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 6102لتوزيع الجهوي لالستثمار العمومي برسم سنة امذكرة ملخص 

 

في ظل االصالحات  خاصةواجتماعي متوازن، ار العمومي الدعامة األساسية لخلق نموذج اقتصادي يشكل االستثم

ندرج هذا، وي. ي هذا المجالالتي تفتحها ف الواعدة المستقبلية فاقآلوا ،تفعيل الجهوية المتقدمةورش كالمؤسساتية 

في إطار دخول  ،6102سنة لمالية الالتوزيع الجهوي لالستثمار العمومي المرافقة لقانون مذكرة النسخة األولى لإصدار 

إبراز حصيلة التوزيع الجهوي لالستثمار  وذلك من خالل، حيز التطبيق مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية

 :على الشكل التالي يمكن إدراجها محاورإلى خمسة أساسا هذه المذكرة طرق وتت العمومي.

 

 إنجاز وتيرة لتسريع خاصة أهمية الحكومة أولت حيث وإرادي للدولة. ياستراتيج خيارك االستثمار العمومي المحور األول يبرز

 ومتوازنة مندمجة تنمية تحقيق يتوخى ادلع جهوي توزيع ضمان على حرصها مع ،خالل السنوات األخيرة العمومية االستثمارات

 سنتي بين ما ملحوظ بشكل العامة الميزانية برسم العمومية االستثمارات إنجاز نسبة تحسنتعلى سبيل المثال، ف .المملكة جهات لجميع

التي  عموميةال والمقاوالت للمؤسسات بالنسبة المنحى نفس تسجيل تم كما. %25486 إلى %2242 من انتقلت حيث 6102و 6100

 المقابل، في .6102 سنة %22 إلى 6100 سنة %21 من هاإنجاز نسبة انتقلت حيث من االستثمارات العمومية، اتنجز جزء مهم

 متوسط انتقل فمثال الجهوي، المستوى على تنفيذه حصيلة على الوطني الصعيد على العمومي االستثمار تنفيذ مستوى تحسن انعكس

 .نقطة 242 حدود في بزيادة أي 6102 سنة %2542 إلى 6100 سنة %28 من الجهات حسبيزانية العامة برسم الم اإلنجاز معدل

 

 العمومية لالستثماراتمتكافئ  جهويتوزيع  تأمينالحكومة من أجل  الجديدة التي تبنتها المقاربة المذكرةلهذه الثاني المحور  ويتناول

، خاصة في التحتية للبنيات الهيكلية األوراش إنجاز تسريع على المقاربة هذه نيوتنب ومنسجمة، متوازنة جهوية تنمية يحقق بشكل

 حضرية وأقطاب جهوية اقتصادية أقطاب انبثاق على العملالطرق والطرق السيارة والموانئ والمطارات والسكك الحديدية، و تمجاال

 إطار في المحدثة( P2I) المندمجة الصناعية لمحطاتا، كاألقطاب الفالحية لمخطط المغرب األخضر، وتنافسية و جذابة ،مندمجة

 وسال ومراكش والرباط طنجةالتي تم إطالقها بكل من مدن  المندمجة الحضرية التنمية برامجباإلضافة إلى  ،الصناعي االنبثاق مخطط

 دعم خالل من األساسية التحتية البنيات مستوى على الخصاص تقليصعلى كذا و، والحسيمة والقنيطرة البيضاء والدار وتطوان

 .والمعزولة البعيدة والجهات الجبلية والمناطق القروي بالعالم التنمية

 المراكز بعض عن بالبعد المرتبطة التفاوتات تقليص الجبلية، والمناطق القروي العالم تأهيل إلعادة الموجهة التدابير تستهدفهذا، و

 والكهرباء للشرب الصالح والماء كالطرق األساسية والخدمات التحتية للبنيات جبالولو يتعلق فيما خاصة دينامية، األكثر الحضرية

 بوضع الحكومة قامت، لهذه السنة المتضمنة في خطاب العرش السامية الملكية للتوجيهات وتفعيالفي هذا اإلطار،  .والصحة والتعليم

