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  مدخل عام

التي  امللك خطابات جاللةالسامية الواردة يف طار التوجيهات امللكية إيف  2018سنة ليندرج مرشوع قانون املالية 
لسنة من ا وىلأل لثورة امللك والشعب ومبناسبة افتتاح الدورة ا 64لعيد العرش والذكرى  18لقاها مبناسبات الذكرى أ 

  العارشة.الترشيعية لوالية من ا الترشيعية الثانية

مام غرفتي أ التزاماتها املتضمنة يف برنامجها الذي تم تقدميه  تنفيذلرادة الحكومة إ كذلكيعكس هذا املرشوع كام 
املواطنني  جل وضع ركائز تنمية اقتصادية واجتامعية مستدامة ومتواصلة وشاملة تستجيب النتظاراتأ الربملان من 
  شعاع الذي تعرفه بالدنا يف الساحة الدولية .إل مجموع الرتاب الوطني وتعزز ا عىل صعيد

معظم القوانني التنظيمية املنصوص عليها يف الدستور  باعتامد، وبعد الوالية الحكومية السابقة التي متيزت هكذاو 
تهدف الحكومة من  ،امللك لجاللة الرشيدة صالحات الهيكلية املهمة تحت القيادةإل طالق مجموعة من اإوكذا، 

جل اعتامد النموذج الدميوقراطي الذي أ مواصلة تنزيل الدستور من  2018خالل مرشوع قانون املالية لسنة 
املساواة االجتامعية و املجالية و كذلك تقوية مكانة  أمبد إرساءاختارته بالدنا و ترسيع التحول البنيوي القتصادنا و 

  قليمي والدويل.إل محيطه ا املغرب داخل

 بفتح يف سياق خاص يتميز بالعودة املظفرة للمغرب للمجتمع االفريقي وكذا أيضا مرشوع قانون املالية يندرجو
عطاء االنطالقة ملشاريع هيكلية مع مجموعة من إ املجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا و  ضمنفاق انخراطه آ 

  فريقية.إل تح للمغرب فرص جديدة لتقوية الروابط داخل عائلته افريقية الشقيقة مام سيفإل الدول ا

داء أ يف سياق دويل يتسم بانتعاش النمو العاملي املدعوم بفاعلية  2018مرشوع قانون املالية لسنة  هذا، ويأيت
قتصادية لدى فاق الواعدة للدول الصاعدة وكذا االستعادة التدريجية للدينامية اال أل االقتصاد االمرييك والياباين وا

 .ناخ املناسبمن هذا امل 2018وروبيني. وستستفيد دينامية االقتصاد الوطني برسم سنة أل هم رشكاءنا اأ 

 2016سنة  %1,2مقابل  2017 سنة برسم 4,6% ن يصل معدل النمو اىلأ وعىل املستوى الوطني، من املتوقع 
وثرية منو الناتج الداخيل الخام   وكذا تعزيز %16,1بفعل التأثري املزدوج الرتفاع القيمة املضافة الفالحية بنسبة 

مام يؤكد التطور االيجايب  2016برسم سنة  %3,1مقابل  2017سنة  %3,2الغري الفالحي الذي من املتوقع ان يبلغ 
  القطاعات التي سجلت أداءات ضعيفة خالل السنوات االخرية.حيوية  استعادةللمهن العاملية للمغرب و 

اقتصادية -أيضا يف سياق يتميز مبواصلة استعادة التوازنات املاكرو 2018ويندرج مرشوع قانون املالية برسم سنة 
 إىل %4,4من الناتج الداخيل الخام و كذا عجز الحساب الجاري من  %3,5اىل  %4,1عجز امليزانية من  تقليصمع 

  .2017و 2016من الناتج الداخيل الخام ما بني سنتي  4%

يوما  14أشهر و  5غطي يل 2017غشت  شهر متم مليار درهم 217,3العملة الصعبة  ياحتياط إضافة إىل ذلك، بلغ
  من الواردات.

عىل  لتصل %5و %2,7سنوية، تحسنت مداخيل املغاربة القاطنني بالخارج ومداخيل االسفار ب  مقارنةوباعتامد 
. وقد عرفت التدفقات الصافية 2017حتى متم شهر غشت  درهم مليار 46,8و مليار درهم 44,1ىل إالتوايل 
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 %29,8 نسبةمسجلة بذلك ارتفاعا ب 2017غشت -برسم الفرتة يناير الالستثامرات االجنبية املبارشة تحسنا ملحوظ
  .2016) مقارنة مع نفس الفرتة من سنة مليار درهم +4,1(

عىل  2018اعتبارا لإلطار املرجعي املعتمد وملعطيات السياقني الوطني والدويل، يرتكز مرشوع قانون املالية لسنة 
  األولويات التالية:

  خاصة إيالء عناية دعم القطاعات االجتامعية: التعليم والصحة والتشغيل وتقليص الفوارق املجالية مع
 عامل القروي؛بال

 ستثامر الخاص ودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛التصنيع وتحفيز اال طوير ت 

 الجهوية املتقدمة؛ يخترس 

 .إصالح اإلدارة وتحسني الحكامة و ترسيع تنزيل اإلصالحات 

إىل تحقيق معدل منو للناتج الداخيل الخام بنسبة  2018و تهدف الحكومة من خالل مرشوع قانون املالية لسنة 
من الناتج الداخيل الخام وذلك بناء عىل فرضيات تحدد توقع محصول  %3إىل و تقليص عجز امليزانية  3,2%

  .دوالر امرييك للطن 380ومتوسط سعر غاز البوطان يف  مليون قنطار 70زراعي من الحبوب يبلغ 
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العامة ملرشوع قانون  والتوجهاتاإلطار املرجعي الباب األول: 
 املالية

1.Iاإلطار املرجعي  

 خطابات جاللة يف الواردة السامية امللكية التوجيهات عىل 2018لسنة  املالية قانون طار املرجعي ملرشوعإل يعتمد ا
 يف و 2017غشت  20و يوليو 29 يف التوايل عىل والشعب امللك وثورةاملجيد  العرش عيد مبناسبة ألقاها التي امللك

 .2017 أكتوبر 13 العارشة يف لوالية الترشيعيةمن ا الثانية الترشيعية السنة من األوىل الدورة افتتاح

 .2021-2017 للفرتة الحكومة برنامج يف الواردة لتزاماتالا أساس عىل أيضا هذا اإلطار تم وضع وقد

 1.1.I السامية امللكية التوجيهات  

 جراءاتإل و ا التدابريعىل  2017يوليو  29لعيد العرش املجيد بتاريخ  18ركز جاللة امللك يف خطابه مبناسبة الذكرى 
 جتامعيةال وا، بهدف ضامن التنمية البرشية تدبري الشأن العموميالتي يتعني تنفيذها والتي يجب أن تشكل أساس 

  األولويات التالية: تهاملغاربة يف جميع مناطق اململكة. وهكذا، أبرز جالل لفائدة كافةواملساواة والعدالة االجتامعية 

 لتنمية البرشية والرتابية التي لها تأثري مبارش عىل تحسني ظروف عيش املواطنني تقوية و تعزيز مشاريع ا
من أجل تحقيق نفس النجاح الذي سجله املغرب يف تنفيذ العديد من املخططات القطاعية، مثل قطاعات 

 الفالحة والصناعة والطاقات املتجددة؛

  حديثة تتمحور  سياسة تدبرييةمية، وذلك باعتامد لالختالالت التي تعرفها اإلدارة العمو مالمئة إيجاد أجوبة
االختالالت، سواء من حيث هذه  وتنعكساملتدخلني.  كافة بانخراطحول أهداف ملموسة يتعني تحقيقها 

التي تعاين من  الحكامة، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنني، سلبا عىل املناطق
مام يؤثر عىل ظروف  ،من تدين مردودية القطاع العامكذا  يانا من انعدامه، وضعف االستثامر الخاص، وأح

 عيش املواطنني؛

  بني مؤسسات الدولة عىل أساس رؤية وطنية واضحة والتامسك  التنسيقتعزيز مستوى العمل املشرتك و
م املرافق ساعد عىل تدارك التأخري والخصاص الحاصل يف معظسيافر الجهود ضت هكذا فإنو واسرتاتيجية. 

يف هذا  املسجلةبهدف تقليص الفوارق  وذلك فرص الشغل،كذا والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية و 
 املجال؛

   تطبيق صارم ملقتضيات الفقرة الثانية من الفصل األول من الدستور والتي تربط بني املسؤولية واملحاسبة
كل الفاعلني، حكومة وبرملانا وأحزابا وكافة  أن األمر يتعلق مبسؤولية جامعية تهمعىل مع التأكيد 

 .املؤسسات، كل يف مجال اختصاصه

بأن خيار التوجه نحو  2017غشت  20لثورة امللك والشعب بتاريخ  64ذكر جاللة امللك يف خطابه مبناسبة الذكرى 
قاربة تدريجية تقوم بعيدة املدى، وفق م مندمجةأفريقيا هو تتويج تفكري عميق وواقعي تحكمه رؤية اسرتاتيجية 

  عىل التوافق. ويف هذا الصدد، شدد جاللة امللك عىل النقاط التالية:
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  تي شكلتجمع املغرب بالدول اإلفريقية والتي تال ةابط املتينو إن ثورة امللك والشعب، تشهد عىل الر 
 ،فيام بعد تقوتط ابو الر  ههذ  لدول القارة لاللتزام يف إطار كفاح مشرتك من أجل االستقالل. احقيقي احافز 

تحقيق التنمية والتقدم املشرتك الذي تتطلع من أجل تواصل تو  و ذات سيادة لبناء دول إفريقية مستقلة
 إليه كافة الشعوب اإلفريقية؛

  تنموية مضبوطة ستثامرات وبرامج ا تقوم حولرشاكات مثمرة مع البلدان األفريقية،  بناءاملغرب يف إرادة
املصالح ترتكز عىل السياسة القارية للمملكة  فإن، هكذالخاص يف البلدان املعنية. و القطاعني العام وابني 

 يةولتنماشاريع ملاهذا التوجه امللموس رابح. وخري مثال عىل - املشرتكة، من خالل رشاكات تضامنية رابح
 اإلفريقي؛ املواطن  تحسني ظروف عيش  إىل التي ترومالكربى التي تم إطالقها و 

  تكللت هذه السياسة برجوع املغرب إىل االتحاد اإلفريقي، واملوافقة املبدئية عىل انضاممه للمجموعة
 االقتصادية لدول غرب إفريقيا؛

  لدفاع عن مصالح املغرب العليا وتعزيز املصداقية التي يحظى بها وعىل اتعمل الدبلوماسية املغربية 
  .إشعاعه، جهويا وقاريا ودوليا زيادة

أمام أعضاء الغرفتني بالربملان مبناسبة افتتاح الدورة األوىل من  2017أكتوبر  13خطابه بتاريخ  لة امللك يفأكد جال
  عىل رضورة :العارشة الترشيعية السنة الترشيعية الثانية من الوالية 

  بلورة من خالل بالد التي تعرفها الكبة التطورات من أجل موا الوطنيإعادة النظر يف النموذج التنموي
ق تطوره ومعالجة نقط يالتي تعراقيل العا وتجاوز جديدفسا نعطائه إكفيلة ب لهذا النموذج ةمندمجرؤية 

  ؛أبانت عنها التجربةالتي ختالالت الضعف واال 

 ري مع دالالمتركز اإل قدم الجهوية املتقدمة واعتامد ميثاق مت مضبوط الستكامل تفعيلجدول زمني  بلورة
  قيق لتطبيقه؛زمني د برنامجتحديد 

 تقوم ،للتنمية باململكةمحركا الذي يعد ثروة حقيقية و  ،لشباب املغريبل سياسة جديدة مندمجة بلورة 
 .جمعوياملجلس االستشاري للشباب والعمل الالدعوة باإلرساع بإقامة و شغيل ساس عىل التكوين والتباأل 

2.1.I 2021-2017 ي للفرتةربنامج الحكومال  

عىل إرساء مكتسبات اإلصالحات االقتصادية  2021-2017 للفرتةعملها  خالل برنامجستعتمد الحكومة من 
، وكذا العمل امللك لجاللة لرشيدةالبالد خالل السنوات األخرية تحت القيادة ا نهجتهاواالجتامعية واملؤسساتية التي 

ويرتكز  قاولة. املواطنني واملحاجيات وذلك من أجل تلبية  عادلة ةواجتامعي ةاقتصادي تنميةعىل ترسيخ رشوط 
  :هذا الربنامج حول خمس محاور

 أساسا عربوذلك دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية املتقدمة مبادئ املحور األول : دعم الخيار الدميقراطي و 
 إصالح تفعيلواستكامل تنزيل الدستور ومواصلة واإلنصاف تعزيز قيم حقوق اإلنسان والحريات واملساواة 

 .الجهوية املتقدمة رسيخمنظومة العدالة وت
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أفقية ميثل أولوية  ، والذياملحور الثاين : تعزيز قيم النزاهة والعمل عىل إصالح اإلدارة وترسيخ الحكامة الجيدة
 .اململكةاألوراش واإلصالحات التي تقوم بها  مختلفلضامن نجاح 

النزاهة و محاربة الرشوة واستكامل تأهيل الرتسانة القانونية  قيمستعمل الحكومة عىل تعزيز  ،ويف هذا الصدد
 .هابرامج عمل لحكامة الجيدة و تفعيلالدستورية لؤسسات املودعم املتعلقة بتنزيل مبادئ الحكامة الجيدة 

ستجابة من أجل اال تحديث الدولة لهمة امل اترافعأحد ال التي تعتربإلصالح اإلدارة  كام تويل الحكومة اهتامما خاصا
 نتظارات املواطنني واملقاولة.ال 

إصالح  تنزيل لتقائية ونجاعة السياسات العمومية ومواصلةاوتلتزم الحكومة أيضا خالل مدة واليتها مبواصلة تعزيز 
 .املالية العمومية وترشيد النفقات

تعزيز  من خالل أساسا وذلك، املحور الثالث: تطوير النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية املستدامة
للرثوات  ةومنتج تنمية مستدامةالهيكيل للنسيج االقتصادي وتحفيز االستثامر من أجل الجهود الرامية إىل التحول 

  الشغل.فرص و 

 دعميف هذا الصدد، ستواصل الحكومة دعمها للقطاع الصناعي وجهودها الرامية إىل تحسني مناخ االعامل و 
يف  ودعم تنفيذها أيضا عىل مواصلة مختلف االسرتاتيجيات القطاعية ستعملتوسطة. كام وامل ىاملقاوالت الصغر 
  التحتية.بالبنيات املتعلقة تعزيز االستثامرات كذا اآلجال املحددة و 

الئق وتحسني العالقات العمل ال دعمترتكز عىل مندمجة لتشغيل، ستتبنى الحكومة سياسة با النهوضوفيام يخص  
. لحاجيات سوق الشغل مالءمة الكفاءاتوتعزيز  وتقييم وتطوير برامج إنعاش التشغيل هذا املجالاالجتامعية يف 

  بإحداث مناصب الشغل . املقدمة من طرف الدولة القطاعية التحفيزاتوكذلك وضع آليات لربط 

وطنية اليجية سرتاتاإل  تفعيلعرب  والتأهيل البيئي الحكومة عىل تشجيع التنمية املستدامة ستنصب جهود كام 
  يف مجال الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية. النموذج املغريب وترسيخللتنمية املستدامة، 

  .ربنامج الحكوميللة أساسية تي تعد أولويالاملحور الرابع: تعزيز التنمية البرشية والتامسك االجتامعي واملجايل 

محاربة الفقر والهشاشة يف الوسطني الحرضي والقروي وتقليص الفوارق  عىل هاجهودسرتكز الحكومة وهكذا 
االجتامعية والرتابية، وكذا دعم القطاعات االجتامعية خاصة التعليم والصحة وذلك من أجل ضامن تنمية ترابية 

  ساسية.أل متوازنة ومتكني املواطنني من ولوج عادل وذي جودة للخدمات االجتامعية ا

تعتزم الحكومة التنزيل الفعيل للرؤية االسرتاتيجية إلصالح نظام التعليم والتكوين والبحث ويف هذا الصدد، 
  وتعميم التغطية الصحية وكذا تحسني ولوج املواطنني للخدمات الصحية. 2030-2015العلمي 

 ،الهشاشةومحاربة اإلقصاء و  فيام يخص تقليص الفوارق االجتامعية والرتابية، الحكومةتلتزم من جهة أخرى، و 
  الهشة واملعوزة. االجتامعية الهادفة لدعم الطبقات ربامجاملبادرة الوطنية للتنمية البرشية ومتويل ال فعيلمبواصلة ت
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 جاليةناجح لربنامج تقليص الفوارق االجتامعية وامل تنفيذيتعلق بعمل  وضع مخططكام ستعمل الحكومة عىل 
القطاعات الوزارية واملؤسسات بني  اإللتقائية املطلوبةمبني عىل مليار درهم،  50القروي بغالف مايل قدره  بالعامل
  الجامعات الرتابية.كذا و  املعنية

  الئق.اسكن للاملتوسطة  ةلطبقات االجتامعية املعوزة والطبقا لولوجكام ستواصل الحكومة دعمها 

يندرج عمل   :ياه العادلة يف العاملااالشعاع الدويل للمغرب وخدمة قضتعزيز العمل عىل  : املحور الخامس
اىل تعزيز متوقع املغرب  الهادفة امللك ملجال الدبلومايس يف إطار تنفيذ الرؤية االسرتاتيجية لجاللةيف االحكومة 

  .  الدويلمصالحه العليا عىل املستوى الدفاع عن و 

 مواكبةويف هذا الصدد، ستضاعف الحكومة مجهوداتها من أجل الدفاع عن الوحدة الرتابية  للمملكة وكذا 
  التي توجت بالرجوع التاريخي لالتحاد اإلفريقي. امللك السياسة اإلفريقية لجاللة

 تعزيزالدويل عرب و الجهوي متوقع املغرب عىل املستوى  تعزيزكام ستعمل الحكومة كذلك خالل فرتة واليتها عىل  
  جديدة.فضاءات  رشاكاته التاريخية و االنفتاح عىل

حقوق ومصالح املغاربة القاطنني بالخارج، وحامية هويتهم الثقافية  الدفاع عنالحكومة كذلك عىل  عملو ست
 طنهم األم.بو والدينية ومامرسة حقوقهم الدستورية 

 2.I عامةالهات وجتال 

، يرتكز مرشوع 2021- 2017للتوجيهات امللكية السامية وكذا التزامات الحكومة الواردة يف برنامجها للفرتة  وفقا
  عىل املحاور ذات األولوية التالية: 2018قانون املالية لسنة 

 ناية خاصة دعم  القطاعات االجتامعية: التعليم والصحة والشغل وتقليص الفوارق املجالية، مع إيالء ع
   القرويبالعامل

عىل التضامن والتكافؤ يرتكز هات امللكية السامية واإلرادة القوية للمغرب يف بناء منوذج تنموي  يلتوجتطبيقا ل
 2018لسنة  الحكومة، يف إطار مرشوع قانون املاليةستعمل واملساواة بني مختلف الجهات والفئات االجتامعية، 

من الفوارق املجالية والتقليص الصحة، والشغل، و التعليم،  خاصة القطاعات االجتامعية لدعمإعطاء األولوية عىل 
  الجبلية والنائية.املناطق القروي و  عاملبال وال سيام

فرصة لتأكيد استعداد الحكومة لتنفيذ الرؤية االسرتاتيجية  2018، سيكون مرشوع قانون املالية لسنة وبالتايل
الفرص، و تعزيز فعالية و حكامة املنظومة  وتكافؤ  املناصفةمبادئ  إرساء) إلصالح التعليم من أجل 2015-2030(

  التعليمية.

الحكومة جهودها الرامية بوجه خاص إىل تعميم التعليم األويل، وتوسيع العرض املدريس، وتعزيز  هكذا، ستواصل
 حاجياتمتها مع ءبرامج محاربة األمية  وتعميم إحداث مسارات مهنية ومال  والرفع من نجاعةاللغات،  تعليم

  سوق الشغل.
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وستوجه الجهود أيضا نحو الرفع من مردودية التعليم العايل، من خالل زيادة عدد الطلبة املسجلني باملسالك 
  املهنية، وتحسني جودة التأطري البيداغوجي والعمل عىل تحقيق التكامل بني مختلف مكونات املنظومة التعليمية.

ن بني االهتاممات الرئيسية للحكومة. ويف هذا الصدد، ستتم مواصلة الجهود ل كذلك ميشغتلبا النهوضويعترب 
ل ومراجعة  آليات يشغتتقييم برامج إنعاش الخاصة عرب  ل،يشغتالللنهوض باملخطط الوطني  تفعيللترسيع 
مبادرات مواكبة و ودعم  ة املحدثةالفعليمناصب الشغل  بعدد االستثامرعىل مستوى  تحفيزاتوربط ال الوساطة

وباملوازاة مع ذلك سيتم  الشباب حاميل املشاريع وكذا تعزيز دور الجهات والجامعات الرتابية يف مجال الشغل.
لمقاوالت املبتدئة واملبتكرة وتعزيز آليات الحامية القانونية لواكبة املو لدعم اتكثيف جهود ل خاصة عنايةإيالء 

  واالجتامعية للعامل.

إحداث  2018كذلك وبهدف تحسني جودة الخدمات املقدمة لفائدة املواطنني، يتوقع مرشوع قانون املالية لسنة 
األكادمييات الجهوية للرتبية كام يتوقع أن تقوم منصبا ماليا لفائدة القطاعات الوزارية واملؤسسات.  19.265

  .2019-2018برسم السنة الدراسية  مبوجب عقودمدرسا  20.000 بتوظيف والتكوين

املصادقة عىل القانون املتعلق بالتغطية الصحية األساسية لفائدة العامل املستقلني وأصحاب  دتع ،ومن جهة أخرى
طار نظام التغطية الصحية إيف  ؤمننيملأباء وأمهات او املهن الحرة، وكذا توسيع التغطية الصحية لفائدة الطلبة 

لخدمات الصحية عادل إىل االولوج ال توفريتعميم التغطية الصحية و مهمة يف مسار العام، خطوة االجبارية بالقطاع 
  ببالدنا.

ستعزز الحكومة  ذات جودة،التي تحول دون ولوج املواطنني للخدمات الصحية ومن أجل مواجهة العراقيل كذلك 
تحسني ظروف االستقبال باملستشفيات  ويتعلق األمر بالعمل عىلجهودها لتحسني حكامة  القطاع الصحي. 

واالستعامل الناجع والتوزيع العادل للموارد البرشية والولوج إليها  وتطوير برنامج "خدمايت" وتعزيز توفر األدوية
الرامية إىل تطوير البنيات التحتية  التدابريمبختلف جهات اململكة. وسيتم تنفيذ هذا اإلجراء موازاة مع 

  لة أشغال تجهيز وتأهيل املراكز االستشفائية الجهوية واالقليمية.االستشفائية ومواص

الدقيق تقييم الالخريطة الصحية التي ستمكن من  لتفعيلويف نفس السياق، ستبذل الحكومة الجهود الالزمة 
  املوارد البرشية والبنيات التحتية الصحية واملؤسسات االستشفائية.ة فيام يخص جهكل حاجات ل

توفري  عربلتحسني ظروف ولوج الطبقات الفقرية واملتوسطة إىل السكن الالئق  اخاص ااهتامم لحكومةا كذلك ستويل
كز الجهود أيضا عىل تسهيل حصول األرس الفقرية عىل ت. وسرت خاصة بهذه الطبقات عىل مستوى التكلفةعروض 

  ملهددة باالنهيار.والبنايات االصفيح القضاء عىل دور ومواصلة برامج  ميرسةمتويل السكن برشوط 

 أساساالتعليم والصحة والسكن، ضامن ولوجهم بشكل منصف وعادل إىل ملواطنني و اتحسني ظروف عيش يرتبط و
 لفئات الفقرية والهشة.املوجه ل دعمالحكامة  تحسنيالسياسات االجتامعية العمومية و  برضورة إرساء إلتقائية

من أجل  لفئات الفقرية والهشةباقاعدة معطيات موحدة خاصة  وضعستعمل الحكومة عىل ويف هذا اإلطار، 
  ذه الفئات.الدعم املبارش له يف توجيه فعاليةالضامن 
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الفوارق  الرامي إىل تقليصالربنامج املليك  ينبغي إعطاء األولوية لترسيع إنجاز، السامية امللكية توجيهاتوتطبيقا لل
  . بالعامل القروي االجتامعية واملجالية

دور االقتصاد االجتامعي يف  وتعزيزمواصلة دعم برامج املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، العمل عىل  يجبكام 
القروي واألحياء الهامشية، كام ستواصل الحكومة يف العامل  نساءالشباب و الاألنشطة املدرة للدخل لفائدة  تطوير

  جتامعي.تنفيذ الربامج املمولة يف إطار صندوق دعم التامسك اال 

 رساءإتكريس مبدأ املساواة، من خالل و تعزيز حقوق املرأة بذولة لالجهود امل مواكبةستتم باإلضافة إىل ذلك، 
 ."2إكرام "تفعيل الخطة الحكومية الثانية للمساواة وكذا أشكال التمييز كل وتفعيل هيئة املناصفة ومكافحة 

كانة الشباب يف املجتمع، من خالل تفعيل مبعناية رضورة العىل  ،2018مرشوع قانون املالية لسنة  يؤكدكام 
الرياضية  بنياتمختلف ال عزيزاملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتأهيل مؤسسات دور الشباب وت

 .املتعددة أبعاده يف الثقايف الوطني رتاثالبالدنا من أجل الحفاظ عىل لالالمادي  الرأساملتثمني فضال عىل  للقرب،

  تطوير التصنيع وتحفيز  االستثامر الخاص ودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة  

النهوض رغبة الحكومة يف  يرتجم، 2018إن اعطاء األولوية للقطاعات االجتامعية يف مرشوع قانون املالية لسنة 
  .ذي تطمح إليه بالدنااالقتصادي الالذي بإمكانه تحقيق النمو  برشيالرأسامل بال

لإلقالع  أساسيةقدرة بالدنا عىل االستثامر يف شبابه لجعله رافعة بلوغ نسب عالية من النمو مرتبط مبدى  يبقىكام 
  .االقتصادي والصناعي

العرض اإلنتاجي  دعمتنمية القطاعات املنتجة ومواصلة حول الحكومة  تنصب جهودباملوازاة مع ذلك، س
  نتجة للرثوة وفرص الشغل.املعالية و ال افةضاملقيمة الللقطاعات املوجهة للتصدير وذات 

من خالل مواصلة تفعيل مخطط الترسيع الصناعي  2018وسيتم تعزيز هذا التوجه يف مرشوع قانون املالية لسنة 
ودعم مخطط املغرب األخرض وتقوية آليات االقتصاد األخرض والتنمية املستدامة ومواصلة تفعيل املشاريع الكربى 

  .ة التحتية وغريها من االسرتاتيجيات القطاعيةللطاقة املتجددة والبني

هذه يتم تحقيق وس .القتصاد الوطنيااملقاولة وتحفيز االستثامر وتطوير تنافسية  بدعمكام سيتم االهتامم 
وذلك حتى يتمكن تحسني مناخ األعامل  اتخاذها من أجل املزمع األهداف من خالل وضع خارطة طريق للتدابري

اعتامد ميثاق جديد لالستثامر،  عرب وكذا  Doing Businessترتيب عىل مستوى نوعيةمن تحقيق قفزة املغرب 
  .اجد مواصلة تحديث القطاع املايل، ومواكبة املقاوالت الصغرى واملتوسطة وكذا املقاوالت الصغريةو 

 ملشاركني يف املناظرة الوطنيةإىل اويف نفس السياق، ووفقا للتوجيهات امللكية السامية الواردة يف الرسالة املوجهة 
من خالل التنموية مواكبة االسرتاتيجيات القطاعية والربامج عىل الحكومة ستسهر لسياسة العقارية للدولة، حول ا
ضامن الولوج إليه و  العموميوتثمني العقار  وتداوله هلاقتنامساطر  تبسيطو  لعقارإىل ا ولوج املستثمرين تيسري
  الشفافية وتكافؤ الفرص.قواعد  وفق
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 خاصة الخارجيةو  الصدمات مواجهة يفقوي  ومنتحقيق ل وحده فييك الاإلنتاج  العرض عىل مستوىع يإن تنو
استثامر  عىلالحكومة  ستعملاملغرب، ها ر تاالتي اخ االنفتاح وتنوع األسواق ويف إطار سياسةهكذا و  .منها

الحر املربمة بني املغرب والعديد من البلدان الرشيكة بهدف مواكبة اتفاقيات التبادل االمتيازات التي متنحها 
  .يالتصدير بالدنا عىل مستوى تطوير العرض  هسري فيت التحول الذي

كل العالقات الثنائية مع  تعزيزفريقية للمغرب، من خالل السياسة اإل  فعيلوستوجه هذه الدينامية أكرث نحو ت
املجموعة  وصاالقارة، فضال عن تعزيز دور املغرب عىل مستوى املؤسسات القارية والتجمعات اإلقليمية، خص دول

  فريقيا.إ غرب االقتصادية لدول

 ترسيخ الجهوية املتقدمة  

ة، وميالسياسات العم نزيللتحقيق التوازن والفعالية وااللتقائية يف تمثل الجهة االطار املؤسسايت األ  تشكل
  .ة منها عىل الخصوصواالجتامعي

املوارد املالية وتنزيل  تحويل مواصلة، باإلضافة إىل عىل النحو األمثل ويف هذا الصدد، يتطلب تنزيل الجهوية
يف تدبري جيدة  حكامة لبلوغالنصوص التطبيقية للقانون التنظيمي املتعلق بالجهات، مواكبة الجامعات الرتابية 

  تنمية مواردها الذاتية وتأهيل مواردها البرشية.و  اختصاصاتهااملحلية ومامرسة  هاشؤون

ميثاق الالمتركز اإلداري ووضع مخطط لتحويل  ليعويف هذا السياق، ستسهر الحكومة عىل اعتامد وتف
  مقاربة متدرجة تأخذ بعني االعتبار قدرات الجهات باإلضافة اىل التوازنات املالية للدولة.عرب  االختصاصات للجهات

لتنزيل النموذج التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية للمملكة الذي  ةخاص ينبغي إيالء أهمية نفس االتجاه، ويف
التزامات القطاعات الوزارية واملؤسسات والجهات وكذا تنفيذ  الدولةتكامل بني عمل امليعترب منوذجا لإللتقائية وال

  .مدن اململكة  لبعضربامج التنمية الحرضية املندمجة املتعلقة ب تفاقياتال االعمومية، يف إطار 

  إصالح اإلدارة، وتحسني الحكامة  وترسيع تنزيل اإلصالحات  

 رسيخ، يعترب إصالح اإلدارة وت2017يوليوز  29وفقا للتوجيهات امللكية السامية الواردة يف خطاب العرش بتاريخ 
من أجل إنجاح العديد من أوراش التنمية وذلك  2018لسنة الحكامة الجيدة إحدى أولويات مرشوع قانون املالية 

  االقتصادية واالجتامعية التي التزم بها املغرب.

مواصلة إصالح اإلدارة من خالل تحسني ظروف استقبال املواطنني وتحسني نوعية  رتقب، من املطارويف هذا اإل 
  النجاعة. التدبري املرتكز عىلسيط املساطر واعتامد تعميم اإلدارة الرقمية وتبو الخدمات املقدمة للمواطن واملقاولة 

املحاسبة والعمل عىل تطبيق القانون عىل املسؤولني الذين بصارم ملبدأ ربط املسؤولية التطبيق ال نبغييكذلك 
  يتقاعسون يف أداء واجبهم.

 عىل الجميع لتطبيق القانون ساسيةالذي يعترب الضامنة األ  القضاءعالوة عىل ذلك، ستواصل الحكومة تنفيذ إصالح 
  دون متييز بني املواطن واملسؤول.
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 زيلوال سيام من خالل تنحاربة الرشوة وم نزاهةويف نفس السياق، ستواصل الحكومة جهودها لتعزيز ال
  االسرتاتيجية الوطنية ملحاربة الفساد.

املوارد البرشية واملالية ية من ة األمندار متكني اإل  الحكامة األمنية، ستوجه الجهود نحوأسس وفيام يتعلق بتوطيد 
  أمن الوطن واملواطنني.حامية بغية ضامن تدخالتها وتنسيق املطلوب  مهامها عىل الوجهداء الالزمة أل 

 تعميم ثقافةد مكسبا كبريا لبالدنا عىل مستوى باإلضافة إىل ذلك، فإن إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية يع
 التمويلاحتياجات خلق التوازن بني و سيمكن من ، املساءلةالنجاعة والفعالية والتقييم و  التدبري املرتكز عىل

 2018لسنة مرشوع قانون املالية  يتوقع األساس، وعىل هذا  .الربمجة متعددة السنوات يف إطارتاحة واملوارد امل
كام ستتميز هذه ، التدبري العموميونجاعة شفافية املبادئ التي أقرها عىل مستوى اإلصالح و  تنزيل هذامواصلة 

  مليزانيات وإعداد تقارير نجاعة األداء.اعتامد الربامج يف ا تعميمأساسا ب السنة

 يةشاريع االستثامرامل املقاربة الجديدة لتدبري نزيلتمرشوع قانون املالية لهذه السنة،  برسم رتقبومن امل
أثرها املبارش عىل مستوى عيش  تحسنيو  الشغلدورها يف خلق الرثوة وفرص و فعاليتها، الرفع من بغية  ةالعمومي

املشاريع االستثامرية وتتبع تنفيذها  نتقاءوضع معايري موحدة ال  ة عىلالجديد املقاربة ههذ نبنيتو  .املواطنني
  وتقييم آثرها.

 يف التوازن تحقيقوكذا  طاعية القرضية لتدبري أنجع ملختلف االسرتاتيجيات أل هذه التدابري من توفري اوستمكن 
 الربامج واألهداف.والتقائية توزيع ال

املتعلقة بأنظمة التقاعد ونظام املقاصة  تلكمواصلة تنفيذ اإلصالحات الهيكلية الرئيسية األخرى، خاصة  كام ينبغي
  والنظام الرضيبي.

% 7,2 عجز امليزانية منخالل تقليص من وعىل الرغم من أن املغرب نجح يف استعادة االستقرار املاكرو اقتصادي 
عجز امليزانية يف لحرص مواصلة الجهود  يتعني، 2017سنة  املتوقعة برسم %3,5و 2016سنة  %4,1إىل  2012سنة 

  .2021سنة  يف أفق % 60االستدانة يف حدود حجم  التقليص من، و 2018سنة  3%حدود 
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 البيانات باألرقام -الثاين الباب 
كام  2017  مقارنة مع معطيات قانون املالية لسنة 2018 تقديم املعطيات املرقمة ملرشوع قانون املالية لسنةميكن 

 ييل:

1.II  الدولة ميزانيةبنية 

 مبا فيها مبلغ درهم 000 884 377 407 بحوايل  2018سنة برسم يقـدر املبلـغ اإلجاملـي للتحمـالت
وبالتايل يصل  النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات و اإلرجاعات الرضيبية. درهم برسم 000 000 200 7

 000 884 177 400ما يناهز  2018 سنة ماملبلغ االجاميل للتحمالت دون احتساب املصاريف السالفة الذكر برس
 . 1,82 %بزيادة قدرها  أي 2017 درهم برسم سنة 000 959 017 393 مقابلدرهم 

  : التحمالت عن النحو التايلو تتوزع هاته 

 284 056 397 000 دون احتساب استهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل  درهم للميزانية العامة)
  ؛جل)األ 

 2 828 942 000  درهم ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة ؛ 

 78 561 045 000 ؛درهـم للحسابـات الخصوصية للخزينة  

 34 731 500 000  هالكات الدين العمومي املتوسط والطويل االجل.الستدرهم 

 

71%

1%

19%

9%

الدولةتحمالتبنية: 1مبيان 

الميزانية العامة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

الحسابات الخصوصية للخزينة استھالكات الدين العمومي 
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 000 000 200 7 مبا فيها مبلغ 2018 درهـم برسم سنة  000 012 548 389ـباملبلـغ اإلجاملـي للموارد  يقدر
رجاعات الرضيبية ,وهكذا يقدر املبلغ االجاميل درهم تتعلق باملداخيل املرتبطة بالتسديدات والتخفيضات واإل

 ، 2017درهم برسم سنة   000 286 836 367درهم مقابل  000 012 348 382ـ ب 2018 الصايف للموارد برسم سنة
  .% 3,95 بزيادة قدرها أي

  :ه املوارد عىل النحو التايلذو تتوزع ه

 227 719 913 000   ؛ (دون احتساب حصيلة االقرتاضات املتوسطة والطويلة االجل) درهم للميزانية العامة 

 2 828 942 000   درهم ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة ؛ 

 83 799 157 000  .درهـم للحسابات الخصوصية للخزينة 

 68 000 000 000   جلاملتوسطة والطويلة األ  درهم ملداخيل االقرتاضات 

 

 ما ييل:هذه األرقام  من خالل بنييتو

 واستهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل  يقدر رصيد امليزانية العامة (دون احتساب حصيلة االقرتاضات
  ؛ 2017درهم برسم سنة     000 673 299 49درهم مقابل  000 372 098 51األجل) بـ 

  000 673 181 25مقابلدرهم 000 872 829 17  ملا يناهز 2018تصل حاجيات التمويل املتبقية لقانون املالية 
 %. 29,2 بانخفاض قدره ي، أ  2017 سنةبرسم درهم 

   

59%

1%

22%

18%

الدولةمواردبنية: 2مبيان 

امليزانية العامة مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة

الحسابات الخصوصية للخزينة مداخيل االقرتاضات
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   ييل:

جل)يل األ 

لتي تقدر

كام 2018 نة

سط والطوي

ا  الرضيبية

 درهم

 رهم

 رهم

 درهم

لسنة ن املالية

مومي املتوس

رجاعاتواإل

د   714 188

دره   229 68

دره   112 27

د   056 284

  :نوات

نملرشوع قانو 

 الدين العم

خفيضات و

001 000 

908 000 

488 000 

397 000 

ى خمس سن

ول التوازن مل

استهالكات

يدات والتخ

عمومي

الت عىل مد

 الثالثة لجد

ن احتساب 

تثناء التسد

لقة بالدين الع

ملوارد والتحمال

عىل املكونات

لعامة (دون

لعامة، باست
  ام ييل:

ر

عموالت متعل

تايل تطور امل

والتحمالت ع

 ـات

 امليزانية ال

 امليزانية ال
درهم ، كام 7

قات التسيري

قات االستثامر

قات فوائد وع

جموع

املبيان الت ضح

وزع املوارد و

لنفقـا.2 

نفقات 1.2

زع نفقات
200 000 00

نفق

نفق

نفق

املج

يوض

 

وتتو

II

2.II

تتوز
00 
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  يوضح املبيان التايل بنية نفقات امليزانية العامة:

 

1.1.2.II فقات التسيرين 

  مقابل درهم000 001 714 188  ما مجموعه 2018 لسنة تبلغ االعتامدات املفتوحة برسم نفقات التسيري
 .%  3,42 قدرهابزيادة  أي  2017 سنة برسم درهم 000 785 474 182 

  

  

 

66%

24%

10%

العامةامليزانيةنفقاتبنية: 4 مبيان

نفقات التسيري دون احتساب التسديدات و التخفيضات و االرجاعات الرضيبية
نفقات اإلستثامر
النفقات املتعلقة بفوائد و عموالت الدين العمومي

199,35
194,76

183,36182,47
188,71

20142015201620172018

( الدراهممباليري ) التسيرينفقات: 5مبيان  
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 :ويوضح املبيان التايل مكونات نفقات التسيري 

 

 :نفقات املوظفيــن 

برسم درهم  000 605 700 106مقابل درهم  000 617 853 108، ما يناهز2018 برسم سنة تبلغ نفقات املوظفني
 .% 2,02بزيادة قدرها أي  2017 سنة

 

58%

22%

19%

1%

التسيرينفقاتبنية: 6مبيان 

املوظفون املعدات و النفقات املختلفة )التسيري(التكاليف املشرتكة  النفقات الطارئة

10,97

10,39
10,27

9,94

9,71

20142015201620172018

مقارنةاملوظفنينفقاتنسبةتطور:ب -7مبيان 
(%) اإلجاميلالداخيلبالناتج

101,51

102,67

104,32

106,70

108,85

20142015201620172018

املوظفنينفقاتتطور: أ -7مبيان 
( الدراهممنباملالير )  
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 نفقات املعدات والنفقات املختلفة : 

 مقابل ،2018 سنة رهمد 000 764 536 41 االعتامدات املفتوحة برسم نفقات املعدات والنفقات املختلفة تصل
  .16,4% بزيادة قدرها أي  2017 سنة خالل درهم  000 180 684 35

 
 

 وتتوزع هذه االعتامدات عىل الشكل التايل :

( بالدرهم ) 2018 اعتامدات  البيــــــــــان 

درهم  املاء والكهرباء واالتصاالت إتاوات 230 967 858 1  

545 328 449 19  درهم
اإلعانات املمنوحة للمؤسسات العمومية ومرافق

 الدولة املسرية بصورة مستقلة

درهم   20 228 468 225  نفقات أخرى خاصة باملعدات

  
  التسيري:  –التحمالت املشرتكة 

درهم   000 620 623 36قدرهما  2018 برسم سنة - التسييــر–االعتامدات املخصصة للتحمالت املشرتكةتبلـغ 
  .) %0,45 ( درهم 000 380 166 بانخفاض قدره  أي ،  2017برسم سنة درهم 000 000 790 36 مقابل

3,35
3,40

3,45

3,32

3,70

20142015201620172018

تطور نفقات املعدات و النفقات املختلفة مقارنة : ب -8مبيان 
الداخيل اإلجاميل   (%) بالناتج

30,96
33,63

35,1035,68

41,54

20142015201620172018

املختلفةالنفقاتواملعداتنفقاتتطور:أ -8مبيان
( الدراهممنباملالير )  
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ومتويل مساهمة الدولة   وتخصص هذه االعتامدات أساسا لتغطية اإلعانات املرصدة لدعم أسعار املواد األساسية
  يف الصندوق املغريب للتقاعد. لمشغك

 
 : النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية 

درهم  000 000 300 3مقابل   درهم  000 000 700 1ما مجموعهاالعتامدات املفتوحة برسم هذا الفصل بلغت 
  تخصص أساسا لتغطية:و . %48.48أي بانخفاض قدره  2017 برسم سنة

 النفقات االستثنائية والنفقات الطارئة خالل السنة؛ 

 .برنامج تصفية املتأخرات 

2.1.2.II نفقات االستثامر  

ــغ اعــتامدات األداء املفتوحــة ــار درهــم 68,23نفقــات االســتثامر ب ، واملتعلقــة2018 ســنة برســم ،تبل ــل ملي   مقاب
  %. 7,33 بزيادة قدرها ، أي2017 مليار درهم بالنسبة لسنة 63,57

62

53

383737

20142015201620172018

)مباليري الدراهم(التسيري  -تطور التكاليف املشرتكة : 9مبيان 
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 وتضاف إىل هذه االعتامدات:

 مليار درهم؛ 45,69 و يبلغ حجمهاوالسنوات التي تليها   2019اعتامدات االلتزام للسنة املالية  

 والتي مل يصدر إىل 2017 امدات امللتزم بها يف إطار قانـون املالية لسنةاالعتامدات املرحلة التي تتكون من االعت ،
 مليار درهم. 14  ـاألمر بأدائها والتي تقدر ب 2017 دجنرب 31 غاية

 إىل نفقات االستثمــارواملتعلقة بمجموع االعتامدات املرصدة لفائدة اإلدارات  2018 ، برسم سنةوبهذا يصل
  مليار درهم. 127,92

3.1.2.II النفقات املتعلقة بفوائد و عموالت الدين العمومي  

   000 488 112 27ما يناهز الدين العموميواملرتبطة بفوائد وعموالت  2018 سنةتبلغ االعتامدات املسجلة برسم 
  .%1,32 درهم أو 000 512 361  بانخفاض قدره  أي ،2017درهم برسم سنة  000 000 474 27  درهم مقابل

5,35
5,47

6,04

5,92

6,08

20142015201620172018

ب-10مبيان
الداخيلبالناتجمقارنةالعامةللميزانيةاإلستثامرنفقاتنسبةتطور

(%) اإلجاميل

49,5
54,1

61,463,6
68,2

20142015201620172018

العامةللميزانيةاإلستثامرنفقاتتطور: أ -10مبيان 
الدراهممباليري
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3.II املــوارد  

1.3.II جل) والطويلة األ  (دون احتساب حصيلة االقرتاضات املتوسطة موارد امليزانية العامة  

  مقابلدرهم،  000 913 719 227 قدرهما  2018 برسم سنة لميزانية العامةالعادية ل واردمجموع املبلغ ي
وذلك دون احتساب املوارد املتعلقة بالتسديدات . % 4,93 بزيادة قدرها أي 2017 لسنة 000 622 021 217

  رجاعات الرضيبية.إلوالتخفيضات وا

  لميزانية العامة حسب األصناف: ل العاديةاملوارد تطور يلخص الجدول التايل 

 (بالدرهــــم)

  %التغريات ب 

2)/2-1(  

  قانون املالية

) 2(2017لسنة   

  مرشوع قانون

)1(2018املالية لسنة   
 بيان املوارد

8,59 89 382 000 000 97 059 300 000 الرضائب املبارشة والرسوم املامثلة - 1

2,89 84 594 200 000 87 042 543 000 الرضائب غري املبارشة - 2

8,48 8 905 200 000 9 660 058 000 الرسوم الجمركية- 3

-2,97 18 064 800 000 17 527 999 000 رسوم التسجيل والتمرب - 4

0  354 500 000  354 500 000 عائدات أمالك الدولة - 5

8,31 9 067 270 000 9 821 000 000

حصيلة مؤسسات االحتكار  - 6

واالستغالالت واملساهامت املالية 

للدولة

-37,27 1 764 000 000 1 106 500 000 موارد الهبات والوصايا - 7

حصيلة تفويت مساهامت الدولة -8 - - -  

5,28 4 889 652 000 5 148 013 000 موارد مختلفة -9

4,93 217 021 622 000 227 719 913 000 املجموع

 ب ، تليها الرضائب غري املبارشة 42,62 %ب و بهذا تحتل الرضائب املبارشة املرتبة االوىل يف موارد ميزانية الدولة
 ب%، ثم الرسوم الجمركية  4,31 ب%، ثم عائدات مؤسسات االحتكار  7,7ب ، ثم رسوم التسجيل  %38,22

   .% 0,49 ب %، ثم الهبات4,24
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 يف الداخل  تبلغ حصيلة الرضيبة عىل القيمة املضافة التي تقوم بتحصيلها إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة)
 ، أي 2017 درهم برسم سنة  000 900 337 35  مقابل درهم 000 800 362 38 ما مجموعه ويف االسترياد)
 ؛% 8,56 بزيادة قدرها 

  مقابل 2018برسم سنة  درهم  000 000 990 15قدرهما  املنتجات الطاقيةعىل تبلغ حصيلة الرسم  
  .% 0,54أي بزيادة قدرها  ، 2017برسم سنة  درهم 000 600 904 15

  برسم  درهم  000 500 151 9مقابل درهم 000 000 550 9 املصنع ما قدرهتبلغ حصيلة الرضائب عىل التبغ
 .% 4,35بزيادة قدرها   يأ ، 2017سنة 

3.2.3.II الرســوم الجمركيــة 

أي  ،2017برسم سنة  درهم 000 100 905 8 مقابل درهم   000 930 659 9تبلغ موارد رسوم االسترياد ما قدره
  .% 8,48  بزيادة قدرها

4.1.3.II  رســوم التسجيــل والتمبــر  

  ستعرف أهم عنارص هذه الرسوم التطورات التالية: 

 برسم سنة  درهم 000 000 741 9 درهم مقابل   000 673 982 8ما قدره  تبلغ حصيلة رسوم نقل امللكية
  ؛% 7,78أي بانخفاض قدره ، 2017

 برسم  درهم 000 000 793 درهم مقابل  000 834 866 ما مجموعه حصيلة رسوم التمرب والورق املقاس تناهز
 ؛% 9,31 بزيادة قدرها  ، أي2017سنة 

  000 000 367 2 مقابل درهم 000 869 354 2 السيارات ما قدرهتبلغ حصيلة الرضيبة السنوية الخاصة عىل  
 ؛% 0,51 بانخفاض قدرهأي ، 2017درهم برسم سنة 

 درهم  000 000 052 1 درهم مقابل 000 941 150 1 ما قدره تبلغ حصيلة الرسوم املفروضة عىل التأمينات
 ؛% 9,41 قدرها بزيادة ، أي2017برسم سنة 

 درهم برسم سنة    000 000 266 1 مقابل   000 873 383 1  ما قدره تبلغ حصيلة التمرب عىل وثائق السيارات
 .%  9,31بزيادة قدرها ، أي2017

5.1.3.II عائــدات ومداخيل أمالك الدولة 

  :مبا فيهادرهم   000 500 354  ما مجموعه تبلغ حصيلة عائدات أمالك الدولة

 ؛درهم : 000 000 323 ة مداخيـل مبانـي أمـالك الدولةحصيل  

  درهم 000 000 25  :القرويةعائدات بيع مباين أمالك الدولة. 
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6.1.3.II  االحتكارات واالستغالالت  

 عىل الشكل التايل: يف مجال االحتكارات واالستغالالتتتوزع أهم املداخيل املتوقعة 

 درهم؛ 000 000 000 2 :  الرشيف للفوسفاط املجمعرشكة  األرباح اآلتية من 

 ؛ درهم  000 000 000 3:  واملسح العقاري والخرائطية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية اآلتية من املوارد

 درهم؛ : 000 000 200  يداع والتدبريصندوق اإل اآلتية من املوارد 

 درهم؛000 000 590  :بنك املغرب اآلتية من املوارد  

 درهم : 000 000 37 رشكة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكيةال األرباح اآلتية من. 

7.1.3.II املــوارد املختلفة 

، 2018سنة برسم  درهم 000 013 148 5 إىل   2017 درهم برسم سنة  000 652 889 4تنتقل املوارد املختلفة من
  .%  5,28بزيادة قدرها أي

 2.3.IIالدولة املسرية بصورة مستقلة  موارد مرافق 

 درهم. 000 942 828 2 مجموعه ما 2018 املتوقعة ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنة املواردتبلغ 

3.3.II  الحسابات الخصوصية للخزينة موارد 

 ها مقارنة مع سنةوتطور  2018 لسنة يبني الجدول التايل التوقعات املتعلقة مبوارد الحسابات الخصوصية للخزينة
2017:                

  ) مهبالدر ( 

 الحسابات املوارد التغريات %

8,78 72 824 152 000 الحسابات املرصدة ألمور خصوصية - 1

حسابات االنخراط يف الهيئات الدولية - 2 - -

0  100 000 000 حسابات العمليات النقدية - 3

248,04  74 505 000 حسابات التمويل - 4

0 10 800 500 000 حسابات النفقات من املخصصات - 5

7,61 83 799 157 000  املجموع
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4.3.II جلاملتوسطة و الطويلة األ  موارد القــروض 

  درهم مقابل 000 000 000 68 ىلإ 2018 ستصل موارد القروض املتوسطة والطويلة االجل برسم سنة
 .% 2,86 قدرهبانخفاض  أي  2017 درهم برسم سنة000 000 000 70 

 : وتتوزع كام ييل

  إىل 2017 سنة درهم برسم 000 000 000 47 من الداخيل تنتقل املوارد املتأتية من االقرتاضس
 ؛%  8,51بانخفاض قدره ، أي2018سنة برسم  درهم 000 000 000 43

  إىل  2017درهم برسم سنة 000 000 000 23 الخارجي من ضستنتقل املوارد املتأتية من االقرتا
  ؛ 8,7 % بزيادة قدرهاأي  ،2018درهم برسم سنة  25 000 000 000

4.II العمومية تالحجم اإلجاميل لالستثامرا  

 195 ستثامري اإلجاميل يف القطاع العام مبختلف مكوناته إىلاال ، من املرتقب أن يصل املجهود 2018 بالنسبة لسنة
  موزعة عىل النحو التايل : مليار درهم

 69,93 للميزانية العامة للدولة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة املسرية بصورة  درهم مليار
مستقلة مع تحييد مبلغ التحويالت من امليزانية العامة إىل املؤسسات واملقاوالت العمومية والحسابات 

 الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة املسرية بصورة مستقلة؛

  107,57 سات واملقاوالت العمومية؛للمؤس مليار درهم 

 17,5 للجامعات الرتابية. مليار درهم 

  يوضح املبيان التايل بنية الحجم اإلجاميل لالستثامرات العمومية :

 
   

36%

55%

9%

2018 سنةبرسمالعموميةلالستثامراتاإلجاميلالحجم: 14مبيان 

الحسابات ,امليزانية العامة
مرافق الدولة املسرية بصورة ,الخصوصية

مستقلة

املؤسسات و املنشآت العامة

الجامعات الرتابية
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  الحسابات الخصوصية للخزينة 

تصل االعتامدات املخصصة لربامج االستثامر املمولة يف إطار الحسابات الخصوصية للخزينـة التـي ال تستفيد من 
مليار درهم، وتهم أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم الربامج 13التحويالت املالية للميزانية العامة إىل  

املوايش والقطاع السمعي البرصي والسكن والعدل والثقافة الخاصة بقطاعات الفالحة واملياه والغابات وتربية 
  والرياضة ودعم املقاولني الشباب وكذا برامج اجتامعية وتربوية.

  مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة  

 التقرير املتعلق درهم. ويبنيمليون  797,1 ىل حوايلإتصل االعتامدات املخصصة لربامج استثامر هذه املرافق 
 التفاصيل الخاصة بهذه الربامج. لدولة املسرية بصورة مستقلةمبرافق ا

 الجامعات الرتابية  

تخصص ميزانيات االستثامر املرصدة للجامعات الرتابية أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إىل تحسني ظروف 
عيش السكان. وسرتتكز الجهود عىل توسيع وتقوية شبكة التطهري وبناء املنشآت الثقافية والرياضية والرتفيهية 

الخرضاء، وتصل االعتامدات املخصصة إجامال لهذه العمومية وتهيئة الحدائق واملساحات  والبناياتواألسواق 
  مليار درهم تقريبا. 17,5 الربامج إىل

  املؤسسات واملنشآت العامة  

يصل املبلغ اإلجاميل للربامج االستثامرية للمؤسسات واملنشآت العامة مبا فيها املبلغ املخصص من طرف صندوق 
مليار درهم، ويهم عىل الخصوص  107,57 حوايل إىل 2018 سنة الحسن الثاين للتنمية االقتصادية واالجتامعية برسم

الصالح للرشب والفوسفاط ومشتقاته والطرق  قطاعات الطاقة واالتصاالت والسكنى والفالحة والكهرباء واملاء
  السيارة والنقل الجوي والبحري والسكيك.

  امج االستثامرية.ويبني التقرير الخاص باملقاوالت واملؤسسات العمومية تفاصيل هذه الرب 

 يوضح املبيان التايل تطور الحجم اإلجاميل لالستثامرات العمومية خالل السنوات األخرية :
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 الباب الثالث: برامج العمل
1.III الفوارق تقليص القطاعات االجتامعية: التعليم والصحة والتشغيل و  دعم

  العامل القرويب ةخاصإيالء عناية  عماملجالية 

 املالية قانون مرشوع االجتامعي، أعطى والتامسك البرشية التنمية تعزيزإىل  الراميةالحكومة  لتزاماتتفعيال ال
  .القروي العامل يف سيام وال املجالية، وتقليص الفوارق االجتامعية القطاعات لدعم األولوية 2018 لسنة

 الولوج للعالج وتحسني التعليم إصالح تنفيذ إىل الرامية الجهود مواصلة ،2018سنة  الحكومة، خالل تعتزم هكذا
 هشة والطبقةال االجتامعية الئق بالنسبة للطبقات سكنل ولوجال دماج املهني وكذا تسهيلنعاش التشغيل واإل إ و 

 .املتوسطة

جتامعية الفوارق اال  وتقليصالفقر  محاربة إىلوسرتكز الحكومة أيضا جهودها عىل اإلجراءات والربامج الرامية 
التعجيل بتنفيذ الربنامج  عىل الخصوص تقبوالحفاظ عىل التامسك االجتامعي. ويف هذا الصدد، من املر  واملجالية

القروي ومواصلة تنفيذ املبادرة الوطنية للتنمية البرشية  بالعاملالفوارق الرتابية واالجتامعية  لتقليصاملليك 
 .ك االجتامعيصندوق دعم التامس يف إطاروالربامج املمولة 

، والنهوض اشةاإلدماج االجتامعي للشباب والساكنة يف وضعية هش إىلوستعزز الحكومة أيضا اإلجراءات الرامية 
 .مغاربة العاملواكبة بوضعية املرأة وم

1.1.III 2030-2015 االسرتاتيجية الرؤية تنفيذ: واالبتكار البحث وتعزيز التعليم إصالح  

سايس يف تحقيق اهداف التنمية أل صلب االهتاممات الوطنية نظرا لدوره ايف التعليم والتكوين  ةمو نظم تدخل
نه رغم اهمية املوارد املخصصة لقطاع التعليم والتكوين والتي تشكل أإ  إالاملستدامة وتحسني تنافسية اقتصادنا. 

، الزال القطاع يواجه 2017 سنة برسمة من امليزانية العام %21,6من الناتج الداخيل االجاميل و %6نسبة تناهز 
ي والرفع من النتائج عىل مستوى التعلم والتهمها تلك املتعلقة باملساواة والجودة واملردودية أ تحديات عديدة 

  دول اخرى ذات مستوى دخل ومجهود ميزانيايت مامثل او اقل من بالدنا. مع  ةبقى دون املستوى املطلوب مقارنت

جيهات امللكية السامية، السيام تلك املتعلقة بإصالح منظومة الرتبية والتكوين، تواصل الحكومة للتو  وتنفيذاهكذا، 
 بالنسبة رافعة تستجيب لثالثة أسس 23التي ترتكز عىل  2030-2015 االسرتاتيجية لرؤيةاالتفعيل التدريجي 

للرفع من وذلك جل ضامن تعميم التعليم والجودة للجميع أ الفرص من  وتكافؤ للمدرسة، ويتعلق االمر باإلنصاف
  واملجتمع.بالفرد  االرتقاء دائها وكذاأ مردودية املدرسة املغربية وتحسني 

 1.1.1.III الوطنية ومحاربة األمية الرتبية  

 نفيذهاتتم الرشوع يف  حيث  مرشوعا مندمجا 16عداد إ ، تم 2030-2015انطالقا من األهداف االسرتاتيجية لرؤية 
املتعلق بهذه االسرتاتيجية  طارعداد واملصادقة عىل القانون اإل اإل مسلسل  بشكل تدريجي. ويف انتظار استكامل

 : اييلسيتم اعطاء األولوية مل وتفعيال اللتزامات الحكومة
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 تقليص الفوارق عرب تعزيز الدعم االجتامعي وتأهيل املؤسسات التعليمية؛ 

 من خالل الرتكيز عىل املشاريع ذات الطابع البيداغوجي خصوصا التمكن من اللغات  تحسني التعلامت
 وتوسيع العرض بشعبتي الباكالوريا الدولية والباكالوريا املهنية؛

 تأهيل الفاعلني البيداغوجيني عن طريق التكوين املستمر والتأطري واملواكبة؛ 

 للبنية التحتية. مثلاأل توسيع التعليم األويل و لل التدريجي تعميمال 

تم تسجيل تحسن خالل السنوات األخرية ملؤرشات املنظومة الرتبوية، ويتعلق األمر  2030-2015منذ تفعيل رؤية 
 ب:

  بالنسبة لالبتدايئ  %97,4نسب التمدرس الخاصة التي عرفت تطورا باألسالك  الثالثة حيث انتقلت من
 2016-2015ة للثانوي التأهييل خالل املوسم الدرايس سبنبال %65,3سبة للثانوي االعدادي ونبال %85,2و

 عىل التوايل.  2017-2016 الدرايس وسمامل برسم %66,6و %87,6و %99,1 إىل

 %1,92حيث انتقلت من  2017-2016و  2016- 2015الهدر املدريس التي عرفت تراجعا خالل موسمي  ةنسب
سبة نبال %9,6 إىل %11,5سبة للثانوي االعدادي ومن نبال %10,2 إىل %10,8 منبالنسبة لالبتدايئ و  %1,2 إىل

 للثانوي التأهييل.

