرها 

  
  وذلك %7 أي بزيادة قدرها 2010شتلة سنة  مليون 42 مليون شتلة مقابل 45إنتاج أكثر من  

 لمواكبة تنفيذ إعادة التشجير وتجديد وتحسين المناطق الرعوية وصيانة المغروسات القديمة ؛
  ب تقدرابوية على مساحة منح تعويض من أجل حماية المراعي الغ 

جات الساكنة احتياتلبية  لضمان 2010 سنة خالل هكتار 79.000 هكتار مقابل 81.000
 خصوصا في ما يتعلق بالمراعي والمساهمة في تحسين معدل نجاح إعادة التشجير؛المستفيدة 

  
 . هكتار20.000 زراعة الغابات على مساحة تقدر ب تإنجاز عمليا 

  
  :مكافحة التصحر وحماية الطبيعة من خالل التدخالت الرئيسية التالية -2

      
ض المنحدرة بالموازاة مع تهيئة  وبناء السدود تفعيل المقاربة الجديدة لمعالجة األحوا مواصلة  

 الهشة وحمايتها وحماية التجمعات السكنية والبنيات ةوالمحافظة على األنظمة اإليكولوجي
التحتية من الفيضانات عبر تهيئة األحواض المنحدرة ومعالجة التعرية في إطار برنامج محدد 

لجة الميكانيكية للمنحدرات بحجم يبلغ وهكذا، يرتقب المعا. حظى باألولوية يا حوض15يهم 
  ؛%34 أي بزيادة نسبتها 2009 متر مكعب سنة 153.000 متر مكعب  مقابل 205.000

  
تنفيذ المشاريع التي قدمت إلى جاللة الملك بمناسبة بعين االعتبار البرنامج  ويأخذ هذا هذا

ة التصحر والتي تم االتفاق  وكذا مشاريع مكافح2010سنة خالل بناء سدود جديدة تدشين م يمراس
  .فال بيوم األرضعليها في إطار التزامات الحكومة بمناسبة االحت

 
مواصلة العمل من أجل استعادة النظم البيئية الغابوية المتدهورة وتحسين المراعي وتجهيز  

 لغابات المزمع تنفيذها في إطار التحتية لاتتحسين البنيكذا  والتعرية األراضي المتضررة من 
في األحواض المنحدرة عالل الفاسي وواد مالح الممول  ب التعريةمشروع التهيئة لمكافحة 

  مليون درهم ؛355المغربي بتكلفة تقدر ب  - التعاون اليابانيإطار
  

 مراكزتكثيف عمليات مكافحة حرائق الغابات من خالل إنشاء مراكز توزيع المياه وبناء  
عمليات غابوية والخنادق المضادة للحرائق وتعزيز العبر بناء المسالك  الغابات ةحراسل

الجهود المبذولة في هذا ساهمت وقد .  حول مخاطر حرائق الغاباتالجميعالمراقبة وتحسيس 
 3.000 إلى هكتار 1.000من  تخفيض المساحة الذي كانت تتعرض للحرائق اإلطار إلى

 في السنوات األخيرة ؛كمعدل هكتار 
  

  محمية13  في  التنوع البيولوجيحمايةالموارد الطبيعية وتدبير لتهيئة واإنجاز برامج تعزيز  
 هذه البرامج في إطار المخطط الوطني وتندرج.  منتزهات وطنية ذات األولوية6 و طبيعية
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 :إلىأساسا للمناطق المحمية والذي يهدف 
  

 ؛ الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجيإعادة تأهيل النظم اإليكولوجية 
 

 ؛وتجهيز وتنمية المناطق المحميةة تهيئ 
  

  وال سيما تطوير السياحة الجبلية؛تثمين اإلمكانات الطبيعية 
  

بتلك  اإلنتاجية رفعتهيئة وإعادة تعمير مناطق القنص البري والصيد الداخلي من أجل  
 من تدبير مستدام لموارد القنص وصيد األسماك وتحسين الدخل في هاتمكينالمناطق و 

 .رويةالمناطق القب
  

 انطالق إنجاز برنامج مهم يهدف إلى تعزيز تربية األسماك في حقينات 2011وستعرف سنة 
لقد تم اإلعالن عن هذا البرنامج في إطار االحتفال بيوم األرض  وذلك من أجل مكافحة . السدود

ى بيولوجية للنمو المفرط للطحالب بغية المحافظة على جودة المياه وتطوير مصايد األسماك عل
  .المستوى الداخلي

 
  :الحفاظ على الملك الغابوي والتجهيزات األساسية  -3
  

  :  يتوقع إنجاز ما يلي،في هذا اإلطار
  

 2.300.000مواصلة عمليات تحديد الملك الغابوي وتحفيظه على مساحة تقدر بـحوالي  
لك  الوضع القانوني للمتسوية وذلك من أجل 2010 هكتار سنة 2.800.000هكتار مقابل 

 7.700.000حفيظ مساحة تقارب توهكذا ، سوف يتم .  الملكيةوقالغابوي وضمان حق
  ؛المجال الغابوي من % 85 أي ما يمثل حوالي ،هكتار

 
تعزيز البنيات التحتية للتأطير وتدبير الموارد الغابوية وذلك من خالل تنفيذ اإلجراءات ذات  

 لغابوية والمباني اإلدارية ؛األولوية في مجال بناء وإعادة تأهيل المنازل ا
  

انة وتأهيل حيطة بالغابات من خالل تنفيذ برنامج الصيمفك العزلة عن المجاالت الغابوية وال 
 مع مشاريع تجديد وإعادة  بالغاباتمندمجة غير المعبدة ومسالك كلم من الطرق 1.700

بنسبة بزيادة  أي 2010سنة خالل  كلم 1.483التشجير وتهيئة األحواض المنحدرة مقابل 
15%. 

  
  :البحث الغابوي  -4
  

مواصلة برنامج البحث الغابوي الذي يشمل عدة مواضيع ومجاالت تهدف إلى معالجة 
ما يتعلق  في اإلشكاليات ذات األولوية والتي تهم المحافظة على الثروات الغابوية وتنميتها خصوصا 

  :بالعمليات التالية
  

 لتغيرات المناخية ؛اع تكيف النظم اإليكولوجية للغابات م 
  

 السيطرة على تقنية إعادة التشجير وتحسين إنتاج أنواع األشجار الغابوية ؛ 
  

  .تطوير المنتجات الغابوية وتنمية سلسلة النباتات الطبية والعطرية 
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  التكنولوجيات الجديدةالصناعة والتجارة و 3.3
  

تكنولوجيات الحديثة برسم السنة يبلغ الغالف المالي المخصص لوزارة الصناعة والتجارة وال
  : درهم موزعا على الشكل التالي 906.067.000 ما قدره 2011المالية 

  

   درهم ؛130.067.000 .......................... نفقات الموظفين-
   درهم ؛109.000.000........... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم 667.000.000 .......................... نفقات االستثمار-

  
   الصناعة والتجارة1.3.3

  
 ما قدره 2011يبلغ الغالف المالي المخصص لقطاع الصناعة والتجارة برسم السنة المالية 

  : درهم موزعا على الشكل التالي 844.785.000
  

   درهم ؛111.785.000 .......................... نفقات الموظفين-
   درهم ؛103.000.000 ..........نفقات المختلفة نفقات المعدات وال-
  . درهم 630.000.000 .......................... نفقات االستثمار-

  
الميثاق الوطني "سيتم تخصيص هذه االعتمادات لمتابعة إنجاز أوراش السياسة الصناعية الجديدة 

 وكذا انطالقة تنفيذ االستراتيجية لتنمية وتحديث التجارة الداخلية" رواج"ومخطط " لالنبثاق الصناعي
الجديدة المعدة لالبتكار وبرنامج تنمية التكنولوجيات المتقدمة التي تستهدف القطاعات التكنولوجية ذات 

  .التنمية القوية كالميكروإلكترونيك والنانوتكنولوجيا والبيوتكنولوجيا
  

ا المنجزات في مختلف  وكذ2011ويمكن تقديم برنامج عمل قطاع الصناعة والتجارة لسنة 
  : كما يلي 2010األوراش إلى نهاية يوليو 

  
  :في مجال المهن العالمية للمغرب وتنمية االستثمارات الخارجية المباشرة 

  
  األنشطة الخدماتية عن بعد 

  
 انطالقة المحطات 2010 فقد تم إنجاز محطات صناعية مندمجة ، عرفت سنة ،في هذا اإلطار
  :مخصصة للخدمات عن بعد التالية الصناعية المندمجة ال

  
 من طرف 2010 يونيو 30   والتي شرع في إنجازها في )Tétouan-Shore(محطة  

  ؛TMSAشركة 
  

والقطب التنكولوجي لوجدة اللذان هما في طور اإلنجاز من طرف )  Fès Shore(محطة  
  .2010ويرتقب إنجاز القطب التكنولوجي لوجدة في نهاية   .MEDZشركة 

  
حور هذا القطب حول أنشطة متعددة كالطاقات المتجددة والخدمات بما فيها الخدمات عن ويتم

  ."روتايل بارك"بعد ومنطقة تجارية 
  



 2011مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

    مذكرة تقديم
 
 

197

  قطاع صناعة السيارات 
  

يجدر التذكير بأن االستراتيجية المعدة لقطاع صناعة السيارات تتمحور حول إقامة صناعة 
 وتركيب السيارات من نوع خاص وكذا جلب مصنع ألجزاء السيارات من الدرجة الثالثة بالمغرب

  .ثاني في مجال صناعة السيارات
  

 توجد في طور اإلنجاز محطتان صناعيتان مدمجتان مخصصتان للقطاع ،ولهذا الغرض
  :بالقنيطرة وطنجة 

  
 هكتارا، وقد تم في 345التي تمتد على مساحة تقدرب " قنيطرة اوتوموتيف سيتي"محطة  

 تخويل مهام تهيئة وإنعاش وتسويق وتدبير 2009 فبراير 13وقع بتاريخ إطار اإلتفاق الم
ايدونيا "والشركة اإلسبانية " ميدز"الشطر األول من هذه المحطة لمجموعة تتكون من شركة 

 بالتوقيع على المرسوم المحدد للمنطقة الحرة لمحطة 2010وقد تميزت سنة " . وورد
أطالنطك فري "جبها تفويت تدبير هذه المنطقة لشركة القنيطرة وعلى االتفاقية التي تم بمو

  ؛2010وقد انطلقت أشغال التهيئة خالل شهر شتنبر " زون انفستمنت
  

 هكتار والتي تم تفويت مهام 309التي تمتد على مساحة تبلغ " طنجة اتوماتيف ستي"محطة  
ط وذلك بواسطة تهيئتها وإنعاشها وتسويقها وتدبيرها إلى الوكالة الخاصة لطنجة المتوس

، وسيتم إعطاء 2010االتفاقية اإلطار واالتفاقية المتعلقة بالتطبيق الموقعتان خالل سنة 
  .2010موقعي ملوسة والجوامعة صفة منطقة حرة قبل متم 

  
الذي سيفام " رونو طنجة المتوسط" باالنتهاء من أشغال المركب الصناعي 2011وستتميز سنة 

ع هذا المركب الذي يعد مكونا أساسيا النبثاق الصناعة المندمجة  وسيشرا هكتار314على مساحة 
 بقدرة إنتاجية تبلغ 2012سنة من للسيارات بالمغرب في إنتاج السيارات األولى خالل شهر يناير 

ويتوقع توسيع المركب الصناعي سنتين بعد ذلك لتصل قدرته اإلنتاجية إلى .  سيارة سنويا170.000
 من هذا اإلنتاج للتصدير وتبلغ تكلفة هذا المركب % 90 وستخصص نسبة . سيارة سنويا400.000

 منصب شغل مباشر 4.000 مليون أورو وسيمكن في البداية من إحداث 600الصناعي حوالي 
  . منصب شغل غير مباشر24.000و

  
  قطاع صناعة أجزاء الطائرات والفضاء  

  
وإن ". نواصر ايروسبيس سيني"ندمجة يهم العمل في هذا اإلطار إنجاز القاعدة الصناعية الم
 خالل المناظرة األولى 2010 أبريل 07االتفاق المعد لتهيئة هذه المحطة قد تم التوقيع عليه بتاريخ 

تمكن من ي من صفة منطقة حرة وسا هكتار78للصناعة، وستستفيد هذه المحطة التي تبلغ مساحتها 
  .2015 في أفق  ماليير درهم4الخام بمبلغ تج الداخلي  منصب شغل وزيادة في النا15.000خلق 

  
  قطاع صناعة اإللكترونيك  

  
سيتم إنجاز خمسة أحياء صناعية لإللكترونيك بالمحطات الصناعية المندمجة وذلك بهدف تحقيق 

 ويتعلق األمر بالمواقع 2015 منصب شغل في أفق 9.000 درهم وخلق  مليار52,ناتج خام يبلغ 
  :التالية 

  
 50 و 40لإللكترونبك والمكترونيك الصناعية على مساحة تتراوح ما بين الحي الصناعي  

 هكتارا بجهة الدار البيضاء ما بين منطقتي زناتة والنواصر؛
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حيان صناعيان مخصصان لإللكترونيك بالمحطتين المندمجتين لطنجة والقنيطرة على مساحة  
  هكتارات؛10 و 5بين   ما

  

 40على مساحة تقدر بحوالي " كلوستر"كترونيك بالمحمدية القطب الصناعي لإلبتكار في اإلل 
  .هكتارا  

  
 :قطاع النسيج والجلد 

 

طط للتسويق والترويج والعرض المتعلق باإلتمام والنسخ والصباغة خعرف هذا القطاع وضع م
رنة المقاوالت ومراجعة التعريفة الجمركية على المواد صوتنمية التوزيع العصري وإنعاش آليات ع

 على اإلتفاقية المتعلقة بدعم اإلستثمار 2010وفي هذا اإلطار، تم التوقيع سنة . وبية ومنتوج القطاعاأل
في شعبة اإلتمام والنشر والصباغة لقطاع النسيج واأللبسة وذلك بهدف وضع الشروط واآلليات 

ا الصندوق وسيمكن هذ. الالزمة لتدبير مساهمة الصندوق الخاص في تمويل مشاريع الشعبة المذكورة
 في مهن والصباغة والنسخ إلستكمال الخبرة وحدات 5من تقديم مساعدة عند اإلنشاء لفائدة 

  .والصباغة
  

لناتج إلى امليار درهم إضافة  منصب شغل 32.000 إحداث منى خويتجلى الهدف المتو
  .الداخلي الخام

  
 قطاع الصناعة الغذائية  

  

 أقطاب للصناعات 6ة من نى إحداث شبكة مكويرمي الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي إل
الغذائية داخل أحواض اإلنتاج الفالحي الرئيسية وتشييد، داخل كل قطب منها، منطقة خاصة بالبحث 

التنمية ومراقبة الجودة تابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري وتتمثل المنجزات المحققة في هذا –
  :اإلطار في 

  
تم التوقيع على اإلتفاقيتين المتعلقتين بتدبيرها : ناس وبركان طب الصناعات الغذائية لمكق 

 كما تم الشروع في أشغال التهيئة من 2010 مايو 29و  2010  أبريل27على التوالي في 
 ؛"ميدز"طرف شركة 

 

توجد الدراسات التقنية : وسوس ماسة  وأزيالل وقطبي الصناعات الغذائية لكل من تادلة 
 از؛والمالية في طور اإلنج

  

 .دادتوجد اإلتفاقيتين اإلطار في طور اإلع: قطبي الصناعات الغذائية للحوز والغرب  
  

 مجال تنافسية المقاوالت  
  
عد تعزيز تنافسية المقاوالت هدفا من بين أهداق الميثاق الوطني لإلنبثاق الصناعي وذلك عبر ي

  :وضع المخططات التالية 
  

وبرنامج " إمتباز"المتوسطة عبر برنامج مخطط يستهدف تنمية المقاوالت الصغرى و 
 ؛"مساندة"

 

 رادي إلعادة هيكلة وتعزيز نسيج المقاوالت الصغرى والمتوسطة؛مخطط إ 
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 . مقاوالت صغرى ومتوسطة منافسةإحداث خطط تسريعم 
  

ص ي مقاولة واعدة سنويا على أساس عقد التنمية مع تخص50إلى مواكبة " إمتياز"يهدف برنامج 
  . ماليين درهم5يتعدى  البحيث  20%مار في حدود إعانة لإلستث

  
 مقاولة من بين 17، من مواكبة 2009خالل سنة وقد مكنت المرحلة األولى من برنامج إمتياز 

  .مليون درهم 15,56بالتزام مالي مرتقب يصل إلى مرشحة ال مقاولة 28
 
الثانية من  المرحلة تمكن عملية اختيار المقاوالت في إطار  أن  ، 2010يرتقب خالل سنة و

 مقاولة 50 من انتقاء ،2010 نونبر إلى غاية متم  2010 يونيو14امتدت من والتي ، هذا البرنامج 
  . مليون درهم150ستستفيد من دعم مالي يقدر ب 

  
إلى مواكبة المقاوالت فيما يخص عمليات التحديث وتحسين التنافسية " مساندة"ويهدف برنامج 
وإلى غاية .  لكل مقاولةمن كلفة اإلستثمار في حدود مليون درهم % 60لغ عن طريق دعم مالي يب

 283مليون درهم علما أنه يرتقب إبرام  5,12 عقد بمبلغ 117، تم التوقيع على 2010نهاية غشت 
  . مليون درهم57 وذلك بمساهمة تبلغ 2010 إلى غاية نهاية ا إضافياعقد

  
ت قد تم وضعها في إطار العقد المبرم بين الدولة ووكالة وللتذكير فإن هذه اإلجراءات واإللتزاما

   .2012-2009تنمية المقاوالت الصغرى والمتوسطة للفترة ما بين 
  

وتجدر اإلشارة إلى أن الصندوق الخاص بتمويل البرنامجين المذكورين قد استفاد من مساهمة 
 2010 و 2009م خالل سنتي  مليون دره125 و 2008 مليون درهم سنة 100ميزانية الدولة بمبلغ 

   .2012 و2011خالل سنتي )  مليون درهم125 (كما سيخصص لهذا الصندوق نفس اإلعتماد 
  
  :إنعاش اإلستثمارات  

  
ستتكلف بهذه المهمة الوكالة المغربية لتنمية اإلستثمار التي تم إحداثها بمقتضى القانون رقم 

  .المعنوية واإلستقالل المالي على شكل مِؤسسة عمومية تتمتع  بالشخصية 41.08
  

 الرفع من الميزانية المرصدة لتغطية أنشطة إلىولتنفيذ وإنجاز برنامج عمل الوكالة المذكورة، 
  .2011 مليون درهم لسنة 100 إلى 2010 مليون درهم سنة 80اإلنعاش من 

  
الوكالة تدشين هذا وباإلضافة إلى التمثيليات المتواجدة بكل من باريس ومدريد وميالنو، تعتزم 

. 2011 وفتح تمثيليتين بكل من نيويورك وفرانكفورت خالل سنة 2010تمثيلية بلندن قبل نهاية سنة 
  .وستعمل هذه التمثيليات على تنشيط اإلنعاش وتسهيل تنظيم تظاهرات شهرية لإلنعاش

  
 وتسجيله ويهدف برنامج اإلنعاش والتسويق للوكالة المذكورة للرفع من سمعة المغرب الصناعية

  .بين الوجهات الرئيسية لجلب اإلستثمارات األجنبية المباشرة
  

  ترحيل الخدمات(ويشمل مخطط اإلنعاش السالف الذكر القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير 
علما أن عمليات اإلنعاش المتعلقة بقطاعات ) نيكواإللكتروصناعة السيارات وقطاع الطائرات و

  .قة تتم عبر التنسيق والتشاور مع اإلدارات وكاالت اإلنعاش المعنيةالسياحة والفالحة والطا
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  : مجموعات من الدول وهي 3ويستهدف برنامج 
  

فرنسا وإسبانيا لتنمية مخطط لإلنعاش والتسويق للقطاعات األربعة الصناعية الموجهة  
 للتصدير؛

  
ة األمريكية، ستعتمد الوكالة فيما يتعلق بألمانيا وإيطاليا وبريطانيا العظمى والواليات المتحد 

 ؛ باتجاه الوحدات الصناعية الموجهة للتصديرالمذكورة سياسة انتقائية
  

 . القطاع السياحي تنظيم عمليات تخص باألساس فيما يخص دول الخليج ستركز الوكالة على 
  

تثمارات ، درست لجنة اإلس2010وتفيد هذه الوكالة أنه خالل الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 
 21.751مليار درهم مما سيمكن من إحداث   4,60 لإلستثمار بمبلغ إجمالي يبلغ ا مشروع91

منصب شغل في قطاعات الصناعة والصناعة الغذائية والطاقة والسياحة والنقل الحضري واإلتصاالت 
 ب 2010نبر وقد ارتفعت اإلستثمارات المسجلة من يناير إلى شت. والعقار التجاري والبنيات التحتية

  .2009 مقارنة مع نفس الفترة من 25 %
  

  :التكوين 
  

تهم األوراش التي تم إعطاء انطالقتها في هذا اإلطار، إعداد وتتبع مخططات التكوين المتعلقة 
مدرسة للموضة وصناعات (بالمهن العالمية للمغرب وإحداث المدرسة المركزية والمعاهد المتخصصة 

إعادة  وتعزيز عرض مؤسسات الخاصة المتعلق بالتكوين من أجل أو) السيارات وأجزاء الطائرات
 .التأهيل

  
وفي إطار التكوين في ميدان صناعة السيارات سيتم إحداث معهدين للتكوين في مهن صناعة 
السيارات موجه لمصنعي أجزاء السيارات بكل من طنجة والقنيطرة وكذا مركز في مهن السيارات 

وقد تم إعداد هذه المشاريع بتنسيق مع الحرفيين في ميدان صناعة  .رونوبطنجة وهو موجه للمصنع 
  .السيارات
  
 لفائدة 2011 وسيستمر تنفيذ آلية الدعم المباشر للتكوين المستمر وللتشغيل خالل سنة ،هذا

  .قطاعات األنشطة الخدماتية عن بعد وصناعة السيارات واإللكترونيك وصناعة أجزاء الطائرات
  

 : وتحسين المناطق الصناعية المحليةمخطط تنمية 
 

 جهات المملكة من تعزيز قدراتها الصناعية حدد الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي ولكي تتمكن
إنجاز مجموعة من مناطق األنشطة االقتصادية وإعادة التأهيل للمناطق الصناعية باالرتكاز على 

  . سريعةمختلف الفاعلين بوتيرة 
  
صناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة بإنجاز مجموعة من المشاريع قامت وزارة القد و

) الشطر األول(المهيكلة ذات البعد المحلي أو الجهوي تهم أساسا الحظائر الصناعية للجرف األصفر 
وسيدي بو عثمان وسلوان وستمتد هذه المناطق على مساحة إجمالية ) الشطر األول(وعين جوهرة 

 .ا هكتار420تقدر ب 
  

آليت ملول وتاسيال وسوس و كما تمت مواصلة إنجاز المناطق الصناعية لسيدي البرنوصي 
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  . وتطوان بالرباطماسة درعة والداخلة وسال والتقدم
  

بتمويل برنامج تأهيل المناطق الصناعي لإلنبثاق  في إطارالبرنامج الوطني وتقوم الدولة
   .2012 – 2010الفترة  مليون درهم سنويا على امتداد 100الصناعية بمبلغ 

  

  :استراتيجية االبتكار 
  

خالل القمة " المغرب ابتكار"تم عرض مشروع االستراتيجية الجديدة لالبتكار المسماة مبادرة 
 تحت الرعاية السامية 2009 يونيو 5الوطنية األولى لالبتكار التي تم تنظيمها بالصخيرات بتاريخ 

 براءة اختراع مغربية 100تهدف هذه المبادرة إلى انتاج و.  نصر اهللالصاحب الجاللة محمد السادس
   .2014 مقاولة ابتكارية ناشئة انطالقا من سنة 100وإمداد 

 
  :يلي  في ما2010وفي هذا اإلطار، تتمثل أهم األوراش التي انطلق انجازها خالل سنة 

  

 بتكرة؛وضع أدوات لدعم االبتكار بالنسبة للمقاوالت التي هي في طور االنشاء والم 
 

د اإلستراتيجية الوطنية إلنعاش ، انجاز دراسة لتحدي2010انطالق ، خالل شتنبر  
 مع العلم أن ثالث كلوسترات تجريبية قد تم انجازها؛" الكلوسترات"

  

 انطالق أشغال إنجاز أربع مدن لالبتكار؛ 
  

 إنجاز المركز المغربي لالبتكار؛ 
  

 . وخاق مقاوالت مبتكرةمقاولةالقيام بعمليات إنعاش االبتكار ونشر روح ال 
  

 تشجيع التكنولوجيا المتقدمة 
  

في إطار تشجيع التكنولوجيا المتقدمة والمتعلقة أساسا بالميكرو إلكترونيك والنانو إلكترونيك 
والبيوتكنولوجي وتكنولوجيات اإلعالم والطاقة والبيئة، تم وضع رؤية ومخطط برغماتي لتطوير هذه 

  .القطاعات
  

 مواصلة إنجاز دراسة حول قطاع علوم الحياة ودعم 2010مج العمل برسم سنة وقد هم برنا
إحداث مراكز لتنمية التكنولوجيات المرتبطة بالميكروإلكترونيك والنانو إلكترونيك والبيوتكنولوجي 

  .وذلك في إطار شراكة مع الجمعية المغربية للعلوم وأبحاث االبتكار
  

 : في ما يلي 2011ها خالل وتتمثل أهم العمليات المزمع إنجاز
  
 تقوية عمليات التحسيس وتحفيز الكفاءات ؛ 

 

 خاصة بالتكنولوجيات المتقدمة و توفير عبر وضع قاعدة للمعطياتالشروع في وضع  
 ؛تمويالت للبحث و األبتكار

 

توفير التمويل الالزم للمشاريع التكنولوجية عبر خلق صناديق تمهيدية لتطوير المقاوالت في  
اإليداع والتدبير والبنك الشعبي عالقة تشاركية بين الدولة والقطاع الخاص تضم صندوق اطار 

البنوك الخاصة وشركات التأمين إضافة إلى وضع عرض متكامل من وسائل التمويل  والدولةو
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  المالئمة؛
  

 تمويل مشاريع كبيرة للبحث واالبتكار في مجال التمنولوجيا؛ 
  

 مراكز للتطوير 5 تطوير محطات تكنوبوليس تنافسية، انتاج انجاز بينات استقبال خاصة عبر 
 ؛2015في أفق  مقاولة ابتكارية ناشئة 50التكنولوجي وانطالق انجاز بنية حاضنة ستستقبل 

  

تكوين الموارد البشرية عبر وضع برامج تكوين بشراكة مع مدارس المهندسين والجامعات  
كنولوجيا والنانو تكنولوجيا في مدارس المهندسين وكذا إحداث شعبة للميكرو إلكترونيك والبيوت

 والجامعات؛
 

ذلك عبر دعم قوي مواصلة دعم مراكز تطوير تكنولوجيا الميكرو إلكترونيك والنانو تكنولوجيا  
وفي هذا اإلطار، فإن مساهمة الدولة، في هذه الجمعية، خالل الفترة الممتدة ". مسير" لجمعية 

 مليون درهم تم سحبها خالل 120 مليون درهم منها 300، بلغت 2010 إلى 2008من 
 مليون درهم 60، سيتم إعطاء إعانة تبلغ 2011 مع العلم بأنه، انطالقا من 2010 -2008

 .2013سنويا إلى غاية 
  

 " رواج"مخطط  
 

يهدف إلى الرفع من تنافسية التجارة والعمل على انبثاق فاعلين جدد بقطاع التجارة وتطوير 
ولهذا الغرض، يساهم في . وجات والفضاءات التجارية لتستجيب لحاجيات المستهلكينعروض المنت

تمويل مشاريع ترمي إلى عصرنة تجارة القرب، ومواكبة المقاوالت الرائدة الوطنية، وإحداث مناطق 
  .لألنشطة التجارية وإنجاز الدراسات ومخططات التنمية الجهوية

 
 مليون درهم سنة 68,5اتج الداخلي الخام للتجارة من إلى الرفع من الن" رواج"ويرمي مخطط 

  .2012 منصب شغل في أفق 200.000 مليار درهم وإحداث أزيد من 98 إلى حوالي 2007
  

 منها 2010 -2008 مليون درهم برسم الفترة 900وتقدر التكلفة اإلجمالية لهذا المشروع ب 
  .2012-2009ا بالنسبة للفترة  مليون درهم سنوي200 و 2008 مليون درهم برسم سنة 100

  

لفائدة " رواج"ويتضح من خالل حصيلة تنفيذ هذا البرنامج أن المساهمات اإلجمالية لصندوق 
 :ويتعلق األمر بما يلي.  مليون درهم211,98 بلغت ما قدره 2008المشاريع المعتمدة ابتداء من سنة 

 

 تمويل العرض المندمج كما  تاجرا من12.643في إطار تحديث التجارة عن قرب، استفاد  
تمت تهيئة الفضاءات التجارية بكل من آسفي وفاس الجديد وبني درار وسطات ودرب عمر 

 ؛ و الحسيمة و الجديدة و ورزازات و مكناس المدينةبالدار البيضاء
 

في إطار مواكبة المقاوالت الرائدة لتنمية شبكاتها على الصعيدين الوطني والدولي ساهم  
 كمروى و ياتوت و موبيليا و اورمونو و سورموزور وداتا ي تنمية عالمات مغربيةالبرنامج ف

 ؛بلوس و اوليفيري و مترو و اولسيم
  

  فيما يتعلق بمناطق األنشطة التجارية، ساهم البرنامج في تمويل مناطق بوجدة والدار البيضاء؛ 
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رة غير المنظمة وبخصوص الدراسات، تم الشروع في دراسات تهم أسواق الجملة والتجا 
 ".رواج"وتقييم منتوج 

 تعتزم الوزارة المكلفة بالتجارة بشراكة مع وكالة 2013وفي إطار برنامج المغرب الرقمي 
ة تنفيذ مشروع يهدف إلى إدخال المعلوميات في تدبير المقاوالت تنمية المقاوالت الصغرى والمتوسط