عتمدة إلى البرامج الم ينضاف) 6166-6102 الفترة في القروي العالم في واالجتماعية الترابية الفوارق لتقليص جديد عمل برنامج

 يهم البنيات التحتية والخدمات االجتماعية األساسية، مشروعا 618511 نحو باستهداف األمر ويتعلق، كبرنامج التأهيل الترابي(حاليا 

      مبلغ  دون احتساب درهم مليار 50 ل إلى. وذلك بمبلغ إجمالي يصاحتياجات الساكنة المعوزة والمعزولة وفق القطاعات حسب موزعة

 والرياضية. ثقافية السوسيو واألنشطة للدخل المدرة كاألنشطة المواكبة األنشطة لتمويل المخصص درهم مليار 845

 

 ساهمتحيث  .الجهات مستوى على العمومية لالستثمارات واالجتماعي االقتصادي الوقع تبيانلهذه المذكرة ب الثالثالمحور  فيما يهتم

 %2,42 من مساهمتها انتقلت إذ الوطنية، الثروة خلق في أوفر بنصيب( القديم الجهوي التقسيم حسب) جهة 61 أصل من جهات أربع
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 دينامية المتبقية الجهات عرفتفي حين  .6102-6100 الفترة برسم %2848 إلى 6112-6110 الفترة خالل الخام الداخلي الناتج من

ما يوضح المجهودات المبذولة من طرف الدولة لضمان توزيع متوازن م الوطني، المتوسط من أعلى سنوية نمو بمعدالت أكبر

 لالستثمار العمومي على مستوى الجهات.

األساسية  للحقوق الساكنة ولوج نسبة تحقيق من 6102 سنة خاللجهة  61من أصل  جهات 7 تمكنتوعلى المستوى االجتماعي، 

. االجتماعية الرفاهية خدماتو (والسكن والصحة كالتعليم) األساسية الخدمات إلى الولوج تحسين بفضل ذلكو الوطني، المعدل تفوق

على مستوى  خاصة االجتماعية، باإلنجازات يتعلق فيما الوطني المستوى على النتائج أفضل يقحقتهذا، وتميزت األقاليم الجنوبية ب

 .العمومي االبتدائي المدرسي والتجهيز التأطير

 

لالستثمارات العمومية على  ومتوازن فعال تدبيرخلق الكفيلة ب مؤسساتيةالو بنيويةال صالحاتفاق اإلآل الرابعالمحور  في حين يتطرق

 مجهودات تتركزوف س الترابية، والجماعات للجهات الجديدة التنظيمية والقوانين الدستور لمقتضيات طبقاو، ذلك المستوى الجهوي.

 قانون برسم االجتماعي والتأهيل الجهات بين التضامن صندوقي إحداثمن خالل  المتقدمة الجهوية ورش تفعيل صلةموا على الحكومة

 6تقدر ب )مخصصات مالية من الميزانية العامة  تتوزع بينللجهات،  ماليير درهم 2سيتم تخصيص مبلغ كما . 6102 لسنة المالية

ناتجة عن الرفع من حصيلة كل من الضريبة على الشركات والضريبة على  (درهم الييرم 6تقدر بحوالي )وكذا مداخيل  (ماليير درهم

 لفائدة الجهات. (سابقا %02عوض  %61حصيلة الرسم على عقود التأمين )( و%6 إلى %0من انتقلت  إذ)الدخل 

 

مارات العمومية المبرمجة هم االستثوي ألالتحليل عبر تقديم التوزيع الجه إغناءلهذه المذكرة  المحور الخامس واألخير روموأخيرا، ي

ميزانيات الميزانية العامة وبرسم  وذلك ،6102جهة حسب التقسيم الجهوي الجديد( برسم قانون المالية لسنة  61حسب الجهات )

 مليار درهم. 056 االستثمارات نحوالمبلغ اإلجمالي لهذه  سات والمقاوالت العمومية، حيث يصلالمؤس

 

 