 الدرايس وسماملخالل  %45,3التمدرس بالتعليم األويل والتي عرفت تطور ايجايب حيث انتقلت من  ةنسب 
نقطة. أما بالنسبة للفتيات فقد  4,2مسجال ارتفاعا ب 2017- 2016خالل موسم  %49,5 إىل 2015-2016
 . %45 إىل %40,9نقطة حيث انتقلت هذه النسبة من  4,1ب تارتفع

ويتعلق األمر بتعميم التمدرس  ،بالرغم من تحسن املؤرشات الرتبوية، فان القطاع الزال يواجه تحديات كربى
 املتمدرسني. تحصيلوتقليص نسبة الهدر املدريس وتعميم التعليم األويل خصوصا بالعامل القروي وكذا تحسني 

 :التالية جراءاتاال  تعزيز إىلتواصل الحكومة الجهود الرامية سوهكذا 

 برنامج تيسري واملبادرة  امللكية مليون محفظة الذي  إطار: باإلضافة للجهود املبذولة يف الدعم االجتامعي
تلميذ  736.380 إىلعىل التوايل  2018-2017يتوقع أن يصل عدد املستفيدين منهام خالل السنة الدراسية 

مليون تلميذ  4,02و  716.350من االناث) مقابل  %47و  %46(مبا فيها عىل التوايل  تلميذمليون  4,26و 
مليار درهم، تواصل الحكومة مجهوداتها يف  1بتكلفة مالية اجاملية تفوق  خالل املوسم الدرايس السابق

مليار  1,2يات بتكلفة تناهز باملطاعم املدرسية والداخلاالمر يتعلق عمليات اخرى للدعم االجتامعي و إطار
  .درهم

 إىل 2016-2015تلميذ خالل السنة الدراسية  108.749وقد انتقل عدد املستفيدين من الداخليات من 
. 2018- 2017تلميذ خالل موسم  158.528 إىل ليصل 2017- 2016تلميذ خالل السنة الدراسية  113.429

 ما يناهز 2018-2017يدين خالل الدخول املدريس يصل عدد املستفسأما بالنسبة للمطاعم املدرسية ف
  مليون تلميذ. 1.25
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 خالل  10.915 إىلواصل توسيع شبكة املؤسسات التعليمية التي يصل عددها سيت: تطوير العرض املدريس
ثانوية  1.982) ومدرسة جامعاتية 116مدرسة ابتدائية ( 7.728مبا فيها  2018-2017السنة الدراسية 

 حجرة دراسية. 1.948مؤسسة تعليمية جديدة و 55ثانوية تأهيلية، بزيادة  1.205اعدادية و

 تعزيز الالمركزية، قامت األكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين بعمليتني  إطار: يف تعزيز هيئة التدريس
 2018-2017و 2017- 2016برسم املوسمني الدراسيني  مدرس 35.000للتوظيف مبوجب عقود شملت 

 وذلك بغية الحد من ظاهرة االكتظاظ واألقسام املشرتكة.  

 يتعلق األمر بتحسني ظروف استقبال التالميذ تأهيل الفضاء الخارجي والداخيل للمؤسسات التعليمية :
مؤسسة  9.917خصوصا عرب تأهيل  2018- 2017وظروف عمل هيئة التدريس خالل الدخول املدريس 

 13.500سبورة لفائدة  146.000طاولة و 13.345 ما يقارب(داخلية وتجديد األثاث املدريس  799تعليمية و
 . )مؤسسة

 توسيع العرض بالنسبة للمسالك الدولية للباكالوريا  من خالل: وذلك الرفع من جودة التعليم والتكوين
 . مالئمنظام توجيه  تتبع مع مواكبةودمج التكوين املهني يف التعليم العام 

واصل الحكومة مجهوداتها ملحاربة عدم تاملجهودات املبذولة يف مجال الرتبية غري النظامية،  إطار، ويف كذلك
لألطفال من أجل متكينهم من تحصيل املعارف األساسية ومنحهم فرصة  بالنسبة التمدرس واالنقطاع عن الدراسة

خالل السنة  62.900بلغ العدد االجاميل للمستفيدين ثانية لإلدماج واعادة االدماج بأسالك الرتبية والتكوين. وقد 
  . 2018-2017الدراسية 

  ، يرتكز برنامج عمل الحكومة أساسا عىل:2018بالنسبة لسنة 

 مؤسسة تعليمية جديدة وتأهيل  141العرض املدريس عن طريق بناء  ظروف االستقبال و تعزيز تحسني
 ؛ تعليميةالالبنيات التحتية وتجهيز املؤسسات 

  مدرس برسم املوسم  20.000تعزيز هيئة التدريس عرب عملية توظيف مبوجب عقود ستشمل مواصلة
   والذين سيستفيدون من عملية تدريب ملدة تسعة أشهر. 2019-2018الدرايس 

  صافية وترسيع وترية تعميمه من أجل بلوغ نسبة ه املرجعي إطار عن طريق تفعيل تشجيع التعليم األويل
  .2017- 2016خالل املوسم  % 49.5مقابل  2018-2017خالل املوسم الدرايس  % 52 إىلتمدرس تصل لل

 :تحسني النموذج البيداغوجي و تنويع العرض املدريس خصوصا عرب 

 أي  اتلميذ 28.000شعب الباكالوريا املهنية لبلوغ   إحداثمختلف األقاليم عرب وتغطية توسيع  مواصلة ،
   ؛%100بزيادة قدرها 

  تلميذ، أي بزيادة  63.748 بها لبكالوريا املغربية ليبلغ عدد التالميذ املسجلنياملسالك الدولية لتطوير
 ٪.83.8قدرها 

  اعتامد املقاربة الجديدة لتدريس و تعلم اللغات االجنبية وادراج اللغة الفرنسية يف السنة االوىل من
  التعليم االبتدايئ.
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ألمية ، تلتزم الحكومة بخفض معدل ا يف محاربة واجهه املغربيالذي ومن جهة اخرى، ووعيا منها بحجم التحدي 
 .2026يف أفق سنة  % 10 إىل، ليصل 2021يف أفق  % 20 إىل % 30 األمية من

 هااتفاقية رشاكة وارساء هيكل 12عىل ابرام  2017-2016و قد عملت الوكالة الوطنية  ملحاربة األمية خالل املوسم 
  التنظيمي قصد تعزيز الحكامة وضامن سياسة القرب لعملها.

 برسم املوسم 652.207%حيث انتقل من  12.7هذا، و قد ارتفع عدد املستفيدين من برامج محو األمية بنسبة 
من مجموع  % 92أغلبيتهم من اإلناث بنسبة  2017-2016 برسم املوسممستفيدا  734.974 إىل 2016 - 2015

  .منهم بالوسط القروي %52املسجلني و 

- 2015برسم السنة الدراسية  131.391برامج ما بعد محو األمية، فقد انتقل عدد املستفدين من  بخصوصأما 
  .%28.7أي بزيادة قدرها  2017-2016مستفيد برسم  169.198أكرث من  إىل 2016

تحسني جودة تدخالتها  وتعزيز عملية االنتقال  نحو  إىل 2019- 2017لفرتة ا برسمويهدف برنامج عمل الوكالة  
 برامج ملحو األمية نوعية ومتنوعة.

2.1.1.III العايل التعليم 

وعىل غرار باقي مكونات املنظومة الوطنية للرتبية والتكوين، قامت الحكومة برتجمة التوجهات األساسية للرؤية 
، برسم نفس الفرتة. وترتكز التعليم العايل والبحث العلمي عقطا  عملخطة  إىل، 2030-2015االسرتاتيجية لإلصالح 

 يف ما ييل: هذه املحاور مرشوعا، وتتمثل 39بهذه الخطة عىل أربعة محاور رئيسية 

  :تحسني الولوج والدراسة بالتعليم العايل لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التعلم؛املحور األول 

  :التعليم العايل ومالءمتها مع متطلبات التنمية وسوق  مردوديةودة لتحسني االرتقاء بالجاملحور الثاين
 الشغل؛

  :الرفع من مردوديته، وكذا ضامن تالؤمه مع أهداف التنمية من أجل دعم البحث العلمي املحور الثالث
 الشاملة؛

  :تطوير حكامة منظومة التعليم العايل لتحسني نجاعته.املحور الرابع 

 ، يف:عىل الخصوص، طاراملتخذة يف هذا اإل  وتتمثل اإلجراءات

  عرب تأهيل املؤسسات واألحياء الجامعية  تحسني ظروف االستقبال والدراسة بالتعليم العايل، خاصة
تعزيز كذا جميع املؤسسات و  عىلس واملختربات وتعميم التسجيل اإللكرتوين يدرتومواصلة تجهيز قاعات ال

لطلبة ا لفائدة حياء الجامعية والتعميم التدريجي للمنحأل ل توسيع االخدمات االجتامعية للطلبة من خال
 املستحقني؛
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 من خالل الرفع من عدد املسجلني الجدد يف  للخريجني تحسني مردودية التعليم العايل وقابلية التشغيل
جي وتتبع خريجي الجامعات وتحسني نسبة التأطري البيداغو  املنتظماملؤسسات الجامعية ذات االستقطاب 

 ؛ لتعليماجودة الرتقاء ب

  اإلصالح البيداغوجي من خالل مراقبة معايري الولوج للمؤسسات الجامعية ذات االستقطاب املحدود ووضع
معايري واضحة وشفافة للولوج للشعب املمهننة وأسالك املاسرت والدكتوراه وكذا تتبع تنزيل دفاتر 

 ؛ التحمالت البيداغوجية

  متعددة السنوات عرب تقييم الوضع الحايل لعرض التعليم العايل عىل  توقعيةإعداد خريطة جامعية وطنية
 .مستوى الجامعات والجهات

إحراز ، من 2017-2016 ةالجامعي ةو يف هذا السياق، مكنت منظومة التعليم العايل والبحث العلمي، خالل السن
 إيجابية، تتجىل أساسا يف: إنجازات

  واملرتكزة عىل مواكبة  للجهود املبذولة يف هذا املجال بفضل عرض التكوين والرفع من جودته:توسيع
% 31,6 ، عرف معدل التمدرس ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل منالضغط االجتامعي عىل التعليم العايل

كام أن عدد طلبة  .2017 -2016% برسم السنة الجامعية 33,1 إىل 2016-2015برسم السنة الجامعية 
 التقدم هذا تحقيق تمو  .2016-2015% مقارنة مع سنة 4,07 التعليم العايل عرف بدوره ارتفاعا مبعدل

والرفع من نسبة التأطري البيداغوجي وكذا عرب تنويع ومهننة  الرضورية االستقبال بنيات توفري عرب
- 2015مؤسسة برسم السنة الجامعية  417عدد مؤسسات التعليم العايل من وهكذا، انتقل التكوينات. 

كام أن الطاقة  ،مؤسسة جامعية 124مبا فيها  ،2017-2016 مؤسسة برسم السنة الجامعية 431 إىل 2016
 .2017-2016مقعد بيداغوجي سنة  484.167%، لتبلغ 8,54 االستيعابية لهذه األخرية ارتفعت ب

 مقارنة مع  2017-2016% سنة 5 املمنوحني بارتفع عدد  الخدمات االجتامعية لفائدة الطلبة: تحسني
رسيرا محققة بذلك ارتفاعا  58.887، كام أن الطاقة اإليوائية لألحياء الجامعية بلغت 2016- 2015سنة 

. أما فيام يخص عدد الوجبات املقدمة باملطاعم الجامعية فقد 2016 -2015% مقارنة مع سنة 16,5 بنسبة
تفويض تسيري كل  العمل عىل كام أنه تم ،2017- 2016جبة سنة مليون و  8,7 إىل% ليصل 10ارتفع ب

ما  نظام التغطية الصحيةأخريا، بلغ عدد الطلبة املسجلني بالجامعات واملستفدين من املطاعم الجامعية. و 
 .2017-2016 الجامعية سنةبرسم المستفيد  28.679مجموعه 

 مبا ييل: 2018-2017جهة أخرى، سيتميز الدخول الجامعي لسنة  من

 :املركبات الجامعية ( وتجهيز مؤسسات جديدةمواصلة أشغال بناء  عن طريق تعزيز الطاقة االستيعابية
زناتة وبني مالل كل من مدارس عليا للتكنولوجيا ب 4وكلية الطب والصيدلة بالعيون و  بتامنصورت وتامسنا

الحسيمة وتاونات واملدرسة الوطنية كل من الرساغنة وكليتني متعددة التخصصات ب وخنيفرة وقلعة
 400 إىلبناء مدرجات جديدة بطاقة استيعابية تصل إعطاء اإلنطالقة لوكذا )، للتجارة والتسيري بالحسيمة

 مقعد بكل مدرج؛

 :ؤسسات الجامعية % يف امل20عرب الرفع من نسبة التسجيل بخاصة وذلك  تطوير جودة نظام التكوين
يف  %10نسبة املسجلني عىل مستوى الشعب املمهننة  بكذا الرفع من ذات االستقطاب املحدود و 
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والرفع من املؤسسات الجامعية ذات االستقطاب املفتوح واستكامل مرشوع إعادة تأهيل مدارس املهندسني 
 هام التقييم؛معدل التأطري داخل املؤسسات الجامعية، كام سيتم الحرص عىل تعزيز م

 30.000: عرب الرفع من عدد املمنوحني الجدد بالدعم والنهوض بالخدمات االجتامعية لفائدة الطلبة 
، 2017-2016برسم سنة  330.000، مقابل 2018- 2017طالب برسم سنة  360.000ل  ليصل العدد اإلجاميل

رسير،  68.027 إىلرسير للوصول  9.140ب 2018-2017والرفع من الطاقة اإليوائية لألحياء الجامعية لسنة 
الناظور وآسفي وأكادير ومكناس وتوسعة ثالث أحياء كل من أحياء جامعية جديدة ب 4وذلك بافتتاح 

 أشغال بناء حي جامعي بالحسيمة.  إطالقجامعية بالراشيدية ووجدة ومكناس و 

 3.1.1.IIIاملهني التكوين  

 شقه، يف 2021-2017الفرتة  برسم ،الربنامج الحكومي طمح، ي2030-2015انطالقا من أهداف الرؤية االسرتاتيجية 
ضامن توفري تكوين موسع وشامل مفتوح لجميع الفئات، من خالل مواصلة تفعيل  إىلالتكوين املهني، باملتعلق 

منح ملتدريب التكوين املهني بنفس رشوط وآليات املنح  رصفو  2021االسرتاتيجية الوطنية للتكوين املهني يف أفق 
 .الجامعية

  :السيام يف امليادين التالية  2017تم اتخاذ عدة إجراءات برسم سنة وهكذا 

 :الدعم االجتامعي 

املنح ملتدريب التكوين املهني  رصفيقيض بتحديد رشوط وآليات  2- 17- 408 باعتامد املرسوم رقم 2017متيزت سنة 
املنح لطلبة  رصف عىل البكالوريا واملسجلني يف سلك التقني والتقني املتخصص بنفس رشوط وآليات الحاصلني

من  2018-2017متدرب خالل املوسم الدرايس  100.000 حوايلته املنح لفائدة ارصف ه تمالتعليم العايل. وسي
 .مليون درهم 400مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل بتكلفة تناهز طرف 

املسجلني يف مؤسسات  لفائدة الدولة يف تكاليف التكوين ، تساهمنح ملتدريب التكوين املهنيامل إلضافة لرصفوبا
 7.180 إىلليصل  من هذه املساهمة التكوين املهني الخاصة املعتمدة. وقد ارتفع عدد املتدربني املستفيدين

 .2017-2016 يف سنةمتدربا  5.032، مقارنة مع 2018-2017 يف سنة متدربا

 عرض التكوين املهني توسيع: 

مؤسسة جديدة.  21 إحداثنظومة التكوين املهني من خالل مل االستيعابيةقدرة الزيادة يف  2017عرفت سنة 
  .2017-2016 سنةمتدرب برسم  501500 وهكذا، بلغ عدد متدريب التكوين املهني

 .2017-2016متمرن برسم سنة  30.457 إىلليصل بالتدرج  ارتفع عدد املستفيدين من التكوين كذلك،

 5ومعاهد  4 إحداثمن خالل  مواصلة توسيع عرض التكوين املهني لفائدة السجناء ت، متومن جهة أخرى
، 2017-2016 سنة برسممقعد بيداغوجي  10.015 إىل الطاقة االستيعابية لتصلالرفع من  مكن منمؤسسات، مام 

 مستفيد 8.168مركز تكوين مهني داخل املؤسسات السجنية يف حني بلغ عدد السجناء املتدربني  58عىل مستوى 
 .سنةال خالل نفس
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 تطوير الرشاكة بني القطاعني العام والخاص: 

االستفادة من معرفة وخربة القطاع  عن طريقالتكوين املهني  جودةالرشاكة مع املهنيني ومن أجل تحسني  إطاريف 
، تم إنشاء جيل جديد من الكفاءاتحاجيات املقاوالت من مع بني عرض التكوين املهني الءمة املن الخاص وضام

مؤسسات وهي: املدرسة  7 إحداثتم ، طاراإل تسيريها للمهنيني. ويف هذا بعهد و التي تخصصة املمعاهد التكوين 
القنيطرة ومعهد بالدار البيضاء و بسط و طنجة املتو بمعاهد التكوين يف مهن السيارات  3 و العليا للنسيج واأللبسة

معهد التكوين يف مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية و التكوين يف مهن الطريان واملدرسة العليا للموضة 
 بوجدة.

معهد التكوين يف مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية ، نخص بالذكر معاهد أخرى قيد اإلنشاء توجدكام 
بورززات ومعهد التكوين يف مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية ، يف طور التجهيز حاليا يوجدالذي  ،بطنجة

 .مليون درهم 65بغالف مايل قدره  2017 سنة الذي انطلقت أشغال بنائه يف

ق الشق املتعل ام يخصالتدابري املواكبة إلنشاء مصنع "بوجو سرتوين للسيارات املغرب" بالقنيطرة في إطارويف 
بكلفة  2017انطلقت أشغال توسعة معهد التكوين يف مهن السيارات بالقنيطرة سنة  فقد ،بتكوين املوارد البرشية

 . مليون درهم 27,3إجاملية تقدر ب 

تطوير نظام التكوين املهني بغية ضامن تكوين مالئم يستجيب  إىلهود الدولة الرامية ج ويف إطار مواصلة
تنفيذ أهداف وتوجيهات االسرتاتيجية الوطنية  واصلةمب ،خصوصعىل ال ،2018ز سنة ملتطلبات سوق الشغل، ستتمي

  :من خالل اإلجراءات التالية 2021يف أفق للتكوين املهني 

 : املصادقة عىل مرشوع القانون املتعلق بالتكوين املستمر الذي  عىل مستوى تحسني الجانب التنظيمي
 ؛هآليات دبريت إطارتحديث كذا و  تكوينال هذاتوسيع نطاق املستفيدين من  إىليهدف 

 :االنتهاء من أشغال تجهيز معهد التكوين يف مهن  عىل مستوى الرشاكة بني القطاعني العام والخاص
كام ورزازات بتجهيز معهد التكوين يف مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية كذا و السيارات بطنجة 

يف مجال  PSAتوسيع معهد التكوين يف مهن السيارات يف القنيطرة ملواكبة مرشوع  مرشوع مواصلةسيتم 
 املوارد البرشية؛

  :إىلعدد املستفيدين من التكوين املهني ليصل  سيتم الرفع من عىل مستوى توسيع عرض التكوين 
مواصلة برامج كذا و  2017-2016سنة مقارنة ب % 17,1قدرها بزيادة  2018-2017 سنة يف 587.700

 السنة الدراسية مستفيدا برسم 30.457 مقابل مستفيدا 55.334التكوين بالتدرج عن طريق تكوين 
 ؛2016-2017

 :مواصلة برامج دعم الدولة ملؤسسات التكوين املهني الخاصة املعتمدة من  عىل مستوى الدعم االجتامعي
متدربا  7.180مقابل  2017-2018 سنةبرسم مستفيدا متدربا  8.930 تكوينخالل املساهمة يف تكاليف 

 .وكذا رصف منح ملتدريب التكوين املهني 2016-2017 سنة
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 4.1.1.IIIواالبتكار البحث تعزيز  

III.1.4.1.1 تشجيع البحث العلمي  

-2016برسم سنة  التالية مكنت املبادرات التي أطلقتها الحكومة يف مجال البحث العلمي من تحقيق األهداف
2017:  

  من التحاليل العلمية من  20.000أكرث من  إنجازتشجيع االستعامل املشرتك للبنيات التحتية للبحث عرب
مجلة  16.000واالشرتاك يف أكرث من  األولوية ذات جاالتاملطرف وحدات الدعم التقني للبحث العلمي يف 

من طرف املعهد املغريب  دبريهامليون مقال من املوارد اإللكرتونية العاملية والتي يتم ت 16,5وأكرث من 
عرب ) و الذي يسمح باالتصال MARWAN3لإلعالم العلمي والتقني، وكذا دعم الشبكة املعلوماتية (

 مؤسسة للتعليم العايل أو البحث العلمي؛ 135األنرتنت لفائدة 

  ع يف مرشو  101دعم البحث العلمي لتجويد مخرجاته وإشعاعه خاصة عىل املستوى الدويل عرب متويل
األولوية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية اعتامدا عىل طلبات املشاريع ودعم نرش  ذات املجاالت

منحة للبحث جديدة  300تخويل بتشجيع التفوق يف هذا املجال  كذاو  وتوزيع نتائج البحث العلمي
 للطلبة املستحقني لتحضري الدكتوراه.

تنزيل الرؤية  إطارمواصلة تطوير البحث العلمي يف  2018- 2017من جهة أخرى، ستعرف السنة الجامعية 
 تروم أساسا: برنامج عملاالسرتاتيجية لإلصالح  عىل شكل 

  تحسني حكامة املنظومة الوطنية للبحث العلمي واالبتكار من خالل مراجعة هيكلة البحث العلمي وفق
العلمي واالبتكار والتنمية التكنولوجية  الوزارية للبحث بني معايري وطنية ودولية وتفعيل اللجنة الدامئة
 وتعزيز دورها يف ما يخص التوجيه والتنسيق ؛

  مواصلة  من خاللالتميز يف مجال البحث العلمي واالبتكار تشجيع تحسني الدراسات بسلك الدكتوراه و
 إصالح التكوين عرب البحث يف مراكز الدراسات يف الدكتوراه وكذا دعم الباحثني ؛

 يات التحتية للبحث العلمي واالبتكار وتشجيع استعاملها املشرتك وذلك بتعزيز البنيات التحتية تعزيز البن
 الخاصة بالتحاليل والقياسات املخربية وتطوير اإلعالم العلمي والتقني؛

  تعزيز آليات تثمني نتائج البحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار من خالل دعم إنشاء املقاوالت املبتكرة
مدن االبتكار بالجامعات  إحداثومواصلة تنظيم الجائزة التنافسية وجائزة الرشاكة بني الجامعة واملقاولة و 

 ؛جامعة-جهات مقاولةاأقطاب التكنولوجيا وو  إحداثيف املقاوالت ومساهمة وانخراط الجامعات و 

 تكنولوجيا واالبتكار عرب تقوية تعزيز الرشاكة والتعاون عىل املستويني الوطني والدويل يف مجاالت العلوم وال
الرشاكة يف مجال البحث التنموي واالبتكار مع مختلف الفاعلني بالقطاعني العام والخاص ووضع آليات 

 .تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص عىل متويل مشاريع البحث العلمي واالبتكار
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III.2.4.1.3 نميةإنعاش اإلبتكار والبحث والت  

تنافسية املقاوالت. وتهدف املشاريع املربمجة يف هذا ل الرئيسيةعوامل من ال التكنولوجي االبتكار والبحث يعترب
البحث وإنتاج امللكية االبتكار و  خلق القيمة و فرص عمل مؤهلة داخل املقاوالت املغربية وتثمني تحفيز إىلالصدد 

  كرة.الصناعية والفكرية وكذا تشجيع روح املقاولة وخلق الرشكات الناشئة املبت

  :االسرتاتيجية ومن أهم مشاريع وأوراش هذه 

  املجمعات الصناعية املغربية إحداثدعم 

يف توقيع عقود الربامج مع  2017ات سنة نجاز أهم اإل  تتمثلتنمية املجمعات الصناعية،  اسرتاتيجيةتنزيل  يف إطار
 .للمشاريعطلب السابع ال إطارمجمعني صناعيني جديدين يف 

استفادت جميعها من  التكنولوجيامجمعا صناعيا يف ميادين الصناعة و  11 إحداث 2017م غشت مت غاية إىلو تم 
  دعم الدولة.

 نيمجمع الختيارطلب مشاريع  إطالقمواكبة املجمعات الصناعية املصنفة و متويل و  مواصلة 2018و ستعرف سنة 
  يف الصناعة والتكنولوجيا. ينجديد نيصناعي

 االبتكارأحياء  إحداث 

مواصلة أشغال بناء حي االبتكار ملدينة مراكش، واستكامل أشغال بنايات حي االبتكار ملدينة  2017عرفت سنة 
 سطات.

 االستثامرات املتعلقة به. إطالقاملكونات املرتقبة لتصميم حي االبتكار و كذا  إحداث 2018و ستعرف سنة 

2.1.III  التشغيل إنعاش 

لسياسة عمومية  اعتامدوذلك عرب  2021-2017 الربنامج الحكومي أولويات ممن أه واحدا التشغيل إنعاش عتربي
تقوم أساسا عىل تجويد برامج إنعاش التشغيل وتعزيز دور الجهات والجامعات الرتابية يف هذا املجال ومواصلة 

  .يع وتحسني الحامية االجتامعيةتوس إىلتطوير ومالءمة ترشيع الشغل باإلضافة 

   فيام ييل: 2017ات عىل مستوى برامج إنعاش التشغيل برسم سنة نجاز اإل وميكن تلخيص 

 2017خالل التسعة أشهر األوىل من سنة  امستفيد 62.643 إدماج من الربنامج هذا مكن إدماج: برنامج 
، وذلك بفضل التحسينات التي أدخلت عىل هذا 2016مستفيد خالل نفس الفرتة من سنة   53.038مقابل 

 الربنامج ؛

  يف إدماجهم لتسهيل تكوينية دورة متابعة العمل من عن اباحث 14.091الربنامج  هذا مكن : تأهيل نامجبر 
مستفيد خالل نفس الفرتة من   13.347، مقابل 2017الشغل خالل التسعة أشهر األوىل من سنة  سوق
  ؛ 2016سنة 
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 555 إحداث ، من2017خالل التسعة أشهر األوىل من سنة   الربنامج هذا مكن :الذايت  التشغيل برنامج 
منصب شغل برسم نفس الفرتة من سنة  584مقاولة و  457 إحداثمنصب شغل مقابل  710مقاولة و 

2016. 

 أجري  2.000 أكرث من 2017من هذا الربنامج خالل التسعة أشهر األوىل من سنة  استفاد: تحفيز برنامج
  .2016نفس الفرتة من سنة مستفيد برسم  1.522مقابل 

 يناير فاتح من املمتدة الفرتة برسم للمستفيدين اإلجاميل فقد وصل العدد فيام يخص التعويض عن فقدان الشغل
مستفيد خالل الخمسة أشهر  3.901منها  مستفيد 23.230 مجموعه ما 2017 سنة من ماي شهر نهاية إىل 2015

. و بهذا بلغت املساهامت املحصلة من طرف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي منذ  2017األوىل من سنة 
 280مليون درهم مقابل نفقات تقدر ب 1.125ما يناهز  2017 سنة من ماي شهر نهاية إىل 2015 يناير فاتح

  مليون درهم.  

الوطني وتنفيذ املخطط اعتامد عىل مجال التشغيل أساسا  يف الحكومة عمل برنامجتمحور يس ،2018ما برسم سنة أ 
منظومة  مالءمة) 2( الشغل مناصب خلق دعم) 1: (تهم أساسية رافعات 5 والذي يرتكز حولللنهوض بالتشغيل 

 تحسني) 4( الوساطة ودعم للتشغيل النشيطة الربامج تكثيف) 3( الشغل سوق متطلبات مع والتكوينالرتبية 
  .التشغيل يف الجهوي البعد دعم) 5(و العمل ظروفوتطوير  الشغل سوق اشتغال

 التوجهاتعىل  ،2017 غشت28 االثنني يف اجتامعها املنعقد يومللتشغيل  الوزارية اللجنة صادقت السياق، هذا ويف
 موضوعاتية مجموعات 5 إحداثرتكز عىل ي الذي هذا املخطط الوطني بوضع املتعلقة العمل وخطة االسرتاتيجية

 .الحالية التدابري وتحسني إلنعاش التشغيل ، جديدة تدابري باقرتاح ستعنى

 3.1.III توسيع التغطية الصحية األساسية وتحسني الولوج إىل الخدمات الصحية  

مبادئ  املساواة  يف الولوج  إطاراملنظومة الصحية يف  تعزيز إىلتويل الحكومة أهمية خاصة للمجهودات الهادفة 
  الحكامة الجيدة.إىل تقوية  العالجات و إىل

، يتضمن الربنامج الحكومي للصحة أربعة محاور رئيسية هي: توسيع نطاق التغطية الصحية طارويف هذا اإل 
 لبرشية.وكذا تعبئة املوارد ا األطفالالخدمات الصحية؛ وتقليص وفيات االمهات و  إىلاألساسية وتعزيز الولوج 

 رفعوقصد تعزيز املنظومة الصحية، تلتزم الحكومة بدعم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة من خالل  كذلك
من  2017و 2008ما بني املخصصة لهذا القطاع  يزانيةاملاالعتامدات املالية املخصصة لهذا القطاع. حيث، ارتفعت 

  مليار درهم.  14,3 إىلمليار درهم  8,14

نظام املساعدة الطبية وكذا منح دول مجلس التعاون  تفعيلاالعتامدات املرصدة ملواكبة  ذلك،تضاف إىل و 
  .االستشفائية الجامعية الخليجي لتمويل مشاريع بناء املراكز
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1.3.1.III توسيع التغطية الصحية األساسية  

  : وهيتم القيام مبجموعة من التدابري  ،طاريف هذا اإل 

 جباري األسايس عن املرض(نظام التأمني اإل  إحداثAMO والخاص،    العمومي) لفائدة طلبة التعليم العايل
، بلغ عدد 2017شتنرب  15غاية  إىلطالب. و  288.000ويقدر عدد الطلبة املستهدفني بهذه التغطية ب

 628التغطية الصحية للطلبة  املنخرطة يف نظاماملهني ومؤسسات التكوين مؤسسات التعليم العايل 
 طالبا. 65.025 املستفيدين ة، وبلغ عدد الطلبمؤسسة

 عن  بشأن نظام التأمني اإلجباري األسايس 98- 15 املصادقة من طرف الربملان مبجلسيه عىل مرشوع القانون
  ؛نشاطا خاصا فئة املهنيني والعامل املستقلني واألشخاص غري األجراء الذي يزاولون املرض الخاص ب

  مبثابة مدونة  65- 00املغري واملتمم للقانون رقم  63-16وع القانون رقم مصادقة مجلس الحكومة عىل مرش
توسيع التغطية الصحية الخاصة بأجراء القطاع العام  إىلالتغطية الصحية األساسية. ويهدف هذا القانون 

املؤمنني وإدراجهم اء وأمهات املسري من طرف الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي، لتشمل أب
التعميم الشامل ملنظومة التغطية الصحية األساسية لفائدة مختلف  إطارن بني ذوي الحقوق وذلك يف م

  الفئات االجتامعية.

2.3.1.III  الخدمات الصحية إىلتحسني الولوج  

. ويهدف 2021- 2017أكد الربنامج الحكومي أن الصحة هي أحد أهم محاور السياسة االجتامعية للحكومة للفرتة 
، و رفع 2021من الساكنة يف سنة  90% إىلحاليا  %60رفع نسبة التغطية الصحية األساسية من  إىلربنامج هذا ال
حاليا و تقليص نسبة الوفيات  %60يف املائة من الساكنة، مقابل  100 إىلالولوج للخدمات الصحية األساسية نسبة 

 .2021أفق والدة يف  1 000لكل  20 إىلوالدة  1 000لكل  27لدى الرضع من 

  2021- 2017أهم محاور مرشوع االسرتاتيجية القطاعية للفرتة: 
 

التزام اململكة لبلوغ أهداف التنمية  إطاريف  2021-2017يندرج مرشوع االسرتاتيجية القطاعية للصحة للفرتة 
الرفاهية يف "ضامن متتع الجميع بأمناط عيش صحية وباملتعلق  رقم  3 ، خاصة الهدف2030املستدامة يف أفق سنة 

  جميع األعامر".

  وتتمحور حول ثالثة محاور اسرتاتيجية متكاملة ومندمجة :

  :ترسيخ املكتسبات ملختلف االسرتاتيجيات واالصالحات التي تم تبنيها، خاصة التغطية املحور األول
 الصحية الشاملة، تحسني الولوج للعالجات وإصالح منظومة الصحة العمومية.  

توسيع التغطية الصحية األساسية لتشمل املستقلني، وأصحاب املهن الحرة  إىل ،من جهة ،يهدف هذا املحور
العالجات  إىلتحسني الولوج  ،من الساكنة)، ومن جهة أخرى 90%ذوي حقوقهم (بلوغ تغطية تفوق  إىلباإلضافة 

ل والحكامة الجيدة املقدمة من طرف املستشفيات ومؤسسات العالجات الصحية األولية، وذلك عن طريق التموي
تجهيز املراكز الصحية بالتجهيزات الالزمة،  إىللنظام املساعدة الطبية راميد، تحسني الولوج لألدوية باإلضافة 

  ترسيخ خدمات املراقبة الصحية عىل الحدود مع تقديم الدعم للمختربات املرجعية يف مجال الصحة العمومية.  و 
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مكن من تقييم حقيقي الحتياجات كل جهة من أجل ضامن تالخريطة الصحية س أن أجرأة إىلوتجدر اإلشارة 
 للموارد املادية والبرشية. معقلنتسيري 

  :تكريس برنامج "خدمايت"املحور الثاين 

تقديم خدمات معلوماتية وتوجيه املواطنني عرب الهاتف  إىل 2016التي انطلقت سنة  "خدمايت"تهدف مقاربة 
  حسني ظروف وجودة االستقبال باملستشفيات العمومية.واالنرتنيت من أجل ت

تحسني ا ذكمن الساكنة و  40% إىلالرفع من نسبة مستعميل هذه الخدمات و عليه فإن هذا الربنامج يهدف إىل 
  املرتفقني. شكاياتويف نفس السياق سيتم تبني مقاربة جهوية ملعالجة  جودة الخدمات ونظام تدبري املواعيد.

 تعبئة املوارد البرشية الثالث:  املحور 

من املزمع اتخاذ مجموعة من التدابري لتحسني وضعية العاملني يف قطاع الصحة و تشجيع التعاقد مع أطباء القطاع 
  الخاص لسد العجز يف بعض الجهات وتعزيز مهارات مهنيي قطاع الصحة.

  2016-2012أهم املنجزات يف القطاع الصحي  للفرتة:  

مكنت من تنفيذ اإلجراءات الرئيسية التالية، التي يتم  2016 -  2012سرتاتيجية الصحية القطاعية إن تنفيذ اال 
  عرضها حسب املواضيع عىل النحو التايل:

  توسيع وتأهيل عرض العالجات االستشفائية 

  :مجموعة من املشاريع من أبرزها إنجازتنفيذ برنامج توسيع وتأهيل املستشفيات، تم إمتام و  إطاريف 

 سنة برسم مليار  درهم برنامج تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية مبيزانية قدرها  مواصلة تنفيذ
 ؛2017

  مستشفيات للقرب بكل  6إقليمية بكل من الجديدة وخنيفرة وبنجرير، وكذا  مراكز استشفائية 3تشغيل
 والد النمة؛من امريرت وزاكورة والسعيدية وقلعة مكونة وبويزكارن وسوق السبت أ 

  مختربات رسيرية ؛ 7مركزا لتصفية الكيل و إمتام وتأهيل  20دار للوالدة و 12بناء 

  أجهزة سكانري  لفائدة املراكز االستشفائية و تشغيل املركز االستشفايئ   4اقتناء املعدات الطبية الحديثة و
 باملستشفى اإلقليمي بالعيون؛ املستعجالتبوجدور ومصلحة 

 املستحرضات الصيدالنية: ولوج لألدوية وتحسني فرص ال 

 ذ اإلجراءات التالية:ااتخ تم يف سياق تنفيذ  السياسة  الوطنية الدوائية،

 دواء ومستلزم طبي، وخاصة تلك املتعلقة مبعالجة األمراض الخطرية واملزمنة. 3.600أكرث من  تخفيض أمثنة 
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 واملكلفة يف الئحة األدوية املعوض عنها؛دواء لعالج األمراض املزمنة  60أزيد من  إضافة 

  ومعايري تصنيع املستلزمات الطبية؛ وتتبع مسارقانوين لتنظيم مراقبة الجودة،  إطاروضع 

  الوطني ، و ذلك بالسامح عىل املستوى  عالج األمراض املزمنة واملكلفةالخاصة ب ألدويةاتشجيع تصنيع
 س. فريويسالالتهاب الكبد  مضاد ا فيهابتصنيع األدوية الجنيسة املضادة للفريوسات مب

 التكفل باملستعجالت الطبية : 

 : طاريف هذا اإل تعلق أهم اإلنجازات ت

  مروحيات طبية لخدمات النقل الطبي االستعجايل ؛ 4اقتناء 

  للمساعدة الطبية االستعجالية جهويةخدمة   11تشغيل )SAMU(  مصلحة متنقلة للمستعجالت  16و
 ؛SMUR)( ولإلنعاش الطبي

  وحدة طبية  58املغرب، وإنشاء  جهاتمختلف  عىلوحدة للنقل الطبي االستعجايل وتوزيعها  393اقتناء
 متنقلة.

 إعادة تنظيم وهيكلة التكفل باملستعجالت الطبية االستشفائية. 

 دعم مخطط الصحة القروية تعزيز الخدمات الصحية املتنقلة و : 

مؤسسة و  43نجزت عدة مشاريع، من أهمها إنشاء أ ومن أجل تعزيز توفري الرعاية الصحية يف املناطق القروية، 
 مسكنا لألطباء و 40مسكنا للممرضني و  131مراكز تشخيصية ملرض السل وأمراض الجهاز التنفيس وبناء  3إنشاء 

 مؤسسة صحية للعالجات األولية. 13تجديد وتوسيع 

-2012زيارة ميدانية خالل الفرتة  28.446 إنجازتنفيذ الربنامج السنوي للفرق الطبية املتنقلة، تم  ارإطأيضا، ويف 
قافلة طبية لفائدة  90 تنظيمزيارة ميدانية و  3.554خدمة صحية و القيام ب  3.382.779مع توفري  2015

يل  مستشفى متنقل يف ثالث مناطق عملية ''رعاية'' و تشغ إطارمستفيد من سكان العامل القروي يف  2.228.000
 و الجامعة القروية القباب (خنيفرة). قروية : الجامعة القروية بوميا (ميدلت)،الجامعة القروية الحوز

  وفاة من  72,6عدد الوفيات أثناء الوالدة حيث بلغ تقليص وفيات األمهات و األطفال حديثي الوالدة
  .2010والدة سنة  100.000يف كل  وفاة 112 عوضوالدة  100.000

من معدل وفيات األمهات و األطفال حديثي الوالدة تم تعزيز االعفاء من األداء  التقليصمن أجل ترسيع و ثرية 
جهوية تتكلف بحاالت الحمل  وكذا إحداث وحدةبالنسبة للعالجات املتعلقة بالوالدات املفاجئة و املواليد الجدد ،

ت الدار البيضاء امج الكشف عن مرض قصور الغدة الدرقية الخلقي بجهذات الخطر الكبري و كذا توسيع برنا
  سطات و فاس مكناس و مراكش آسفي.
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 : التكفل بالصحة العقلية والنفسية  

  مجموعة من املشاريع : إنجاز طارتم يف هذا اإل 

 تيط مليل؛و  طنجةو  تطوانو  ستشفيات للطب النفيس بكل من وجدةتشغيل أربعة م 

 عملية بناء ثالث مستشفيات جهوية متخصصة يف الطب النفيس بكل من قلعة الرساغنة، أكادير  إطالق
 والقنيطرة؛

 مصلحة مندمجة للطب النفيس يف املستشفيات العمومية ،باإلضافة  15مركزا ملعالجة االدمان و 13 إحداث
مرصد وطني  إحداثام تم فاس ومراكش. كو الدار البيضاء و وحدات للطب النفيس لألطفال بالرباط  4 إىل

 .ملحاربة االدمان مبستشفى الرازي بسال

 مريض. 825املبادرة الطبية واالنسانية ''الكرامة'' لفائدة  إنجاز 

 :الوقاية ومحاربة االمراض  

مكافحة االمراض املعدية وغري املعدية و الحد من عبء هذه األمراض  تم اتخاذ مجموعة من التدابري  إطاريف 
  التي همت :

 ،تحسني جودة التكفل  مبرىض داء السل 

  من املرىض  1.760العمل بالربنامج الوطني للمراقبة و الوقاية من التهاب الكبد الفريويس  مع التكفل ب
 املصابني  بالتهاب الكبد الفريويس 'س'. راميد الحاملني لبطاقة

 جنسيا؛ املنقولة جديدة من حاالت العدوىحالة  400.000بأكرث من  السنوي  التكفل 

   عند األشخاص يف حالة خطرة داخل مؤسسات العالجات  2العمل بربنامج الكشف عىل داء السكري نوع
 شخص /السنة) ؛ 500.000الصحية األولية(

  حالة  ارتفاع ضغط الدم الرشياين  داخل مؤسسات العالجات الصحية األولية؛ 651.939تتبع 

  شخص ؛ 1.680.000 مجال صحة الفم و األسنان لصالح حملة للوقاية والتوعية يف 221تنظيم 

  ؛املعديةتعزيز الرشاكة والتعاون فيام بني القطاعات يف مجال الوقاية من األمراض الغري 

ترسيخ ما تحقق من  إىل، 2021-2017تنفيذ االسرتاتيجية الصحية الجديدة للفرتة  إطاروستسعى الحكومة، يف 
املتوقع اإلجراءات الرئيسية ا  وتتعلقمكتسبات من خالل توفري عرض صحي ذو جودة و موزع بطريقة عادلة. 

  :مبا ييل 2018 إنجازها برسم

 إىل تهدف والتي امللك جاللة بحضور املوقعة االتفاقيات يف املتضمنة االستثامر مشاريع تنفيذ مواصلة 
 ؛...) ، وتطوان والعيون والحسيمة وطنجة ومراكش البيضاء والدار الرباط( اململكة مدن مختلف تنمية
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  تعميم نظام املساعدة مواكبة مع استمرار تنفيذ برنامج تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية
 الطبية؛

  العالجات من خالل: إىلتعزيز توفري الرعاية الصحية وتحسني الولوج 

  استكامل و تجهيز املستشفيات الجامعية الجديدة   إىلتوسيع و تأهيل املستشفيات الجامعية: باإلضافة
 إطالقبطنجة وأكادير واملستشفى الجديد ابن سينا بتمويل من منح دول مجلس التعاون الخليجي، سيتم 

 500عة رسيرية تقدر ب دراسات وأشغال بناء املستشفى الجامعي الجديد  بالعيون. ستكون لهذا األخري س
 غرفة للعمليات الجراحية وستة "أقطاب امتياز"؛ 14رسير و 

 و كذا بناء و إعادة بناء و تأهيل املستشفيات 3'' برنامج املغرب الصحةإطاريف  املدرجة إنهاء العمليات ''
 .االقليمية

 ة، خاصة للمستفيدين من تعزيز و توفري األدوية واألجهزة الطبية لتحسني التكفل باألمراض غري الساري
 نظام املساعدة الطبية ؛

 الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل والشاب و االسرتاتيجية املتنقلة ودعم  الربامج الصحية: مختلف دعم
تقديم خدمات  إىلبرنامج الصحة القروية و اليقظة الصحية والوقاية من األمراض ومكافحتها باإلضافة 

 لخاصة(املسنني و ذوي االعاقة) .لألشخاص ذوي االحتياجات ا

 :اتجهالعىل تقليص التفاوتات بني  2018ترتكز أساسا األهداف املحددة لسنة  تدبري املوارد البرشية 
والفوارق املجالية من حيث التأطري الطبي والشبه الطبي وتعزيز املوارد البرشية لضامن تشغيل 

 جاه الساكنة.تا الجدية اللتزاماتا موضوعاملستشفيات املكتملة 

منصب مايل لتعزيز املوارد البرشية للقطاع وذلك لضامن تشغيل املؤسسات  4.000 إحداث 2018ستعرف سنة 
الصحية املكتملة، ولسد الخصاص الناتج عن االحالة عىل التقاعد مع ضامن توفري املوارد البرشية للمؤسسات 

  .املوارد البرشيةالتي اغلقت أبوابها بسبب نقص العالجات الصحية األولية 

مناصب مالية سنويا لفائدة وزارة الصحة ومختلف  حداثتعزيز املجهودات املبذولة إل  إطارو يندرج ذلك يف 
املراكز االستشفائية الجامعية، وذلك بهدف ضامن توفري رعاية أفضل ملصلحة املواطن وتحسني الخدمات الصحية 

منصب شغل  16.384 إحداث، تم 2017-2012عىل وجه الخصوص باملناطق النائية واملعزولة.  لهذا وخالل الفرتة 
 للمراكز االستشفائية الجامعية. 4.566صب لوزارة الصحة وكذا من 11.818منها 

 4.1.III الالئق السكن إىل الولوج تسهيل  

تخفيض وذلك بهدف  2021وحدة سكنية يف أفق سنة  800.000إنتاج الحكومي من بني أهدافه  لقد جعل الربنامج
   وحدة حاليا. 400.000مقابل وحدة 200.000 إىلالعجز املسجل يف السكن 

و يشكل هذا الهدف استمرارية للجهود التي تبذلها الدولة يف هذا املجال، حيث مكنت السياسات العمومية و 
  وحدة حاليا. 400.000 إىل 2011وحدة سنة  840.000املنتوجات السكنية املحدثة من تقليص العجز السكني من 

    ولقد متت االستجابة إلشكالية تقليص العجز يف السكن من خالل:
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  عيش األرس املعوزة إطارالقضاء عىل السكن غري الالئق وتحسني  

تقليص مظاهر اإلقصاء االجتامعي باألحياء الهامشية، وتحسني  إىلتهدف الربامج الحكومية املتبعة يف مجال السكن 
يني الولوج لخدمات القرب والتجهيزات العمومية و املساهمة يف جعل املدن فضاءات للتامسك و االندماج الحرض

  و االرتقاء الفردي و الجامعي.

و يتعلق األمر أساسا بربنامج مدن بدون صفيح، و برنامج إعادة تأهيل املباين اآليلة للسقوط، وبرنامج إعادة هيكلة 
  أحياء السكن غري القانوين و التأهيل الحرضي.

دراسات تقييمية مكنت  إنجازظروف عيش األرس املستفيدة، تم  عىلثر هذه الربامج أل أعمق  معرفةو من أجل 
  عدة نتائج: إبرازمن 

 جديد للعيش الكريم يضمن لهم  إطارمدن بدون صفيح" املستفيدين من التوفر عىل  "مكن برنامج
من األرس املستفيدة عربت عن شعورها باالستقرار  %97,5. حيث أن التي تم امتالكهااالستقرار يف املساكن 

 الربنامج؛ يف املساكن التي وفرها لهم هذا

  و الرصف  %93,4و الكهرباء بنسبة  %85,5تم ربط املساكن املنجزة بشبكة املاء الصالح للرشب بنسبة
. و قد عربت %92,7كام استفادت الساكنة من خدمة جمع النفايات املنزلية بنسبة  ،%92,8الصحي بنسبة 

يف ما يخص املاء الصالح  %87( األساسيةاألرس عن نسب عالية من الرىض بالنسبة للتجهيزات و الخدمات 
 بالنسبة لخدمة جمع النفايات املنزلية)؛ 72,5%للرشب و 

  تم تسجيل انخفاض نسبة الفقر مقارنة مع الوضعية التي كانت تعيش فيها األرس يف مدن الصفيح من
 .%28,3إىل  48,7%

  املدرسة أو مركز التكوين املهني ، تم تسجيل نسبة عالية من الرتدد عىلالتعليم إىليف ما يخص الولوج 
 سنة. 14 إىل 5بالنسبة لألطفال و الشباب من  %96تجاوزت 

 تنويع العرض السكني إلرضاء كافة الرشائح االجتامعية 

تنصب جهود الحكومة نحو وضع آليات متحكم فيها متكن من إنعاش العرض، كاإلعفاءات الرضيبية يف حالة 
واملواصفات التقنية وخصوصا مثن تفويت  اإلجراءات لولوج ومدة صالحيةد رشوط ايالسكن االجتامعي تحد

  السكن. ويتعلق األمر باملنتوجات التالية:

  2017متم ماي من سنة  إىلھذا الربنامج، و  إطار: تم يف درهم  250.000برنامج السكن االجتامعي ب ،
منها. و قد  % 80 إنجازسكنية، يقوم القطاع الخاص ب وحدة 1.595.770 نجازاتفاقية إل  1.049التوقيع عىل 

ذلك،  إىلوحدة سكنية. باإلضافة  475.075تضم مرشوعا  686االشغال عىل مستوى  إنجازتم الرشوع يف 
   وحدة سكنية عىل شهادة املطابقة. 316.220وخالل نفس الفرتة، حصلت 

 ماي  وإىل غاية متم شهر 2008منذ سنة :  درهم) 140.000( برنامج السكن االجتامعي منخفض التكلفة
وحدة سكنية  21.614وحدة سكنية منخفضة التكلفة حصلت  52.644 إنجاز، تم الرشوع يف 2017من سنة 

 منها عىل شهادة املطابقة.
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  :اتفاقية  23منذ إعطاء انطالقة ھذا الربنامج، متت املصادقة عىل برنامج السكن املوجه للطبقة املتوسطة
مع الفدرالية الوطنية للمنعشني  إطاروحدة سكنية. كام تم التوقيع عىل اتفاقيتي  8.605 زإنجامن أجل 

وحدة  3.680 إنجازوحدة سكنية ومع مجموعة التهيئة العمران من أجل  20.000العقاريني من أجل توفري 
  سكنية.

 145، تم التوقيع عىل 2017حدود غشت من سنة  إىلو  2013ذلك، ومنذ تبني سياسة املدينة سنة إىل باإلضافة 
مليار درهم، أي ما يناهز  14,61مليار درهم تساهم الدولة يف متويلها بحوايل  56,32اتفاقية بتكلفة إجاملية تناهز 

  . واستهدف التدخل الحكومي املستويات الثالث التالية:26%

 مليار درهم  5,64 ة تناهزاتفاقية بتكلفة إجاملي 30: تم التوقيع عىل مستوى الحي أو مجموعة من األحياء
 .% 63مليار درهم، أي ما يناهز  3,57تساهم الدولة يف متويلها بحوايل 

شبكة الطرق، تهيئة الفضاءات الخرضاء والساحات العمومية، وكذا بناء مراكز  إنجازوتتمثل طبيعة التدخل يف 
  ثقافية للقرب ومراكز متعددة الخدمات للتشغيل والتوجيه املهني.

  :اتفاقية بتكلفة إجاملية  82متت املصادقة عىل مستوى املدن واملدن الجديدة واملراكز الحرضية
 مليار درهم.  8,92مليار درهم متولها الدولة  بحوايل  45,31تناهز

العام للمدينة وتهيئة الشوارع والطرق املهيكلة والساحات العمومية والفضاءات  طارويتعلق األمر بتحسني اإل 
  ء واألنسجة العتيقة.الخرضا

  :مليار درهم تساهم  5,39اتفاقية بتكلفة إجاملية تناهز 33تم التوقيع عىل مستوى املراكز الصاعدة
 .% 39مليار درهم، أي ما يناهز  2,12الدولة يف متويلها ب 

 ازإنجالطرق و تهيئة الساحات والفضاءات الخرضاء و  إنجازوتتنوع هذه املشاريع بني التأهيل الحرضي و 
  ثقافية للقرب والربط بني املدن املجاورة.- التجهيزات السوسيو

 5.1.III الفقر ومحاربة االجتامعي التامسك وتعزيز واالجتامعية الرتابية الفوارق من الحد  

وتقليص الفوارق وتعزيز التامسك االجتامعي محاربة الفقر والهشاشة يف الوسطني الحرضي والقروي تشكل 
، خالل طارأولوية بالنسبة للحكومة التي ستعمل عىل توطيد الجهود املبذولة، يف هذا اإل  والرتابيةاالجتامعية 

  السنوات األخرية.

الفوارق االجتامعية ، عىل ترسيع تنفيذ الربنامج املليك لتقليص 2018وهكذا، ستحرص الحكومة، خالل سنة 
وكذا العمليات  الوطنية للتنمية البرشيةعمليات وبرامج املبادرة  تنفيذ القروي ومواصلة الوسطيف  والرتابية

  صندوق دعم التامسك االجتامعي. إطاروالربامج التي يتم متويلها يف 

الدعم املبارش لفائدة الطبقات الفقرية والهشة، ستعمل الحكومة عىل  فعاليةومن جهة أخرى ومن أجل ضامن 
الهوية واستهداف نظم الحامية  تحديد ، يهدف مرشوعطارهذا اإل ان. ويف كوضع قاعدة معطيات موحدة للس
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إصالح النظام كذا الهوية، و معلومايت لتحديد نظام  إىلتحسني ولوج السكان القاطنني باملغرب  إىلاالجتامعية 
 .الحامية االجتامعية نظمالوطني الستهداف 

 موحد تعريف وسجل اجتامعيللم فريد رقباعتامد تطوير السجل الوطني للسكان باملرشوع  يتعلق، وهكذا
 األفراد واألرس يف مختلف الربامج االجتامعية.لتسجيل  سيكون مدخال

 1.5.1.III القروي العاملب واالجتامعية املجالية الفوارق تقليصاملليك ل ربنامجال تفعيل ترسيع  

بإعداد برنامج لتقليص الفوارق املجالية  2015التوجيهات امللكية السامية، قامت الحكومة خالل سنة  طبقا
  واالجتامعية يف العامل القروي.   

تحسني ظروف عيش ساكنة املناطق القروية ومناطق الجبال وفك العزلة عليها عرب بناء  إىليهدف هذا الربنامج  
تحسني االستفادة من خدمات الكهرباء واملاء الصالح للرشب وكذا بنيات الصحة و  الطرق واملسالك ومنشآت العبور

  والتعليم. 

املؤسسايت الذي حددته االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املجال القروي  طاروترتكز حكامة هذا الربنامج عىل اإل 
ملناطق الجبلية التي يرتاسها السيد اللجنة الوطنية لتنمية املجال القروي و ا إحداثواملناطق الجبلية واملتمثل يف 

سها أ الفالحة والتنمية القروية واللجن الجهوية لتنمية املجال القروي واملناطق الجبلية التي يرت ب املكلف وزيرال
  السادة الوالة.

يل سبع سنوات. ويتضمن هذا الغالف املا مدى مليار درهم عىل 50 حوايل جاملية لهذا الربنامجتبلغ امليزانية اإل  
 4,1(، املبادرة الوطنية للتنمية البرشية )مليار درهم 20(املساهامت املالية ملختلف الرشكاء : املجالس الجهوية 

الفالحة والتنمية املكلفة ب وزارةال، )مليار درهم 10,5(، صندوق التنمية القروية ومناطق الجبال )درهم رايمل
، الوزارة )مليار درهم 1,03(، وزارة الصحة )ماليري درهم 8(التجهيز ب املكلفة الوزارة، )مليار درهم 1( القروية

  .)مليار درهم 2,56( واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب )مليار درهم 2,77( املكلفة بالرتبية الوطنية

تبعا  2017 رسماوقد تم إعداد الربامج الجهوية لتقليص الفوارق املجالية واالجتامعية يف العامل القروي منذ 
واللجن  لالجتامعات املنعقدة، عىل املستوى الجهوي، بني اللجنة الوطنية املكونة من وزاريت الفالحة والداخلية

  املؤسسايت وامليزانيايت إلعداد املخططات الجهوية.   طاروذلك لتوضيح اإل  الجهوية

بوزارة الداخلية  2017يونيو  2نعقد بتاريخ و يف هذا الصدد، تم إعداد وتوقيع رسالة تأطري خالل االجتامع امل 
 .بحضور السادة الوزراء املعنيني، وذلك لتقديم التوضيحات الجوهرية و املسطرية املتعلقة بهذا الربنامج

والتي تم   2017، عىل املحارض املتعلقة مبخططات العمل الخاصة بسنة 2017يوليو  28كام تم التوقيع بتاريخ  
بوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية  2017يوليو  24 إىل 10عات املنعقدة من حرصها خالل االجتام

  واملياه والغابات بني اللجنة الوطنية واللجن الجهوية لتنمية املجال القروي واملناطق الجبلية .

مليار درهم،  8,31ب  2017لسنة  برنامج العمل إطاراملشاريع املسجلة يف  إنجازيقدر الغالف املايل الذي يتطلبه 
(تشمل املوارد الذاتية لهذا  مليار درهم 3,46موزعة بني صندوق التنمية القروية و املناطق الجبلية بحصة 
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مليار درهم واملبادرة الوطنية للتنمية  3,47واملجالس الجهوية ب  الصندوق ومساهامت القطاعات املعنية)
  مليون درهم. 446للكهرباء و املاء الصالح للرشب ب  مليون درهم واملكتب الوطني 909البرشية ب 

 ما ييل: 2017و يتضمن الربنامج املمول من قبل صندوق التنمية القروية و املناطق الجبلية برسم سنة  

  2,75كم من الطرق واملسالك القروية  مع املنشآت الفنية املتعلقة بها  مببلغ  2850صالح ما يقارب إ بناء و 
 مليار درهم؛

  55إقليم بغالف مايل يبلغ  12جامعة قروية موزعة عىل  49دوارا يقع يف  330تزويد باملاء الصالح للرشب 
 مليون درهم؛

  مليون درهم؛ 59أقاليم مببلغ  7جامعة قروية موزعة عىل  12دوارا يقع يف  47ربط بالكهرباء 

  إقليم بغالف مايل يقدر ب  48جامعة قروية موزعة عىل  340إعادة تأهيل مؤسسات التعليم عىل مستوى
 مليون درهم؛ 435

  160 إىليل يصل اإقليم مببلغ م 64جامعة قروية موزعة عىل  208إعادة تأهيل مراكز الصحة عىل مستوى 
 مليون درهم.