  ".رواج"الصغرى وتجار القرب وذلك في إطار برنامج 
  

، قد تم عقد شراكة بين "رواج"كما أنه، بغية تنفيذ برنامج العمل المسطر في إطار برنامج 
وتبين هذه االتفاقيات االلتزامات . الوزارة المعنية والفاعلين بقطاع التجارة والتوزيع والسلطات المحلية

  .فيما يخص التمويل المشترك وكذا العمليات المبرمجة والمستفيدة من التمويل
  

 : تنفيذ العمليات التاليةىد أفضت هذه الشراكة إلوق
  
قساريات، ( مشروعا لتأهيل فضاءات تجارية 14 مشاريع لعصرنة تجارة القرب و 9دعم  

 جهة من المملكة سيستفيد 13 حيا موزعة على 25وذلك على صعيد ) أسواق وشوارع تجارية
دينة العتيقة بآسفي، مدينة بني وتهم هذه المشاريع على الخصوص تهيئة الم.  تاجر8.300منها 

 درار وفاس الجديد؛
 

 مواكبة المقاوالت الوطنية الرائدة لتنمية شبكاتها على الصعيدين الوطني والدولي؛ 
  

الشروع في إنجاز الدراسات المتعلقة بوضع مخططات تنمية التجارة والتوزيع بالجهة الشرقية  
 بوضع مرجع لتواجد األنشطة التجارية والشاوية ورديغة وتطوان، وكذا الدراسة المتعلقة
كما توجد في طور التهييئ الدراسات . وسجل وطني للحظيرات ومناطق األنشطة التجارية

المتعلقة بوضع وطني ألسواق الجملة للخضر والفواكه، والمخطط المديري للتكوين في مهن 
رة والتوزيع في كل من التجارة العصرية والتجارة المتجولة وكذا مخططات جهوية لتنمية التجا

 .آسفي والحسيمةو  الدار البيضاء الكبرى وسوس ماسة درعة
  

البيضاء ألنشطة التجارية بالنواصر بالدار مناطق ل3انطالق إنجاز الدراسات المتعلقة ب 
  .والمنطقة التجارية بوجدة وكذا المحطة التجارية المخصصة للتجهيزات الجماعية بمكناس

  

 :صناعة والخدمات دعم غرف التجارة وال 
  

تم تحديد مساهمة الدولة في تمويل مشاريع غرف التجارة والصناعة والخدمات التي تستجيب 
 مليون درهم سنويا على 20  حدودلشروط المردودية االقتصادية على المدى المتوسط والطويل في

 وذلك طبقا  مليون درهم80، أي بمبلغ إجمالي يصل إلى 2012-2009 سنوات برسم الفترة 4مدى 
 بمناسبة تنظيم األيام الوطنية الثانية لغرف 2008 يوليوز 9لالتفاقية التي تم التوقيع عليها بتاريخ 

  .عة والخدماتاالتجارة والصن
  

وقد مكنت هذه المساهمة، في إطار الشراكة مع الغرف المذكورة والجماعات المحلية في 
وفي هذا . اد الجهوي وخلق مناصب الشغلالشروع من إنجاز مشاريع تهدف إلى تعزيز االقتص

:  من المساهمة المذكورة  وذلك لتمويل المشاريع التالية2010 جهات سنة 5 استفادت ،اإلطار
، المركز الدولي للمعارض بمراكش والحظيرة الدولية المركب المتعدد الخدمات للمقاوالت بأكادير

  .اضور وقصر المعارض بتازةمركز األعمال وحضانة المقاوالت بالنللمعارض بفاس و
  

 :مواصلة تحديث نظام التنميط ومراقبة الجودة وتتبع األسواق  
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  :يلي إن االستراتيجية المعدة في هذا اإلطار تهدف إلى ما
  

تزويد المغرب بنظام معياري تام وتنمية النظام الوطني لالعتماد والتصديق وتقييم المطابقة  
 10.000ي سيتم اعتمادها والتصديق عليها حوالي وذلك بهدف أن يصل عدد العايير الت

 ؛2012معيار في سنة 
  

توفير اإلمكانيات الالزمة لتعزيز دور المراكز التقنية المتخصصة في مختلف قطاعات  
الميكانيك، الصناعة الغذائية، الكهربائية واإللكترونيك والنسيج واأللبسة وأدوات : الصناعة

التصال، الصناعة المطاطية، والجلد، والصناعة الكيمائية، البناء وتكنولوجيات اإلعالم وا
ويهدف وضع هذه .  سنوات3وقد تم إعداد مخطط لتجهيز هذه المراكز على مدى . والخشب

المراكز بشراكة مع االتحاد األوربي إلى ضمان الجودة للمنتوجات وتحسين تنافسية 
لدولة بمبلغ لتقنية والذي تساهم فيه اوتستفيد المراكز من صندوق الدعم للمراكز ا. المقاوالت

 ؛ ماليين درهم سنويا5
  

تحسين مراقبة جودة المنتوجات مقارنة مع العايير اإلجبارية وجودة األدوات وذلك عن  
 .طريق توسيع الئحة المنتوجات واألدوات التي تخضع للمراقبة وكذا تكثيف حمالت المراقبة

  

   الحديثة تتكنولوجيا ال2.3.3
 

 ما قدره 2011عتمادات المرصدة لقطاع التكنولوجيات الحديثة برسم سنة تبلغ اال
 : درهم موزعة كاآلتي 61.282.000

  

   درهم18.282.000  .………………………… نفقات الموظفين

   درهم6.000.000  …………… نفقات المعدات و النفقات المختلفة

   درهم37.000.000  .………………………… نفقات االستثمار
 

عتمادات وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة من اإلشراف و ستمكن هذه اال
يلعب دور ) 1: ( التي تهدف إلى جعل المغرب2013ومواكبة تفعيل إستراتيجية المغرب الرقمي 

جعل قطاع االتصاالت ) 2. (القاعدة الجهوية للصناعات المرتبطة بتكنولوجيات اإلعالم والتواصل
مصدر إنتاجية بالنسبة للقيمة المضافة لفائدة القطاعات ) 3. (مية البشرية عامال مؤثرا في التن

  .االقتصادية األخرى واإلدارة العمومية
 

  ترتكز على 2013من أجل ذلك، تهدف هذه اإلستراتيجية إلى إنجاز أهداف طموحة في أفق 
 :أربع أولويات أساسية 

  
لصبيب العالي وتشجيع الولوج إلى تشجيع استعمال االنترنت ذي ا: التحول االجتماعي  .1

 من األسر متصلة بشبكة االنترنت %33ويرمي هذا المحور بلوغ نسبة . المبادالت و المعرفة
 400 و تجهيز جميع المؤسسات العمومية وإحداث 2008 سنة %10 مقابل 2013في سنة 

يات واالتصال مركز جماعي لولوج االنترنت و تجهيز الطلبة المهندسين و طلبة علوم المعلوم
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 كذلك إلى رفع عدد المواقع  ركما يروم هذا المحو. بحواسيب محمولة متصلة بشبكة االنترنيت
 والتي يتم زيارتها في المغرب وإدراجها في الئحة المائة « ma. »التي تنتسب إلى المجال 

 13 مقابل 2013سنة خالل  50موقع األكثر زيارة، وذلك عبر رفع عدد هذه المواقع إلى 
   ؛2008سنة موقعا 

و يتعلق األمر بتفعيل برنامج اإلدارة :  خدمات عمومية مالئمة و موجهة لمستعمليهاإحداث .2
ويطمح هذا المحور إلى تدارك التأخير في . تعزيز فعاليتهاوتقريب اإلدارة من المواطنين و

ن و تشجيعه مجال اإلدارة اإللكترونية بالمغرب و ذلك بإنشاء إدارة فعالة في خدمة المواط
 خدمة أساسية في إطار 89من أجل ذلك، سيتم تفعيل . على استعمال تكنولوجيات االتصال

كما سيتم تعميم استعمال . 2008سنة خالل  16 مقابل 2013 في أفق ةاإلدارة االلكتروني
  يفوقها رقم معامالتيصلخدمات المبادالت االلكترونية على مستوى جميع المقاوالت التي 

  الخاص بالمغرب مليون درهم و بذلك فإن مؤشر األمم المتحدة لإلدارة االلكترونية20 أكثر
 ؛2013 سنة 0,8 إلى 2008 سنة 0,2سينتقل من 

من من أجل الرفع  بالمقاوالت الصغرى و المتوسطة لاعتماد تكنولوجيات اإلعالم و االتصا .3
 20مباشر يقدر بـ خام   ناتج داخلي إجماليمردوديتها و تعزيز تنافسيتها من أجل إضافة

 مقاولة صغيرة 3.000وكذا تجهيز .  ماليير درهم 7ب  وغير مباشر يقدرمليار درهم و 
  بأنظمة معلوماتية ؛واعدةومتوسطة 

تشجيع بروز أقطاب ذات تطوير الصناعة المحلية قصد : تنمية صناعة تكنولوجيات االتصال .4
 منصب 58.000 إحداثا المحور إلى و يطمح هذ. قيمة مضافة عالية موجهة نحو التصدير

ترحيل معامالت قطاع رقم رفع الخام والناتج الداخلي  ماليير درهم إلى 7  إضافة شغل و
 .2008 سنةدرهم  مليار 0,8 مقابل 2013 ماليير درهم سنة 6 إلى (Offshoring)الخدمات 

 
  :و تتضمن هذه اإلستراتيجية أيضا عمليتي مواكبة تتعلقان بما يلي

  

 شخص في 33.000ية الموارد البشرية قصد تلبية حاجيات القطاع و ذلك عبر تكوين تنم 
 تطوير عبر شخص في إطار عملية استعجالية، وكذا 3.000مجال تكنولوجيات االتصال منهم 
 %70وذلك من أجل التزام . ة بين القطاعين العام و الخاصمبادرات التكوين في إطار الشراك

 شراكات من هذا النوع ؛بإبرام  الكبرى من الجامعات و المدارس
  

تبني بر إنشاء هياكل تنظيمية مالئمة و عوذلكفي المجال الرقمي  الثقة توفير الظروف إلرساء 
  .قوانين لتأمين شبكات و نظم المعلومات، و حماية المستهلكين و حماية المعطيات الشخصية

 
 في إطار تفعيل 2011ت الحديثة سنة هذا، و ستعمل وزارة التجارة و الصناعة و التكنولوجيا

 : أساسا  على إنجاز العمليات التالية 2013مخطط المغرب الرقمي 
  
 وذلك عبر إحداث برنامج التدبير المكتبي تعزيز قدرات القطاع لإلشراف على اإلستراتيجية 

لى وإحداث برامج تدبير مكتبية أخرى ع" 2013المغرب الرقمي "مخطط من أجل تدبير 
باإلضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مرصد وطني لتكنولوجيات  و.كل برنامج وطنيمستوى 

االتصال من أجل السهر على مواكبة استعمال هذه التكنولوجيات وتشكيل إطار مرجعي في هذا 
 ؛تتعلق بهالمجال مع إنتاج معلومات إحصائية 

  
 الذي يشكل أحد لكترونيةاستغالل إمكانيات التعاون بين اإلدارات في إطار برنامج اإلدارة اال 
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وفي خدمة األعمدة األساسية لإلستراتيجية بالنظر إلى دوره في جعل اإلدارة أكثر فعالية 
اإلشراف ومراقبة هذا البرنامج وكذا ، يتجلى دور الوزارة في طارفي هذا اإلو. المواطن

 ؛ضمان دينامية مالئمة لتنفيذه
  

 دعم من خالل المقاوالت الصغرى و المتوسطةالتشجيع على استعمال تكنولوجيات االتصال ب 
. المقاوالت العاملة في هذا المجال و التشجيع على بروز مشاريع تكنولوجية خالقة بالمغرب

 أكتوبر 10في هذا اإلطار، تم توقيع اتفاقية تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجاللة بتاريخ 
 مليون درهم ستتم 20نها  مليون درهم م100 صندوق دعم بمبلغ إحداث من أجل 2009

 10 التي تقدر ب و قد تم دفع الشطر األول من مساهمة الدولة ،تعبئتها من طرف الدولة
  ؛2011 برسم سنة فيما سيتم دفع الباقي 2009 درهم سنة ماليين

  
الذي يهم التكوين  الغرض وتفعيل البرنامج المخصص لهذاعبر إرساء الثقة في المجال الرقمي  

ة مة األنظمة المعلوماتية لفائدة المسؤولين عنها، وانطالق حملة الثقة المعلوماتيفي ميدان سال
 وباإلضافة إلى ذلك، . العموم وإنشاء موقع للمعالجةالخاصة باإلدارات و المؤسسات و

 .السالمة المعلوماتيةالمتعلقة بحوادث الستؤسس الوزارة مركزا لتدبير ومعالجة 
 

وع في إنجاز دراسة حول الخدمة األساسية للبريد من أجل تحديد وعالوة على ذلك، سيتم الشر
وذلك في إطار انفتاح قطاع البريد . مجال تطبيق هذه الخدمة وتكلفتها و كذا الوسائل الالزمة لتمويلها

على المنافسة وإحداث فروع تقدم خدمات بنكية وذلك باإلضافة إلى الخدمات الكالسيكية التي يقدمها 
  .  بصفته مرفقا عموميالقطاع البريد

  
  التجارة الخارجيـــة  4.3

  
قدره ما  2011 برسم السنة المالية  الخارجيةيبلغ الغالف المالي المخصص لقطاع التجارة

 :  درهم موزعا  على الشكل التالي255.396.000
  
  
  
  
  

 في تنفيذ سياسة االنفتاح على األسواق الخارجية وتحرير اقتصاده 2011سيستمر المغرب سنة 
ولوية سياسته للتنمية االقتصادية وذلك وفقا للتوجيهات الملكية و مبادالته وذلك بإعتبار الصادرات أ

  .والخيارات االستراتيجية المعتمدة ضمن التصريح الحكومي
 

وقد تمت بلورة سياسة االنفتاح واالندماج ضمن الفضاءات الجهوية والثنائية والمتعددة الجوانب 
التبادل الحر مع االتحاد األوربي واتفاقيات في عبر إبرام سلسلة من اتفاقيات التبادل الحر، كاتفاقية 

وتحتاج هذه االتفاقيات التي . التبادل الحر مع الواليات المتحدة األمريكية وتركيا وبعض الدول العربية
جديدة، إلى إجراءات لمواكبة المقاوالت التعد أحدى آليات تفعيل سياسة االنفتاح والبحث عن األسواق 

صوصا لفائدة منتجي المواد والخدمات التي تواجه منافسة شديدة من طرف وتأهيل االقتصاد الوطني خ
  .  المواد المستوردة وإلى  كسب رهان تنافسية األسواق الخارجية

  
تندرج في إطار التوجيهات الملكية التي " Maroc Export Plus"تتوخى االستراتيجية الجديدة 

  درهم ؛ 27.396.000  .................................... نفقات الموظفين-
  درهم؛ 14.000.000  ...................معدات والنفقات المختلفة نفقات ال-
  . درهم 214.000.000  .................................... نفقات االستثمار-
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 من  االستفادة التوازنات المالية الخارجية وكذا تعلقة بدينامية الصادرات والحفاظ علىسامية المال
 :، إنجاز األهداف الرئيسية التاليةمكتسبات البالد في مجال المبادالت التجارية

 
 تنمية وإنعاش الصادرات؛ 

 

  المساطر؛بسيط وتتنظيم المبادالت 
  

 وضع إطار قانوني جديد ينظم الحماية التجارية؛ 
  

 تعزيز وتنويع العالقات التجارية؛ 
  

  . المؤسساتيإعادة الهيكلة لإلطار 
  

مضاعفة وتنمية وإنعاش الصادرات تهدف إلى إلستراتيجية الجديدة ا أن هذهإلى  ،وتجدر اإلشارة
 مرات 3 ومضاعفتها 2015 والسياحة في أفق طحجم الصادرات من السلع والخدمات دون الفوسفا

رهم مما سينتج عنه إضافة حوالي  مليار د327 حجم إجمالي يصل إلى إنجاز بهدف 2018في أفق 
 . منصب شغل إضافي380.000 وإحداث 2018 الخام في أفق داخلي  مليار درهم إلى الناتج ال85

  
 2015-2010التي ستتم بلورتها في إطار عقد برنامج لسنوات األهداف  هذه ومن أجل بلوغ

  :التاليةنجاز األنشطة  في إ2010بين الدولة وممثلي الفاعلين االقتصاديين، تم الشروع سنة 
     

  : عبرإنعاش الصادرات 
  

إبرام عقود لتنمية الصادرات مع المقاوالت المصدرة تلتزم الدولة من خاللها بمواكبتها على  
 سنوات لتطوير منتوجاتها وتعزيز تواجدها في األسواق المستهدفة وتسريع وتيرة 3مدى 

 تنمية الصادرات؛
 

 :ة اإلنعاش تتميز بما يليضع خطة عمل جديدة لتنظيم أنشطو 
  

 إلنعاش ابتكاري ومتعدد الجوانب؛برنامج مكثف  
  

  بالخارج؛تواصليةالحمالت تعزيز ال 
  

 تكثيف أنشطة اإلنعاش عبر االتصاالت المباشرة وتنظيم اللقاءات بين رجال األعمال؛ 
  

 ؛)يقياقافلة التصدير بإفر(إنشاء أنماط جديدة من األنشطة اإلنعاشية بإشراك المهنيين  
  

 مواكبة وتقوية مجموعات التصدير؛ 
  

 .لتجارة الخارجيةحول امناظرة تنظيم  
  

ابتداء من فبراير  الحكومة اعتمدتهمواصلة تنفيذ مخطط الدعم لإلنعاش التجاري الذي  
 مقاولة 127 قد استفادت من هذا الدعمو.  العالميةاالقتصاديةمواجهة األزمة  قصد 2009
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 .2010األولى من سنة مصدرة خالل الستة أشهر 
  

 2010 الدعم المذكورة التي تم تمديد مفعولها إلى غاية نهاية سنة تدابيرإن اتخاذ ف ،وللتذكير
الحفاظ على مناصب الشغل والكفاءات بالمقاوالت التي تعمل في مجال التصدير وتمكينها تهدف إلى 

  . التصديرمن تدعيم تنافسيتها من خالل تحسين ولوجها إلى األسواق من أجل 
  

 31تنظيم بشراكة مع الجمعية المغربية للمصدرين للقافلة الوطنية للتصدير خالل الفترة من  
وقد استهدفت هذه القافلة جهات المملكة وذلك بهدف التعرف . 2010 يونيو 04مايو إلى 

على العرض الجهوي المعد للتصدير وتحسيس الفاعلين المحليين  والمقاوالت المصدرة حول 
 ؛بير الدعم للتصديرتدا

  
حول  09-15مشروع القانون رقم إعداد  تم :إعادة هيكلة اإلطار القانوني للتجارة الخارجية 

 89-13تدابير الحماية التجارية والنصوص التطبيقية وكذا إعادة صياغة القانون رقم 
 .المتعلقة بالتجارة الخارجية ونصوصها التطبيقية

 
 ة تعزيز وتنويع العالقات التجاري 
  

 :  عمل الوزارة بما يليتميز
 

 المساهمة في إطار برنامج الدوحة للتنمية في مفاوضات دورة الدوحة وتتبع تنفيذ معاهدات 
  ؛GATT/OMC منظمة التجارة العالمية

 
 2010س  مار7 بين المغرب واالتحاد األوربي بتاريخ شاركة في أشغال القمة األولى الم 

لمتقدم الذي استفاد منه المغرب في عالقته مع اإلتحاد وذلك في إطار الوضع ا بغرناطة
 األوربي؛

 
مواصلة تفعيل مجموع اتفاقيات التبادل الحر المبرمة وذلك بتكثيف أنشطة اإلنعاش وتحسيس  

المصدرين فيما يتعلق بتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر مع الواليات المتحدة األمريكية، وعقد 
 ؛2010 التركية في أكتوبر-ة الوزارية  المغربيةتلطخالدورة التاسعة للجنة الم

  
ي مع الدول العربية واإلفريقية أنشطة تهدف إلى تعزيز التعاون االقتصادي و التجارب القيام 
المركز المغربي  نظمت وزارة التجارة الخارجية بمعية ،و في هذا اإلطار. اإلسالميةو

 :قافلتان للتصدير بإفريقياإلنعاش الصادرات 
  

ل من السنغال، ساحل العاج و مالي، كب 2009ديسمبر 20 إلى 13األولى تم تنظيمها من  
،  أوروماليين  4,4مكنت من إبرام عقود البيع بمبلغ، و مقاولة مغربية 67شاركت فيها 

الوكالة السنغالية الذكر وكذا اتفاقية بين المركز السالف وعقود شراكة واالستثمار و
 ؛إلنعاش الصادرات

  
 و همت الكامرون والغابون وغينيا 2010 مايو 22 إلى 16افلة الثانية تم تنظيمها من الق 

و قد أفرزت نتائج مرضية من بينها إبرام عقد .  مقاولة90االستوائية حيث شاركت فيها 
 . مدن بغينيا االستوائية3كهربة ل



 2011مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 
 

    مذكرة تقديم
 
 

209

  
 من موريطانيا كل  تشمل2010 رخالل شهر دجنب قافلة ثالثة للتصدير وهكذا، سيتم تنظيم

  .فاسو والكونغو-بوركيناو
  
 . تببسيط نظام تراخيص االستيراد عبر اعتماد الشباك الوحيدعبر تنظيم وتسهيل المبادالت  
  
 : عبرالدراسات 

  
إنجاز دراسة من أجل إنشاء المرصد الوطني للتجارة الخارجية الذي يهدف إلى جمع  

 يم سياسة الدولة في هذا المجال؛المعلومات والمعطيات حول التجارة الخارجية وتقي
  

 إنجاز الدراسات والتحاليل حول جدوى االنخراط في معاهدات تجارية تفضيلية جديدة؛ 
  

 .ري للمعلوميات للوزارةالشروع في دراسة المخطط المدي 
  
 :تعزيز أدوات اليقظة والتواصل 
  

  : يلي وفي هذا اإلطار قامت الوزارة بما
 

 اإلحصائيات وإنجازماتية وآليات لليقظة لتحليل األرقام  أدوات معلوتوفيرالشروع في  
 والمعطيات حول التجارة الخارجية؛

  
 موقع إلكتروني مخصص للتجارة الخارجية لتأمين التواصل المؤسساتي والمعلوماتي إحداث 

  .وفق أهداف اإلستراتيجية المسطرة
  

 يتضمن برنامج »  PlusMaroc Export «وفي إطار مواصلة تنفيذ اإلستراتيجية الجديدة 
  : األنشطة التالية2011العمل المسطر من طرف وزارة التجارة الخارجية لسنة 

  
 :أفقي وقطاعي وتنظيمي:  مستوياتة على ثالثتعزيز أنشطة اإلنعاش 
 

 :األنشطة ذات الطابع األفقي 
  

 إنجاز دراسة لتقييم الصادرات لدى المقاوالت المصدرة؛ 
  

 لتصدير؛ تكتالت اوضع وإنجاز برنامج لتنمية 
  

 وضع آليات لليقظة موجهة للمصدرين؛ 
  

 تطوير نظام التكوين حول التجارة الدولية لفائدة المقاوالت المصدرة؛ 
  

 لمقاوالت المصدرة؛تبع أنشطة دعم اتحسين آليات المواكبة وت 
  

 وضع وتحيين دليل المصدرين ودليل الزبناء المستوردين؛ 
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وسيتم إبرام . إنجاز برنامج عملهاعلى جمعيات المهنية برامج لمواكبة ال - عقود إبرام 
لتصدير لمواكبتها اعقود لتنمية الصادرات مع المقاوالت العاملة حاليا أو الواعدة في مجال 

  . على المستوى الدولي تنفيذ سياستها التسويقية التنمويةفي
 

ل توجيه مجهودات ع من أجتستهدف التدابير المتخذة القطاعات والسل :األنشطة القطاعية 
 إلى المنتوجات المتوفرة العرض وإلى عمليات خاصة لفائدة اإلنعاش على الخصوص

قطاعات السيارات وترحيل الخدمات والكهرباء والصناعات الغذائية ومنتجات البحر والنسيج 
  .وصناعة الجلد واألدوية

  
لمغربي لتنمية ة المركز اعادة هيكلإلتهم التدابير المتخذة  :األنشطة ذات الطابع المؤسساتي 

  . مع مهامه االستراتيجية الجديدةالصادرات لمالئمته
  

إنهاء أشغال وضع مشروع التكتالت عبر  تعزيز شبكة المقاوالت العاملة في مجال التصدير 
مع   و(ONUDI)  الذي استفاد من التعاون الدولي مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

والذي يهدف إلى تشجيع المقاوالت على تأسيس شبكات قادرة على الحكومة اإليطالية 
  . مواجهة  المنافسة  العالمية وتنمية العرض من الصادرات على مستوى األسواق الخارجية

  
 بوضع توجهات جديدة الحتضان هذا المشروع وضمان استمراريته على 2011ستتميز سنة 

 التعاون أن الفترة المخصصة لهذا  ير على اعتبارالصعيد الوطني لتنمية التكتالت من أجل التصد
  .2010ستنتهي مع  نهاية سنة 

  
على ضوء التوصيات  مواصلة التنقيب عن العرض للتصدير وتنميته على المستوى الجهوي 

، ستتم بلورة برنامج عمل 2010الصادرة عن القافلة الجهوية للتصدير التي تم تنظيمها سنة 
مة األنشطة الترويجية ن جهوية للتصدير ومالءستتضمن تأسيس لجلكل جهة بالمملكة والتي 

  .لخصوصيات الجهات وكذا إنجاز دراسة حول العرض الموجه للتصدير لكل جهة
  

 سيتم تقييم التدابير التي تم اتخاذها من طرف تقييم التدابير المتخذة لدعم اإلنعاش التجاري 
 ستقوم وزارة ،وفي هذا اإلطار. 2010 و2009الحكومة لدعم المقاوالت المصدرة سنتي 

التجارة الخارجية ببحث لدى المقاوالت المستفيدة لتقييم مدى االنعكاس الفعلي للدعم المذكور 
 .عبر النتائج التجارية المحصل عليها

  
 : عبرنظيم وتسهيل المبادالتت 

 
 ؛لهية نصوص التطبيقال المتعلق بالتجارة الخارجية و13-89  رقم القانونواكبة تطبيقم 

 

 وذلك  المزدوجاالستعمالتعزيز المراقبة اإلستراتيجية للواردات والصادرات للمواد ذات  
 ؛عبر وضع مشروع قانون لهذه النوعية من المواد ووضع الئحة وطنية لمراقبتها

 

 . حول تسهيل المبادالت" الدوحة"تبسيط المساطر وفقا لإلطار القانوني الجديد لبرنامج  
اإلطار الجديد التزامات جديدة على مستوى تبسيط وتعزيز الشفافية، وذلك سيترتب عن هذا 

في إطار المشاركة الفعالة في المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة واإلتحاد األوربي في 
 .ما يتعلق بتسهيل المبادالت
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 خالل مراقبة الواردات والصادرات مننظام ل عبر وضع تعزيز مراقبة الصادرات والواردات  
 والتصدير وكذا نظام الحصص للتعاريف واإلعفاءات االستيراداللجوء إلى نظام تراخيص 

 التجارية االتفاقياتالجمركية طبقا للقانون حول التجارة الخارجية والتعهدات الملتزم بها برسم 
 الثنائية والمتعددة األطراف؛

  

 الخارجية الذي تشرف على إنجازه  فيما يخص المساطر الشكلية للتجارةإعتماد الشباك الوحيد 
 الوكالة الوطنية للموانئ وذلك عبر وضع مخطط تقني خاص بوزارة التجارة الخارجية ؛

  

عبر تفعيل اإلجراءات تعزيز اجراءات الدفاع التجاري من أجل حماية االقتصاد الوطني  
لك على ضوء نتائج والموازنة وكذا اإلجراءات الحمائية وذ المتعلقة بالمنافسة الغير الشريفة

 ؛األبحاث الميدانية العمومية ، طبقا لقواعد المنظمة العالمية للتجارة
  

 من خالل القتصاد الوطني  عبر مواصلة مسلسل انفتاح اوتنويع العالقات التجارية  تعزيز 
اهم هذه االتفاقيات سوست. إبرام اتفاقيات التبادل الحر سواء على المستوى الثنائي أو الجهوي

 :تحرير المبادالت وانفتاح البالد على باقي العالم وذلك بفي 
  

 2011سنة خالل عبر مواصلة لتجاري المتعدد األطراف المساهمة في توطيد النظام ا 
  "الدوحة" ستفرز مفاوضات ،وفي هذا اإلطار. األنشطة المسطرة مع المنظمة العالمية للتجارة
  يتعلق بتقوية اللجنة الوطنية للمفاوضات؛التزامات جديدة بالنسبة لبالدنا خصوصا فيما

 

التفكير حول انخراط المغرب ضمن النظام اإلجمالي للتفضيليات التجارية عبر انطالقة إنجاز  
 الدراسة لقياس انعكاس هذا االنخراط على المبادالت التجارية وعلى االقتصاد الوطني؛

  

بي وذلك التحاد األورالمغرب بادماج نتعزيز العالقات مع الدول االوربية بهدف تعميق ا 
في هذا . بواسطة تنفيذ األنشطة المسطرة ضمن الوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم

إلى تأسيس اتفاقية للتبادل الحر  بانطالقة مفاوضات تهدف 2011طار،  ستتميز سنة اإل
الخدمات ة حول تجارة بي وذلك تبعا للمفاوضات اإليجابيرمعمقة وشاملة  مع االتحاد األو

 وحق اإلنشاء؛
 

 :جنوب عبر-إعطاء دينامية جديدة للعالقات جنوب 
 

إصالح اإلطار القانوني المنظم للعالقات مع الدول العربية لالستفادة من التعاون  
  ؛...قتصادي والتجاري في إطار المنطقة الكبيرة للتبادل الحر العربية ومعاهدة أكادير،اال

  