 10املشاريع بتاريخ  إنجازت املكلفة بوحدامليون درهم لفائدة ال 348هذا الربنامج بتعبئة  يف و قد تم الرشوع
  مليون درهم.  797وإعداد شطر ثاين مببلغ  2017غشت 

التزويد باملياه الصالحة للرشب وكذا برامج الطرق  برامجو  برامج الكهربة القروية كام تواصل الحكومة تنفيذ
  الحد من النقص الذي يعاين منه سكان املناطق القروية والجبلية: إىلالقروية الرامية 

 ةبرنامج الكهربة القروية الشامل  

من الربط بالشبكة  برنامج الكهربة القروية الشاملة مكن، 2016نهاية سنة  إىلو  1996انطالقته سنة  إعطاء منذ
 51.559 وكذا تجهيزالكهرباء،  إىلإمكانية الولوج  أرسة 2.099.675 قرية مانحا بذلك 39.445لفائدة  ةائيالكهرب

 إىل 1995% نهاية سنة 18 من نتقلالقروية لي أرسة مبعدات ضوئية فردية، وبالتايل تم تحسني معدل الكهربة
 مليون درهم. 23.100حوايل  2016سنة  عند متم املنجزة قيمة االستثامرات بلغت وقد. 2016نهاية سنة ب% 99,43

 .2017% سنة 99,47معدل الكهربة القروية  كام بلغ

أرسة،  52.470قرية تضم  2.100كهربة  2019و  2017سنتي ما بنياملمتدة  الفرتة يف الكهربة القروية يهم برنامج
  .2019سنة  بحلول% 99,93 إىلمعدل الكهربة القروية  مكن من رفعمام سي

 برنامج التزويد الجامعي باملاء الصالح للرشب لفائدة الساكنة القروية  

 يف نهاية سنة% 95 مقابل 2016% يف نهاية 96املاء الصالح للرشب يف العامل القروي نسبة  بلغت نسبة الولوج إىل
مليون درهم لفائدة  150مبواصلة هذا الربنامج من خالل دعم من ميزانية الدولة بقيمة  2017. ومتيزت سنة 2015

   .%96,5وذلك بهدف بلوغ نسبة الولوج تصل إىل  للرشب الصالح واملاء للكهرباء الوطني املكتب
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 الربنامج الوطني الثاين للطرق القروية  

يتمثل يف  ارئيسي االوطني األول للطرق القروية، وضع الربنامج الوطني الثاين للطرق القروية هدف عىل غرار الربنامج
  .اشةهاشاألكرث لطرق، وال سيام يف األقاليم لنسبة ولوج الساكنة القروية من الرفع 

  وقد تم تحقيق أهداف هذا الربنامج وذلك من خالل املؤرشات الرئيسية التالية:

  ة؛ستهدفامل كم 15.560 من )%96كم ( 15.028 إنجازتم  

  بعد االنتهاء  %80 ةالبالغ ةاملستهدف نسبةال إىلوسيصل تقريبا  %79,3 إىلوصل معدل الولوج للطرق
  نجاز؛قيد اإل  التي توجد من العمليات

  ماليني  3مليون نسمة، ويبلغ مجموع الساكنة املستهدفة  2,974بلغ عدد الساكنة القروية املستفيدة
 .نسمة

 2.5.1.III البرشية للتنمية الوطنية املبادرة تنفيذ مواصلة  

تحسني الظروف املعيشية للساكنة الفقرية  إىلواصلت الحكومة تنفيذ املبادرة الوطنية للتنمية البرشية التي تهدف 
  الحكامة املحلية الجيدة. إطارو املعوزة  و محاربة اإلقصاء االجتامعي و االقتصادي و ذلك يف 

تم تنفيذ هذه املبادرة عرب أربعة برامج و هي : (اْ) محاربة الفقر بالوسط القروي و (ب) محاربة اإلقصاء  و لقد
مواكبة الفاعلني يف التنمية  إىلاالجتامعي بالوسط الحرضي و (ج) محاربة الهشاشة و (د) الربنامج األفقي الهادف 

  التواصل.  البرشية عن طريق دعم أنشطة التكوين و تعزيز الكفاءات و

االحتفاظ بالربامج األربعة ب ت)، فتميز 2015-2011أما املرحلة الثانية من املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ( 
  .الجبليةاملذكورة سابقا، واعتامد برنامج طموح جديد مخصص ل"التأهيل الرتايب" لفائدة ساكنة املناطق 

ما  إنجاز، من 2016-2005تنفيذ املبادرة الوطنية للتنمية البرشية من خالل برامجها األربع يف الفرتة  مكن
مليار درهم،  34,5نشاطا  باستثامر إجاميل بلغ  12.777مرشوعا مدرا للدخل و 8.800مرشوعا منها  44.477يناهز

أما العدد اإلجاميل للمستفيدين من هذه  .%40يبلغ  رافعأي بأثر  مليار درهم 20,74ساهمت فيه املبادرة ب 
  مليون شخص. 10,4املشاريع فقد بلغ 

مليار درهم  2,7للدخل مببلغ إجاميل يقدر ب  انشاط مدر  8.800 إطالقنشطة املدرة للدخل فقد تم األ  إطاريف 
  مستفيد. 132.000لفائدة 

ات املسجلة منذ نجاز فتتجىل اإل  ،ماليري درهم 5 والذي تتجاوز كلفته أكرث منبالنسبة لربنامج التأهيل الرتايب، أما 
  كالتايل: 2016نهاية سنة  إىل 2011سنة  تهانطالق

  سيارة إسعاف؛ 48واقتناء  مركز صحي 48مستوصفات و تشغيل  6سكن وظيفي لألطر الطبية و  239بناء  

  سكن وظيفي ألساتذة الرتبية الوطنية؛ 2.707بناء  
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 2.419وكهربة  معرب 44كلم من الطرق واملسالك و بناء  2.173تهيئة  فك العزلة عن العامل القروي عرب 
 مرشوعا متعلقا بنقط املياه.  653 إنجازدوارا باملياه الصالحة للرشب و كذا  220دوار و ربط 

3.5.1.III االجتامعي التامسك دعم صندوق إطار يف املمولة نشطةأل ا مواصلة :  

شخاص ذوي أل املتعلقة بتفعيل نظام املساعدة الطبية (راميد)، وبدعم ال النفقاتيساهم هذا الصندوق يف متويل 
  ومحاربة الهدر املدريس وكذا بالدعم املبارش للنساء األرامل يف وضعية هشة. التمدرس االحتياجات الخاصة  وبدعم

الحصة  وذلك لكون يف مقاربة النوع اإلجتامعي صندوق دعم التامسك االجتامعي بانخراط 2016متيزت سنة  
  هذا الصندوق خصصت للربامج املتعلقة بالتنمية البرشية و االجتامعية. نفقاتالكربى من 

الفئات املستفيدة من الربامج تحديد حسب نوعية وقد اعتمد الصندوق يف إدراجه ملقاربة النوع االجتامعي عىل 
  ه واملتمثلة يف النساء واألطفال واألشخاص يف وضعية إعاقة. إطار املمولة يف 

مليار درهم يف  9,47 ،2017غاية منتصف سنة  إىلساهم صندوق دعم التامسك االجتامعي و الذي تبلغ مداخيله، 
  متويل الربامج التالية:

 (راميد) برنامج نظام املساعدة الطبية  

املساعدة الطبية عىل مجموع الرتاب الوطني، من تسجيل ما  ، مكن تعميم نظام2017غاية نهاية شهر غشت  إىل
مام يفوق التوقعات بخصوص الفئة  مليون أرسة) 4,6من النساء (تسجيل  %52منهم  مليون مستفيد 11,46يناهز 

  املستهدفة من هذا النظام.

مليار درهم، و التي تم رصدها  1,2اعتامدات مالية مهمة  بلغت ، استفادت وزارة الصحة من 2014و برسم سنة 
نظام  عميمموارد "صندوق دعم التامسك االجتامعي" املخصصة للمساهمة يف متويل النفقات املتعلقة بت إطاريف 

هم مليون در  800لفائدة هذه الوزارة منها  2015مليار درهم برسم سنة  1,34املساعدة الطبية، كام تم رصد مبلغ 
 548األدوية واملستلزمات الطبية و  القتناءللحساب املرصد ألمور خصوصية " الحساب الخاص بالصيدلية املركزية" 

  مليون درهم لفائدة املراكز االستشفائية الجامعية والوكالة الوطنية للتأمني الصحي.

فائدة املراكز لار درهم، ملي 1,02مالية مهمة بلغت  تحويالت، استفادت وزارة الصحة من 2016وبرسم سنة 
  االستشفائية الجامعية و الوكالة الوطنية للتأمني الصحي.

 برنامج تيسري  

 % تلميذة مستفيدة46 متلميذا منه 736.380وايل ح 2018-2017بلغ عدد املستفيدين خالل السنة الدراسية سي
 .2016-2017خالل السنة الدراسية تلميذا  716.350 عوض

مليون درهم لفائدة هذا  500رصد مبلغ قدره سنويا تم يموارد "صندوق دعم التامسك االجتامعي"  إطارو يف 
  الربنامج.
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 (مليون محفظة) املبادرة امللكية  

 عوض تلميذة% 47 ممنه تلميذ مليون 4,26 حوايل 2018-2017 الدراسية السنة خالل املستفيدين عدد سيصل
  .2017-2016 الدراسية السنة برسم تلميذ 4,02

موارد "صندوق دعم التامسك االجتامعي" من اعتامدات مالية  إطار، استفاد هذا الربنامج  يف 2014و برسم سنة 
مليون درهم برسم سنة  667و  2015مليون درهم تم رصدها برسم سنة  100مليون درهم و  200مهمة  بلغت 

اتفاقية  إطاردرة الوطنية للتنمية البرشية يف لفائدة صندوق دعم املبا امليون درهم تم رصده 250منها  2016
مجموعة من األطراف املعنية من جهة و وزارة الداخلية املمثلة يف  بني 2016رشاكة موقعة خالل شهر غشت 

برنامج "املبادرة امللكية مليون محفظة". و قد  إنجازالتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البرشية من أجل 
  لفائدة هذا الصندوق.  2017مليون درهم برسم سنة  250لغ تم رصد مب

 برنامج دعم األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة  

الربامج املدعمة من صندوق دعم التامسك  إطار، يف 2017متم شهر يونيو  إىلات املحققة نجاز تتلخص اإل 
  االجتامعي لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة، فيام ييل:

  مليون  11,67مستفيدة ( 3.200 مشخص منه 7.800منح إعانات تقنية و معدات تقوميية و طبية لفائدة
 درهم)؛

  مليون  110,37( ةفتا 4.000 ممنه 10.927تحسني ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة لفائدة
 درهم)؛

  مستفيدة  158 من بينهمستفيد م 479لفائدة واملقاوالت الصغرية جدا تشجيع األنشطة املدرة للدخل
  مليون درهم).    20,78(

 برنامج الدعم املبارش للنساء األرامل يف وضعية هشة 

ومنذ انطالقة هذا الربنامج، تم دفع مبلغ . أرملة 72.662 ة، من استفاد2017غشت 04إىل غاية  مكن هذا الربنامج،
مليون  334,3ف بتدبري هذا الربنامج (منها مليون درهم لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمني املكل 815,3

 ).2017نهاية شهر شتنرب من سنة  إىلدرهم تم رصدها 

4.5.1.III  العائيل التكافل صندوق 

قرار قضايئ  14.760، نفذ هذا الصندوق 2017وحتى نهاية ماي  2011منذ انطالقة صندوق التكافل العائيل سنة 
يداع والتدبري بصفته الهيئة املسؤولة عن تدبري االعتامدات إلصندوق ا عربمليون درهم  150بغالف مايل قدره 

  املتعلقة بعمليات الصندوق.

، تم التوقيع سنة خدماته تبسيط املساطر املتعلقة باالستفادة منو  التكافل العائيل وبغية تدبري أحسن لصندوق
   الصندوق. تدبريتيسري  بهدفعىل قرار مشرتك لوزيري العدل واالقتصاد واملالية  2017

  صندوق التكافل العائيل. خدماتالتواصل مع الفئات املعنية ب عزيزتتم سيويف هذا الصدد، 
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5.5.1.III  االجتامعي االقتصاد تعزيز   

ءمة اإلجراءات العامة لتسهيل انبثاق اقتصاد اجتامعي من ال إىل تعزيز وم إجراءات الحكومة يف هذا القطاعتهدف 
الفقر  حاربةيف م ةهماسللموتثمني الرثوة واإلمكانات املحلية استغالل معقلن ئم عىل خالل تنزيل ترايب قا

  .التهميشالهشاشة و و 

 5.000تعاونية مقابل  16.000وقد مكنت الجهود املبذولة يف هذا املجال من تنمية النسيج التعاوين املكون من 
  .2004 ةسنتعاونية 

، من إعطاء دفعة جديدة لهذا  2016املتعلق بالتعاونيات سنة  112- 16كام مكن دخول حيز التنفيذ القانون رقم 
  .2017طلب عند متم شهر يوليوز  11.000القطاع كام يدل عىل ذلك عدد طلبات إحداث التعاونيات الذي بلغ 

 120.000 مجال االقتصاد االجتامعي، ، عدد الجمعيات التي تنشط يف2017من جهة أخرى، بلغ عند متم يوليو 
  . 2009سنة  45.000جمعية مقابل 

  عىل الخصوص ب: 2018وستتسم سنة 

  ؛ وكذا املناظرة الوطنية لالقتصاد االجتامعيتنظيم النسخة السابعة للمعرض الوطني لالقتصاد االجتامعي 

 وتنفيذ اتفاقات الرشاكة املتعلقة  تحت الوصاية الهيئاتبالرشاكة مع  انطلقتيف املشاريع التي  ةهماسامل
مع  القنيطرة –سال  -جهة الرباط بالخطة الجهوية للتنمية واالقتصاد االجتامعي ل بتنفيذ برنامج النهوض
 .الهيئات تحت الوصاية

6.5.1.III  األلفية تحدي ملؤسسة الثاين الربنامج  

ومؤسسة  يةحكومة املغربالبني  2015نوفمرب  30، املوقع يف رنامج تحدي األلفية الثاينمن باملمنوحة يزانية امل تقدر
الرتبية والتكوين لتحسني مخصصة لتمويل مرشوعني رئيسيني هام: " أمرييك مليون دوالر 450تحدي األلفية، ب 

 83,5 ا يناهزمب يةحكومة املغربالهذه امليزانية مساهمة  إىل". ويضاف  الوعاء العقاريو" إنتاجية  "التشغيلقابلية 
  .الربنامجمن مبلغ  %19مليون دوالر أمرييك، أي ما يقرب من 

املتعلقة بتنفيذ  االجراءاتالذي يحدد  ،2017مايو  24توقيع الحكومة عىل "اتفاق تنفيذ الربنامج" يف  إىلباإلضافة 
تقدما  2017 ت سنة، شهدبرنامج تحدي األلفيةرصف أموال رشوط تنفيذ الربنامج و  مخططالتزامات األطراف و 

   :املربمجة التاليةكبريا يف إعداد وتنفيذ مختلف األنشطة 

  التشغيلقابلية الرتبية والتكوين لتحسني "برنامج"  

املهني  والتكوينالتعليم الثانوي  جودةتحسني  إىل" التشغيلقابلية الرتبية والتكوين لتحسني "برنامج يهدف 
  تنفيذ ثالثة أنشطة:نتج من خالل القطاع امل حاجياتمع  مالمئتهامو 
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 التعليم الثانوي  

تنفيذ منوذج  )1(شمل ثالثة عنارص أساسية: يمليون دوالر، و 112,6 ة تقدر بميزانييستفيد هذا النشاط من 
) تعزيز 2، (جهاتموزعة عىل ثالث  ثانوية 100يف نحو  يتم تطبيقه، سمؤسسات التعليم الثانويلتحسني  مندمج

صيانة البنى التحتية ل ةجديد مقاربة تطوير) 3، و("مسار"علومات املونظام  املدرسيةاملكتسبات نظام تقييم 
العديد من عىل تنفيذه حيث يرتكز يف مرحلة إعداد متقدم ويوجد هذا النشاط حاليا يف ة. يدرسوالتجهيزات امل

  .ةالوطني للقطاع املكلف بالرتبيةع التابعة و املرش  دبريتات تنفيذ مع وحدات يإبرام اتفاقكذا التقنية و  اتاملساعد

 املهني التكوين 

صندوق  إحداث )1(: مكونني حول  ،مليون دوالر 80.42ميزانية قدرها يتمحور هذا النشاط، الذي يتوفر عىل 
رشاكات بني القطاعني العام  إطاراملهني القامئة يف التكوين  راكزإعادة تأهيل مجديدة أو  راكزممخصص لتمويل 

  .املهني التكوينودعم تفعيل إصالح  )2والخاص، (

املهني املسمى  التكوينصندوق  ريدبلت املساطرإعداد الجزء األول من دليل  إىلويف هذا السياق، تجدر اإلشارة 
إصالح  أجرأةتعبئة مساعدة تقنية لدعم وكذا ، هة بقلعاملت املشاريع اتطلب إطالقألشغال  "، واإلعدادة"رشاك

  .املهني كوينالت

 التشغيل  

لرصد سوق  مندمجنظام  أجرأةدعم  )1(اثنني:  مكوننيمليون دوالر،  27يشمل هذا النشاط، الذي تبلغ ميزانيته 
ل، ودعم تقييم أثر شغيف سوق ال ني والنساء يف وضعية هشةلشباب العاطلنعاش التشغيل املدمج لإ  )2( الشغل،

عدد من  ت تعبئةمت. وقد الوسط املهنيالجنسني يف  ل، ودعم تعزيز املساواة بنيشغوسوق ال التشغيلسياسات 
سياسات  لدعم تقييم أثر للمساطردليل إعداد  إطالق وكذا وتنفيذ هذا النشاط إعداد تصورالخرباء من أجل 

   .لشغوسوق ال التشغيل

  الوعاء العقاريمرشوع "إنتاجية"  

 املقاولنيحتياجات ال الستجابة والصناعي ل القروي الوعاء العقاريوإنتاجية  حكامةتحسني  إىليهدف هذا املرشوع 
  :وتعزيز جاذبيته لالستثامر من خالل تنفيذ ثالثة أنشطة

 يالصناع الوعاء العقاري  

إنشاء مركز للخربة من أجل  )1(: مكوناتمليون دوالر، تنفيذ ثالثة  127 ته بميزانيالذي تقدر  هذا النشاط همي
تنمية املجمعات الصناعية وتنشيط املناطق الصناعية لجديد منوذج تصميم  )2(الصناعي،  الوعاء العقاريتنمية 

 حداث) إ 3( ،الرشاكات بني القطاعني العام والخاص والرشاكات املوجهة نحو السوق إعطاء األفضليةمع القامئة، 
واستدامة املناطق  الحكامة من شأنها أن تحسن ) لدعم مشاريعFONZIDصندوق املناطق الصناعية املستدامة (

  .الصناعية القامئة أو الجديدة
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 منوذجية  ثالثة مواقع أنه تم اختيار إىل اإلشارةجدر تيف هذا النشاط،  إحرازهالذي تم وفيام يتعلق بالتقدم 
أشغال  إطالقكذا مناطق صناعية و  إحداثو ) الستيعاب مشاريع تنشيط طةلخياياسوامل وساحل حد ال(بوزنيقة و 

  ).FONZIDلصندوق ( مساطرإعداد دليل 

 الوعاء العقاري القروي  

 كيللتم مبسطةومقننة و  جديدة تطوير مسطرة إىل مليون دوالر، 33 ته بميزانيالذي تقدر  هذا النشاط هدفي
تجريبي، عىل  بشكل، املسطرة املجودة ه. وسيتم تنفيذ هذنطاق املناطق املسقيةاألرايض الجامعية الواقعة يف 

 إطالقعملية تم هذه الالغرب. وإلعداد بالري  نطاقهكتار من األرايض الجامعية الواقعة يف  ألف 46 مساحة
  .عداد هذا املكونإل  التقنيللدعم  ي خاصستشار ااختيار  عن طريقجمع املعلومات عملية 

 كامةالح  

 )1( مجال يف ومةالحكدعم من هذا النشاط مكن تيماليني دوالر. وس 10,5 تبلغ امليزانية املخصصة لهذا النشاط
هذه لك ومتتوافق عن ال تعزز البحث تشاركية ا وفق مقاربةعمل لتنفيذه وبرنامج للعقاراسرتاتيجية وطنية  إعداد

  .العمل لربنامج االستعجالية جراءاتاإل تنفيذ و ) 2( االسرتاتيجية من طرف كل الفاعلني

 حول العقاراملساعدة التقنية من أجل تصميم وإعداد وتنفيذ الحوار ب املتعلقةشاورات املوتجري حاليا 
 .عملها وبرنامج للعقارواالسرتاتيجية الوطنية 

 6.1.III العامل مغاربة ومواكبة املرأة وتعزيز يف وضعية هشة، والسكان للشباب االجتامعي اإلدماج  

 1.6.1.III للشباب االجتامعي دماجإل ا  

جعل تأطري الشباب والطفولة أداة فعالة للتنمية البرشية، من خالل محتوى  إىلالحكومية  االسرتاتيجيةتهدف هذه 
 .تعليمي ميكن األطفال والشباب من تعلم ثقافة املواطنة واالنفتاح عىل القيم العاملية

هذه  تعمل الحكومة عىل تعزيز وتحسني الخدمات العمومية لصالح الشباب واألطفال واملرأة، وتهدف ،وبالتايل
 إىلضامن متتع جميع الشباب والشابات يف املغرب باملهارات والفرص الالزمة لالنتقال بنجاح  إىلاالسرتاتيجية 

يف الفعالة ، وخدمات صحية جيدة واملشاركة مرحلة الرشد من خالل التعليم الجيد، والحصول عىل عمل الئق
 .الحياة السياسية واالجتامعية والثقافية

تهييئ وتجهيز و العديد من املشاريع شملت إنشاء عدة مراكز للشباب،  إنجاز، تم سرتاتيجيةاال هذه  إطاريف 
 ...).ابالشب استقبالتعليمية (روض األطفال، دور املرأة، دور الشباب، مراكز  - املؤسسات السوسيو

مل الجمعوي تفعيل إحداث املجلس االستشاري للشباب العبالعمليات املرتقبة  أهم تتعلق، 2018وبرسم سنة 
تعليمية وتقوية  - املؤسسات السوسيو أهيلوت تعزيز األنشطة بني الثقافاتو  الشباب لفائدةتشييد البنى التحتية و 

  .العمليات واألنشطة التعليمية األساسية للطفولة املبكرة
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2.6.1.III  واملسنني والطفولة واألرسة املرأة  

، متت بلورة سياسات عمومية مندمجة برشاكة مع 2016-2012يف هذا املجال، ومنذ بداية والية الحكومة السابقة 
  عمل واضحة، و يتعلق األمر أساسا ب: وبرنامجمجموعة من القطاعات الحكومية مع اعتامد أهداف 

 عزيز املساواة وإدماج الخطة الحكومية للمساواة إكرام التي تشكل محطة التقاء مختلف املبادرات لت
تقييم للخطة األوىل، تم إعطاء  حقوق املرأة يف السياسات العمومية وبرامج التنمية. و بعد القيام بعملية

 ؛ 2021-2017) للفرتة 2االنطالقة للخطة الحكومية للمساواة الثانية (إكرام 

  التدابري والربامج واألنشطة  وضع إىلالسياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة باملغرب التي تهدف
اتخاذ منع كافة أشكال اإلهامل، واالعتداء، واالستغالل والعنف ضد األطفال، والوقاية منها، و  إىلالهادفة 

 التكفل واإلدماج ؛التدابري من أجل 

  خطة عمل  إنجاز إىلالسياسة العمومية املندمجة للنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة الهادفة
  .ا املجالهذيف مرتبطة حكومية 

  ات، نذكر منها:نجاز بالعديد من اإل  2017وبالتايل متيزت سنة 

  :وفقا ملقاربة تشاركية.2تم إعداد الخطة الحكومية للمساواة الثانية (إكرام  يف مجال املرأة ،( 

عمل املرصد الوطني للعنف ضد النساء واملرصد الوطني  برامجمواصلة تنزيل  2017كام شهدت سنة 
) يف EMFفضاء متعدد الوظائف للمرأة ( 40لصورة املرأة يف اإلعالم وكذا وضع دفرت التحمالت لتفعيل 

 مختلف مناطق اململكة وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني.

  النسخة الثالثة من جائزة متيز للمرأة املغربية من أجل تشجيع املبادرات النسائية.  إطالقكام تم 

  لألشخاص  بع مرشوع تأهيل خمس مؤسسات للرعاية االجتامعيةت: تم تخاص املسننييف مجال األش
املسنني، وتحسني نوعية التكفل بهذه الفئة من خالل إعداد دفرت للتحمالت. كام تم القيام بحملة وطنية 

املسنني برشاكة مع املرصد الوطني  حولدراسة  إنجاز، وكذا 2017سنة  بني األجيالما بشأن التضامن 
 .لحقوق اإلنسان

  :واصلت الحكومة تنفيذ السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة باملغرب  ويف مجال حامية الطفل
برنامج إلعادة تأهيل ومتوقع وحدات حامية الطفولة، برشاكة  إطالقالوطني من خالل  وتفعيل مخططها

لوظائف لمرجعي  إعداد إطاركذا توحيد الهياكل واملامرسات من أجل مع مؤسسة التعاون الوطني، و 
 .يف ميدان حامية الطفولة، وتعزيز املعايري االجتامعية لحامية الطفولة والكفاءات

  وضعت الحكومة مرشوع خطة عمل حكومية تشمل عدة وفيام يتعلق باألشخاص يف وضعية إعاقة :
إرساء نظام للمعلومات حول اإلعاقة و إعداد و لتقييم اإلعاقة، نظام  إعدادهيكلة، مبا يف ذلك ممشاريع 

الترشيعي والتنظيمي عرب إعداد نصوص  طارمة اإل ءكام رشعت الحكومة يف مال  مخططات إقليمية لإلعاقة.
 حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة حاميةاملتعلق ب 97.13رقم  طارتنظيمية تطبيقية خاصة بالقانون اإل 

  .بها النهوضو 
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  مواكبة دراسة متعلقة مبرور عرش سنوات من تطبيق مدونة األرسة و  إنجازبتم القيام  مجال األرسة: يف
 الخدمات املقدمة من خالل تقوية قدرات املوارد البرشية. جودةمراكز الوساطة األرسية من أجل تحسني 

 :الحكومة، بإصالح قطاع مؤسسات الرعاية االجتامعية من خالل رشعت يف ميدان التنمية االجتامعية 
ل املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتامعية ومرشوع قانون املتعلق بالعام 65-15مرشوع القانون رقم  إعداد

يني ودعم وتشجيع املبادرات يف ميدان وجمعالاالجتامعيني. كام قامت الحكومة بتقوية قدرات الفاعلني 
 اتفاقيات مع مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتامعية. عىل توقيعالامعية من خالل التنمية االجت

  ، تتلخص أهم اإلجراءات املزمع القيام بها كالتايل:2018بالنسبة لسنة 

 برشاكة مع 2الخطة الحكومية للمساواة (إكرام  تنفيذ، ستقوم الحكومة بالسهر عىل يف مجال املرأة (
 .نيةالقطاعات املع

 مجموعة من اإلجراءات منها: تنفيذ، ستسهر الحكومة عىل بالنسبة لألشخاص يف وضعية إعاقة 

  إعاقة والقيام بدراسة باإلحصائيات يف مجال تعزيز حقوق األشخاص يف وضعية  ةتعلقاملوضع األسس
 نظام معلومات حول اإلعاقة؛ جدوى إلحداث

   الترشيعي والتنظيمي الوطني و كذا القيام بتشخيص من أجل اعتامد أفضل املامرسات؛ طارمة اإل ءمال 

  وضع نظام لتقييم اإلعاقة وتقوية الرشاكة مع الجمعيات العاملة يف مجال االعاقة؛ 

 وتفعيل  مبواكبة ودعم، ستضع الحكومة سياسة عمومية لهذه الفئة، وستقوم بالنسبة لألشخاص املسنني
ي لألشخاص املسنني، وبوضع نظام للمعلومات من أجل جمع وتحليل املعطيات املتعلقة املرصد الوطن

 بهذه الفئة.

 الخادمات  تشغيل، ستضع الحكومة عدة برامج، منها برنامج "يقظة" ملكافحة يف مجال حامية الطفل
نامج الوطني سنة، الرب  18الصغريات، برنامج "مواكبة" ملرافقة أطفال مؤسسات الرعاية االجتامعية بعد 

ملدن بدون أطفال شوارع، والربنامج الوطني لحامية األطفال عىل شبكة اإلنرتنت (برنامج السالمة 
 .اإللكرتونية)

 ستقوم أيضا  ، ستضع الحكومة اسرتاتيجية للعمل االجتامعي، كاميف مجال الهندسة والتنمية االجتامعية
فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية، وستقوم بحمالت عملية التدبري الالمادي لبإجراء دراسة لتبسيط و 

 التنظيمي والترشيعي الجديد. طارإعالمية وتوعوية من أجل مالمئة هذه املؤسسات مع اإل 

 الخدمات نوعية تحسني طريق عن األرسية الوساطة مراكز دعم الحكومة ستواصل ،األرسة مجال ويف 
 .البرشية مواردها قدرات وتعزيز املقدمة

  

3.6.1.III  والهجرة العامل مغاربة 

الحكومة اسرتاتيجية طموحة للحفاظ عىل هوية مغاربة العامل وحامية حقوقهم ومصالحهم وتعزيز  وضعت
 إسهامهم يف تنمية بالدهم.
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وضع االسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، إنسانية يف فلسفتها، شاملة يف مضمونها ومسؤولة  ومن جهة أخرى فإن
يف مكن املهاجرين من االستفادة من جميع الحقوق والخدمات األساسية املخولة لجميع املغاربة يف نهجها، 

 الصحة والتعليم والسكن والتكوين املهني. مجاالت

  املحاور التالية: الحكومةويف هذا الصدد يشمل برنامج عمل 

 ؛امعية للمغاربة املقيمني بالخارجحامية الحقوق واملواكبة االجت 

 ؛رج وإنعاش العرض الثقايف لصالحهمحافظة عىل هوية املغاربة املقيمني بالخاتقوية امل 

 ؛تحسني جودة الخدمات املقدمة للمغاربة املقيمني بالخارج 

 ؛لكربى املتعلقة بالتنمية الوطنيةتعبئة املغاربة املقيمني يف الخارج من أجل املساهمة يف األوراش ا 

 وبلدان اإلقامة ؛ ارجاملقيمني يف الخ  وضع اسرتاتيجية للتواصل تهم املغاربة 

  تنفيذ السياسة الجديدة الشاملة املتعلقة بقضايا الهجرة واللجوء تبعا ملقاربة إنسانية يف نهجها تتامىش مع
 االلتزامات الدولية املتعلقة باملغرب واحرتام حقوق املهاجرين.

 هاجرين.تعزيز وتنويع الرشاكات مع جمعيات مغاربة العامل و جمعيات امل  

  ييل: فيام، 2017برسم سنة تتمثل التدابري 

 برنامج إنشاء املراكز الثقافية يف بلدان االستقبال : بناء املركز الثقايف املغريب بباريس وإنهاء أشغال  مواصلة
 بناء املركز الثقايف املغريب بأمسرتدام؛

 تعزيز برنامج تدريس اللغة العربية والثقافة املغربية لفائدة الشباب من أبناء املغاربة يف الخارج ؛ 

  ،املغاربة املقيمني يف الخارج ؛ لفائدة يةوتشاور تواصليةعدة أيام تنظيم، مبناسبة األعياد الوطنية 

  ويل املشرتك لألعامل التي يقوم والتم املواكبةدعم مشاريع جمعيات املغاربة املقيمني بالخارج من خالل
 بها النسيج الجمعوي لفائدة الجالية املغربية بالخارج ؛

   مبناسبة   الالجئنيبرشاكة مع املجتمع املدين لفائدة  سلسلة من األنشطة الثقافية والفنية والرياضيةتنظيم
  سنة؛يونيه من كل   20اليوم العاملي لالجئ، الذي يحتفل به يف 

  ؛واملتعلقة بقضايا الهجرة واللجوءمواصلة تنفيذ السياسة الجديدة الشاملة  

 ام ييل :في 2018ملربمجة لسنة ا أهم العملياتتتلخص و 

  دار املغرب". اإلستقبالري املراكز الثقافية املغربية يف بلدان تسيتحسني" 

   االستقبال ؛املواكبة والتنشيط الثقايف يف املغرب وبلدان  ومضاعفة عملياتتحسني 
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    ؛الفئات يف وضعية صعبة  تفعيل اإلجراءات االجتامعية ملساعدة 

  وشؤون الهجرة؛ العامل: دار مغاربة  إحداث مندوبيات جهويةمواصلة 

   نتج والتنمية املحلية؛تشجيع االستثامر امللتعبئة الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج 

  ئدة املغاربة املقيمني بالخارج و الجمعيات العاملة يف مجال تنمية الرشاكات مع الجمعيات العاملة لفا
 الهجرة و كذا تعزيز قدراتهم؛

4.6.1.III  التحرير جيش وأعضاء املقاومني دعم قدماء 

  :وأعضاء جيش التحرير عىل محورين رئيسيني  املقاومني قدماءأرسة يرتكز برنامج العمل الحكومي لفائدة 

 : تحسني الظروف املادية واالجتامعية ألرسة املقاومة وأعضاء جيش التحرير من خالل 

 اومني وأعضاء جيش مواصلة التكفل مبصاريف التأمني الصحي األسايس والتكمييل لفائدة قدماء املق
 بغالف مايل اشخص 22.272يبلغ  قي هذا النظام علام أن عدد املنخرطني املؤمنني همحقوقالتحرير وذوي 
  مليون درهم؛ 56سنوي يقدر ب 

  مشاريع اقتصادية لفائدة أرسة املقاومة، حيث بلغ عدد  إنجازأو توسيع التعاونيات و  إحداثدعم
  ؛2017شخصا برسم سنة  207املستفيدين 

  املساهمة يف اقتناء األرايض أو السكن لفائدة قدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير، حيث بلغ عدد
  ؛2017شخصا برسم سنة  78املستفيدين 

 من قدماء املقاومني املحتاجني؛ اشخص 660لفائدة   منح إعانة  

  تقديم املساعدة ألرامل قدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير برصف نفقات الجنازة، حيث بلغ عدد
  ؛2017برسم سنة  375املستفيدين 

 إىلذوي حقوق قدماء املقاومني و أعضاء جيش التحرير من خالل مجموعة من املبادرات الهادفة  مواكبة 
  خلق املقاوالت و كذا تنظيم دورات تكوينية لتسهيل إدماجهم يف القطاعني العام والخاص.

 ة من الحفاظ عىل الذاكرة التاريخية وأمجاد الكفاح الوطني ونرش قيم الوطنية وثقافة املواطنة الفعال
 خالل :

  والذي مكن 1956-1912ألرشيف الوطني للحقبة االستعامرية (لمن الخارج جاع سرت اال مواصلة برنامج (
  وثيقة؛ 20.000.000وثيقة من مجموع  3.076.000من اسرتجاع  2008ه سنة إطالقمنذ 

 لكة، برشاكة مع الجامعات ثقافية للمقاومة يف عدة أقاليم باملم-املساهمة يف بناء وتجهيز مركبات سوسيو
ومواصلة   )فضاءات الذاكرة التاريخية و التحرير ( 2017وحدة سنة  84 إىلالرتابية، التي وصل عددها 

  ؛2018منها سنة  19 األشغال ب  سيتم إمتام امركب 36أشغال بناء 

 لوطنية ؛بناء النصب التذكارية و تهيئة مقابر الشهداء وذلك من أجل التعريف برموز املقاومة ا  
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  ذ.2017خالل سنة  22طبع الكتب واملجالت املرتبطة بتاريخ املقاومة املغربية التي بلغ عددها 

5.6.1.III  للسجناءدماج االجتامعي واالقتصادي إل ا إعادة 

دماج االجتامعي واالقتصادي للسجناء، تتمحور املجهودات التي بذلتها الحكومة حول تعزيز تشجيع اإل  إطاريف 
دارة ودعم مساطر إل ظروف اعتقالهم وإعداد إدماجهم وعرصنة ا وإضفاء الطابع اإلنساين عىللسجناء سالمة ا

  الحكامة من خالل اعتامد مقاربة تشاركية.

  الحكومة أساسا عىل ما ييل: املعتمد منوهكذا، يرتكز برنامج العمل االسرتاتيجي 

  رشات االتية:عرب تحسني املؤ  السجناءمواصلة النهوض بظروف عيش وإيواء 

  السجون املتواجدة  واستبدالعرب الرفع من املساحة املتوسطة املخصصة لكل سجني  السجناءظروف إيواء
 بالوسط الحرضي مبؤسسات سجنية حديثة تستجيب ملعايري السالمة ؛

 تغذية السجناء من خالل تحسني ظروف تحضري وتوزيع الوجبات ؛ 

 زويد جميع املؤسسات السجنية بالوحدات الصحية والرفع من تتبع الحالة الصحية للسجناء من خالل ت
 نسبة التأطري الطبي والشبه الطبي داخل هذه املؤسسات ؛

 ؛70 إىل% 35نسبة استفادة السجناء من برامج التعليم والتكوين املهني من  الرفع من% 

 بنور، سيدي عيون، ال2الحسيمة، الداخلة، فاس : 2018مشاريع بناء سجون محلية جديدة سنة  إنجاز 
 ؛شيشاوةو 

  إىلسجني حاليا  13.000الرفع من عدد السجناء املستفيدين من األنشطة الثقافية والرياضية والدينية من 
 سجني؛ 50.000

  سالمتهم وتطوير برامج إعادة إدماجهم؛ تعزيزالزيادة يف نسبة تأطري السجناء بغرض 

  خدمة اإلطعام يف السجون بهدف تحقيق برنامج للتغذية متوازن ومتنوع من بخصوص  املناولةتعميم
 رساحهم؛ إطالقحيث الكم والكيف وتكوين السجناء يف مجال اإلطعام يف أفق إدماجهم بعد 

  مواصلة برنامج إعادة إدماج السجناء عرب تقوية برامج التعليم والتكوين املهني، ومحاربة األمية والدعم
  .تامعي والروحي للسجناءعنوي واالجامل

7.1.III اإلعالم وسائل وتعزيز والرياضية الثقافية التنمية  

1.7.1.III  الثقافية التنمية  

 الثقافية والفنية اإلنتاجاتتطوير اإلبداع الثقايف وتشجيع  إىلة يف املجال الثقايف يالحكوم سرتاتيجيةاال تهدف 
املختلفة واملعارصة وذلك من خالل تشييد البنيات التحتية الثقافية املهيكلة ذات اإلشعاع الدويل وتطوير وسائل 
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ألنشطة العديد من االتنمية الثقافية عىل الصعيد املحيل من خالل بناء املؤسسات الثقافية للقرب التي توفر 
  . ةالحديث ةوالثقافي ةالفني ياديناملوفضاءات التعبري وأوراش التكوين يف مختلف  الثقافية

وضعت الحكومة سلسلة من التدابري التنظيمية املتعلقة بالدعم املايل يف مجاالت الكتاب والنرش  طارويف هذا اإل 
واملرسح واملوسيقى والفنون الكوريغرافية، والفنون التشكيلية، وتشجيع بناء إقامات الفنانني  وتنظيم املهرجانات 

  تطوير الدبلوماسية الثقافية الوطنية. إطارطني والدويل يف عىل الصعيد الو 

 تطوير إطاريف  ، وذلكاملعامل الرتاثية واملواقع التاريخية وتثمنيالحكومة سياسة ترميم  تنهجومن جهة أخرى 
ال املقاوالت الوطنية يف مج وكذا تطوير خربةحديثة للتدبري والرتميم  ويعتمد آلياتالرتاث  يثمنقتصاد وطني ا

  الرتاث.

  :ما ييل 2017ات خالل سنة نجاز ومن أهم اإل 

  اتفاقيات تنمية املدن املوقعة أمام جاللة امللك خاصة  إطارتنفيد املشاريع الثقافية املربمجة يف مواصلة
 تطوان والقنيطرة.و طنجة الكربى، و الحسيمة، و باملدن التالية: مراكش، 

  بناء املشاريع الثقافية الكربى خاصة املعهد الوطني للموسيقى وفنون الرقص بالرباط واملرسح مواصلة
درهم واملرسح الكبري مبدينة الدار البيضاء  مليار 2,09الكبري مبدينة الرباط الذي تقدر تكلفته اإلجاملية ب 

 درهم؛ مليار 1,440التي تقدر تكلفته اإلجاملية بـ 

  900لبناء متحف اآلثار وعلوم األرض بالرباط، بغالف مايل يقدر ب  2017يف سبتمرب توقيع اتفاقية جديدة 
  من مرشوع تهيئة ضفة أيب رقراق بالرباط؛ الثاين الشطرمليون درهم، ضمن 

  مواصلة أشغال بناء املؤسسات الثقافية للقرب (مراكز ثقافية، مكتبات، مسارح...)، وتشييد معهد املوسيقى
اين، وصفرو ومكتبتني صوالري، ةبن سليامن، وبني مكاداسال وكرسيف، ومراكز ثقافية ببتزنيت، ومسارح ب

 بوجدة وطنجة، فضال عن تجهيز دار الثقافة بأفورار وإعادة تأهيل املركز الثقايف بالخميسات؛

 ودة تهيئة املواقع التاريخية (لكسوس ومتو  أشغال الرتميمالرتاث املادي و املتعلق بالجرد برنامج  مواصلة
  )، فضال عن العمل عىل حامية مواقع النقوش الصخرية.ولييلومزورة 

تغطية املشاريع الثقافية الكربى املهيكلة، و  إنجازيف إطار الحكومية  التدابري، ستندرج أهم 2018وبخصوص سنة 
 ثقايفالقطاع لا يف تنمية سيساهمؤسسات ثقافية للقرب، ودعم الصناعات الثقافية والفنية، مام الرتاب الوطني مب

 يساهم يف النمو االقتصادي وخلق فرص الشغل. الذي

 فيام يىل: 2018وتتلخص أهم اإلجراءات املربمجة برسم سنة 

 املوقعة أمام جاللة امللك؛ املدناتفاقيات تنمية  املربمجة يف إطارتنفيد املشاريع الثقافية  مواصلة 

 بالرباط والدار البيضاء  ينريالكب نيالرقص واملرسح إنهاء أشغال بناء املعهد الوطني للموسيقى وفنون
 ثار وعلوم األرض بالرباط؛  أشغال تشييد متحف اآل  إطالقو 
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 سيتم ترميم مباين قرص  طارالتاريخية املعربة عن الهوية الوطنية، ويف هذا اإل  مواصلة ترميم وتثمني املآثر
ات واملخازن الجامعية والقصور واملنازل مبكناس وقرص 'البحر' بأسفي والعديد من القصب 'املنصور'

 إحداثترميم وتطوير املواقع التاريخية: 'ليكسوس' ( ا التقليدية ومعظم أسوار وبوابات املدن العتيقة، وكذ
  ؛الة، ومقربة شولييلمركز تفسري للجمهور)، إيسيل، 

 الفنون التشكيلية والجمعيات املوسيقي واملرسح و اإلبداع نرش و الدعم األنشطة الثقافية يف ميادين  مواصلة
  .ةالتي تعمل يف املجاالت الثقافية والفني

2.7.1.III  الرياضية التنمية دعم  

الرياضية التي تبنتها الحكومة من أجل "الرياضة ذات املستوى العايل" و "الرياضة القاعدية"  االسرتاتيجيةتستند 
التي  املهمة لبنيات التحتية الرياضيةاالنسيج الجمعوي و  وتنوعأساسا عىل االهتامم الذي يوليه املغاربة للرياضة، 

  تغطي جميع جهات اململكة إضافة لتنوع املامرسات الرياضية.

للمدن، املوقعة أمام جالله امللك، وال  تنميةاتفاقيات  إطاربناء املشاريع املربمجة يف  2017وتابعت الحكومة يف 
وبناء قاعة مغطاة ومسبح يف مراكش وبناء مسبحني أوملبيني ومسبح  مالعب بالعشب االصطناعي 5تهيئة سيام: 

  .مرافق رياضية مختلفة يف الدار البيضاء إحداثفضال عن غري مغطى عىل كورنيش الرباط 

تشييد امللعب الكبري  انطالق أشغال إىلمجموعة من مشاريع القرب يف القنيطرة والحسيمة باإلضافة  إنجازكام تم 
  قاعات رياضية بالرباط. 6مغطاة بالفنيدق وتجهيز بتطوان وقاعة 

لتنظيم كأس العامل لسنة  بطلب ترشيحه (FIFA)املغرب لالتحاد الدويل لكرة القدم  بتقديم 2017كام متيزت سنة 
2026 .  

  :عىل ماييل 2018عمل الحكومة برسم سنة  ويرتكز برنامج

 مجموعة من املشاريع، مبا يف  إنجاز: تعتزم الحكومة الرشوع يف "الرياضة القاعدية" برنامج عىل مستوى
مالعب القرب ومسابح، وستعمل كذلك عىل  إنجازمالعب بالعشب اإلصطناعي، فضال عن  5ذلك تهيئة 

مليون درهم، إضافة  90إنشاء وتجهيز بنيات رياضية (قاعات رياضية، مسابح) بغالف مايل يقدر ب 
 مليون درهم. 20غ لربنامج تنمية زناتة مببل

  إىل إنجازها الحكومة  تسعى: تشمل اإلجراءات التي "الرياضة ذات املستوى العايلبرنامج "عىل مستوى
ور وتطوان ووجدة، وإنهاء ظة، وبناء مالعب كربى بكل من الناخاصة إنشاء قرية رياضية ومدينة رياضي

  أوملبيني كجزء من هذا الربنامج.األشغال بامللعب الكبري بطنجة، كام سيتم بناء وتجهيز مسبحني

 12بتنظيم املغرب للدورة القادمة من كأس إفريقيا لالعبني املحليني لكرة القدم وذلك من  2018كام ستتميز سنة 
  .2018فرباير  6يناير إىل غاية 
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3.7.1.III  الرتويج لوسائل اإلعالم 

تصال مرشوع اإلصالح والتنمية الذي رشعت تكريس مرشوع مجتمع دميقراطي وحديث، يواكب قطاع اال  إطاريف 
تواصل الحر واملسؤول واملبدع للرؤية يندرج العمل الحكومي يف إطار فيه بالدنا. ومن أجل تنفيذ هذه املهمة، 

  وتثمني املوارد البرشية. ندمجةعىل الحكامة امل ترتكزمقاربة تشاركية  اعتامدوالتنافيس واملهني واملنتج من خالل 

  :التاليةاملحاور االسرتاتيجية  2018حددت الحكومة برسم سنة األساس، وعىل هذا 

 تطوير قطاع الصحافة املكتوبة وااللكرتونية وتعزيز استقالليتها ؛ 

 تحسني جودة وحكامة قطاع االتصال السمعي البرصي وتعزيز التنافسية واملهنية بهذا القطاع ؛ 

  ؛ الوطني، وتطوير اإلنتاج ئيةصناعة السينامالتعزيز 

  ؛محاربة التقليد وتطوير مؤسسات حامية حقوق املؤلفو تطوير حقوق املؤلف والحقوق املجاورة 

  القانوين واملؤسسايت لوكالة املغرب العريب لألنباء ؛ طارتحديث اإل 

 تعزيز إشعاع صورة املغرب بالخارج وتوطيد آليات التواصل والعالقات العامة والتعاون والرشاكة؛ 

  مؤسسات التكوين والتكوين املستمر املرتبطة بقطاع االتصال. تأهيلتنويع و 

 بالنسبة لقطاع الصحافة املكتوبة وااللكرتونية  

 27، و25، والسيام املقتضيات املتعلقة بالفصول 2011الجهود املبذولة من اجل تنزيل مقتضيات دستور  إطاريف 
طاع الصحافة املكتوبة وااللكرتونية املصادقة عىل مدونة ، فقد شهد قوكذا االلتزامات الدولية للمغرب منه، 28و

   .الصحافة والنرش

املتعلق بالصحافة والنرش  88.13مر بالقانون رقم أل وهكذا، تشتمل هذه املدونة عىل ثالثة قوانني، ويتعلق ا
علق باملجلس الوطني املت 90.13املتعلق بالنظام األسايس للصحافيني املهنيني وبالقانون رقم  89.13وبالقانون رقم 

  للصحافة.

 بالنسبة لقطاع السينام  

)، 2012غشت  17( 2.12.325يقيض بتغيري وتتميم املرسوم رقم  2.17.373مرسوم رقم  بصدور 2017متيزت سنة 
  .دائرة الدعم العمومي لإلنتاج السيناميئ ليشمل اإلنتاج األجنبي توسيعإىل الذي  يهدف 

قانون النسخة الخاصة املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، فقد صادق مجلس ويف األخري، وتنزيال ملقتضيات 
بتطبيق أحكام املواد  2016فرباير  15الصادر يف  2.15.646بتغيري املرسوم رقم  2.17.400الحكومة عىل مرسوم رقم 

تنزيل  إىلذي يهدف الاملتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة،  02.00من القانون رقم  8.59و 7.59و 5.59
  .مقتضيات قانون النسخة الخاصة

تقوية آليات حامية  إىلان هذا املرسوم يأيت لضامن تنزيل فعال للربنامج الحكومي الذي دعا  إىلتجدر االشارة 
 .امللكية الفكرية وحقوق املؤلفني والحقوق املجاورة واإلرساع بتنزيل مقتضيات قانون النسخة الخاصة
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2.III الصغرى املقاوالت وتعزيز الخاص الستثامرا وتحفيز التصنيع، تطوير 
  واملتوسطة

نجاح تحوله إ  ترميقالع االقتصادي، بإصالحات هيكلية يف مسعاه نحو اإل  ،خريةالتزم املغرب خالل السنوات األ 
 قليميإمنوذج إىل رتقاء العامل وكذا، اال  عرفهازمات االقتصادية واالجتامعية التي االقتصادي ومواجهة مختلف األ 

  للرثوة والشغل. منتجكن من ضامن منو مستدام التي مت  ةقتصاديال ا التنمية عىل درب

و كذا  التقليديةعدة اسرتاتيجيات قطاعية تندرج يف منظورين يعتمدان عىل عرصنة القطاعات  اعتامد وهكذا تم
  .وهامة امتيازات تنافسية ملموسةب فيها املغرب يتميزتطوير قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية والتي 

التنمية املستدامة،  مكنت هذه االسرتاتيجيات القطاعية ( مخطط الترسيع الصناعي، مخطط املغرب االخرض،و 
من إحداث تحوالت حقيقية يف  ،االسرتاتيجية الطاقية وغريها......) وكذا املشاريع الكربى للبنيات التحتية املنجزة

  املحرك االسايس للتنمية االقتصادية لبالدنا. تاالقتصاد الوطني وشكل

حد العوامل الرئيسية للتنمية أ بتشجيع االستثامر الذي يعترب  ،ساساأ  ا،ويبقى نجاح هذه االسرتاتيجيات رهين
عامل بشكل مستدام صالحات الجارية بهدف تحسني مناخ األ اإل  تفعيل سيواصل املغربو ذا، كاالقتصادية. ه

  .وتسهيل االستثامرات

رادية النعاش و تحسني تنافسية املقاوالت إخرية يف سياسة ضافة اىل ذلك، انخرط املغرب خالل السنوات األ إ 
ضع و و  تسهيل ولوجها إىل التمويل الصغرى واملتوسطة والتي متثل قطبا فعليا للتنمية االقتصادية و ذلك عن طريق

  ليات الخاصة باإلنعاش و الدعم.اآلمجموعة من 

1.2.IIIالقطاعية االسرتاتيجيات تنفيذ ومواصلة التصنيع تطوير  

1.1.2.IIIالخارجية التجارة وتطوير الصناعي الترسيع مخطط مواصلة  

 1.1.1.2.III الصناعية التنمية ترسيع  

ويهدف هذا املخطط  .بداية مرحلة جديدة يف عملية التصنيع ببالدنا 2020-2014يشكل مخطط الترسيع الصناعي 
بحلول  ، هذا املخطط،ويرمي .الصناعة رافعة أساسية للنمو ومحفزا أساسيا للتنمية االقتصاديةجعل الطموح إىل 

يف قطاع الصناعة والرفع من حصة الصناعة يف الناتج الداخيل  منصب شغل 500.000إىل إحداث ،  2020سنة 
 املساهمة يف توازن امليزان التجاري.كذلك و  %23إىل  %14الخام من 

خلق دينامية جديدة بالقطاع والحد من بهدف ويستند تنزيل هذا املخطط إىل إنشاء منظومات صناعية فعالة 
  وتعزيز مكانة الصناعة عىل الصعيد الدويل. هتشتت

عىل مستوى التمويل، تم إحداث صندوق التنمية الصناعية واالستثامرات من أجل توفري دعم مستهدف للقطاع 
 ج وتعزيز قدرته عىل االستبدال عند االسترياد.ولعرصنة آليات االنتا 
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ذلك، تم وضع عرض متويل بنيك تنافيس ومتكامل يف إطار الرشاكة املربمة بني الدولة والقطاع البنيك  عالوة عىل
لمشاريع لوذلك من أجل تسهيل ولوج املستثمرين الصناعيني لتمويل بنيك تفضييل و توفري الخدمات االستشارية 

 .ةديالجد

جهة أخرى، وبهدف تجاوز إشكاليات الولوج للعقار الصناعي، تعمل الحكومة من أجل توفري مجمعات صناعية  من
 هكتار. 1.000موجهة لإليجار لفائدة القطاع عىل مساحة 

خريا، تم وضع عرض للتكوين مالئم لحاجيات القطاع من الكفاءات وذلك بهدف تحقيق مالءمة أفضل بني أ و 
  املقاوالت.التكوين و حاجيات 

 أهم االنجازات 

قطاعا صناعيا بني الدولة  13تهم  منظومة صناعية 54 إحداثمنذ إطالق مخطط الترسيع الصناعي، تم 
 إحداث، عن 2017متم شهر غشت  إىلوقد أسفرت هذه املنظومات الصناعية والجمعيات و الجامعات املهنية. 

  .طارإل يف هذا ا ربمةاتفاقيات االستثامر امل التي شكلت موضوع ، و يف طور اإلحداثمنصب شغل أو  189 000

 قطاع صناعة السيارات 

منو ثابتة عىل مدى السنوات العرش املاضية. ولقد متيز أداؤها إىل مستويات املغرب بصناعة السيارات  ارتقت
املؤرشين،  بشكل ملحوظ خاصة عىل مستوى الصادرات و خلق فرص الشغل حيث يحقق القطاع، بخصوص هذين

  .عاليامنوا 

املسجلة  النتائجو لقد عززت صناعة السيارات املغربية مكانتها يف السوق العاملية للسيارات كام يتضح من خالل 
كام  .2014سيارة سنة  231.986مقابل  2016سيارة سنة  345.106حيث تم إنتاج ما يناهز  ،السنوات االخرية خالل

  فريقيا وثاين أكرب مصنع للسيارات يف القارة.إيف شامل  مصنع للسياراتأصبح املغرب أول 

، كام مكن 2014مليار درهم برسم سنة  40مليار درهم مقابل  60، بلغ رقم معامالت القطاع 2016فربسم سنة  
شغل (مناصب شغل فعلية و ملتزم بها يف إطار اتفاقيات االستثامر املربمة)  منصب 150.059القطاع من خلق 

و  2014ما بني  %50، كام عرف رقم املعامالت عند التصدير للقطاع منوا يقدر ب 2014متم سنة  73.000مقابل 
2016.  

ويتم دعم موقع املغرب  ب.باملغر  من املصنعني العامليني األوائل 20من أصل  8كام تجدر االشارة أيضا إىل استقرار 
كأرضية إلنتاج وتصدير السيارات و معداتها من خالل استقرار مجموعات صناعية أجنبية بارزة مثل رونو و بوجو 

  غوبني.-و دلفي و يازايك و سيوز و سان

قود كام سيتم تعزيز دينامية تنمية القطاع من خالل إرساء املنظومات الصناعية للسيارات التي كانت موضوع ع 
األداء املربمة مع القطاع الخاص والتي تهدف إىل بلوغ طاقة إنتاجية تصل إىل مليون سيارة سنويا  يف أفق سنة 

2020.  

السيارات'' و  ومقاعد، إرساء مثانية منظومات صناعية و هي ''أسالك للسيارات'' 2017تم حتى متم شهر غشت 
هياكل الصناعية'' و'' املحركات ونظام نقل الحركة''  عالوة عىل "ختم املعادن" و "البطاريات'' والوزن الثقيل و ال

  منظومتي ''رونو'' و''بوجو سيرتوين''.
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تعرفه صناعة السيارات الوطنية من خالل منظومة ''املحرك ونظام نقل الحركة''، حيث املنحى الذي  يتجىلو
  ركات.نتجي ومصدري املحمل النادي املغلقاستطاع املغرب يف وقت قيايس ولوج 

و تعترب الحصيلة  .مخطط الترسيع الصناعياالتفاقيات املربمة يف إطار  تفعيل مختلفمواصلة  2017عرفت سنة و 
عقد استثامر منذ إطالق مخطط الترسيع  86 حيث تم التوقيع عىلاألولية إلنشاء عقود النجاعة مشجعة جدا. 

 .فرصة شغل 72.000مليار درهم مكنت من خلق ما يقارب  23 يقدر بالصناعي مببلغ إجاميل 

مليار درهم مقابل  35,5 ما يناهز 2017 غشتمتم حتى عالوة عىل ذلك، بلغ رقم املعامالت عند التصدير للقطاع 
  .٪0,4أي بزيادة قدرها  2016نفس الفرتة من سنة برسم مليار درهم  35,4

 مواصلة تفعيل عقود االداء املربمة  قطاع صناعة السيارات عن طريق مواصلة دينامية تطوير 2018و ستعرف سنة 
  و مواكبة استقرار املشاريع الصناعية الكربى.املتعلقة باملنظومات الصناعية 

  بوجو سيرتوين مرشوع    

إنشاء مركب صناعي مهم مببلغ استثامري املتعلق ببني مجموعة بوجو سيرتوين و املغرب االتفاق املوقع سيمكن 
% 80% اىل 40مليار درهم) من رفع معدل اإلدماج يف قطاع السيارات من  6حوايل مليون أورو( 555إجاميل قدره 

سيارة  200.000نتاج إ  ا،شغل غري مبارشة و كذ منصب 20.000فرصة شغل مبارشة إضافة اىل  3500و خلق 
 .محرك سنويا 200.000و

ورو أ سيارات تقدر بحوايل مليار الجزاء أ من توفري معدات مخصصة للتصدير مكونة من  ،هذا املرشوع سيمكنكام 
  .مهندس و تقني متخصص 1.500، باإلضافة اىل إنشاء فرع للبحث و التطوير مكون من مليار درهم) 11( سنويا

من أجل بلورة  2017يونيو 15بالقنيطرة يف  هامصنعانطالقة ألشغال بناء  بإعطاء قامت مجموعة بوجو، هكذا
  .2019سنة  لهذا املصنع. هذا، وسوف تتم االنطالقة الفعلية ككلاملنطقة و قدراتها التجارية باملغرب 

شغل  منصب 80 إحداثو  مليار درهم) 1,81( مليون أورو 165استثامر قدره  إنجازو تعتزم مجموعة بوجو  
 400و مليار درهم)  2,53(مليون أورو  230 ، ما قدره2018سنة  نهاية، عند لتبلغ، 2017عند متم سنة  مبارش

  منصب شغل مبارش.