          الواعدة للدول اإلفريقية غير العربيةتعزيز تواجد المغرب باألسواق  
"UEMOAو CEMAC"وتهم األنشطة المسطرة التوقيع   . لتنويع صادراتنا المغربية

والتطبيق للمعاهدة بين المغرب واتحاد دول إفريقيا الغربية وكذا المفاوضات حول اتفاقية 
 سيتم تعزيز العالقات ،الصددوفي هذا . التبادل الحر بين الدول الساحلية الصحراوية

االقتصادية واالجتماعية مع الدول اإلفريقية وذلك عبر دعم تنمية المبادالت التجارية مع 
هذه الدول في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة المقاوالت التي تعمل في مجال 

 المغربية لتكاليف عمليات  تطوير المقاوالتويتضمن هذا الدعم تحمل الدولة . التصدير
العاملة في الدول األفريقية خاصة  فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض الدولية والملتقيات 

 لبعض  استكشافيةدراسات تجاريةوإنجاز " ت التصديرقافال"وبعثات رجال األعمال 
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األسواق األفريقية من طرف مكاتب استشارة وطنية  لفائدة رجال األعمال المغاربة وكذا 
وتجدر اإلشارة في األخير، إلى أن الدول . اإلفريقيةالمغربية ون المقاوالت لقاءات بي

رب وإعفائها بشكل كلي من غاإلفريقية الفقيرة استفادت من عملية إلغاء ديونها اتجاه الم
 .    ةالرسوم الجمركية أثناء ولوجها إلى األسواق المغربي

  

ألنظمة التفضيلية التجارية بين الدول إعطاء دينامية لمخطط التعريفة التفضيلية لفائدة ا 
 اإلسالمية؛

  
 .  مواصلة تنفيذ معاهدة التبادل الحر مع الواليات المتحدة األمريكية 

 
 : الذي يهدف إلىإنشاء مرصد التجارة الخارجية 

  
 التجارة الخارجية؛ب المتعلقةجمع ومعالجة المعلومات ذات القيمة المضافة  

  

  األسواق واألنظمة والمنافسة؛إنجاز أشغال اليقظة حول تطور 
 

المساعدة على أخذ القرار من طرف الدولة عبر تقييم السياسات والنتائج في مجال التجارة  
 .  الخارجية

 
لمديري  مركز التوثيق ووضع التصميم اترقيمتعزيز أدوات التواصل واليقظة المعلوماتية عبر  

 لنظام المعلومات بالوزارة؛
  

وطني للتجارة الخارجية من أجل إنجاز مهامه خاصة منها الدراسات دعم المجلس المواصلة  
  . المتعلقة بالتجارة الخارجية وتنظيم جائزة التصدير

 
    السياحة والصناعة التقليدية 5.3

  
 لفائدة وزارة السياحة والصناعة التقليدية 2011تبلغ االعتمادات اإلجمالية المرصدة برسم سنة 

  :درهم موزعة كما يلي  1.040.844.000ما قدره 
  

 درهم ؛   248.504.000 ............................ نفقات الموظفين-
 درهم ؛  96.000.000 ........... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
 . درهم  696.340.000 ............................ نفقات االستثمار-

  

  :خل هذه الوزارة كما يليوتتوزع هذه اإلعتمادات حسب مجاالت تد
  

   السياحة 1.5.3
  

 604 202 000 ما قدره 2011يبلغ الغالف المالي المخصص لقطاع السياحة برسم سنة 
  : درهم موزعة كاآلتي  
  

 درهم؛  139 862 000 ........................... نفقات الموظفين-
 درهم؛  68 000 000 ........... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
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 . درهم 396 340 000 ........................... نفقات االستثمار-
  

، عرفت مساهمة قطاع السياحة في الناتج الداخلي الخام تطورا ملموسا 2009 و 2001ما بين 
  .  منصب شغل مباشر425.000 ما يناهز يحدث ، علما أن هذا القطاع %9لى إ %4إذ انتقلت  من 

  

ظرفية الحالية التي تطغى عليها األزمة االقتصادية العالمية تبقى المؤشرات بالرغم من ال
رؤية "لى األهداف المسطرة في إطار إالمسجلة من طرف قطاع السياحة مشجعة مقارنة بالنظر 

  .و كذلك بالمقارنة مع الدول المنافسة"  2010
  

 تطور عدد السياح الوافدين .1
 

 مليون سائح بارتفاع 8,34 ما قدره 2009 إلى متم سنة بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب
     بالنسبة إلسبانيا، % -10  بالنسبة لكرواتيا،% -12 مقابل 2008 مقارنة مع سنة %6يقدر ب 

  .  بالنسبة لتركيا % +1  بالنسبة لتونس و%- 2
  

انطالقة ، سنة 2001بين % 8و هكذا سجل قطاع السياحة ببالدنا ارتفاعا سنويا قارا بمعدل 
سنة خالل  ، علما أن المنظمة العالمية للسياحة توقعت نموا للسياحة العالمية 2009و" 2010رؤية "

  . %2,2 بحوالي 2009 بعد التراجع الذي تم تسجيله سنة %4 و %3 يتراوح  ما بين 2010
  

راجعا ، فقد عرفت ت2009أما بالنسبة لعدد ليالي المبيت بمؤسسات اإليواء المصنفة خالل سنة 
مقارنة مع % 22، في حين عرفت تطورا إيجابيا بنسبة 2008مقارنة مع سنة % 3,1طفيفا بنسبة 

  . 2009 مليون ليلة مبيت سنة 16,2، حيث تم تسجيل حوالي 2000سنة 
  

 بلغ عدد الوافدين إلى 2010وتجدر اإلشارة إلى أنه خالل الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 
كما . 2009مقارنة مع نفس الفترة من سنة % 10,4 مليون سائح بزيادة نسبتها 65,المغرب ما يناهز 

%. 12 مبيت مسجال ارتفاعا بنسبة   ليلة10,6وصل عدد ليالي المبيت المنجزة خالل نفس الفترة إلى 
  .)%18+(و الغير المقيمين ) %18+(هدا االرتفاع هم على السواء المقيمين 

  
لمصدرة للسياح يظهر أن ارتفاع عدد ليالي المبيت يعود إلى النتائج ومن خالل  تحليل األسواق ا

 %35+ و السوق البريطاني ب %18+اإليجابية التي تم تسجيلها من طرف الجالية القاطنة ب 
  .%7+ و العربي ب %13+ و اإليطالي ب %12+واإلسباني بنسبة 

  
 2010 من يناير إلى يوليوزو قد عرفت نسبة امتالء الغرف السياحية خالل الفترة الممتدة

  .%44 ليستقر في حدود 2009 مقارنة بنفس الفترة من سنة نقطتينارتفاعا ناهز 
  
  :دينامية االستثمار وتطور الطاقة اإليوائية .2

  
 تواصل دينامية االستثمار في المجال السياحي، إذ صادقت لجنة 2010عرفت سنة 

 اتفاقية استثمار جديدة في المجال 17، على 0102اإلستثمارات، خالل التسعة أشهر األولى من سنة 
 مليار درهم، مما سوف يمكن من رفع الطاقة اإليوائية ب 14,8السياحي بمبلغ إجمالي يقدر ب 

  . منصب مباشر و قار4 300 سرير إضافي وإحداث ما يناهز 40013.
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لغ إجمالي يقدر ب  اتفاقية استثمار سياحي بمب21، تم توقيع 2009ويجب التذكير أنه خالل سنة 
 منصب شغل مباشر وقار وطاقة إيوائية إضافية 8 480 مليار درهم حيث ستمكن من إحداث 10,8

 سرير بعد أن قدرت ب 164 612 سريرا لتصل الطاقة اإليوائية اإلجمالية إلى 12 679تصل إلى 
ة مع  مقارن%71 و 2008 مقارنة بسنة %7، أي بارتفاع بنسبة 2001سنة سرير في  97 000

  .2011 سنة 183 000، إضافة إلى تسطير هدف تحقيق طاقة إيوائية تناهز 2001
   

 بتدشين الشطر األول من محطتي السعيدية و مازاكان في حين ينتظر 2009وقد تميزت سنة 
  .2011 و محطة ليكسوس بالعرائش سنة 2010أن تفتتح محطة الصويرة موكادور خالل نهاية سنة 

  
 :خيل السياحيةتطور إيجابي للمدا .3
  

 مليار درهم إلى 29,2 انتقلت المداخيل السياحية من 2009 و2001خالل الفترة الممتدة بين 
 غير أنها سجلت زيادة بنسبة 2008مقارنة مع سنة % 5 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 52,8
  .السنة مليار درهم خالل نفس 22,5 مع العلم أنها لم تتجاوز 2000مقارنة مع سنة % 135

  
 مليار درهم 30,6، بلغت المداخيل السياحية 2010 يوليوز -بين ينايرالممتدة و في الفترة 

  . 2009مقارنة مع نفس الفترة لسنة % 6,9مسجلة ارتفاعا بنسبة 
  

وجدير بالذكر، أنه تفاديا للتأثيرات السلبية لألزمة المالية واالقتصادية العالمية على القطاع 
 في ظل تراجع أداء االقتصاد العالمي وانخفاض وتيرة النقل الجوي العالمي بنسبة السياحي الوطني و

باإلضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين مما قلص من حجم األسفار، اتخذت الحكومة % 4,1
الذي يهدف إلى اعتماد " 2009كاب "المغربية مجموعة من التدابير من بينها  المخطط اإلستباقي 

 بين القطاع العام 2009 للسياحة، إضافة إلى التوقيع على اتفاقية سنة  2010ر إضافية لرؤية تدابي
والخاص بتشاور مع مختلف الفاعلين في مجال السياحة لدعم قطاع السياحة خاصة عبر تعزيز 

  .  العمليات وإنعاش قطاع السياحة
  

  : األساسية التالية على المحاور2011ويرتكز برنامج عمل قطاع السياحة برسم سنة 
         

لى دينامية إسوف يرتكز تدخل الوزارة المكلفة بالسياحة على الحفاظ  : المنتوج السياحيتعزيز .1
مخطط و "المخطط األزرق"ال السياحي خاصة االستثمار و مواكبة المشاريع اإلستثمارية في المج

 إجراءات الدعم المتخذة لفائدة من خالل" فضاءات اإلستقبال السياحية"و" بالدي"ومخطط " مدائن"
اإلستثمار السياحي في إطار التحفيزات و اإلمتيازات التي تمنحها  السلطات العمومية للمنعشين 
والمستثمرين السياحيين مثل المساهمة المباشرة في إنجاز المشاريع و المساهمة في تمويل البنيات 

كذلك المساهمة عفاءات الضريبية والجمركية وية و تعبئة الملك الخاص للدولة واإلالتحتية الخارج
  .في تمويل التكوين المهني

  

 الذي يهدف الذي إلى إحداث 2010البرنامج المحوري لرؤية فيما يتعلق بالمخطط األزرق،  
 مليار 46 هكتار بكلفة تقدر بحوالي 3.000 سرير على مساحة إجمالية تبلغ 110.000

ات شاطئية جديدة بشراكة مع مجموعات  وطنية ويهم هذا المخطط إنجاز ست محط. درهم
وتهدف هذه المحطات إلى ضمان التنمية الجهوية المتوازنة كما ستمكن من .  ودولية رائدة

 بتدشين المحطات األولى من هذا 2009وقد تميزت سنة .  منصب شغل210.000إحداث 
 :المخطط وهي 
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 يونيو 19ة الوطنية للسياحة بتاريخ محطة السعيدية التي احتضنت الدورة التاسعة للمناظر 
 ؛2009

  

  .2009في أكتوبر محطة مازاكان بالجديدة  
  

و في إطار نفس المخطط ، سوف يتم افتتاح  محطتي موكادور بالصويرة وليكسوس بالعرائش 
 2011  و سنة 2010ل  نهاية سنة  اللتين من المنتظر أن تستقبل زبنائهما األوائل  على التوالي خال

علم بأن محطة الشاطئ األبيض بكلميم أعيد العمل بها وفق منهجية جديدة وأسندت لفاعل مصري مع ال
 .   مليار درهم1,5باستثمار يناهز ) بيكلتيروس(جديد 

  
  أما محطة تاغازوت بأكادير، فقد كانت تهيئتها موضوع اتفاقية وقعت خالل  شهر شتنبر 

" أليانس" مجموعة ة و صندوق اإليداع والتدبير و، بين الشركة المغربية للهندسة السياحي2010
وذلك من أجل إنجاز محطة سياحية إيكولوجية " شركاء الجنوب"و شركة " كولوني كابيتال"مجموعة و

  .  سرير8 000طاقة ايوائية تقدر ب فة وبكثافة ضعي
  

ات و أخيرا، فإن أشغال إنجاز الشطر األول من محطة وادي اشبيكة بطانطان، إحدى المحط
 على مساحة 2010سوف تنطلق خالل نونبر " المخطط األزرق امتداد" الشاطئية الثالث المكونة ل 

 .ر درهميي مال6 هكتار بكلفة إجمالية تناهز 500تقدر ب 
  

لتنمية  إلى ايهدف الذي  "  برنامج التنمية الجهوية للسياحة" وفيما يتعلق بمخطط مدائن  
، وذلك د الثقافي والمعماري لمختلف الجهات المغربيةتثمين الرصي عبر لسياحةالجهوية ل
تسع من خالل تأهيل  وذلك .المنتخبين والمهنيين والسلطات العمومية المحليةبين بشراكة 

 زاتاورزوتامودا باي والرباط ومكناس و وأكادير وطنجة والبيضاءفاس (وجهات سياحية 
 سرير في 75.000 أجل بلوغ  منفنادق االستيعابية للاتطاقالوالرفع من ) زاكورة  ومراكشو

  .2015أفق 
  

وقد تم التوقيع إلى حد اآلن، على مخططات التنمية الجهوية للسياحة المتعلقة بوجهات فاس    
بمبلغ استثماري ) 2015-2007(وأكادير ) 2012-2006(والدار البيضاء )  2006-2015(

- متعلقة بطنجة وتمودا باي وورزازاتكما أن المخططات ال.  مليار درهم47,35إجمالي يصل إلى 
زاكورة الرباط ومكناس فإن إعدادها يوجد في المراحل النهائية، في حين سيكون مخطط مراكش 

   . للسياحة2020موضوع دراسة مستقلة في إطار رؤية 
 

، فيهدف إلى رفع عدد ليالي المبيت خطط بالدي الخاص بالسياحة الداخليةلمأما بالنسبة  
 ماليين ليلة خالل 9ت الطابع التجاري والمصنفة بالنسبة لألسفار الداخلية إلى بالمؤسسات ذا

 30.000 وبلوغ طاقة استقبال سياحية تصل إلى 2003 مليون سنة 1,25 مقابل 2012سنة 
 60 و 20سرير في إطار محطات سياحية مندمجة على أراضي تتراوح مساحاتها بين 

 .اهكتار
 

 السياحية الثمانية التي تم انتقاءها إلنشاء هذه المحطات، من و للتذكير، فمن بين الوجهات
، في حين سوف يتم افتتاح محطتي سيدي 2010المتوقع  انطالق استغالل محطة إفران خالل نهاية 

والناضور ) واد المالح( أما محطات مهدية وبنسليمان. 2011عابد بالجديدة و إيمي أودار بأكادير سنة 
انتقاء المنعشين السياحيين على أن يتم التوقيع على اتفاقيات االستثمار و انطالق فقد تم ) رأس الماء(
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  .2011أشغال إنجازها سنة 
  
، و هي منتوجات سياحية منتقاة تعتبر منتوجات السياحية متعلقة ببعض األنشطة المتنوعة 

ولي في هذا تنميتها جزءا مهما من برنامج العمل إلنعاش قطاع السياحة نظرا لتطور الطلب الد
حيث يرتكز عمل الوزارة المكلفة بالسياحة على تطوير المنتوجات السياحية ذات . المجال

السياحة القروية (والمنتوجات ذات البعد التنموي الجهوي ) الكولف(القيمة المضافة العالية مثل 
مظالت الرياضات المائية والقفز بال(والمنتوجات ذات البعد التنموي المحلي ) والصحراوية

 ).           وسياحة الرحالت البحرية
          

 وقد قام قطاع السياحة بشراكة مع فاعلين عموميين وخواص بتفعيل إستراتيجية تهدف إلى 
ة وذلك من أجل زيادة تحسين القدرات وبنيات االستقبال  وتعزيز مسار التسويق وتنظيم حمالت للدعاي

ت المتوفرة في هذا اإلطار يمكن اإلشارة إلى الرياضات المائية وكأمثلة على المنتوجا. تدفق الزوار
بالداخلة وأكادير والقفز بالمظالت ببني مالل و ركوب األمواج بمير اللفت و الصيد بعرباوة والقطار 

 .الصحراوي السياحي الذي يربط بين وجدة وبوعرفة
  

إلى تعزيز األنشطة السياحية  هاتتنميأما فيما يخص السياحة القروية، فتهدف السياسة المتبعة ل
على تنظيم " فضاءات االستقبال السياحي"بالوسط القروي على أساس مقاربة جديدة حيث يقوم مخطط 

وقد مكنت اإلستراتيجية . عرض السياحة القروية من أجل الترويج للمواقع ذات مميزات خاصة
وية  بشفشاون والحسيمة و إفران  المتبعة في هذا المجال من تطوير وتسويق فضاءات للسياحة القر

وآزيالل و إدوتنان وإيموزار، علما أن األشغال المتعلقة بمخططات فضاءات اإلستقبال السياحي 
زات و زاكورة و شتوكة أيت باها و الراشيدية هي في  مرحلة  متقدمة، أما  مشاريع إنجاز ابورز

 . هي في طور التشخيص والمصادقةفضاءات بكل من تازة و فكيك و الحوز و مازاكان وتزنيت ف
 

 يهدف برنامج عمل قطاع السياحة في هذا المجال إلى ،إنعاش السياحة وتسويق المنتوجات .2
مواصلة ضمان النمو على مستوى األسواق التقليدية ذات األولوية باإلضافة إلى ولوج أسواق جديدة 

 مع وكاالت األسفار الكبرى و مواكبة واعدة وتسويق المنتوج السياحي المغربي عبر تقوية الشراكة
  .افتتاح محطات مخطط المغرب األزرق

  
في هذا اإلطار، تتدخل الوزارة المكلفة بالسياحة عبر المكتب الوطني المغربي للسياحة الذي 

  .  إذ تم تعزيز وسائله المادية والبشرية2010عرف إصالحا جذريا في إطار رؤية 
  

 مليون درهم 200خصصة للدعاية ارتفاعا ملموسا إذ انتقلت من وهكذا، سجلت إعانة الدولة الم
 مليون درهم 3.600 أي بميزانية إجمالية تصل إلى 2010 مليون درهم سنة 550 إلى 2002سنة 

 مليون درهم التي رصدت سنة 300، عدا اإلعتمادات اإلضافية بقيمة 2010-2002خالل الفترة 
 في إطار التدابير المتخذة لتفادي انعكاسات األزمة المالية  من طرف لجنة اليقظة اإلستراتيجية2009

  . العالمية على االقتصاد الوطني و دعم إنعاش السياحة الوطنية
  

و قد مكنت هذه التدابير المكتب الوطني المغربي للسياحة من تنفيذ خطة عمل استباقية من أجل 
لى نمو قوي ومستمر للمنتوج السياحي تسويق قوي  للوجهة السياحية المغربية من أجل المحافظة ع

 وإيطاليا وبلجيكا وايطاليا لتراجوإن وألمانيا فرنسا(األولوية  ذات األسواق المغربي على مستوى
 والشرق واليابان والصين وبولونيا روسيا ( واعدة جديدة و أسواق ولوج إلى ، هذا باإلضافة)واسبانيا

 ).كية وكندا و البلدان االسكندينافيةاألوسط وسويسرا والواليات المتحدة األمري
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و من أهم اإلجراءات التي اتخذها المكتب الوطني المغربي للسياحة خالل الفترة الممتدة من 

، في إطار تفعيل إستراتيجية تنويع  البرامج و الوسائل 2010 إلى حدود شهر يوليو 2009بداية سنة 
 :التسويقية، ما يلي 

  
 تم تنظيم حمالت مندمجة للتواصل من أجل اإلنعاش السياحي فيما يخص اإلنعاش السياحي 

 تموقع جيد  لوجهة مدينة مخصصة لألسواق الرئيسية المصدرة للسياح من أجل  ضمان
، حيث )السعيدية و مازاكان وموكادور وليكسوس(للمحطات األولى للمخطط األزرق مراكش و

 و كذلك من خالل القيام بعمليات تم إطالق  هذه الحمالت عبر وسائل اإلتصال التقليدية
 آليات الصحافة و العالقات العامة؛تسويقية موجهة على الشبكة العنكبوتية و باعتماد 

 
 تقوية الشراكات مع وكاالت األسفار الرئيسية، ت فقد تم تكثيف الشبكات التسويقيةعلى مستوى 

الشبكات ة في مجال  منها  مع وكاالت مختص4 عقد تسويق مشترك 46حيث تم التوقيع على 
 آخر ا عقد40علما أن ، "بوكر-إي"و "  أوبودو" "ت مينوتالس" "إكسبيديا "اإلفتراضية مثل

و قد مكنت هذه العقود من تكثيف عدد السياح الزائرين للوجهة . يوجد في طور المفاوضات
ة  السعيدي(أيضا للمحطات األولى للمخطط األزرق غربية خاصة لمدن مراكش وأكادير والم
في نفس السياق يتم العمل على وضع منظومة تحفيزية لوكاالت و).  ووموكادورمازاكانو

 تسويق الوجهة السياحية رفع ديناميةجل دفعها إلى مضاعفة مجهوداتها واألسفار من أ
 المغربية؛

 
، فقد عمل المكتب الوطني المغربي للسياحة على تعزيز فيما يتعلق بتثمين المنتوج السياحيو 

مشتركة خاصة مع شركة الخطوط الملكية المغربية من خالل عمليات تسويق ط الجوي الرب
وفي هذا اإلطار، . يا و موسكوبالنسبة لوجهات مراكش و أكادير القادمة من ميونيخ و فارسوف

ات الشراكة مع المجالس الجهوية   مجموعة من اتفاقيالمكتب الوطني المغربي للسياحةقع و
لمغربية في بعدها الجهوي عبر تطور الوجهات السياحيه ا من أجل مواكبة قليمية للسياحةاإلو

تحسين آليات التواصل و الترويج والدعاية لهذه المجالس عبر تنظيم ورشات و مخططات عمل 
جانات المنظمة على مع الحرص على تسهيل مشاركتهم في مختلف التظاهرات الدولية و المهر

 الصعيد الوطني؛
 

 برنامج لمواكبة المحطات التي سوف إحداث فقد تم كبة السياحة الداخلية،أما بخصوص موا 
كمنتوج ترويجي وطني " بالديكنوز "تفتتح في هذا اإلطار كما تم العمل على تكثيف عالمة 

 موقع إلكتروني و مركز اتصال خاص بهذه العملية من أجل إحداثجذاب من خالل غني و
 ربي؛المغتلبية رغبات وانتظارات السائح 

  

 2004 فتجدر اإلشارة أنه على إثر انخراط المغرب منذ سنة  و فيما يخص تطورالنقل الجوي،
بين المغرب واإلتحاد "  السماء المفتوحة"تحرير األجواء المغربية عن طريق إبرام اتفاقية في سياسة 

 إلى 2002سنة  مليون مسافر دولي 6,4األوربي، فقد عرف النقل الجوي ارتفاعا ملموسا لينتقل من 
 22 علما أن عدد الشركات التي تنشط بالوجهة المغربية انتقلت من 2009 مليون سنة 12أزيد من 

  .ذات تكلفة منخفضة شركة  18 منها 2009سنة شركة  44 إلى 2002سنة شركة 
   

ورغم الظرفية غير المواتية على المستوى العالمي التي أدت إلى تراجع في حركة النقل الجوي 
 خالل  %15ولي، فقد سجل عدد الرحالت الدولية التي تربط المغرب بالخارج ارتفاعا بنسبة الد
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  . خالل  شتاء نفس السنة%20 و2009صيف سنة 
  

 ، بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطارات المملكة  2010وبرسم السبعة أشهر األولى من سنة 
لفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع  بنسبة  مليون مسافر خالل نفس ا6,4مقابل مسافر  مليون 7,5
17%.  

    

تعتبر األوراش الرامية إلى جعل المهن األساسية للنشاط ، على مستوى تقنين القطاع السياحي. 3
أكثر احترافية من ) االستقبال واإليواء وتوزيع األسفاروالنقل السياحي و اإلرشاد السياحي(السياحي 

سياحة وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات في جميع مهن السياحة و ذلك أولويات الوزارة المكلفة بال
 العمل 2010ففي هذا المجال يتواصل خالل سنة . عبر إصالح اإلطار القانوني المنظم لهذه المهن

 .على ضمان جودة المنتوج السياحي المغربي
 

اتجاه تمييز المنتوج ، تقرر أن تتم توجيه المجهودات في 2011 و في إطار برنامج العمل لسنة 
المغربي و ضمان استمراريته وجودته و إدخال مفهوم السياحة المستدامة وذلك عبر اتخاذ اإلجراءات 

  :التالية 
  

" شهادة"المة عبر إحداث عتحفيز المهنيين لتحسين جودة الخدمات السياحية عن طريق و 
 الجودة؛

 

 ؛يةوضع منظومة للرفع من مستوى تنافسية المؤسسات السياح 
  

مواصلة إصالح اإلطار القانوني المنظم لمهن السياحة خاصة نظام تصنيف الفنادق وتأهيل  
 مشروع قانون ينظم وكاالت األسفار؛الشبكة الفندقية و 

  

  .إنجاز برنامج عمل مندمج يضع التنمية المستدامة في قلب اإلستراتيجية السياحية 
  

 تفعيل عقد تنمية  فيتم العمل على مواصلة احي،أما فيما يخص مجال التكوين في المجال السي. 4
  من أجل 2012 خريج في أفق 62.000 الذي يهدف إلى تكوين 2012-2008الموارد البشرية 

  .مواكبة التطور الذي يعرفه قطاع السياحة وتلبية حاجيات المهنيين على المستوى الكمي والنوعي
  

وين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع فعلى المستوى الكمي، عرف عدد خريجي مؤسسات التك
خريجا  2275 إلى 8200-7200خالل الموسم خريجا  1680 منتقال من %35السياحة زيادة بنسبة 

، ويعزى هذا االرتفاع أساسا إلى نهج سياسة ترتكز على رفع وتعزيز 1020-0920خالل الموسم  
  .البنيات التحتية للتكوين

  

المجهودات من خالل مواصلة تعزيز البنيات التحتية سوف يتم العمل على تكثيف هذه و
تشخيص حيينها و تحسين تكوين المكونين ولمؤسسات التكوين والرفع من مردودية منظومة التكوين وت

  . مهن جديدة و إعادة تموقع المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة
 

الواردة في الرسالة الملكية الموجهة فتنفيذا  للتوجيهات الملكية السامية  ،2020فيما يخص رؤية  . 5
، عملت الحكومة على وضع 2009للمشاركين في الدورة التاسعة للمناظرة الوطنية للسياحة في يونيو 

  .  2020 و 2011استراتيجية جديدة للسياحة خالل الفترة الممتدة بين 
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مقتطف من رسالة جاللة الملك                                    

  إلى أشغال المناظرة الوطنية السابعة للسياحة

 " 2020 ؤيةر"ولهذه الغاية فإننا نهيب بحكومة جاللتنا وبكل الفاعلين والمهنيين لفتح ورش ....."