 أي ماباملئة  54 امللءمرشوع بوجو بالقنيطرة، فقد بلغت نسبة  "مبوردي"نطقة املجاورة الخاصة املفيام يخص 
الخاصة  اتاملعد يف مجال ،أساسا يعملون، هكتار مخصصة ملعدات و أجهزة خمسة موردين 20يعادل مساحة 

خلق حوايل  وميكن منمليار درهم  1.8واملصدات و غريها و ذلك مببلغ اجاميل يقارب  ماميلزجاج األ بالسيارات كا
  .قارشغل مبارش و  منصب 1100

''كازا  تتعلق بإقامة مركز للبحث و التطوير مبنطقة سيرتوين -بني املغرب و بوجو استثامركام تم توقيع اتفاقية 
 29,7ويقدر املبلغ االستثامري للمرشوع بحوايل . خاص بباقي وحدات املجموعة خدمايت ا مركز جهويو كذ نريشور''

 .2020و 2017خالل الفرتة املمتدة ما بني  قارشغل جديد مبارش و  منصب 680 إحداث سيمكن منمليون درهم 
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  رونومرشوع  

، -جهة طنجة-رونو حول إنجاز مركب صناعي مبلوسة املوقع بني الدولة املغربية و مجموعة يرتكز االتفاق اإلطار 
وسيمكن هذا املرشوع من خلق  .ة للتصديره% منها موج80سيارة يف السنة،  400.000بطاقة إنتاجية تقدر ب 

  غري مبارش.شغل منصب  30.000منصب شغل مبارش و 6.000

عند سيارة  381 000  سيصل إىلوالذي سيارة   345.000الحجم اإلجاميل للسيارات املنتجة  بلغ ، 2016 سنةبرسم 
  .2017 متم سنة

منصب شغل  8.000، 2017متم يونيو  حتىرونو طنجة، مصنع من قبل  املحدثة، بلغ عدد مناصب الشغل كام 
  مبارش.

 مليار أورو 1,05إىل  الذي سيصلدرهم) و مليار  9,62ورو (أ مليون  875ي حققته رونو ذبلغ رقم املعامالت ال و
  .2018سنة  درهم) يف يارمل 11,55(

٪ 47إىل  يف أفق وصولها ٪. 44دماج محيل نسبته معدل إ  2016 يف نهاية سنة,وباإلضافة إىل ذلك، حققت رونو 
  .2018٪ سنة 55و  2017بحلول نهاية سنة 

 قطاع الطريان  

 كأسالك كهرباءتطوير مهن متعددة  ومكنمنوا ملحوظا خالل السنتني املاضيتني.  باملغربشهد قطاع الطريان  
للمناولة  متوقع املغرب كوجهة مفضلةمن وامليكانيك والحدادة واملواد املركبة والتجميع امليكانييك  الطائرات
 الطريان. صناعة لرشكات الصناعية

 صناعة قطاع لتنمية قاطرة حاليا تشكل التي و بومبارديي الرائدة الرشكة استقطاب يف املغرب نجح ذلك، إىل إضافة
  باملغرب. الطريان

 منصب 850 من إحداثدوالر)  مليون (200 درهم مليار 1,8 ر بيقد استثامر عرب "بومبارديي" مكن مرشوع قد و
 دليال ألكوا و أيروليا و كإيطون كربى عاملية رشكات استقرار يشكل و .مبارش غري شغل منصب 4400 و مبارش شغل
  قطاع صناعة الطريان. الرائدة يفالرشكات  استقطاب عىل بالدنا قدرة عىل

 التوقيع عىل مجموعة من عقود األداء مع مهنيي القطاع بهدف مواكبة تنزيل املنظومات، 2015سنة  تمو 
الصناعية األربع املتمحورة حول مهن الطريان و هي: التجميع و  نظام أسالك كهرباء الطريان و أنظمة الربط  

 والصيانة واإلصالح والهندسة.

منصب شغل، أي ثالثة أضعاف املناصب  23.000من خلق ، 2020يف أفق  ،كن هذه املنظومات األربعوستم
 دماج املحيلو الرفع من معدل اإل  درهم مليار 16ليبلغ املوجه للتصدير  املعامالت حاليا و مضاعفة رقماملحدثة 

 القطاع.فاعل جديد يف  100 من أكرث جلب وكذا  %35 حدود لصناعة الطريان إىل

تنظيم محطة  ،يتمثل املرشوع الكبري التي تعتزم بوينغ إرساءه يف بناء منظومة تهم مورديها وكذاإضافة إىل ذلك، 
مليار دوالر) موجهة كليا  1مليار درهم ( 9متوين باملغرب ستمكن من تحقيق رقم معامالت سنوي بقيمة 
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 8.700لرشكة بوينغ تم رصدهم قبليا و كذا خلق ممونا  120للتصدير. و سيرتتب عن هذه املنظومة استقرار 
  معايري رشكة بوينغ. وفق ل مؤه جديد منصب شغل

صناعي  طالق مرشوع لرشكة هيكسيل الرائد العاملي يف املواد املركبة، و يتعلق األمر بإحداث مرشوعكام تم إ
  .متعاون 120أكرث من مليون درهم سيمكن من تشغيل  160بغالف استثامري يبلغ 

برسم مليار درهم  6مليار درهم مقابل  6,8، بلغ رقم املعامالت عند التصدير للقطاع 2017 غشتمتم  حتىو 
  .٪13,5بزيادة قدرها ، أي  2016 نفس الفرتة من سنة

مواصلة تفعيل عقود االداء املربمة و  عن طريق الطريانمواصلة دينامية تطوير قطاع صناعة  2018و ستعرف سنة 
  املشاريع الصناعية الكربى. مواكبة استقرار

 قطاع ترحيل الخدمات 

 املنشورمبوجب  2016بغية إعطاء دفعة جديدة لقطاع ترحيل الخدمات، تم إطالق عرض تنافيس جديد خالل سنة 
واملتعلق بعرض املغرب الخاص برتحيل  2016مايو  5املؤرخ يف  5/2016 عددالجديد للسيد رئيس الحكومة 

  .الخدمات وعقود األداء املربمة بني الدولة والجامعات املهنية املعنية إلنشاء خمسة منظومات لرتحيل الخدمات

الت منصب شغل جديد بالقطاع وتحقيق رقم معام 60.000إىل خلق  ،2020يف أفق سنة  ،وتهدف هذه االجراءات
  مليار درهم. 18إضايف عند التصدير بقيمة 

من اإلجراءات تشمل جميع عوامل التنافسية، وبالخصوص عرض مالئم لتكوين  مجموعةويتكون هذا العرض من 
املوارد البرشية ودعم جذاب لالستثامر وتسهيالت إدارية للمستثمرين وعرض لإليجار معزز ببنيات تحتية 

  .وليةوخدمات مطابقة للمعايري الد

ويف إطار هذه الدينامية التي يعرفها قطاع ترحيل الخدمات، عادت صادرات القطاع إىل النمو من جديد بتحقيق 
  . 2014٪ مقارنة مع 20بزيادة تقدر ب  2016مليار درهم برسم سنة  8,83رقم معامالت عند التصدير يقدر ب 

رساء مشاريعهم االستثامرية وتقييمها وتتبع تنفيذ العديد من املستثمرين يف مراحل إ مبواكبة 2017ومتيزت سنة 
  إجراءات تبسيط املساطر اإلدارية وكذا تتبع مالءمة املغرب لإلطار األورويب املتعلق بحامية البيانات.

املحدثة و مواكبة استقرار مشاريع تفعيل عقود االداء عرب  2018سنة  تواصل دينامية تطور القطاع خاللوست
  صناعية كربى.

  اع النسيج و الجلدقط 

أداء  عقودو "الجمعية املغربية لصناعات املنسوجات واملالبس" عىل ثالثة توقيع بني الدولة بال 2016 متيزت سنة
منصب شغل  16.700إىل خلق  2020الصناعية لقطاع النسيج. وتهدف هذه العقود يف أفق  خاصة باملنظومات

  رشكة وطنية رائدة.  20 انبثاقمليار درهم و كذا  2,75 وتحقيق رقم معامالت إضايف عند التصدير يقدر ب



 مذكرة تقديم
 

 
  65 

وتهدف هذه  .وجامعة صناع قطاع الجلد ء بني الدولةأداثالثة عقود أيضا بالتوقيع عىل  2016كام متيزت سنة 
مليار درهم منها  7,5منصب شغل والرفع من رقم معامالت القطاع ب  35.000إىل خلق ، 2020يف أفق  ،العقود

  رشكة وطنية رائدة. 40 إحداثمليار درهم عند التصدير وكذا  5,5

 النسيج و الجلديف ميدان  استثامر يةاتفاق 88تم التوقيع عىل  ،2017متم شهر غشت  حتى هوتجدر اإلشارة إىل أن
ملتوسطة. استثامري خاص بالرشكات الصغرى وا مرشوع 63و  ي خاص برشكات رائدةر استثام وعمرش  25 منها

منصب شغل وتحقيق رقم  43.545مليار درهم تهدف إىل خلق  3,7يبلغ الغالف االجاميل لهذه املشاريع و
 لتصدير.ل موجهة مليار درهم  4,8مليار درهم منها  6,98معامالت إضايف يقدر ب 

 مليار 24,2 مقابل، 2017متم شهر غشت  حتى، درهم مليار 25,4 النسيج والجلد قطاعبلغت قيمة صادرات كام 
  .٪4,96بزيادة  أي ،2016 سنةنفس الفرتة من  برسمدرهم 

 عن طريق مواصلة تفعيل عقود االداء املربمةع النسيج و الجلد مواصلة دينامية تطوير قطا  2018وستعرف سنة 
  .للمنظومات املحدثة

دعم الفاعلني  الرامية إىلو بهدف تطوير عرض عقاري تنافيس، تواصل الحكومة مجهوداتها  ،وعىل صعيد آخر 
لضامن  ،وذلك القدمية االقتصادية وكذا إلعادة تأهيل املناطق الصناعية مناطق خاصة باألنشطةاملحليني إلنشاء 

 .تنمية متوازنة عىل الصعيد الجهوي

ويتعلق األمر بالخصوص  القدميةاملناطق الصناعية  مبواصلة تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل 2017 سنة متيزتو 
مشاريع املجمعات  إمتاموكذا  املجمع الصناعي للنوارصو بطنجة وكزناية  بفاس باملناطق الصناعية بكل من بنسودة

 .الصناعية املوجهة لإليجار لسيطابارك و إيكوبارك

املجمع الصناعي  لدار البيضاء وكذالاملوجه لإليجار  املندمج الصناعي املجمع مرشوعتفعيل  2018وستعرف سنة 
 لعني الشكاك بفاس املوجه أساسا لقطاع صناعة الجلد.

 

 2.1.1.2.III الخارجية التجارة تطوير  

 الخارجية بالتجارة املتعلقة املساطر تسهيل عرب الخارجية لتجارةا الهادفة إىل تنمية سياستها الحكومة تواصل
  .للمصدرين املبارش الدعم برامج وتفعيل

 تسهيل التجارة 

  لإلجراءات الخاصة بالتجارة الخارجيةالتدبري الالمادي 

لوثائق االسترياد ورخصة التصدير، وكذا  التدبري الالماديتتمثل االجراءات املتخذة يف هذا اإلطار خصوصا يف 
  بهدف تقليص املدة والكلفة املتعلقتني بعمليات االسترياد والتصدير. وذلك اجراءات الرقابة عىل املنتجات الصناعية

لتجارة الخارجية بالشباك الوحيد لعمليات التجارة ا من فاعيل 22.000ولقد مكنت هذه الجهود من ربط اكرث من 
  بورت نت" وتقليص املدة الزمنية املتعلقة بهذه العمليات. الخارجية "



2018 مرشوع قانون املالية لسنة 
 

 
66

ؤسسات الغري املتعميم املساطر املبسطة عىل  من خالل 2018ات خالل سنة كام سيتم تعزيز هاته املكتسب
 املتعلقةيتكفل بجميع الوثائق  النقل الجوي لخلق شباك وحيد وطني ات وعىل عمليركية لجمللمراقبة االخاضعة 

  الجمريك. اإلعفاءاملادي عىل طلب  الطابع إزالةالخارجية، وكذا الرشوع يف العمل عىل  بالتجارة

 آلية وضع بهدف بوثائق التجارة الخارجية  ةاملتعلق ةااللكرتوني املحافظة مرشوعسيتم تفعيل ، 2018ويف سنة 
  حفظ امللفات املتعلقة بعمليات االسترياد والتصدير تحت ترصف مجموع الفاعلني يف التجارة الخارجية.ل

 إللكرتونيةالخارجية و تعميم البيانات ا املخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة 

سيمكن هذا املخطط الجديد من تحديد التدابري التي يتعني تنفيذها من أجل االستغناء التام عن استعامل الورق 
  .(E-Gov)دارة االلكرتونية مع أهداف اإل  متاشياالخارجية  يف كل معامالت التجارة

الخارجية ووضع  التجارة إجراءات خارطةيني وتح اإللكرتوين للبياناتتبادل الويهدف هذا املخطط أساسا إىل تعميم 
  .2021- 2017مخطط جديد 

 مواصلة تنفيذ املخطط الوطني الجديد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية  2018و يف هذا الصدد، ستعرف سنة 
 القطاع العام أو القطاع الخاص.ب تعلق األمرإعداد اتفاقية اطار بني مختلف الفاعلني يف القطاع سواء  من خالل

 تنمية الصادرات  

خالل  مقاولة 356ا من بينه 2017-2013 فرتةالخالل تنمية الصادرات عقود مقاولة من برنامج  416استفادت 
هذا  عىل تحسينات هامة إدخالخالل السنة األخرية تم . كام 2017برسم سنة مقاولة  60و 2016-2013 فرتةال

 .إليهمن أجل تسهيل و تحسني ولوج املقاوالت  الربنامج

فئة املقاوالت الغري مصدرة أو املصدرة بشكل غري منتظم  برنامج املصدرين املبتدئنيمن جهة أخرى، يستهدف 
 امكاناتهإكام سيمكن هذا الربنامج املقاوالت املستفيدة من تحديد  .توسيع قاعدة املقاوالت املصدرةيهدف إىل و

ثالث سنوات. كام استهدف هذا الربنامج خالل  عىل مدىاسرتاتيجية للتصدير وخطة عمل  والتوفر عىل، يةالتصدير
 ملدة ثالث سنوات. مالئم من دعم ستستفيد مصدرةمقاولة  50، 2017سنة 

استشاريني  مواكبةمن  2017- 2013 مقاولة خالل الفرتة 64استفادت  برنامج اإلفتحاص عند التصديروبخصوص 
املقاوالت  أساسا إىله هذا الربنامج يف صيغته الجديدة يوجتوسيتم تكوينهم يف مركز التجارة الدويل.  تم دوليني
الذي  2021- 2016برنامج  تنمية األقاليم الجنوبية  تفعيل طارإباألقاليم الجنوبية وذلك يف  تزاول نشاطهاالتي 

 أعطى انطالقته جاللة امللك.

 ةكلها التنظيمياهي إرساءثة يف ، متت مواكبة مجموعات التصدير املحدالتصدير إتحادات دعم برنامج وفيام يخص
مقاولة صغرية ومتوسطة مصدرة أو مؤهلة للتصدير تنشط  15 ويتعلق األمر بـالرتويجية،  خططهاوتنفيذ 

 بقطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والخدمات والكهرباء.

نعاش الصادرات، عملت إ و ىل ذلك، و من أجل توحيد و ضامن فعالية ونجاعة النظام الحايل لتنمية إباإلضافة 
الدولة عىل خلق وكالة مخصصة لتنمية االستثامرات تسمى ''الوكالة املغربية لتنمية االستثامرات والصادرات'' لتحل 

رض الدار انعاش الصادرات'' و ''الوكالة املغربية لتنمية االستثامرات'' و ''مكتب معمحل كل من ''املكتب املغريب إل 
  البيضاء''.
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  مواصلة الحكومة ملجهوداتها يف مواكبة تنمية الصادرات. 2018نة و ستعرف س

 2.1.2.IIIاألخرض املغرب مخطط مواصلة  

دماجها إ رية النمو االقتصادي والحد من الفقر يف الوسط القروي وكذا ضامن فالحة مستدامة قصد تترسيع و  ويعترب
رب األخرض الذي تم إطالقها تنفيذا للتعليامت بالسوقني الوطني والدويل من أبرز أهداف اسرتاتيجية مخطط املغ

  .2008امللكية ابتداء من سنة 

 خرض  نجازات القطاع الفالحي يف إطار مخطط املغرب األ إ هم أ 

الظروف املالمئة لالستثامر الخاص وكذا تظافر جهود كل من الدولة واملهنيني والرشكاء لفائدة القطاع تهييئ مكن 
  :  يتجىل يف وسملمتقدم الفالحي من تحقيق 

 منو ملحوظ لالستثامر 

إىل    2008 سنة مليار درهم  7.1من نتقلت حيث ا يقطاع الفالحالتضاعفت االستثامرات العمومية والخاصة يف 
  . 2016سنة  مليار درهم 13.3ما يناهز 

)،  %22(+) ليس فقط الرفع من حجم االستثامرات الخاصة +142 %ومكنت دينامية االستثامر العمومي( ، هذا
نحني للام القيمةحيث تعززت االستثامرات العمومية باملساهمة  .ملصادر التمويلواسع ع يتنومن  ،بل كذلك
  .  2008مليار درهم منذ سنة  27,5مخطط املغرب األخرض بغالف إجاميل بلغ  مشاريعيف متويل الدوليني 

 21قدره  إجاميل حية الذي مكن من تعبئة مبلغنمية الفال تمنو االستثامر الخاص أساسا، لتدخل صندوق ال يعزىو
الفالحي.  القطاع يف االستثامر إلنعاش إعانات الدولة برسم 2016و 2008ة املمتدة ما بني مليار درهم خالل الفرت 

مليار درهم سنة  2,9اىل  2008مليار درهم سنة  1,5حيث انتقل من  %93وقد ارتفع حجم هذه اإلعانات بنسبة 
2016.  

ما يعكس  وهذا درهم من االستثامر املبارش 2,7فإن درهام واحدا من اإلعانة العمومية ميكن من جلب وهكذا، 
  الفالحية كرافعة يف إنعاش االستثامر يف القطاع. التنمية الفعال الذي يلعبه صندوق الدور

 منحى إيجايب للناتج الداخيل الخام الفالحي 

أي بزيادة مليار درهم سنويا  103ما يفوق  2016- 2008الفرتة  رسمببلغ متوسط الناتج الداخيل الخام الفالحي 
وذلك بفضل االستثامرات العمومية املنجزة يف القطاع  2008و 2000بني املسجل املعدل السنوي  مقارنة مع 47%

 الفالحي.

 تدبري أمثل و وترشيد للموارد املائية 

حول برنامج توسيع الري و الربنامج الوطني القتصاد مياه بفضل اسرتاتيجية تدبري املوارد املائية و التي تتمحور 
. فيام تضاعفت املساحة املجهزة بأنظمة الري 2016مليون هكتار سنة  1,5السقي، بلغت املساحات املسقية 
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هكتار وهو ما  500.000إىل حوايل  2016سنة متم  حتىلتصل  2008منذ سنة  3,1مرات املوضعي (بالتنقيط) 
  من الهدف املسطر يف إطار مخطط املغرب األخرض. %91ميثل نسبة 

الناتج الداخيل الخام شارة إىل أن توسيع املساحات املسقية قد ساهم بشكل كبري يف تقوية مناعة و تجدر اإل 
  ، حيث مكن هذا التوسيع من :لندرة التساقطات الفالحي

 ار كقيمة مضافة إضافية؛درهم/هكت 3.500ملساحات املسقية : +هذه االرفع من القيمة املضافة ل  

 + : الفرتة  برسمهكتار تم تجهيزها بنظام الري بالتنقيط  340.000استعامل املوارد املائية بشكل فعال
2008-2016 . 

 تطوير التأمني ضد الجفاف للتخفيف من تأثريات التغريات املناخية 

ما بني  %1.438عرفت املساحات املؤمنة يف إطار برنامج تأمني الحبوب والقطاين ضد آفة الجفاف ارتفاعا يفوق 
  هكتار إىل مليون هكتار. 65.000حيث انتقلت من  2016و  2011

  نجاز اإلحصاء العام للفالحة من أجل إعداد السجل الوطني للفالحةإ 

الذي يضم ي لفالحاحصاء العام للفالحة بهدف إعداد السجل الوطني باإل  2017و 2016 سنتيقامت وزارة الفالحة 
  وضيعاتهم وتوزيعها الجغرايف عىل الصعيد الوطني. ومن بني أهداف هذا السجل: الفالحنيقامئة 

 تطوير قدرات التتبع من خالل معرفة أفضل للنسيج الزراعي؛  

 مخطط املغرب األخرض؛  آليات ضامن استهداف أمثل إلجراءات و  

 تحديث أساليب تسيري املشاريع واإلجراءات املتخذة ؛  

 تنظيم الفاعلني واألنشطة الفالحية ؛  

 ترسيع عرصنة الضيعات الصغرية واملتوسطة ؛  

 .تقييم مستوى فعالية السياسات العمومية الفالحية  

  واصلة تفعيل اسرتاتيجية مخطط املغرب األخرض.مب، 2018سنة  ستتميز 

  :بهاالقيام  املزمع التدابريمن أهم هذا الصدد،  يف

 : تنمية سالسل اإلنتاج الحيواين والنبايت من خالل 

 الفالحية التنمية صندوق 

االستثامر الخاص يف القطاع الفالحي من أجل إنعاش الفالحية  التنمية تقديم التحفيزات املالية عرب صندوق
عقود  التسعة عرش التي تم الالدولة يف إطار  اللتزامات طبقاوخصوصا يف مجال تثمني املنتوجات الفالحية وذلك 

  . املهنية تنظيامت إبرامها مع مختلف ال



 مذكرة تقديم
 

 
  69 

 مشاريع الدعامة الثانية 

بهدف إدماج الفالحة العائلية الصغرية،  واملدمجةيف إطار مواصلة السياسة اإلرادية املتعلقة بالتنمية التضامنية  
  ململكة.اغطي كل جهات يمرشوعا جديدا،  114ل  االنطالقةء مرشوعا و كذا إعطا 486من املتوقع مواصلة إنجاز 

ستكون موضوع اتفاقيات رشاكة مع املنظامت املهنية و  التيهذا وسيتم تنفيذ هذه املشاريع يف إطار تشاريك 
 تجمعات الفالحني.      

 تنمية التجارة الفالحية 

إنجازها بهدف ضامن تثمني و تسويق املنتجات عىل غرار األقطاب الفالحية لتادلة ومكناس وبركان، التي تم 
  : 2018الفالحية، فإنه من املتوقع برسم سنة 

  مواصلة بناء قطب األبحاث والتنمية ومراقبة الجودة بالقطب الفالحي لسوس ماسة وإعداد الدراسات
  املتعلقة بقطب األبحاث و التنمية ومراقبة الجودة بالقطبني الفالحيني للغرب والحوز؛

 اهمة يف بناء سوق الجملة بالرباط والذي سيشكل أرضية مالمئة لتحسني ظروف تسويق املنتجات املس
 خلق قيمة مضافة مهمة.املساهمة يف النباتية والحيوانية و 

 تطوير قطاع الصناعة الغذائية 

بتطوير الصناعة موضوع عقد الربنامج املتعلق تطوير الصناعة الغذائية  اسرتاتيجيةب اإلجراءات املتعلقةشكلت 
ه غالف يناهزي ذوال ) املوقَّع عىل هامش أشغال الدورة التاسعة للمناظرة الوطنية للفالحة2021-2017الغذائية (

 . ممولة من طرف الدولةدرهم مليارات  4مليار درهم منها  12 املايل حوايل

لصناعات الغذائية، كام ستبلغ منصب شغل إضايف يف مجال ا 40.000وسيمكن تفعيل هذا العقد من إحداث حوايل 
 مليار درهم. 13قيمته اإلضافية ما يناهز 

  املجال الفالحيتهيئة تطوير الري و  

  حول التدخالت التالية: 2018يتمحور الربنامج املسطر برسم سنة 

  الربنامج الوطني القتصاد مياه الري  

هكتار متثل ما تبقى من الشطر األول  10.000عىل مساحة  وفالحيةر الهيد شغاليتضمن هذا الربنامج، إنهاء األ 
املمول من طرف  PMGIللربنامج وكذا مواصلة إنجاز مرشوعني من الشطر الثاين وهام مرشوع عرصنة الري الكبري

املمول من طرف البنك االفريقي للتنمية   PAPNEEI2دعم برنامج اقتصاد مياه الري   ومرشوع البنك الدويل
 .بسوس املساحات املسقية  ىل انطالق عرصنة إباإلضافة 

 برنامج توسيع الري  

 قوبع، وواد التنيأ دار و  أمغاسو  أسيف املالو  نهاء األشغال املتعلقة مبدارات كل من تافراطةإ يرتقب يف هذا االطار، 
 قدوسةو  قصوبو  سبو املتوسطو  بوهودةو  أسجنو أجراس و  وكذا مواصلة األشغال مبدارات دار خروفة دار خروفةو 
  سايس واملنطقة العليا لدكالة. و 
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 الرشاكة بني الدولة والخواص يف مجال الري  

سرتتكز أهم التدخالت يف هذا االطار عىل إنهاء األشغال املتعلقة ببناء مرشوع أزمور البرئ الجديد من طرف الرشيك  
رشوع تحلية املياه و السقي ملاب هكتار (شبكة التوزيع) و كذا انطالق حملة االكتت 3.200عىل مساحة له املفوض 

  مبنطقة اشتوكة.

إنجاز واستغالل البنية التحتية بختيار الرشيك الخاص الذي سيعهد إليه املتعلقة باكام يرتقب إنهاء املرحلة الثانية 
للسقي بسهل سايس و إنهاء الدراسة الخاصة بهيكلة مرشوع الرشاكة مع الخواص بهدف بناء محطة لتحلية مياه 

مرشوع الرشاكة  إمتاموادي الذهب وكذا إنهاء الدراسة الخاصة بهيكلة و - هكتار بجهة الداخلة 5.000ر لسقي البح
الختيار الرشيك  العروضهكتار باإلضافة إىل طلب  5.000مع الخواص للري يف سافلة سد قدوسة عىل مساحة 

  . الخاص

 تهيئة املجال الفالحي  

أشغال إعادة تأهيل مدارات السقي الصغرية و املتوسطة عىل مساحة خاصة يشمل برنامج العمل يف هذا اإلطار 
هكتار و كذا مواصلة برنامج تهيئة املناطق الرعوية خصوصا برنامج بني الجهات املتعلق بتهيئة الرعي  8.000

 اتيئالتهإنجاز كلميم واد نون واقليم السامرة باإلضافة إىل سوس ماسة و  جهتيوتنظيم الرتحال عىل مستوى 
 .هكتار 1.000العقارية عىل مساحة 

  برنامج التكوين والبحث الفالحي  

سريتكز هذا الربنامج أساسا عىل توسيع و إعادة تأهيل البنيات التحتية البيداغوجية و تجهيزها باملعدات وكذا 
تحسني ظروف االستقبال و اإلقامة لطلبة مؤسسات تكوين املهندسني باإلضافة إىل الرفع من القدرة االستيعابية 

  وتطويرها؛ملؤسسات التكوين التقني الفالحي 

التوجيهات االسرتاتيجية  عىل أساساستنادا  النظري والتطبيقيمواصلة إنجاز برامج البحث  2018ة كام ستعرف سن
   .2020-2017املتوسط' للمعهد الوطني للبحث الزراعي  املدىالجديدة يف إطار برنامج البحث عىل 

 يةبرنامج املحافظة عىل الرثوة النباتية والحيوانية والسالمة الصحية للمنتوجات الغذائ  

 : يرتقب يف هذا االطار

   حامية القطيع الوطني من األمراض املعدية ومحاربة األمراض ذات وقع اقتصادي (األمراض الطفيلية
  بقار والجامل؛ ىل مواصلة الربنامج الوطني لتعريف قطيع األ إالداخلية و الخارجية،....) باإلضافة 

  محاربةحامية الرثوة النباتية عرب مراقبة صحة النباتات داخل البالد و عىل مستوى املناطق الحدودية و 
 .وكذا حامية صحة النباتات الغابوية ومحاربة الجرادتسلط الطيور و القوارض 
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3.1.2.III األخرض االقتصاد وتعزيز املستدامة التنمية  

1.3.1.2.IIIالبيئة عىل فظةواملحا املستدامة التنمية 

 لألمم املتحدة حول التغريات املناخية"  22"املؤمتر  ونتائج تنظيم)(COP 22 

، نجاحا 2016نونرب  18إىل  07راكش من مب ت) الذي عقدCOP22الدورة الثانية والعرشون ملؤمتر األطراف ( عرفت
انطالق لتنفيذ اتفاق باريس حول املناخ، وكذا بناء روح من التعاون املستمر واملتعدد  من هذه القمة مرحلةجعل 

  املناخ.رياألطراف بشأن تغي

بلدا، مؤمترا لألجرأة كام متيز  196ألف مشارك من  22، الذي استقطب أزيد من COP22يعترب مؤمتر األطراف 
من الجمعيات  500ليات املجتمع املدين، ممثلة مبا يناهز بحسن التنظيم. هذا املؤمتر الذي ضم عددا كبريا من فعا

 بهذه املناسبة جنسية، متيز أيضا بحضور وازن للقارة اإلفريقية حيث تم تنظيم 60واالئتالفات، ميثلون أكرث من 
 فريقية.الدورة األوىل لقمة العمل اإل 

تتعلق تكز عىل دعامتني متكاملتني: ، البعد املزدوج ملؤمترات األطراف الذي ير COP22وقد كرست قمة مراكش 
  العمل.واألخرى بالتفاوض واحدة ب

، األمر الذي أدى، ليس والتنمية املستدامة والتنفيذ من أجل املناخلألجرأة  ةجديد مرحلةإعالن مراكش  كرسكام  
إضفاء الطابع ، ولكن أيضا إىل كربىومبادرات  ائتالفاتاملهيكلة و غري مسبوق من االلتزامات العدد الفقط إىل 

املؤسسايت عىل "أجندة العمل" يف مؤمترات األطراف من خالل تبني سكرتارية اتفاقية االمم املتحدة بشأن تغري 
 املناخ ملبادرة "رشاكة مراكش من أجل العمل العاملي للمناخ".

اكش، عىل صياغة املحلية، خالل قمة مر  والحكوماتويف هذا الصدد، عملت عدد من الرشكات واملستثمرين واملدن 
التزامات جديدة بشأن تغري املناخ، انضافت بذلك إىل اآلالف ممن أعلنوا التزامهم السنة املاضية خالل مؤمتر املناخ 

املغاربة، نذكر : "مبادرة  الفاعلنيبباريس. ومن بني أهم املبادرات واالئتالفات التي تم اإلعالن عنها من قبل 
"صندوق مراكش لالستثامر من أجل التكيف (ميكا)"،  إحداثو ادرة "الحزام األزرق" فريقية" ومبالتكيف للزراعة اإل 

 ومبادرة  "االستدامة واألمن واالستقرار يف أفريقيا"، بدعم كل من املغرب والسنغال.

، إطالق مبادرة الشفافية لتقوية القدرات ، وهو وكالة متويل متعددة األطرافكام أعلن صندوق البيئة العاملي
مليون  81مليون دوالر. وقد تعهدت الدول بدفع أكرث من  50دولة متقدمة مانحة، تصل قيمتها إىل  11بدعم من 

 دوالر لصندوق التكيف، متجاوزة بذلك الهدف املسطر لهذه السنة.

 ابنتختم اوقد عرفت قمة مراكش حول املناخ انتخاب أعضاء لجنة باريس املتعلقة بتقوية القدرات، حيث 
  ب لتمثيل القارة اإلفريقية.املغر 

ملؤمتر األطراف، تم إنشاء جائزة دولية تحت اسم "جائزة محمد السادس الثانية والعرشون عىل هامش الدورة و 
رؤية املجتمع ب ةلتزممللمناخ والتنمية املستدامة"، معرتفة بالقيادة التاريخية لجاللة امللك يف مكافحة تغري املناخ و 

متنح هذه الجائزة مبناسبة كل مؤمتر لألطراف و ة جدول أعامل املناخ مع التنمية املستدامة. الدويل التي تربط بقو 
 ألمم املتحدة بشأن تغري املناخ.لاإلطار  تفاقيةاال يف 
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 الوطنية للتنمية املستدامة  االسرتاتيجية 

الوطنية  االسرتاتيجيةتم إعداد  مبثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة، 12-99اإلطار -ملقتضيات القانون وفقا
مسلسل مكثف من املشاورات مع مختلف املتدخلني: القطاعني العام  متخضت عنالتي و للتنمية املستدامة 

  والخاص واملجتمع املدين. 

و تم تقدميها أمام  2016متت املصادقة عىل هذه االسرتاتيجية من طرف املجلس الوطني للبيئة املنعقد يف يوليوز 
وأمام أنظار صاحب الجاللة خالل املجلس الوزاري املنعقد يف  2017املجلس الحكومي املنعقد يف فاتح يونيو  أعضاء

  .2017يونيو  25

   الوطنية للتنمية املستدامة اىل: االسرتاتيجيةتهدف 

  بني االسرتاتيجيات القطاعية من أجل تحقيق التنمية املستدامة االتقائيةتعزيز.  

 األبعاد االقتصادية واالجتامعية  توازن ية املستدامة كمقاربة للتنمية، ترتكز عىل تكريس مفهوم التنم
  .والثقافية والبيئية لألنشطة التنموية

  ويةربامج الرتبالإدراج ثقافة التنمية املستدامة يف.  

  ت التنمية يف خدمة التنمية املستدامة واالقتصاد األخرض، وخاصة يف األنشطة ذاو تشجيع برامج البحث
األولوية، واملتعلقة بالطاقة واملاء والغابات والصيد البحري والفالحة والنقل والسياحة والتعمري والبناء 

 من حيث متطلبات التنمية املستدامة. ةوتدبري النفايات والصناعة، التي تكتيس أولوي

 سياسة عمومية يف مجال البيئة تنفيذ 

  السياسة العمومية يف مجال البيئة حول أهم برامج التدخل التالية: ذتنفير يتمحو 

 الربنامج الوطني للتطهري السائل ومعالجة املياه العادمة 

املشاريع قيد االنجاز وكذا  مواصلةتنفيذ الربنامج الوطني للتطهري السائل من خالل  مواصلة 2017سنة  عرفت
، بلغ معدل الربط 2017يونيو  وإىل غايةمليون درهم.  545,8إعطاء انطالقة مشاريع جديدة مبيزانية قدرها 

  %. 44,22، ونسبة معالجة املياه العادمة إىل  %75بشبكة التطهري السائل 

 الربنامج الوطني للنفايات املنزلية 

مليون  290بلغمن طرف الدولة  ل نامج الوطني للنفايات املنزلية بتمويتفعيل الرب  مواصلة 2017سنة  عرفت
املطارح يف حني ساهمت  85,2%، وصلت نسبة جمع النفايات املنزلية إىل 2017يونيو  درهم. وإىل حدود نهاية

من إجاميل  %60,4مليون طن يف السنة من النفايات أي ما يعادل  3.81معالجة  يفالنفايات  استغالل ومراكز
 .النفايات املنزلية
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2.3.1.2.III الخرضاء الطاقات تعزيز  

    :ما ييلاملجال يف يف هذا التي تم تحقيقها أهم اإلنجازات  تلخصت

 مالءمة اإلطار القانوين 

 طموحات اململكة.ا ميكن من االستجابة لوتنظيمي اترشيعي إطاراإن مواجهة تحديات الطاقات املتجددة تتطلب 
أدوار مختلف الجهات الفاعلة يف  حديدإعادة ت واستكامل اإلطار القانوين الوطني، وكذا ، تم تحديثاإلطار اهذيف و 

للرشب املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح و  الوكالة املغربية للطاقة املستدامة،ويتعلق األمر ب هذا القطاع
 والوكالة املغربية للنجاعة الطاقية.

  يهدف املغرب إىل رفع حصة القدرة الكهربائية املنتجة من الطاقات املتجددة  املتجددة:تطوير الطاقات
لطاقة الريحية، ل %20باستخدام الطاقة الشمسية، و %20( 2030يف أفق  % 52و 2020يف أفق  % 42إىل 

 لطاقة املائية) وذلك من خالل تنفيذ الربامج التالية:ل %12و

 يةالربنامج املغريب للطاقة الشمس 

، بقدرة كهربائية إجاملية زاتابورز " للمركب الشميس 3" و "نور 2مبواصلة أشغال املحطات "نور  2017متيزت سنة 
  مليار درهم. 16,46ميغاواط وتكلفة مالية تناهز  350تصل إىل 

كهربائية " بقدرة 4، انطالقة إنجاز أشغال املحطة "نور 2017باإلضافة إىل ذلك، أعطى صاحب الجاللة، يف أبريل  
 .مليون درهم 750ميغاواط وتكلفة مالية تقدر ب  72تبلغ 

" NOOR PV 1" من إنتاج الطاقة الشمسية الكهرضوئية يف إطار املرحلة األوىل الكهرضوئية املحطة وتندرج هذه
وتشمل هذه املرحلة إنشاء  .مليار درهم 27,2ميغاواط وتكلفة مالية تناهز 172بقدرة كهربائية إجاملية تصل إىل 

 ثالث محطات:

  مليون  750ميغاواط وتكلفة مالية تقدر ب  72بقدرة كهربائية إجاملية تصل إىل  زاتابورز " 4محطة "نور
 درهم؛

  ونملي 1,21ميغاواط وتكلفة مالية تقدر ب  80محطة "نور العيون" بقدرة كهربائية إجاملية تصل إىل 
 درهم؛

  308ميغاواط وتكلفة مالية تقدر ب  20وكذا محطة "نور بوجدور" بقدرة كهربائية إجاملية تصل إىل 
   مليون درهم.

الخاص بإنجاز أشغال املحطة "نور ميدلت" بقدرة كهربائية تصل إىل  إطالق طلب العروض 2017سنة  كام عرفت
 ضوئية.هر كميغاواط، والتي تجمع بني التقنيات الحرارية الشمسية وال 800
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 ميغاواط 72" بقدرة كهربائية تبلغ 4تشغيل املرحلة الرابعة للمركب الشميس بورزازات "نور  2018وستعرف سنة 
"نور العيون" بقدرة وميغاواط،  800وكذا إعطاء انطالقة أشغال املحطات "نور ميدلت" بقدرة كهربائية تصل إىل 

  ميغاواط. 20بقدرة كهربائية إجاملية تصل إىل   بوجدور"نور "ميغاواط وكذا  80كهربائية إجاملية تصل إىل 

 الربنامج املغريب املندمج للطاقة الريحية 

مليار  31,5 ب يقدرسنوات باستثامر إجاميل  10يهدف املرشوع املغريب املندمج للطاقة الريحية، الذي ميتد عىل 
ميغاواط  2000إىل  2010ميغاواط سنة  280 القدرة الكهربائية املنتجة من مصادر ريحية منمن رفع إىل الدرهم، 

  .2020سنة 

ميغاواط، و ذلك من  780تصل قدرتها الكهربائية إىل  يف طور االستغاللو يتوفر املغرب حاليا عىل طاقة ريحية 
  أخفنري وطرفاية. و  حومةو خالل إنشاء أربع مركبات ريحية يف فم الواد 

 لمرشوعل وإعطاء االنطالقة ,ميغاواط)،  150لريحي بتازة (أشغال املركب ا مواصلة 2018وسيتم خالل سنة 
جبل الحديد و ميغاواط)،  II )100طنجة  :ميغاواط 850املندمج للطاقة الريحية بقدرة كهربائية إجاملية تصل إىل 

  .ميغاواط) 100وبوجدور( ميغاواط) 300تيسكراد (و ميغاواط)،  150ميدلت (و ميغاواط)،  200(

3.3.1.2.III املائية املوارد عىل الحفاظ 

بوضع  قامت الحكومة، املتعلق باملاء 36.15القانون رقم وفقا ألحكام و من أجل الحفاظ عىل املوارد املائية 
  .2030 يف أفقموارد املياه  تدبريوثيقة اسرتاتيجية لتخطيط و  ي يشكلذال املخطط الوطني للامء

 ويستند املخطط الوطني للامء عىل ثالث ركائز، وهي:

 الطلب عىل املاء وتثمني املوارد املائية دبريت 

، والحد من ضياع املياه وتحسني الفعالية الطلبهذا إجراءات تدبري الطلب عىل املياه عىل التحكم يف أساسا كز تتر 
 لمياه.املختلفة لستخدامات اال التقنية واالجتامعية واالقتصادية يف 

 تطوير العرض 

 اقرتحتتي إطار املخطط الوطني للامء، والاملتعلق باملاء املدرجة يف العرض  منللرفع اإلمكانات املختلفة  تشمل
املحيل للمياه السطحية من خالل  والتثمني تعبئة املياه السطحية بواسطة السدود الكبرية تروم شأنها مخططاتب

 جميع مياه األمطار.توكذا  الغريب- الغريب إىل أحواض الوسط- تحويل املياه من أحواض الشاملو  السدود الصغرية

، اعتمد املخطط ة الوطنيةاملائي الرثوة، ومن أجل دميومة ية املوارد املائيةوتنمال خططاتهذه املمع  موازاةو 
 و استدامة الرثوة ههذل االستغالل األمثلالوطني للامء خطة لحامية منشآت تخزين املياه. وهكذا، ومن أجل 

برنامج للمحافظة وصيانة السدود الكبرية  تم وضع املياه،بد يمني التزويف مجال تأ  توفرهاالخدمات القيمة التي 
 والصغرية.
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 من خالل الحفاظ وذلك  ف مع التغريات املناخية:ياملحافظة عىل املوارد املائية والوسط الطبيعي والتكي
 حواضاأل لمياه الجوفية، وتهيئة وحامية ل املستدام تدبريالو حامية العىل جودة املياه ومكافحة التلوث، و 

  الرطبة والواحات. املناطق خصوصاوالحفاظ عىل املناطق الحساسة  املائية

4.3.1.2.III  التصحر ومكافحة الغابوية املوارد حامية  

  :  2018، يرتقب يف سنة 2024-2015 الغابوي يف إطار الربنامج العرشي

 مساحة عىل  املتعلقة باملسح الطوبوغرايفالدراسات التقنية  وكذا، مواصلة عمليات تحفيظ املجال الغابوي
  هكتار؛ 500.000 تناهز

  كلم؛ 600 ةكلم وإعادة تأهيل و صيان 200 لحوايلشغال فتح املسالك الغابوية أ نجاز إ  

  إعادة اإلحياء وتحسني املراعي الغابوية) عىل مساحة و  أشغال التشجري الجديد (إعادة التشجري نجازإ
  هكتار؛  27.000هكتار و أشغال تجديد و صيانة املغروسات القدمية عىل مساحة  50.000

  هكتار؛ 25.000مساحة تناهز  عىلأشغال الحراجة و صيانة األغراس إطالق  

  هكتار؛ 40.000شبه حرضي لتبلغ املساحة املهيئة حوايل الو باملجال الحرضي غابة  60تهيئة حوايل  

  عمليات الوقاية والتدخل ملواجهة الحرائق وتعزيز آليات املراقبة  اإلرشاف عىلتدبري مخاطر الحرائق عرب
 .نذار املتعلقة بالتدخل األويلواإل 

4.1.2.III  األخرى القطاعية االسرتاتيجيات تنفيذ مواصلة  

1.4.1.2.III الطاقية اإلسرتاتيجية  

 تقوية العرض الكهربايئ 

يغاواط م 1.777 و تفعيل إنشاءتم خالل الخمس سنوات األخرية،  ،جةإطار الرفع من القدرة الكهربائية املنتيف 
 .مليار درهم  15طاقية إضافية باستثامر إجاميل يصل إىلإنتاج كقدرة 

 النجاعة الطاقية نميةت 

يف  %15و نسبة  2020يف أفق  %12إىل تقليص اإلستهالك الطاقي بنسبة املخطط الوطني للنجاعة الطاقية يهدف 
و التي ، 2013العامة للنجاعة الطاقية التي تم إطالقھا خالل سنة  القوائم إنهاء 2017سنة  و عرفت .2030أفق 

  .تهم مجموعة من التدابري املزمع اتخاذها من طرف مختلف القطاعات بغية ترشيد االستهالك الطاقي

ميم الدراسات التدقيقية التي تعو تفعيل برنامج التأهيل الطاقي للمساجد،  2018و تهم العمليات املرتقبة لسنة 
 والصيد. ةوالفالح النقلو  الصناعة اتإرساء إجراءات النجاعة الطاقية بقطاع ،تهم مجال الطاقة و كذا
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  تطوير السالمة النووية 

النووي يف املجالني لسالمة واألمن لالفعيل لعمل مختلف هياكل الوكالة املغربية  االنطالق 2017عرفت سنة 
  الوكالة.برنامج هذه  حيز التنفيذ دخول 2018وستعرف سنة  واإلشعاعي.

  تنظيم قطاع الكهرباء 

سوق اإلنتاج  انفتاحالرامية إىل لسياسة الطموحة للمغرب لإحداث الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء  يستجيب
  ية.ملعايري الدولمع امامرساته  مالمئةالكهربايئ من خالل مصادر الطاقات املتجددة وكذا 

 دخول برنامج الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء حيز التنفيذ. 2018 وستعرف سنة 

2.4.1.2.III السياحية االسرتاتيجية  

، حيث اتيحتل القطاع السياحي مكانة مهمة داخل النسيج االقتصادي املغريب من خالل مساهمته يف خلق الرثو 
يف  واعدامن الناتج الداخيل الخام، باإلضافة إىل كونه قطاعا  %11,4 حوايلعىل السياحة االجاميل  مؤرش الطلب بلغ

  .2016نهاية سنة  امبارش  األف منصب 515 فرص الشغل وذلك بخلق إحداث

مليار  46,8ما يناهز  2017 غشتكام حققت مداخيل النشاط السياحي خالل الفرتة املمتدة بني شهر يناير وشهر 
  .%5أي بزيادة  2016برسم نفس الفرتة من سنة مليار درهم  44,5مقابل غرب، درهم بالنسبة لغري املقيمني بامل

، 2017 خالل الفرتة املمتدة بني شهر يناير و شهر يوليو عىل املغربعدد السياح الوافدين بلغ ومن جهة أخرى، 
بة لليايل املبيت . أما بالنس2016مقارنة بنفس الفرتة من سنة  %8ة مسجال بذلك ارتفاعا بنسب مليون سائح، 6,5

  .2016الفرتة من سنة  نفس معمقارنة  %17يواء السياحية املصنفة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة داخل مؤسسات اإل

يعتمد عىل االستدامة متنوع ومتوازن، و  ويف هذا الصدد، تتواصل الجهود من أجل تطوير عرض سياحي قوي
وجهة سياحية االوىل عامليا ، وكذا  20إىل مصاف  2020يف أفق ثقافية، بهدف االرتقاء باملغرب  -السوسيوواألصالة 

  البحر االبيض املتوسط. مستوى حوضجعله الوجهة املرجعية فيام يخص التنمية املستدامة عىل 

 السياحة املستدامة  

تي الاملتعددة للتنمية هداف عن األ  وبغض النظر ،''2020التنمية املستدامة يف صلب اسرتاتيجية "رؤية  تندرج
إىل تشجيع السياحة  كذلك سرتاتيجيةاال  هذه حددتها كخيار إرادي وطموح للنهوض بالقطاع السياحي، تتطلع

  .واملستدامة املسؤولة

إىل املنظمة الدولية  . حيث انضم املغربو بالفعل، يطمح املغرب أن يصبح وجهة دامئة ومسؤولة ذات مرجعية
التي تم اختيارها من طرف هذه املنظمة كسنة  2017قرر لسنة للسياحة، الراعي الرسمي لربنامج العمل امل

  للسياحة املستدامة.

وضع آلية تتبع االستدامة عىل صعيد املناطق السياحية وتنظيم الدورة الثالثة لليوم املغريب  2018كام ستعرف سنة 
  امة.للسياحة املسؤولة واملستدامة، وكذا الدورة التاسعة لجائزة املغرب للسياحة املستد
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 تنويع محفظة املنتوج  

تنمية  للقيمة من أجل عىل الرشكة املغربية للهندسة السياحية للقيام بدور املحفز و املحدث 2020رؤية  تعتمد
منتوج سياحي مختلف ومتنوع، كام أسند لهذه الرشكة دور تصميم وخلق منتوجات سياحية جديدة تستجيب 

  ملتطلبات األسواق وانتظارات املستثمرين.

ام وضعت الرشكة املغربية للهندسة السياحية برنامج عمل طموح من أجل االحتفاظ بثقة األسواق الكالسيكية ك
، مام 2018ألف رسير سياحي برسم سنة  13وتنويع االسواق املدرة لالستثامر السياحي. و ستعمل عىل إحداث 

  ألف رسير سياحي. 267سيمكن املغرب من توفري حوايل 

املغربية للهندسة السياحية أيضا إعداد دراسات و تصاميم بتعاون مكثف مع الجامعات الرتابية وستواصل الرشكة 
  بهدف توجيه املستثمرين و متكني الجهات من جلب استثامرات سياحية جديدة.

، مواكبة تطوير منتوج املحطات 2018طار ستتابع الرشكة املغربية للهندسة السياحية برسم سنة ويف هذا اإل 
أكادير بالخصوص عن طريق وضع تجهيزات -السياحية الساحلية عىل مستوى كل من املحطة السياحية تاغازوت

  التنشيط السياحي.

رسير وافتتاح ملعب  760تتكون من  وستعرف املحطة الساحلية السعيدية من جهتها افتتاح منشأة سياحية
  حفرة. 18للكولف ب 

انطالقة منتوجات تكميلية مبتكرة ستمكن من توسيع العرض السياحي الثقايف داخل املدن  2018كام ستعرف سنة 
العتيقة (مدينتي) الذي سينطلق من الوجهات السياحية الجاهزة كمراكش وفاس وكذا عرض ''الطبيعة'' عن طريق 

  خنيفرة. –ر مدارات ومسالك سياحية تهم الجهات الجنوبية الثالث للمملكة وكذا جهة بني مالل جوالت تطوي

والهند الواعدة كالصني اآلسيوية  األسواق الفاعلني يف نحووسوف تتجه الجهود عالوة عىل األسواق التقليدية 
  نحو سوق الواليات املتحدة االمريكية.استثامراتهم عىل الصعيد العاملي وكذا يعملون عىل تنويع وماليزيا الذين 

  الرتويج للوجهة املغربية  

اتفاقية رشاكة مع الفاعلني السياحيني الرائدين  63إبرام املكتب الوطني املغريب للسياحة لـ  2017لقد عرفت سنة 
  مكنت من إحداث رحالت جوية مخفضة الثمن تنطلق من دول أوروبا الرشقية و من روسيا ومن أملانيا.

ب تدفق ذ، إبرام العديد من الرشاكات مع الفاعلني السياحيني الروسيني مكنت من ج2017كام عرفت سنة  
  لسياح نحو وجهة أكادير.ل

تاغازوت، لكام تم العمل عىل تعزيز الربط الجوي وإنجاز حمالت إشهارية وترويجية للمحطات السياحية  
  موكادور والداخلة".و  السعيديةو 

يف دعم النمو االيجايب من خالل تفعيل رافعات التنمية االكرث نجاعة  2018ات برسم سنة وتتجىل أهم التحدي
  واملتمثلة خاصة يف:
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  تقوية "عالمة املغرب" وكذا مدى متوقعها املبني عىل قيم األصالة والثقافة الحية، كأداة للتميز تجمع بني
  العرصنة والتسامح وحسن الضيافة.

 وجهات املغربية بإحداث خطوط جوية داخلية جديدة وكذا إطالق خطوط تعزيز الرتابط بني مختلف ال
جديدة للرحالت الجوية املبارشة والطويلة املسافة من الواليات املتحدة االمريكية ومن الصني العمل عىل 
تحسني الولوج إىل الرحالت الجوية انطالقا من دول إفريقيا جنوب الصحراء من خالل عرض أمثنة 

  تنافسية.

 كبة مسلسل الجهوية املتقدمة لجعل القطاع السياحي رافعة للتنمية االقتصادية واالجتامعية.موا  

 .تطوير برنامج رقمي مندمج ميكن من مواكبة السائح قبل و أثناء وبعد السفر 

 متويل القطاع السياحي  

 28بتاريخ  الحكومة عملتقطاعا اسرتاتيجيا،  لقطاع السياحي ومواكبته بطريقة إرادية باعتبارهامن أجل دعم 
مليون درهم مخصص للقطاع السياحي،  400صندوق ضامن بغالف مايل يقدر ب  عىل إحداث 2016يناير 

وسيمكن هذا الصندوق من تسهيل ولوج الفاعلني السياحيني للقروض البنكية املوجهة لتمويل املشاريع الكربى 
  .واملتوسطة املتعلقة باإليواء و بالتنشيط السياحي

3.4.1.2.III  2020 الرقمي املغرب اسرتاتيجية   

هذه  وترتكزمكانة املغرب يف مجال التكنولوجيات الرقمية،  ، إىل ترسيخ 2020تهدف اسرتاتيجية املغرب الرقمي   

  الثالث التالية:  املحاوراالسرتاتيجية عىل 

 تحول الرقمي لالقتصاد الوطني؛ال  

  جهوي؛ رقميحداث قطب محوري إ  

 تميزة للمغرب.املرقمية الكانة امل  

عىل املستوى اإلقليمي فيام  كرائد" إىل تقوية مكانة املغرب 2020تطمح االسرتاتيجية الجديدة "املغرب الرقمي 

  يخص تكنولوجيا املعلومات.

تتمتع التي "وكالة التنمية الرقمية" حداث املتعلق بإ 16-64 القانون عىلصادقة املب 2017وقد متيزت سنة 

  .واالستقالل املايل، والتي ستتكلف بتنزيل اسرتاتيجية الدولة يف ميدان تطوير االقتصاد الرقمي املعنويةبالشخصية 

  هذه الوكالة املهام التالية: وستتوىل

 السرتاتيجية تطوير االستثامرات يف قطاع  ،التنسيق مع السلطات والهيئات املعنيةب لحساب الدولة تفعيل
  ؛االقتصاد الرقمي
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  ؛بتطوير االقتصاد عىل الخصوصاملتعلقة وجهات  احات للحكومة حول التتقديم اقرت  

 ؛تقديم كل توصية، ورأي، واقرتاح، ودراسة أو إجراء من شأنه تحسني مجال تطوير االقتصاد الرقمي  

  الحكومة االلكرتونيةبرنامج  تنفيذ مشاريع اإلدارة الرقمية يف إطاروضع التصور واإلرشاف عىل E-GOV ؛  

  وإنجاز املشاريع الكربى يف ميدان االقتصاد الرقمي. إعداد التصورمواكبة السلطات والهيئات املعنية يف 

4.4.1.2.III  هاليوتيس اسرتاتيجية 

فعاليتها واستجابت للرغبة القوية للحكومة يف جعل قطاع الصيد » هاليوتيس «منذ إطالقتها ، أثبتت اسرتاتيجية
  متعددة: و تنافسيا. ومن خالل محاورها الثالثة، سجلت االسرتاتيجية نتائجالبحري قطاعا حديثا ناجعا 

 ميكن تقديم اإلنجازات عىل النحو التايل:عىل مستوى محور االستدامة ،  

  من املصايد تم تدبريها عىل نحو 94 أن لتهيئة مصايد األسامك، بحيث تصمياموضع خمس عرشة ٪
  ؛2007٪ فقط يف سنة 5مستدام، مقابل 

 ز سفن الصيد بنظام تحديد املوقع الجغرايف عرب القمر االصطناعي؛تجهي 

 لكرتوينللتصديق اال مسطرةمن خالل وضع  ،به مكافحة الصيد غري القانوين وغري املبلغ عنه وغري املرخص 
  ملصايد األسامك.

 سنوي يصل رفع نسبة تفريغ املراكب مبعدل مكنت من عدة إجراءات  م اتخاذت، نجاعةفيام يخص محور ال
% 88طن، أي  1.465.000إنتاج األسامك  بلغ حجمكام  ،2016و 2010بني ما خالل الفرتة املمتدة  %4 إىل

طن). ومتيز املحور الثاين  1.660.000( 2020 لسنة» هاليوتيس «من الهدف الذي حددته اسرتاتيجية
  لالسرتاتيجية باإلنجازات التالية:

  مواقع أخرى يف مرحلة الدراسة أو  3موقعا و 40(تم االنتهاء من إنجاز نقط التفريغ و قرى الصيادين
 ؛2016 سنة% من حجم مبيعات األسامك يف  70البناء). وساهمت هذه البنيات التحتية بنسبة 

  من الجيل الجديد لتشجيع تسويق املنتجات السمكية؛ ةباح 15إطالق ورش لبناء  

  توفر مراكز توزيع إقليمية قادرة عىل الجمع بني  ،جملةأسواق لبيع األسامك بال 7إنشاء شبكة مكونة من
  نقاط التفريغ والتسويق؛

  الرشوع يف استخدام حاويات موحدة للتفريغ ولبيع األسامك من أجل وضع حد الستخدام صناديق
  .خشبية غري صحية  التي تؤثر سلبا عىل صحة املستهلك

 النتائج التالية: تم تسجيل ،الصيدالهادف إىل تثمني منتوجات  عىل مستوى محور التنافسية  
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 اي مبعدل منو  2016 سنةمليار درهم يف   21,2زيادة صادرات املنتوجات البحرية التي بلغت ما يناهز
 يف أفق٪ من الهدف الذي حددته االسرتاتيجية 69، وهو ما يشكل 2010 سنةمنذ  %11سنوي يقدر ب 

  ؛2020 سنة

  2016و   2010الفرتة املمتدة ما بني  برسممليار درهم  2,1تحسني االستثامر الصناعي الخاص، الذي بلغ 
  مليار درهم يتعلق بالرخص الجديدة). 1,7 (منها

  10مقارنة ب  2016 سنةالسميك يف الخاصة بتثمني املنتوج رخصة جديدة للصناعة  40املوافقة عىل 
 .2010 سنةرخص فقط يف 

تقوم عىل برنامجني التي  االسرتاتيجية و ذه، مواصلة تنفيذ جميع املشاريع املربمجة يف إطار ه2018ة سنوستعرف 
  رئيسيني هام:

 من خالل: الصيد البحري وتربية األحياء البحرية وتثمني املوارد رتطويباملتعلق  الربنامج  

 يد طمن خالل تو ، التقليديللصيد  ندمجةيف تشييد البنيات التحتية ملشاريع التجهيزات امل مواصلة
 ؛ ا بإقليم تطوانأمسو  وشماللة لكورزيم   االعتامدات املتعلقة بنقط التفريغ املجهزة

 الصيادين املترضرين من الخسائر الناجمة عن هجوم الدلفني الكبري عىل شباك الصيد يف البحر  مواكبة
 األبيض املتوسط؛

  املجمع املينايئ موقع خارج  يف إطار اتفاقية إنجاز مرافق اسنفونأ إنشاء نقطة تفريغ مجهزة يف إفري
 ؛درهم مليون 70 قدرها إجاملية بتكلفةالناظور غرب املتوسط 

  سفينة خاصة بالبحث من قبل املعهد الوطني  اقتناءالصيد البحري من خالل مجال تعزيز البحث يف
 قدره عاون الدويل بغالف مايل من الوكالة اليابانية للتللبحث يف الصيد البحري مبوجب قرض 

  مليون درهم؛613,93

 رفع مستوى التجهيزات  ، والذي يرتكز عىلبرنامج التأھیل والتنمية السوسيومھنیة و سالمة البحارة
 والبنية التحتية ملؤسسات التكوين البحري.