وفي هذا السياق ندعو الجميع للعمل على إنهاء انجاز الدراسات المعمقة , ""للسياحة المغربية

 2009 ارات إعداد التراب ذات الصلة وفتح الحوار بين مختلف المتدخلين قبل سنةوتحديد خي

 للسياحة 2020  البرنامج الجديد لرؤية- إبرام العقد 2010 وذلك حتى يتسنى لبالدنا خالل سنة

  .المغربية 

 وإننا لنتطلع إلى أن تتبلور هذه الرؤية الجديدة في استمرارية تجربة السنوات الست المنصرمة

وعلى ضوء الدروس المستخلصة منها مع السهر على ضمان تكامل وانسجام أكثر قوة بين القطاع 

السياحي الوطني وبين غيره من القطاعات االقتصادية واالجتماعية والسيما منها الصناعة التقليدية 

  ."والثقافة والفالحة والموارد الطبيعية

تم عرضه أمام صاحب الجاللة خالل شهر ويرتكز إعداد المخطط اإلستراتيجي الذي سوف ي
  : بمناسبة الدورة العاشرة للمناظرة الوطنية للسياحة، على أربعة مبادئ أساسية و هي2010نونبر

  
 التي مكنت من تطوير المميزات التنافسية 2010لى مكتسبات رؤية إ ضرورة االرتكاز  

 للسياحة المغربية؛
  

 داد التراب الوطني في مجال التشغيل واالستثمار؛  إرادة االنتقال إلى مقاربة مهيكلة إلع 
  

 تعزيز تنافسية السياحة المغربية؛ 
  

 .تطوير تميز السياحة المغربية مع جعل التنمية المستدامة محور هذه اإلستراتجية 
  

و ينتظر من اإلستراتيجية الجديدة للسياحة الوطنية خالل العشرية القادمة أن تشكل استمرارية 
ع التركيز على ضمان تقديم عرض سياحي صلب ومتميز ومتنوع ومتوازن مع األخذ  م2010لرؤية 

بعين االعتبار المميزات السياحية للجهات، و كذلك على استغالل عقالني ومستدام للموارد الطبيعية مع 
ت احترام الهوية السوسيوثقافية للساكنة المحلية لفضاءات االستقبال وأيضا على توزيع عادل لالمتيازا

  .السوسيوإقتصادية بين جميع العاملين في هذا القطاع
    

  الصناعة التقليدية  2.5.3
  

 ما قدره 2011يبلغ الغالف المالي اإلجمالي المخصص لقطاع الصناعة التقليدية برسم سنة 
  : درهم موزعة كما يلي436.642.000
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 ؛ درهم108.642.000 ............................ نفقات الموظفين -

  درهم؛28.000.000 ........... نفقات المعدات والنفقات المختلفة -

 . درهم300.000.000 ............................ نفقات االستثمار-
    

"  للصناعة التقليدية2015رؤية "يتوفر قطاع الصناعة التقليدية على إستراتيجية وطنية تسمى 
 والتي تهدف إلى تعزيز مكتسبات القطاع سواء 2015-0620تمت بلورتها في إطار العقد البرنامج 

على مستوى الحمولة الثقافية والفنية أو على المستوى االجتماعي وكذا وضع سياسة لتنمية مندمجة 
  .للقطاع للمساعدة على انبثاق نسيج لإلنتاج قوي ومهيكل

  
 بشكل فرديللصناع اإلستراتيجية إلى الرفع من رقم المعامالت هذه  ترمي ،وفي هذا اإلطار

  . على الصعيدين الحضري والقروي وتحسين ظروف عملهم
  

 مقاولة 300 منصب شغل جديد و115.000إحداث  2015ى هذه اإلستراتيجية في أفق وتتوخ
، ومضاعفة رقم معامالت الصناعة التقليدية ذات مرجعيا فاعال 20 إلى 15للصناعة التقليدية منها 

 مرات للصادرات بشكل منتظم من أجل 10 مليار درهم،  ومضاعفة 24 الحمولة الثقافية ليصل إلى
  . خريج في مجال  التكوين المهني للصناعة التقليدية60.000 ماليير درهم وكذا تكوين 7بلوغ 

  
على المحاور الرئيسية "  للصناعة التقليدية2015رؤية "ومن أجل بلوغ هذه األهداف ترتكز 

 :التالية
    
فاعلين نموذجيين يناط بهم دور أساسي في تحريك القطاع عبر بلورة قدرات العمل على انبثاق  

 وهؤالء الفاعلين محددة على مستوى التصدير وذلك في إطار مقاربة تعاقدية بين الدولة
 ؛وشبكات التوزيع

  

تنمية وتأهيل المقاوالت الصغرى والمتوسطة من أجل رفع اإلنتاج وذلك عبر المواكبة في  
 ن اإلنتاج والتكوين المستمر والتسويق؛يواالستشارة في ميادتقديم الخبرة 

  

ين الفرادى بالوسط الحضري والقروي عبر دعم يالعمل على تحسين دخل الصناع التقليد 
  اإلنتاج من أجل تحسين دخلهم وظروف عملهم؛

  

منتوج باألسواق الترويج لى الخصوص إلى تحفيز الطلب عبر وضع تدابير أفقية تهدف ع 
  .ام التكوين المهنيدفة وكذا تأهيل نظالمسته

  

وتجدر اإلشارة، أنه تم تحديد الغالف المالي الضروري لتفعيل مكونات هذه اإلستراتيجية في 
 مليون درهم خالل الفترة     1.000 مليار درهم بما فيها 82, في 2015-2006البرنامج -إطار العقد

 مليون درهم من أجل دعم إنجاز 154عاية و مليون درهم برسم عمليات الد489 منها 2006-2010
 مليون درهم برسم إعادة هيكلة 72 مليون درهم من أجل تأهيل نظام التكوين و285الدراسات و

  . مناطق األنشطة ومجمعات الصناعة التقليدية
  

ومنذ انطالقة تنفيذ البرنامج المذكور، سطر قطاع الصناعة التقليدية برنامجا طموحا شمل عدة 
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من اإلنتاج إلى التسويق باإلضافة إلى أنشطة أفقية تخص التكوين والسالمة الصحية والبيئة أوراش 
  .2010وسيتم تقييم المنجزات عند نهاية سنة . والتنظيم المؤسساتي

 على تنمية بنيات اإلنتاج والتسويق، وتعزيز الدعم التقني 2010وقد تم التركيز خالل سنة 
التنمية، وتطوير نظام التكوين المهني والتكوين المستمر، -البحثللصناع الفرادى، وتوسيع مجال 

 .وإنعاش الجودة، واالبتكار
   

  : وبالمقارنة مع األهداف المتوخاة تم تسجيل انجازات وازنة والتي يمكن تلخيصها فيما يلي
   

 علما أن الهدف األصلي هو 2009نة  مقاولة صغيرة ومتوسطة إلى غاية نهاية س345 إحداث 
  مقاولة؛300 إلى 200غ بلو

  

  تم تحديده كهدف لإلستراتيجية؛ فاعال15 فاعلين مرجعيين من بين 7انبثاق  
  

 ؛ قرى مماثلة في طور االنجاز7 قرى للصناعة التقليدية علما أن 7انجاز  
  

   مجمعا للصناعة التقليدية؛17تأهيل  
 

دف األصلي  مخططات هو اله6 مخططا جهويا للصناعة التقليدية علما أن 15وضع  
  لإلستراتيجية المذكورة؛

 

كما تم وضع برنامج داخلي . إنجاز برنامج طموح لإلنعاش بالخارج من طرف دار الصانع  
   اتفاقية؛24بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية في إطار 

 

 خالل % 17,9 وب2007 إلى 2006  خالل الفترة% 6,5ارتفاع رقم المعامالت للقطاع ب  
  .12% وذلك بمعدل نمو يبلغ 2008-2007الفترة 
  

 ستكون مدة إنجاز هذه االستراتيجية قد بلغت النصف ، وعليه ستتميز هذه ،2011خالل سنة 
السنة  بمواصلة إنجاز األوراش المفتوحة، وتعزيز مكتسبات القطاع وتسريع وتيرة اإلصالحات بهدف 

  .تحسين المؤشرات اإلستراتيجية للقطاع
  

 تعزيز برنامج عمل دار الصانع وذلك عبر المحاور 2011رسم سنة وفي هذا اإلطار سيتم ب
 :التالية

  
إنجاز   لليقظة وتتبع تتطور األسواق وكذا الشروع فيلجنةتطوير معرفة األسواق عبر وضع  

 دراسة لتقويم عمليات اإلنعاش والترويج؛
 

واأللمانية  فرنسيةتعزيز عمليات التنقيب و التسويق عبر تنظيم تظاهرات مع شبكات التوزيع ال 
األعمال المغاربة  تنظيم مهام لرجال و وكذلك مع موزعين بالمغرب،(Harrods)والبريطانية 

المعارض بالخارج وتنظيم أسابيع للصناعة التقليدية المغربية والمشاركة في إلى الخارج، 
  .بفرنسا والواليات المتحدة األمريكية وروسيا
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 والعامةالشؤون االقتصادية  6.3
  
لفائدة الوزارة المكلفة بالشؤون  2011سنة االعتمادات االجمالية المخصصة برسم لغ تب

  : كما يلي ة موزع، درهم80.059.000ما قدره االقتصادية والعامة 
  

   مـ دره26.059.000................................ نفقات الموظفين -
   م؛ـدره 40.500.000............... نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  .مـدره 13.500.000............................... نفقات االستثمار -

  
  التي2012-2008 مواصلة تنفيذ استراتيجية منتمكين اإلدارة ل االعتماداتهذه ستخصص 

 ائيةعلى تحسين اإلدارة ، وحماية القدرة الشرالمرتكزة تهدف إلى تعزيز ديناميية التنمية المستدامة 
المرصدة االعتمادات تخصص وفي هذا السياق، . وتعزيز االقتصاد االجتماعي واإلصالحات الهيكلية

 :لفائدة هذا القطاع لتمويل العمليات التالية
  

 : اإلجراءات التالية عبر ذلك لتنمية االقتصادية ول االقتصادية كوسيلة الحكامةتحسين  
 

قصد  في تنفيذ اإلصالحات  سجللتقييم التقدم الم من خالل إنشاء آلية تحسين مناخ األعمال 
 ودعم المغرب في تعريف وتحديد أولويات التنفيذ لتحسين المبرمجة المشاريع تناسق ضمان 

 مناخ األعمال؛
 

المغربي لإلداريين وللتذكير فقد  تم إحداث معهد عبر دعم لل الحكامة الجيدة ثقافة تنمية 
الشركات والمنظمات القتصاديين والمؤسسات الحكومية والمعهد المذكور من قبل الفاعلين ا

 إلرساء الحكامةفي نشر الممارسات الجيدة المعهد ويساهم . المتخصصة في هذا المجال
 الندوات وورش العمل وتوزيع الجوائز الشركات على المستوى الوطني من خالل تنظيمب

 المتعلقة بالحكامة الرشيدة؛
 .لالستثمار منظمة التعاون والتنمية -  وشمال أفريقياسط الشرق األولمبادرةدعم أوسع  

لى دعم التقارب االقتصادي لبلدان المنطقة وتشجيع الحوار السياسي لتعزيز وتهدف المبادرة إ
 في يساهم  و2009هذه المبادرة منذ نوفمبر يترأس المغرب  .النمو االقتصادي المستدام

 في ذلك الحلقات الدراسية ونشر المواد من خالل تنفيذ أنشطة االتصال بماتطويرها 
  الترويجية ؛ 

الذي لالستثمار منظمة التعاون والتنمية ل تعزيز مساهمة المغرب بمركز التنمية التابع  
وتتمثل هذه المساهمة في المشاركة الفعالة . يربط بين الدول األعضاء واالقتصاديات الناشئة
ع ضمان تطوير موقف المغرب مع مستوى في إغناء التفكير حول اقتصاديات المنطقة م

 .  المفاهيم وتفعيل سياساته وتسهيل ولوج منتجات هذه المنظمة إلى البالد
  

 من أجل  وطنية لتعزيز المشاريع الصغيرةإستراتيجيةاستمرار الحوار من أجل تطوير  
 من اجاإلندم التركيز على اإلستراتيجية وتقترح .االستقرار االجتماعيالشغل و فرص إحداث

، إنجاز 2011برسم سنة   الوزارة، تعتزم وخالل النشاط االقتصادي للعاطلين عن العمل 
دراسات منتظمة من أجل تحليل مدى فعالية وقابلية التدابير المتعلقة بالترويج للتنفيذ وذلك 

  .اإلستراتيجية ه إطالق هذلفائدة المقاوالت الصغرى جدا قبل
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 : عبر حماية القوة الشرائية 
 

لمنافسة، والحفاظ على القوة المخالفة لحرية االتحقيقات لكشف الممارسات إنجاز تكثيف   
تحقيقات إنجاز إطالق  2011ومن أجل ذلك، ستعرف سنة . ألكثر فقراالشرائية للفئات ا

 التحقيقات ومواصلة جديدة في مجاالت توزيع السيارات، ومنتجات األلبان والمياه المعدنية 
  في مجاالت الزبدة ومطاحن الدقيق وصناعة االسمنت؛ 2010بدأت في التي 

 

كذا  بشأن تحرير األسعار والمنافسة، و 99-06 أحكام القانون رقمحول التواصلتعزيز  
 المعدل لقانون المنافسة 30-08 التغييرات التي أدخلت بموجب القانون رقم حولالتواصل 

زها أساسا غرف الصناعة والتجارة وستهم الحملة التحسيسية المتوقع إنجا. راسعاألو
 والخدمات وكذا جمعيات المستهلكين؛ 

  

من خالل إدخال تحسينات على  مواصلة إرساء النظام اإلعالمي لحرية المنافسة واألسعار 
لمراقبة " سير العمل"، وإنشاء قاعدة بيانات مخصصة للمنافسة و نظام االعالمينظام العمل 

 .وتوحيد الوثائق والعمليات
   

مواصلة إنجاز العمليات المهيكلة من أجل  عبر إنعاش قطاع االقتصاد االجتماعي التضامني 
  : تقوم أساسا على، والتي 2020-2010جتماعي  اإلستراتيجية الوطنية لالقتصاد االبلوغ

  

 تعزيز وتنسيق سياسات االقتصاد االجتماعي على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛ 
  

 في مكافحة  مهمى لعب دوروقادر علفعال تضامني اجتماعي  اقتصاد نشوءالمشاركة في  
  االجتماعي؛ اإلقصاءالفقر وعدم االستقرار و

  

استغالل  وتثمين الموارد واإلمكانات ترشيد تنمية إقليمية متكاملة تقوم على  المساهمة في 
 المحلية؛ 

  

  .يقطاع االقتصاد االجتماعي والتضامنبالنسبة لتحسين الرؤية والمعرفة  
  

 التي تشكل حصة كبيرة من المهيكلةالمساهمة الفعالة في تنظيم األنشطة غير وهكذا، تعتبر 
 حجر الزاوية .كذا تحسن األنشطة المدرة للدخل على كامل التراب الوطنيد والنسيج االقتصادي للبال
 .بالنسبة لهذه اإلستراتيجية

 
  :ور األساسية التالية المحا وفي هذا اإلطار، يتكون برنامج عمل هذا القطاع من

 
مساهمة في تطوير ال في سياق تعزيز يدعم المبادرات المحلية لالقتصاد االجتماعي والتضامن 

. اللتيتاف-مكناسوالشرقية بالجهة المخططات الجهوية لتنمية االقتصاد االجتماعي التضامني 
–اد الذهب ووو زعير - زمور-سال–الرباط من وكذا دعم تنفيذ المخططات الجهوية لكل 

  عبدة ؛ -دكالةو الساقية الحمراء - بوجدور- العيون و السمارة-كلميمالكويرة و
  

 عبر المعارض توسيع عمليات الدعاية والتسويق المتعلقة بمنتوجات االقتصاد االجتماعي 
، تنظيم الدورة الرابعة من معرض االقتصاد 2011سيتم برسم سنة . الجهوية  للتسويق
- الشاوية :كل من الجهاتأربع معارض إقليمية في ي وذلك عبر برمجة االجتماعي التضامن

ستتميز هذه السنة .  بولمان-فاسوالحوز -تانسيفت - أزيالل  ومراكش -تادلةوورديغة 
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بالدعم الخاص لتسويق منتجات االقتصاد االجتماعي التضامني لجهة مراكش تانسيفت الحوز 
تسليط الضوء على منتجات الجهة وكذا المكتسبات عبر إنجاز طيلة السنة لتظاهرات تتعلق ب
 .  وفرص التسويق التي تتوفر عليها الجهة

  
ومات  ل، عبر إحداث نظام للمعتعزيز نظام المعلومات الخاص باالقتصاد االجتماعي التضامني 

 قتصاد االجتماعي من أجل تحكم فعال ومعرفة جيدة بالقطاع ؛الجغرافية واال
وتتجلى المهمة األساسية لهذا المكتب في . والتعاون وتعزيز خدماتهمواكبة مكتب التنمية  

تدبير التعاونيات بالمغرب وذلك عبر تجميع وفحص طلبات إحداثها وكذا التحفيز على ذلك 
وتجدر اإلشارة إلى أنه إلى غاية نهاية يوليوز . ودعم أصحاب الطلبات على المستوى القانوني

 تعونية مع العلم أن الوتيرة السنوية إلحداث 7.404حادات  بلغ عدد التعاونيات واإلت2010
 303التعاونيات قد تضاعف منذ انطالق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث انتقلت من 

ويجب التذكير بهذا الخصوص . 2009 تعاونيات سنة 610 إلى 2005تعاونيات خالل سنة 
  ؛2010ألولى من سنة  تعاونية تم إحداثها خالل السبعة أشهر ا509بان 

    
تنسيق العالقات عبر  خاصة  عية والقطاوراش اإلستراتيجيةاإلصالحات واألمواصلة مواكبة  

وتركيزها على  ة  القطاعيات برامج اإلصالحاندماجنحو مع التوجه أكثر مع البنك الدولي ، 
 . المستوى اإلقليمي وذلك من أجل مزيد من التكامل والفعالية

 

  بية السامية للتخطيط المندو 7.3
  

 ما قدره 2011يبلغ الغالف المالي المخصص للمندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 
  : موزعا كما يلي ، درهم387.005.000

  
 درهم؛ 229.005.000 ................................ نفقات الموظفين -
 م؛ـدره 84.000.000  .....       ........... نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
 .مـدره 74.000.000 ................................ نفقات االستثمار -

  
للمندوبية السامية للتخطيط لتفعيل إستراتيجية عملها التي عتمادات المرصدة إلتخصص اسو

 : ترتكز على المحاور التالية
  

دماج التوقعات متوسطة األجل اعتماد نهج جديد لتخطيط التنمية على المدى المتوسط وذلك با 
وفي هذا اإلطار ، ستقوم اإلدارة باقتراح . في كل من ميزانية الدولة وخطط التنمية االقتصادية

هذه االفتراضات ." 2030استشراف المغرب عام "االفتراضات والتوقعات في إطار برنامج 
عات المالية في حدود  لتحيين خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية والتوققاعدةسوف تكون 

 الميزانية االقتصادية؛
  

وتستند اإلجراءات . تأهيل النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية وإعداد الحسابات الوطنية 
  :المتخذة في هذا المجال على ما يلي 

  
 سيتم تغيير سنة األساس ، وفي هذا الصددمراجعة استعراض منهجيات الحسابات القومية 

 وحسابات كل ثالثة أشهرمؤشرات اإلحصائية، ونشر الحسابات السنوية ، واللهذه الحسابات
 هذا اإلصالح هو جزء من ).1997 في قاعدة 1993(  وفقا لنظام الحسابات القومية
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ممارسة منتظمة وفقا للقواعد والمعايير الدولية في هذا المجال لتغيير سنة األساس كل خمس 
كما تلتزم المندوبية . لهياكل اإلنتاجية للبلدسنوات كي تعكس بشكل أفضل التغيرات في ا

،  إحصائية جديدة مثل مؤشر اإلنتاج بإدخال مؤشرات2011سنة برسم السامية للتخطيط 
  ن وكذا مؤشرات التجارة الخارجية؛ومؤشر الرقم القياسي ألسعار المنتجي

  
. والمحلي تعزيز إعداد المعطيات اإلحصائية  والحسابات الوطنية على المستوى الجهوي  

وفي هذا اإلطار تهدف المبادرة الملكية إلى إعادة وضع تصور جديد للجهوية تتمتع في 
وبالتالي يجب اعتماد إستراتيجية جديدة لتطوير اإلحصائيات من . الجهات باستقاللية كبيرة

أجل دعم اتخاذ القرار على المستوى المحلي  خاصة عبر تعزيز العينات والتحقيقات من 
  يز التمثيلية على المستوى الجهوي؛أجل تعز

    
، خاصة عبر تعميم األخذ بعين االعتبار الجوانب توسيع مواضيع العمليات اإلحصائية 

 باإلضافة إلىحصائية وكذا آفاق تطور الساكنة وذلك أثناء إنجاز التحقيقات اإلالنوعية 
 مع .مات واالتصاالت باالعتماد على تكنولوجيا المعلولجمع اإلحصائيات ووضع إستراتيجية 

وفي هذا اإلطار، . داخل هذا القطاع األخذ بعين االعتبار كذلك، تعدد العمليات اإلحصائية
ومن أجل توفير معطيات دقيقة وذات مصداقية، ستواصل المندوبية السامية للتخطيط 
مجهوداتها الرامية إلى تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في عملية جمع 

 لجة ونشر المعطيات؛ومعا
  

عبر  ، 2011برسم سنة  الديموغرافية االجتماعية واالقتصاديةإعداد الدراسات مواصلة  
تقييم ومقارنة مؤشرات التنمية البشرية اإلقليمية إعداد حصيلة سوسيواقتصادية حول جهوية 

 . توسيع االستثمار االجتماعي في التعليم والصحة واإلسكانبفيما يتعلق 
  

إحداث وحدة تابعة  اهتمام خاص لتحديث المعلومات من خالل إيالءفة إلى ذلك ، سيتم وباإلضا
اإلستراتيجية، تعنى بجمع وتتبع ومعالجة اليقظة مكلفة بالذكاء االقتصادي و للمركز الوطني للتوثيق

 . وتوزيع وحماية المعلومات المفيدة للفاعلين االقتصاديين
  

، 2011ة وسوسيو اقتصادية وذلك عبر إنجاز، خالل سنة مواصلة القيام بدراسات ديموغرافي
حصيلة سوسيو اقتصادية جهوية الهدف المتوخى منها هو تقييم ومقارنة مستويات ومؤترات التنمية 

 تربوية، في عالقة مع -الجهوية التي بتم قياسها عبر مؤشرات التنمية البشرية والتحوالت السوسيو
 .ات الطبيعة االجتماعية في ميادين الصحة، والتربية واالسكانتوسيع الولوج إلى االستثمارات ذ

 
من جهة أخرى، ستولى أهمية خاصة لتطوير تحليل المعلومات الموثقة وتحسين سبل الوصول 

وستناط بهذه الوحدة مهمة . إليها وذلك عبر إنشاء وحدة مكلفة بالذكاء االقتصادي واليقظة االستراتيجية
ل اليقظة وكذا مساعدة المؤسسات الحكومية والمقاوالت في الولوج إلى نشر ثقافة وطنية في مجا

وستساهم هذه الوحدة، أيضا، في مالحظة وجمع وتحليل وتوزيع وحماية . المعلومة اإلحصائية
وللتذكير، فقد عرفت . المعلومة المفيدة لفائدة الفاعلين االقتصاديين وذلك من أجل تفعيل استراتيجياتهم

 وذلك من أجل المساهمة في تقييم المبادرة الوطنية 2007ين خريطة الفقر لسنة ، تحي2010سنة 
للتنمية البشرية وكذا اإلعداد، بمساهمة من برنامج األمم المتحدة للتنمية، للتقرير الوطني حول أهداف 

  .األلفية للتنمية وكذا اإلشراف على تأطير عملية إعداد التقرير الوطني للتنمية البشرية
  

ضافة إلى العمليات اإلحصائية العادية، باإل، فلة إنجاز التحقيقات اإلحصائية الكبرىمواص 
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  :يرمي برنامج عمل المندوبية السامية للتخطيط إلى إنجاز العمليات التالية
  

 وذلك باالعتماد على أسس 2010تتبع إنجاز التحقيقات الكبرى للبنيات التي انطلقت في  
نظام  ونفقات األسر واالستهالك وقيقات مجالت البطالةوتهم هذه التح. منهجية محنية

 البنيات اإلنتاجية والقطاع غير المهيكل؛ ونظام المؤشرات اإلحصائية والمعلوميات الجماعي
  

وتهم . 2014 سنة هإنجاز األشغال التحضيرية لإلحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إنجاز 
التقنية وكذا القيام بتجارب في الميدان، في هذه األشغال، على الخصوص، إنجاز الملفات 

 وذلك بغية التحقق المضمارإطار عملية رائدة للمناهج الجديدة والتكنولوجيا المعتمدة في هذا 
  .من فعاليتها

  

تسليط الضوء على المقاربة الجهوية في برامج التحقيقات اإلحصائية بالشكل الذي يسمح  
سيو اقتصادية وذلك، على سبيل الذكر، عبر التحقيق بإبراز المؤشرات الديموغرافية والسو

التحقيق  والتحقيق الوطني حول األنشطة والبطالةحول نظام المعلومات الجغرافي والوطني 
التحقيق حول االستثمارات  والتحقيق حول االستهالك ونفقات األسر والظرفي لدى األسر

طيات المحصل عليها انطالقا من هذه وستفيد المع. العمومية وكذا نظام المؤشرات اإلحصائية
التحقيقات في إنجاز استراتيجيات التنمية والمساعدة على اتخاذ القرار وتقوية التعاون بين 

 .المؤسسات وتحسين المردودية عبر عمليات التواصل وكذا تنظيم التظاهرات الرياضية
  
رسة علوم اإلعالم مالئمة تكوين أطر المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي ومد 

 وذلك عبر الرفع من عدد المهندسين واإلعالميين المتخرجين لمتطلبات إصالح التعليم العالي
بالنسبة للمعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي  اخريج 214 عوض 253ليصل إلى 
  ؛ علوم اإلعالملمدرسة بالنسبة ا خريج80 عوض 120ويصل إلى 

  
 أشغال تشييد المقر الجديد لمديرية اإلحصاء الذي، من المنتظر، أن تطوير الخدمات عبر إنهاء 

. ريات التخطيط، والمحاسبة العامة ومركز الدراسات واألبحاث الديموغرافيةييأوي مد
مقرات المديريات الجهوية والذي يهم اعطاء انطالقة مخطط تجديد  2011 سنة وستعرف

ات إلى تدعيم مسلسل الالتمركز وتقريب اإلدارة وتهدف هذه العملي. الدرجة األولى مقر طنجةب
  .من المرتفقين وكذا تقوية الرصيد العقاري لإلدارة

  
IV .القطاعات اإلدارية  

  

 الـداخـلية 1.4
  

 ما مجموعه 2011تبلغ االعتمادات اإلجمالية المبرمجة لفائدة وزارة الداخلية برسم سنة 
  : درهم، موزعة كما يلي19.974.463.000
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  ؛ درهم13.311.963.000  ..............................قات الموظفين نف-
  ؛   درهم3.120.000.000  ............. نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  ؛   درهم2.916.000.000  .............................. نفقات االستثمار-
  ؛  درهم   200.000.000 . الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية-
  ؛درهم      30.000.000  .......... صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني -
الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية  -

  ؛      درهم170.000.000  ..........................سفرالاإللكترونية ووثائق 

  ؛   درهم   226.500.000  ........ تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة-
   

 ضمن مواصلة تفعيل المخطط 2011تندرج ميزانية وزارة الداخلية المعتمدة برسم سنة 
 المتعلق بتدعيم اإلدارة الترابية والمصالح األمنية عبر الرفع من دينامية 2012-2008الخماسي 

حوالت السياسية مة مهامها مع التءالمصالح الالممركزة لهذه الوزارة بغية تعزيز فعالية تدخالتها ومال
  . واالقتصادية واالجتماعية واألمنية

  

  :شأن، يجدر التذكير باألهداف األساسية لهذه اإلستراتيجية والمتمثلة فيما يليلوفي هذا ا
  

 ترسيخ الديمقراطية المحلية عبر تحديث وتحسين تسيير اإلدارة الترابية؛ 
 

 الالممركزة؛  ية والتقنية للمصالحتعزيز الالمركزية عبر الدعم المستمر للقدرات اللوجستيك 
  

 الجماعات المحلية؛  في عالقتها مع مواردلإلدارة الترابية دعم االستقاللية اللوجستيكية والمالية  
  

بالمبادرة  مواكبة وتقديم الدعم المالي لألقاليم والعماالت من أجل تنفيذ المشاريع المرتبطة 
 للتنمية البشرية؛ الوطنية

  

 وزارة في مجال محاربة اآلفات والظواهر غير المتوقعة؛تطوير تدخالت ال 
  

 .تحسين التدابير األمنية 
  

  :ويمكن تفصيل أهداف برامج هذه الوزارة، حسب مختلف الهياكل التابعة لها، كالتالي
  

I - اإلدارة العامة:  
  

 لمواصلة 2011سيخصص الغالف المالي المرصد لإلدارة العامة لوزارة الداخلية برسم سنة 
إنجاز العملية المرتبطة بإعداد جوازات السفر البيومترية ووضع البنيات التحتية واللوجستيكية 
والموارد البشرية الضرورية لعمل اإلدارات المركزية والهياكل الالممركزة وأيضا تعزيز قدرة تدخل 

 .الوزارة بفعل تزايد اآلفات والظواهر غير المتوقعة
  

  :ذا الصدد فيما يليوتتلخص البرامج المسطرة في ه
  

   :على المستوى المركزي -1
  

تهدف البرامج المندرجة ضمن هذا المستوى أساسا إلى مواصلة تأهيل مقرات المصالح 
المركزية وتجهيز البنايات اإلدارية المحدثة باألثاث المكتبي والمعدات وتطوير وتأمين شبكات ووسائل 
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ة إنجاز األشغال المتعلقة بالبنايات المخصصة االتصال واإلرسال ووضع مخطط للتكوين ومواصل
  .إلعداد جواز السفر البيومتري وتجهيزها بالوسائل الضرورية لذلك

  
  :على المستوى اإلدارة الترابية  - 2
  

تتعلق البرامج المزمع إنجازها على هذا المستوى بمواصلة بناء مقرات العماالت الجديدة 
سيم اإلداري للمملكة وإنهاء أشغال بناء بعض مقرات العماالت والقيادات الجديدة المنبثقة عن التق

واألقاليم السيما سال ووجدة والنواصر، وتأهيل مراكز القيادات الموجودة بوسائل التنقل واألثاث 
المكتبي والمعلومياتي وكذا بوسائل االتصال واإلرسال وإنجاز أشغال تجهيز بمختلف العماالت 

  .واألقاليم
  
   :المدنية الوقاية  - 3
  

 ضمن برنامج عمل المديرية 2011تندرج معظم برامج الوقاية المدنية المسطرة بالنسبة لسنة 
العامة للوقاية المدنية الرامي إلى تقوية القدرات التدخلية لهذه المديرية لمواجهة اآلفات والظواهر غير 

ويدور برنامج المديرية . لمنكوبينوتوفير المساعدة الالزمة ل...) فيضانات، حرائق الغابات(المتوقعة 
  :العامة المذكور حول المحاور التالية

  
 تنمية الموارد البشرية وتحسين تدبير شؤونها؛ 

 
 مركزا لإلغاثة تابعة للقيادات والعماالت  واألقاليم 13تمديد تغطية التراب الوطني عبر إحداث  

وكذا إحداث ثالث  وحدات متنقلة  المحدثة مؤخرا وتزويدها بمعدات اإلغاثة ومعدات اإلرسال 
 للتدخالت الجهوية؛

  
 بناء مقرات إيواء عناصر وحدات متنقلة للتدخالت الجهوية وسيارات اإلسعاف؛ 

  
 بآيت  ملول؛ بناء مستودعات تخزين المبيدات على مستوى المركز الوطني لمكافحة الجراد 

  
 .تعزيز حظيرة السيارات المخصصة لإلغاثة 

  :ي اإلنعاش الوطن- 4
  

 كما "تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة" صندوقتتجلى أهم األوراش المندرجة في إطار 
 :يلي

  
 حماية واستصالح األراضي وإعادة  وتنمية البنيات التحتية المحلية وتجهيز المناطق الحضرية 

تشجير المساحات الخضراء وحفر اآلبار وتهيئة المسالك وكذا تنظيف وصيانة المساحات 
 لخضراء من أجل تحسين إطار عيش السكان؛ا

 

ذات نجاز مشاريع إلعبر تعبئة قدرات العمل المتاحة في هذه األقاليم  تنمية األقاليم الجنوبية  
 .المنفعة العامة والتجهيز
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II - إدارات األمـــن   
  

الح الشرطة ترمي االعتمادات المتعلقة باإلدارات األمنية التابعة لوزارة الداخلية إلى تعزيز مص
ومواجهة التحديات المنبثقة عن الظرفية األمنية الراهنة وكذا مواصلة تفعيل مخطط إعادة تنظيم 

  .وتحديث القوات المساعدة
  

  :األمــن الوطني -1
  

تهدف العمليات المبرمجة من طرف اإلدارة العامة لألمن الوطني إلى مواصلة المهام المنوطة 
وتتعلق . واجهة االنحراف وكذا تحسين نجاعة وسائل التدخل المتاحةبها السيما مكافحة اإلجرام وم

  :هذه العمليات بما يلي
  

 استكمال مشروع اإلرسال الرقمي على مستوى بعض مدن المملكة؛ 
  

 مواصلة تعميم نظام عدسات المراقبة على مستوى بعض المدن السيما أكادير ووجدة؛ 
  

  البشرية؛دعم برامج التكوين المخصصة لفائدة الموارد 
  

 تطوير وسائل اشتغال الشرطة التقنية والعلمية؛ 
  

 إحداث هيئات جديدة للشرطة؛ 
  

 ؛   )بطاقة التعريف اإللكترونية(استكمال بناء المراكز المخصصة لتسجيل الهوية  
  

 مواصلة تعميم البنيات المعلوماتية على مختلف مصالح الشرطة بالمملكة؛ 
  

 .على تطبيق مدونة السير الجديدةتطوير البنية التحتية المساعدة  
  

   :وات المساعدةــالق -2
  

، والتي تندرج ضمن 2011تتعلق العمليات المبرمجة لفائدة مفتشية القوات المساعدة برسم سنة 
  :ما يليفي مخطط إعادة تنظيم وتحديث القوات المساعدة، 

  
طقة الجنوب بأكادير استكمال وإنهاء عمليات بناء مقر األركان العامة للقوات المساعدة بمن 

 والثكنات التابعة لها؛
  

 نجاز الدراسات المتعلقة ببناء ثكنات جديدة في إطار مخطط إعادة تنظيم القوات المساعدة؛إ 
  

اقتناء المعدات وتوفير البنيات التحتية الضرورية إلحداث الوحدات المبرمجة في إطار المخطط  
 الخماسي المذكور؛

  
  . المساعدة المنتشرة بالجنوب بجانب القوات المسلحة الملكيةتجديد معدات وحدات القوات  
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  :   مراقبة التراب الوطني -3
  

 رفع التحديات األمنية السيما 2011يهم برنامج عمل مديرية مراقبة التراب الوطني برسم سنة 
 :مكافحة اإلرهاب والمحافظة على النظام العام للمملكة من خالل العمليات األساسية التالية

  
 تقوية الموارد البشرية؛ 
  تأهيل حظيرة السيارات العملية؛ 
  تعزيز الشبكة والحظيرة المعلوماتية؛ 
  منح المصالح وسائل التحرك والتدخل؛ 
 .اصلة إنجاز بناء البنايات اإلداريةمو 

 
  المالية  االقتصاد و2.4

  
ما قدره  2011المالية برسم سنة االقتصاد و لفائدة وزارة المرصدةتبلغ االعتمادات 

  : درهم وتوزع كما يلي000.659.3852.
 
  درهم؛.1.832.659.000  ................... نفقات الموظفين -
  درهم؛250.000.000  .... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
 . درهم303.000.000  .................... نفقات االستثمار-
 

مج عملها، على التكيف المستمر لتدخالتها مع تحرص وزارة االقتصاد والمالية، من خالل برنا
بيئتها المحلية والدولية، وإحياء النمو المستدام والعادل قصد التحكم في اإلطار الماكرو اقتصادي، 

 اإلصالحات الهيكلية، لدعم القطاعات اإلنتاجية وتحسين مناخ االستثمار وتمويل يواالستمرار ف
  .االقتصاد
  

  : في إطار المحاور اإلستراتيجية التالية2011ري لسنة يندرج البرنامج االستثما
  

 وفعالية نجاعة العامة وذلك لتعزيز موارد الدولة وضمان زيادة مواصلة تحسين تدبير المالية 
  :التالية األساسية اإلجراءات النفقات العمومية، وذلك عبر

  
ث النظام الضريبي  التي تهدف إلى تعزيز موارد الدولة من خالل تحديالجبائيةالسياسة  

 ؛ والجمركي
 

 تم إصالح نظام الضريبة على القيمة المضافة في اتجاه تحديد على المستوى الجبائي 
ن وم. ءمة عتبات الضرائبال، والتخفيض التدريجي في عدد المعدالت ومعفاءاتاال

 المنظمحيث توسيع الوعاء الضريبي، سيتم بذل جهد خاص لتسهيل إدماج القطاع غير 
، وذلك بهدف ضمان تنافسية عادلة وتشجيع االستثمار المهيكلقتصاد الوطني في اال

  ؛والتنمية المحلية
  

 تفعيل اتفاقيات الشراكة وتحرير المبادالت سيواصل المغرب على الصعيد الجمركي 
وستتم مواكبة هذه . الموقعة والرفع التدريجي للطابع المادي لتحصيل الرسوم الجمركية
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صلة اإلصالحات الرامية إلى تعزيز نظام محاربة تزوير الفاتورات العمليات عبر موا
  ؛والغش والتهريب

  
 إلى التحكم في نفقات التسيير عبر العمليات المتعلقة تهدف :تدبير الميزانيةسياسة مواصلة  

إلصالحات بالتحكم في المديونية العمومية وتعبئة التمويالت التفضيلية الخارجية لفائدة ا
  ؛تعزيز االستثمار العمومياالستعمال األمثل الموارد و بغية وذلك  ات األولويةوالمشاريع ذ

  
  : تهدف اإلستراتجية المتبعة إلى، اإلطارهذا في :تسريع تحديث تدبير المالية العمومية 

  
المدى النفقات على تعميم إطار خاصة عبر ، تعميم المقاربة الجديدة المرتكزة على النتائج 

جل أ المندمج للنفقات من ر، ومواصلة تطوير التدبي القطاعات الوزاريةعلى كافةالمتوسط 
لقد تم برسم سنة . دبير فعال وناجع للنفقة العموميةت وترشيد وتبسيط المسارات والمساطر

 تعميم إستعمال نظام التدبير المندمج للنفقات بكافة القطاعات الوزارية مع العلم أنه 2010
   العمل بهذا النظام كأولوية ستمكن من تطويره؛ سيتم تكريس2011خالل سنة 

 
 يتجلى هذا اإلصالح في إعداد نظام معلوماتي مركزي :مواصلة إصالح المحاسبة العمومية 

يمكن من تعميم واندماج تسجيل العمليات المحاسبية انطالقا من معلومات متأتية من مختلف 
 العمليات المتعلقة بالمحاسبة مجموعويأخذ هذا الورش بعين االعتبار . بنوك المعطيات

الموازنية والمحاسبة اإلدارية والمحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية وتتبع العقارات وتدبير 
  .الخزينة والتنقيط المحاسبي والتحليل المالي باإلضافة إلى تجميع الحسابات

 
 إصالح القانون  على2011سيتم العمل خالل سنة . إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية 

القانون التنظيمي لقانون المالية الذي سيكرس مبدأ تقييم األداء في تدبير الموارد العمومية 
كما يروم هذا اإلصالح . وتعزيز البرمجة المالية وكذا تنمية افتحاص السياسات العمومية

  . الرفع من نجاعة النفقات العمومية وتحسين التقائية السياسات العمومية
  

 من خالل إعادة هيكلة القطاع العمومي ودعم قطاع القروض الصغرى ز القطاع الماليتعزي 
  . من اجل توسيع مجال تدخله، وال سيما فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

  
 شهدت إنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية وفقا للقانون 2010وتجدر اإلشارة إلى أن سنة 

  .   تبييض األموال و تمويل اإلرهابالمتعلق بمكافحة
  

فيما يتعلق بأدوات التمويل، تم تعزيز اإلجراءات الحكومية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
عبر عقلنة وتعزيز النظام الوطني للضمان وتوسيع مجال تدخله وكذا عبر آليات لمواكبته على 

  .المستوى المالي والتقني وعلى مستوى الجهوي
  

تعلق بسوق رؤوس األموال ، سيتم اتخاذ المزيد من اإلجراءات لمواصلة عملية تأمين  فيما ي
السوق وتنفيذ المزيد من اإلصالحات مثل إصالح الشركة المسيرة  لبورصة الدار البيضاء، وإعداد 

  .المدونة النقدية والمالية وكذلك نظام الرقابة على القطاع المالي
  

ويشمل هذا المحور . عمومي وتوسيع مجال عمل القطاع الخاصإعادة هيكلة القطاع المواصلة  
اإلستراتيجي تنمية االستثمارات والمقاوالت العمومية بهدف تحسين الميزان التجاري، وإعادة 
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هيكلة بعض القطاعات ذات القيمة المضافة العالية قصد توسيع مجال المنافسة، وكذا تحسين 
اق للحكامة الجيدة وتعزيز العالقات التعاقدية بين حكامة المقاوالت العمومية عبر وضع ميث

زيادة ولة في التمويل من أجل التنمية وويتلخص تدخل الد. الدولة والمقاوالت العمومية
 : وفي هذا اإلطار سيتم اتخاذ تدابير من أجل تسهيل. ةياستثمارات المؤسسات العموم

 
لعمومية التي تتجاوز القدرات المالية تعبئة التمويل الالزم لتنمية االستثمار في الخدمات ا 

 للدولة؛
  

تعزيز استثمارات المؤسسات العمومية خاصة تلك التي تعمل في مجال الخدمات العمومية  
خاصة عبر الضمانات التي توفرها الدولة من مساهمتها في رسملة هذه المؤسسات ومنح 

  .   إعانة للتجهيز وذلك من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة
  

، المعتمدة من طرف باقي الوزارات، 2011اصلة مواكبة اإلصالحات القطاعية، خالل سنة مو 
لفائدة الفاعلين العموميين والخواص واألراضي التابعة لملك تعبئة العقار   في بذل جهودعبر 

 . بمختلف القطاعات كالسكن االقتصادي والصناعة والسياحةلتشجيع االستثمارالدولة 
 

تبسيط وتعزيز ل 2011سنة خالل ق ، ستعمل وزارة االقتصاد و المالية  وفي نفس  السيا
 على وضع اإلدارة المساطر عبر وضع اإلدارة اإللكترونية وتخليق الحياة العامة وتحسين الحكامة

وكذا اعتماد مقاربة ترتكز على  تداول المشترك مع . االلكترونية، وتخليق الحياة العامة و الحكامة
رى  للممارسات الجيدة وكذا األنظمة المندمجة للتدبير، إما من خالل اتفاقات الشراكة القطاعات األخ

 .أو من خالل مشاركتها في أشغال لجنة الحكومة اإللكترونية
  

  : ، عبر مواصلة  تحديث اإلدارة و تحسين جودة الخدمات 
  

 التوجيهات إنجاز أشغال بناء وتهيئ مقرات المصالح الخارجية للوزارة الالزمة لتفعيل 
الحكومية الرامية إلى تقريب اإلدارة من الموطنين وتقليص النفقات المرتبطة بالكراء وترشيد 

 تكاليف االستغالل؛
 

تسريع عملية إعتماد المعلوميات بالوزارة ووضع مخططات مديرية للمعلوميات خاصة  
 امة والخوصصة ومديرية األمالك المخزنية؛ بمديرية المنشآت الع

 
 إنجاز مشروعين يتعلقان بإفتحاص أنظمة المعلومات وإعداد مخطط لمواصلة مواصلة 

 وذلك من أجل ضمان استمرارية عمل اإلدارة وسالمة المعطيات 2011األنشطة خالل سنة 
 التي تنتجها الوزارة ؛والمعلومات 

 
مصالح اعتماد التعاقد داخل الوزارة من خالل تعميم هذه المنهجية على مختلف المديريات وال 

. الخارجية، باعتبارها وسيلة لتحسين الدبير إلى جانب إطار النفقات على المدى المتوسط
 من متابعة عمل المديريات بواسطة 2011وستمكن عقود األداء المتعددة السنوات خالل سنة 

 .مؤشرات األداء المتفق عليها
 

جة تهدف إلى منح مزيد من مواصلة نهج سياسة الالتركيز داخل الوزارة في إطار مقاربة مندم 
إعادة تحديد المهام والصالحيات المسؤولية للمصالح على المستوى الجهوي والمحلي وكذا 
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و يهدف هذا . للمستخدمين والعمالءوبتكلفة أقل والوسائل الالزمة لتوفير خدمات ذات جودة 
 :المشروع إلى

 
 التراب على كافة للمصالح الخارجية التوزيع الفعال للهياكل التنفيذية لضمان التغطية الكافية  

و هكذا تم إلحاق .  وإحداث المصالح الالممركزة الالزمة لمواجة الحاجيات الحقيقية الوطني
 على المستوى 28 % من موظفي الوزارة إلى المصالح الخارجية في مقابل% 68

 ؛المركزي
  

تحصيل وتدبير النفقات عدم تركيز المهن المرتبطة بالوزارة ويتعلق األمر بالجبايات وال 
 ذا األنشطة الجمركية والمراقبة؛األمالك الخاصة للدولة و كوتدبير 

  
رفع اإلعتمادات المخصصة للمديريات التي تتوفر على مصالح خارجية والتي تمثل أكثر من  

في أفق أن % 14تبلغ حاليا نسبة اإلعتمادات الالممركزة بنسبة .  من ميزانية الوزارة 4/3
 .من الميزانية اإلجمالية للوزارة% 42بال إلى تصل مستق

 
  العدل  3.4

  
 3.146.060.000 إلى 2011المرصدة لوزارة العدل برسم سنة اإلجمالية تصل االعتمادات 

  : موزعة كما يلي ،درهم
  

  درهم؛2.261.060.000:...................................... نفقات الموظفين-
  درهم؛00.0000.113:......................ت المختلفة نفقات المعدات والنفقا-
  . درهم000000.574.:...................................... نفقات االستثمار-

  
الصندوق " مليون درهم مبرمج في إطار 280يضاف إلى هذا المبلغ غالف مالي يصل إلى 

  ".الخاص لدعم المحاكم
  

ار ترجمة التوجهات الملكية السامية المتعلقة بإصالح قطاع وتندرج ميزانية هذه الوزارة في إط
  : القضاء والتي تتمحور حول األهداف التالية

  
 تعزيز استقاللية القضاء بهدف تكريس دولة الحق والقانون عبر تقوية دور المجلس األعلى  

ئه للقضاء بمنحه نظام خاص به كمؤسسة دستورية قائمة الذات ومراجعة نظام انتخاب أعضا
استجابة لمعايير الكفاءة والنزاهة وإدخال التمثيلية النسوية وكذا مراجعة نظام القضاء واإلطار 

 القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية؛
 

تحديث المنظومة القانونية للقضاء عبر تحسين مناخ األعمال، وضمان شروط المحاكمة  
عقوبات البديلة وكذا اعتماد سياسة جنائية باللجوء إلى وسائل بديلة لحل المنازعات وتطبيق ال

 ترتكز على مراجعة مدونة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وإحداث مرصد وطني لإلجرام؛
 

تحديث البنيات القضائية واإلدارية عبر اعتماد حكامة جديدة لإلدارة المركزية والمحاكم على  
المحايد وكذا اعتماد خريطة وتنظيم أساس يرتكز على التفتيش الدوري الصارم والحازم و

 قضائيين رشيدين يستجيبان لحاجيات اإلصالح؛ 
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تأهيل الموارد البشرية من خالل التقييم والتكوين األساسي والمستمر لفائدة جميع الفاعلين في  

" المؤسسة المحمدية لألعمال االجتماعية للقضاة و موظفي العدل"قطاع العدل وكذا تفعيل عمل 
 االهتمام الذي يوليه صاحب الجاللة ألسرة العدل؛لبلورة 

 
تسهيل ولوج المتقاضين  لوتعقيد وبطء العدالة  من هشاشة عبر الحدالرفع من النجاعة القضائية 

 تسريع وثيرة تنفيذ األحكام القضائية؛ و، وتحسين جودة األحكام والخدمات القضائيةإلى المحاكم
 

 وتمكين العدالة من المساهمة رتشاء واستغالل النفوذاالمحاوالت تخليق القضاء لتحصينه من  
  .فعيل الرقابتين الرئاسية والخاصةعبر الوسائل القانونية في تخليق الحياة العامة وكذا ت

  
  :وتتجلى أهم العمليات المبرمجة من طرف وزارة العدل فيما يلي

  
 ضاة وموظفي المحاكم؛مواصلة عمليات إعادة انتشار الموارد البشرية والرفع من أعداد الق 

 
تعزيز التكوين األساسي والتكوين المستمر للقضاة وكتاب الضبط وكذا المساعدين القضائيين،  

 وذلك على الخصوص عبر المعهد العالي للقضاء؛ 
 

تحسين البنيات التحتية والتجهيزات التقنية من خالل برنامج إصالح المحاكم ووضع شبكة  
  المتقاضين إلى المعلومات القضائية؛للتواصل ترمي إلى تيسير ولوج

 
تحيين القوانين واألنظمة عبر تعزيز آليات العدالة الجنائية بغرض الحد من االرتشاء وتعزيز  

  األموال؛تبييضدور القضاء في حماية االستثمار ومكافحة 
  

المحاكم عبر المحافظة على الوثائق القضائية ووضع نظام لتدبير الملفات تحديث مواصلة  
 والمكتبات وكذا إحداث شبابيك خاصة بالمعلومات القضائية؛

  
من  "كم قضاء األسرةامح"واألقسام المسماة  المحاكم االبتدائيةمواصلة برنامج تهيئة وتجهيز  

سيمكن هذا . سطات وبنسليماناء محاكم األسرة بالفقيه بنصالح وخالل إنطالق مشاريع بن
 توازن الحياة الزوجية؛البرنامج من تحقيق عدالة األسرة وكذا 

ورة وتينغير زاكازات وورزطنجة وسيدي إيفني و( بناء تسع محاكم ابتدائية انطالق أشغال 
، وذلك بهدف تفعيل إستراتيجية القرب عبر إحداث ) تاوريرتواليوسفية وبرشيد وابن احمد و

 محكمة ابتدائية على مستوى كل عمالة؛
 

طنجة والدارالبيضاء والجديدة وآسفي ووجدة  (فنائستانتهاء أشغال بناء وتوسعة سبع محاكم ا 
 وطنجة وقلعة السراغنة وأكاديربنسليمان و فاآن( محاكم ابتدائية 10و) القنيطرةوالناظور و

 ؛ )الناظورو والراشدية وابن مالل ووجدة والداخلة
 

ولة انطالق أشغال بناء مراكز القاضي المقيم بكل من آيت ورير وشيشاوة ودمنات وسبت كز 
 وطرفاية وسيدي يحيي؛

 
التي من بينها " مدونة األسرة"من أجل تعزيز تطبيق مبادئ " صندوق التضامن العائلي"إحداث  
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تقوية وتماسك واستمرارية الخلية العائلية وترسيخ مبدأ التضامن عبر دعم المرأة المطلقة 
 واألطفال ذوي الحقوق في النفقة؛

  
فاظ على حق الدفاع لفائدة المواطنين الذين يوجدون في تعزيز المساعدة القضائية بهدف الح 

 .أوضاع مادية صعبة
  

  إدارة السجون وإعادة اإلدماج4.4
  

 إلى 2011برسم سنة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج دة والمرصاإلجمالية عتمادات إلتصل ا
  : موزعة كما يلي ، درهم1.461.822.000

  
  درهم؛611.822.000  .....................:................. نفقات الموظفين-
  درهم؛525.000.000  :...................... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم325.000.000  :...................................... نفقات االستثمار-
  

 الخاص لدعم الصندوق" مليون درهم ضمن 120يضاف إلى هذا المبلغ غالف مالي يصل إلى 
  ".المؤسسات السجنية

  
 من تمويل برنامج العمل اإلستراتيجي للمندوبية العامة إلدارة السجون عتماداتوستمكن هذه اإل

 :وإعادة اإلدماج والذي يتمحور حول العمليات التالية
 
مواصلة توفير ظروف عيش وإيواء نزالء المؤسسات السجنية عبر تحسين المؤشرات   

 :المتعلقة ب 
  

ظروف إيواء نزالء المؤسسات السجنية التي ستعرف زيادة في معدل  المساحة المخصصة  
 متر مربع سنة  2,17 مقابل2011 متر مربع سنة  2,64 لكل سجين والتي ستصل إلى

 ؛ 42,7 %، أي بزيادة  2009 متر مربع سنة 1,85 و 2010
 

 15 إلى 2011صل في سنة  مستوى التغذية الذي سيشهد زيادة في المعدل اليومي الذي سي 
، أي 2008 دراهم لليوم سنة 5  و2009 و2010 سنتي لليوم ا درهم14 لليوم مقابل ادرهم

  ؛% 200بزيادة 
  

 الحفاظ على 2011سنة خالل  شروط النظافة والخدمات العالجية التي ستعرف أيضا  
م في اليوم  دره1,5 إلى  2008 درهم في اليوم سنة 0,7المعدل اليومي الذي ارتفع من 

 .% 114، أي بزيادة  2010 و2009سنتي 
 
  : وذلك من خالل 2011 تحسين الفضاء لكل سجين في سنة  

 
يرة إنهاء مشاريع بناء السجون المحلية التي في طور االنجاز والتي تهم مدن ت تسريع و 

 ؛ رأس الماء- مراكش  وأزرو  وفاس - مكناس واألوداية-توالل
 

قرب على صعيد المؤسسات السجنية بغية توطيد الروابط العائلية لفائدة  تحقيق إستراتيجية ال 
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السجناء والتعويض التدريجي للمؤسسات المعزولة والقديمة التي لم تعد مالئمة للمعايير 
ريرت و كلميم اواألمنية والفعالية والوظيفية، وذلك عبر انطالق أشغال بناء سجون محلية بت

 .و أصيلة
  
ضرورية إلعادة إدماج نزالء السجون عبر تطوير برامج التعليم والتكوين تعزيز الوسائل ال 

المهني واألنشطة الثقافية واإلجتماعية وتحسين األجرة اليومية الممنوحة لنزالء المؤسسات 
السجنية مقابل الخدمات التي يقدمونها والمؤدى عنها داخل المؤسسات السجنية وتحسبن مستوى 

يز أعداد الموظفين المكلفين بتقديم المساعدة اإلجتماعية لفائدة السجناء التأطير المتمثل في تعز
  حاليا؛ سجين200 سجينا مقابل 120لفائدة وذلك في أفق الوصول إلى مستوى موظف واحد 

 
تعزيز األمن داخل المؤسسات السجنية عبر تزويدها بأنظمة إنذار تمكن من المراقبة  

الل الرفع من أعداد الموظفين المكلفين بالحراسة، وذلك والمحافظة على سالمة النزالء من خ
  سجينا حاليا ؛12 سجناء مقابل 10في أفق الوصول إلى مستوى موظف واحد لفائدة 

 
تحسين مردودية موظفي المؤسسات السجنية عبر اعتماد دليل مهني يوضح المهام الواجب  

 الموكولة إليها ؛إنجازها بالنسبة لكل فئة من الموظفين حسب مختلف المهام 
 

 :تحديث تدبير الموارد البشرية وتطوير كفاءاتها عبر  
 

 تعميم المعلوميات على صعيد المصالح المركزية والمؤسسات السجنية؛ 
 

متابعة برنامج التكوين األساسي والتكوين المستمر ألطر إدارة السجون عبر إحداث مؤسسة  
من أجل تكوين موظفي هذه اإلدارة على للتكوين بالقرب من السجن المحلي لتيفلت وذلك 

  ؛الصعيدين النظري والتطبيقي
 

إبرام اتفاقيات شراكة مع فاعلين خارجيين بغية تكوين موظفي إدارة السجون على  
 ت المحاسبة والصفقات العمومية؛الخصوص في مجاال

  
 مع 2009مواصلة برنامج التكوين الذي كان موضوع االتفاقية الموقعة في فاتح يناير  

مؤسسة محمد السادس إلعادة اإلدماج اإلجتماعي والمهني للسجناء ومكتب التكوين المهني 
 .   سجينا4.692وإنعاش الشغل، والذي يهم تكوين 

 
  والتعاونالشؤون الخارجية  5.4

  
  إلى2011المرصدة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسم سنة اإلجمالية تصل االعتمادات 

  : موزعة كما يلي،درهم 1.909.257.000
  
  درهم؛1.264.983.000  ................... نفقات الموظفين -
  درهم؛534.274.000  .... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم110.000.000  .................... نفقات االستثمار-
  
ذلك بتحديث  و0112دف هذه االعتمادات إلى تمويل برنامج عمل هذه الوزارة برسم سنة ته
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المحافظة على مصالح البالد إلى من مواصلة المجهودات الرامية ينه تمكالجهاز الدبلوماسي المغربي ل
تصدير المنتجات والرقي بإشعاعها الثقافي والروحي وجلب االستثمارات األجنبية وتنمية بالخارج 

  .الوطنية وكذا تأهيل التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج
  

وتضاف إلى هذه االعتمادات، المداخيل الذاتية لمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة لمديرية 
الشؤون القنصلية واالجتماعية، الرامية على الخصوص إلى تعزيز الوسائل الموضوعة رهن إشارة 

فعيل التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة بالخارج خاصة عبر الت
التدريجي للخدمات القنصلية عن بعد ووضع البطاقة الوطنية اإللكترونية وجواز السفر البيومتري 

  .والتأشيرة المؤمنة وكذا ترقيم الحالة المدنية
  

  : أساسا بما يلي2011تتعلق العمليات المبرمجة برسم سنة  وفي هذا اإلطار، 
  

لمعلوماتية والتواصلية وتكوين الموارد تحديث آليات تدبير عمل الوزارة وتنمية أنظمتها ا 
 البشرية بهدف تمكينها من اكتساب ثقافة التدبير المبني على النتائج وكذا تقييمه؛

 
 : ية بالخارج خاصة من خاللالعقارمواصلة برنامج اإلنجازات  
 

 إتمام أشغال بناء مركب دبلوماسي بإسالم اباد؛ 
  

 ترميم السفارة المغربية بباريس؛ 
  

 ركب دبلوماسي بنواكشوط؛إنجاز م 
  

 ؛)فرنسا(بناء قنصلية بمدينة ليل  
  

 إنجاز مركب دبلوماسي بأبوظبي؛ 
  

 ؛)الغابون(إنجاز مركب دبلوماسي بليبرفيل  
  

 ؛)غينيا اإلستوائية(إنجاز مركب دبلوماسي بمالبو  
  

 .انطالق أشغال بناء مركب دبلوماسي بواشنطن 
  

زات العقارية للدولة بالخارج، يهدف مشروع قانون وفي إطار التدبير الفعال لبرنامج اإلنجا
 والتي تم إعدادها من طرف 2012-2009المالية إلى مواصلة إنجاز العمليات المسطرة خالل الفترة 

هذه الوزارة والمتعلقة باالقتناءات والبنايات العقارية المزمع إنجازها إليواء التمثيليات الدبلوماسية 
  . خفيض كلفة مصاريف كراء المقرات الحالية التي تثقل كاهل ميزانية الدولةوالقنصلية بالخارج بغية ت

  
تجهيزها وكذا  وتنمية عمليات إعادة تأهيل البناءات اإلدارية على الصعيد المركزي والخارجي  

التعاقد مع الفاعلين المتخصصين بشأن بعض الخدمات المتعلقة بعمل الصيانة وحراسة مقرات 
 ية والقنصلية؛البعثات الدبلوماس

 
  أعضاء السلك الدبلوماسي جميع فئات الموظفين خاصة برنامج التكوين المستمر لفائدة تعزيز 
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وسيتم دعم هذا البرنامج من خالل شروع األكاديمية الملكية للدراسات الدبلوماسية في . بالخارج
 والقنصلي من مزاولة مهامها المرتبطة على الخصوص بتكوين الموظفين في السلك الدبلوماسي
 أجل الرفع من كفاءاتهم والعمل على مطابقة هذه الكفاءات مع متطلبات الوظائف؛

  
دعم   الذي يهدف إلى(MEDA II)برنامج دعم اتفاقية الشراكة ل  الشطر الثالثإنجازمواصلة  

دة  إنجاز مختلف مكونات اتفاقية الشراكة عبر مدها بالخبرة والمساعفي  المغربيةمجهودات اإلدارة
 . لبلوغ هذا الهدف الالزمةاآللياتالتقنية و
 

   الجالية المغربية المقيمة بالخارج6.4
  

للوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة تصل االعتمادات المرصدة 
  : موزعة كما يلي،درهم 396.093.000 إلى 2011 برسم سنة بالخارج

  
  درهم؛15.093.000  ................... نفقات الموظفين -
  درهم؛195.000.000  .... نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم186.000.000  .................... نفقات االستثمار-

  
تندرج ميزانية هذا القطاع في إطار تفعيل إستراتيجيته التي تهدف أساسا إلى التطور التدريجي 

طنين المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة الديمقراطية الشاملة في جميع الهادف إلى تمكين الموا
  .ميادين األنشطة الوطنية مع الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم بالمغرب وببلدان اإلقامة

  
وتهدف هذه اإلستراتيجية، التي تم إعدادها بشراكة مع األطراف المعنية بتدبير الملفات المتعلقة 

اث سياسة جديدة تطوعية ومندمجة في مجال الهجرة ترتكز على المحاور األربعة بالهجرة، إلى إحد
  :التالية