5.4.1.2.III والتوزيع التجارة تطوير  

يتميز قطاعي التجارة و التوزيع بهيمنة تجارة القرب التي متثل القناة الرئيسية لتوزيع حاجيات االستهالك. و متثل 
  ٪ من نقط البيع.80٪ من فرص الشغل و36٪ من رقم معامالت القطاع، 58 التجارية هذه الوحدات

جديدة للبيع، وكذلك تطوير عروض أكرث  االقتصادي عرب تبني تقنيات منوذجهويرتبط تطوير تجارة القرب، بتحسني 
 النشاط التجاري.نفقات جاذبية و التحكم يف 

و يف هذا الصدد، قامت الحكومة بإطالق برنامج دعم مشاريع عرصنة تجارة القرب مصممة من طرف الفاعلني يف 
ت املستهلك، تامىش مع متطلبايالسالمة وى معقول من الجودة، و النظافة و القطاع، ويهدف إىل تأمني مست

  البيع و كذا تطوير و تقوية املهارات. طتزيني نقو وتحسني الجاذبية 
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نقطة بيع عىل املستوى  25.780إىل مواكبة أكرث من  2017متم يوليوز  حتىو قد مكن برنامج عرصنة تجارة القرب 
  منصب شغل غري مبارش. 10.000حوايل  إحداثالوطني و 

6.4.1.2.III  تطوير قطاع الصناعة التقليدية  

من  %20مليون حريف و حرفية، أي   2,3قطاع الصناعة التقليدية ثاين قطاع مشغل بساكنة نشيطة تقدر ب  يعترب
  من الناتج الوطني الخام. %7يشكل دعامة لخلق الرثوة و يساهم بنسبة  ومجموع الساكنة النشيطة 

 لهوية الوطنية من خالل الحفاظ عىل الثقافة والتقاليددعامة لاملادي و لرأس املال غري رافعة ويشكل القطاع أيضا 
  . العريقة للمغرب

  املشاريع املربمجة يف اسرتاتيجية القطاع، وال سيام: إنجاز مواصلة 2017سنة  وعرفت

 ال سيام من خالل:نتاج وبيع املنتجات الحرفيةبنيات التحتية إل ترسيع إنشاء ال ، 

 الصانعاتشاء قرى الحرفيني يف وادي الو وفوم زغيد وزاكورة وأزمور، وإنشاء دور االنتهاء من أعامل إن -
األول)،  الشطر( و البيع بالحاجب العرض فضاءوتوسيع دار الصانعة يف وادي إفران و بزحيليكة و تازرين 
يف  يةالحرفجمعات امل هيئةنت، وتاللحرف اليدوية يف أصيلة، ومزودية، وتارود ندمجةوإنشاء املجمعات امل

 ؛مكناس والعيون، وإعادة تأهيل قيصارية الكفاح يف فاس

ونة ودار الصانعة كمقلعة إنشاء قرى حرفية يف تنغري وسيدي سليامن وحنشان وأحفري وبوعرفة و  مواصلة -
بالحاجب بوازان وفضاء للعرض والبيع للحرف  مندمجإنشاء مجمع و الدار البيضاء العتيقة ب دينةامليف 

والقرى و تامصلوحت و تأهيل وتوسيع املجمعات الحرفية يف سطات  اطاو ط ويةاالعطو  اين)(الشطر الث
إعادة بناء املجمع الحريف يف أوملاس، وإعادة تأهيل قيسارية النخيل يف وتاغزوت و الحرفية يف وجدة 

 سطات.

 14لخزيف و معايري مغربية للفخار ا 6من خالل وضع  تنفيذ برنامج توحيد القياس واعتامد الجودة 
 والخشب؛ والنسيجتعلق بالجلد اإلنجاز تمرشوعا للمعايري املغربية قيد 

 عىل التقليدية سالسل الصناعة تلف لفائدة مخنتاج اإل  الدعم التقني من خالل اقتناء تجهيزات ومعدات
 ؛عدة جهات

  بلوزا الرشق"، والعالمة العالمة التجارية "سلة تازة"، والعالمة التجارية " :ديدةجعالمات تجارية إحداث
الحجر املنحوت سال" والعالمة " عالمةويري"، والالص قالتجارية "خنجر قلعة مكونة"، والعالمة التجارية "د

 التجارة العادلة للمغرب؛ عالمةمكناس"، و –فاس" الجهوية

 طار استكامل أهداف برنامج تحدي األلفية إيف ،  تنفيذ برنامج محو األمية الوظيفي للحرفيني مواصلة   
)MCA-MAROC ( برسم وذلك من خالل توقيع اتفاقات رشاكة مع الوكالة الوطنية ملكافحة األمية

  من الحرفيني والحرفيات. 11.170، الذي يهدف إىل محو األمية الوظيفي ملا مجموعه 2018-2017 املوسم
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  املشاريع التالية: ذ، تنفي2018وستعرف سنة 

 طار  برنامج التنمية املندمجة لجهة كلميم وادي نون، إتنفيذ مشاريع البنية التحتية املدرجة يف  مواصلة
، والذي 2016فرباير  8مام صاحب الجاللة يف أ  الخاص بهذا الربنامج التي تم التوقيع عىل االتفاق اإلطار

وإنشاء منطقة النشاط الحريف يف كلميم وإنشاء دار  ك،زااليرمي إىل إنشاء معارض للبيع يف كلميم و 
 األطلس الصغري؛إفران الصانعة يف 

  الساقية الحمراء،  -تنفيذ مشاريع البنية التحتية املدرجة يف إطار برنامج التنمية املندمجة لجهة العيون
نشاء مركز للدعم بإ تتعلقي ت، وال2015نوفمرب  7ها اإلطار امام جاللة امللك يف يتع اتفاقيوقتم تالتي 

  بوجدور؛و لنجارة يف العيون، وإنشاء منطقة حرفية يف العيون، وإنشاء دار الصانعة يف العيون تقني ملهن اال

  مناطق األنشطة الحرفية يف إطار اتفاق الرشاكة املتعلق بربنامج التنمية املندمجة إلقليم قلعة  حداثإ
 .2018-2014الرساغنة 

 لتحتية املدرجة يف إطار برنامج التنمية املندمجة لجهة الداخلة وادي الذهب التي تنفيذ مشاريع البنية ا
والتي تنص عىل إنشاء دار الصانعة يف  2016فرباير  8أمام جاللة امللك يف اتفاقيتها اإلطار  تم توقيع

  .الداخلة

7.4.1.2.III املعدنية االسرتاتيجية  

هذا املجال. وتهدف هذه االسرتاتيجية إىل  بالدنا بني الدول الرائدة يف تروم االسرتاتيجية املعدنية إىل تعزيز مكانة
تطوير البحث املعدين، وإرساء البنية التحتية الجيولوجية، وإنعاش املشاريع املعدنية، وتنويع مصادر اإلنتاج، 

 .وكذا تحسني التكوين املهني وتحديث وسائل وأساليب االستخراج،

يهدف إىل رفع القيود املفروضة عىل وصول املستثمرين ي الذ 74-15قانون رقم تفعيل ال 2017وقد عرفت سنة 
 .من القطاع الخاص يف املنطقة املنجمية لتافياللت وفكيك، وكذلك حامية حقوق عامل املناجم الحرفيني

ملخطط الوطني الخرائطي با ةخاص تم إيالء عنايةوباإلضافة إىل ذلك، ويف إطار تطوير البنية التحتية الجيولوجية،  
  .الجيولوجي وذلك لتحديد اإلمكانيات الجيولوجية، والجيوفيزيائية والجيوكيميائية لبلدنا

، ومن أجل االستجابة للمخاطر االقتصادية املرتبطة، عىل وجه الخصوص، باالستثامرات يف القطاع املعدين، وعليه
. وقد سطرت هذه 2025و 2015لفرتة املمتدة ما بني لعلمية الجيو الخريطة وضعت خارطة طريق وطنية لتطوير 

املعطيات العلمية  العتامد املعلوميات لتحليل برنامج وسيواكبهاالخريطة يف أولوياتها خمس مناطق معدنية واعدة 
  والجغرافية وتطوير قاعدة بيانات خاصة يف املجال املعدين.

2.2.III  ةكياللوجست والخدمات التحتية البنية تعزيز  

تواصل الحكومة إنجاز مشاريع البنيات التحتية الكربى كام ستعمل عىل تطوير التنافسية اللوجستيكية وذلك س
  .الخاص تحفيز االستثامربهدف تقوية الجاذبية املجالية وتشجيع 
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1.2.2.III  مشاريع البنية التحتية الرئيسية إنجاز مواصلة  

III.1.1.2.2  البنيات التحتية للطرق والطرق السيارة  

 قطاع الطرق السيارة  

م تحيث  ،الطرقهذه نجاز إ عرف قطاع الطرق السيارة باملغرب تطورا ملحوظا مام ساعد عىل الرفع من وترية 

ار إنجاز الشطر األخري من املقطع الطرقي السي 2018سيتم خالل سنة ا الصدد، ذكلم . ويف ه 1800نجاز ما يقارب إ 

  املسطر ضمن عقد الربنامج املربم بني الدولة والرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب. برشيد - تيط مليل 

املغرب تم ربطها بشبكة الطرق  اكنةمن س 70% حيث أنيجابية إ انعكاسات وتجدر اإلشارة إىل أن لهذه املشاريع 

 السيارة .

، تعتزم الرشكة الوطنية للطرق السيارة ضمن مخططها االسرتاتيجي باملغرب إنجاز عدة مشاريع ىخر أ من جهة 

الطريق املداري وبأشغال توسعة الطريق السيار الرابط بني الدار البيضاء وبرشيد، ب مهيكلة، وتتعلق بالخصوص

  الذي يربط الدار البيضاء مبطار محمد الخامس.

 يقطاع الطرقال  

الدينامية الرامية إىل متكني بالدنا من بنية تحتية طرقية عالية الجودة، واستجابة لالنتظارات  مواصلة طارإيف  

فإن األهداف االسرتاتيجية املعتمدة يف امليدان الطرقي ترمي  ،واألهداف االسرتاتيجية املسطرة يف الربنامج الحكومي

نجاز الطرق إ تنمية وتطوير الحوارض الكربى و  حولمستوى عال من الجودة ذات  تطوير الشبكة الطرقيةإىل 

 الحفاظ وتثمني الرتاث الطرقي.و  ساسية بالشبكة الطرقيةاملحاور األ  وتحديث الرسيعة

الشبكة الطرقية و تأهيل تهدف باألساس إىل إعطاء األولوية إىل صيانة و  2018العمليات املربمجة خالل سنة 

  فنية.ملنشآت الوتحسني مستوى الخدمات وتأهيل ا

 الطرقية الشبكة صيانة : 

التي تهدف لتفادي التدهور املستمر االسرتاتيجية الطرقية املحاور ذات األولوية يف تعد صيانة الشبكة الطرقية من 

  ييل:تتمثل األهداف املتعلقة بهذا املحور فيام شبكة الطرقية املصنفة. ولتكريس هذا التوجه، لخدمات ال

 ؛ 75إىل  أمتار 6بعرض  بهدف رفع نسبة الطرقكلم من الطرق  10.000ما يقارب  توسيع% 

 من الطرق املعبدة؛ 80%حالة الطرق يف أفق تحقيق نسبة  تحسني 

  من الطرق املعبدة؛ 40%الطرق يف أفق تحقيق  تعبيدتعميم 

 تطوير وتأهيل املنشآت الفنية، وكذا إعادة بناء املنشآت املهددة بالسقوط؛ 
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 2020 سنة ابتداء منوالتشوير الشبكة الطرقية بالعنارص الالزمة للسالمة الطرقية  تأهيل مجموعيز و تجه.  

 700تكسية وبكلم من الطرق  500تقوية املتعلقة باألشغال  2017عمليات الصيانة الطرقية خالل سنة  تشملو 
 كلم من الطرق. 400توسيع وب منشئة فنية 40إصالح وصيانة وإعادة بناء وب كلم من الطرق

 الرسيعة بناء الطرق: 

الرسيعة من املشاريع املهيكلة ذات القيمة املضافة الكبرية عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي، حيث  تعد الطرق

 969شغال وفتح أ تشري الحصيلة األولية لهذا الربنامج إىل إنجاز  تساعد عىل ربط األقطاب االقتصادية الجهوية. و

  .2016و  2004للسري خالل الفرتة املمتدة بني كلم من الطرق 

  بإنجاز: املتعلقة األشغال مواصلة 2017تم خالل سنة توس

  :ملقطع الرابط بني بني خصوص اشغال باأل نسبة تقدم بلغت الطريق الرسيع الرابط بني تازة والحسيمة
طول  وكسيطة عىل النكوربالنسبة للمقطع الرابط بني واد و %  85كلم  14طول  بوفراح وواد النكور عىل

كلم وبدال الطريق  14بني بوعياش عىل طول  -جديرأ شغال باملقطعني أل ن اأ مع العلم  %5كلم  18
شغال لبناء قنطرة كبرية عىل ، يرتقب انطالقة األ 2017اكنول انتهت وتم فتح السري بها. وخالل سنة  -السيار

 واد النكور.

  خالل سنة و . ،كلم 13,7الرسيع بني العرائش والقرص الكبري عىل طول إعطاء االنطالقة للشطر الثاين للطريق
ول عىل طول أل شغال بالشطر ان األ أ علام ب رتم تفويت الصفقة املتعلقة بإنجاز االشغال بهذا الشط 2017

 ؛ تم االنتهاء من إنجازهاكلم قد  14

  الرسيع بني القنيطرة وسيدي يحيى؛ الطريق متامإ 

  لعيون االرسيع بني تزنيت والعيون وكذا توسيع وتقوية الطريق الرابطة بني مواصلة انجاز الطريق
مليار درهم ضمن الشطر االول لتمويل هذا  8,5كلم. وقد تم رصد مبلغ  1055والداخلة عىل طول 

بتكلفة % 10كلم  40املتعلق بإنجاز العيون -بالطريق الرسيع تزنيتنسبة تقدم األشغال  توعرف املرشوع.
  مليون درهم. 230,20تقدر بـ إجاملية 

 155,8شغال إلنجاز أل عطاء انطالقة اإ فقد تم  ،لعيون والداخلةاما فيام يخص توسيع وتقوية الطريق الرابطة بني أ 

كلم بإقليم  78,10شغال إلنجاز أل انطالق ا، 2017قبل نهاية سنة  ،يرتقبو مليون درهم. 320,7كلم بتكلفة 

  مليون درهم. 220,4بوجدور بتكلفة تقدر ب 

  القروية توسيع شبكة الطرق  

الذي الثاين للطرق القروية و ول األ  الوطني لحصيلة اإليجابية عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي للربنامجلنظرا  

تبنت السلطات الحكومية نفس التوجه ، فقد 2017و  1995كلم من الطرق القروية ما بني  26.136إنجاز عرف 

كام يهدف وضع برنامج يهدف إىل الحد من الفوارق االجتامعية واملجالية يف العامل القروي. املساهمة يف من خالل 
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عدة مشاريع تهم البنيات التحتية الطرقية القروية ىل فك العزلة عن الساكنة القروية وذلك بإنجاز إ هذا الربنامج

  درهم. مليار 36 ناهزيبغالف مايل إجاميل 

 تحتية الطرقية الحرضيةحسني البنيات الت  

توجد حاليا، يف طور اإلنجاز، مشاريع هامة تهدف إىل تقوية الطرق وتثنية طرق أخرى مبدن طنجة ومراكش و  

اتفاقيات رشاكة بني الدولة والجامعات  6تطوان و الدار البيضاء والرباط والقنيطرة. ولهذا الغرض، تم التوقيع عىل 

مليار درهم 21,71 لهذه املدن بتكلفة إجاملية تقدر بــ   الرتابية املعنية من أجل تقوية البنية التحتية الطرقية

  مليار درهم.  3,67مبساهمة للدولة تبلغ 

III.2.1.2.2 البنيات التحتية املينائية 

كل  الذي من شأنه متكنيمفهوم القطب  املينايئ قامئة عىل مقاربة جديدة  يف إطار االسرتاتيجية املينائية، تم اعتامد
ستفادة من الديناميكية االقتصادية التي إل وا تها التحتيةاجهة من جهات اململكة من تعزيز مكانتها  ومواردها وبني

  املوانئ. تتيحها هذه 

 .زمواصلة أشغال بناء ميناء آسفي الجديد وميناء الصيد الجديد يف املهريي 2017ويف هذا الصدد شهدت  سنة 

االنتهاء من توسيع مينايئ طرفاية والجبهة، وبالتايل تحسني ظروف التفريغ والرفع من  قدرة التخزين سيتم كذلك و 
  .محمية ملزاولة أنشطتهمض احو أ تزويد السكان املحليني بو ، الصيد التقليديالحالية يف قطاع 

رشوع مبو  2 املتوسطيناء طنجة مب أساسا ، إنجاز املشاريع املهيكلة املتعلقة2018 سنة سيتواصل ،وباإلضافة إىل ذلك
الجديد غرب املتوسط كام ستتواصل أشغال بناء مجمع ميناء الناظور  .املحطة الثالثة مليناء الدار البيضاء

 .مليار درهم 9,88باستثامرات إجاملية تبلغ 

ميناء الطاقة إنجاز إطالق ة برمجمتت ، تنفيذ الربنامج الوطني لتطوير استعامل الغاز الطبيعي ومن أجل مواكبة 

الجرف األصفر من أجل تلبية احتياجات البالد الطاقية، وال سيام احتياجاته من  الغاز الطبيعي املسال، بالجديد 

  الغتنام الفرص املستقبلية يف ميدان املبادالت الطاقية والصناعية.  ، وجعله مؤهالامليناءوالرفع من قدرة 

إعطاء  2018سنة يتوقع ملشاريع املدرجة يف النموذج الجديد لألقاليم الجنوبية، ا يف أفق إنجازوباإلضافة إىل ذلك، 

دعم التنمية االقتصادية واالجتامعية  إىل هدف هذا املرشوع وي .الداخلة األطليسالجديد يناء املشغال االنطالقة أل 

التحتية املينائية  نشاء البنياتموارد أسامك السطح الصغرية من خالل إ نتجة وتثمني جميع القطاعات املالجهوية يف 

  .األساسية الالزمة للموانئ، ودعم إنشاء أسطول صيد عرصي

III.3.1.2.2 البنيات التحتية للمطارات  

يرمي الربنامج الحكومي إىل ويف هذا السياق،  .ململكةاتنمية رافعة مهمة لتشكل البنيات التحتية للمطارات 
استكامل األشغال  2018سنة ، ستعرف هكذا .مطاراتلالطاقة االستيعابية لمواصلة إنجاز املشاريع الكربى لتطوير 

 :عىل الخصوص عدة أوراش منهاب
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  م مربع، وتوسيع 38.000مساحة  ملطار محمد الخامس بالدار البيضاء عىل 1إعادة تهيئة مباين املحطة
عدات املالتجهيزات و  م مربع، مع توفري38.000طبقات مبساحة  3املبنى املطل عىل الرصيف عىل مستوى 

 1.640، وذلك مببلغ مايل مقدر ب من حيث األمن والسالمة وجودة الخدمة املطابقة للمعايري الدولية
 مليون درهم؛

  م مربع مع تهيئة الفضاء الخارجي مببلغ إجاميل يقدر ب 3700بناء وتجهيز محطة الراشيدية عىل مساحة
 مليون درهم؛ 88.5

  مليون درهم؛ 248.5كلميم مببلغ مايل يقدر ب تهيئة منطقة مدنية مبطار 

 مليون درهم. 89مبيزانية تقدر ب يةنطقة الجنوباملبناء محطة مراقبة جهوية ب 

  للطالب يف مرحلة أوىل، وبناء ناد األكادميية الدولية محمد السادس للطريان املدين عرب بناء داخلية و توسيع
 مليون درهم. 124بـ ، مببلغ إجاميل يقدر للدراسة، ومخترب وعدة أقسام مدرجني للدراسة

توسعة وتهيئة مطار الناظور مببلغ  يف طور اإلنجاز منها عىل الخصوص استكامل عدة مشاريع 2018سنة وستعرف 

 ؛مليون درهم 315.2

III.4.1.2.2 البنيات التحتية السككية 

 من خاللتنفيذ االسرتاتيجية السككية  لتفعيل ملواكبة املكتب الوطني للسكك الحديدية تقوم الدولة بدور مهم 
هذا  فدعم االستثامرات املنجزة من طر إطار طار العام لاللتزامات املالية للدولة يف إل شكل االتي برامج -برام عقودإ 

 املكتب.

، 2015-2010عقد الربنامج إطار يف  ربمجةإنجاز املشاريع املاستكامل  2018ستعرف سنة  صدد، هذا اليفو 
مراكش، وتثليث الخط السكيك بني الدار البيضاء والقنيطرة، - الرابط بني سطات خطجزئية للالتثنية البواملتعلقة 

  إضافة إىل إعادة تأهيل الخط السكيك الرابط بني طنجة وسيدي قاسم.

األشغال به  نسبة تقدم بلغتنجاز مرشوع الخط األول فائق الرسعة، الرابط بني طنجة والدار البيضاء، النسبة إل وب

 ،2018خالل سنة ، سيرشع يف استغالل هذا الخط بعد خضوعه ملرحلة تجريبيةو . 2017شتنرب  شهر متم حتى٪ 93

  الدار البيضاء وطنجة. :قتصاديني للمملكةاال قطبني التقريب وتسهيل الحركية بني وسيمكن من 

إنشاء محطتي الرباط أكدال والدار سكك الحديدية أشغال لاملكتب الوطني ل سيواصلوعالقة بنفس املرشوع، 

 البيضاء املسافرين اللتان ستكونان يف خدمة القطار فائق الرسعة.

 5.1.2.2.IIIالبنيات التحتية املائية 

األمن املايئ للبالد ومواكبة القطاعات  التي وضعتحظي قطاع املاء يف املغرب باهتامم خاص من الحكومة 
  اإلنتاجية يف محور اهتاممات السياسات العمومية.

سدا كبريا بطاقة  140مكنت سياسة الحكومة فيام يتعلق ببناء املنشآت املائية من توفر بالدنا حاليا عىل و 
مرت  175 صبيب يبلغم بلك 785 لنقل املياه يبلغ طولها حوايل منشأة 13مليار مرت مكعب، و 17,6استيعابية تقارب 
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مرت مكعب واآلالف مليون  100مكعب يف الثانية، وما يفوق مائة سد صغري ومتوسط بسعة إجاملية تقدر بحوايل 
 املياه الجوفية. لتخزين بار الثقوب واآل  من

 اكبري  اسد 14كامل ستال  مليار درهم 8لبناء املنشآت املائية ما يقرب  2017 سنةوبلغت االعتامدات التي تم رصدها 
 .مليار مرت مكعب 3,53بسعة تقدر بحوايل 

 ةالواقع يف عاملة العرائش وسد ولج ةأشغال بناء السدود الكربى التالية : سد دار خروف 2018وستستمر خالل سنة 
 يمبإقلتارودانت وسد مرتيل  بإقليمخنيفرة وسد سيدي عبد الله  بإقليمالخميسات وسد متالوت  يـإقليمالسلطان 

الراشدية وسد تارڭا أومادي  بإقليمش وسد قدوسة ئالعرا بإقليمصفرو وسد خروب  بإقليمتطوان وسد مدز الواقع 
 بإقليمتنغري وسد غيس  بإقليمزاڭورا وسد تودغة  بإقليمالخميسات وسد أڭدز  بإقليمڭرسيف وسد تيداس  بإقليم

  الراشدية. بإقليمڭلميم وسد تيمكيت  بإقليمالحسيمة وسد فاسك 

سد آيت زيات وسد ، ويتعلق األمر بإطالق بناء سدين كبريين جديدين 2018وباإلضافة إىل ذلك، ستشهد سنة 
  مليار درهم. 2بولعوان بإقليم الحوز بتكلفة إجاملية قدرها 

2.2.2.III اللوجستية والخدمات النقل تطوير  

III.1.2.2.2 تطوير النقل  

 السالمة الطرقية 

ىل تخفيض نسبة حوادث السري. إ 2025-2016 للفرتةيف مجال السالمة الطرقية تهدف  االسرتاتيجية املعتمدة 
وترتكز هذه االسرتاتيجية عىل محاور تشمل تدابري ذات قيمة مضافة و لها تأثري مبارش عىل مؤرشات السالمة 

 و تخص : الطرقية

 ، تنسيق وتدبري السالمة الطرقية عىل أعىل مستوى  

  وتدريب السائقني وإصالح رخصة السياقة، والزجرالترشيع و املراقبة  

 ،تحسني البنية التحتية للطرق داخل وخارج املدار الحرضي 

  املقدمة لضحايا حوادث السري، تحسني العالجات 

  ،التواصل والتوعية 

 .البحث العلمي و تكنولوجية اليقظة 

بأشغال توسيع وتقوية الطريق الجهوية  تتعلق املشاريع الرئيسيةوفيام يتعلق بتحسني البنيات التحتية للطرق، 
 9منشئات فنية عىل الطريق الوطنية  8كيلومرتا وإنشاء  44الرابطة بني سيدي قاسم و مكناس عىل امتداد  413

 وكذا مواصلة عمليات معالجة النقاط السوداء  بشبكة الطرق التي تسجل معدل كبري للحوادث.
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ستنفذ حمالت  كام ستطلقم خاص لتعزيز املراقبة من خالل اقتناء واستغالل رادارات جديدة. كام سيوىل اهتام
 جل تحقيق أهداف هذه االسرتاتيجية الوطنية.أ جل توعية مستعميل الطرق وضامن انخراطهم من أ للتواصل من 

  النقل البحري 

م اقدرة التنافسية وتحقيق تطور مستدحددت الحكومة اسرتاتيجية جديدة لقطاع النقل البحري بغية استعادة ال
 .تام مع مختلف الفاعلني يف هذا القطاع بتنسيقلألسطول الوطني، وذلك 

 .وتهدف هذه االسرتاتيجية أساسا إىل تعزيز دور املغرب كبلد بحري ومينايئ قوي يف غرب البحر األبيض املتوسط
واسرتاتيجي قوي مستدام دور اقتصادي  ىل لعبأسطول مغريب قادر عإحداث  يتعني، ولتحقيق األهداف املتوخاة

  . وذا مردودية

ويف نفس السياق، فإن توفري الرشوط املالمئة التي تجعل قطاع النقل البحري الوطني ذا جاذبية وتنافسية ملواجهة 
  املنافسة الدولية، تشكل تحديا كبريا بالنسبة لالسرتاتيجية الجديدة للقطاع.

البنك املغريب ")، وAtticaجمع بني املجموعة اليونانية (ت رشاكة، مثرة ")AML( لنكأفريقيا املغرب "رشكة تعد و 
جديدة، وأنشأت  ببواخراألسطول الوطني تعزيز . ويف هذا الصدد قامت هذه الرشكة ب"فريقياأل  للتجارة الخارجية

  غريب.مقرا سيخصص حرصيا لنشاطها بهدف زيادة تطوير قدرات النقل البحري امل

 النقل الجوي 

يعترب النقل الجوي رافعة مهمة ملواكبة االسرتاتيجية السياحية وسياسة انفتاح املغرب عىل أفريقيا. ومن هذا 
 توجهات ترمي إىل تطويرالتحتية،  ياتالربنامج الحكومي، باإلضافة إىل األهداف املتعلقة بتعزيز البنحدد املنظور، ي

ذا والرفع من الطاقة االستيعابية للمجال الجوي وك  تطوير الربط الجوي للمغربل قطاع الطريان، وال سيام من خال
  توفري رشوط السالمة يف قطاع الطريان املدين.

من خالل مخطط عىل للمعايري الدولية املطارات مطابقة وباإلضافة إىل ذلك، سيتم إيالء اهتامم خاص  لربنامج 
٪ 85تامد خمسة من أكرب املطارات يف املغرب ، والتي متثل أكرث من ):  سيمكن من اع2016/2017املدى القصري (

 .من إجاميل حركة املسافرين

لفتح خطوط جوية دعمها  كام تواصلتويل الحكومة أهمية خاصة لتحسني عروض النقل املحيل.  عالوة عىل ذلك،
قطبها املحوري الجوي . وانطالقا من الرتويج للمجال الرتايب وتثمني تراثها الثقايف والسياحيللمساهمة يف داخلية 

الحسيمة و الجهة  -تطوان - مر: بطنجة ست جهات للمملكة ويتعلق األ تم تأمني الربط الجوي لالدار البيضاء، ب
باإلضافة إىل  ،الحمراء و الداخلة وادي الذهب الساقية - تافياللت و كلميم وادي نون والعيون  -الرشقية و درعة

، والذي تم توقيعه يف شتنرب يهم الربط الجوي ملدينة  الصويرة عىل صعيد جهة مراكش آسفياالتفاق الجديد الذي 
2017.  
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III.2.2.2.2 تطوير اللوجستيك  

إعطاء دفعة أكرب لديناميكية قطاع الخدمات اللوجستيكية باملغرب، اليشء الذي يعكسه  إىلالحكومة  سعىت
الربملان و الذي يتضمن التزامات هامة من أجل تنمية القطاع، بوضوح الربنامج الحكومي الذي قدم مؤخرا إىل 

 .وأجرأة االسرتاتيجية الوطنية لتطوير التنافسية   اللوجستيكية

التي ملخططات الجهوية املنبثق من امخطط وطني للمحطات اللوجستيكية  املفتوحة، إعدادمن بني األوراش و 
املتعلقة بالتحديد الجغرايف  ا املعايريذلكل جهة وك ةاالقتصادي مكانيات، مع مراعاة اإل يف طور اإلعدادتوجد 

  وعية العقارية . أل طوبوغرافية اكذا بشبكات البنيات التحتية و املرتبطة أساسا بالقرب من أقطاب التدفق والربط 

التي تم  ٪ من احتياجات األرايض 83هكتار ، اي   3300هكتار من األرايض من أصل   2750قد تم تحديد حوايل  و
لك بالتنسيق مع الفاعلني املحليني ذو  2030يف أفق تحديدها من خالل الربنامج الوطنى للمحطات اللوجستيكية 

 -تطوان  -طنجة  - ٬ماسة - القنيطرة، سوس  -سال  - سطات، الرباط  -الدار البيضاء  :ملختلف الجهات التالية
  وادي الذهب. -آسفي و الداخلة  - مراكش  ٬مكناس  -فاس  ٬الحسيمة

مبواصلة الدولة ملجهوداتها يف إطار تفعيل االسرتاتيجية اللوجيستيكية وذلك عرب التوقيع عىل  2017متيزت سنة  كام
اتفاقية رشاكة مع االتحاد العام ملقاوالت املغرب و املجموعة ما بني املهن لدعم االستشارة لتفعيل برنامج التأهيل 

  ).Giac Translogملتوسطة يف مجال النقل واللوجيستيك (اللوجستييك للمقاوالت الصغرى وا

-2017 املمتدة ما بني الفرتة خالل مقاولة صغرى ومتوسطة 600حوايل من هذا الربنامج  أن يستفيدومن املرتقب 
2021.  

الصغرى  و يهدف هذا الربنامج إىل الرفع من مستوى املامرسات اللوجيستيكية داخل املقاوالت املغربية
 إبرازىل التحفيز عىل إمن أجل مالءمتها مع أفضل املعايري واملقاييس املعتمدة يف هذا املجال. كام يرمي  سطةواملتو 

باإلضافة إىل تعزيز الكفاءات  لحاجيات املقاوالت املتوسطة والصغرىعرض للخدمات الوجيستيكية يستجيب 
  .اللوجيستيكية داخل هذه املقاوالت

3.2.III التنافسية القدرة وتعزيز واملتوسطة املقاوالت الصغرى ودعم الخاص االستثامر تشجيع 
 الوطني لالقتصاد

وجذب  االقتصادية التنافسيةزمت الحكومة خالل السنوات األخرية يف دينامية إصالحات تهدف إىل تحسني الت
   .األعامل مناخ تحسنيكذا و عىل املستوى الوطني والخارجي  اصو الخ املستثمرين

1.3.2.III األعامل مناخ تحسني  

  الترشيعية والتنظيمية لتحسني مناخ األعامل.و التزمت الحكومة بتنفيذ مجموعة من اإلصالحات املؤسساتية 

التقارير الدولية ، وال يف إطار وقد كان لهذه اإلصالحات أثر إيجايب عىل الرشكات وتقييم مناخ األعامل يف املغرب 
  الدويل و تقرير املنتدى االقتصادي العاملي.سيام تقرير مامرسة االعامل للبنك 
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بلدا  190من بني  68إىل الرتبة  75املغرب حيث انتقل من الرتبة تحسن ترتيب  "،2017"مامرسة االعامل  يف تقرير 
 مواصال بذلك تقدمه اإليجايب عىل الصعيد الجهوي.

االقتصادية لألمم،  لتنافسيةقييم مقارن لالذي يقوم بت ،2018- 2017املنتدى االقتصادي العاملي  ويف إطار تصنيف
الصدارة عىل صعيد  شامل افريقيا واملركز عزز مكانته يف مام جعله ي، بلدا 138من أصل  71احتل املغرب الرتبة 

  الخامس عىل مستوى افريقيا.

1.1.3.2.III  2018-2017 األعامل لسنة ملناخ الوطنية لجنةال عمل برنامج 

هيئة ، 259- 10- 2رسوم رقم مبوجب امل 2009اللجنة الوطنية املكلفة مبناخ األعامل، والتي تم انشاؤها سنة  تعترب
اللجنة مهام ناط بهذه القطاع العام والقطاع الخاص ويرتأسها السيد رئيس الحكومة. وت من ممثلني عن مكونة

ث فريق عمل مكلف بالتنسيق مع مختلف فرق إحداتم و تنسيق االسرتاتيجية الحكومية املتعلقة مبناخ األعامل. 
   . املربمجة العملياتالعمل املحدثة من أجل تنفيذ 

 : هم انجازات اللجنة خالل السنتني املاضيتني فيام ييلأ ميكن تلخيص 

  من أجل تجميع معلومات وبيانات موثوق  2016يف يونيو  مرصد املقاولة الصغرية جدا واملتوسطة حداثإ
 ؛املجال الرتايبهاته املقاوالت مصنفة حسب األنشطة والقطاعات و  بها ومنتظمة حول

 من أجل تبسيط وعقلنة  انطالق تفعيل الطابع الالمادي ملسطرة مراقبة استرياد املنتوجات الصناعية
نفتح عىل املدمج و ناملعلومايت املظام ميكن هذا النو  .رتفقنيللم املقدمة املراقبة وتحسني جودة الخدمات

حصول ذلك من أجل من مراقبة ملفات االسترياد وتسيري عمليات املراقبة للمنتجات الصناعية و  تاالنرتني
 ؛ترخيص للولوج لألسواق الوطنية الرشكات عىل

 الخزينة العامة للمملكة من أجل و بني املديرية العامة للرضائب ملعطيات التبادل  ةالكرتوني قاعدة إحداث
 . ات موضوع البيعالعقار ة بقلتعاملأداء الرضائب والرسوم والواجبات  تقليص آجال الحصول عىل شهادة

كام متت املصادقة عليه، من طرف اللجنة الوطنية املكلفة مبناخ األعامل يف  2018-2017لسنة مل عال برنامجيضم و
  :، أربع محاور اسرتاتيجية2017يوليوز  19 ها املنعقد بتاريخاجتامع

 عن  املغرب يف التقارير الدولية ومتابعة وضعيةاالنصات للقطاع الخاص  املحور األول: تطوير آليات
متكن هذه األدوات من التوفر عىل و  .الكرتونية لإلنصات وقاعدةقياس مناخ األعامل نظام لطريق انجاز 

لتمكني بلدنا  2021-2018معلومات موثوق بها حول الوضع العام ملناخ األعامل مع وضع خارطة الطريق 
 ج االقتصاديات الخمسني يف مؤرش مامرسة األعامل ؛من ولو 

 عن طريق املصادقة عىل مرشوع قانون الضامنات  لألعامل املحور الثاين: تحسني االطار القانوين والتنظيمي
ية املتعلقة بقانون قانونالرتسانة ال املنقولة و مرشوع اصالح الكتاب الخامس ملدونة التجارة و ذلك لتدعيم

 األعامل؛

 حداث الشبابيك إ و  املتعلقة باملقاولة وتطوير اإلطار القانوين املحور الثالث: تبسيط املساطري االدارية
لمساطري املنشورة بالنسبة ل "القابلية"من أجل تحسني خدمات االدارات العمومية و تكريس مبدأ  الوحيدة
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" business-procedures.ma" تيةاملعلوما بوابةال وسيعوتاستغالل و  "service-public.ma"عىل البوابة 
املحدد لشكل ورشوط  للبناء الضوابط العامةملقاوالت ومواصلة تفعيل الخاصة با ساطريمن أجل عرض امل

 رخص التعمري؛

 مرسوم  مراجعةعن طريق  السيامملناخ األعامل  املحور الرابع: تطوير منهجية اشتغال اللجنة الوطنية
 اللجنة وتطوير صالحاتإ عداد دليل تنزيل مشاريع و إ مجال تدخلها و اللجنة من أجل توسيع هذه حداث إ 

  .اإلصالحات لعمل املشرتك وتتبع مشاريعلالكرتونية  قاعدة

2.1.3.2.III  لألعامل القانوين اإلطار تحديث   

وكالة لألعامل عن طريق إصالح االستثامر وخلق  قانوينال اإلطار تحديثتواصل الحكومة مجهوداتها الرامية إىل 
  .الصادراتوإنعاش  جنبيةواأل  ةالوطني اتاالستثامر  تطوير تختص بتنفيذ اسرتاتيجية الدولة يف مجال

تحديث نظام تدبري الطلبيات العمومية وكذا تسهيل املساطر عىل مواصلة  الحكومةستعمل  ،اإلطارهذا ويف 
  الجمركية.

 :إصالح ميثاق االستثامر 

إلرساء منوذج اقتصادي األولوية ذات الستثامر خطوة هامة لتنفيذ اإلصالحات ل مرشوع امليثاق الجديد يشكل
  تنافيس وفعال.  

  بوضوح عروضه التي تم تحديدها يف ثالث مجموعات: الجديد امليثاق ھذا ويتميز

  ؛القطاعات"الجدع املشرتك" املشرتكة بني جميع  ضو عر 

 مختلف قطاعات االقتصاد؛ النوعية التي تم تطويرها لدعمقطاعية العروض ال 

 إقالع أقطاب اقتصادية جهوية جديدةاملصممة لتشجيع  رتابيةالعروض ال. 

ستمكن اململكة من مضاعفة جاذبيتها والحصول عىل فرص  تشجيعية زيادة عىل ذلك، تم تحديد خمسة تدابري
 استثامر جديدة: 

  ؛ لرشكات الصناعية الجديدةلفائدة اسنوات  5اإلعفاء من الرضيبة عىل الرشكات ملدة 

 ؛ يف كل جهة من جهات اململكةعىل األقل  منطقة حرة إحداث 

  "؛ الغري متواجدة داخل املنطقة الحرة الرشكات املصدرة لكربىمنح امتيازات "املنطقة الحرة 

 ؛ صفة مصدر غري مبارش للمناولني منح 

 ر الصناعي وتشجيع التنمية الرتابية املتوازنة.إرساء دعم متنوع لفائدة الجهات األقل حظا لتحفيز االستثام 

 5اإلعفاء من الرضيبة عىل الرشكات بالنسبة للمقاوالت الجديدة ملدة  2017، تم برسم قانون املالية لسنة وهكذا
  سنوات.
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املصدرين غري  كنيللمدونة العامة للرضائب لتم IV-7الفصل  مقتضياتكام تم تتميم، برسم نفس القانون، 
عىل صفة مصدر غري  من الحصولاملقاوالت ستتمكن ين من نفس امتيازات املصدرين. وبناء عىل ذلك، املبارش
املقاوالت التي تقوم بصناعة مواد موجهة للتصدير، ومقدمي الخدمات واملقاوالت الصناعية ب ويتعلق األمرمبارش 

  التي تعمل عىل مواد مصدرة من طرف مقاوالت أخرى.

اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة لفائدة املقاوالت التي تقوم بإنجاز  2017املالية لسنة ، تم برسم قانون امك
مليون  100مبلغ قيمتها  أو تفوق تساوي يف إطار اتفاقيات استثامر موقعة مع الدولة والتي ةع استثامرييرامش

  درهم.

داء من تاريخ توقيع اتفاقية االستثامر أو ابتداء شهر إما ابت 36 إىلأجل اإلعفاء الذي يصل  يبدأ رسيان مفعولكام 
  من تاريخ الحصول عىل ترخيص البناء بالنسبة للمقاوالت التي تقوم بتشييد بناءات يف إطار مشاريعها.

 إحداث الوكالة املغربية لتنمية االستثامرات والصادرات : 

طار مخطط إصالح االستثامر وهو نتيجة لعملية الوكالة املغربية لتنمية االستثامرات والصادرات يف إ إحداثيندرج 
وتهدف  .دمج للوكالة املغربية لتنمية االستثامرات واملكتب املغريب إلنعاش الصادرات ومكتب معارض الدار البيضاء

  .طريق مهيأة من طرف القطاعات املعنية خريطةاالستثامر عىل جميع املستويات بناء عىل  إىل دعمهذه املؤسسة 

ية لتنمية املغرب املتعلق بإحداث الوكالةو بالجريدة الرسمية  60-16نرش القانون رقم  2017شهدت سنة 
  االستثامرات والصادرات.

 ورش إصالح الصفقات العمومية: استكامل 

رشع املغرب، خالل السنوات األخرية، يف مسار تحديث منظومة تدبري الطلبيات العمومية، والتي تهدف، خصوصا، 
 .مة القواعد املطبقة عىل هذا التدبري مع املعايري الدولية يف هذا املجالءال إىل م

 2013مارس  20الصادر يف  349-12-2باإلضافة إىل النصوص القانونية التي تم اعتامدها سابقا، السيام املرسوم رقم 
املطبقة عىل عقود األشغال، تم الرشوع  (CGAG)يتعلق بالصفقات العمومية ودفرت البنود اإلدارية العامة والذي 

 :يف مجموعة من عمليات االصالح والتي تهم خصوصا

  نتظارات صاحب ا يلبيوالذي  التوريداتاستكامل دفرت البنود اإلدارية العامة املطبق عىل صفقات
ىل إطار أن صفقات التموين ال تتوفر حاليا ع علاماملرشوع واملمونني املشاركني يف الصفقات العمومية 

 .مشرتياتها ترشيدتنظيمي خاص بها يسمح لإلدارات من 

 بالدراسات وإدارة املشاريع تعديل دفرت البنود اإلدارية العامة املطبق عىل صفقات الخدمات املتعلقة 
عن طريق مالمئة دفرت البنود اإلدارية العامة مع التطور الترشيعي والتنظيمي والسياق املتطور  وذلك

ل وكذا تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الفاعلني املتدخلني يف مسار تنفيذ صفقات ملناخ األعام
 .الخدمات
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إصالح املنظومة الترشيعية والتنظيمية املتعلقة بالضامنات املالية املطلوبة من املتنافسني يف الصفقات 
وكذا تسهيل والتي تتمثل يف تبسيط وتخفيف مسارات وإجراءات تنفيذ الضامنات املالية  العمومية

  وتحسني العالقات بني املقاولة واإلدارة فيام يتعلق بالضامنات املالية املطلوبة. 

 تبسيط املساطر الجمركية ومحاربة الغش: 

 التي تندرج يف إطارتحديث للمجموعة من اإلصالحات وتدابري  إدخالالربنامج الحكومي الجديد إىل يطمح 
  . 2021ألفق  اسرتاتيجيتها

التي يعرفها  تحوالتلل يةستباقاال إطالق مجموعة من األوراش الجديدة مع مواصلة التدابري  الحكومة لذلك، تعتزم
، وترسيع مساطر التعشري وتحسني فعالية املراقبة. موازاة مع ذلك، سيتم تنفيذ مشاريع تهدف إىل هذا املجال

     .الجمركية تحسني ظروف العمل واستقبال املرتفقني وتعزيز قدرات اإلدارة

 التدابري االستباقية 

إحدى مفاتيح نجاح العمل الجمريك. ومن  التي يعرفها هذا املجالتحوالت التشكل مالمئة املساطر الجمركية مع 
  العمل عىل عدة محاور متكاملة : السلطات العمومية، تعتزم ةتشاركي كمقاربةأجل اعتامدها 

  دارة الجامرك والرضائب غري املبارشة من إل  الجهويةإعادة تحديد املخططات التنظيمية لبعض املديريات
 خصوصياتأجل ضامن تيسري وانسيابية مسطرة التعشري بالجهات التي تعرف نشاطا جمركيا مهام أو 

 ؛وظيفية

  القيام مبراجعة لتدبري العبور إىل مخازن ومناطق التعشري وكذا تحسني النظم الجمركية االقتصادية باعتامد
 تسوية الحسابات املتعلقة بالنظم الجمركية االقتصادية حسب الخصوصيات القطاعية. إجراءات جديدة ل

 املقاوالت. وتستهدف هذه املقاربة الخاصة مجموعة مهمة من و  بني الزبون إطالق ورش يهم تدبري العالقة
الت الصغرى الزبناء" تم تصنيفها وفق ثالث فئات من املقاوالت : "الحسابات الكربى"، "املقاو - "املقاوالت

املقاوالت القاطرة الحاملة ملشاريع املنظومات  ،واملتوسطة" و"الرشكات الناشئة". يضاف إىل هذه الفئات
الصناعية التي تندرج ضمن الربنامج الحكومي الخاص بترسيع التنمية الصناعية، والتي تستفيد من نفس 

 معاملة "الحسابات الكربى".

 ترسيع املرور عرب الجمرك 

رسيع تعشري البضائع مطلب متواصل للتجارة الخارجية والذي تطمح الحكومة االستجابة له عرب تنفيذ يعترب ت
 مجموعة من املشاريع من بينها : 

 تبادل البيانات مع  الرتاخيص وكذاو الجمركية  خاصة الوثائق: تجريد اإلجراءات الجمركية من طابعها املادي
 ؛ النرتنيتشبكة اأو عرب مبارشة  الرشكاء الوطنيني
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  مجموعة من الوظائف املتوفرة بنظام  نظام يحتوي عىلإنجاز مرشوع "الجامرك املتنقلة" من خالل تطوير
أثناء مامرسة نشاطهم خارج  متنقلةأجهزة الولوج إليها عرب  ميكنهم من"بدر" ومخصصة ملوظفي الجامرك 

   املكاتب.

لسياح واملغاربة املقيمني بالخارج القادمني ابالنسبة لعبور املسافرين خصوصا  رضورييعترب مطلب الترسيع كام 
نظام القبول املؤقت  مراجعةمرشوع  يف إطار هذا املطلبيندرج إىل املغرب عىل منت عرباتهم الخاصة. و

تلف املكاتب النظام الخاص بتدبري القبول املؤقت للسيارات وتعميمه عىل مخ ويتعلق األمر باستكامل .للسيارات
  املعنية خصوصا أجهزة القراءة التلقائية للوحات ترقيم العربات بنقط العبور (باب سبتة، الناظور، الكركرات، ...).  

 تحسني فعالية املراقبة وتأمني الحدود 

لخاصة اعتامد مذكرة التعليامت العامة ا عربقامت الحكومة مبالمئة املناهج وطرق التدخل يف إطار املراقبة، وذلك 
  :فيام ييل التحسن لفعالية املراقبة وتأمني الحدود ويتجىل باملراقبة. 

  التنبئيإعادة هيكلة تحليل املخاطر وذلك باعتامد تقنيات التوقع والتحليل )Datamining وكذا تطوير (
 ).Cyberdouaneعرب وضع آليات الرصد واملراقبة عرب شبكة اإلنرتنت ( االستعالمات الجمركية

  هاوكذا تأهيل هاوتحديث هابني مختلف مستويات املراقبة وذلك عرب تحسين وملالمئةج دما إل. 

  اعتامد مقاربة جديدة ملكافحة التهريب والتي تهدف إىل الحد من تأثري عمليات التهريب واحتوائها يف
 نسب ميكن التحكم فيها.

 ص النقل الجوي والربي تحسني جهاز مراقبة املسافرين من خالل وضع مساطر مراقبة معيارية تخ
، إضافة إىل تعميم خاليا املراقبة الذين ميثلون خطورةوالبحري، وإنشاء قاعدة بيانات للمسافرين 

 واالستهداف باملطارات. 

  تحديث الرضائب غري املبارشة بإجراء مراجعة شاملة تبتدئ بتحديث الرتسانة الترشيعية والتنظيمية
 يف هذا املجال. متها لإلكراهات الحاليةءوضامن مال 

  تسجيلها تدبري املنازعات من عرب اعتامد املعلوميات يفتعزيز القدرات يف مجال تدبري املنازعات خصوصا 
 النهائية. تسويتها غاية إىل

 تحسني ظروف العمل واستقبال مرتفقي اإلدارة 

والتي تهدف إىل تحسني جودة الخدمات  2015بعد إطالقها مجموعة من املشاريع يف إطار اسرتاتيجيتها لسنة 
التوجيهات امللكية األخرية بهذا الشأن،  عىل تنفيذ إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة عملتاملقدمة لزبنائها، 

املتطلبات اللوجيستيكية  تنزيلالل ترسيع وذلك من أجل تعميم آليات ومامرسات االستقبال خصوصا من خ
املناسبة التي تروم تهيئة فضاءات مهيأة لالستقبال متوفرة عىل وسائل العرض والتشوير وعىل أدوات معلوماتية 

  ووسائل التواصل.
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   تعزيز قدرات اإلدارة  

التي وضعتها يتطلب حتام تعزيز دارة الجامرك والرضائب غري املبارشة وبلوغ األهداف إل لة و إن تحقيق املهام املوك
ودعم احرتافية مواكبة الجامرك  الجمريك للتكوين جديداملعهد ال قدراتها. وألجل ذلك، ستقوم اإلدارة بإنشاء

  اإلفريقية التي أصبحت أولوية وطنية بقيادة جاللة امللك وترسيخ منهجية التدبري االسرتاتيجي.

2.3.2.III التمويل الولوج إىل تسهيل  

1.2.3.2.III االقتصاد متويل أدوات وتحديث تنويع  

يف إطار ترسيخ دعائم السوق املايل وتعزيز دوره يف متويل االقتصاد ، سعت الحكومة إلحداث مجموعة من التدابري 
  والسوق، وتهم هذه التدابري أساسا :  فاعلنيالنتظارات الاستجابة عىل املستوى الترشيعي والتنظيمي 

  موال باملجازفةهيئات توظيف األ  

 إصدارمن خالل  2015املتعلق بهيئات توظيف األموال باملجازفة ملراجعة معمقة سنة  41.05خضع القانون رقم 
االستفادة من التجربة والدروس املستخلصة من خالل تطبيق هذا القانون منذ دخوله  تحيث مت .18.14القانون 

 الدولية إلنشاء إطار قانوين يستجيب للحاجيات االقتصادية لبلدنا.حيز التنفيذ مع االستفادة من أفضل املامرسات 

، 2015نوفمرب  5هذا القانون، تم اعتامد مرسومه التطبيقي ونرشه يف لجديدة الحكام األ ومن أجل تفعيل تطبيق  
 عىل احالتهمن قبل الهيئة املغربية لسوق الرساميل، ومتت إ  اواعتامده اومناقشته اتع القرار يراكام تم إعداد مش

  ملصادقة.ا

مليار  16,6وتجدر اإلشارة إىل أن إجاميل املبالغ التي متت تعبئتها يف إطار الصناعة املغربية لرساميل االستثامر  بلغ 
 6,3ستثمر املبلغ امل بلغيمليارات درهم لصناديق البنية التحتية. و 5، مبا يف ذلك أكرث من 2016 سنةدرهم يف نهاية 

 رشكة. 183 مستوى عىلمليار درهم 

صدار القانون رقم تبعا إل أن يشهد قطاع رساميل االستثامرات منوا ملحوظا يف السنوات املقبلة  وهكذا، من املتوقع
 املتعلق بهيئات توظيف األموال باملجازفة. 18.14

 هيئات التوظيف الجامعي العقاري   

. وتهدف (OPCI)  وظيف الجامعي العقاريهيئات التباملتعلق  70.14إصدار القانون رقم  2016عرفت سنة 
 تحديث صناعة تدبري العقارالدولة، من خالل دخول هذه الهيئات للسوق املايل، إىل اإلسهام يف الرفع من مهنية و 

 وتحسني تكلفته بالنسبة للفاعلني االقتصاديني، وضامن متويل قطاع العقار وتجديده.

  خصوصا مبا ييل : 2017ذ و تفعيل نشاط هذه الهيئات، متيزت سنة وبهدف دخول أحكام هذا القانون حيز التنفي

 وكذا مرشوع قرار من أجل املصادقة عليهوإحالته   14-70إعداد مرشوع مرسوم بتطبيق القانون رقم ،
بتشكيل أصول هيئات  عىل الخصوص بعض املواد  املتعلقة أحكاميهدف إىل تحديد رشوط تطبيق 

التدبري وتعريف قيمة  ةالتوظيف الجامعي العقاري، ومبلغ الحصص املكونة لكل هيئة، ونشاط رشك
 ؛ التصفية واقرتاضات هيئة التوظيف الجامعي العقاري
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  تعريف النظام الجبايئ املتعلق بهيئات التوظيف الجامعي العقاري، يف إطار قانون املالية للسنة املالية
والذي تستفيد من خالله هذه الهيئات من الشفافية الجبائية عىل غرار هيئات التوظيف  ،2017

  رضيبية إلنشائها خالل فرتة انتقالية. تحفيزاتالجامعي األخرى، و كذا من 

 شهادات الصكوك  

تطوير أنشطة الصكوك، أي ما يعادل سندات الخزينة الصادرة يف التمويل التقليدي، حلقة ال غنى عنها لبناء و  تعترب
 يف املالية التشاركية يف املغرب (البنوك التشاركية ورشكات التأمني التكافيل واملستثمرون ألخ .... ). فاعلنيال

الجهود الرامية إىل استكامل اإلطار التنظيمي والرقايب إلصدار شهادات الصكوك يف  مواصلة 2017وقد شهدت سنة 
 السوق املالية املحلية.

بالسندات  الذي يتعلق 12- 119 من القانون رقم 1-7 تطبيق املادة بشأنفإن مرشوع القرار  ويف هذا الصدد،
بالخصائص التقنية وإجراءات إصدار شهادات صكوك إجارة قد متت إحالته عىل املجلس العلمي األعىل املتعلقة 

 رأي بشأنه.الإلبداء 

اتخاذ تدابري رضيبية تكميلية لضامن الحياد الرضيبي بالنسبة إلصدار شهادات  2017سنة   من جهة أخرى، شهدت
 الصكوك السيادية، عىل غرار إصدار سندات الخزينة.

  مراجعة القانون املتعلق بإقراض السندات  

تسمح للمقرض يعترب إقراض السندات أداة تساهم يف تحسني سيولة السندات وتأمني املعامالت يف السوق املايل. 

 .يف السوق ويوفر للمقرتض مداخيل تحسن عائد محفظته هبالتزاماتالسندات للوفاء وفر عىل بالت

اإلصالحات األخرى، وال سيام مواكبة  مكن منتيحتى ومن أجل تحديث اإلطار الترشيعي الذي يحكم هذه األداة 

اإلقليمي للسوق املايل، فقد تم إعداد مرشوع  إعطاء االنطالقة للسوق اآلجلة لألدوات املالية ومواكبة التموقع

  لقانون املؤطر لعمليات إقراض السندات  . امراجعة 

مة مع املامرسات ءالرئييس من مرشوع مراجعة هذا القانون هو توسيع نطاقه ليشمل غري املقيمني، واملال  والهدف

التفاقيات الدولية، فضال عن االتفاقية الوطنية الدولية التي تسمح بإبرام هذه املعامالت يف إطار النامذج املوحدة ل

  النموذجية، واستكامل معامالت إقراض السندات وتأمينها يف حالة تقصري أحد األطراف املتعاقدة.

 .من أجل املصادقة عليهوقد متت إحالة مرشوع تعديل هذا القانون 

 .االستحفاظتطبيق نفس مقاربة املراجعة عىل القانون الذي يحكم عمليات  ويتعني

  مراجعة القانون املتعلق بالسوق اآلجلة لألدوات املالية  

من أجل تطوير اإلطار القانوين الذي يحكم املنتجات املشتقة إىل مصاف املعايري الدولية بغية النهوض بأمن 

جلة املتعلق بالسوق اآل  42-12 وشفافية معامالت هذه املنتجات، فقد تم إعداد مرشوع مراجعة القانون رقم

القانوين  التأطريمن أجل   (BERD)وذلك بالتعاون مع البنك األورويب إلعادة البناء والتنمية  لألدوات املالية
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يف إطار القانون العام. وسيساعد إىل حد األن إبرامها  يتملألدوات املالية املتفاوض بشأنها يف اتفاق مبارش والتي 

واملتدخلني يف السوق عىل  الفاعلنيالتي عربت عنها مختلف فئات  الحاجياتالقانوين عىل تلبية  التأطريهذا 

القانوين ملعامالت هذه األدوات املالية املتفاوض بشأنها يف اتفاق  التأمنيالصعيدين الوطني والدويل من حيث 

  مبارش، وحامية املستثمرين والتقليل من املخاطر النظامية املرتبطة بالعمليات املذكورة.

القانون هذا أيضا إىل جعل أحكام القانون املذكور تتامىش مع التطورات التنظيمية الدولية، وال  ويسعى مرشوع

 -وذلك من خالل إدخال مبادئ االعرتاف باألدوات التي يحكمها القانون األجنبي والتعويض، سيام األوربية منها

 ني األصول.العمالء والفصل ب وإخبارالفسخ  وإدخال أحكام بشأن الضامنات املالية 

وكان مرشوع مراجعة هذا القانون موضوع مشاورات واسعة مع مختلف املتدخلني يف السوق (السلطات الرقابية، 

 .من أجل املصادقة عليهومكتب الرصف، والبنوك، ورشكات التدبري)، ومتت إحالته  

   املايل :تفعيل القانون املتعلق ببورصة القيم ورشكات البورصة واملرشدين يف االستثامر  

املايل، من جهة، إىل  املتعلق ببورصة القيم ورشكات البورصة واملرشدين يف االستثامر 19.14يهدف القانون رقم 

، ومن ناحية أخرى، إىل إنشاء أسواق جديدة تشجع عىل ظهور القيم تحديث اإلطار الترشيعي الذي يحكم بورصة

عىل تطوير منتجاتها وخدماتها، ينص هذا القانون الجديد، فضاءات إضافية للنمو. ومن أجل تعزيز قدرة البورصة 

مبوازاة مع السوق املايل الرئييس ،عىل إنشاء سوق بديلة موجهة للمقاوالت الصغرية واملتوسطة الحجم، وإحداث 

غرف لتلقي عروض أسعار صناديق االستثامر املتداولة، مبا يف ذلك صناديق املؤرشات (املعروفة باسم صناديق 

  ).اول املتداولة يف البورصةالتد

يف أساسا  تمثلوامل فاعلنيكام أدخل القانون الجديد مبدأ التقنني االستباقي الذي يلبي بشكل أفضل توقعات ال

التقنية املتعلقة برشوط التنظيم واإلدراج  وأداء  املقتضياتالقانونية إىل نصوص تنظيمية لجميع  تحويل األلية

 سوق البورصة.

 إعدادهذا القانون الجديد اعتامد عدة نصوص تنظيمية، أهمها العامة، والتي توجد حاليا بصدد   ويتطلب تفعيل

  الصيغة النهائية لها.