  
 الحفاظ على الهوية الوطنية لألجيال الجديدة في أبعادها اللغوية والدينية والثقافية؛ 

 
الدفاع عن مصالح مغاربة العالم وتحسين وضعهم القانوني واإلجتماعي واإلنساني سواء بالمغرب  

 ان اإلقامة؛أو ببلد
  

المساهمة الفعالة لمغاربة العالم في مشاريع التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والبشرية بالمغرب  
 وإشراكهم في تدبير الشأن العام وفي أوراش التنمية البشرية؛

  
مواصلة مجهودات الوزارة في ميادين التحديث والترشيد عبر وضع نظام معلوماتي وتواصلي  

راسات قصد التعريف بقضية الهجرة في بعدها اإلجتماعي والبشري واإلقتصادي ناجع وتعزيز الد
 .والسياسي

     
 :       وترتكز إستراتيجية عمل هذه الوزارة على المدى المتوسط حول البرامج الثالث التالية

  
بي البرنامج الثقافي والتربوي الذي يهدف إلى خلق ظروف مالئمة لمواكبة وضمان اإلندماج اإليجا 

لألجيال الجديدة في بلد اإلقامة مع الحفاظ على روابطهم مع بلدهم األصل وذلك بإحداث مراكز 
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ثقافية بمختلف بلدان اإلقامة وتطوير نظام تدريس اللغة العربية بالخارج باإلضافة إلى تنظيم 
 ؛) الجامعات والمدارس الصيفية(إقامات ثقافية 

 
ز دعم الدولة المغربية للجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر  البرنامج االجتماعي الرامي إلى تعزي 

تحسين االستقبال واإلصغاء والتوجيه والتأطير وتقديم المعلومات واالستشارة من خالل الرفع من 
جودة الخدمات االجتماعية المقدمة على مستوى القنصليات وتعزيز الموارد البشرية والوسائل 

المصالح، وتقديم مساعدات لتمدرس أطفال الجالية ببعض بلدان اإلقامة المادية وتحسين قدرات هذه 
ونقل الجثامين إلى المغرب بالنسبة ألفراد الجالية الذين يوجدون في وضعية هشة وتنمية الشراكة 

 مع الجمعيات العاملة في هذا المجال؛  
 

دماج الكفاءات المغربية برنامج دعم الجمعيات الرامي إلى تعزيز قدراتها لتمكينها من تعبئة وإ 
البرنامج بالخارج في األوراش الكبرى للتنمية وذلك من خالل تكوين الفريق المشرف على 

 لجمعيات المغربية؛والمكونين وكذا تقوية قدرات تدخل ا
 

  : حول العمليات التالية 2011وفي هذا اإلطار، يتمحور برنامج العمل المعتمد برسم سنة 
  

 زارة خاصة عبر مواصلة مجهودات التحديث والترشيد؛تعزيز وسائل عمل الو 
 

تشجيع إنجاز الدراسات والبحوث والحوار حول هجرة المغاربة في مختلف أنحاء العالم، خاصة  
فيما يتعلق بدراسات موضوعاتية حول أنظمة التقاعد والضمان اإلجتماعي  للمغاربة المقيمين 

 بالخارج؛
 

ة بالمغرب كاليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، وتنظيم مواصلة العمليات السوسيو الثقافي 
 مخيمات صيفية وكذا تنظيم الجامعة الصيفية للمغاربة المقيمين بالخارج ؛

  
إحداث وتعزيز المصالح االجتماعية بالقنصليات المغربية بالخارج وتنمية الشراكة مع الجمعيات  

 الوطنية العاملة في هذا المجال؛
 

  برنامج إحداث مراكز ثقافية بدول االستقبال؛مواصلة وضع 
 

تعبئة مغاربة العالم على اإلستثمار المنتج بالمغرب وتكريس التدابير المتخذة من طرف الحكومة  
وتتعلق هذه . لفائدة الجالية المقيمة بالخارج من أجل مواجهة تداعيات األزمة االقتصادية العالمية

 : التدابير على الخصوص بما يلي
 

 حداث صندوق إلنعاش استثمارات مغاربة العالم؛إ 
 

 ة المهجر إلنشاء مقاوالتهم؛باك الوحيد لمواكبة وتوجيه مغارباحداث الش 
 

 بنفس شروط المقيمين بالمغرب؛" ضمان السكن"توسيع ولوج المغاربة المقيمين بالخارج ل 
  

إلعانة المخصصة باإلضافة إلى ذلك يتضمن الغالف المالي المرصد لفائدة هذه الوزارة ا
لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يهدف إلى توطيد الروابط التي تجمع المغاربة 
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وتهدف هذه اإلعانة إلى المساهمة في تطوير تعليم اللغة العربية . القاطنين بالخارج ببلدهم األصلي
  يةوالثقافة الوطنية والتعاليم الدينية لفائدة الجالية المغرب

  
  االتصـــال  7.4

  
 ما قدره 2011 المرصد لفائدة قطاع االتصال برسم سنةاإلجمالي يبلغ الغالف المالي 

  : كما يلي موزعا ،درهم 000.752.5231.
  
  درهم؛61.752.000 ............................................ نفقات الموظفين -
  درهم؛303.000.000 ............................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  درهم؛789.000.000 ............................................. نفقات االستثمار-
  . درهم370.000.000........... السمعي البصري الوطنيالنهوض بالفضاء صندوق -
  

  الوطني البصري السمعيفضاءإصالح ال مواصلة ويندرج برنامج عمل هذه الوزارة في إطار
  : عرف تحوالت همتالذي

  
 شتنبر 10 بتاريخ 663-02-2وضع إطار قانوني لتحرير قطاع االتصال عبر إصدار مرسوم رقم  

  الذي وضع حدا الحتكار الدولة في مجال البث اإلذاعي والتلفزي؛2002
 

 غشت 31ريخ  بتا212-02-1بموجب الظهير رقم " الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري"إحداث  
  لتلعب دور تقنين المجال السمعي البصري؛ ،2002

  
 المتعلق باالتصال السمعي البصري 2005 يناير 7 بتاريخ 77-03وأخيرا، إصدار القانون رقم  

  : تحرير الحقل السمعي البصري المغربي والذي تتلخص أهم أهدافه آما يليالذي أتم مسلسل
  

  الفردي و الجماعي؛ضمان حريات التعبير والرأي واالتصال 
 

 المساهمة في التنمية الثقافية واإلعالمية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي؛ 
دعم القطاع العمومي لالتصال السمعي البصري وتزويده بالوسائل الضرورية لمواجهة  

 تحديات الجودة و المنافسة و ألداء مهامه كمرفق عمومي؛
  

 .  صال وتنمية صناعة اإلنتاج السمعي البصريتشجيع االستثمار الخاص بقطاع االت 
  

  :في هذا اإلطار، ارتكز برنامج عمل هذه الوزارة على األعمال التالية
  

شركة الدراسات "و" الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة"في المجال السمعي البصري، مواكبة  
عقدي برنامج ، موضوع  في تنفيذ برامجهما)2M-صورياد" (واالنجازات السمعية البصرية

 وبين 2009 أكتوبر2بتاريخ " الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة" الموقعين على التوالي بين الدولة و
 واللذان يحددان األهداف الواجب تحقيقها 2010 يونيو 11 بتاريخ 2M-الدولة و صورياد

 .والوسائل المسخرة لبلوغها
 

 عقد البرنامج المبرم بين الدولة وهذه فان" الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة"فيما يخص  
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 يعزز دور هذه األخيرة ألداء مهمتها كمرفق عمومي في مجال 2011-2009الشركة لفترة 
اإلعالم والتربية والترفيه عبر دعم مالي للدولة، وذلك لتحقيق األهداف األساسية لهذه الشركة 

 :والتي يجدر التذكير بها كما يلي
  

 في مجال التلفزة الرقمية األرضية والراديو ذو الترددات المتغيرة تحسين التغطية الوطنية 
)FM(؛ 

 
تنويع البرامج للقناة التلفزية األمازيغية الجديدة والمحطة الجديدة إلذاعة الحسيمة وكذا تنمية  

 عمل القناة التلفزية للعيون؛ 
  

 تنمية اإلنتاج الوطني مع مراعاة تحسين جودة محتوياته؛ 
  

تعدد السنوات لتنمية الموارد البشرية أخذا بعين االعتبار لمتطلبات عقلنة تفعيل مخطط م 
 ؛النفقات العمومية وتحسين المردودية

 
، فان هذه األخيرة أبرمت مع الدولة عقد برنامج لفترة "2M-صورياد"فيما يتعلق بشركة  

رسم الفترة  الذي بموجبه تساهم الدولة في تمويل برنامجها الثالثي التقويمي ب2010-2012
 :المذكورة، وذلك عبر احترام االلتزامات التالية

  
 التغطية الوطنية من خالل إسهامها في تطوير شبكة التلفزة الرقمية األرضية؛ 

 
انجاز االستثمار الضروري لوسائل التلقي وما بعد اإلنتاج واإلرسال وبث البرامج من أجل  

 دين طبقا للمعايير التكنولوجية الدولية؛    ضمان استمرارية المرفق والجودة التقنية للمشاه
  

تحسين برمجة التلفزة عبر تمكين المشاهدين من اختيار أوسع لبرامج التلفزة العامة  
 والمتنوعة؛

  
من المعدل السنوي من  70%احترام التنوع الثقافي واللغوي عبر تخصيص على األقل  

 ؛لهجة الدارجة المغربيةباللغة العربية و األمازيغية أو بالتي تبث البرامج 
 ستعمالتحديث وعقلنة وسائل وإجراءات التدبير من خالل تنمية كل أشكال التعاون واإل 

في إطار عقود " 2M-صورياد"و" الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة"الموحد للوسائل بين 
 .مبرمة بين الشركتين

  
 :في مجال السينما، تفعيل إستراتيجية قائمة على 

  
عة اإلنتاج والمعالجة والتوزيع واالستغالل في المجال السينمائي عبر جلب تطوير صنا 

 االستثمارات الخارجية المباشرة لتصوير األفالم بالمغرب؛
 

 .تعزيز وتقوية الدور االجتماعي والثقافي والتربوي للسينما 
 

نتاج دعم اإلصندوق "وهكذا، فإن دعم قطاع السينما تطبعه استمرارية الدور الذي يلعبه 
في مجال مساندة منتجي األفالم ومستغلي القاعات السينمائية وكذا تأهيل " واالستغالل السينمائي

تجهيزات مختبر المركز السينمائي المغربي بغية تنفيذ أشغال تصوير األفالم السينمائية لمخرجي أفالم 
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  .مغاربة وأجانب مع احترام الضوابط والمعايير الدولية
 

المعهد العالي للمهن "وين الموارد البشرية في مجال السينما، تقرر إحداث ومن أجل تعزيز تك
الذي يوجد حاليا في طور البناء والذي يرتقب افتتاحه في الدخول الجامعي " السمعية البصرية والسينما

2012.  
  

ر التي وهكذا، وفي إطار اتفاقية التمويل الموقعة بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، فان األط
سيتم تكوينها بالمعهد المذكور سوف تسخر لتلبية حاجيات القطاعات السمعية البصرية والسينمائية 

  .والقطاعات األخرى الفنية المرتبطة بها
 

 :في مجال الصحافة، مواكبة تطور الصحافة الوطنية المكتوبة الرامية إلى
  

مواضيع عبر تحديث نظام لالتعددية وتنوع العرض على صعيد المحتويات و الدعائم وا 
تقوية التكوين وتأهيل تجهيزات وكالة المغرب العربي لألنباء وكذا توسيع تمثيلياتها اإلعالم و

على المستوى الوطني والدولي من أجل ضمان تأمين تغطية موسعة لإلحداث الوطنية 
 ؛والدولية

 

مج تخصصي وتوزيع وهكذا، فإن وكالة المغرب العربي لألنباء تعتزم مواصلة تفعيل برنا
المهام والوسائل التي من شأنها ضمان منتوج تستجيب جودته للضوابط المطلوبة، مما سيمكن هذه 

  .الوكالة من تثبيت تواجدها عبر المملكة وتقوية شبكة مكاتبها الدولية
 

مواصلة مساهمة الدولة في تأهيل المقاوالت الصحافية الوطنية والجهوية والمحلية في إطار  
م عقد برنامج جديد يربط الدولة بالفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الذي يرمي إلى إبرا

 مارس 11مج األول الموقع في مواصلة تطوير قطاع الصحافة على غرار عقد البرنا
 ؛2005

في مجال تكوين الصحفيين، دعم المعهد العالي لإلعالم واإلتصال عبر تجديد تجهيزاته  
ن خريجي هذا المعهد مع حاجيات سوق الشغل ومتطلبات التحوالت مة تكويءالتربوية ومال

 التي يعرفها القطاع السمعي البصري والصحافة؛
في مجال التعاون، مواصلة جهود التعاون مع الشركاء الوطنيين واألجانب بهدف تقوية  

ا كفاءات المؤسسات التابعة لوزارة اإلتصال والعاملة في المجال السمعي البصري والسينم
 .والصحافة

  
يضاف إلى ذلك تعزيز التواصل المؤسساتي الذي من شأنه المساهمة في إشعاع المغرب 

  .بالخارج والنهوض بصورته المؤسساتية، مما سيساعد على تحسين فضاء االستثمار الخاص
 

  تحديث القطاعات العامة  8.4
    

 برسم سنة ديث القطاعات العامةقطاع المكلف بتح لفائدة الاإلجمالي المقترح الغالف الماليبلغ ي
  :كما يلي ا موزع، درهم95.181.000 ما قدره 2011
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  درهم؛51.881.000  .......................... نفقات الموظفين -
  درهم؛16.400.000  .......... نفقات المعدات والنفقات المختلفة -
  .درهم 26.900.000  ........................... نفقات االستثمار-

  
المدرسة كذا  الوزارة و هذهتجهيز مصالحعالوة على   االستثمار المبرمجة،عتماداتستخصص ا

إلدارة، إلى مواصلة إنجاز الدراسات والعمليات المبرمجة في إطار اإلصالح اإلداري لالوطنية 
  .العامةوتحديث القطاعات 

  
إلى تحقيق األهداف  2011ة برسم سنالمزمع إنجازه من طرف هذه الوزارة برنامج ال و يرمي

  :األساسية التالية 
  

مواصلة عملية تحديث اإلدارة العمومية عبر إنجاز إستراتيجية تحديث القطاعات العامة وتفعيل  
راء حول الحاجيات والتطلعات بخصوص تحسين جودة توصيات الدراسة المتعلقة باستطالع اآل

 الخدمات المقدمة للمواطنين؛
 

 :رد البشرية خصوصا من خاللتحسين تدبير الموا 
  
 مواكبة اإلصالحات المتعلقة بالقطاعات االجتماعية وبنظامي التقاعد والتعاضد؛ 

 

ية اإللحاق، ومنح شواهد تبسيط المساطر المتعلقة بوضعية الموظفين الموجودين في وضع 
  واالمتحانات المهنية؛ وتنظيم المبارياتمعادلة الشواهد

  

وإنجاز دليل في هذا الشأن،  تقييم موظفي اإلدارات العمومية يدانتكوين أطر الوزارات في م 
وتنظيم االحتفال باليوم العالمي للمرأة الموظفة، وكذا إنجاز قاعدة للمعطيات المتعلقة 

 .وص التنظيمية للوظيفة العموميةبالنص
 

 تحسين الحكامة العمومية ودعم أخالقيات اإلدارة؛ 
 

، واقتناء service-public.ma تحسين محتوى بوابة  تطوير اإلدارة الرقمية من خالل 
المعدات الضرورية من أجل استعمال التكنولوجيات الجديدة لإلعالم والتواصل وإجراء حمالت 
تحسيسية للتعريف بمراكز االتصال وكذا تنظيم الجائزة الوطنية لإلدارة الرقمية المعروفة ب 

E-mtiaz؛ 
  

قي لألبحاث اإلدارية للتنمية الذي سيساهم في تلميع صورة إنهاء مشروع إنجاز المركز األفري 
بالدنا بالقارة اإلفريقية وكذا تعزيز العالقات اإلستراتيجية والسياسية بين المغرب ودول هذه 

 .القارة
  

ومن أجل دعم جهود مختلف الوزارات في االنخراط الفعلي في مسلسل إصالح اإلدارة وتحديث 
 للمساهمة 2011برسم سنة " صندوق تحديث اإلدارة العمومية"اصلة تعبئة القطاعات العامة، ستتم مو

في تمويل المشاريع المزمع إنجازها من طرف مختلف القطاعات الوزارية في مجال تحديث اإلدارة 
 .العمومية
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  ألمانة العامة للحكومة  ا9.4
  

 ما قدره 2011ة ألمانة العامة للحكومة برسم سنالمبرمج لفائدة ايبلغ الغالف المالي 
  : كما يلي ا موزع،درهم 64.985.000

  
  درهم؛43.415.000  ............................... نفقات الموظفين -
  درهم؛14.370.000  ................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم7.200.000  ................................ نفقات االستثمار-

  
إلى مواصلة تفعيل المخطط اإلستراتيجي لألمانة العامة أساسا  االستثمار تماداتعتهدف ا

  :حكومة الرامي إلى تأهيل قدراتها من خالل إنجاز العمليات التالية لل
   

تقوية البنيات التحتية المعلوماتية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال الترجمة الرسمية  
ة والتنظيمية المقترحة من طرف اإلدارات العمومية وكذا تحيين قاعدة لمشاريع النصوص التشريعي

 المعطيات التشريعية والتنظيمية؛
 

 وشبكة معلوماتية للتواصل الخارجي بين  Intarnetوضع نظام معلوماتي يضم شبكة لألنترانيت 
ة والشبكة األمانة العامة للحكومة ومختلف القطاعات الوزارية، وعصرنة وتطوير البنيات التحتي

 المعلومياتية و كذا وضع نظام للبحث اإللكتروني الخاص بالنصوص القانونية؛
  

 إعادة هيكلة لجنة الصفقات بهدف توسيع مهامها وتعزيز أنشطة تواصل األمانة العامة للحكومة  
 . بالموقع اإللكتروني لهذا القطاع1912من خالل نشر جميع أعداد الجريدة الرسمية منذ سنة 

  
من خالل اعتماد تقنيات التدبير المناسبة لتطوير قدراتها في ميدان " المطبعة الرسمية"نة عصر 

الطباعة ونشر المعلومات القانونية عبر استخدام تقنيات رقمية وكذا تعزيز الموارد البشرية بأطر 
 .ر على قدرات مهنية عالية المستوىفمؤهلة تتو
 

فئة ل للحكومة عبر وضع برنامج تكوين خاص تعزيز القدرات القانونية لألمانة العامة
المستشارين القانونيين التابعين لها وإحداث خلية تقنية مركزية تهدف إلى تفعيل برنامج التأطير والتتبع 

 .ومواكبة المصالح القانونية التابعة لمختلف القطاعات الوزارية
  

  المحاكم المالية  10.4
  

 164.845.000 ما قدره 2011اكم المالية برسم سنة لمحفائدة اتبلغ االعتمادات المرصدة ل
  : موزعة كما يلي ،درهم

  
  درهم؛70.536.000  ............................... نفقات الموظفين -
  درهم؛38.309.000  ................ نفقات المعدات والنفقات المختلفة-
  . درهم56.000.000  ................................ نفقات االستثمار-
  

تمكين المحاكم المالية من الوسائل البشرية واللوجستيكية لتحقيق  وتهدف هذه االعتمادات إلى 
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األهداف المحددة فيما يتعلق بمراقبة المالية العمومية وتدبير الملفات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات 
  : النتخابية وذلك عبرومراقبة اإلعانات الممنوحة لألحزاب السياسية ونفقات الحمالت ا

  
استكمال هيكلة المجلس األعلى والمجالس الجهوية للحسابات وذلك لبلوغ المستوى المطلوب  

 ؛ 2003لمسلسل دعم فعالية المحاكم المالية التي تم االلتزام بها منذ سنة 
 

 المهام اإلنجاز التدريجي لنظام تدبير األرشيف بصفة مؤمنة في إطار إحداث بنيات جديدة تناط بها 
المتعلقة بالتصريح بالممتلكات ومراقبة حسابات األحزاب السياسية واإلعانات التي تتلقاها من 

 الدولة؛
 

التعاون وتعزيز عالقات انفتاح المحاكم المالية على محيطها الوطني والدولي عبر تنمية العمل على  
 .جنبيةة الوطنية واألموميالشراكة مع مؤسسات وهيئات مراقبة المالية الع

  
  : إلى ما يلي2011وفي هذا اإلطار، يهدف برنامج عمل المجلس األعلى للحسابات برسم سنة 

 
مواصلة برامج االستثمار المتعلقة بانتهاء أشغال توسيع وتجهيز مقر المجلس األعلى  

للحسابات وبناء مقر المجالس الجهوية للحسابات بأكادير ومراكش وطنجة وفاس وبرمجة 
 مجلس الجهوي للحسابات بوجدة ؛انجاز مقر ال

 
تعزيز فعالية تدخل المحاكم المالية عبر تنمية الوسائل اللوجستيكية لوضع الهياكل المخصصة  

 للمهام الجديدة الموكولة لها؛
 

تنمية عالقات التعاون مع المؤسسات وهيئات مراقبة المالية العمومية الوطنية واألجنبية  
 ...).في مجال المحاسبةة للخبراء المجلس األعلى والهيأة الوطني(

  
  العالقات مع البرلمان  11.4

      
 ما 2011تبلغ االعتمادات المخصصة لفائدة الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان برسم سنة 

  : موزعة كما يلي ،درهم 28.656.000قدره 
  
  درهم؛17.739.000  ............................. نفقات الموظفين -
  درهم؛7.117.000  ...............قات المعدات والنفقات المختلفة نف-
  . درهم3.800.000  ............................. نفقات االستثمار -
  
 إنجاز العمليات اإلستراتيجية لهذه الوزارة التي تتمحور حول إنجاز هدف هذه االعتمادات إلىت

  :األهداف التالية
  

 البرلمان ومختلف البنيات الحكومية ؛تنسيق العالقات بين غرفتي  
 

 ضمان تتبع مسلسل مالءمة مشاريع النصوص التشريعية؛  
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 المساهمة في إغناء مشاريع النصوص وتحيين القوانين الجاري بها العمل؛ 
 

   .تطوير العالقات مع أعضاء البرلمان والفرق البرلمانية 
  

 2011بالعالقات مع البرلمان برسم سنة وفي هذا اإلطار، يتعلق برنامج عمل الوزارة المكلفة 
ا لتحقيق ه والتواصل لمصالحعملال المعلوماتية ووسائل ا حظيرتهتحديثوها  مقرأساسا بتوسيع

 .األهداف المسطرة
 

   التكاليف المشتركة 12.4
  

   التسيير 1.12.4
    

 ما قدره 1120تبلغ االعتمادات المتوقعة برسم ميزانية التسيير للتكاليف المشتركة برسم سنة 
 مقارنة مع %0437,  درهم أو000.400.8539. درهم أي بزيادة تبلغ 000.400456.36.

وتعزى هذا التراجع أساسا إلى ارتفاع التوقعات . 2010االعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 
  .المتعلقة بتحمالت دعم أثمان المواد البترولية

  
  :خصصة لفائدةوتتعلق بنود هذا الفصل بالتحويالت الم

  
  مليون درهم؛23.000,00: صندوق المقاصة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني 

  
 مقارنة بسنة % 76,92 مليون درهم أي بنسبة 10.000التي ارتفعت ب , هذه االعتمادات 

 موجهة أساسا لتغطية نفقات المقاصة الثمان المواد البترولية و المواد الغذائية األساسية, 2010
  .بما فيها القمح

  
  . مليون درهم10.291,97................................ :الصندوق المغربي للتقاعد  

  
هذه االعتمادات تغطي التحمالت العادية للسنة و تأخذ بعين االعتبار عجز نظام المعاشات  

  .2011العسكري لسنة 
    

  . مليون درهم1.769......... ..................................االحتياط االجتماعي  
  

  :ويتوزع هذا الغالف على الشكل التالي
  
األساسي لفائدة موظفي القطاع   مساهمة الدولة في نظام التأمين اإلجباري عن المرض 

  . مليون درهم1.350.............................. ..................................العام
    

ل مساهمة الدولة بصفتها مشغل في التأمين اإلجباري عن المرض وسيخصص هذا الغالف لتموي
 . للقطاع العام

  
  مليون درهم؛374........................... .......: ...تعاضدية القوات المسلحة الملكية 
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 مساهمة الدولة في التغطية الصحية األساسية  
  

  . مليون درهم45......................................لفائدة ضحايا انتهاكات  حقوق اإلنسان  
 

 االستثمار .2.12.4
  

 ما قدره  2011تبلغ االعتمادات المتوقعة برسم ميزانية االستثمار للتكاليف المشتركة برسم سنة 
%13 42,  درهم أو000.130.9011. درهم، مسجلة بذلك زيادة تقدر ب 000.300.06516.

  .2010مقارنة مع السنة المالية 
  
    :لى المكونات األساسية لهذا الفصل في ما يليوتتج

  
   مليون درهم؛8.285,30................ .................................مساهمات مختلفة  
 

تكاليف المشتركة يهم االستثمار لل من مشروع ميزانية % 5751,هذه الفقرة التي تمثل إجماال 
 :اليةأساسا تحويالت موجهة لتمويل العمليات الت

  
   مليون درهم؛3.500.... دفعات لفائدة صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية و االجتماعية 

  
 :مشروع رونو بطنجة  

  
   مليون درهم؛700...................................).المرحلة األولى( 2طنجة المتوسط  

 
   مليون درهم؛   678......................................................إعانات االستثمار 

  
  مليون درهم؛   400...............................نجاز ترامواي الدار البيضاءإالمساهمة في  

  
مساهمة الدولة / احداث مؤسسات للتكوين, اعانات للتكوين( الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي  
  مليون درهم؛280.........................................)خاصة-تمويل حسابات عموميةل

  
  مليون درهم؛    250...............................................انعاش الشغل و االفشورينغ 
  مليون درهم؛240...........إعانات لفائدة وكاالت اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية 

  
  مليون درهم؛200.....................اقالمساهمة في إنجاز مشروع تهيئة ضفتي أبي رقر 

  
  مليون درهم؛200.......... ..........).........................برنامج الجنوب( السكنى   

  
المعهد الوطني للصحة (حداث معاهد إ :  الحديثةتوزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيا 

  مليون درهم؛170........................)...........والسالمة المهنية و المدرسة المركزية
  

 . مليون درهم169.............. ..................................المساهمات في الرأسمال 
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  مليون درهم؛100............دفعات لفائدة صندوق ضمان للمقاوالت الصغرى و المتوسطة 
  

  مليون درهم؛ 1.400.........:..البشريةدفعات لفائدة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية  
  

  مليون درهم؛300...........................................استرداد الفوائد عن القروض  
  

  مليون درهم؛100..................................دفعات لفائدة صندوق إنعاش االستثمار 
  

جية في إطار دعم الدولة لبعض تغطية مخاطر صرف العمالت المرتبطة بالقروض الخار 
  . مليون درهم46..........................: .............................المؤسسات المالية
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 أحكاما ذات طابع جبائي 2011تتضمن 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
  

نة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير  من مدو183 و5بمقتضى الفصلين   
كما تم تعديلها ) 1977 أكتوبر 9 (1397 شوال 25 الصادر في 1-77-339الشريف بمثابة قانون رقم 

وتتميمها، يمكن أن تقوم الحكومة بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم 
دات والصادرات وكذا الرسوم الداخلية على االستهالك بناء على قانون إذن بإصدار المفروضة على الوار

  . من الدستور45وذلك وفقا ألحكام الفصل 
  

من  I – 2 من الدستور والمعمول به بموجب المادة 45وطبقا للتأهيل المنصوص عليه في الفصل   
  :قوم بمقتضى مراسيم، تم الترخيص للحكومة أن ت2010قانون المالية للسنة المالية 

 
بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات  −

  والصادرات، وكذا الرسوم الداخلية على االستهالك؛

 : بتغيير أو تتميم كذلك بمراسيم −

ازمها قوائم السلع التجهيزية والمعدات واألدوات وكذا أجزائها وقطعها المنفصلة ولو •
  الضرورية وذلك بهدف إنعاش وتنمية االستثمار؛

قوائم المنتجات التي يعود أصلها ومصدرها إلى بعض البلدان اإلفريقية المستفيدة من اإلعفاء  •
  .وكذا قائمة الدول المذكورة أو التخفيض من رسم االستيراد

  
، على تأهيل 2011نة  من مشروع قانون المالية لس2 من الفصل Iوفي نفس اإلطار، ينص البند   

  .2011الحكومة التخاذ نفس اإلجراءات أعاله وذلك خالل السنة المالية 
  

  :المصـادقـة - 1-2
  

إن المراسيم المتخذة بموجب التأهيل التشريعي المشار إليه أعاله، يجب أن تخضع للمصادقة   
  . من الدستور45ألحكام الفصل البرلمانية عند انتهاء األجل المنصوص عليه في قانون التأهيل وذلك طبقا 

  
، يرمي إلى المصادقة على 2011 من مشروع قانون المالية لسنة 2 من المادة IIلذا، فإن البند   

   :2010المراسيم التالية المتخذة سنة 
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مبالغ رسم  بتغيير) 2010 مارس 1431)17 من ربيع األول 30 الصادر في 735-09-2  المرسوم رقم-1
  .المنتجات  على بعض لمطبقاالستيراد ا

  
  : يهدف هذا المرسوم إلى  

  
 والورق تخفيض مبالغ رسم االستيراد المطبق على بعض المواد المستعملة في قطاع الورق 

 : المقوى
  

المدخالت  تعرف خلال بحيث تخضع  التعريفة الجمركية لصناعة الورق والورق المقوىةهيكلإن   
 على المواد المصنعة الشيء مطبقلنفس نسبة رسم االستيراد اللقطاع ا في هذا ةلمعالمستالنصف المصنعة 

 على القدرة التنافسية للمؤسسات  سلبا بشكل غير مباشرؤثرالقطاع و يشكل عائقا للعاملين في ي الذي
  .المغربية