  : (األفشور ) تعديل القوانني املنظمة للقطب املايل للدارالبيضاء واملراكز املالية باملنطقة الحرة  

لدى املستثمرين األجانب  ءالدار البيضا ؤية لسوق بورصةبهدف ترشيد العرض املغريب لألسواق املالية، وتحسني الر 

تم إعداد مرشوع قانون يلغي ويغري القوانني املنظمة لكل من القطب  والرقابة ألنشطة األفشور، وتحسني الشفافية

اإلطار واملراكز املالية باملنطقة الحرة (األفشور). والغرض من هذا املرشوع هو توحيد  (CFC) املايل للدارالبيضاء

  : إىل األحكام الرئيسية لهذا املرشوعتهدف القانوين الذي يؤطر املركزين املاليني. و 

 مراجعة شاملة لتعريف القطب املايل للدارالبيضاء (CFC)  ،من خالل إضافة ملحقة له مبدينة طنجة
 CFCايل القطب امل يف وجه البنوك والرشكات القابضة األفشور التي ستستفيد من مميزات صفة ةمفتوح

 خضع أنشطتها لتتبع هيئة القطب املايل للدارالبيضاء؛التي تو 
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  توسيع مجال القانون األسايس للقطب املايل للدارالبيضاءCFC يتعلق ليشمل كيانات وأنشطة جديدة و
 رشكات القابضة األفشور؛ والالجهوية هيئات التوظيف الجامعي، وفوترة املبيعات من قبل املقرات األمر ب

 من قبل البنوك والرشكات القابضة األفشور ؛ تحديد رشوط  اشتغال ألنشطة األفشور 

   إدراج األحكام االنتقالية التي تنطبق عىل املقاوالت التي لها صفةCFC  لكل من البنوك والرشكات
 .ون املذكور ألحكام مرشوع القان القابضة األفشور القامئة لضامن املزايا املمنوحة لتلك املقاوالت واالمتثال

  .من أجل املصادقة عليهوقد متت إحالة مرشوع هذا القانون 

2.2.3.2.III املايل اإلدماج تعزيز  

يعترب اإلدماج املايل عامال محفزا للنهوض بالتنمية االقتصادية والحد من الفقر باملغرب. وبالفعل، فإن اإلدماج املايل، 

مالمئة  عىل عدة محاور لإلصالح تهدف إىل تطوير خدمات مالية ستندالذي يسهم يف تحديث القطاع املايل، ي

السوق واألرس أو املقاوالت التي تواجه صعوبات يف الحصول عىل مصادر التمويل. ويف هذا قطاعات ختلف مل

  الصدد، تنفذ الدولة عدة أوراش  تهدف إىل ضامن منو مندمج  للسوق املايل .

  يل :االسرتاتيجية الوطنية لإلدماج املا 

ويعترب املغرب رائدا إقليميا يف مجال اإلدماج املايل بفضل السياسات املختلفة التي تنتهجها السلطات املغربية 

من القطاع الخاص يف القطاع املايل. ويف هذا السياق، تم إحراز تقدم كبري سواء من حيث  فاعلنيواملشاركة القوية لل

القروض، ألخ ...)، وتطوير عروض مصممة خصيصا لتلبية احتياجات الحصول عىل الخدمات املرصفية (الودائع أو 

، والساكنة ذات الدخل املحدود ، «TPME» جدا مختلف رشائح السكان (املقاوالت املتوسطة والصغرى والصغرية

  والزراعة الصغرية، ...).

طنية لإلدماج املايل ويف هذا السياق، تظافرت جهود كل من الحكومة وبنك املغرب من أجل وضع اسرتاتيجية و 

 تهدف إىل تنسيق اإلجراءات وتحديد األولويات واألدوار واملسؤوليات ملختلف املتدخلني.

وستمكن هذه االسرتاتيجية من مراكمة املبادرات الفردية ملختلف الجهات الرقابية واملتدخلني يف السوق املايل، وال 

جم، والتمويل األصغر، وحامية املستهلك، ومتويل السكن، سيام من حيث متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة الح

 . والتأمني، والدفع بواسطة الهاتف النقال

 ، ومنها :2017ويف سياق اإلعداد لهذه االسرتاتيجية، تم اتخاذ عدة إجراءات يف عام 

 .اقرتاح إطار لحكامة االسرتاتيجية بني القطاعني العام والخاص 

 دراسة استقصائية وطنية عن مستوى الولوج إىل الخدمات املالية؛ إطالق 

 .تنظيم العديد من األنشطة واملؤمترات املتعلقة باالسرتاتيجية 
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هيئات للحكامة وتحديد خارطة طريق  حداثمن خالل إ  2018ومن املقرر إطالق هذه االسرتاتيجية يف عام 

  ف التي يتعني تحقيقها.مشرتكة لجميع املتدخلني تحدد األولويات واألهدا

 يل املقاوالت الناشئة واملبتكرة متو  

 للرشكات الحديثة اإلنشاء واصلت الحكومة جهودها الرامية إىل إعداد وتنفيذ منوذج للتمويل مصمم خصيصا

 ملقاوالت الناشئة. ويشمل هذا النموذج:او 

 التشجيعي صندوق ال )"Innov Invest"    ( 

بني الدولة وصندوق الضامن )    "Innov Invest"(التوقيع عىل اتفاقية إنشاء صندوق  2016شهدت سنة 

مليون درهم، إىل جذب  500له اعتامد متوييل قدره  خصص. ويهدف هذا الصندوق، الذي تم ) (CCG  املركزي

رة ، ودعم تطوير متدخلني جدد، مبا اهتامم املستثمرين من القطاع الخاص من أجل متويل املقاوالت الناشئة املبتك

خاصة يف املراحل املبكرة من منو  التمويلية، واملساهمة يف تعزيز القدرات (BusinessAngel)يف ذلك املستثمرين 

 املبتكرة.قاوالت امل

ق وتوجه الجهود الحالية نحو تنفيذ مختلف عنارص هذا الصندوق، مبا يف ذلك اختيار رشكات التدبري إلنشاء صنادي

توظيف األموال باملجازفة بالرشاكة مع مستثمرين من القطاع الخاص وإطالق مسطرة اعتامد الجهات الفاعلة يف 

 " املساعدة التقنية"  للمرشوع . لتفعيل  منظومة هذا املجال التي تم اختيارها ملرافقة صندوق الضامن املركزي

اتفاقية قرض بني اململكة املغربية والبنك الدويل مببلغ  2017جهة أخرى، ولتمويل هذا املرشوع أبرمت سنة  من

  مليون دوالر. 50

 " املستثمرينBusiness Angel " 

املبتكرة التي تواجه صعوبات يف  قاوالتاملبتدئة وامل قاوالتملا، وال سيام قاوالتبغية تنويع مصادر متويل امل

 التمويل، رشعت الحكومة يف القيام بدراسة ، بدعم من الوكالة األملانية للتعاون الدويل، من أجل الحصول عىل

 .تشجيع املقاوالتيف متويل    " Angel Business لتعزيز مشاركة شبكات "املستثمرين ايتتقديم الدعم املؤسس

تشخيص نشاط شبكات "املستثمرين إىل  من قبل خبري مستقل 2017التي أجريت سنة رمي هذه الدراسة وت

Business Angelتثمرين "  (املساطر واملواثيق وتنظيمي ألنشطة "املسايت" يف املغرب واقرتاح إطار مؤسس . (...  

   التمويل التعاوين« Crowdfunding » 

لجمهور إىل ربط حاميل املشاريع الشباب عرب اإلنرتنت مع ا  « Crowdfunding »يهدف "التمويل التعاوين" 

 الواسع .

، التي تتكامل مع املجهودات التي تبذلها السلطات  بخصوص هذا األداةوتسعى الدراسة التي أطلقتها الدولة 

العمومية الستكامل أدوات متويل املقاولني الشباب ، إىل تحديد اإلطار القانوين الذي ينظم أنشطة التمويل التعاوين 

 كذا الهبات.و املسبق  "، وعمليات البيعاالستثامررأسامل التي تشمل أساسا القروض، و"
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وتبعا لهذه الدراسة، تم إعداد مرشوع قانون ينظم هذا النشاط  والذي قدم إىل السلطة الرقابية عىل األسواق 

  .2018املالية من أجل إبداء الرأي بشأنه ، وذلك  بغية املصادقة عليه  سنة  

    ة:تعديل القانون املتعلق بالسلفات الصغري  

، تقرر تعديل اإلطار ومواكبة هذا القطاع االندماج املايل تطويريف سياق تعزيز دور قطاع السلفات الصغرية يف 

  . هالترشيعي والتنظيمي الذي يحكم

بشأن السلفات الصغرية، مع مراعاة توصيات ونتائج   18.97إعداد مرشوع تعديل للقانون رقم  ويف هذا اإلطار يتم

  .2016 سنةاإلطار املؤسسايت لقطاع التمويل األصغر يف املغرب، والتي استكملت نهاية  الدراسة املتعلقة بتحيني

ن لها مبامرسة نشاط التمويل األصغر، ويحدد مرشوع هذا القانون األحكام العامة املتعلقة بتعريف الهيئات املأذو 

  فضال عن أنشطة هذا القطاع ورشوط مامرسته.

يتناول مرشوع هذا القانون معالجة مسار التحول املؤسسايت من خالل تفصيل عملية التوزيع غري املبارش املنصوص 

كام سيغطي هذا املرشوع،   املشار إليه أعاله. 18.97املعدل واملغري للقانون رقم  41.12عليها يف القانون رقم 

جوانب الرقابة والحكامة وتنظيم مؤسسات التمويل األصغر، واملعايري املحاسبية واالحرتازية ، وحامية عمالء 

ونظام الزجر، واألحكام االنتقالية ال  مؤسسات التمويل األصغر، وخطة ضامن الودائع يف حالة بنك التمويل األصغر،

  عامالت الرضيبية املتعلقة بالتحول املؤسسايت  لجمعيات السلفات الصغرية.سيام منها تلك التي قد متس امل

من طرف  2017املتعلق بالسلفات الصغرية سنة  18.97وقد رشع العمل يف إعداد مرشوع تعديل القانون رقم 

 وسيتم عرض مرشوع هذا القانون، بعد التشاور مع ممثيل القطاع، عىل مسطرة املصادقة عليه فريق عمل .

  وإعداد األحكام الرضيبية املتعلقة به .

   :إصالح نظام الضامنات املنقولة  

سعيا لتزويد بالدنا باطار حديث يؤطر الضامنات املنقولة و يسهل الرشوط التي سيتم مبوجبها منح هذه الضامنات 
الوطنية ألفضل و تنفيذها، رشع العمل مراجعة شاملة لنظام هذه الضامنات، وذلك بهدف االرتقاء باملنظومة 

 املعايري الدولية لتسهيل ولوج املقاوالت اىل التمويل إلنجاز مشاريعها خاصة املشاريع الصغرى و املتوسطة.

وسيسمح هذا اإلصالح من توفري سيولة أفضل يف الرشوط التي سيتم مبوجبها منح الضامنات املنقولة وتنفيذها مام 
 لصغرية واملتوسطة منها من التمويل البنيك إلنجاز مشاريعها.للمقاوالت وال سيام ا   سيتيح استفادة أكرب

املرتبطة  االشكالياتوتحقيقا لهذه الغاية، فقد ناقشت اللجنة التوجيهية، التي أحدثت لدى رئاسة الحكومة، 
   بإعادة صياغة هذا اإلطار القانوين وحددت التوجهات الرئيسية التي سيعتمدها مرشوع القانون املتعلق به.

املتعلق بإصالح نظام الضامنات املنقولة يف مسطرة املصادقة يف أقرب وقت  18.15و سيتم إدراج مرشوع القانون 
بإنشاء سجل وطني للضامنات املنقولة وتعيني الهيئة املحتضنة    ممكن. وسيسمح إصدار هذه املنظومة الجديدة

  له.
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ناخ األعامل ال ملتقارير الدولية ال اطار  املغرب يف انةمك أن إصدار هذا القانون سيمكن من تحسني  ،بالذكرجدير و 
  ".Doing Businessعامل "تقرير مامرسة األ سيام 

   متويل املقاوالت الصغرية جدا والصغرى واملتوسطة«TPME»   

خالل بفضل الخيارات االسرتاتيجية التي وضعتها الدولة يف إطار االسرتاتيجية الوطنية لنظام الضامن، وال سيام من 

مواكبة املقاوالت الصغرى واملتوسطة تحسني و الزيادة الكبرية يف التزامات صندوق الضامن املركزي ، قامت الدولة ب

عرب تعزيز عرض ضامن شامل لفائدة املقاوالت الصغرية جدا والصغرى واملتوسطة (توسيع إىل قرض االيجار، نقل 

الت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة (قرض الرشف، إلنشاء املقاو  خاصةمنتجات جديدة  حداثوإ ) امللكية

  ألخ ....).  املقاولة النسائية،

٪ سنة 41ولقد واصل ضامن القروض املقدمة للمقاوالت  منوه بشكل ملحوظ، حيث حقق منوا سنويا بنسبة 

مليار  7,7مليار درهم، يف حني بلغ حجم الضامنات املمنوحة  14,4بلغ حجم القروض املضمونة  حيث، 2016

 درهم.

  :ل ولقد تم تسجيل هذه النتائج الهامة بفضل األداء الجيد للمنتجات املخصصة

 "املقاوالت الصغرية جدا والصغرى   املوجهة لتمويل إنشاء وتطوير ونقل ملكية "قروض االستثامر
٪ مقارنة مع سنة 36، بزيادة قدرها  2016مليار درهم سنة  3، والتي بلغت  «TPME» واملتوسطة

 15500مليار درهم ومن توفري أكرث من  4.9من خلق استثامرات بلغت  اإلعتامدات. ومكنت هذه 2015
 .فرصة عمل

 "املوجهة  لتمويل حاجيات التسيري للمقاوالت الصغرية جدا والصغرى واملتوسطة قروض االستغالل  "   ،
، أي بزيادة قدرها٪  2016مليار درهم سنة  10سواء من خالل الرصف أو بالتوقيع، والتي بلغ حجمها  

 .2015مقارنة بسنة  49

 قروض موجهة للمقاوالت الصغرية جدا " «TPE» " ) : ضامن إكسربيس" ، "إليك"، "مواكبة" )، والتي بلغ
 .2015ارنة بسنة ٪ مق49مليار درهم، بزيادة قدرها  1,4مجموع نشاطها 

 1.573مرشوعا بغالف استثامري إجاميل بلغ أكرث من  101وقد مكن نشاط التمويل املشرتك مع البنوك من متويل 
مليون  545مليون درهم، منها  932مليون درهم. وقد تم متويل هذه املشاريع من خالل قروض مشرتكة بقيمة 

  اديق التمويل املشرتك للدولة.مليون درهم من صن 387درهم عىل شكل قروض بنكية و 

3.3.2.III وإدماج القطاع الغري املهيكل واملتوسطة الصغرى للمقاوالت التنافسية القدرة تعزيز  

وفقا للتوجهات االسرتاتيجية الجديدة ملخطط الترسيع الصناعي التي ترتكز اساسا عىل تطوير منظومات صناعية 
  ترتكز عىل محورين:  2020 -2015املقاولة و إدماج القطاع غري املهيكل  ملواكبة، تم وضع آلية جديدة فعال

  مقاولة ذات أثر كبري  500مقاولة صغرية جدا وصغرية ومتوسطة منها  20.000عرصنة و تعزيز تنافسية
 عىل دعم إقالع جيل جديد من املقاوالت املسامة قاطرات.
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  135.000مقاول ذايت مام سيساهم يف إحداث حوايل  100.000هيكل ومواكبة املقطاع الالتحول نحو 
 .منصب شغل

  و املتوسطة ىمواكبة املقاوالت الصغرية جدا والصغر 

 : ويتعلق األمر بـامج ملواكبة هذه املقاوالت نيف إطار سياسة تنمية املقاوالت الصغرية جدا، وضعت الحكومة بر 

  دعم مشاريع االستثامر والتطور التكنولوجي الذي ميكن من  "استثامر منو"مج دعم االستثامر التنموي نابر
مليون درهم لكل  2منح لالستثامر محددة يف سقف  إعطاء لدى املقاوالت الصغرية جدا من خالل

 مستفيد.

  ميكن هذا الربنامج من دعم العرصنة الوظيفية و تطوير نظم املعلومات عن طريق "تحفيز"برنامج :
 .ن درهام لكل مستفيدمليو  1.5يف حدود مساهمة 

 :حاليا برنامجنيعرض مواكبة املقاوالت الصغرى و املتوسطة يشمل 

  : لالستثامر لفائدة املقاوالت  إعطاء منحالذي يرتكز عىل  ''امتياز منو''برنامج دعم االستثامر التنموي
 مليون درهم. 10 يف حدود% من االستثامر اإلجاميل 20 بنسبةالصغرى و املتوسطة 

 من أجل العرصنة الوظيفية للمقاوالت الصغرى واملتوسطة  ''الدعم التقني و األنظمة املعلوماتية''ج برنام
 % من كلفة الخدمة.80صل إىل يمن خالل متويل 

 19(مقاوالت صغرية ومتوسطة لفائدة مرشوعا  93دعم  2016سنة تم بالنسبة ملشاريع دعم االستثامر التنموي، 
أما فيام يخص . مليون درهم 278مببلغ إجاميل قدره  )عن طريق برنامج امتياز 75امر ومنها عن طريق برنامج استث

ب  2016سنة املقاوالت الصغرى واملتوسطة بللنهوض الوطنية الدعم التقني واألنظمة املعلوماتية قامت الوكالة 
 مليون درهم. 110مقاولة صغرية جدا و صغرية و متوسطة بغالف مايل إجاميل يقدر ب  260مواكبة 

واملتوسطة، يف إطار  ىمرشوع استثامري جديد للمقاوالت الصغرية جدا والصغر  400مواكبة  2017وستعرف سنة 
 ىمرشوع عرصنة مقاولة صغرية جدا وصغر  1.400، كام يرتقب مواكبة "استثامر منو"و "امتياز منو" يبرامج

 مليون درهم. 700ية بغالف مايل إجاميل يقدر ب ومتوسطة يف إطار برنامج الدعم التقني واألنظمة املعلومات

معالجة  تتم ،2017نهاية األسدس األول لسنة  حتىأما فيام يخص حصيلة برنامج الدعم التقني و نظم املعلومات 
 مليون درهم. 150منها يربطها تعاقد مع الوكالة) مببلغ إجاميل قدره  55ملفا ملقاوالت صغرية ومتوسطة ( 400

لية مواكبة املقاوالت الصغرية جدا الجهوي آل تنزيلالتوقيع اتفاقيات تهم  2017لجهوي، ستعرف سنة عىل الصعيد ا
 الوطنية للنهوض باملقاولة الصغرى واملتوسطة بني الوكالة "املقاول الذايت"والصغرية واملتوسطة وكذلك برنامج 

الرقمية واملقاوالتية  املنظوماتة وتقوية دينامية املنظومات الصناعي مواكبة، وذلك من أجل ةلس الجهوياواملج
  للجهة، وذلك موازاة مع توقيع اتفاقيات تنزيل مخطط الترسيع الصناعي بني الوزارة املكلفة بالصناعة والجهات.

مواصلة تنفيذ برنامج دعم تنافسية املقاوالت يف إطار الربنامج التعاقدي بني الدولة والوكالة  2018وستعرف سنة 
  نهوض باملقاولة الصغرى واملتوسطة.الوطنية لل
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  غري املهيكلتأهيل و تطوير النسيج املقاواليت الوطني و إدماج القطاع 

تم تسجيل ، املتعلق بنظام املقاول الذايت ونرش مراسيمه التطبيقيةو  2015سنة  114ـ13صدار القانون رقم تبعا إل 
 61.331من أصل  ، يف السجل الوطني للمقاول الذايت2017متم شهر غشت  حتىمقاول ذايت  50.807ما يقارب 

  . طلب تسجيل

املتعلق بالتأمني االجباري األسايس عن املرض الخاص بفئات املهنيني  98ـ15عىل القانون رقم  صادق الربملان وقد
كام متت املصادقة  .قاول الذايتفيهم امل نوالعامل املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا مب

لفئات املهنيني والعامل املستقلني واألشخاص غري  بالتغطية االجتامعيةاملتعلق  99ـ15القانون رقم  عىل مرشوع
  .2017غشت  2من طرف مجلس املستشارين بتاريخ  األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

4.3.2.III  الخاص االستثامر وتعبئة تعزيز  

 51تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عىل  2017مايو  4يوم الخميس التي اجتمعت  االستثامراتلجنة صادقت 
 6.477مليار درهم من شأنها توفري   67ومالحق اتفاقيات استثامر يبلغ حجمها املايل  استثامر وع اتفاقيةمرش 

  منصب شغل مبارش.

 توزيع االستثامرات حسب القطاعات 

أيت يف املرتبة األوىل بحوايل ثلثي يالصناعة قطاع اإلستثامرات حسب القطاعات أن توزيع يتبني من خالل 
  مليار درهم. 43اإلستثامرات املعروضة عىل اللجنة مبا يفوق 

 % 19مليار درهم بنسبة  13ويحتل قطاع النقل والبنيات التحتية للنقل املرتبة الثانية باستثامرات يبلغ حجمها 
  إنجازها. املزمع االستثامراتمن 

يف املرتبة الرابعة يحل قطاع و . االستثامراتمن هذه  %9ويأيت قطاع الطاقات املتجددة يف املرتبة الثالثة بنسبة 
  من مجموع اإلستثامرات. % 7السياحة والرتفيه مبا نسبته 

 توزيع اإلستثامرات حسب املصدر 

 ).مليار درهم 61بغالف مايل يبلغ (أي  % 90 نسبتهب زمع إنجازهاامل االستثامراتالوطنية غالبية  االستثامراتمتثل 
  ويرجع الفضل يف هذه الوضعية للمشاريع الكربى يف قطاعات الصناعة والطاقات املتجددة والنقل.  

. وتعزى هذه النسبة للمشاريع االستثامراتمن مجموع  %9وتأيت مشاريع الرشاكات يف املرتبة الثانية بحوايل 
     اقات املتجددة والسياحة والرتفيه.الكربى يف قطاعات الط

 توزيع االستثامرات حسب جهة االستقرار  

أن املشاريع املوزعة عىل عدة جهات تأيت يف املرتبة األوىل مبا  االستقرارتوزيع املشاريع حسب جهة  يتضح من خالل
 - آسفي والدار البيضاء -مليار درهم (خاصة يف جهات مراكش 50، أي ما يفوق االستثامراتيعادل ثالث أرباع 
  خنيفرة). - سطات وبني مالل 

املعروضة عىل لجنة  االستثامراتمن مجموع  %9وتأيت جهة الدار البيضاء سطات يف املرتبة الثانية مبا نسبته 
  ماليري درهم.  6اإلستثامرات، أي ما قيمته 
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الرباط سال القنيطرة عىل التوايل يف املرتبة الثالثة والرابعة جهة ون الساقية الحمراء و العي ةيف حني تأيت جه
  ماليري درهم. 8تبلغ قيمتها  اإلجاملية باستثامرات

3.III  املتقدمة ترسيخ الجهوية  

وعة الجهوية املتقدمة. ويف هذا اإلطار، قامت الحكومة باتخاذ مجم ترسيخبلغ املغرب مرحلة مهمة يف مسلسل 
من التدابري تهدف إىل تنزيل هذا الورش الهيكيل وذلك عرب تفعيل عملية نقل الكفاءات والوسائل لفائدة الجهات، 

نجاح هذا إ ووضع تصور جديد لالمتركز اإلداري ميكن من  إلعداد الرتابوإعداد اسرتاتيجية مندمجة ومستدامة 
  الورش.

 يف إطاروموازاة مع ذلك، أطلقت الحكومة برشاكة مع الجهات عدة مشاريع للتنمية عىل املستوى الجهوي 
  لمدن.املندمجة لتنمية الوبرامج  النموذج التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية

1.3.III املتقدمة: نقل الكفاءات والوسائل تفعيل الجهوية  

" التنظيم الرتايب للمملكة : عىل نصيي ذوال 2011األول من دستور سنة تم تكريس الجهوية املتقدمة يف الفصل  
  تنظيم المركزي ، يقوم عىل الجهوية املتقدمة" .

  بذلت الحكومة مجهودات هامة من أجل تنزيل الجهوية املتقدمة خاصة  من خالل: ،هكذاو 

 :تعزيز املوارد املالية للجهات 

ات والجامعات الرتابية األخرى، عىل موارد مالية ذاتية، وموارد مالية من الدستور " تتوفر الجه 141 لطبقا للفص
مرصودة من طرف الدولة". تقوم الدولة بتحويل املوارد املالية لفائدة الجهات املطابقة ملامرسة االختصاصات 

  املنقولة اليها.

ة جديدة للتأهيل االجتامعي من الدستور نظاما جديدا للتضامن بني الجهات وآلي 142ومن جهة أخرى، أقر الفصل 
للتأهيل االجتامعي" يهدف إىل سد العجز يف مجاالت التنمية البرشية والبنيات "إحداث صندوق  عربللجهات 

التوزيع املتكافئ  للموارد قصد التقليص  من أجلالتحتية األساسية والتجهيزات وصندوق "للتضامن بني الجهات " 
رصدين ألمور خصوصية برسم قانون املالية لسنة املحسابني هذين التم إحداث قد من التفاوت بني الجهات. و 

قيد  ،تتبع هذه الصناديق يفيةالتي تحدد معايري ورشوط تخصيص املوارد وك ،توجد النصوص التنظيميةو ، 2016
  املصادقة.

ات، بصفة تدريجية، املتعلق بالجهات ترصد الدولة للجه 111- 14من القانون التنظيمي رقم  188وطبقا للامدة 
% من حصيلة الرسم 20% من الرضيبة عىل الدخل، و5% من حصيلة الرضيبة عىل الرشكات و5نسبا محددة يف 

ماليري درهم سنة  10فق بلوغ سقف أ عىل عقود التأمني، تضاف إليها اعتامدات مالية من امليزانية العامة للدولة يف 
2021.  

درهم  ارملي 3,802 ب من تحويالت من امليزانية العامة تقدر إجامال 2016وهكذا، استفادت الجهات برسم سنة 
% كمعدل سنوي بني 94، أي بزيادة 2014درهم سنة  ارملي 1,01و 2015درهم خالل سنة  ارملي 1,42مقابل 
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ما  2017يتوقع أن يصل مبلغ هذه التحويالت برسم سنة  وكام. 2014و 2002% فقط بني 9مقابل  2016و 2014
  .2018درهم سنة  ارملي 6,97ودرهم  ارملي 5,764قدره 

درهم  ارملي 1,87إىل  2015درهم سنة  ارملي 1,32وموازاة مع ذلك، انتقلت نفقات االستثامر بالنسبة للجهات من 
   %.41,5أي بزيادة سنوية قدرها  2016سنة 

 :إمتام تنزيل اإلطار القانوين املنظم للجامعات الرتابية 

املتعلقة عىل التوايل بالجهات وبالعامالت واألقاليم  113-14و  112- 14و 111-14يمية، رقم نصت القوانني التنظ
  ،.2017ىل حدود نهاية شهر شتنرب إمنها  66املصادقة ونرش  مرسوما تطبيقيا، متت 69وبالجامعات، عىل 

حكامتها. ويتعلق األمر و تحدد هذه النصوص رشوط وطرق وتنظيم وتدبري الجامعات الرتابية بهدف تعزيز نظام 
  أساسا مبا ييل:

  النظام املايل للجامعات الرتابية خاصة عرب تحديد آليات التدبري امليزانيايت واملحاسبايت واملايل لهذه
 ؛الهيئات

  تحديث اإلدارة وتعزيز قدراتها عىل مستوى التدبري والتنفيذ عرب تحديد اآلليات والوسائل الرضورية
 ابية؛ملواكبة الجامعات الرت 

  التشاور و تعزيز التضامن والتعاون بني الجامعات الرتابية خاصة عرب تحديد رشوط ومساطر التعاون
 والتكامل بني مختلف الجامعات الرتابية؛

 ليات التشاركية  للحوار والتشاور عرب تحديد شكل الوثائق املثبتة املرفقة بالعرائض املودعة لدى وضع اآل
 رؤساء الجامعات الرتابية.

 2- 17- 449عىل ثالث مشاريع مراسيم  رقم  2017غشت  24ومن جهة أخرى، صادق املجلس الحكومي بتاريخ 
عىل التوايل بالجهات وبالعامالت واألقاليم  خاصتعلق بسن نظام املحاسبة العمومية الت 2-17-451و 2-17-450و

  دة الرسمية.وبالجامعات وكذا  مبجموعاتها. وتوجد هذه النصوص يف طور النرش بالجري

تهدف أساسا إىل تحديد معايري تخصيص موارد الصندوقني ة قيد اإلعداد و األخري الثالث راسيم املتوجد مشاريع و 
  املحدثني لفائدة الجهات، وكذا تحديد مساطر إعداد وتحيني التصميم الجهوي للتهيئة الرتابية.

  :مواكبة إعداد برامج التنمية الجهوية 

املتعلق بالجهات، يضع كل مجلس جهة برنامج التنمية  111-14القانون التنظيمي رقم من  83طبقا للامدة 
نوعيتها ل االجهوية الذي يحدد ملدة ستة سنوات األعامل التنموية املقررة برمجتها أو انجازها برتاب الجهة، اعتبار 

  وتوطينها وكلفتها.

تحتية والتجهيزات االجتامعية وكذا إىل تثمني املوارد وتهدف برامج التنمية الجهوية إجامال إىل تطوير البنيات ال
والرتاث، و إىل تعزيز الجاذبية والتنافسية عىل املستوى الرتايب كام ترمي كذلك إىل املساهمة يف النمو االقتصادي 

  وإحداث فرص للشغل عىل مستوى الجهات.
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رامجها للتنمية الجهوية والتي توجد ، اعتمدت املجالس الجهوية لثامين جهات ب2017إىل غاية متم شهر غشت 
خنيفرة، -سطات ، وبني مالل-حاليا قيد املصادقة من طرف وزارة الداخلية ويتعلق األمر ب: جهات الدار البيضاء

الساقية الحمراء، -القنيطرة، والعيون- سال-الحسيمة، والرباط-تطوان- آسفي، وطنجة-ماسة، ومراكش-وسوس
  مليار درهم. 279,54ن يناهز املبلغ اإلجاميل لهذه الربامج الذهب. ويتوقع أ  يواد-والداخلة

 :تعزيز قدرات التنفيذ والتدبري لفائدة الجامعات الرتابية 

من أجل تحديث إدارة الجامعات الرتابية، نصت القوانني التنظيمية املذكورة عىل متكني هذه الجامعات من تنظيم 
 2- 15- 995و تم تنزيل هذه املقتضيات من خالل نرش املرسوم رقم  وبنيات إدارية تضمن لها تدبريا حديثا وفعاال.

دورية السيد  واملتعلق بتحديد الئحة الجامعات التي تتوفر عىل مديرية عامة للمصالح  2015دجنرب  30بتاريخ 
  بشأن تنظيم إدارات الجامعات .  2016يوليوز  28بتاريخ  43وزير الداخلية رقم 

املتعلق بالجهات، ومن أجل متكينها من  111-14من القانون التنظيمي رقم  128امدة ويف نفس اإلطار، وطبقا لل
هيئة يسند اليها تنفيذ املشاريع، عملت كل جهة عىل إحداث وكالة جهوية لتنفيذ املشاريع والتي تعترب مؤسسة 

ملنشآت اىل علية للدولة املتعلق باملراقبة املا 69-00لقانون رقم وملقتضيات اعمومية تخضع لوصاية مجلس الجهة 
  .وهيئات أخرى العامة

املالية عند دراسة وإعداد و  وتتوىل الوكالة أساسا مد مجلس الجهة بكل أشكال املساعدة القانونية والهندسة التقنية
املشاريع وبرامج التنمية وعند تنفيذها. كام ميكن أن يعهد لها من طرف مجلس الجهة باستغالل أو تدبري بعض 

ع لحساب الجهة وفق املعايري والرشوط املحددة من طرف املجلس. وميكنها كذلك أن تقرتح عىل هذا املشاري
  املجلس إحداث رشكة من رشكات التنمية الجهوية التي تخضع أنشطتها إلرشاف الوكالة.

وكاالت جهوية لتنفيذ املشاريع إعطاء االنطالقة  ألنشطتها وذلك عرب  8، استطاعت  2017وإىل غاية متم شتنرب 
  املصادقة عىل ميزانيتها وتنظيمها الهيكيل وأنظمة موظفيها. 

III.32. نحو تنمية ترابية منسجمة ومستدامة  

امات بالدنا عىل الصعيد الدويل وما تقتضيه من أجل ضامن تنمية مندمجة ومستدامة تأخذ بعني االعتبار التز 
ضحى من الرضوري اعتامد مقاربة أ رساء الفعيل للجهوية املتقدمة، رضورة مواكبة األوراش الكربى من قبيل اإل

استرشافية ترتكز عىل مرجع وطني مشرتك فيام يخص إعداد الرتاب الوطني، يسمح بالتقائية السياسات العمومية 
  جيدة عىل املستوى الرتايب.وتعزيز الحكامة ال

  : و لتحقيق ذلك، حددت الحكومة التوجهات االسرتاتيجية التالية

 تعزيز سياسة إعداد و استرشاف املجاالت الرتابية؛ 

  دعم مختلف املجاالت الرتابية يف مسريتها نحو التنمية الرتابية املستدامة؛ 

 تحفيز وذلك ملواكبة دينامية تنمية الجامعات تشجيع سياسة تعمريية تتسم باالستباقية واالستدامة و ال
 الرتابية؛
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 .إعادة تثمني و تطوير الرتاث املعامري 

جهودها املتعلقة بتحقيق األهداف املسطرة يف ما يخص دعم  2017واصلت الدولة  خالل األسدس األول من سنة و 
بصفة عامة. ويتعلق األمر خصوصا  املجاالت الرتابية و توفري الظروف املالمئة لتحقيق تنمية مجالية مستدامة

مبواكبة الجهات يف إعداد تصورها لنموذج تنمية مستدامة ومندمجة ويف إعداد برنامج تنموي جهوي خاص بها 
قليمي وإنعاش املشاريع املندمجة لتنمية العامل القروي، وكذا دعم الفاعلني وإنعاش التخطيط االسرتاتيجي اإل 

  رتابية والتنمية املجالية.املحليني يف مجايل الهندسة ال

  برام رشاكات بني الدولة واملجالس الجهوية بخصوص إعداد تصاميم جهوية إلعداد الرتاب.إ طار، تم ويف هذا اإل 

  أساسا إعداد الربنامج الوطني لتنمية املراكز الصاعدة و كذا إعطاء اإلنطالقة 2018و يهم برنامج العمل لسنة 
  لخربة خاصة بإنجاز خريطة ملؤرشات التنمية املستدامة عىل مستوى املجاالت الرتابية.

كام صار من الرضوري إرساء دعائم سياسة حرضية استرشافية واسرتاتيجية تهدف إىل استباق وضبط سريورة 
هذه السياسة التمدن باملغرب والذي أدى مند زمن إىل نظام حرضي غري منسجم وقليل الجاذبية. وقد صارت 

  رضورية مع بروز مبدأ التنمية املستدامة. 
 

 : و تتمحور أهداف الدولة حول ما ييل
 

  أجل ترسيخ مبادئ التعمري املستدام؛اعتامد مناذج مجددة للتنمية الحرضية من 
 املواكبة و التأطري التقني والقانوين ملجال التعمري؛ 

 عيل أفضل لها و انسجامها واستباق آثارها عىل املستوى دعم و مواكبة االسرتاتيجيات القطاعية لضامن تف
 الرتايب؛ 

  عامل بغية جلب االستثامر وتشجيعه؛ تبسيط املساطر وتحسني مناخ األ 

  .تطوير آليات للمراقبة و اليقظة من أجل تتبع مختلف املظاهر الحرضية 

التعمري واملجهودات املبذولة من طرف الدولة ها تعميم تغطية الرتاب الوطني بوثائق يلألهمية التي يكتسوبالنظر 
أو  يف هذا املجال، فقد تم تسجيل ارتفاع ملموس يف عدد الجامعات التي تتوفر عىل األقل عىل تصميم تهيئة واحد

  2015سنة % 77نجاز من ، وذلك بوترية ارتفاع متواصلة، حيث انتقلت نسبة اإل مصادق عليهعىل تصميم تنمية 
  .2017سدس األول من سنة خالل األ  %88إىل

جراءات الهادفة لتعزيز تعمري مستدام، فقد تم إنجاز عدد كبري من الدراسات االسترشافية أما فيام يخص اإل 
والوقائية كالدراسات املتعلقة بالتحول الرقمي للمجاالت الرتابية، والدراسات الخاصة بالوقاية وتدبري املخاطر، 

  لتنقالت الحرضية باإلضافة إىل دراسات تتعلق بتهيئة ضفاف الوديان و األنهار.    والدراسات املتعلقة بالحركية وا

  عىل اإلجراءات الرئيسية التالية:  2018ويرتكز برنامج العمل برسم سنة  

 وضع رؤية اسرتاتيجية للسياسة الحرضية الوطنية؛  
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 عرب إعطاء األولوية للمناطق  مواصلة ترسيع وترية إعداد وثائق التعمري من أجل توجيه التأهيل الحرضي
  التي تعرف ضغط حرضيا قويا؛

  خريطة للمناطق القابلة  30تعزيز قدرة املجاالت الرتابية عىل مقاومة املخاطر الطبيعية من خالل إعداد
  شيا مع الهدف املعلن يف الربنامج الحكومي.اللتعمري مت

3.3.III نحو تصور جديد لالمتركز اإلداري  

تطبيقا للتعليامت امللكية السامية التي تضع الالمتركز يف صلب أولويات الدولة من أجل مواكبة مسلسل التحوالت 
لجهة، تتجه الجهود املبذولة إلعادة تنظيم مصالح الدولة عىل املستوى الرتايب نحو تعزيز االديناميكية التي تعرفها 

  ها.وموارد اإدارة جهوية قوية باختصاصاتها و وسائله

رادة من خالل القوانني التنظيمية املتعلقة بالجامعات الرتابية التي خولت لهذه الهيئات وخاصة و تتجىل هذه اإل
شاراتها موارد مالية وبرشية مالية مهمة، مام يتطلب من الحكومة وضع إ للجهة اختصاصات موسعة ووضعت رهن 

صالحها الالممركزة تحت إرشاف وتنسيق وايل الجهة منظور جديد لتدخل الدولة عىل املستوى الرتايب بواسطة م
  بصفته ممثل الدولة عىل هذا املستوى الرتايب. 

داري يرتكز عىل ثالثة مبادئ أساسية: "التفريع" عدت الحكومة مرشوع ميثاق وطني لالمتركز اإل أ و يف هذا الصدد، 
           و"الطابع الرتايب"  « l’interministérialité »و"بني الوزارية" أو « la subsidiarité » أو 

  .« la territorialisation » أو 

  هداف التالية:ىل تحقيق األ إو يرمي مرشوع امليثاق السالف الذكر 

  دارة الالممركزة عرب تحسني العالقة مع املرتفقني؛تعزيز فعالية اإل  

 تقديم املساعدة و الدعم واالستشارة للمنتخبني؛  

 ع سياسات عمومية مندمجة و فعالة.وض  

ترتكز الرؤية الجديدة لإلدارة الالممركزة عىل اعتبارا للمبادئ املنصوص عليها والتوجهات امللكية يف هذا اإلطار، 
  عدة محاور أهمها:

  املركزية التي يجب أن تنحرص يف تصور وتأطري السياسات والربامج العمومية عىل  اتدار توضيح أدوار اإل
  تتبع نجاعة أداء املصالح الالممركزة و كذا إعداد النصوص القانونية و التنظيمية؛و  ى الوطني وتقييماملستو 

 طار املالئم النسجام السياسات املستوى الجهوي باعتباره اإل  الرتكيز عىلصالحات الجارية مع إلمواكبة ا
تنفيذ السياسات العمومية وإنجاز قليمية بإلدارات اإلالعمومية ولربمجة املشاريع البني وزارية، مع تكليف ا

  املشاريع و الربامج و كذا  تقديم املساعدة و الدعم التقني للجامعات الرتابية؛
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  دارات جهوية مشرتكة وقوية إ حداث إ إمكانية تجميع املهام املتشابهة أو املنسجمة أو املتكاملة من خالل
عدة مصالح  وزارية متواجدة عىل املستوى  تكون قادرة عىل إنجاز املشاريع الجهوية التي تستوجب تدخل

  الرتايب؛

  روابط بني جميع الفاعلني عىل املستوى الرتايب من خالل تفويض سلطة القرار التدخل و التوضيح نطاق
  الرتكيز عىل تنسيق أنشطة املصالح الالممركزة لتحقيق وحدة تدخل الدولة عىل املستوى الجهوي؛ب

تم تحضري وعرض مرشوع مرسوم يتعلق بامليثاق الوطني لالمتركز االداري عىل  صالح،بهدف تنزيل هذا اإل و وهذا 
  ،  يهدف أساسا اىل:2017غشت  24مجلس الحكومة، يوم 

  ويل السلط والوسائل وقدرة املبادرة  لفائدة املصالح الالممركزة حتلداري كعملية تعريف الالمتركز اإل
  املركزية؛دارة باعتبارها التمثيليات الرتابية لإل 

 تحديد اختصاصات و مهام املصالح الالممركزة؛  

  دارة املركزية، عىل املستوى الجهوي، من مديريات جهوية بني وزارية و مديريات جهوية تأليف متثيليات اإل
  قليمية ؛إقطاعية، و عىل املستوى االقليمي والعاماليت، من مديريات 

  ة  للوالة عىل املستوى الجهوي و للعامل عىل املستوى تخويل صالحيات تنسيق أنشطة املصالح الالممركز
  االقليمي؛

 داري عىل مستوى رئاسة الحكومة، تناط بها مهمة اقرتاح التوجهات العامة لجنة وزارية لالمتركز اإل  إحداث
  داري.للسياسات الحكومية يف مجال الالمتركز اإل 

4.3.III للمدن املندمجة التنمية الجنوبية وبرامجألقاليم لتنفيذ النموذج التنموي الجديد  مواصلة  

 النموذج التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية  

تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله، قام املجلس االقتصادي 
 مرشوع بلورة يف النموذج مساهمةميثل هذا  واالجتامعي والبيئي بإعداد منوذج جديد لتنمية األقاليم الجنوبية. و

 واالجتامعية و الثقافية اإلنسان األساسية واالقتصادية وتشجيع حقوق احرتام الجهوية املتقدمة وتأكيدا عىل
 والبيئية.

و من أجل تفعيل العمليات املربمجة يف إطار هذا النموذج الجديد، التزمت الحكومة بتوفري مبلغ مايل إجاميل يبلغ 
. حيث تم التوقيع عىل االتفاقيات الخاصة بالدعم املايل للدولة لفائدة الجهات 2021-2016هم للفرتة مليار در  77

  الثالث لجنوب اململكة و كذا عقود الربامج املتعلقة بالتنمية املندمجة الخاصة بكل جهة.

مليار درهم) والطريق الرسيع  16,8و من بني املشاريع الهامة يف هذا الربنامج، نجد الربنامج الصناعي لفوسبوكراع (
مليار درهم)،  8,8مليار درهم) وبرنامج الطاقة الريحية والشمسية ( 8,5كلم ( 1.000الداخلة املمتدة عىل -تزنيت

امرات القطاع الخاص يف الصيد البحري وتربية األحياء البحرية ثمليار درهم)، و است 6وامليناء األطليس للداخلة (
مليار درهم)، وسد  1,7هكتار بجهة الداخلة ( 5.000 لسقي التحتية البنيات و التحلية طةمحمليار درهم)، و  4,2(

مليار  2,1مليار درهم) وتكنوبول فم الواد ( 1,2مليار درهم)، و املركز االستشفايئ مبدينة العيون ( 1,5فاصك (
  درهم).
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  يق اإلنجازات التالية:تحق 2017و يف إطار تنفيد هذا الربنامج، تم إىل غاية شهر غشت من سنة 

  مليار درهم. و يتعلق األمر عىل سبيل املثال  2,71مرشوعا بتكلفة تبلغ  34إنهاء األشغال الخاصة ب
مليار درهم)، وتقوية التزويد باملاء الصالح  1,66 ،ميغاوات 100بإنجاز محطة الطاقة الريحية بأخفنري (

مليون درهم)،  248لتطهري السائل ملدينة الداخلة (مليون درهم)، وشبكة ا 250للرشب ملدينة الداخلة (
  مليون درهم)؛ 123جدور (و وتقوية إنتاج املاء الصالح للرشب عرب التحلية بب

  إنجاز وحدتني صناعيتني ويتعلق األمر ب مليار درهم 29,23مرشوع بتكلفة تبلغ  161متابعة إنجاز
 2,37دينة الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء (مليار درهم)، وربط م 12,6الستخراج و تثمني الفوسفاط (

 235الداخلة (-مليار درهم) ومقاطع من الطريق الرسيع تزنيت 2,1مليار درهم)، وتكنوبول فم الواد (
  مليون درهم)؛ 674كلم، 

يتعلق و. 2017مليار درهم قبل متم سنة  8و من املتوقع إطالق األشغال الخاصة مبشاريع أخرى باستثامر يبلغ 
مليار  1,267ضوئيتني نور بالعيون وبوجدور ( -مليار درهم)، واملحطتني الكهرو 1,5األمر أساسا بإنجاز سد فاصك (

مليون درهم)، و إنشاء مولد ديزيل لتقوية محطة الطاقة  400درهم)، وشبكة التطهري السائل ملدينة العيون (
يف املشاريع الخاصة بقطاعات الرتبية الوطنية و مليون درهم). كام سيتم الرشوع  375الكهربائية للداخلة ( 

  الثقافة و الصناعة التقليدية و إنعاش الشغل.

للمكتب الرشيف للفوسفاط بالعيون، واملشاريع  الجزيرةالرشوع يف امليناء  2018باإلضافة لذلك، ستعرف سنة 
هكتار مبنطقة الداخلة،  5000 الريحية تيسكراد وبوجدور، ومحطة التحلية والبنيات التحتية للسقي التي تهم

واملركز االستشفايئ الجامعي مبدينة العيون، وقرى الصيد وتنمية تربية األحياء البحرية، والتزويد باملاء الصالح 
  للرشب وشبكة التطهري السائل والتأهيل الحرضي. 

يفوق عددها  2020 -2018من جهة أخرى، فإن عددا مهام من املشاريع ستنطلق خالل  الفرتة املمتدة ما بني  
  مليار درهم. 37مرشوعا بقيمة إجاملية تزيد عىل  270

  برامج التنمية املندمجة للمدن  

إن كان اعتامد النموذج التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية يشكل خطوة حاسمة يف عملية تفعيل الجهوية 
  2013قد سبقه انطالق مجموعة من الربامج التنموية املندمجة واملتوازنة ملدن اململكة منذ سنة فاملتقدمة، 

  تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية. 

والقنيطرة، باستثامر  ة الدار البيضاء وطنجة وتطوان والحسيمة ومراكش والرباط وسالينوتتعلق هذه الربامج مبد
  كام ييل :    مليار درهم، وهي 68إجاميل قدره 

 :مليار درهم  33.6تبلغ التكلفة اإلجاملية لهذا الربنامج  برنامج التنمية الحرضية للدار البيضاء الكربى
ويرتكز حول تعزيز وتقوية مؤهالت املنطقة ومواكبة  تنميتها االقتصادية واالجتامعية والبيئية، بهدف 

الدولية الكربى. و من أبرز املشاريع التي تدخل  جعلها مركزا ماليا دوليا ميكنها من االلتحاق  باملدن
 :            ضمن هذا الربنامج
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  درهم؛ ارملي 16تحسني التنقالت الحرضية والنقل املشرتك بتكلفة إجاملية قدرها  

   ملیون  10.298تهيئة البنيات التحتية الطرقية  وتحسین ظروف السري الطرقي مبيزانية إجاملية تبلغ
  درھم؛

 ملیون درھم؛ 2.016أرسة بتكلفة تبلغ  56.700كلة األحياء الناقصة التجهيز لفائدة إعادة هي  

  ،إنجاز برنامج  جهوي مندمج للتأهيل االجتامعي يشمل بناء مرافق للصحة والتعليم والرياضة والثقافة
 مليون درهم؛ 01.80وخلق أنشطة مدرة للدخل باستثامر يبلغ 

  مليون  750تشييد املرافق العمومية املصاحبة ملشاريع مكافحة السكن غري الالئق بتكلفة إجاملية قدرها
 درهم. 

 ) الرباط مدينة األنوار عاصمة املغرب الثقافية ":  ) "2018-2014برنامج التنمية املندمجة ملدينة الرباط
ية، وهي تعزيز الرتاث الثقايف ويهم  سبعة محاور رئيس مليار درهم 9,42الذي تقدر تكلفته ب 

والحضاري للمدينة، والحفاظ عىل املساحات الخرضاء والبيئة، وتحسني الولوج إىل الخدمات واملرافق 
تقوية وتحديث معدات النقل، و  وتعزيز الحكامة، وإعادة تأهيل النسيج الحرضي للقرب االجتامعية

 .وتعزيز األنشطة االقتصادية والبنية التحتية الطرقية

فيام يخص أهم اإلنجازات، تم إصالح البنية التحتية للمدينة وذلك عىل صعيد العديد من الطرق 
الرئيسية، كام استفادت عدة شوارع  من إعادة التأهيل عرب عمليات التوسيع و تجديد اإلنارة العمومية 

    وتهيئة املساحات الخرضاء و التأثيث الحرضي.

اسة عدة مشاريع رئيسية أخرى يتوقع إعطاء انطالقتها خالل الربع باإلضافة إىل ذلك، تجري حاليا در 
جديدة للحافالت، ومرشوع إنجاز قاعدة طرقية ، ويشمل ذلك إنشاء محطة 2017األخري من سنة 

      للصناعات الغذائية ومرشوع إعادة تأهيل حديقة التجارب النباتية.                                                      

 ) يأخذ مليار درهم  7,6 بتكلفة مالية قدرها )2017-2013برنامج التنمية املتوازنة ملدينة طنجة الكربى
بعني االعتبار العنارص األساسية التي تقوم بتشكيل حارضة ذات توجه مستقبيل، أي البيئة الحرضية  
لتحسني ظروف العيش والبيئة االجتامعية لتنمية القدرات البرشية، والبيئة االقتصادية  لتقوية مؤهالت 

 ضافة إىل تعزيز تراثها.                           املدينة ، والبيئة الثقافية إلرساء قيم الهوية وانفتاح املدينة باإل 

 الذي كان موضوع اتفاقية  -منارة املتوسط  -) 2019- 2015التنمية املجالية إلقليم الحسيمة ( مخطط
ويشتمل عىل محاور التجهيزات التحتية (الطرق، اإلنارة  2015وقعت أمام صاحب الجاللة يف أكتوبر 

 االقتصاد والقطاعات املنتجةو  القطاعات االجتامعية، و لصالح للرشب، ...)العمومية والكهرباء، املاء ا
  التأهيل الحرضي واملجايل باإلضافة إىل املحور الديني.الطبيعية و  البيئة وتدبري املخاطرو 

مليار درهم و تتمثل أهم إنجازاته مبتم شهر ماي  6,51ج ب تقدر الكلفة اإلجاملية إلنجاز هذا الربنام
  فيام ييل:
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  متابعة إنجاز مستشفى متعدد التخصصات يسمى "املركز االستشفايئ اإلقليمي للحسيمة باستثامر قدره
 15مليون درهم و إعادة تأهيل مركز الحسيمة لعالج داء الرسطان وإعادة تجهيزه باستثامر قدره  374

  مليون درهم؛

  إلضافة إىل الرشوع يف بناء مسبح مليون درهم با 250انطالق بناء ملعب ريايض كبري باستثامر يصل إىل
  ؛2017ملعب قرب قبل نهاية سنة  22أوملبي و 

  مليون درهم يف الفرتة املمتدة ما بني  625,65إعطاء انطالقة أشغال توسيع وتقوية الطرق بتكلفة قدرها
  ؛2017ماي و أكتوبر 

  وتجدر اإلشارة إىل أنه تم  مليون درهم. 240هكتار من األشجار املثمرة باستثامر يصل إىل  12.700زراعة
  ؛2017هكتار توجد يف طور اإلنجاز خالل سنة  2.800وأن زراعة  2016هكتارا خالل سنة  1.530زراعة 

  مليار درهم؛ 3,1إعطاء انطالقة أشغال بناء سد عىل واد غيس باستثامر قدره 

  حجرات البناء املفكك  داخليات وإعادة تأهيل عدة أقسام وتعويض 3مؤسسة تعليمية و 14إنطالق تشييد
 مليون درهم؛ 230بالبناء الصلب باستثامر قدره 

  انطالق أشغال بناء معهدين متخصصني للتكنولوجيا التطبيقية يف بني بوعياش وإيساكن باستثامر إجاميل
  مليون درهم. 50قدره 

  ) مليار  5,92 : الذي تقدر تكلفته اإلجاملية ب) 2017 - 2014برنامج تنمية و تطوير مدينة مراكش
درهم. ويرتكز هذا الربنامج حول خمسة محاور رئيسية متمثلة يف تعزيز الرتاث الثقايف، وتحسني 

 التنقالت الحرضية، واالندماج الحرضي، وتعزيز الحكامة والحفاظ عىل البيئة.

  ) 4,5: بتكلفة إجاملية تقدر ب )2018 - 2014برنامج التنمية الحرضية واالقتصادية ملدينة تطوان 
مليار درهم. و يهدف هذا الربنامج إىل تطوير املجال الحرضي والحفاظ عىل املجال البيئي باإلضافة إىل 

 تعزيز املحور االقتصادي والسالمة باملدينة؛

 ) 1,04: الذي تقدر تكلفته اإلجاملية بنحو )2016 -  2014برنامج التنمية الحرضية املندمجة ملدينة سال 
ذا الربنامج حول أربعة محاور رئيسية متمثلة يف املحافظة عىل الجانب الثقايف مليار درهم. ويرتكز ه

والرتايث للمدينة، وتعزيز البنيات التحتية األساسية، وتطوير قطاعي السياحة والصناعة التقليدية، باإلضافة 
  إىل مكافحة السكن الغري الالئق.

زم بتكثيف املجهودات املبذولة من أجل الرفع من وترية و تويل الدولة أهمية خاصة إلنجاح هذه الربامج كام تلت
  إنجازها يف اآلجال املحددة وذلك وفقا ملبدأ التعاون و التكامل الذي مييز هذا النهج الجديد من الربامج املندمجة.
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4.III اإلصالحات تنزيل وترسيع مةاالحك وتحسني ،اإلدارة إصالح 

طبقا للتوجيهات امللكية السامية، أضحى إصالح اإلدارة وترسيخ الحكامة الجيدة من األولويات الرئيسية للحكومة 
عىل الخصوص و والتي عىل ضوئها ستواصل تنفيذ اإلصالحات الهيكلية األخرى التي انطلقت يف السنوات األخرية، 

  ح املقاصة.وإصالح أنظمة التقاعد، وإصالح الرضائب وإصال  القضاءإصالح 

ومن جهة أخرى، ستويل الحكومة أهمية خاصة للجهود الرامية إىل تحسني فعالية السياسات العمومية من خالل 
مواصلة تنزيل إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية، كام أنه من املزمع أيضا، أن تسعى إلرساء مقاربة جديدة 

والرفع من دورها يف تكوين الرثوة وفرص الشغل،   مردوديتهالتدبري مشاريع االستثامر العمومي من أجل تحسني
  وكذا أثرها املبارش عىل املستوى املعييش للمواطنني .

وستعمل الحكومة كذلك عىل تحسني املداخيل الرضيبية والجمركية وتثمني املمتلكات العقارية للدولة 
 واملساهامت العمومية، كام ستواصل الجهود املبذولة يف السنوات األخرية الستعادة التوازنات املاكرواقتصادية.

1.4.III استكامل تنزيل الدستور واإلصالحات الكربى   

.1.4.III1 يل املنظومة الترشيعية الوطنية واستكامل تنزيل الدستورتأه 

  مام مجليس الربملان، ستعمل أ لدستور و تطبيقا اللتزامات الربنامج الحكومي الذي تم تقدميه حكام اوفقا أل
املنظومة الترشيعية الوطنية واستكامل تنزيل الدستور خاصة عرب اعتامد مجموعة  مراجعةالحكومة عىل 

  وانني التنظيمية والقوانني اإلطار والقوانني واملتمثلة عىل الخصوص يف:   من مشاريع الق

  املتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانني؛ 86- 15مرشوع القانون التنظيمي رقم 

  بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية وكيفيات  26-16مرشوع القانون التنظيمي رقم
 ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية؛ إدماجها يف مجال التعليم 

  املتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية؛ 04- 16مرشوع القانون التنظيمي رقم 

  بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة حق اإلرضاب؛ 97- 15مرشوع القانون التنظيمي رقم 

  املتعلق  29-11رقم  ظيميلقانون التنيغري ويتمم مبوجبه ا 33-15مرشوع القانون التنظيمي رقم
 ألحزاب السياسية؛با

 املتعلق بالتعيني يف  2-12 لقانون التنظيميا يغري ويتمم مبوجبه 23-16التنظيمي رقم القانون  مرشوع
 املناصب العليا؛

 مرشوع قانون إطار يتعلق بإصالح منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي؛ 

  املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛ 79- 17مرشوع القانون رقم 

  املتعلق باملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛ 89- 15مرشوع القانون رقم 
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  املتعلق مبؤسسة الوسيط؛ 14- 16مرشوع قانون رقم 

  املتعلق إعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛ 76- 15مرشوع قانون رقم 

  املتعلق مبجلس الجالية املغربية بالخارج؛مرشوع القانون 

 ةلق بالحق يف الحصول عىل املعلوممرشوع القانون املتع، 

  املتعلق بالنظام األسايس للوظيفة العمومية؛ 1-580-08مرشوع القانون املعدل للظهري رقم 

  العامة وهيآت ت آ املنشدولة عىل املالية للراقبة املاملتعلق ب  69-00القانون املعدل للقانون رقم مرشوع
   أخرى؛

 بشأن نظام التأمني الصحي اإلجباري األسايس لفئة املهنيني والعامل املستقلني  98-15مرشوع القانون رقم
 واألشخاص غري األجراء الذي يزاولون مهن حرة؛

  يتعلق بالقانون األسايس لبنك املغرب 40- 17مرشوع قانون رقم.  

 2.1.4.IIIاإلدارة إصالح  

طار تحديث التدبري العمومي وتحسني مستوى نجاعة اإلدارة، التي يتعني أن يتمحور إيف  ةإصالح اإلدار يندرج 
دورها األسايس عىل الرفع من جودة الخدمات املقدمة للمواطنني، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص عرب تبسيط 

  اعة والفعالية وتقييم النتائج.املساطر وتحسني مناخ األعامل و تعزيز التدبري العمومي القائم عىل النج

مبناسبة افتتاح الدورة األوىل من  2016أكتوبر  14وتستمد هذه األهداف من التوجيهات امللكية الواردة يف خطاب 
مبناسبة عيد العرش املجيد. كام  2017يوليوز  29السنة الترشيعية األوىل من الوالية الربملانية العارشة و كذا خطاب 

 دارة من أولويات هذه الحكومة.يعترب إصالح اإل 

و يف هذا االطار، ومن أجل إرساء أسس إدارة حديثة، فعالة و قادرة عىل االستجابة الهتاممات املواطنني ومتطلبات 
التنمية االقتصادية واالجتامعية، أصبح من الرضوري اعتامد مجموعة من االجراءات والتدابري لتثمني ما تم القيام 

و كذا وضع خارطة طريق ملسلسل عملية اإلصالح . وترتكز هذا االجراءات حول املحاور األساسية به يف هذا الشأن 
  التالية:

 :تحسني عالقة اإلدارة باملواطن 

يتعلق األمر بجعل املواطن واملقاولة يف صلب اهتاممات اإلدارة وتوطيد الثقة بني اإلدارة واملواطن عرب تحسني 
 قني و ذلك من خالل :نوعية الخدمات املقدمة للمرتف

  ب : أساساتحسني ظروف االستقبال و يتعلق األمر 

 تطوير نظام استقبال يالئم حاجيات مختلف املرتفقني؛  

  اعداد نظام لقياس مدى جودة الخدمات العمومية املقدمة و تفعيله ألجل تقييم مدى تلبيته لحاجيات
 املواطنني عرب مؤرشات محددة ؛
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 لكرتونية للتحديد الجغرايف للخدماتتطوير وصيانة البوابة اال«map.service-public.ma»  ضامن ل
 استدامتها و تحسينها عرب تحيني و إغناء قاعدة معطياتها و نظامها املعلومايت.