  
تمت هيكلة التعريفة الجمركية الورق والورق المقوى،  قطاعلبهدف دعم القدرة التنافسية وعليه و  

  :مطبقة على هذا القطاع كالتاليال
  

 ؛   للتعريفة الجمركية47على عجائن الخشب المنتمية للفصل   %5 إلى %27,5من  •

 المطبق على المواد النصف المصنعة من الورق والورق المقوى %27,5 إلى %35من  •
  . من نفس التعريفة الجمركية48المنتمية للفصل 

 
 :تشجيع االستثمار في ميدان صناعة الصلب  

  
ادة ـصلب، تم تخفيض رسم االستيراد المطبق على المز القدرة التنافسية لصناعة الـتعزيبهدف 

ة ـح مجلخـة صفائـة في صناعـغير المنتجة محليا والمستعمل' Brame برام'اة ـة المسمـاألولي
   .%2,5 إلى %5من  وذلك ،  (Tôles laminées à chaud)بالحرارة
  
بتغيير ) 2010 ماي 17(1431 من جمادى اآلخرة 12الصادر في  2-10-190 المرسوم رقم -2

  .مقدار رسم االستيراد المفروض على القمح الطري
  

من خالل تحليل وضعية السوق العالمية للحبوب خالل بداية هذه السنة، تمت مالحظة ضعف في   
ادة و توقع محصول جيد من مستوى أثمنة القمح الطري، و ذلك نتيجة ارتفاع الموفورات العالمية من هذه الم

  .القمح الطري خالل الموسم الفالحي بالنسبة ألهم المنتجين العالميين
  

واستباقا لالنعكاسات المحتملة لهذه الظرفية على االنتاج الوطني من هذه المادة، ومن أجل توفير 
فالح، تم الرفع من رسم الشروط المالئمة لتسويق جيد للمحصول الوطني لهذه المادة مع ضمان حماية كافية لل

  .% 135 إلى % 90االستيراد المطبق على القمح الطري من 
 
ووقف استيفاء ) 2010 سبتمبر 8(1431 من رمضان 28 الصادر في 2-10-402 المرسوم رقم -3

  .الرسم المفروض على استيراد على القمح الطري
  

داء من شهر يوليو لهذه السنة توجها  ابت الطريعرفت األسعار العالمية للحبوب خصوصا بالنسبة للقمح
وتفسر هذه الوضعية بانخفاض اإلنتاج العالمي من . لك عكس ما كان متوقعا خالل بداية السنةذنحو االرتفاع و
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، خصوصا منطقة البحر األسود وذلك بفعل موجة الجفاف التي ضربت هذه  القمح في بعض الدول األوربية
  .الجهة

 
السلطات الروسية بمنع تصدير القمح بهدف تأمين تموين سوقها الداخلية، ومن جهة أخرى، ساهم قرار 

  . في ارتفاع أثمنة هذه المادة
  

من  % 11,6 بانخفاض بنسبة الطريوعلى الصعيد المحلي، تميزت وضعية السوق الداخلي للقمح 
لتي تم تجميعها من كما أن الكميات ا. 2008/2009 بالمقارنة مع موسم 2009/2010اإلنتاج بالنسبة للموسم 

  . بالمقارنة مع السنة الماضية % 15هذه المادة عرفت انخفاضا بنسبة 
  
 ، رسم استيـراد بنسبـة 2010 ، ابتداء من فاتح يونيو الطريوعلى مستوى التعريفة ، يؤدي القمح   

 . حو قد تم تحديد هذه النسبة لضمان حماية كافية لإلنتاج الوطني وأثمنة مناسبة للفال %. 135
  

وبهدف ضمان تموين منتظم للسوق المحلية من هذه المادة ، تم وقف استيفاء رسم االستيراد المفروض   
  . 2010 دجنبر 31 شتنبر إلى 16 وذلك خالل الفترة الممتدة من الطريعلى القمح 

  
بتغيير مبلغ ) 2010 (........... 1431............ صادر في  ال2-10-471  رقمالمرسوم -4
  .رسم الجمركي المطبق على بعض المنتجاتال
  
  :يهدف هذا المرسوم إلى  
  

  : تحسين تنافسية المقاوالت المغربية في السوق الداخلية و الخارجية  
  

بهدف تحسين تنافسية المقاوالت المغربية في السوق الداخلية و الخارجية على السواء وذلك عبر 
  :الستيراد التخفيف من تكلفة المدخالت، تم تخفيض رسم ا

  
المقدم في شكل أوراق مستطيلة  بالنسبة للتنك األبيض المطبوع والمطلي و % 5إلى  % 35من  •

  تستعمل قي صناعة البطاريات ؛

بالنسبة لبعض المدخالت المستعملة في الصناعة الكيماوية والشبه  % 17,5إلى  % 35من  •
  الكيماوية؛

والخرسانة النارية  Mortier )  (الطبالنسبــــة لالسمنت والم % 17,5إلى  % 35من  •
 المستعملة في قطاع البناء؛(Ciments réfractaires ) المتحملة للحرارة 

  .على الكريات المكتلة المستعملة في قطاع التغذية %10إلى  % 49من  •
  

  :تخفيض التكلفة عند استيراد المواد الغذائية بدون جلوتين 
  

لكن . زمن ليس له عالج سوى اتباع حمية بدون جلوتينإن المرض المرتبط بالجلوتين هو مرض م
، الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع أثمنتها  %49المواد الغذائية بدون جلوتين تخضع لرسم استيراد بنسبة 
  .ويجعلها في غير متناول الطبقات االجتماعية غير الميسورة

  
 المذكورة، تم تخفيض رسم وبهدف تسهيل حصول هذه الطبقات االجتماعية على المواد الغذائية

   %.25إلى  % 49االستيراد المفروض عليها من 
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    مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة-2
  

  : تبسيط مسطرة إنشاء المكاتب الجمركية 28 الفصل -
  

 من مدونة الجمارك على أنه عندما يقع المكتب أو المركز داخل دائرة 28تنص الفقرة الثانية من الفصل 
  .جمارك فإن قرار اإلنشاء أو الحذف يتخذ بعد استشارة الوزير المكلف بالداخليةال

  
وبهدف تمكين اإلدارة من االستجابة و بالسرعة المطلوبة مع متطلبات التجارة الخارجية، يقترح تبسيط 

  .مسطرة إنشاء المكاتب الجمركية بحذف الفقرة الثانية من هذا الفصل
  
  :ر التأديبية في حق المعشرين المخالفين  تشديد التدابي70 الفصل -
  

 من مدونة الجمارك على أنه في حالة عدم وفاء المعشر بالتزاماته تجاه اإلدارة أو 70ينص الفصل 
اإلخالل بقواعد ممارسة مهنة معشر،فإنه يمكن معاقبته بسحب رخصة التعشير بصفة مؤقتة أو بفرض عقوبة 

  . درهم أو هما معا20.000 و2.000مالية يتراوح قدرها بين 
  

وفي إطار الجهود المبذولة من طرف هذه اإلدارة لتطهير و تخليق هذه المهنة، يقترح الرفع من الغرامة 
 200.000 و30.000المذكورة لمعاقبة المعشرين الذين يرتكبون مخالـفات فادحة ويـتراوح قدرها بين 

  .درهم
  
  : من مدونة الجمارك 150تضيات الفصل مالئمة مقتضيات هذا الفصل مع مق:  142 الفصل -
  

 اللذان يعالجان حالة 150 مع مقتضيات الفصل 142يهدف هذا التعديل إلى مالئمة مقتضيات الفصل 
االستيراد المقبل لبضائع دون أداء الرسوم و المكوس الجمركية، مقاصة مع بضائع سبق تصديرها وسبق أن 

  .أدت الرسوم و المكوس الجمركية
 
فتح االستفادة من نظام التصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي لبضائع مستوردة :  152 الفصل -

  . تحت أنظمة اقتصادية موقفة أخرى
  

 الحالي، بالتصدير المؤقت لمنتجات و بضائع مستوردة فقط تحت نظام 152تسمح مقتضيات الفصل 
  . جل صياغتها أو تحويلهاالقبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال إلى خارج التراب الخاضع من أ

  
ويهدف التعديل المقترح إلى استفادة المنتجات و البضائع المستوردة تحت نظام المستودع الصناعي 
الحر أو نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك كذلك من النظام المذكور من أجل االستجابة لطلبات المتعاملين 

  .االقتصاديين
  
تحديد حاالت منح نظام التحويل تحت :   المكرر ثالث مرات163 المكرر مرتين و163 الفصلين -

  .  مراقبة الجمرك والتنصيص على مبدئي تفويت البضائع والمناولة تحت هذا النظام
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 المكرر مرتين الحالي، تستفيد المنتجات المحولة، بناء على أحكام تشريعية 163بموجب أحكام الفصل 
سوم والمكوس المستحقة عند االستيراد أو من تسعيرة مخفضة خاصة، من اإلعفاء الكلي أو الجزئي للر

  .بالمقارنة مع التسعيرة المفروضة على البضائع المزمع صياغتها
  

، تم اعتماد إصالح تعريفي من أجل تقليص أو تصحيح الفارق 2009وفي إطار قانون المالية لسنة 
اللجوء إلى نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك لذا، فإن .  التعريفي بين المنتجات التامة الصنع والمدخالت

  . لتصحيح هذا الفارق أصبح غير مناسب
  

 المكرر مرتين إلى حالة االستفادة من نظام التحويل تحت 163وعليه، يقترح حذف اإلشارة في الفصل 
على مراقبة الجمرك بالنسبة للمنتجات المستفيدة من تسعيرة مخفضة بالمقارنة مع التسعيرة المفروضة 

  . البضائع المزمع صياغتها
  

  :  المكرر ثالث مرات، فيهدف إلى163أما مقترح تعديل الفصل 
  
التنصيص على مبدأ تفويت البضائع المصرح بها تحت نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك  −

  ؛ لالستجابة لطلبات المتعاملين االقتصاديين

وعليه، .  مية هذا النشاط في االقتصاد الوطنيتقنين المناولة في إطار هذا النظام و ذلك بالنظر أله −
فإن الصياغة المقترحة تسمح بتحديد الشروط التي يمكن من خاللها إنجاز هذه العملية 
وبالخصوص مآل البضاعة موضوع المناولة بهدف تحديد، و بكل شفافية، مسؤولية كل من 

  . المتعهد والمناول
  
  مالئمة:  المكرر266 الفصل -
    
 محاربة الغش و مصالح حماية (لعربي لهذا الفصل ال ينص على إخبار المصالح المعنية إن النص ا  

، قبل القيام بإتالف البضائع التي تبث أنها غير صالحة لالستهالك أو )...النباتات والمصالح البيطرية
  .االستخدام

  
  .صالح المذكورةوعليه، يقترح مالئمة النص العربي مع النص الفرنسي الذي ينص على إخبار الم  

  
   مالئمة: 278الفصل  -

  
يهدف هذا التعديل إلى مالئمة المقتضيات المتعلقة بتفويت البضائع المصادرة المنصوص عليها في 

 مع المقتضيات الخاصة بتفويت البضائع المتروكة في الجمرك المنصوص عليها في الفصل 278الفصل 
تباع باعتبار أن الرسوم والمكوس المستحقة داخلة  بحيث يتم التنصيص على أن البضائع المصادرة 108

  .في ثمن البيع، وللمشتري أن يتصرف فيها بجميع الوجوه المباحة بموجب القوانين واألنظمة المعمول بها
  
  . المتعلقين بالمنازعات الجمركية294 و 293 الفصلين -
  

  :تهدف المقترحات المقدمة في هذا الصدد إلى
  

 و المعلومات ألعوان اإلدارة، عبر ققة برفض األشخاص تسليم الوثائتشديد العقوبة المتعل •
  ؛ الرفع من الغرامة المقررة لذلك
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تشديد العقوبة المتعلقة بمزاولة مهنة التعشير بدون رخصة، عبر الرفع من الغرامة  •
  .المقررة لذلك

  
ديدية المنصوص عليها يهدف التعديل المقترح في هذا الفصل إلى الرفع من الغرامة الته 301الفصل  -

 درهم وذلك قصد إجبار األشخاص على اإلسراع بتسليم 500 درهم إلى مبلغ 100في هذا اإلطار من 
  .السجالت والمستندات والوثائق ألعوان اإلدارة

  
  تعريفة الرسوم الجمركية  - 3
  تشجيع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية- 1 – 3
  

جل ترشيد استهالك الطاقة و تطوير الطاقات المتجددة عبر تثمين القدرات في إطار التدابير المتخذة من أ
التي يزخر بها المغرب في هذا المجال، تم اتخاذ عدة إجراءات لتخفيض تكلفة استيراد األعتدة واألدوات 

  .المستعملة للطاقات المتجددة و كذا مواد النجاعة الطاقية
  

داف اإلستراتيجية الوطنية في مجال الطاقات المتجددة ومن أجل متابعة هذه المجهودات وتحقيق أه
  :  إلى المواد التالية2,5%والنجاعة الطاقية، يقترح منح رسم االستيراد األدنى بنسبة 

  
 لتر، تعمل بالطاقة الشمسية وتستعمل أساسا لحفظ األدوية في 100ثالجات سعتها تقل عن  

  ؛ المستوصفات الموجودة في المجال القروي
للتعويض بمكثفات، المستعملة لتخزين الكهرباء المحصل عليه من الطاقة " جماعات"ت مدخرا 

  ؛ الشمسية

  ؛ مغيرات ومقومات لتحويل التيار المستمر إلى تيار متردد 

  ؛ مفاتيح كهربائية غسقية، مستعملة لترشيد استعمال اإلنارة حسب حجم الضوء الطبيعي 

ر كمواد للنجاعة الطاقية تسمح باقتصاد مهم للطاقة أجهزة لإلنارة بصمامات باعثة للضوء تعتب 
  ؛ الكهربائية بالمقارنة مع أجهزة اإلنارة المتوفرة في السوق

 مزدوجة، بالنظر إلى انخفاض استهالك المحروقات الذي ينجم عن االعربات السيارة ذات تكنولوجي 
  .ثةاستعمالها وبالتالي التخفيف بشكل محسوس من انبعاثات الغازات الملو

  
  2,5% التنصيص على رسم االستيراد األدنى بنسبة -3-2
  

 الرسوم ةبهدف المحافظة على استمرارية المداخيل من رسم االستيراد، يقترح التنصيص في تعريف
، علما بأن الواردات المنجزة في إطار االتفاقيات 2,5%الجمركية على تحصيل رسم استيراد أدنى بنسبة 

  . اللتزامات الدولية للمغرب سيتم استثناؤها من هذا اإلجراءالتفضيلية أو في إطار ا
  
  زيوت لزجة  تخفيض رسم االستيراد المطبق على بعض الزيوت ومحضرات-3-3
  

 زيوت أو نفط من زيوت أو أكثر 70 % على نسبة تخضع الزيوت ومحضرات زيوت لزجة المحتوية
  .35% بنسبة قارية، ألداء رسم استيراد معدنية مواد من عليها متحصل
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 مواد من عليها متحصل زيوت أو نفط وعندما تكون هذه الزيوت و المحضرات محتوية على زيوت
  2,5%التي ستخفض إلى%  5 ، فإنها تخضع ألداء رسم استيراد بنسبة 70 %قارية بنسبة تقل عن  معدنية

  . 2011 ابتداء من فاتح يناير
  

تين ذاتي االستعمال المماثل، تمت مالحظة مناورات تدليسية وبالنظر لهذا الفارق التعريفي لهتين الماد
محضرات زيوت لزجة مما ترتب عنه نقص في المداخيل  تتجلى في تغيير وجهة الواردات من الزيوت و

  .بالنسبة للخزينة 
  

محضرات زيوت  ومن أجل وضع حد لهذا الغش، يقترح تطبيق نفس رسم االستيراد على الزيوت و
  .النفط فيها ت نسبة زيوتلزجة كيفما كان

  
   الضرائب الداخلية على االستهالك-4
  

 متحصل زيوت أو نفط زيوت من 70 % على نسبة تخضع الزيوت ومحضرات زيوت لزجة المحتوية
  . كلغ100 درهم عن كل 228قارية ألداء ضريبة داخلية على االستهالك بمقدار  معدنية مواد من عليها

  
 معدنية مواد من عليها متحصل زيوت أو نفط لمحضرات محتوية على زيوتوعندما تكون هذه الزيوت وا

  . ، فإنها ال تؤدي الضريبة الداخلية على االستيراد70 %قارية بنسبة تقل عن 
  

وبالنظر لهذا الفارق التعريفي لهتين المادتين ذاتي االستعمال المماثل، تمت مالحظة مناورات تدليسية 
محضرات التشحيم مما ترتب عنه نقص في المداخيل بالنسبة  دات من الزيوت وتتجلى في تغيير وجهة الوار

  .للخزينة
  

محضرات زيوت لزجة، كيفما كانت  ومن أجل وضع حد لهذا الغش، يقترح إخضاع جميع الزيوت و
قارية، إلى الضريبة الداخلية  معدنية مواد من عليها متحصل الزيوت أو نسبة احتوائها من زيوت النفط

  . كلغ100 درهم عن كل 154تهالك بمقدار لالس
  
  لي لفائدة العجول المعدة للتسمين تمديد النظام الجبائي التفضي-5

  
، على تطبيق رسم 2010 للسنة المالية 48-09 من قانون المالية رقم 2 البند 4 نصت المادة 

ستوفية للشروط  والم0102.90 على العجول المصنفة بالبند التعريفي % 2,5استيراد أدنى بنسبة 
والمعايير التدجينية المحددة بقرار لوزير الفالحة والصيد البحري، وذلك خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير 

  .2010 دجنبر 31إلى 
  

وكان الهدف من هذا اإلجراء هو تشجيع قطاع تربية األبقار من أجل ضمان تموين عادي للسوق 
  .ير هذا القطاعالمحلي من اللحوم الحمراء الجيدة و تطو

  
ومن أجل متابعة األهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب األخضر، يقترح تمديد هذا اإلجراء 

  .2011 ديسمبر 31لفائدة العجول المعنية المستوفية للشروط والمعايير التدجينية إلى غاية 
 

  الضرائب والرسوم ومختلف التدابير الجبائية الضرائب والرسوم ومختلف التدابير الجبائية   --ب ب 
  

 على الشركات تدابير خاصة بالضريبة - 1

   تدابير لفائدة المنشآت الصغرى– 1-1
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لتحسين مناخ األعمال وتشجيع المقاوالت على الشفافية واالستجابة إلنتظارات الفاعلين االقتصاديين   

المتعلقة بإقرار تدابير تشريعية لمكافحة القطاع غير المهيكل ال سيما تدابير جبائية تحفيزية لفائدة المنشآت 
على المقاوالت الخاضعة للضريبة على الشركات % 15ح فرض ضريبة مخفضة بسعر الصغرى، يقتر

  .درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) 2.000.000(والتي تحقق رقم أعمال يقل عن مليوني 
  
  
  

  "القطب المالي للدار البيضاء " إحداث تدابير لفائدة  شركات الخدمات المكتسبة لصفة - 2 – 1
  

ين جاذبية نظامنا الجبائي، يقترح إحداث نظام تحفيزي لفائدة شركات الخدمات المكتسبة لصفة لتحس  
طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والتابعة للمنطقة المالية " القطب المالي للدار البيضاء"

  . للدارالبيضاء
  

عفاء من مجموع الضريبة على الشركات وفي هذا الصدد، يقترح منح الشركات السالفة الذكر اإل  
برسم رقم األعمال المحقق عن التصدير وزائد القيمة ذو األصل األجنبي المتعلق بالقيم المنقولة المحقق من 

سنوات المحاسبية األولى، وفرض الضريبة بالسعر ) 5(طرف هذه الشركات، وذلك طوال مدة الخمس 
  . مدة فيما بعد هذه ال8,75%المخفض المحدد في 

  
القطب المالي للدار "وفيما يتعلق بالمقرات الجهوية أو الدولية لشركات الخدمات المكتسبة لصفة   
على األساس المفروضة عليه الضريبة والذي % 10، يقترح تطبيق الضريبة بسعر مخفض قدره "البيضاء 

  .من تكاليف تسييرها% 5ال يمكن أن يقل مبلغه عن 
  

  ية لشركات تدبير اإلقامات العقارية لإلنعاش السياحي  منح امتيازات جبائ-3 –1
  

لتعزيز مداخيل المغرب من العملة الصعبة، يقترح اعتبار شركات تدبير اإلقامات العقارية لإلنعاش 
السياحي كمنشآت فندقية وتخويلها نفس االمتيازات التي تستفيد منها هذه األخيرة بالنسبة لجزء األساس 

بة المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعمالت أجنبية محولة إلى المغرب بصفة المفروضة عليه الضري
  : فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكاالت األسفار، وذلك على النحو التالي

  
سنوات متتالية تبتدئ من السنة ) 5( اإلعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس -

  ؛ لها عملية اإليواء األولى بعمالت أجنبيةالمحاسبية التي أنجزت خال

  . فيما بعد هذه المدة% 17،5 وفرض الضريبة بالسعر المخفض المحدد في -
 

 إلغاء الحجز في المنبع المترتب على الوجيبات المؤداة لقـاء عمليـات إيجـار واسـتئجار                 -4–1
  .وصيانة الطائرات المستعملة في النقل الدولي 

  
ات المدفوعة لغير المقيمين لقاء إيجار واستئجار و صيانة الطائرات المخصصة يقترح إعفاء الوجيب  

ع وإدراج هذا اإلعفاء ضمن أحكام ـوزة في المنبـات المحجـة على الشركـي من الضريبـل الدولـللنق
  .  من المدونة العامة للضرائب4-" جيم"-I -6ادة ـالم
  

، علما بأن عددا من  التجارب الدولية في مجال الضريبةويندرج هذا التدبير في إطار المالئمة مع أفضل 
  .تنص على نفس التدبير...) فرنسا، اسبانيا، إيرلندا، تونس، إلخ(األنظمة الجبائية 
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، فهذا الحجز في المنبع ال يخول الحق في الخصم من الضريبة المؤداة في بعض  وزيادة على ذلك  
  . فة كراء الطائرات وصيانتهاالبلدان مما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع تكل

  
    تتعلق بإلغاء شروط إعفاء هيآت توظيف رأس المال بالمجازفة-5–1

  
لتشجيع تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة ولتقوية أسسهم المالية عن طريق توظيف رأس   

ي ـا فـال بالمجازفة، يقترح إلغاء شروط إعفاء هيآت توظيف رأس المال بالمجازفة المنصوص عليهـالم
من أسهم % 50 من المدونة العامة للضرائب التي تلزم هذه الهيآت بامتالك ما ال يقل عن III - 7المادة 

  . المقاوالت الصغرى والمتوسطة في محفظة سنداتها
  

ويندرج هذا التدبير في إطار السياسة الهادفة إلى تشجيع تنمية هيئات توظيف رأس المال بالمجازفة   
  . الممارسات المعمول بها دولياوذلك انسجاما مع

  
   تدابير خاصة بالضريبة على الدخل– 2

 إعفاء الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال المنقولة المنجزة في إطـار مخططـات               -1–2
  االدخار في األسهم واالدخار للسكن واالدخار للتربية

  
 الولوج إلى الملكية، يقترح ما رغبة في تشجيع االدخار وتنشيط عمليات البورصة، وإنعاش فرص  

  :يلي 
  

% 30أو % 20إعفاء مبلغ فوائد مخطط االدخار للسكن عوض فرض الضريبة عليها بسعر  
  :شريطة

رصد المبالغ المستثمرة في المخطط المذكور القتناء أو بناء مسكن مخصص للسكنى  −
  الرئيسية؛

 3 ضمن المخطط السالف الذكر لمدة االحتفاظ بالمبلغ اإلجمالي للدفعات والفوائد المتعلقة بها −
  .سنوات على األقل، ابتداء من تاريخ افتتاحه

أن ال يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة في إطار المخطط المذكور  −
  .درهم) 300.000(ثالثمائة ألف 

  
% 30أو % 20إعفاء مبلغ فوائد مخطط االدخار للتربية عوض فرض الضريبة عليها بسعر  

  : شريطة

رصد المبالغ المستثمرة في إطار المخطط المذكور، لتمويل دراسة األطفال الذين يعولهم  −
  الخاضع للضريبة في سلك عالي للتعليم؛

أن ال يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة في إطار البرنامج السالف  −
  درهم؛) 300.000(الذكر ثالثمائة ألف 

 5لغ اإلجمالي للدفعات والفوائد المذكورة في إطار المخطط السالف الذكر لمدة االحتفاظ بالمب −
 . سنوات على األقل، ابتداء من تاريخ افتتاحه

  
اإلعفاء الكلي للدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال المنقولة المحققة في إطار مخطط  

 : االدخار في األسهم، شريطة
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دفعات والعوائد المرسملة المتعلقة بها في المخطط السالف الذكر االحتفاظ بالمبلغ اإلجمالي لل −
، ابتداء من تاريخ افتتاحه، عوض فرض الضريبة عليها بسعر   سنوات على األقل5لمدة 
 بالنسبة لألسهم المسعرة بالبورصة؛% 15بالنسبة للربائح أو % 10

إطار المخطط المذكور أن ال يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة من طرف الخاضع للضريبة في  −
  درهم؛) 600.000(ستمائة ألف 

  
  
  

  : ويجدر التذكير أن السندات المكونة لمخطط االدخار في األسهم هي  
  

األسهم وشهادات االستثمار المسعرة في بورصة القيم بالمغرب التي تصدرها الشركات  −
  الخاضعة للقانون المغربي؛

 لمذكورة؛حقوق اإلسناد واالكتتاب المرتبطة باألسهم ا −

سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار في  −
  .األسهم

  
  تمديد أجل إعفاء التعويض الشهري عن التدريب –2-2

  
 31رغبة في متابعة تسهيل إدماج الشباب الحامل للشهادات في سوق العمل، يقترح تمديد إلى غاية 

 درهم 6.000جل المتعلق بإعفاء التعويض اإلجمالي الشهري عن التدريب المحدد في ، األ 2012دسيمبر 
والمدفوع للمتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني المعين من لدن منشآت القطاع الخاص والذي كان 

  .2010 ديسمبر 31 و2006ساري المفعول خالل المدة المتراوحة ما بين فاتح يناير 
  

ض السعر المطبق على الدخول الناشئة عن رؤوس األموال المنقولة ذات المصدر  تخفي–2-3
  %15إلى % 30األجنبي من 

  
اعتبارا للتطبيقات الدولية في مجال فرض الضريبة على الدخول الناشئة عن رؤوس األموال المنقولة   

خفيض السعر المطبق على ذات المصدر األجنبي، ورغبة في تشجيع األجانب على اإلقامة بالمغرب، يقترح ت
  .المبرئ من الضريبة% 15إلى % 30هذه الدخول من 

  
 إقرار امتيازات لفائدة األشخاص المقيمين في بلد أجنبي والذين سيشغلون لمدة معينة -4–2

  "القطب المالي للدار البيضاء "مناصب بالشركات المكتسبة لصفة 
  

والذين سيشغلون لمدة معينة مناصب بالشركات رغبة في تشجيع األشخاص المقيمين في بلد أجنبي   
، وفق النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، على "القطب المالي للدار البيضاء "المكتسبة لصفة 

  :  االستقرار بالمغرب يقترح
  

إعفاء مصاريف النقل الممنوحة لهؤالء األشخاص وكذا ألزواجهم مرة واحدة في السنة كتعويض  −
  صاريف السفر إلى بلدانهم األصلية لقضاء اإلجازة السنوية،عن م

 على األجور المدفوعة لهؤالء األشخاص بما فيهم المغاربة المقيمين %20فرض الضريبة بسعر  −
  . في الخارج
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   تحسين نظام تحويل منشآت األشخاص الطبيعيين إلى الشركات–2-5
  

 أشخاص طبيعيين في شركة خاضعة للضريبة لتشجيع عمليات المساهمة بالذمة المهنية لشخص أو  
 2010 من قانون المالية لسنة 7على الشركات، يقترح تحسين النظام الجبائي المحدث بمقتضى أحكام المادة 

  : بالتنصيص على
  

إعادة إدماج صافي زائد القيمة الناتج عن المساهمة بالعناصر القابلة لالهتالك في األرباح الخاضعة  −
شركة المستفيدة من المساهمة، وذلك بأقساط متساوية على امتداد فترة اهتالك هذه للضريبة لدى ال

  وتراعى قيمة العناصر المعنية عند احتساب االهتالكات وزائد القيمة الالحق؛. العناصر

عدم فرض الضريبة على زائد القيمة المحقق أو المالحظ على إثر المساهمة بالعناصر غير القابلة  −
  .في حالة سحبها أو تفويتها الحقالالهتالك إال 

 
  . ديسمبر من نفس السنة31 إلى 2011تمديد العمل بهذا التدبير من فاتح يناير   

  
 تدابير تحفيزية لفائدة الخاضعين للضريبة الذين يصرحون ألول مرة  بهويتهم والذين كانوا -6–2

   يعملون في القطاع غير المنظم
  

لخاضعين للضريبة الذين يزاولون أنشطتهم في القطاع غير المنظم من رغبة في إقرار تدابير لفائدة ا  
أجل تحفيزهم على االندماج في النسيج االقتصادي الوطني والتكيف مع متطلبات التحوالت االقتصادية 

  : وإكراهات التنافسية، يقترح
  

ء من تاريخ االقتصار، فيما يخص فرض الضريبة على الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة ابتدا −
  الكشف عن هوية الخاضع للضريبة؛

منح االمتيازات المقررة في المدونة العامة للضرائب ابتداء من تاريخ الكشف عن هوية الملزم ال سيما  −
اإلعفاء من الضريبة على الدخل المطبق لفائدة المنشآت المقامة في األقاليم والعماالت المستفيدة من 

   المصدرة؛التشجيعات الجبائية والمنشآت

  ؛%20تقييم المخزونات بشكل يسفر عن هامش ربح إجمالي يتجاوز أو يعادل  −

تبسيط أداء الضريبة على القيمة المضافة باعتماد هامش الربح اإلجمالي المحقق على إثر بيع المخزون  −
 .كأساس لهذه الضريبة

  
   .2012 ديسمبر31ية  إلى غا2011يقترح هذا التدبير بالنسبة للفترة الممتدة من فاتح يناير 

  
   اإلجراءات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة– 3

   توضيح وتحسين مفهوم بداية الشروع في مزاولة النشاط-1–3
  

 تستفيد من اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة 22°-123 وI-°6-92طبقا لمقتضيات المواد 
صول الثابتة وتخول الحق في الخصم المنصوص عليه في أموال االستثمار التي يجب أن تقيد في حساب األ

 من المدونة العامة للضرائب، إذا اشترتها المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، 101المادة 
  .شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها) 24(خالل مدة أربع وعشرين 
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مليون درهم يمنح هذا ) 200(تساوي أو تفوق كلفتها مائتي غير أنه في إطار اتفاقيات االستثمار التي   
  . شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها36اإلعفاء للمنشآت خالل مدة 

  
) ب و) أ  22°-123 و I-°6-92ومن أجل توضيح هذا المقتضى، يقترح تتميم مقتضيات المواد   
  : بما يلي

  
بار الحتساب مدة اإلعفاء هو تاريخ أول عملية تجارية والتي إن التاريخ الذي يجب أخذه بعين االعت −

  :تتزامن مع أول عملية اقتناء األموال و الخدمات باستثناء

 مصاريف تأسيس المنشآت؛ −

 ).2(ومصاريف التجهيز األولية في حدود مدة إضافية ال تتعدى شهرين  −

للتأخير المسجل في عملية تسليم فيما يخص المنشآت التي تقوم ببناء مشاريعها االستثمارية ونظرا  −
  .رخص البناء، يقترح أن يؤخذ بعين االعتبار الحتساب مدة اإلعفاء تاريخ تسليم رخصة البناء

فيما يتعلق باإلعفاء في الداخل، تعفى أموال االستثمار طيلة مدة االقتناء أو البناء شريطة أن تودع  −
شهرا لدى المصلحة المحلية ) 24(بع وعشرين طلبات اإلعفاء داخل األجل القانوني المتمثل في أر

  .للضرائب التابع لها الملزم

شهرا ) 36(شهرا أو ستة وثالثين ) 24(فيما يتعلق باإلعفاء عند االستيراد لمدة أربعة وعشرين  −
مليون درهم، يمنح أجل إضافي في ) 200(بالنسبة التفاقيات االستثمار التي تساوي أو تفوق مائتي 

   .أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة) 6( قاهرة مدته ستة حالة حدوث قوة
  

  تمديد مدة اإلعفاء المتعلق بالعمليات المنجزة من طرف جمعيات السلفات الصغرى-3-2
  

تستفيد عمليات القرض التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغرى من اإلعفاء من الضريبة على القيمة   
 ديسمبر 31 إلى غاية 2006ا اإلعفاء ابتداء من فاتح يناير المضافة دون الحق في الخصم، ويسري هذ

  . من المدونة العامة للضرائبVII - 91 تطبيقا لمقتضيات المادة  2010
  

 تمديد أجل 2011من أجل تشجيع هذه العمليات، يقترح في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية   
  .2015 ديسمبر 31اإلعفاء المذكور إلى غاية 

  
  مقتضيات خاصة بواجبات التسجيل و التمبر-4

   واجبات التسجيل-1–4

   إنجاز إجراء التسجيل بالطريقة اإللكترونية-1–1–4
  

  .يقترح إحداث مقتضى ينص على تسجيل العقود و االتفاقات عن طريق اإلقرار اإللكتروني  
  

  : ويندرج هذا التدبير في إطار  
  

  عصرنة النظام الجبائي؛ −

 ستيفاء إجراء تسجيل العقود؛تبسيط وتسريع ا −
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خلق انسجام مع مسطرتي اإلقرار اإللكتروني واألداء اإللكتروني المنصوص عليهما فيما يتعلق  −
  .بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة

  
   واجبات التمبر-2–4
  :تالية  إحداث واجب تمبر خاص عند تحرير العدول للعقود ال-1–2 –4

  
  درهم؛100:    عن عقود الزواج −

 . درهم200:    عن عقود الطالق −
  

ويهدف هذا التدبير إلى ضمان موارد لفائدة صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب قانون المالية    
  .2010للسنة المالية 

  
  

   تطبيق واجب تمبر على الوثائق المحررة بطريقة إلكترونية- 2 – 2 – 4
  

  . درهما على الوثيقة المحررة بطريقة إلكترونية20ق واجب تمبر قدره يقترح تطبي  
  

ويندرج هذا التدبير في إطار عصرنة النظام الجبائي واالنسجام مع اإلقرارات واألداء بطريقة   
  .إلكترونية المعمول بها في الضرائب والرسوم األخرى

  
دخل والضريبة على القيمة  تدبير مشترك بين الضريبة على الشركات والضريبة على ال-5

  المضافة 

   إقرار المقاصة كوسيلة قانونية لألداء على المستوى الجبائي-1–5
  

إذا كان مبلغها % 50 من المدونة العامة للضرائب على أن خصم النفقات محدود في 11تنص المادة   
 وغير قابل للتظهير درهم ولم يثبت تسديدها بشيك مسطر) 10.000(المفوتر يساوي أو يتجاوز عشرة آالف

  .أو كمبياالت أو بطريقة مغنطيسية لألداء أو تحويل بنكي أو وسيلة إلكترونية
  

 من المدونة العامة للضرائب، بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، على 106كما تنص المادة   
 كان مبلغها يساوي من مبلغ الضريبة المترتبة على المشتريات أو األعمال أو الخدمات إذا% 50خصم نسبة 

درهم ولم يثبت تسديدها بشيك مسطر وغير قابل للتظهير أو كمبياالت أو ) 10.000(أو يتجاوز عشرة آالف 
  .بطريقة مغنطيسية لألداء أو تحويل بنكي أو وسيلة إلكترونية

  
 ويتم بعملية تجاريةكل تسديد يتعلق  من المدونة العامة للضرائب، ف193واستنادا لمقتضيات المادة   

مغناطيسية لألداء أو تحويل  أو ةطريقة إلكتروني أو أي كمبياالتبغير شيك مسطر وغير قابل للتظهير أو 
 العملية من مبلغ 6%  بنكي يعرض المنشأة البائعة أو مقدمة الخدمات التي تم فحص محاسبتها لغرامة تساوي

  .درهم) 20.000( التي يساوي مبلغها أو يفوق عشرين ألف
  

 أن أقرت اعتماد 1996/1997بق للدورية المتعلقة بالمقتضيات الجبائية لقانون المالية لسنة وقد س  
المقاصة بين الديون والمستحقات على نفس الشخص كوسيلة قانونية لألداء شريطة أن تتم هذه المقاصة على 

للموافقة على مبدأ أساس الوثائق المؤرخة والممضاة بصفة قانونية من لدن األطراف المعنية والمتضمنة 
  .المقاصة
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 11وفي هذا الصدد، يقترح إدماج هذا التدبير في المدونة العامة للضرائب بإدراجه ضمن المواد   

  . من المدونة المذكورة193 و106و
  

   تدابير مشتركة بين الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل -6

  بة المحجوزة في المنبع  توضيح مفهوم التقييد في الحساب لتطبيق الضري-1–6
  

في إطار اإلجراءات الهادفة إلى تبسيط المقتضيات الجبائية، يقترح توضيح مفهوم التقييد في حساب   
المستفيدين من العائدات الخاضعة للضريبة المحجوزة في المنبع، وذلك بتحديد هذا المفهوم في التقييد في 

  .بنكية أو الحسابات الجارية المتفق عليها كتابة بين األطرافالحساب الجاري للشركاء أو الحسابات الجارية ال
  
  
  
  

 المالءمة بين المقتضيات المتعلقة بااللتزامات باإلقرار بالحاصالت الخاضعة لحجز الضريبة -2–6
  في المنبع من لدن الشركات الموزعة

  
امة للضرائب  من المدونة الع153 و152 مع صياغة المادتين 154يقترح مالءمة صياغة المادة 

لتوضيح أن إلزامية وضع اإلقرار تهم فقط الشركة التي تقوم بدفع المبالغ اإلجمالية المقبوضة من لدن 
  .األشخاص غير المقيمين أو تضعها رهن إشارتهم أو تقيدها في حساباتهم

 
 تدبير مشترك بين الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة -7

  ة وواجبات التسجيلالمضاف

   إحداث تعامل جبائي تفضيلي لفائدة المنشات المصنفة -1 –7
  

 من المدونة العامة للضرائب 164في إطار التدابير الهادفة إلى مواكبة المنشات، يقترح تتميم المادة   
ق لتمكين الخاضعين للضريبة الذين يوجدون في وضعية جبائية سليمة والمصنفين وف) V(بفقرة خامسة 

  .الشروط المحددة بنص تنظيمي، من االستفادة فيما يتعلق بملفاتهم من تعامل تفضيلي من لدن إدارة الضرائب
  

   مقتضيات متعلقة بالمساطر الجبائية- 8

   إحداث الفحص اآلني للمحاسبة–8-1
  

م بمراقبة ، و من أجل القياننظرا لمحدودية الموارد البشرية والمادية الالزمة لمراقبة جميع الملزمي  
  .جبائية فعالة ومبسطة، يتعين عقلنة هذه المراقبة مع مراعاة حقوق و ضمانات الخاضعين للضريبة

  
ومن أجل ذلك، يقترح إحداث فحص آني مع اعتماد نفس اآلجال المنصوص عليها بالنسبة لفحص   

ير من األنظمة الجبائية و تجدر اإلشارة إلى أن هذا النوع من المراقبة معمول به في كث. الشامل للمحاسبة
  .العصرية وموصى كذلك به من لدن المنظمات الدولية

  
   إحداث آجال لمسطرة الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة-2–8

    
من أجل تسريع مسطرة الطعن أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة و على غرار ما يتم العمل به   

الطعون المتعلقة بالضريبة، يقترح التنصيص على أن استدعاء ممثلي بالنسبة للجنة الوطنية للنظر في 
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يوما، قبل تاريخ الجلسة المقررة للنظر ) 15(الخاضعين للضريبة يجب أن يتم داخل أجل مدته خمسة عشر 
  . في النزاع

  
أشهر، كما ) 6(ويقترح كذلك التنصيص بالنسبة للجنة المحلية لتقدير الضريبة على أجل مدته ستة   

  :هو معمول به حاليا بالنسبة للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، و ذلك من أجل
  

  تسليم الملفات من طرف اإلدارة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة؛ −

 تبليغ اإلدارة بمقررات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة من طرف الكتاب المقررين؛ −

  .لية للخاضعين للضريبةوتبليغ مقرارات اللجنة المح −
  
  
  
  
 

  مالءمة وتوحيد تاريخ بداية أجل الطعون القضائية-3 –8
  

  : يمكن حاليا تقديم الطعن القضائي إما  
  

، عندما يقتضي األمر  من تاريخ بداية تحصيل الجدول و قائمة المنتجات أو أوامر االستخالص −
في الطعون الضريبية أو اللجان المحلية فرض ضرائب تبعا للقرارات النهائية للجنة الوطنية للنظر 

  ؛ لتقديرالضريبة

 .  أو من تاريخ تبليغ قرارات هذه اللجان عندما ال يقتضي ذلك إصدار مبلغ للضريبة −
  

من أجل تبسيط وتسريع مسطرة الطعون القضائية، يقترح توحيد تاريخ انطالق أجل إيداع الطعن   
تبليغ القرار النهائي الصادر سواء عن اللجنة المحلية لتقدير القضائي تبعا لفحص جبائي ابتداء من تاريخ 

  . الضريبة أو عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة
  

   إحداث ميثاق الملزم-4–8
  

من أجل تدعيم الضمانات المخولة للملزمين أثناء مراقبة جبائية، يقترح إحداث ميثاق الملزم يرفق مع   
  . ص لتمكينهم من معرفة حقوقهم و التزاماتهم في مجال المراقبة الجبائيةاإلشعار بالفح

  
   تدابير شكلية-9

   من المدونة العامة للضرائب65 استدراك بعض اإلغفاالت على مستوى المادة -9-1
    
  : من المدونة السالفة الذكرII– 65يقترح تتميم أحكام المادة   

  
عتبار مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد  بالتنصيص على إمكانية األخذ بعين اال-

، عند تحديد الربح العقاري الناتج عن تفويت عقار تم تملكه في هذا اإلطار،  المرابحة بعين االعتبار
وذلك تبعا للتعديالت التي أدخلت على أحكام المدونة العامة للضرائب بمقتضى قانون المالية لسنة 

لى خصم مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة في  والتي تنص ع2010
  ؛ من الدخل اإلجمالي الخاضع للضريبة% 10حدود 
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 بإضافة مؤسسات األعمال االجتماعية والمنشات إلى الئحة الهيئات التي تقبل الفوائد المرتبطة -
بح العقاري الخاضع للضريبة وذلك بالقروض التي تمنحها والتي تؤخذ بعين االعتبار لتحديد الر

  . من المدونة العامة للضرائب28لمالءمة مع أحكام المادة 
  

من المدونة العامة للضرائب و المتعلقة بتحويل مؤسسة IV – 161 توضيح صياغة المادة -2–9
  عمومية إلى شركة مساهمة

  
متعلقة بتحويل مؤسسة  من المدونة العامة للضرائب و الIV – 161يقترح توضيح صياغة المادة  

بالتنصيص على أن الموازنة االفتتاحية ألول سنة محاسبية للشركة هي التي  عمومية إلى شركة مساهمة 
  .يجب أن تكون مطابقة للموازنة اإلختتامية آلخر سنة محاسبية للمؤسسة العمومية

  
  
  
  
  
  

IIII  ––ةةــات مختلفات مختلفــ مقتضي مقتضي  
  

  محاسبين العموميينمحاسبين العموميينمسؤولية اآلمرين بالصرف والمراقبين والمسؤولية اآلمرين بالصرف والمراقبين وال    --أأ
 

 61.99 من القانون رقم 9إن تحميل المحاسبين العموميين أقساط التأمين المنصوص عليها في المادة  
المتعلق بتحديد مسؤولية اآلمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين ، لم يتم تعميمها على جميع 

 لدى المؤسسات والشركات العمومية وكتاب اسبينمحفئات المحاسبين العموميين والتي تتكون من األعوان ال
  . مختلف الوزارات لدىالضبط وكذا الوكالء الماليين والمؤديين المنتدبين 

  
العموميين هذه األقساط يجعل من الصعب على اإلدارات  فإن تحميل المحاسبين من جهة أخرى ،  

  .عمومي  المعنية تعبئة الموارد البشرية الضرورية للقيام بمهام محاسب
  

 التغلب على هذه الصعوبات وكذا تعميم تغطية المخاطر على جميع فئات المحاسبين قصدو  
ن ي هؤالء المحاسباين له اإلدارات والهيئات التابعات ميزانيفي هذه األقساط إدراجن ، يقترح ـالعموميي
   .ن يالعمومي

  
  تحصيل الديون العموميةتحصيل الديون العمومية  ––بب

  
 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية يحق 15-97انون رقم  من الق98وفقا لمقتضيات المادة   

 تفعيل اإلجراءات القانونية فيما يتعلق  ، كل في ما يخصه ،للخازن العام للمملكة والمدير العام للضرائب
   .ديون التي تحول دون استخالص ال الغشبتحميل المسؤولية لمسيري المقاوالت في حالة ثبوت حاالت

  
ن استخالص الديون الجمركية ، يقترح تخويل نفس الصالحيات للمدير العام ورغبة في تحسي  

  . ه سلطتللجمارك والضرائب غير المباشرة في الحاالت التي يرصدها المحاسبون التابعون ل
  

        منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقيمنحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي  ––تت
  

   .2008-2006 ليشمل الفترة 2006أحدث هذا اإلجراء ضمن قانون المالية لسنة   
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 كما رفع 2010-2008 ليشمل الفترة 2008 قانون المالية لسنة بمقتضىهذا اإلجراء وقد تم تعديل   

أما اإلجراء المقترح في مشروع قانون المالية لسنة ، من قيمة المنحة وخفف من شروط الحصول عليها 
  : التالية  اإلصالحاتراج وإد2013  ديسمبر31 فيهدف إلى تمديد الفترة إلى غاية 2011

  
ت النقل القروي عبر الرفع من قيمة المنحة إلى الضعف وكذا تمكين مركباالتشجيع على تجديد حظيرة  −

 ها عن سنتين من االستفادة من هذه المنحة ؛سنبات التي يقل مركال

 لنقل الحاويات من هذه المنحة ؛إمكانية استفادة المقطورات المستعملة  −

  . درهم 25.000بات النقل الطرقي بمبلغ مرك لالرفع من قيمة المنح المخصصة −
  

        ترسيم األعوان المؤقتينترسيم األعوان المؤقتين  ––ثث
  

 ، التزمت الحكومة بترسيم األعوان 1421 من محرم 19في إطار اتفاق الحوار االجتماعي بتاريخ   
   .2001المؤقتين المستوفين لشروط الترسيم ابتداء من فاتح يناير 

  
 منصب 42.000 سنوات تم خاللـها إحداث ما مجموعـه سبعوقد امتدت هذه العملية على مدى   

   .2010 إلى 2001مالي في إطار قوانين المالية لسنوات 
  

 استكمال عملية ترسيم هذه الفئة من األعوان وتمكينهم من تحسين وضعيتهم  تسريعرغبة فيو  
ات القانون المتعلق مقتضيواستثناء من  ، 2011ة ، يقترح في إطار مشروع قانون المالية لسنة ـالمادي

  الخدمةيباشرونترسيم جميع األعوان المؤقتين الذين ، بترسيم بعض أعوان اإلدارة في أسالك الموظفين 
   .2010 ديسمبر 31بتاريخ 

  
      حذف المناصب الشاغرة غير المستعملةحذف المناصب الشاغرة غير المستعملة  ––جج

مناصب الشاغرة  حذف اليقترح البشرية ،الموارد برغبة في تحسين آليات التدبير والتوقعات المتعلقة   
    .غير المستعملة إلى غاية نهاية كل سنة مالية 

  
      أمر بالصرفأمر بالصرفلم تكن محل لم تكن محل    االستثمار المرحلة التي االستثمار المرحلة التيإلغاء اعتماداتإلغاء اعتمادات  ––حح

  
تشمل اعتمادات االستثمار المرحلة من سنة إلى أخرى وكذا أرصدة االلتزام المتعلقة بها ، مبالغ   

  .أو مسطرية كن المصالح المختصة من تصفيتها ألسباب إدارية مرتبطة بعمليات تتعلق بنفقات قديمة لم تتم
  

 يهدف إلى 2011ة ـولتسوية هذه الوضعية ، يقترح إدراج مقتضى في مشروع قانون المالية لسن  
االعتمادات المرحلة المتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر باألداء ما بين   ،بقوة القانون، اء ـإلغ

   .2010 ديسمبر 31 و2008فاتح يناير 
  

   .قضائي بشأنها أية مسطرة نزاع باشرلن يشمل إال العمليات التي لم تإال أن هذا اإللغاء   
  

وتلغي كذلك بقوة القانون اعتمادات االستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية اإلنجاز كما تلغى   
  .االلتزامات المتعلقة بهذه االعتمادات 

  
  .هذا اإللغاء إلى عمليات والتزامات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية ويتم تمديد   
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      التأهيل والمصادقةالتأهيل والمصادقة  ––خخ

  : في مجال فتح اعتمادات إضافية خالل السنة المالية  -1
  

ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على وجوب االلتزام بالنفقات واألمر بصرفها وأدائها في حدود   
 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
  

 إلى الترخيص للحكومة بفتح ويهدف التأهيل المقترح في إطار أحكام مشروع قانون المالية الحالي  
 لمواجهة حاجيات مستعجلة أو غير متوقعة أثناء إعداد 2011اعتمادات إضافية بموجب مراسيم خالل سنة 

  .الميزانية 
  

درج في قانون المالية للسنة الموالية هذه المراسيم التي يتعين ، وفقا للدستور ، عرضها على تو  
  .ن للمالية البرلمان بقصد المصادقة في أقرب قانو

 
 

  :  في مجال إحداث حسابات خصوصية للخزينة خالل السنة المالية -2
    
. ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على أن الحسابات الخصوصية للخزينة تحدث بقانون المالية   

الستعجال  من القانون التنظيمي المذكور على أنه يجوز في حالة ا18واستثناء لهذا المبدأ ، تنص المادة 
  .والضرورة الملحة أن تحدث خالل السنة المالية ، بموجب مراسيم ، حسابات خصوصية جديدة للخزينة 

  
 حسابات خصوصية 2011ويهدف التأهيل المقترح إلى الترخيص للحكومة بأن تحدث خالل سنة   

  . السالفة الذكر 18للخزينة بموجب مراسيم وفقا للمادة 
  

 للسنة الموالية هذه المراسيم التي يتعين عرضها على البرلمان بقصد وتدرج في قانون المالية  
  .المصادقة تطبيقا ألحكام الدستور 

  
  : في مجال إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خالل السنة المالية -3

  
لة  من الدستور ، يمكن أن يؤذن للحكومة بإحداث مرافق جديدة للدو45استنادا إلى أحكام الفصل   

  .2011مسيرة بصورة مستقلة ، بموجب مراسيم خالل السنة الماليـة 
 

وتدرج في قانون المالية للسنة الموالية هذه المراسيم التي يتعين عرضها على البرلمان بقصد   
  .المصادقة تطبيقا ألحكام الدستور 

 
  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  ––دد

 
   الموارد المرصدة– 1

  
  : مة النقل عبر الطرق مديرية سال •
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 المسير بصورة مستقلة  مرفق الدولة ، يستفيد2006 من قانون المالية لسنة 18طبقا لمقتضيات المادة   
ها ن من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية التي يعاي% 50 من "مديرية سالمة النقل عبر الطرق"المسمى 
  .ة الحكومية المكلفة بالنقل المنتمون للسلطون لذلك و المحاضر المؤهلومحرر

  
 % 50وبدخول المدونة الجديدة للسير على الطرق حيز التطبيق يتعين تتميم هذا المقتضى بتحصيل   

  .ها تلقائيا الردارات الثابتة ينمن حصيلة الغرامات التي تعا
  

    إحداث   - 2
  

 :مراكز استشفائية تابعة لوزارة الصحة  •
  

لمسير بصورة مستقلة لفائدة المراكز االستشفائية اإلقليمية والجهوية إن تخويل نظام مرفق الدولة ا  
  .يهدف إلى نهج التسيير عن قرب لهذه الوحدات لتقوية فعالية النظام الصحي 

  
والرفع من جودة كما يرمي هذا األسلوب من التدبير إلى تعزيز االستقالل المالي لهذه المستشفيات   

  .الخدمات المقدمة للمواطنين 
  
  

  :  في هذا اإلطار يقترح تخويل صفة مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة للمراكز التالية   
  

 ؛ " اإلقليمي لتنغيرالمركز االستشفائي " -

 ؛ " اإلقليمي لسيدي إفنيالمركز االستشفائي " -

 ؛ " اإلقليمي لسيدي سليمانالمركز االستشفائي " -

 ؛ " اإلقليمي لوزانالمركز االستشفائي " -

 ؛ " اإلقليمي لبرشيداالستشفائي المركز " -

 ؛ " اإلقليمي لرحامنةالمركز االستشفائي " -

 ؛ " اإلقليمي لسيدي بنورالمركز االستشفائي " -

 ؛ " اإلقليمي لليوسفيةالمركز االستشفائي " -

 ؛ " اإلقليمي للفقيه بن صالحالمركز االستشفائي " -

 ؛ " اإلقليمي لميدلتالمركز االستشفائي " -

  ".اإلقليمي لكرسيفائي المركز االستشف" -

 

  :"قسم الضمان االجتماعي والتعاضد" •
  

 أجرة عن إحداثتعتزم وزارة التشغيل والتكوين المهني من خالل قسم الضمان االجتماعي والتعاضد   
ت ومنظمات الحماية االجتماعية والمنظمات المهنية للشغيلة ، وأرباب العمل مقاوال للالخدمات المقدمة
دارات والجماعات المحلية والخواص ، وذلك رغبة في تحديث أساليب تدبيرها وتحسين والجمعيات واإل

  .الخدمات التي تقدمها 
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إن منح صفة مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة كإطار ميزانوي ومحاسبتي سيمكن من استرجاع   
   .جزء من كلفة الخدمات المقدمة 

 
العتماد والتقييس التابع لوزارة مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف با" •

 " :الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
  

يقترح إحداث ، ضمن وزارة الصناعة والتقييس رغبة في ضمان النمو الطبيعي ألنشطة االعتماد   
لقة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة يكلف بتدبير الموارد والنفقات المتع

 .بهذه األنشطة 
 

    حذف  – 2
 

تقلة  بصورة مس انتهاء المهام التي أحدث من أجلها ، يقترح حذف مرفق الدولة المسيرعلى إثر 
  : المسمى 

  
 " سنة لتأسيس مدينة فاس1200االحتفال بالذكرى " •

  
  
  
 

 "قسم حوادث الشغل" •
  

ة المسير بصورة مستقلة المسمى  اشترطت حذف مرفق الدول2007 من قانون المالية لسنة 16المادة   
  :، بتحويل تدبير الصناديق التالية إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي "  حوادث الشغل قسم"
  

 صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل ؛ −

 صندوق الضمان ؛ −

 .صندوق تضامن المؤاجرين  −
  

به خاصة التأمين اإلجباري عن نظرا للمهام المنوطة و لكن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  
  . ، لم يتمكن من تدبير الصناديق المذكورة المرض

  
 أعاله يقترح حذف مرفق الدولة المسير 16ورغبة في إنهاء هذا الوضع المؤقت المذكور في المادة   

رة  وتحويل تدبير الصناديق المذكو2011ابتداء من فاتح يوليو " قسم حوادث الشغل"بصورة مستقلة المسمى 
تدبير أنظمة  خبرة واسعة في راكمنفس التاريخ إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الذي ابتداء من 

  .لفائدة ضحايا حوادث الشغل وذوي حقوقهماإليرادات وسيمكن هذا التحويل من تحسين الخدمات المقدمة 
 

  الحسابات الخصوصية للخزينةالحسابات الخصوصية للخزينة  ––ذذ
 

     إحداث – 1
  

  :"صندوق التكافل العائلي"ينة يسمى إحداث حساب خصوصي للخز •
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يحدث بمقتضى قانون المالية لسنة ،  2010 المكررة من قانون المالية لسنة 16طبقا لمقتضيات المادة   
وذلك للتمكن من ضبط العمليات "صندوق التكافل العائلي"مرصد ألمور خصوصية يسمى  حساب 2011

  .المتعلقة بالتكافل العائلي 
  

 يوضع على عقود الزواج وعقود الطالق تنبر حقوق حصيلةذا الصندوق أساسا من سيتم تزويد هو  
   .2011لسنة  في مشروع قانون المالية والذي تم إحداثه

  
 " :الصندوق الوطني لدعم االستثمارات"إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى  •

  
ة ، يقترح إحداث حساب مرصد  أفضل للموارد المتأتية من تفويتات مساهمات الدولاستعمالرغبة في   

 من حصيلة هاته % 50الذي سيزود ب " الصندوق الوطني لدعم االستثمارات" ألمور خصوصية يسمى 
  .التفويتات 

  
وستمكن ديمومة هذه الموارد من دعم المشاريع المهيكلة في إطار االستراتيجيات القطاعية   

  .والجهويـة 
  

    
  
  
  
  
 

 "الصندوق الخاص لدعم المحاكم" •

 " الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون" •
  

 مستقلة عن وزارة ةحداث المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج وتخويلها ميزانيإل تبعا  
 المحدثة للحساب المرصد 2004ة ـة لسنـون الماليـن قانـ م31 نسخ أحكام المادة بدا من المالئمالعدل 

وإحداث حسابين مرصدين " اص لدعم المحاكم ومؤسسات السجونالصندوق الخ" ألمور خصوصية المسمى 
والثاني خاص بمؤسسات " الصندوق الخاص لدعم المحاكم"ألمور خصوصية األول خاص بالمحاكم ويسمى 

  " .الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون"السجون ويسمى 
 

 " صندوق دعم العمل الثقافي لفائدة المغاربة القاطنين بالخارج" •
  

 السياسة المتبعة من طرف السلطات العمومية لفائدة المغاربة القاطنين بالخارج إلى تعزيز فتهد  
  . ، هذا التشبت يدعم االقتصاد الوطني ويساهم في الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية بوطنيتهمتشبتهم 

  
اس باالنفتاح على ثقافات  هذا الشعور باالنتماء إلى الهوية الثقافية المغربية دون المسترسيخومن أجل   

 لفائدة  ودعمهاألنشطة الثقافيةباالبلدان المستضيفة ، يقترح إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية للنهوض 
 من مساهمات الفاعلين العموميين والخواص  هذا الصندوقوسوف يمول . الجالية المغربية المقيمة بالخارج

 .رج  بتدبير ملف المغاربة المقيمين بالخانالمعنيي
  

     حذف  – 2  
  

 الحساب المرصد ألمور خصوصية  
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 " :الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية " •

  
تمويل البرامج االجتماعية االقتصادية يسجل عمليات هذا الحساب المرصد ألمور خصوصية لم يعد   

  .لذا يقترح حذفه 
  

في وأعوان الدولة قصد اقتناء مساكن  التسبيقات المقدمة من الدولة لفائدة موظغير أن إرجاع  
  .  الميزانية العامة يتم تقييدها في موارد هذا الحساب سوف كانت تسجل فيالتي واجتماعية 

  
 حسابات القروض  

  
  :هاء المهام التي أحدث من أجلها ، يقترح حذف حسابي القروض التاليين على إثر انت  

 
 ؛ " القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء" •

تحويل  لفائدة مقاوالت القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويالت الممنوحة للحكومة " •
 ".المغربية من طرف الحكومات األجنبية والمؤسسات الدولية 

 
  