 : تعزيز االدارة االلكرتونية وتحسني جودة الخدمات املقدمة خاصة عرب 

 ؛والتوجه نحو الرقمنة مواصلة مسلسل تبسيط املساطر 

 تبسيط الولوج اىل املعلومة؛ 

  مختلفة؛  وسائطالولوج اىل املعلومات املتعلقة باملساطر االدارية من خالل تيسري 

 .تحديد آجال معقولة للرد عىل الرسائل والطلبات الواردة عىل اإلدارة 

  رأسامل البرشي:التثمني 

  مية، و الذي يتعني تثمينه من خالل : يعترب الرأسامل البرشي الفاعل الرئييس يف ترسيخ ثقافة الخدمة العمو 

  األسايس العام للوظيفة العمومية ومالءمته مع املقتضيات الدستورية الجديدة املتعلقة  النظامصالح إ
 باإلدارة و الوظائف العمومية املتعلقة أساسا ب:

   و الشفافية والنزاهة و استحضار املصلحة العامة عند  الفعالية و الكفاءة و احرتام القانون و الحيادمبادئ
 أداء املهام،

   ة بني املواطنات واملواطنني لولوج الوظائف العمومية واإلنصاف يف تغطية الرتاب الوطني؛ااملساو مبادئ 

   .الحكامة الجيدة و النزاهة و الشفافية و ربط املسؤولية باملحاسبة 

 يني يف املناصب العليا و تعزيز آلية التعاقد من أجل جذب واستقطاب مراجعة املقتضيات املتعلقة بالتع
  والكفاءات العالية ؛  ؤهالتاألشخاص ذوي امل

  اعتامد نظام جديد لألجور يرتبط بالوظيفة و يثمن االستحقاق والكفاءة عىل أساس تصنيف موضوعي
 وعقالين للوظائف مع تحديد القيمة الفعلية لكل وظيفة؛

 ترقية املوظفني يقوم عىل مبدأ الكفاءة والفعالية يف األداء؛ يد لتقييم وقرار نظام جدإ 

 عتامد سياسة التدبري التوقعي للموارد البرشية داخل االدارات من خالل تفعيل الدالئل املرجعية لتحديد ا
 ؛الوظائف و الكفاءات بهدف ضامن املالمئة بني التخصص والوظيفة وتدعيمها بربامج مالمئة للتكوين 

  ىل املناولة إلنجاز بعض أنشطة الدعم التي يقوم بها بعض املوظفون املرتبون يف السالمل الدنيا؛إاللجوء 

  دارات التي ىل اإل إتعزيز حركية املوظفني من خالل نقل فائض املوظفني من بعض اإلدارات العمومية
 يف املوارد البرشية مع اعتامد برامج مالمئة للتكوين؛ اتعاين خصاص

 امد سياسة جديدة يف مجال التكوين املستمر بأهداف محددة مرتبطة باملهام الجديدة لإلدارة وبنظام اعت
 ؛التقييم والرتقي للموظف
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  دارات وذلك عرب دعم وضع سياسة فعلية لالمتركز للقرارات املتعلقة بتدبري املوارد البرشية لكافة اإل
 عريف محدد ملهامها. بالوسائل الرضورية عىل أساس ت الالممركزةاملصالح 

  خالقيات و الشفافية :تعزيز األ 

حول محاور وبرامج مختلفة تهدف إىل ضامن خدمات جيدة  ملكافحة الفسادتتمحور االسرتاتيجية الوطنية 
املراقبة وربط املسؤولية و األخالق املهنية و إىل املعلومة  الولوجالشفافية و و تكريس اإلدارة اإللكرتونية و للمواطنني 
   .النزاهة يف عامل األعامل تشجيعوكذا تحسني تدبري الطلبيات العمومية و  ،تقوية املتابعات والردعو باملحاسبة 

لقيادة  ملكافحة الفساداللجنة الوطنية  إحداثولضامن حكامة قادرة عىل تفعيل هذه االسرتاتيجية تم 
رئيس السيد ومن املجتمع املدين يرتأسها مختلطة مكونة من القطاع العام والقطاع الخاص وهي لجنة  ،االسرتاتيجية

التحقق من التناسق و  بتحديد التوجهات االسرتاتيجية ،كل ستة أشهرالتي تجتمع  ،الحكومة. تقوم هذه اللجنة
  ضامن تتبع االسرتاتيجية و التنسيق و التحكيم.و العام 

جراءات إ مكانيات مهمة لتفعيل برامج و إتعبئة كام متت  ،مجموعة من الفاعلني لهذا الغرض، فقد تم إرشاكو 
  :املثال نذكر منها عىل سبيل

  ؛2015عدل يف شهر يونيو املكلفة بالوزارة الإطالق رقم أخرض للتبليغ عن الرشوة من طرف  

  تبة عن العمليات ساب الرضائب املرت تحايف معتمد ه كأساس ذمثان العقار و اتخاإطار مرجعي أل تعميم
  ؛2016العقارية يف جميع الرتاب الوطني سنة 

  بكامريات لتسجيل تزويد العنارص املكلفة باملراقبة لدرك املليك من خالل لمراقبة تشغيل كامريات تفعيل
  ؛يف طور التعميمتوجد هذه العملية تدخالتهم. و 

  لفات يف مجال التعمري و البناء الرامي املتعلق مبراقبة و ردع املخا 66.12املصادقة عىل القانون رقم
  ؛يحدد هذا القانون أدوار و مسؤوليات مختلف املتدخلني يف القطاعولحامية سالمة املواطنني و املباين. 

  املستشفيات واإلعالنيف الحراسة  طباءأ نرش الئحة األدوية املتوفرة يف املؤسسات الصحية و كذا الئحة 
  عن برنامج العمليات الجراحية لتكريس مبدأ الشفافية يف املستشفيات العمومية؛

  هيئة كصدور املرسوم املتعلق بإعادة تنظيم و تحديد اختصاصات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
  مستقلة ومحايدة؛

 رات،تعميم شبكات وضع الشكايات عىل الخط عىل مستوى البوابات االلكرتونية لجميع الوزا  

 يف جميع اإلدارات العمومية التدبري تعميم وحدات التدقيق و مراقبة.   

هكذا و    وسع نطاق.أ طار تعزيز الشفافية، كرس الدستور حق املواطن يف الولوج اىل املعلومة عىل إهذا، ويف 
رسات ادمو يقرتح مرشوع القانون املتعلق بالحق يف الوصول إىل املعلومة الذي كان موضوع مشاورات وطنية 

جل تقديم نتائج رسيعة عىل أ مطولة بني وزارية، مقاربة مزدوجة ترمي اىل تشجيع النرش االستباقي للمعلومة من 
  .املدى القصري و متكني املواطن من طلب الحصول عىل املعلومة من مختلف االدارات املركزية و املحلية
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ة لالسرتاتيجية الوطنية ملحاربة الرشوة و رافعة مهمة وتشكل مأسسة الحق يف الحصول عىل املعلومة دعامة أساسي
لنرش الشفافية واملساءلة يف املصالح العمومية و متكني املواطن من املشاركة الفعالة يف السياسات العمومية و كذا 

  ..تحسني مناخ االعامل

 3.1.4.IIIاإلنسان حقوق وتعزيز القضاء إصالح 

1.3.1.4.III  القضاءإصالح  

إصالح القضاء أحد املحاور األساسية للربنامج الحكومي الرامي إىل إقرار دولة الحق وإرساء السلم  يشكل
قضائية مستقلة عن السلطة الاالجتامعي، وحامية حقوق والتزامات املواطنة واالرتقاء بالقضاء إىل سلطة مستقلة "

  .من الدستور) 107 الفصلالسلطة التنفيذية" (عن السلطة الترشيعية و 

شمل ثالثة أسس تهم بنايات قادرة عىل تقديم  2013وللتذكري، فإن إصالح منظومة العدالة الذي انطلق سنة 
الخدمة للمواطن وموارد برشية كافية ومؤهلة وقضاء مستقل يتسم بالصدق والكفاءة ويهدف إىل تحقيق 

 األهداف الرئيسية اآلتية:

 السلطة القضائية وعىل الخصوص من خالل ضامن االستقالل اإلداري واملايل للمجلس  يةتقوية استقالل
 األعىل للسلطة القضائية

الصادر املتعلق باملجلس األعىل للسلطة القضائية  100-13ويف هذا الصدد، فإن القانون التنظيمي الجديد رقم 
هم وتعيينهم يتوخاصة فيام يتعلق باستقالل يسهر عىل تطبيق الضامنات املمنوحة للقضاة 2016غشت  18بتاريخ 

  انضباطهم.وترقيتهم وإحالتهم عىل التقاعد وكذا 

تتعلق  كل مسألةحول  مفصلةاملجلس آراء  يبديالربملان، أحد مجليس  وأ الحكومة  وأ جاللة امللك من  طلببو 
وضعية القضاء ومنظومة تقارير حول منه بادرة مبهذا املجلس يضع و فصل السلط. أبالعدالة مع مراعاة مبد

  .املالمئةتوصيات العدالة ويصدر ال

الغرفة اإلدارية مبحكمة أمام  طعنللقابلة املجلس  الصادرة عنالفردية املتعلقة بالوضعيات قرارات امل غري أن
  .النقض

ة  التنسيق يف يمسؤول يهاتعهد إلة مشرتكة بني املجلس والوزارة املكلفة بالعدل أ هي تم إحداثوباإلضافة إىل ذلك، 
  مجال اإلدارة القضائية.

املتعلق بالنظام األسايس للقضاة يهدف أساسا إىل ترسيخ مبدأ  106- 13رقم  التنظيمي وتجدر االشارة إىل أن القانون
 هموالتزاماتهم حقوق التنصيص عىل ، فضال عن هذه الهيأةلتقييم  موضوعية ، ووضع معايريهيئة القضاةوحدة 
  أمثل ملسارهم املهني. وتدبري

الوكيل العام ينص عىل أن  2017أبريل  03بتاريخ  1.17.10فيام يخص النيابة العامة، يجب التذكري بأن الظهري رقم 
وحامية النظام  سريهااألول عن حسن القضايئ يتوىل رئاسة النيابة العامة وهو املسؤول للملك لدى محكمة النقض 

  تهم.العام وحقوق املواطنني وحريا
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 30بتاريخ  1.17.45الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  33.17، يجب التذكري بالقانون رقم الصدد ويف هذا 
املتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إىل الوكيل العام للملك لدى محكمة  2017غشت 

، الذي نص عىل متكني هذه الهيئة لنيابة العامةا النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة
  القضائية من املوارد البرشية واملالية الالزمة ألداء عملها وفق مبدأ دولة القانون.

  يف قضايا الجرائم املالية  ترية البتخاصة عرب رفع و استمرار تخليق منظومة العدالة والحياة العامة
جلس املقضاة من طرف دراسة إمكانية تقديم الجرائم الجنائية واالقتصادية مع األطراف املعنية عن طريق 

  .لحسابات مبارشة أمام النيابة العامةعىل لاأل 

 من خالل مراجعة قانون املسطرة الجنائية من أجل حامية  تعزيز الحامية القضائية للحقوق والحريات
  حقوق وحريات املواطنني وتعزيز ضامنات عدالة مستقلة وناجعة ومحاكمة عادلة.

 الذي يكفله القانون لكل شخص   االرتقاء بفعالية ونجاعة العدالة وتسهيل الولوج إىل الحقوق والعدالة
من الدستور) حيث تنص هذه  118 الفصل يها له القانون (من أجل الدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحم

املادة عىل أن لكل شخص الحق يف محاكمة عادلة ويف حكم يصدر يف غضون فرتة زمنية معقولة وأن 
  من الدستور). 120الفصل  حقوق الدفاع مضمونة يف جميع املحاكم (

 ضامن الشفافية والنزاهة بالنسبة من خالل تأهيل املوارد البرشية عرب  القدرات املؤسساتية تعزيز
للمباريات وتحسني مساطر االنتقاء بالنسبة للمسؤولني وتعميم التكوين املستمر والتخصيص لفائدة 

  القضاة وكتاب الضبط وكذا تعميم التكوين يف مجال اإلدارة القضائية لفائدة املسؤولني القضائيني.

 استعامل التكنولوجيا الحديثة يف أفق تحقيق املحكمة  من خالل تعزيز اإلدارة القضائية وتعزيز حكامتها
كام تم االتفاق مع ، تفحص السجل العديل أو السجل التجاري عن بعدلدى سيتم  .2020الرقمية لسنة 

  املوثقني من أجل تبادل املعلومات ذات الطابع القضايئ مع املحاكم عرب الوسائل االلكرتونية.

ترسيع وتحسني مستوى البنيات التحتية للمحاكم عرب إعطاء االنطالقة لبناء  وموازاة مع ذلك، سيتم العمل عىل
  العديد من املحاكم ومحاكم األرسة أو مراكز القضاة املقيمني وكذا تعميم العتاد املعلوميايت.

2.3.1.4.III حقوق اإلنسان  

 وكرامة حقوق بصون منه يتعلق ما والسيام ، 2021-2017 الحكومي الربنامج من األول املحور تضمنه ملا تنفيذا
 تهم: إجراءات باتخاذ الحكومة تعهدت املدين، املجتمع دور وتعزيز واملساواة، الحريات وتعزيز املواطن

 اسرتاتيجي مخطط وفق اإلنسان حقوق مجال يف مندمجةتعتمد عىل مبادئ  حكومية سياسة اعتامد 
ه تنفيذ يف والرشوع اإلنسان وحقوق الدميوقراطية يف مجال املخطط الوطني تحيني . وهكذا سيتمتشاريك
 ؛ 2018سنة  من ابتداء

 حقوق للنهوض بثقافة املواطنة األرضية مضامني وفق واإلنصاف واملساواة اإلنسان حقوق قيم تعزيز 
 ؛ املغرب عليها التي صادق التفاقيات الدوليةاململكة وا دستور مع يتالءم مبا اإلنسان

 اإلنسان حقوق مجال يف العاملة املؤسسات الوطنية تطوير يف واملساهمة القانوين اإلطار تعزيز. 
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  لتنفيذ هذه اإلجراءات، وضعت الحكومة مخطط عمل يقتيض تحقيق األهداف الخمسة التالية: و

 مجال يف الوطني طخطامل تحيني من خالل اإلنسان حقوق مجال يف االسرتاتيجي خططامل اعتامد 
و تتبع تنفيذ مخطط العمل املتعلق بتتبع  2021- 2018 اسرتاتيجية  كرؤية اإلنسان وحقوق الدميقراطية

 اإلنسان؛ لحقوق املتحدة آليات األمم عن التوصيات الصادرة

 يف هذا  تنسيقال تعزيزعرب ن اإلنسا حقوق مجال يف العمومية السياسات وتقييم وتتبع وتنفيذ إعداد
 ؛ وق اإلنسانيف نرش ثقافة حق املساهمةالشأن و 

 يف مجال  املؤسسايت اإلطار تعزيز مواكبةعن طريق  بها والنهوض اإلنسان حقوق حامية آليات عزيزت
 ؛والطعون إحداث آليات الحامية تتبعو  حقوق حامية

 الحوار تعزيزخاصة عرب  اإلنسان حقوقالعاملني يف مجال  الوطنيني الفاعلني مع والرشاكة الحوار اعتامد 
 يف العاملة املدين املجتمع ملنظامتوتقوية الرشاكات والدعم املقدم   الحكومية املنظامت غري مع والتعاون

 ؛ اإلنسان حقوق مجال

  القضايا عن الدفاعن من خالل اإلنسا حقوق مجال يف الدوليني الفاعلني مع والتفاعل التعاون تعزيز 
 من اإلنسان حقوق لقضايا السيايس للتوظيف التصدي خالل من الوطنية، وحدتها والسيام للمملكة العادلة

 فتح، من خالل الحكومية غري الدولية املنظامت مع التفاعل تعزيزو  للمملكة الرتابية خصوم الوحدة طرف
 .اإلنسان باملغرب حقوق وضعية حول بخصوص تقاريرها واألجوبة الردود وتقديم حوارات

4.1.4.III  التشاركية الدميقراطية تعزيز 

يف إطار الوفاء بالخيار املتمثل يف بناء نسيج جمعوي عرصي يضع املشاركة املواطنة و الدميقراطية التشاركية يف 
واصلت الحكومة مجهوداتها يف تعزيز مشاركة املواطنني يف الحياة العاّمة و ذلك عرب  صلب السياسات العمومية ،

  دعم أدوار مكّونات املجتمع املدين.

  نذكر ما ييل :  2017سنة من أبرز إنجازات 

  والذي تتمثل مهمته يف توفري " تصال ومواكبة جمعيات املجتمع املديناال مركز " تطوير جودة خدمة ،
املعلومة واالستشارة القانونية ذات الصلة مبناحي الحياة الجمعوية وتعزيز إدراك وقدرات جمعيات 

  املجتمع املدين القانونية؛

  لكرتونية (اإلوابة عمل الباستدامة السهر عىلassociations.ma-www.charaka( التي أحدثت يف إطار 
تعزيز الحكامة الحكومية والتي تهدف إىل تحسني الولوج إىل املعلومة و  رشاكة بني الدولة واملنظامت

 ؛هيئات املجتمع املدينيف الحصول عىل التمويل لفائدة الجيدة و الشفافية 

  الحكومية؛ الهيئاتعقد لقاءات تكوينية خاصة باملستشارين يف الشؤون الربملانية والتواصل لدى 

 إصدار دالئل حول الدميقراطية التشاركية؛ 

  : ما ييل عىل  2018لسنة  الحكومة عملسريتكز مخطط 



2018 مرشوع قانون املالية لسنة 
 

 
120

 املساهمة يف إرساء لجنة العرائض وتدبري كتابتها؛ 

 اسرتاتيجية تواصل حول اإلطار القانوين املتعلق باملشاركة املواطنة؛ بلورة وتنفيذ 

 لتعزيز قدرات الفاعلني الجمعوين يف مجال الدميقراطية التشاركية؛اسرتاتيجية  تنفيذ 

 ) إطالق مرشوع تطوير بوابة إلكرتونيةe-participationخاصة باملشاركة املواطنة (. 

التنسيق بني الجهاز التنفيذي و  عربمع الربملان،  ةعالقاليف الشق املتعلق ب الجهودباملوازاة مع ذلك، ستتم مواصلة 
الترشيعي و السهر عىل تسهيل العالقة بني هاتني السلطتني، و تعزيز التفاعل اإليجايب مع املبادرات الترشيعية 

 .وإيالئها العناية الالزمة

5.1.4.III الديني املجال عىل اإلرشاف   

و  ، أمري املؤمنني ، اعتمد املغرب اسرتاتيجية متكاملة وشاملةللتوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللةتبعا 
  : متعددة األبعاد إلصالح الحقل الديني ترتكز حول ثالث برامج أساسية 

 التأطري الديني؛  

 األماكن الروحية والثقافية؛  

 .التكوين والتعليم الديني  

  ت التالية : باإلنجازا 2017متيزت سنة 

  : التأطري الديني  

  والديني املغريب من خالل إعطاء انطالقة بناء وترميم مجموعة  الروحيتكريس اإلشعاع الدويل للنموذج
وكذا تعزيز التعاون مع الدول األجنبية  ،)تنزانيا، غينيا وساحل العاج (من املساجد يف البلدان اإلفريقية 

مرشدة مرشد و إمام و   900 ، حوايل2017 من خالل تكوين، سنةيف املجال الديني عىل وجه الخصوص 
 مبعهد محمد السادس لتكوين األمئة واملرشدين واملرشدات؛

  مواصلة املجهودات املتعلقة بتحسني الوضع املادي للقيمني الدينيني وتعزيز الخدمات االجتامعية املوفرة
اريف التأمني الصحي األسايس والتكمييل لھم خاصة من خالل الرفع من التعويضات املقدمة وتحمل مص

بلغ عدد املستفيدين من التغطية الصحية، إىل  (عرب إبرام اتفاقيات مع مجموعة من مقدمي الخدمات 
 ؛)قيم ديني 67.271 ممستفيد منه 244.034، حوايل 2017حدود مارس 

 ملايل للمراكز الثقافية تعزيز التأطري الديني للجالية املغربية املقيمة بالخارج من خالل الدعم ا
 والجمعيات ذات الطابع الديني والروحي ؛

  إمام مرشد   150(سنويا  250املرشدات حيث بلغ عدد املستفيدين و مواصلة برنامج التكوين األويل لألمئة
 .)مرشدة  100و
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 : األماكن الروحية والثقافية  

  اث املايئ رت حفظ الذاكرة وتقييم التدشني متحف محمد السادس لحضارة املاء باملغرب الذي يهدف إىل
 املغريب؛

  05مساجد باملجال الحرضي و  07 (مسجدا  13تقوية البنية التحتية الروحية والثقافية من خالل بناء 
 مسجدا تاريخيا؛ 16وترميم  )همشة و مسجد يف املجال القروي مساجد باألحياء امل

  ور وابن سليامن وقلعة الرساغنة وطنجة ومراكش مركبات دينية وثقافية بالناض 6مواصلة برنامج بناء
  مركبات دينية وثقافية بابن سليامن ومراكش والناضور؛ 3والحسيمة وتجهيز 

  وخاصة ترميم رضيح سيدي بنعارش مبدينة لألحباساملباين الرتاثية مجموعة من  ترميممواصلة برنامج ،
مبدينة تطوان، ورضيح موالي إسامعيل مبدينة مكناس وسيدي عيل أوبراهيم  سال، والزاوية التيجانية

 مبدينة خنيفرة ومدرسة بن يوسف مبدينة مراكش .

  : التكوين والتعليم الديني 

  ومدرسة العلوم اإلسالمية جامع القرويني إعادة تنظيم بعض املؤسسات التابعة لجامعة القرويني خاصة
ع القرويني، والتي يرجع تاريخ دارس العتيقة مبدينة فاس التابعة لجامبالدار البيضاء مع تأهيل امل

 مدرسة الصفارين واملدرسة املحمدية ومدرسة السباعيني (تأسيسها إىل القرن الرابع عرش الهجري
  واملدرسة املصباحية )؛

  ميم وتھيئة مؤسسات منوذجية، باإلضافة إىل تر  03تأھيل مؤسسات التعليم العتيق من خالل إطالق بناء
 العديد من املؤسسات؛

  27.852مواصلة إعطاء املنح لطلبة وتالميذ مؤسسات التعليم العتيق الذين عرف عددهم تطورا من 
 ؛ 19% أي بارتفاع يقدر بنسبة  2017برسم  33.232إىل  2016تلميذ وطالب برسم سنة 

 مستفيد  300.000من عدد املستفيدين من برنامج محو األمية باملساجد، للوصول إىل أزيد من  الرفع
مع مشاركة مهمة للنساء  )مستفيد باملستوى الثاين 65.132مستفيد باملستوى األول و 237.567 (سنويا 

  ؛ 95 %نسبة تسجيلهن اللوايت بلغت 

 وضعيتهم املادية.  مواصلة تأهيل موظفي مؤسسات التعليم العتيق وتحسني 

  عىل املحاور األساسية التالية : 2018سريتكز برنامج العمل برسم سنة 

  مواصلة مشاريع بناء املساجد يف البلدان االفريقية وكذا إمتام بناء املركب الديني و الثقايف بانجمينا
  بتشاد؛

  ي وتأهيل مجموعة من مسجد تاريخ 14مسجدا يف املناطق الحرضية والقروية، ترميم  23برمجة بناء
  املساجد اآليلة للسقوط؛

  للتعليم العتيق بكل من الحسيمة، الداخلة وتاونات؛ مؤسسات 03برمجة بناء  
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  برسم مواصلة الجهود الرامية إىل الرفع من عدد املستفيدين من برنامج محو األمية باملساجد، للوصول
  مستفيد سنويا؛ 300.000مستفيد أي  1.500.000إىل أزيد من  2020-2015الفرتة 

  إمتام مشاريع بناء وتجهيز املركبات الدينية والثقافية وإطالق أشغال بناء مجموعة مشاريع جديدة خاصة
 مركب أكادير؛

  ثقافية خاصة رضيح موالي إسامعيل مبكناس ومدرسة بن مباين تراثية روحية و إمتام مشاريع ترميم
 يوسف مبراكش ؛

 الجهود الرامية إىل تحسني الوضعية املادية وتوسيع الخدمات االجتامعية املقدمة لفائدة القيمني الدينني. مواصلة

2.4.III  الهيكلية اإلصالحات مواصلة  

1.2.4.III  التقاعد نظام إصالح  

اعتمدت الحكومة يف إطار تفعيل اإلصالح املقيايس لنظام املعاشات املدنية، وبغية متديد أفق دميومة هذا النظام، 
  االجراءات التالية :

  سنة بالنسبة للمنخرطني يف نظام املعاشات املدنية بصفة  63الرفع من حد سن اإلحالة عىل التقاعد إىل
مكانية التمديد إذا اقتضت إمع  2017تدريجية، مبعدل ستة أشهر عن كل سنة ابتداء من فاتح يناير 

 رضورة املصلحة ذلك.

 بصفة تدريجية عىل مدى 10% بدال من 14طاعات واملساهامت برسم املعاش إىل الرفع من نسبة االقت %
  :% بالنسبة للمشغل)4% بالنسبة للمنخرط و 4( أربع سنوات

 11%  ؛2016دجنرب  31ابتداء من فاتح شتنرب إىل  

 12 ؛2017دجنرب  31% ابتداء من فاتح يناير إىل  

 13 ؛2018دجنرب  31% ابتداء من فاتح يناير إىل  

 14%  2019ابتداء من فاتح يناير. 

  توسيع قاعدة احتساب معاش التقاعد عىل أساس متوسط عنارص االجرة التي خضعت لالقتطاع من أجل
 شهرا االخرية من الخدمة الفعلية املنجزة، وذلك بصفة تدريجية عىل مدى أربع سنوات : 96املعاش برسم 

 24 ؛2017 شهرا بالنسبة للمحالني عىل التقاعد خالل سنة  

 48   ؛2018شهرا بالنسبة للمحالني عىل التقاعد خالل سنة  

 72  ؛2019شهرا بالنسبة للمحالني عىل التقاعد خالل سنة 

 96  2020شهرا بالنسبة للمحالني عىل التقاعد ابتداء من سنة. 
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  فاتح ابتداء من   2% من االجر املرجعي اىل 2,5% خفض النسبة املئوية املعتمدة الحتساب املعاش من
  .%2من االجر املرجعي بدال من   1,5 %. ويف حالة التقاعد النسبي، تم تقليص هذه النسبة إىل 2017يناير 

  3درهم يف الشهر بصفة تدريجية عىل مدى  1500درهم اىل  1000الرفع من مبلغ الحد األدىن للمعاش من 
 من الخدمة الفعلية :سنوات  10 عىلقضاء ما ال يقل  سنوات رشيطة

 1200   ؛2016دجنرب  31إىل شتنرب درهم ابتداء من فاتح  

  1350  ؛2017دجنرب  31درهم ابتداء من فاتح يناير إىل  

 1500    2018درهم ابتداء من فاتح يناير. 

 : الرفع من مدة الخدمة الفعلية املطلوبة الستحقاق املعاش قبل بلوغ سن االحالة عىل التقاعد كام ييل 

 24  سنة؛ 21بدال من سنة بالنسبة للذكور  

 18 سنة. 15بالنسبة لإلناث بدال من  سنة  

، 2022بدال من سنة  2027جراءات املذكورة أن متكن من متديد تاريخ نفاذ احتياطيات النظام إىل سنة إل ومن شأن ا
  .2066٪ يف أفق سنة 53بنسبة  العجز املرتاكمباإلضافة اىل  تقليص 

  مليار درهم. 35,4حوايل   2022-2016لإلشارة، يكلف هذا اإلصالح املقيايس ميزانية الدولة برسم الفرتة 

مبارشة إصالح شامل ومستدام ألنظمة التقاعد باعتامد إصالح بنيوي يرتكز عىل نظام  تعتزم الحكومةو هذا 
  بقطبني:

  شملنح رواتب التقاعد ويام الجامعي ملعام : يتكون من الصندوق املغريب للتقاعد والنظالقطاع القطب 
 موظفي القطاع العام وشبه العام؛

  الصندوق الوطني للضامن االجتامعي والصندوق املهني املغريب للتقاعد،  ضم: يالقطاع الخاصقطب
 .ويشمل أجراء القطاع الخاص و ميكن متديده بصفة تدريجية اىل غري األجراء

  صالحي أن يوفر لبلدنا منظومة تقاعد متامسكة ومستدامة.هذا، ومن شأن استكامل هذا الورش اإل 

2.2.4.III  الرضيبي اإلصالح  

، إىل تحسني جودة الخدمة املقدمة للملزمني  2017اإلجراءات واإلصالحات التي تم اتخاذها برسم سنة أهم تروم 
  الرضيبية.وتعزيز أسس الحكامة الرضيبية الجيدة وكذا ترسيع التحول الرقمي لإلدارة 

 ،سيتم باألساس، العمل عىل مواصلة اإلجراءات املتعلقة بتخفيض  عىل مستوى تحسني جودة الخدمة
ة عىل القيمة املضافة وكذا طلبات اسرتداد الرضيب معالجةمخزون وآجال معالجة الشكايات وتقليص آجال 

 ث خدمات جديدة عرب الخط.تنفيذ نظام تصنيف املقاوالت، باإلضافة إىل تعزيز رقمنة الشهادات وإحدا
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  ،يتعلق األمر مبواصلة إعادة تنظيم املصالح الرضيبية الجهوية عىل مستوى تعزيز أسس الحكامة الجيدة
وتحسني عملية التعاقد مع املديريات املركزية والجهوية، إضافة إىل تعزيز سياسة القرب ومواصلة المتركز 

 هوية.املديريات الجلفائدة  تدبري الشؤون اإلدارية

 باألساس عرب:عىل مستوى ترسيع التحول الرقمي لإلدارة الرضيبية ،  

 مواكبة تعميم إجبارية اإلقرار االلكرتوين، واألداء اإللكرتوين للرضائب والحقوق والرسوم؛ 

  مواصلة تعزيز "النظام املندمج لفرض الرضيبة" عرب إغناء الربامج املخصصة للمنازعات اإلدارية والقضائية
 ملراقبة الرضيبية والرضيبة املحلية؛وكذا ا

  إطالق منصة« Simpl-Timbre »  ؛املخصصة لإلقرار وأداء حقوق التمرب 

 .إغناء وتعميم نظام املعلومات املساعد عىل اتخاذ القرار 

 من خالل اإلجراءات التالية:عىل مستوى تأطري وتقوية نظام املراقبة الرضيبية ، 

  جل برمجة امللفات الواجب فحصها ؛تحسني نظام تحليل املخاطر من أ 

 حوسبة عملية الفحص؛ 

  الوثائق؛  أساس عىلتفعيل املراقبة 

 مراجعة آجال الفحص والتبليغ؛ 

  تعزيز تبادل املعطيات مع باقي اإلدارات املعنية بغية الحد من الغش الرضيبي عالوة عىل برمجة وإدارة
 الفحوص املشرتكة.

 األمر أساسا بـ: ، ويتعلقعىل مستوى تحسني التحصيل 

 إعداد وإنشاء لوحات قيادة متكن من تتبع إنجازات املخطط السنوي للتحصيل؛ 

 إحداث مصالح جهوية لتتبع التحصيل؛ 

  التزويد باملعلومات الرضورية املتعلقة بتحصيل الباقي تحصيله؛ قصدتطوير الرشاكات 

 اإلعداد لتطبيق املخطط املحاسبايت الجديد للدولة؛ 

 رد البرشية املكلفة بالتحصيل وتطوير قدراتها.تعزيز املوا 

  باألساس: 2018وتهم اإلجراءات املتعلقة بتحديث اإلدارة الرضيبية واملقررة برسم سنة 

 سيتم العمل عىل رقمنة الشكايات وتقوية املساعدة املقدمة للملزم؛تحسني جودة الخدمة ، 
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 منهجية تدبري املرشوع وتقوية ثقافة وعملية  حيث سيتم الرتكيز عىل تنشيط تعزيز أسس الحكامة الجيدة
 التدقيق؛

  توحيد النظام املعلومايت، عرب استكامل أوراش دقة املعطيات وتعميم نظام األداء اإللكرتوين وإحداث
DATALAB ؛ 

 بة تقوية نظام املراقبة الرضيبية عرب األخذ بعني االعتبار توصيات التوأمة مع االتحاد األورويب يف مجال املراق
  وإحداث نظام للمعلومات.

3.2.4.III املقاصة إصالح  

مكلفا وخاضعا  أصبحتطورات السوق العاملية خالل الخمسة عرش سنة األخرية محدودية نظام املقاصة الذي  أبانت
، 2012سنة  برسممليار درهام  56,6و 2011سنة برسم مليار درهام  52املقاصة  نفقات بلغت ،للتذكريللتقلبات. 

وهو ما شكل عبئا كبريا عىل مليار درهام،  200 ما يناهز 2015-2011الفرتة  خاللهذه النفقات  بلغت وهكذا
 جزء منهذه األموال يف االستثامر العمومي وتطوير البنيات التحتية أو تسديد ميزانية الدولة عىل حساب توظيف 

 .العموميالدين 

عىل املستوى امليزانيايت  ات عىل املدى املتوسط والبعيداملالية واالقتصادية لهذه النفقنعكاسات لإل  ونظرا
التوازنات املاكرواقتصادية وتعزيز  إعادة، وضعت الحكومة إصالح املقاصة من بني أولوياتها من أجل واالقتصادي

وأكرث إنصافا يرمي إىل تعزيز االستثامرات من جهة وحامية الطبقات االجتامعية الهشة  مدمجمنو اقتصادي 
 رية من جهة أخرى.والفق

، 2015، تم تحرير أسعار املواد النفطية السائلة يف شهر دجنرب 2012حذف الدعم تدريجيا منذ سنة هذا وبعد 
% سنة 1,4إىل  2012% من الناتج الداخيل الخام سنة 6,5املقاصة من  تحمالتتقليص  مكن مناليشء الذي 

2016. 

نفقات الدعم يف حدود املستويات التي  تقليصمن  هذا اإلصالحمن خالل  التي تم تحقيقهاو قد مكنت الهوامش 
الحفاظ عىل كام مكنت من  .يسمح بها قانون املالية وتصفية املتأخرات املرتاكمة برسم دعم املواد النفطية السائلة

وع ، سيشكل مرش ويف هذا الصددتعزيز امليزانية املخصصة للقطاعات االجتامعية. مجهود االستثامر العمومي و 
يف  ستمكنو بالطبقات االجتامعية الهشة والفقرية،  الخاصة وطنيةال معطياتللالسجل االجتامعي املوحد قاعدة 

  .ستهدفةلفائدة الفئات امل تدقيقااإلعانات االجتامعية بشكل أكرث  منح املستقبل من

  .اإلجراءات ويقدم التقرير حول املقاصة املرفق مبرشوع قانون املالية أهم التفاصيل بخصوص هذه

3.4.III  العامة السياسات فعالية تحسني  

1.3.4.III املالية لقانون التنظيمي القانون إصالح تنفيذ   

لقانون املالية. يف هذا  130.13، جهودها الرامية لتنزيل القانون التنظيمي رقم 2018ستواصل الحكومة، خالل سنة 
املقتضيات املتعلقة باعتامد التبويب امليزانيايت الجديد للنفقات حول حيز التنفيذ أن تدخل  الصدد، من املنتظر
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باإضافة إىل ذلك، سيتم الربامج وإعداد مشاريع نجاعة األداء من طرف القطاعات الوزارية واملؤسسات املعنية 
 القاعدة الجديدة الـمتعلقة بتحديد سقف ترحيل اعتامدات االستثامر.الرشوع يف اعتامد 

من شأنها إبراز  ماحيز التنفيذ دخول املقتىض املتعلق مبسك الدولة للمحاسبة العامة  2018سنة كام ستعرف 
  وتقييم ممتلكات الدولة.

وسيتم مواكبة تنزيل القانون التنظيمي لقانون املالية بعمليات تكوين تستهدف عىل الخصوص تقوية قدرات 
 ضامنتفعيل أحكام القانون التنظيمي و عن  الناتجةت التكوين املتدخلني يف املسار امليزانيايت و االستجابة لحاجيا

 صالح.إل استدامة ا

ة ي، مواصلة التواصل املؤسسايت حول القانون التنظيمي لقانون املالية بغا2018عالوة عىل ذلك، سيتم خالل سنة 
  .القانون التنظيمي لقانون املالية لذي أىت بهترسيخ النموذج التدبريي ا

2.3.4.III االجتامعي بالنوع الخاصة امليزانية تفعيل  

يندرج إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف مسلسل إعداد وتنفيذ امليزانية، ضمن مجموعة من املنجزات 
واإلصالحات التي عرفها املغرب خالل السنوات األخرية والتي تهدف أساسا إىل تقوية مبادئ املساواة واملناصفة بني 

  الجنسني.

املتعلق بقانون املالية مبثابة تتويج للمجهودات املبذولة يف هذا  130- 13القانون التنظيمي الجديد رقم يعد تبني و
املجال والتي تهدف أساسا إىل ترسيخ مبدأ املساواة يف النوع عرب التأكيد عىل إدماج هذا البعد يف الربمجة 

من القانون املذكور عىل أن يقرتن برنامج كل  39حيث تنص املادة رقم  ،والتخطيط امليزانيايت للقطاعات الوزارية
وكذا مؤرشات مرقمة لقياس النتائج املحصل عليها مع مراعاة  ،وزارة أو مؤسسة مبشاريع وأنشطة وأهداف محددة

  بعد النوع االجتامعي.

ختلف القطاعات الوزارية املعنية من أجل السهر عىل إدماج مقاربة النوع مللسيد رئيس الحكومة دورية ا ام وجهك
  األداء. ةية ومشاريع نجاعياتانيز االجتامعي عىل مستوى الكراسات امل

تم إطالق عدد من املراحل التجريبية ملقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية املتعلقة  ،ولتحقيق هذا الغرض
تتمثل محاورها الرئيسية يف  اقرتاح مشاريع وأنشطة  اوزاري اقطاع 23 امليزانية لفائدة بإدماج مقاربة النوع يف

و ذلك عرب  زانياتية ومشاريع نجاعة األداءيوأهداف ومؤرشات مدمجة للنوع االجتامعي عىل مستوى الربامج امل
  .البحث عن سبل إدماج مقاربة النوع االجتامعي يف التخطيط والربمجة امليزانياتية

  2013الذي أحدث يف فرباير مركز االمتياز الخاص مبيزانية النوع االجتامعي التابع لوزارة االقتصاد و املالية وسيقوم 
الدعم و  ما يخصبقيادة املراحل التجريبية املذكورة عرب املواكبة الالزمة ملختلف القطاعات الوزارية املعنية يف 

التحسيس و التكوين و التنسيق و االستشارة، حيث يعترب مبثابة أرضية لتنمية الخربات و تدبري املعارف وربط 
  العالقات بني مختلف الفاعلني يف مجال ميزانية النوع االجتامعي عىل املستوى املحيل والجهوي والدويل.
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من شأنها   عرفت عددا من األنشطة التيقد  2017و سنة  2014ما بني سنة  املمتدةاإلشارة إىل أن الفرتة  وتجدر
  م التجربة املغربية يف هذا املجال. اسقتتعزيز مقاربة النوع و 

 تفعيل رؤيتهيف إطار  بعدد من األنشطة من املزمع أن يقوم املركز، ف2018ربنامج العمل سنة أما بالنسبة ل
  :أهمهااملستقبلية من 

 ؛ 2إكرام "  مساواة دعم تفعيل الخطة الحكومية لل "  

  مواصلة أشغال تفعيل املراحل التجريبية إلدماج مقاربة النوع االجتامعي ضمن التخطيط االسرتاتيجي
  ؛والربمجة امليزانياتة للقطاعات الوزارية قصد تعميم هذا املسلسل عىل جميع القطاعات الوزارية

  ؛باملساواة وتحقيق املناصفة بني النساء والرجالتعزير دور املؤسسات و املقاوالت العمومية للنهوض  

 ؛ن،...)و املالية، الربملاني  والفاعلني (األطر الجمعوية، مفتش القيام بأنشطة تأطريية لفائدة  

  توقيع اتفاقيات الرشاكة مع الفاعلني املؤسساتيني (املندوبية السامية للتخطيط، املديرية العامة للجامعات
  ؛املحلية،...)

 التجربة املغربية وتقاسم الخربات يف مجال ميزانية النوع االجتامعي إضافة إىل تطوير نظام تدبري  تثمني
 .املعارف

3.3.4.III العمومية االستثامرات تدبري إصالح  

 العمومي. لالستثامر االعتامدات املوجهة تعبئة مجال يف مهمة مبجهودات األخرية، سنوات العرش خالل املغرب قام
 وبرامج قطاعية اسرتاتيجيات التحتية وتنفيذ البنيات يف كربى أوراش إطالق االستثامري املجهود هذا واكب وقد

  .ندمجةامل ةالحرضيالتنمية 

 اصبح حيث واملحيل، الجهوي املستوى عىل ملموس أثر االستثامري املجهود هذا لتعبئة كان ذلك، عىل وعالوة
 االجتامعية الفوارق ومحاربة ،الفقر من الحد إىل تهدف التي االجتامعية الربامج من مجموعة عىل يتوفر بلدنا

  .الولوج صعبة املناطق عن العزلة وفك ،واملجالية

 قيادة لتحسني إصالحات عدة يف الرشوع تم الجديد، الدستور مقتضيات ضوء وعىل املؤسسايت، املستوى عىل
 املتعلق الجهوية والقانون وورش املالية لقانون التنظيمي القانون إصالح والسيام العمومية السياسات ونجاعة
  .إلخ...والخاص العام القطاع بني الرشاكة بعقود

 االستثامرات نجاعة تحسني تروم جديدة إصالحات يف بالرشوع املغرب قام اإلصالحات، هذه مواصلة إطار ويف
  .عالية اندماج ياتوومست أقوى اقتصادي منو نسب تحقيق بهدف العمومية

 مساطر توحيد أجل من وقانونية مؤسساتية آليات وضع اإلصالح هذا إنجازاملتعلق ب العمل برنامج ويهدف
 تطوير عىل العمل مع موازاة وذلك الخصوص، بهذا الدولية املعايري إىل بالنظر االستثامر مشاريع تدبري وأدوات
 العمومية االستثامرات وتنفيذ وبرمجة انتقاء ملقاربة ومكتملة محينة رؤية ستوفر والتي ،للمشاريع بيانات قاعدة

  .الرتاب الوطني مستوى عىل وتوطينها اقتصادية- السيوسيو هامؤرشات وكذا
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دى ل القدرات تقوية بهدف للتكوين برنامج إعدادمن خالل  رييالتغ بإدارة يتعلق محورا العمل برنامج يخصصكام 
 يف املسؤولني انخراط تعزيز أجل من للتواصل برنامجو  العمومية، االستثامرات تدبري مجال يف املتدخلة الفئات كل

 الشغل فرص وعىل إحداث النمو عىل املرتقبة هوآثار  هرهانات حول العام الرأي وتحسيس املرتقب اإلصالح هذا
  .واالجتامعية االقتصادية املصالح وولوجها إىل مختلف للساكنة املعيشية الظروف تحسنيو 

4.3.4.III العمومية واملقاوالت املؤسسات مةاحك تحسني  

بتقوية فعالية منظومة مراقبة املؤسسات واملقاوالت  اأساساملتعلقة و  الجاريةتواصل الحكومة تنفيذ األوراش 
وتنويع مصادر متويل مشاريع االستثامر عرب  العمومية وتحسني حكامتها وكذا مواكبتها االسرتاتيجية والعملياتية

  تطوير الرشاكات مع القطاع الخاص.

 تحسني حكامة املؤسسات واملقاوالت العمومية وفعالية الرقابة املالية 

مير تحسني حكامة املؤسسات واملقاوالت العمومية وفعالية املراقبة املالية عرب إصالح منظومة الحكامة واملراقبة 
  .2012لة تفعيل ميثاق املامرسات الجيدة لحكامة هذه املؤسسات الذي أعطيت انطالقته سنة املالية ومواص

و ويطمح مرشوع القانون املعد يف هذا اإلطار إىل توضيح أهداف املراقبة ومسؤوليات مختلف الفاعلني املعنيني، 
صناف املؤسسات واملقاوالت إرساء تصنيف دينامي جديد يسمح بتحديد نوع املراقبة املطبقة عىل كل صنف من أ 

كموجه إىل تعزيز وإضفاء طابع الرسمية عىل دور الدولة باإلضافة العمومية عىل أساس معايري محكمة ومالمئة 
  اسرتاتيجي.

موازاة مع ذلك، سيتواصل مسلسل تنفيذ ميثاق املامرسات الجيدة لحكامة املؤسسات واملقاوالت العمومية خالل 
صادقة، من قبل املجالس التداولية للمؤسسات واملقاوالت العمومية، عىل مخططات عرب ترسيع امل 2018سنة 

  تحسني الحكامة ووضع مختلف آلياتها.

ويف السياق ذاته، ستتم مواصلة تعميم املامرسات الجيدة للحكامة والتي تهم بالخصوص تقوية التكوين لفائدة 
(تقارير، مواقع، منشورات...)، إضافة إىل التعميم التدريجي اإلعالم والتواصل املوجه لعامة املواطنني و  املدراء

  لتقييم حكامة املؤسسات واملقاوالت العمومية ونجاعة أداء مجالسها التداولية وأعضائها.

 املواكبة االسرتاتيجية والعملياتية للمؤسسات واملقاوالت العمومية : تعزيز التعاقد 

رامية إىل تعزيز منهجية التعاقد عرب تحديد نطاق املؤسسات واملقاوالت يف هذا اإلطار، ستتم مواصلة املجهودات ال
  العمومية املستهدفة وتقييم أفضل لاللتزامات املتبادلة املتعهد بها يف إطار عقود ــ الربامج.

باء واملاء وهكذا، يتواصل التقييم والتتبع الدوري لعقود ــ الربامج القامئة املربمة بني الدولة واملكتب الوطني للكهر 
الدولة ومجموعة بريد و  )2018ـ  2014الدولة ووكالة تهيئة ضفة أيب رقراق (و  )2017ـ  2014الصالح للرشب (

املكتب و  ) 2016ـ  2011الربامج املنتهية واملتعلقة بالخطوط امللكية املغربية ( - كذا عقود و )2017ـ  2013املغرب (
الوكالة و  )2015ـ  2008الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب (و  )2015ـ  2010الوطني للسكك الحديدية (

  ).2016ـ  2013املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء مبراكش (
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 تنويع مصادر متويل مشاريع االستثامر : دعم الرشاكة بني القطاعني العام والخاص 

 القطاعني العام والخاص إىل لعب دور مهم دينامية االستثامر العمومي، يرمي اللجوء إىل الرشاكة بنيتعزيز يف إطار 
يف ترسيع وترية تنفيذ برامج التنمية االقتصادية واالجتامعية عرب تفعيل مشاريع االستثامر الكربى التي من شأنها 

  تقوية التنافسية وتحسني مستوى جودة عيش املواطنني وإرساء توازن جهوي متجانس.

ملتعلق بعقود الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، فإن التقييامت ا 86.12وهكذا، وبعد صدور القانون رقم 
القبلية لعدة مشاريع التزال قيد الدراسة منها ما تم تقدميه أمام اللجنة بني ـ الوزارية املكلفة بالرشاكة بني 

لق بإدخال القطاعني العام والخاص. وتجدر اإلشارة إىل أن مجموعة أخرى من الدراسات توجد قيد االنجاز وتتع
لتكون موضوع هذه  الرشاكة بني القطاعني العام والخاص يف بعض القطاعات وتحديد املشاريع املؤهلةمبدأ 

  .الرشاكة

يتناول التقرير حول املؤسسات واملقاوالت العمومية املرفق مبرشوع قانون املالية بالتفصيل، أهم التدابري املتخذة  و
  يف هذا الشأن.

5.3.4.III العقارية ياسةسال إصالح  

  من أجل تحديث وتحسني تدبري الرصيد العقاري للدولة، تم فتح عدة أوراش مهيكلة تهم املحاور التالية:

  :هكتار  334,6متت تعبئة مساحة إجاملية قدرها ، 2017ماي من سنة  31إىل حدود  دعم االستثامر املنتج
االقتصادية واالجتامعية للبالد. وتهدف تعبئة هذا جل مواكبة ودعم جهود التنمية أ من عقارات الدولة من 

  . منصب شغل 7.327 و إحداثمليون درهم  2.768إنجاز استثامرات مببلغ  إىل الوعاء العقاري

يف إطار الرشاكة  2004فيام يخص دعم تطوير القطاع الفالحي، بلغت املساحة اإلجاملية املعبئة منذ سنة 
مرشوع  باستثامرات تقدر ب  737هكتار من أجل دعم  106.338ناهز بني القطاعني العام والخاص، ما ي

 منصب شغل. 53.159 إحداثمليار درهم، والتي من شأنها  23.4

تأجري طويل الويف هذا اإلطار، بلغت مساحة األرايض الفالحية املوضوعة رهن إشارة املستثمرين يف إطار  
ماليني درهم، و  305، من أجل استثامر إجاميل قدره 2017ماي من سنة  31هكتارا إىل حدود  1.162األمد 

   .مليون درهم 2.13منصب شغل، وإتاوة إيجار قدرها  491 إحداثبهدف 

، 2017ماي من سنة  31عالوة عىل ذلك، و يف إطار دعم إنجاز التجهيزات العمومية، تم إىل حدود 
 جهيزات العمومية.هكتارا لإلدارات العمومية قصد إنجاز هذه الت 36,2تخصيص حوايل 

 تحفيظ و تسجيل امللك الخاص للدولة،  متت مواصلة عمليات:  تصفية وحامية األمالك العقارية للدولة
تنسيق مع البو وذلك من خالل االستعانة باملساعدات التقنية الخارجية فيام يخص األشغال الطبوغرافية، 

ائطية وباقي املتدخلني، حيث سجلت املساحة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخر 
  .% 94اإلجاملية املحفظة وتلك التي يف طور التحفيظ ارتفاعا بلغ 

قاعدة املعطيات املتعلقة بالرصيد العقاري و تدبري وتتبع  راجعةمل الرامية كام متت مواصلة الجهود
 8.212متت معالجة  ،2017ر مايإىل حدود نهاية شهو مصالح الدولة،  من أجل حاميةالنزاعات القضائية 
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أشخاص ذاتيني  قبلاملحتل من و  اهكتار  82.403املقدر ب  رصيد األويلمن ال اهكتار  72.759هم ملف ي
 أو البيع أو اإلفراغ أو التأجري من خالل عملياتمن املجموع اإلجاميل) وذلك  % 88نسبة ب( أي  اعتبارينيو 

ملف لصالح الدولة  454 بشأنقضائيا باللجوء إىل مسطرة التقايض. كام تم الحكم أو  إعادة التأهيل
إجاملية  ملفا تهم مساحة 199 ام يخصفي ضدهاهكتارات مقابل الحكم  8.104ساحة إجاملية تقدر بـ مب

 .هكتار 1.529 تقدر ب

 سياق املتغريات ومسايرة أفضل  معالتدابري القانونية والتنظيمية  تكييف: من أجل تحسني الحكامة
للدينامية الوطنية لالستثامر واستجابة فعالة النتظارات الرشكاء، تم القيام بدراسة من أجل إعداد مدونة 

األنظمة واملساطر  ترتيبلدولة مكنت من تعريف امللك الخاص للدولة وتوضيح نظامه القانوين، مع امللك 
 . هاملتعلقة بتدبري 

والذي تم االنتهاء مبرشوع قانون مبثابة مدونة للملك الخاص للدولة وع هذه املدونة ولقد تم تدعيم مرش 
  من إعداده و عرضه عىل مسطرة املصادقة.

  املحاور التالية: 2018و يف هذا اإلطار، تهم املشاريع املربمجة برسم سنة 

  يف مواكبة السياسات  االستمرار و ذلك من خاللدعم االستثامر املنتج وإنجاز التجهيزات العمومية
و دعم إنجاز التجهيزات  القطاعية (السكن والصناعة ومخطط املغرب األخرض...) وبرامج التنمية الجهوية

 ؛العمومية

  لدولة وتصفية لالخاص ك لاملمواصلة الورش املتعلق بتحفيظ  عن طريقتصفية وحامية الرصيد العقاري
انون و تتبع مرشوع مدونة امللك الخاص للدولة وكذا الدفاع بدون سند وال ق العقارات املحتلةما تبقى من 

 عن مصالح الدولة أمام مختلف املحاكم.

و يتناول التقرير حول العقار العمومي املعبأ من أجل االستثامر املرفق مبرشوع قانون املالية بالتفصيل، أهم 
  التدابري املتخذة يف هذا اإلطار.

6.3.4.III  يةاألمن الحكامة تعزيز 

مكنت االسرتاتيجية األمنية املبنية عىل القرب والتواصل مع املواطن واملعتمدة من طرف املديرية العامة لألمن 
الوطني من تقوية التدخالت امليدانية للوقاية من الجرائم ومعاقبتها وتحديث البنيات األمنية وطرق عملها 

ام أثر إيجابا عىل جودة الخدمات األمنية املقدمة وتحسني الدعم التقني واللوجستييك للوحدات امليدانية، م
  للمواطن.

  ويف هذا اإلطار، تم وضع وحدات جديدة للتدخل عرب ما ييل:

  ،إحداث وحدات متحركة ألمن اإلغاثة بواليات األمن بالرباط ومراكش وعىل صعيد مقاطعة األمن بسال
 وذلك يف انتظار تعميم هذه الوحدات عىل املدى املتوسط؛
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  فرق جهوية للتدخل يف األعامل اإلجرامية الكربى، ومجموعتني للبحث والتدخل يف فاس وسال  7وضع
فرق جهوية للرشطة القضائية للقيام باألبحاث يف مجال الجرائم االقتصادية  4لفائدة التدخالت امليدانية و

 دف تحليل امليوالتوحدة جهوية للتحليالت واالحصائيات يف مختلف املجاالت األمنية به 19واملالية و
 الجديدة ؛  اإلجرامية

  ،انطالق برنامج معلوميايت لتجميع املعطيات البيومرتية بقنصليات املغرب بربوكسيل وأوريل وقريبا مبرسيليا
 وذلك بغرض ترسيع تسليم وثائق الهوية للمغاربة املقيمني بالخارج؛

  جيدة املعمول بها وذلك بكل من الرباط قاعات للمراقبة والتنسيق وفق املعايري التقنية ال 4إطالق
ساعة باتصاالت املواطنني وتدبري التدخالت األمنية يف عىل مدار الومراكش وسال ومتارة بهدف التوصل 

 الطريق العام؛

  عرض الدار البيضاءمب حة للمديرية العامة لألمن الوطنيلنسخة األوىل لأليام املفتو اتنظيم.  

يكلة نذكر منها عىل وجه ة، أطلقت املديرية العامة لألمن الوطني عدة اوراش مهعىل صعيد الوسائل اللوجستيكي
  :الخصوص 

  مرشوع بناء املقر الجديد للمديرية العامة بالرباط، الذي سيأوي جميع املديريات واملصالح املركزية لهذه
 للمعايري الهندسية واألمنية الواجب توفرها باملؤسسات الحساسة؛ ةباستجمع اإل املديرية، 

 وضع برنامج معلوميايت للتحديد الفوري للهوية مبطار محمد الخامس بالدار البيضاء؛ 

 تجديد بذلة موظفي األمن الوطني وتوابعها؛ 

 .مواصلة تقوية إمكانيات التدخل ووسائل النقل  

7.3.4.III  للمغرب الخارجي العمل وتعزيز الدبلومايس اإلشعاع 

الحفاظ عىل الوحدة الرتابية للمملكة و  إىليف مجال العمل الدبلومايس والتعاون الدويل اسرتاتيجية املغرب  تهدف
التعريف بصورة املغرب يف الساحة الدولية عرب تبني مقاربة تالئم تطور و إشعاع النموذج املغريب، و تواكب 

  ستفادة من الفرص املتاحة.اال لية املتسارعة، مع تغريات الجهوية و الدو امل

  :املحاور الرئيسية التالية تهموهكذا، فإن السياسة الخارجية املغربية 

  التعبئة املستمرة للدفاع عن الوحدة الرتابية للمغرب؛ 

  املغربدعم " عالمة "( label Maroc)؛ 

  تقوية إشعاع ومكانة اقتصادنا عىل املستويني دبلوماسية اقتصادية جديدة كفيلة بل ةاسرتاتيجي ةدفعاعطاء
 الجهوي و الدويل ، أخذا بعني االعتبار التغريات العميقة عىل الصعيد العاملي ؛

  دماجه يف بيئته األورو إ تطوير الرشاكات التي تربط املغرب ببلدان االتحاد األورويب، و ذلك يف إطار
 متوسطية؛
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  الرشكاء، سواء من الناحية السياسية أو االسرتاتيجية أو تعزيز وتوسيع عالقات املغرب مع مختلف
الصني والهند، وكذا البلدان األفريقية التي و  االقتصادية عىل غرار العالقات االسرتاتيجية للمغرب مع روسيا

توجت بعودة املغرب إىل االتحاد األفريقي و املوافقة املبدئية عىل انضاممه إىل املجموعة االقتصادية لدول 
 غرب أفريقيا؛

 .دعم وتشجيع الدبلوماسية الثقافية  

دبلومايس عىل  ملجهودأساسا بعودة املغرب إىل االتحاد األفريقي، والتي كانت تتويجا  2017وقد متيزت سنة 
اململكة بعد أعدتها التي  الجديدة االسرتاتيجية الدبلوماسية ومرتجام بذلكالجانب الناطق باإلنجليزية من أفريقيا، 

    ني عاما من الغياب.ثالث

وانعكس ذلك يف توقيع العديد  فريقي.ظلت اململكة حارضة بقوة يف أفريقيا عىل الرغم من غيابها عن االتحاد اإل 
كام أن الزيارات العديدة   من العقود مع رشكات أفريقية، ال سيام مرشوع إحداث مجمع إلنتاج األسمدة يف إثيوبيا.

السادس إىل رشق أفريقيا، ال سيام يف رواندا وتنزانيا و أفريقيا الوسطى (غابون التي قام بها جاللة امللك محمد 
العالقات السياسية مع هذه األجزاء من القارة، كام عززت الزيارات امللكية أيضا إحياء أدت إىل قد وزامبيا) 

  وساحل العاج ومايل. العالقات مع غرب أفريقيا، وهي منطقة نفوذ للمملكة، وال سيام مع غانا وغينيا كوناكري

ويتجه املغرب أيضا نحو الجانب اآلخر من املحيط األطليس، حيث يويل اهتامما خاصا لتعزيز التعاون يف مجاالت 
إن اهتامم اململكة ببلدان وهكذا ، فجنوب.  – املصالح املشرتكة مع بلدان أمريكا الالتينية يف إطار التعاون جنوب

ىل التصدي للنشاط املضاد للوحدة الرتابية يف املنطقة ومواصلة التنسيق الوثيق مع أمريكا الالتينية يهدف أساسا إ
لألمم املتحدة من أجل الحفاظ عىل دعمها للمغرب والقضية  بلدان أمريكا الالتينية األعضاء يف مجلس األمن

ت الدبلوماسية بني اململكة الوطنية. ويف هذا السياق، تم التوقيع يف نيويورك عىل اتفاق بشأن إعادة إقامة العالقا
  األمم املتحدة. منظمة وكوبا بني املمثلني الدامئني للدولتني يف

انخرطت بعد التقارب االسرتاتيجي مع الصني والهند، فالدبلومايس يف آسيا،  مجهودهيواصل املغرب من جهة أخرى، 
يعتزم املغرب تعزيز تعاونه مع و ) ، ( آسيان معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة أمم جنوب رشق آسيايف اململكة 

آسيا (إندونيسيا وماليزيا والفلبني وسنغافورة وتايلند وفيتنام  رشقالدول العرش األعضاء يف رابطة أمم جنوب 
مكافحة تغري املناخ، فضال عن و   الحرب ضد اإلرهاب،و التحدي األمني،  فيا يخصوبروناي وكمبودج وبورما والوس) 

  تصادي.تنمية التعاون االق

  نجازات، منها : ة إ بعد الحكومةويف مجال العمل الدبلومايس، قامت 

  الجهود املبذولة لتحسني الخدمات املقدمة للمغاربة املقيمني بالخارج من خالل تحسني جودة الخدمات
 بيداغوجية للتكوين -القنصلية عرب تخصيص العدد الكايف من املوظفني املؤهلني و كذا إنشاء واجهة فيديو
 يف مجال الخدمات القنصلية لفائدة موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدويل؛

   تعزيز حضور املغرب عىل الساحة الدولية من خالل مواصلة مساهمة اململكة يف املنظامت الدولية وفقا
 ظامت؛لتوجهات الدبلوماسية للمغرب بهدف زيادة تأثريه يف هذه املنلخدمة للمعايري املعتمدة وذلك 
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  الدوحة وواشنطن.و  ماالبوو  ليربفيلو  الدبلوماسية يف نواكشوط املراكزإنهاء اشغال بناء 

تعزيز  2018يف سنة  الحكومةومن أجل رفع تحديات السياسة الخارجية وتعزيز العمل الدبلومايس للمغرب، تعتزم 
 خطة عملها من خالل ما ييل:

  وذلك لصالح القضية الوطنية؛تعزيز حضور اململكة يف املنظامت الدولية  

  جميع البعثات الدبلوماسية واملراكز القنصلية؛ ليشملتوسيع برنامج الدبلوماسية باألهداف 

  إطالق مشاريع جديدة لتجديد ممتلكات الدولة املغربية يف تونس وستوكهومل والجزائر، فضال عن تأهيل
 سفارة؛ 44املباين التي تضم 

 لوماسية الجديدة مع احرتام اللمسة املغربية؛تأثيث وتجهيز املجمعات الدب 

 تعزيز مصالح البعثات الدبلوماسية واملراكز القنصلية باملوارد البرشية املؤهلة؛ 

تعزيز حضور املغرب يف أفريقيا من خالل متثيلياته الدبلوماسية وخاصة من خالل إطالق مشاريع بناء مجمعات 
  .باماكو وداكار، فضال عن إطالق أشغال بناء السفارة بأنقرةو  نياميو  انأبيدجو  دبلوماسية جديدة، خاصة يف املنامة

  

4.4.III  اكرواقتصاديةامل اتاستعادة التوازنمواصلة 

تعد مواصلة مجهودات االستعادة التدريجية للتوازنات املاكرواقتصادية من أبرز أولويات الربنامج الحكومي 
تدبري أمثل للتوازنات املاكرواقتصادية، تروم ل فعالة واستباقية ةميزانياتيالجديد، الذي يرمي إىل وضع سياسة 

  استعادة التوازن امليزانيايت يف ظل سياق يتسم بالعديد من الرهانات واإلكراهات والتحديات.

الحكومة توطيد املكتسبات املحققة يف مجال تدبري املالية العمومية، خاصة من خالل تعتزم من هذا املنطلق، 
شيد النفقات العمومية عن طريق تفعيل املبادئ املالية الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي لقانون مواصلة تر 

املالية، وذلك بهدف تحديث وتطوير منهجية إعداد وتنفيذ امليزانية وتعزيز فعالية النفقة العمومية وكذا وضع 
  آليات تقييم السياسات العمومية.

1.4.4.IIIيزانيايتاستعادة التوازن امل 

. وتنصب 2018من الناتج الداخيل الخام يف أفق  %3 ايت يف حدودضبط نسبة العجز امليزانيبالحكومة التزمت 
الجهود يف هذا اإلطار عىل مواصلة ترشيد منط عيش اإلدارة بغية توفري الهوامش املالية الالزمة وتوجيهها نحو 

  وط الحفاظ عىل استقرار توازن امليزانية.ضامن رش  وبالتايلتثبيت املجهود االستثامري للدولة، 

األخرية، حيث عرف األربع من جهة أخرى، البد من التذكري باإلنجازات اإليجابية التي تم تحقيقها خالل السنوات 
يف أفق بلوغ  2016سنة من الناتج الداخيل الخام  4,1العجز امليزانيايت انخفاضا ملحوظا يف مستواه ليسجل نسبة %

عود هذا اإلنجاز إىل املجهودات املبذولة من أجل التحكم يف تدبري النفقات العمومية وتحسني املوارد يو. %3نسبة 
  .العمومية
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وقد همت املجهودات املبذولة عىل مستوى النفقات مواصلة إصالح نظام املقاصة وترشيد نفقات التسيري وتعزيز 
فعالية نفقات االستثامر، باإلضافة إىل ضامن تدبري أفضل للتحويالت املوجهة للمقاوالت واملؤسسات العمومية وكذا 

للخزينة، وذلك عرب ربط حجم هذه التحويالت  مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية
  مبستوى فائض خزينتها وبوترية اإلنجاز الفعيل للربامج االستثامرية املوكلة لها. 

1.1.4.4.III التحكم يف النفقات  

عىل تفعيل مجموعة من التدابري التي  2018تحيل املذكرة التوجيهية بخصوص إعداد مرشوع قانون املالية لسنة 
من الناتج الداخيل الخام، وذلك من خالل تبني سياسة إرادية  %3حرص نسبة العجز امليزانيايت يف حدود من شأنها 

 لرتشيد النفقات العمومية تأخذ بعني االعتبار األولويات واالحتياجات. وتقوم هذه التدابري حول املحاور التالية:

 التحكم يف كتلة األجور، من خالل:  

 انون التنظيمي لقانون املالية املتعلقة بطابع محدودية نفقات املوظفني؛مواصلة تطبيق مقتضيات الق  

  حرص املناصب املالية يف الحد األدىن الرضوري لتحسني جودة الخدمات املقدمة للمواطنني مع العمل عىل
  استغالل اإلمكانيات املتاحة إلعادة االنتشار عىل املستوى الرتايب والقطاعي.

 ترشيد منط عيش اإلدارة :  

  يهم هذا اإلجراء مواصلة مجهودات ترشيد النفقات املرتبطة بتسيري اإلدارة، خاصة فيام يتعلق مبستحقات
املقرات اإلدارية  ئةداخل وخارج اململكة والكراء وتهياملاء والكهرباء واالتصاالت والنقل والتنقل 

ل والفندقة واقتناء واستعامل وتجهيزها وتنظيم الحفالت واملؤمترات والندوات، وكذا مصاريف االستقبا
  السيارات.

 وذلك عربتحسني فعالية نفقات االستثامر ،:  

  العمل عىل إعطاء األولوية للربامج واملشاريع موضوع اتفاقيات والتزامات موقعة أمام جاللة امللك، أو مع
  املؤسسات الدولية أو الدول املانحة ؛

  تطبيقا ملقتضيات القانون 2017خالل ما تبقى من أشهر سنة إعطاء األولوية لتصفية االعتامدات املرحلة ،
% من االعتامدات املفتوحة 30التنظيمي لقانون املالية بتحديد سقف االعتامدات املرحلة يف حدود 

نهاية سنة  إىل حدود . علام بأن االلتزامات املؤرش عليها والتي مل يصدر األمر برصفها2018ابتداء من سنة 
اعتامدات األداء املفتوحة  ضمنوجوبا  برمجتهاتم ت%، 30ترحيلها يف حدود سقف   يتم، والتي مل2017

  ؛2018برسم سنة 

 حرص االلتزامات املالية يف إطار االتفاقيات يف حدود االعتامدات املفتوحة برسم قانون املالية؛ 

 تها االجتامعية الحرص عىل توفر املشاريع االستثامرية املقرتحة عىل دراسات قبلية تثبت مردودي
واالقتصادية وأثرها املبارش عىل تحسني ظروف عيش املواطنني، مام سيسهل انتقائها. كام يتعني توفرها 

إنجاز االشغال) وضبط  تقدم عىل آليات دقيقة  تساعد عىل تتبع تنفيذها (عىل املستوى املايل ومن حيث
 كلفتها وآجال إنجازها؛
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  القانونية للعقار املخصص للمشاريع االستثامرية قبل الرشوع يف التقيد بالتسوية املسبقة للوضعية
ملتعلقة بنزع امللكية من أجل الترشيعية والتنظيمية اإنجازها، يف إطار احرتام املقتضيات الدستورية و 

 املنفعة العامة وااللتزام بتصاميم التهيئة؛

  .مواصلة اللجوء املعقلن للدراسات 

2.1.4.4.III تحسني املداخيل  

املداخيل الجبائية والجمركية والرفع من مردودية امللك  يف هذا اإلطار، ستواصل الحكومة جهودها الرامية لتعبئة
 الخاص للدولة وتطوير التدبري النشيط للمحفظة العقارية العمومية.

1.2.1.4.4.III الجبائية والجمركيةداخيل تعبئة امل  

 123,73مقابل ، 2017عند متم شهر غشت من سنة م مليار دره 132,28والجمركية  بلغت املداخيل الجبائية 
  مليار درهم. 8,55% أو زيادة 6,9، ، أي بارتفاع يناهز 2016مقارنة مع نفس الفرتة من سنة مليار درهم 

  .هذه املداخيل تفعيل التدابري املعتمدة بهدف تحسني وتقوية تحصيل 2018تواصل الحكومة برسم سنة سو 

2.2.1.4.4.III سني مردودية املحفظة والرفع من عائدات امللك الخاص للدولةتح  

 املصادرعتامد آلية لجرد وتحديد داخيل امللك الخاص للدولة، تم ابغية تحقيق الهدف الرامي لتحسني عائدات وم
يونيو  20أمالك الدولة. فإىل غاية  مستحقاتاملحتملة لإليرادات مع ضامن التتبع والتنسيق من أجل تحصيل 

  من الهدف املحدد). % 51مليون درهم ( أي بنسبة إنجاز بلغت  913، ارتفعت املبالغ املحصلة إىل 2017

و التي ال  والستينياتوعالوة عىل ذلك، ومن أجل التخلص من حظرية املساكن املشيدة خالل سنوات األربعينات 
، تم 2016اكن. وبرسم سنة تغطي مصاريف التسيري، رشعت الدولة يف نهج سياسة تهدف لتفويت هذه املس

، سجل عدد الوحدات املفوتة، 2016-2014فرتة المليون درهم. خالل  29مسكنا بقيمة إجاملية تناهز  280تفويت 
  .%240وحدة أي بنسبة  1322وحدة إىل  389املسرية من طرف رشكة "ديار املدينة"، ارتفاعا من 

III.3.2.1.4.4 العمومية إرساء سياسة التدبري النشيط للمحفظة  

- وبالخصوص، ما يعود للدولة بصفتها مساهام، رهانا مهام يف ما يتعلق بالرثوة السوسيو ،تشكل املحفظة العمومية
اقتصادية التي متلكها والتي تتجىل حاليا يف املساهمة املهمة يف تكوين الناتج الداخيل الخام ويف االستثامرات املهمة 

املساهمة يف فرص الشغل وكذا  إحداثيف  الذي تلعبه الوطني، والدور الرئييسها لفائدة االقتصاد تخولالتي 
  املنتظمة يف املوارد الجبائية وباقي العائدات املدفوعة للدولة.

عالوة عىل ذلك، فإن الدينامية املسجلة مبختلف القطاعات االقتصادية واملجسدة يف تحقيق املشاريع املهيكلة أدت 
يف  الخصوص، الفروع واملساهامتعىل فظة العمومية عرب إحداث هيئات عمومية جديدة و إىل تزايد عمليات املح

وعمليات إعادة الهيكلة (تحويل مقاوالت عمومية إىل رشكات مساهمة، عمليات االندماج، تجميع  الرأسامل
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، باإلضافة إىل املقاوالت العمومية...) وعمليات التفويت والتصفية أو حل بعض املؤسسات واملقاوالت العمومية
  بني القطاع العام والخاص.   ساهمةاملعمليات تطوير 

لذا فإن الدولة مطالبة بتدبري نشيط ملحفظتها من أجل التأقلم واتخاذ القرارات التي متليها الرهانات املتعددة 
  .ةمساهمحني تكون الدولة  وضعية، وخاصة كل بحسب

بتحديد العمليات والوسائل الرضورية لتأسيس  2013ة وقد سمحت الدراسة املنجزة حول املوضوع منذ سن
من التدبري. خاصة، تحديد اسرتاتيجية مساهامتية عمومية واعتامد إطار قانوين وتنظيمي مالئم  النوعوتفعيل هذا 

وتحديد الئحة أولية للمؤسسات واملقاوالت العمومية التي ميكن أن تخضع للتدبري النشيط وكذا وضع آليات 
 التتبع.للقيادة و 

  أهداف االسرتاتيجية املساهامتية العمومية 

 ،خلق القيمة عىل صعيد املقاوالت العمومية الرائدة 

 تنويع مصادر التمويل بغية تقوية القدرات االستثامرية للمقاوالت العمومية؛ 

  ؛ترشيد التدخل بالنسبة للممتلكات العمومية 

 .العمل من أجل إرساء مامرسات الحكامة الجيدة 

 نطاق للمؤسسات واملقاوالت العمومية الخاضعة للتدبري النشيط للمحفظة تحديد 

اعتامدا عىل أفضل املامرسات الدولية يف هذا املجال ومن أجل ضامن التتبع عن قرب لبعض الهيئات وتقديم قيمة 
الرهانات  من املؤسسات واملقاوالت العمومية ذات كونالئحة أولية تتمضافة حقيقية لها، فقد تم تحديد 

  اقتصادية املهمة عىل ضوء انتظارات الدولة املساهمة وكذا التزامات هذه الهيئات. - السوسيو

تلك املؤهلة رضورة فورية، خصوصا،  بشأنها النشيط للمحفظة تدبريالوقد وقع االختيار عىل الهيئات التي تبني أن 
ادة القرارات االسرتاتيجية أساسية بالنسبة لها، ملتدخلة يف القطاعات التجارية والتي تعد هيكلتها وقيمنها وا

و عمليات رأس املال  اجدمهمة  العمومية املمتلكاتتلك املتعلقة بو وخاصة عندما تكون الرهانات االقتصادية 
  متواترة ومعقدة.

 مرشوع قانون متعلق بالتدبري النشيط للمحفظة  

 الذي يأذن 39ـ89داد مرشوع قانون يعدل القانون رقم من أجل تقوية تأطري الوظيفة املساهامتية للدولة، يتم إع
املبادئ واآلليات  الكفيلة بتأطري وتنظيم الوظائف  مدرجاإىل القطاع الخاص  عمومية مقاوالتتحويل بمبوجبه 

األقلية، االندماج/االنفصال، الرفع من  أسهماألساسية املتعلقة بالتدبري النشيط للمحفظة (فتح الرأسامل، تفويت 
  رأسامل، إحداث رشكات تابعة، املساهامت يف رأسامل...).ال

ويقرتح مرشوع القانون منظومة قانونية ومؤسساتية متكن من ضامن قيادة أفضل للمحفظة العمومية ومن دمج 
إصالح اإلطار القانوين واملؤسسايت والتنظيمي الحايل لعمليات الخوصصة. وستسمح هذه املنظومة، من جهة، 

تأطري أحسن لعمليات إحداث رشكات تابعة وبت التفويت وتحقيق عمليات التحويل املناسبة، بتسهيل إجراءا
  .من جهة أخرى ،واملساهامت يف رأسامل واندماج املقاوالت العمومية
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2.4.4.III استعادة التوازنات الخارجية  

لقطاعية املوجهة نحو تسعى الحكومة الستعادة التوازنات الخارجية من خالل تقديم الدعم لالسرتاتيجيات ا
االستثامرات  الستقطابالتصدير، والتحكم يف الواردات ، ومواصلة الجهود الرامية إىل تحسني جاذبية املغرب 

  األجنبية وتعبئة التمويالت الخارجية.

) ممليار دره +15,5زيادة يف الواردات (  2017 سنةالخارجية لألشهر الثامنية األوىل من  املبادالتوتظهر نتائج 
 3,9قدره  مببلغأو %  3,2زيادة يف العجز التجاري بنسبة مام أدى ل) ، مليار درهم +11,6حجم الصادرات ( مقابل

 يف حدود، وبالتايل فإن نسبة التغطية استقرت مليار درهم 126,2ليصل إىل حجم إجاميل قدره  مليار درهم
%55,8.  

) لتصل مليار درهم +1,2( % 2,7الخارج بنسبة املقيمني ب وباإلضافة إىل ذلك، ارتفعت مداخيل تحويالت املغاربة
. من جهة أخرى، ارتفعت املاضيةمقارنة مبستواها يف السنة  2017غشت شهر مليار درهم يف نهاية  44,1إىل 

  .2017غشت  متم شهريف  مليار درهم 46,8، لتبلغ 5%املداخيل السياحية بنسبة 

مام ميكن  2017غشت شهر عند متم  مليار درهم  217,3ملة ما قدرهاالحتياطات الصافية من الع بلغتوهكذا 
  يوما من الواردات. 14أشهر و  5من تغطية 

1.2.4.4.III تنشيط الصادرات والتحكم يف تدفق الواردات 

مواصلة تفعيل السياسة التجارية الهادفة إىل تشجيع الصادرات والتحكم يف تدفق الواردات  2018ستعرف سنة 
  يشكالن عامال رئيسيا لتخفيض العجز التجاري و تقوية مساهمة التجارة يف النمو االقتصادي.ن االلذ

و ستعمل الحكومة عىل مواصلة سياسة تطوير العرض التصديري عن طريق تقوية نجاعة التدابري املواكبة 
التجارية واالنفتاح  للمقاوالت املصدرة و ترشيد و تعزيز انعكاسات برنامج إنعاش الصادرات و استكشاف الفرص

قيمة العىل أسواق تجارية جديدة و كذا تقوية تدابري اليقظة االسرتاتيجية والدراسات املتعلقة باألسواق ذات 
  عالية.التصديرية ال

وعىل مستوى التحكم يف الواردات، تتجىل أهم التدابري الحكومية بالخصوص يف ضبط الواردات و تنظيم مهنة 
تعزيز محاربة التهريب و تحسني فعالية إضافة إىل ترشيد حامية التجارة و رة الخارجية، الفاعل يف مجال التجا

  النظام املتعلق بحامية التجارة من كل أشكال املنافسة الغري القانونية.

2.2.4.4.III إنعاش االستثامرات األجنبية املبارشة 

تلعبه االستثامرات األجنبية املبارشة يف ترسيع النمو والتحول االقتصادي، تسعى جميع البلدان  نظرا للدور الذي 
عىل تحسني الجوانب الرئيسية التي تؤثر عىل خيارات املستثمرين األجانب من أجل ذلك وتعمل  هابلجإىل 

  لالستثامر بهذه البلدان .

نظيمية والترشيعية واملؤسساتية الرامية إىل تعزيز ويف هذا السياق، وضع املغرب سلسلة من اإلصالحات الت
 انفتاحه عىل السوق الدولية وخلق بيئة جذابة  لالستثامرات األجنبية املبارشة.
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، حيث عرفت ارتفاعا 2017 غشت شهرجيدا خالل الفرتة ما بني شهر يناير و  داءأ الصافية  و لقد عرفت التدفقات
  .2016 سنة من الفرتة نفس مع باملقارنة درھم مليار 4,1+ أو 29,8% قدره

3.2.4.4.III تعبئة التمويل الخارجي  

استكامل أهم إطارات الرشاكة التي تربط اململكة املغربية  مع مؤسسات التمويل الدولية والتي  2017عرفت سنة 
  مليار درهم. 9,5. وقد بلغ املبلغ اإلجاميل الذي متت تعبئته خالل هذه الفرتة حوايل 2017- 2014همت املرحلة 

 

ات ملندمجة وذلك عرب تشجيع وتقوية اإلطار هذا، واستهدفت هذه الرشاكات تعزيز السياسات القطاعية ا
لتقائية وتناسق السياسات العمومية. ويف هذا السياق، تم تحقيق مجموعة من ااملؤسساتية القامئة عىل أساس 

اإلنجازات همت عىل الخصوص تنمية وتحسني نجاعة عمل الدولة يف قطاعات الرتبية الوطنية والتكوين املهني 
امية االجتامعية و الربامج التي تتوخى تدعيم التكافؤ و املساواة وكذا مجال الهجرة والتشغيل و يف مجال الح

  والتنمية املجالية.
  

اإلشارة إىل أن تفعيل االلتزامات املتعهد بها مبوجب هذه الرشاكات قد مكن، من جهة، من االستفادة  ردوتج
تقوية و ع مختلف الرشكاء املعنيني بالتنمية مام ساهم يف تعزيز الحوار م ،الفعالة من عروض التمويل املتاحة

القدرات الوطنية فيام يتعلق بتدبري املالية العمومية. و من جهة ثانية، عرفت حكامة التمويالت الخارجية تحسنا 
  كبريا بفضل اعتامد آليات جديدة للتمويل موجهة نحو تحقيق النتائج.

  

اكتها االسرتاتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي. ويف هذا وعالوة عىل ذلك، تواصل اململكة املغربية تدعيم رش 
ماليري دوالر أمرييك وحجم  5اإلطار، فإن نسبة إنجاز الربامج واملشاريع املستفيدة من منح هذه الدول مببلغ 

مليار دوالر) يعكسان جليا الجهود املبذولة من قبل املغرب ومجلس التعاون  3.5السحوبات املحققة (أكرث من 
  الخليجي لتمتني هذه الرشاكة وكذا الرغبة املشرتكة لهذين الطرفني لتطوير عالقاتهام األخوية والتاريخية. 

 

 تجديد عىل ،2016 يوليوز يف الدويل، النقد التنفيذي لصندوق املجلس من املغرب، وافق من جهة أخرى، وبطلب 
  .أمرييك دوالر مليار 3,5بقيمة بلغت  سنتني ملدة والسيولة الوقاية خط اتفاقية

  

 2012 خطي الوقاية والسيولة لسنتي إطار يف القتصاد بالدنا الجيد باألداء التنفيذي للصندوق املجلس نوه وقد
 اإلصالحات امليزانية والحساب الجاري مليزان األداءات وتعميق عجزي بتقليص فيام يتعلق سيام وال ،2014و

  .واملالية االقتصادية
  

 تعزيز بفضل 2014و 2012مع سنتي  مقارنة بشكل ملموس مبلغه تم خفض الذي الخط، هذا ويعترب تجديد
 املحتملة املخاطر ضد بالدنا لتأمني عىل غرار االتفاقني السابقني وقايئ مبثابة اتفاق الهوامش املاكرو اقتصادية

 اآلفاق يف املاليني والرشكاء األجانب املستثمرين ثقة تعزيز زيادة يف السياق الدويل، مام سيساهم املرتبطة بتدهور
  .لبالدنا واملالية االقتصادية والسياسات

  

 من طرف صندوق سنويتني نصف موضوع مراجعتني 2016 يوليوز املربم يف خط الوقاية والسيولة وقد كان اتفاق
 .هيل االئتامينلالستفادة من هذا التس بالدنا من خاللهام الصندوق أهلية أكد 2017خالل سنة  الدويل النقد
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لسنة  املالية مرشوع قانونالباب الرابع: أحكام مقرتحة يف إطار 
2018 

وتدابري  جــبـائــيذات طابع أحكاما  2018تتضمن املقتضيات املدرجة يف مرشوع قانون املالية للسنة املالية 
 : مختلفة

I.  أحـكــام ذات طابــع جــبـائــي  

 الجمركية والرضائب غري املبارشة الرسوم .أ
 التـأهيــل واملصادقة .1

  التـأهيــل 1.1

من مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة، املصادق عليها بالظهري الرشيف مبثابة قانون  183و 5مبقتىض الفصلني 
كن أن تقوم الحكومة ) كام تم تعديلها وتتميمها، مي1977أكتوبر  9( 1397من شوال  25الصادر يف  1-77- 339رقم 

بتغيري أو وقف استيفاء، باستثناء الرضيبة عىل القيمة املضافة، الرسوم الجمركية وغريها من الرضائب والرسوم 
املفروضة عىل الواردات والصادرات وكذا الرسوم الداخلية عىل االستهالك بناء عىل قانون إذن بإصدار وذلك وفقا 

  من الدستور. 70ألحكام الفصل 

، عىل تأهيل الحكومة التخاذ 2018من مرشوع قانون املالية لسنة  2من الفصل  Iيف هذا اإلطار، ينص البند 
 :2018اإلجراءات التالية مبقتىض مراسيم وذلك خالل السنة املالية 

 أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغريها من الرضائب والرسوم املفروضة عىل الواردات والصادرات،  تغيري
 وكذا الرسوم الداخلية عىل االستهالك، باستثناء الرضيبة عىل القيمة املضافة؛

 تغيري أو تتميم كذلك مبراسيم قوائم املنتجات التي يعود أصلها ومصدرها إىل بعض البلدان اإلفريقية 
 وكذا قامئة الدول املذكورة. املستفيدة من اإلعفاء من رسم االسترياد

  املصـادقـة: 1.2

إن املراسيم املتخذة مبوجب التأهيل الترشيعي املشار إليه أعاله، يجب أن تخضع للمصادقة الربملانية عند انتهاء 
 تور.من الدس 70األجل املنصوص عليه يف قانون التأهيل وذلك طبقا ألحكام الفصل 

املتخذ  التايلسوم ، يرمي إىل املصادقة عىل املر 2018من مرشوع قانون املالية لسنة  2من املادة  IIلذا، فإن البند 
 :2017سنة 

  بتغيري مقدار رسم االسترياد 2017أكتوبر  13( 1439من محرم  22الصادر يف  2- 17-633املرسوم رقم (
 فروض عىل القمح اللني و مشتقاتهامل
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مليون قنطار من القمح اللني  49مليون قنطار منها  96حوايل  2017تاج الوطني من الحبوب خالل سنة سجل اإلن
بالجودة العالية حسب التحاليل  2017. وقد متيز محصول الحبوب لسنة 2015أي نفس مستويات اإلنتاج لسنة 

 التي أجرها املكتب الوطني املهني للحبوب والقطاين.

-مكناس والدار البيضاء - ) خاصة يف جهتي فاس% 72صول أساسا من طرف التجار (وقد تم تجميع هذا املح
أشهر من طاقة الطحن لدى املطاحن الصناعية، أي ما  3.5سطات. و ميكن املخزون الحايل من تغطية ما يعادل 

 .2017مليون قنطار يف بداية أكتوبر  15.7يعادل 

 تكثيف عملية جمع املحصول، وبالتايل فإن اللجوء اىل وقد ساهمت اإلجراءات املتخذة من طرف الحكومة يف
االسترياد من أجل التزويد الطبيعي للسوق الوطني لن يؤثر عىل تسويق الكمية املزمع تجميعها مستقبال من 

 القمح اللني املحيل.

العاملي الجيد من  أما فيام يخص السوق العاملي فتعترب الظروف مالمئة مع وجود استقرار يف األمثنة نتيجة املحصول
 الحبوب لهذه السنة وكذا ارتفاع املخزون من االحتياطي العاملي مقارنة مع السنة املاضية.

أشهر  3.5مليون قنطار يف بداية أكتوبر وهو ما يعادل  15.7هكذا وأخذا بعني االعتبار املخزون الحايل للقمح اللني (
طني يف األشهر القادمة، فرص األسعار الحالية التي يوفرها من طاقة الطحن، ضعف التجميع املرتقب لإلنتاج الو 

السوق العاملي للحبوب والهدف املنشود املتمثل يف ضامن تزويد السوق الوطني من القمح اللني يف أحسن 
الظروف، بدا من املالئم مراجعة مقدار رسم االسترياد املطبق عىل القمح اللني بالرجوع اىل املستوى الذي كان 

. و سيمكن هذا 2017حاليا، وذلك ابتداء من فاتح دجنرب  % 135عوض  % 30، أي 2017ماي  15قبل  مطبقا
 درهم للقنطار. 260إىل  250االجراء من ضامن مثن مرجعي عند الخروج من امليناء يف حدود 

 مدونة الجامرك و الرضائب غري املبارشة .2

  ).95طرق أداء الديون الجمركية عىل مستوى مدونة الجامرك (الفصل  تحديد 2.1

ال تنص املقتضيات الحالية ملدونة الجامرك عىل طرق أداء الرسوم الجمركية والرسوم واملكوس األخرى املستحقة 
إما ألداء من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص عىل ا 20عند االسترياد. لذلك يتم تطبيق مقتضيات املادة 

 تحويل أو الدفع لفائدة حساب مفتوح يف اسم املحاسب املكلفالشيك أو عن طريق  نقدا أو بواسطة تسليم
 . العمل داء منصوص عليھا يف القوانني الجاري بھالأل بالتحصيل أو بأي وسيلة أخرى 

وال وتشجيع األداء بالطرق ومن أجل محاربة تبييض األموال و تطويق املخاطر املرتبطة باملناولة اليدوية لألم
من مدونة الجامرك، وتعويضها مبقتضيات تنص عىل أن أداء الرسوم و  95اإللكرتونية، يقرتح نسخ مقتضيات الفصل 

املكوس يتم بأي وسيلة منصوص عليها يف القوانني الجاري بها العمل، مبا يف ذلك الطريقة اإللكرتونية، وحرص األداء 
  ة التي ليس لها أي طابع تجاري. نقدا يف العمليات الطارئ
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(الفصل  تحديد رشوط عرض لالستهالك، املعدات املستوردة تحت نظام املستودع الصناعي الحر 2.2
  املكرر أربع مرات). 134

املكرر أربع مرات من مدونة الجامرك عىل أن املعدات والتجهيزات وأجزاؤها وقطعها  134تنص مقتضيات الفصل 
ة تحت نظام املستودع الصناعي الحر، التي فاقت مدة بقائها تحت هذا النظام ثالثني شهرا وتم املنفصلة املستورد

، ميكن ووضعها لالستهالك مع تطبيق الرسوم الجمركية  % 75استعاملها إلنتاج سلع موجهة للتصدير يف حدود 
 . كوباعتبار  قيمة هذه املعدات و التجهيزات يوم تسجيل الترصيح الخاص باالستهال

غري أن املقتضيات السالفة الذكر مل تحدد رشوط وضع املعدات و التجهيزات التي مل يتم استعاملها إلنتاج سلع 
 لالستهالك.  % 75موجهة للتصدير يف حدود 

يف هذا الصدد، يهدف التعديل املقرتح إىل التنصيص عىل أن وضع املعدات والتجهيزات املعنية لالستهالك ميكن أن 
التي تنص عىل أن الرسوم الجمركية والرسوم  151من الفصل  2طبقا للرشوط املنصوص عليها يف الفقرة كذلك  يتم

واملكوس األخرى املطبقة هي تلك املفروضة يف تاريخ تسجيل ترصيح االسترياد مع أداء الفائدة عن التأخري 
 لرسوم واملكوس املستحقة.من مدونة الجامرك، يف حالة عدم إيداع ا 93من الفصل  2املنصوص عليها يف 

  وتستحق هذه الفائدة ابتداء من تاريخ تسجيل ترصيح االسترياد إىل غاية يوم التحصيل. 

 والقيمة الواجب اعتبارها يف هذا الصدد هي قيمة املعدات واملنتجات املذكورة يف تاريخ تسجيل هذا الترصيح. 

املعدات املستوردة تحت نظام القبول  متديد منح االستفادة من االمتيازات املرتبطة بوضع 2.3
للمعدات املستوردة يف   %75املؤقت التي تم استعاملها إلنتاج سلع موجهة للتصدير يف حدود 

إطار مشاريع موضوع اتفاقيات استثامر مربمة مع الحكومة و املشاريع املمولة بواسطة 
  مساعدات مالية غري قابلة لإلرجاع.

 إطار األنظمة االقتصادية يف الجمرك لالستهالك باعتبار املكوس والرسوم وقيمة هذه يتم عرض البضائع املستورة يف
  البضائع يوم تسجيل ترصيح الدخول تحت األنظمة االقتصادية يف الجمرك. 

من مدونة الجامرك عىل أن عرض املعدات  151املكرر من الفصل  2واستثناء من هذه القاعدة، تنص مقتضيات 
، لالستهالك  %75ام القبول املؤقت، التي تم استعاملها إلنتاج سلع موجهة للتصدير يف حدود املستوردة تحت نظ

  .كمع تطبيق الرسوم الجمركية وباعتبار  قيمة هذه  املعدات يف تاريخ تسجيل الترصيح الخاص بالعرض لالستهال

للمعدات املستوردة تحت نظام القبول ويهدف التعديل املقرتح إىل متديد منح االستفادة من هذا النظام االستثنايئ 
املؤقت يف إطار اتفاقيات االستثامر املربمة مع الحكومة أو املشاريع املمولة بواسطة مساعدات مالية غري قابلة 

  لإلرجاع. 
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املستورة متديد منح االستفادة من نظام التصدير املؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي للبضائع  2.4
  ؤقتتحت نظام القبول امل

بضائع من أصل المنتجات و متنح االستفادة حاليا من نظام التصدير املؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي فقط لل
ستوردة  تحت نظام املستودع الصناعي الحر أو نظام القبول املؤقت املتم عرضها لالستهالك أو التي  مغريب أو 

وبالتايل تبقى البضائع املستورة تحت نظام القبول  لتحسني الصنع الفعال أو نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك،
 املؤقت مستثناة من االستفادة من نظام التصدير املؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي.

ولإلشارة، فإنه يحدث يف بعض األحيان أن اآلالت واملعدات املستوردة تحت نظام القبول املؤقت تحتاج إلصالحات 
مل الذي قام باستريادها إىل تصديرها نهائيا و إعادة استريادها من جديد، بعد أو ضبط يف الخارج، فيضطر املتعا

إصالحها أو ضبطها، تحت نظام القبول املؤقت. و عالوة عىل ذلك و حينام يتعلق األمر مبعدات تم استريادها تحت 
من جديد عند إعادة نظام القبول املؤقت مع دفع أتاوة كل ثالثة أشهر، يضطر املتعامل إىل دفع هذه األتاوة 

 استريادها دون أن تؤخذ بعني االعتبار تلك التي تم دفعها عند أول قبول مؤقت. 

ومن أجل معالجة هذه الوضعية، يقرتح متديد االستفادة من نظام التصدير املؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي 
 للمنتجات و البضائع املستورة تحت نظام القبول املؤقت. 

من رسم االسترياد املنصوص  ةأو الجزئي ةالكلي اتإلعفاءبقامئة شاملة لة الجامرك تضمني مدون 2.5
 164و  164املكرر ثالث مرات و  163املكرر مرتني و  163و  3عليها يف نصوص خاصة ( الفصول 

 املكرر ثالث مرات) 166املكرر و 

مزيد من الشفافية التي تدعو إليها اتفاقية بهدف إرساء تطبيقا للمقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي للاملية و 
اإليرادات الجمركية من  فيام يخص املنظمة العاملية للتجارة املتعلقة بتسهيل املبادالت من جهة، و وضوح الرؤيا

 جهة أخرى، فإن االستثناءات التعريفية يجب أن تكون مدرجة يف مدونة الجامرك.

يف  جميع االستثناءات التعريفية املمنوحة مبوجب نصوص خاصة.تضمني بشكل ملموس إىل التدبري ويهدف هذا 
من مدونة الجامرك لتدرج فيه جميع اإلعفاءات  164التدبري، تعديل الفصل  مدونة الجامرك ويتطلب تحقيق هذا

 املكرر) يتم التنصيص فيه عىل اإلعفاءات الجزئية.  164املمنوحة لبعض أنواع العمليات و خلق فصل جديد (

و املكوس يف مدونة الجامرك، حذف كل إحالة م و رسالمن  ةأو الجزئي ةالكلي اتإلعفاءتب عىل تدوين جميع اوسيرت 
 166املكرر ثالث مرات و  163املكرر مرتني و  163و  3فصول عىل نصوص خاصة متنح اإلعفاءات عىل مستوى ال

 .مرتنياملكرر 

ق الخاصة بالعمليات الجمركية ( الفصلني التنصيص عىل مخالفة جديدة تتعلق بعدم حفظ الوثائ 2.6
  )281و  280

ف التنصيص عىل مخالفة جديدة متعلقة بعدم حفظ الوثائق الخاصة بالعمليات الجمركية طبقا لاللتزام ديه
من مدونة الجامرك إىل إجبار األشخاص الذين يقومون بالترصيح يف الجمرك عىل  °2-42املنصوص عليه يف الفصل 
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لتزام خصوصا مع التقدم املسجل يف مسلسل نزع الطابع املادي عن املساطر الجمركية الذي احرتام هذا اال
  انخرطت فيه اإلدارة. كام أن الحرص عىل احرتام هذا االلتزام، سيمكن كذلك من تسهيل عمليات املراقبة الجمركية.

يات املنجزة و تحديد ويهدف هذا التدبري الجديد كذلك إىل املحافظة عىل حقوق املستفيدين من العمل
  املسؤوليات لحسن تنفيذ القانون.

من مدونة الجامرك للتنصيص وزجر هذه املخالفة كجنحة من  281و 280وهكذا، تم تعديل مقتضيات الفصلني 
 الدرجة الثانية.

( الفصول  الجامرك تشديد العقوبة املطبقة عىل املخالفة املتعلقة برفض الخضوع ألوامر أعوان 2.7
  )294و  285و  284

من أجل تقوية عمل اإلدارة يف ميدان محاربة التهريب و جعل املقتضيات الزجرية يف هذا املجال أكرث ردعا، يهدف 
إىل تشديد العقوبة املطبقة عىل مخالفة رفض الخضوع ألوامر أعوان الجامرك  294و 285و  284تعديل الفصول 

  من طرف سائقي وسائل النقل. 

ه املخالفة سيتم تصنيفها كمخالفة من الدرجة األوىل بدل اعتبارها مخالفة من الدرجة الثانية وتبعا لذلك، فإن هذ
 درهم. 30.000و 3.000درهم بدل غرامة ترتاوح بني  100.000و 80.000و ستطبق عليها غرامة ترتاوح بني 

 تعريفة الرسوم الجمركية .3

   %30إىل  25و من  % 20إىل  17.5الرفع من رسم االسترياد من  3.1

بهدف تحسني اإليرادات الجمركية املحصلة مبوجب رسوم االسترياد ومن أجل تشجيع اإلنتاج املحيل وتخفيض 
العجز يف امليزان التجاري، يقرتح الرفع من رسوم االسترياد املطبقة عىل بعض املنتجات املصنعة و شبه املصنعة التي 

 .  %25و  % 17.5تخضع حاليا لنسبة 

  استئناف استيفاء رسم االسترياد املطبق عىل مادة الزبدة 3.2

)، تم وقف استيفاء رسم االسترياد 2007نونرب  6( 1428من شوال  25الصادر يف  2-07-1220مبوجب املرسوم رقم 
املطبق عىل مادة الزبدة و ذلك بهدف تأمني متوين كاف للسوق من هذه املادة تبعا الرتفاع األسعار العاملية 

 منتجات الحليبية يف تلك الفرتة.لل

يقرتح استئناف تحصيل رسم  ،يف الوقت الراهن و أخدا بعني االعتبار انخفاض األسعار العاملية للمنتجات الحليبية
 االسترياد املطبق عىل مادة الزبدة.

الواردة  %25عوض  2,5%غري أنه ولتفادي إلحاق الرضر باملستهلك املغريب، يقرتح تطبيق رسم استرياد أدىن بنسبة 
  حاليا يف تعريفة رسوم االسترياد. 
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  الرضيبة الداخلية عىل االستهالك -4

والفحم الحجري والفحم  )Fo n°2إدراج اإلعفاء من الرضيبة الداخلية عىل االستهالك لفائدة الفيول وال الثقيلة (
املحدد للمقادير  1.77.340ــة قانــون رقم املجمر (كوك)، املعد إلنتاج الطاقة الكهربائية يف الظهري الرشيف مبثابـ

بهدف إرساء مزيد من الشفافية،   املطبقة عىل بعض البضائع واملصوغات املفروضة عليها رضيبة االستهالك الداخيل
يقرتح تضمني اإلعفاء من الرضيبة الداخلية عىل االستهالك التي تستفيد منها بعض املحروقات املعدة إلنتاج الطاقة 

من الظهري الرشيف مبثابـــة قانــون رقم  9ميغاواط يف الجدول (ت) من الفصل  10ئية التي تفوق قوتها الكهربا
) بتحديد املقادير املطبقة عىل البضائع واملصوغات 1977أكتوبر  9( 1397من شوال  25بتاريخ  1.77.340

، علام بأن الغاز  لبضائع واملصوغاتاملفروضة عليها رضيبة االستهالك الداخيل وكذا املقتضيات الخاصة بهذه ا
 ر عن مجال استعامله.ظالطبيعي يستفيد من هذا اإلعفاء بغض الن

  متديد النظام الرضيبي االستثنايئ لفائدة أغذية األسامك  .5

 ، استفادت أغذية األسامك املصنفة بالبند التعريفي2016من قانون املالية للسنة املالية  5تطبيقا ملقتضيات املادة 
 2016وذلك ملدة سنتني ابتداء من فاتح يناير  % 2,5من تطبيق رسم االسترياد األدىن بنسبة  23.09.90.90.82رقم 

 طن سنويا.  25.000و يف حدود حصة كمية قدرها 

حث الطلب الداخيل عىل هذا النوع من األغذية لتنمية قطاع تربية األسامك. وتوفر هذا  ويهدف هذا التدبري إىل
 املدخل بأمثنة تنافسية يعترب أساسيا لتنمية مشاريع تربية األسامك. 

ومن أجل تحسني تنافسية و جاذبية قطاع تربية األسامك، يقرتح متديد هذا التدبري ملدة ست سنوات إضافية ابتداء 
 طن سنويا.  15.000يف حدود حصة كمية قدرها  2018يناير من فاتح 

تسوية متأخرات الزيادات و الغرامات و غرامات التأخري املتعلقة بالرسوم واملكوس املستحقة . 6
  إلدارة الجامرك و الرضائب غرب املبارشة

لزمني إزاء اإلدارة، يقرتح يف إطار الجهود املبذولة لتحسني عمليات تحصيل املداخيل الجمركية و تطهري وضعية امل
إدراج مقتىض يرمي إىل إعفاء امللزمني من أداء الزيادات والغرامات وغرامات التأخري املتعلقة بالرسوم و املكوس 

وذلك رشيطة قيام امللزمني املعنيني بأداء  2016يناير فاتح قبلاملستحقة إلدارة الجامرك والرضائب غرب املباشــرة 
 . 2019املكوس قبل فاتح يناير متأخرات الرسوم و 

 الرضائب والرسوم ومختلف التدابري الجبائية  .ب
 تدابري خاصة بالرضيبة عىل الرشكات .1

 إحداث جدول تصاعدي لألسعار يف مجال الرضيبة عىل الرشكات 1.1

أجل مطابقة أسعار الرضيبة عىل الرشكات مع األرباح الصافية املحققة من لدن الرشكات، يقرتح إحداث جدول  من
 تصاعدي لألسعار يف مجال الرضيبة عىل الرشكات عوض جدول األسعار النسبية املطبق حاليا.
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  .ة لهايهدف الجدول التصاعدي املقرتح إىل مراجعة أسعار الرضيبة ورشائح األرباح املطابق

 ويف هذا اإلطار، يقرتح إحداث الجدول التصاعدي التايل:

 السعربالدرھم) (الصايفالربحمبلغ

 10%  300.000 عن یساوي أو یقل -

 20% 1.000.000إىل  300 001من  -

 31%1.000.000يفوق -
  

  تحسني نظام الشفافية الجبائية لهيئات التوظيف الجامعي العقاري 1.2

لفائدة هيئات التوظيف الجامعي العقاري  2017بغية تحسني نظام الشفافية الجبائية املحدث بقانون املالية لسنة 
و رغبة يف إعداد إطار جبايئ مالئم لنشأة و تطور هاته الهيئات مالءمة مع املامرسات الدولية يف هذا املجال، يقرتح 

  إدراج تدابري الستكامل النظام املذكور.

الشأن، يقرتح التنصيص عىل أن األرباح املحققة من لدن هذه الهيئات طبقا لغرضها املحدد يف القانون  ويف هذا
واملوزعة كعوائد أسهم عىل مساهميها، تخضع للرضيبة لدى الرشكات املستفيدة منها، باعتبارها  70-14رقم 

  عائدات مالية دون تطبيق أي إسقاط رضيبي.

جميع األرباح املحققة من لدن هيئات التوظيف الجامعي العقاري  للرضيبة بني  وعالوة عىل ذلك وتبعا إلخضاع
يدي املساهمني، يقرتح من باب املالمئة و الفعالية، مطابقة األنشطة املستفيدة من نظام الشفافية الجبائية 

- 14بقا للقانون رقم املنصوص عليه يف املدونة العامة للرضائب مع األنشطة املرخص للهيئات املذكورة مزاولتها ط
  السالف الذكر. 70

  مراجعة طريقة تسوية فرض الرضيبة عىل زائد القيمة املالحظ إثر عمليات االندماج أو االنقسام  1.3

ينص النظام الخاص باالندماج أو االنقسام املعمول به حاليا عىل عدم فرض الرضيبة عىل زائد القيمة املالحظ 
ة إىل الرشكة الدامجة أو الرشكة املحدثة إثر عمليات اإلندماج أو االنقسام (مبدأ بالنسبة لعنارص األصول املحول

  الحياد الرضيبي)، و ذلك من خالل:

  إرجاء إدماج زائد القيمة املذكور يف العائدات املفروضة عليها الرضيبة إىل حني تفويت أو سحب العنارص
 )؛املعنية الحقا (األموال غري قابلة لالهتالك و السندات

 .(األموال القابلة لالهتالك) إدماج مبلغ زائد القيمة املذكور بشكل مقسم عىل مدة االهتالك  

للحد من املامرسات التي تلجأ إليها بعض الرشكات للتخفيض من الرضيبة من خالل إدماج زائد القيمة املذكور يف 
بالتنصيص عىل إلزامية األداء التلقايئ للرضيبة حصيلة السنوات التي تحقق فيها عجزا، يقرتح استبدال النظام الحايل 

  املتعلقة بزائد القيمة الذي تم تأجيل فرض الرضيبة عليه.
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يجب أن يتم دفع هذه الرضيبة من طرف الرشكة الدامجة أو الرشكة املحدثة إثر عملية اإلدماج أو االنقسام برسم 
ية لدى قابض إدارة الرضائب قبل انرصام أجل اإلقرار السنة املحاسبية التي تم فيها تفويت أو سحب العنارص املعن

  بالحصيلة الجبائية.

   ترحيل العجز الرضيبي املرتاكم لدى الرشكات الدامجة يف إطار عمليات االندماج أو االنقسام 1.4

قبل عملية ال ميكن حاليا ترحيل العجز املرتاكم لدى الرشكات الدامجة الوارد يف اإلقرار املتعلق بآخر سنة محاسبية 
  اإلندماج أو االنقسام من أرباح السنوات املحاسبية املوالية.

يف إطار دعم برامج االستثامر التي تحققها الرشكات قبل عمليات اإلندماج أو االنقسام، يقرتح تخويل الرشكات 
السنوات  إمكانية ترحيل العجز املتعلق باالهتالكات املدرجة يف املحاسبة عىل وجه صحيح بخصمه من أرباح

 املحاسبية املوالية.

  توضيح النظام الجبايئ املطبق عىل عائدات شهادات الصكوك 5.1

يف إطار تفعيل وضع إطار جبايئ مالئم للمنتوجات املالية التشاركية الجديدة وتوضيح النظام الجبايئ املطبق عىل 
للرضائب، يقرتح التنصيص عىل أنه تخضع عائدات شهادات الصكوك غري املنصوص عليه رصاحة يف املدونة العامة 

للحجز يف املنبع بالسعر املطبق عىل حاصالت التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت، العائدات املدفوعة من طرف 
صناديق التوظيف الجامعي للتسنيد لحاميل شهادات الصكوك  املطابقة لهامش الربح الذي حققوه برسم عملية 

  تسنيد األصول.

   خاصة بالرضيبة عىل الدخلتدابري .2

 توضيح النظام الرضيبي املطبق عىل تحويل عقد املعاش التكمييل من مقاولة التأمني إىل أخرى  2.1

من املدونة العامة للرضيبة للخاضع للرضيبة، عىل إمكانية خصم مبلغ األقساط  III - 28تنص حاليا أحكام املادة 
من  50%من مجموع دخله املفروضة عليه الرضيبة أو  %10تقاعد، يف حدودأو االشرتاكات املتعلقة بعقود تأمني ال

 صايف أجره الخاضع للرضيبة، مع مراعاة بعض الرشوط املتعلقة مبدة العقد و سن املكتتب.

ومن أجل تشجيع عمليات اإلدخار يف التقاعد وإعطاء مرونة أكرث للنظام الحايل، يقرتح تعديل أحكام املادة السالفة 
من أجل متكني املكتتبني من االستمرار يف االستفادة من الخصم يف حالة تحويل األقساط أو اإلشرتاكات  الذكر

املتعلقة بالتقاعد التكمييل من مقاولة التأمني إىل أخرى، رشيطة أن يهم هذا التحويل مجموع مبالغ األقساط أو 
  ا.االشرتاكات املدفوعة يف العقد الذي أبرمه الخاضع للرضيبة سلف

 إعفاء التعويضات عن الرضر املحصل عليها يف حالة الفصل عن العمل  2.2

ينحرص حاليا اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل فيام يتعلق بالتعويضات عن الرضر املمنوحة يف حالة الفصل عن 
شهر ونصف عن العمل عىل تلك املرتتبة عن األحكام القضائية و ذلك يف الحدود املنصوص عليها يف مدونة الشغل (

  شهرا). 36كل سنة يف حدود 
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غري أن املقتضيات الجبائية الحالية ال تنص عىل النظام الجبايئ املطبق عىل بعض التعويضات عن الرضر املمنوحة 
  إثر قرار تحكيمي أصبح نافذا إثر قرار قضايئ يف حالة الفصل عن العمل.

رة بالتنصيص عىل أن هذا اإلعفاء، مينح يف مجال الرضيبة وعليه، يقرتح توضيح اإلعفاء املخول للتعويضات املذكو 
 عىل الدخل سواء تم اللجوء إىل املحاكم أو إىل مسطرة صلح تحكيمي.

تحسني جاذبية نظام تحفيز من خالل تبسيط رشوط اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل املتعلقة به،  2.3
 خاصة بالنسبة للتشغيل األول للشباب 

الرامية لتشجيع و دعم الشغل و تحسني تنافسية املنشآت و إدماج القطاع غري املهيكل، تنص يف إطار التدابري 
من املدونة العامة للرضائب عىل إعفاء األجر الشهري اإلجاميل من الرضيبة عىل الدخل  20° -  57أحكام املادة 

شهرا ابتداء من تاريخ  24مدة أجراء خالل  5درهم. ومينح هذا االمتياز يف حدود تشغيل  10.000وذلك يف حدود 
 تشغيل األجري، مع مراعاة بعض الرشوط.

  ومن أجل دعم الطابع التحفيزي لهذا التدبري يقرتح:

 املنشأة من احتساب سنتي اإلعفاء ابتداء من تاريخ رشوعها يف االستغالل عوض تاريخ إحداثها و  متكني
  ذلك من أجل منح املزيد من املرونة للمقاوالت الناشئة؛ 

  حاليا؛ 5التنصيص عىل االستفادة من اإلعفاء بالنسبة لعرش أجراء عوض 

  ديسمرب  31 اىل 2018املمتدة ابتداء من فاتح يناير متديد أجل هذا التدبري للمنشآت املحدثة خالل الفرتة
 .2019ديسمرب  31إىل  2015، عوض الفرتة املمتدة ابتداء من فاتح يناير  2022

  منح إعفاء الربح العقاري برسم التفويت بغري عوض املحقق يف إطار الكفالة 2.4

املتعلق برعاية (كفالة) األطفال املتخىل عنهم و الهادف  01-15من أجل تحقيق الغاية املتوخاة من القانون رقم 
إىل متكني األشخاص من كفالة األطفال املتخىل عنهم، يقرتح إعفاء التفويتات العقارية بغري عوض املنجزة يف إطار 

  قاري رشيطة اإلدالء باألمر القضايئ بإسناد الكفالة.الكفالة من الرضيبة عىل الدخل املتعلقة بالربح الع

عقارات تم متلكها عن تعديل األحكام املتعلقة بثمن التملك الواجب اعتباره يف حالة تفويت  2.5
   طريق اإلرث

، تم تغيري طريقة تحديد الربح العقاري الخاضع للرضيبة بالتنصيص 2013مبوجب مقتضيات قانون املالية لسنة 
 ن التملك الواجب اعتامده يف حالة تفويت عقارات تم متلكها عن طريق اإلرث هو: عىل أن مث

 فيها  مبا االستثامر مصاريف إليه مضافة املفوت ورثه الذي للعقار الهالك طرف من بعوض التملك إما مثن
  الهالك؛ طرف من بنائه حالة يف تكلفته مثن أو والتجهيز بالرتميم املتعلقة املصاريف

 كام الهبة. اإلرث أو طريق عن الهالك إىل ملكيتها نقل حني للعقارات التجارية القيمة ذلك، تعذر إذا أو 
 من املدونة العامة للرضائب. 224املفوت، مع مراعاة أحكام املادة  الوارث بها رصح
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ترضيبه بني أيدي غري أنه تبني عىل أن زائد القيمة غري املحقق فعليا واملحتسب قبل تاريخ الحصول عىل اإلرث يتم 
  الورثة .

وحرصا عىل تحقيق العدالة الجبائية، يقرتح تحديد مثن التملك الواجب إعتباره يف حالة تفويت عقارات مملوكة 
  عن طريق اإلرث، كام ييل:

 إما القيمة التجارية للعقارات املقيدة يوم وفاة الهالك يف الجرد الذي أنجزه الورثة؛  

 تجارية للعقارات يوم وفاة الهالك واملرصح بها من طرف امللزم. أو إذا تعذر ذلك، القيمة ال  

  تعديل األسعار املطبقة عىل أرباح تفويت األرايض الحرضية غري املبنية  2.6

تم اعتامد عدة أسعار للرضيبة عىل الدخل املطبقة عىل تفويتات األرايض  2013مبوجب أحكام قانون املالية لسنة 
 ).%30و %25و %20مدة متلك هذه العقارات ( الحرضية غري املبنية حسب

غري أنه لوحظ أن بعض امللزمني يلجؤون إىل بعض املامرسات بهدف الحصول عىل مدة جديدة لتملك العقارات 
  املفوتة وذلك من خالل القيام بعمليات هبة بني األصول و الفروع معفية من الرضيبة عىل الدخل. 

 األرباح العقارية و إدخال مزيد من الشفافية يف سوق العقار، يقرتح ومن أجل تبسيط طرق فرض الرضيبة عىل
عىل غرار ما هو  %20إلغاء تعددية أسعار الرضيبة السالفة الذكر و اعتامد سعر موحد لفرض الرضيبة بنسبة 

  معمول به بالنسبة لتفويت األرايض غري الحرضية (الفالحية).

  ببعض أصناف الدخول من طرف قابض إدارة الرضائب تحصيل الرضيبة عىل الدخل املتعلقة  2.7 

ومن أجل ضبط عملية التحصيل بصورة  2017تبعا لتعميم إلزامية األداء و اإلقرار اإللكرتونيني ابتداء من فاتح يناير 
جيدة من طرف املديرية العامة للرضائب، يقرتح توسيع صالحيات قابض إدارة الرضائب لتحصيل الرضيبة عىل 

طريق الدفع التلقايئ عوض تحصيله من طرف قابض الخزينة العامة للمملكة وذلك بالنسبة ألصناف  الدخل عن
 الدخول واألرباح التالية:

  الرضيبة املحجوزة يف املنبع برسم دخول األجور و الدخول املعتربة يف حكمها ودخول رؤوس األموال
 مني؛ املنقولة والدخول اإلجاملية لألشخاص الطبيعيني غري املقي

  الرضيبة املستحقة عىل امللزمني باإلدالء بإقرار مجموع الدخل (الدخل العقاري والدخول واألرباح ذات
 املنشأ األجنبي..) باستثناء الدخول املهنية املحددة حسب نظام الربح الجزايف.

ة توسيع نطاق تطبيق الحياد الرضيبي عىل عمليات املساهمة بالعقارات من امللكية الخاص 2.8
  للخاضعني للرضيبة إىل مخزون رشكة

من املدونة العامة للرضائب عىل حرص االستفادة من الحياد الرضيبي يف II  –املكررة 161تنص حاليا أحكام املادة 
  عمليات املساهمة بالعقارات التي تكون يف امللكية الخاصة للملزم وتقيد ضمن األصول الثابتة لرشكة معينة. 
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  غري أنه، عندما تتم املساهمة السالفة الذكر عىل مستوى مخزونات الرشكة، تستحق الرضيبة وفق القواعد العامة  .

ومن أجل تشجيع املساهمة بالعقارات يف الرشكات، يقرتح توسيع نطاق تطبيق التدبري السالف الذكر عىل عمليات 
  ك مخزونها.املساهمة السالفة الذكر يف جميع أصول الرشكة مبا يف ذل

 اإلدالء باإلقرار و األداء بطريقة إلكرتونية لبعض الدخول واألرباح الخاضعة للرضيبة عىل الدخل 2.9

يف إطار تبسيط و تطوير النظام الجبايئ، يقرتح التنصيص عىل اإلدالء واألداء بطريقة إلكرتونية بالنسبة للرضيبة عىل 
  اضعة للرضيبة عىل الدخل.بعض الدخول واألرباح الخ الدخل املطبقة برسم

  تدابري خاصة بالرضيبة عىل القيمة املضافة .3

  الحد من دين الرضيبة عىل القيمة املضافة بالرفع من السعر املطبق عىل بعض املواد و الخدمات   3.1

أسعار  من أجل إرساء حياد الرضيبة عىل القيمة املضافة و الحد من حاالت الدين الرضيبي الناتجة عن التباين يف

  :الرضيبة عىل القيمة املضافة، يقرتح الرفع من سعر هذه الرضيبة عىل املواد و الخدمات التالية

  دون الحق يف الخصم عىل الخدمات املقدمة من طرف وكالء التأمني؛14% عوض 20تطبيق سعر %  

  عىل الوقود.10% عوض 14تطبيق سعر %  

   إرجاع دين الرضيبة عىل القيمة املضافة لفائدة املنشآت املكلفة بتحلية مياه البحر 3.2

من باب التذكري تجدر اإلشارة إىل أن وزارة الفالحة والصيد البحري واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب 
  بني القطاعني العام و الخاص. قاما بتفويض إنجاز مرشوع مشرتك يتعلق بتحلية مياه البحر يف إطار الرشاكة

ومن أجل تشجيع هذا النوع من املشاريع االسرتاتيجية بالنسبة لالقتصاد املغريب، يقرتح التنصيص عىل إمكانية 
  إرجاع دين الرضيبة عىل القيمة املضافة لفائدة املنشآت املكلفة بتحلية مياه البحر.

 ء املائيةإعفاء املواد املستعملة يف قطاع تربية األحيا 3.3

من أجل تشجيع قطاع تربية األحياء املائية، يقرتح منح اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة يف الداخل وعند 
  االسترياد لبعض املواد األساسية املستعملة حرصيا يف تربية األحياء املائية وهي:

 أغذیة األسامك و غريها من األحياء املائية؛ 

  من األحياء املائية األخرى؛فراخ األسامك والريقات  

 .صغار الصدفيات  

  مالمئة اإلعفاءات عند االسترياد مع تلك املنصوص عليها يف مدونة الجامرك 3.4

تبعا للمقاربة بني املقتضيات الجبائية التي تنص عىل اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة عند االسترياد يف 
 املدونة العامة للرضائب، يقرتح إدراج اإلعفاءات عند االسترياد التالية يفمدونة الجامرك واإلعفاءات الواردة يف 
 املدونة العامة للرضائب السالفة الذكر:
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 اإلرساليات االستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية؛ 

 البضائع واملنتجات املتلقاة يف شكل هبات و املعدة لتوزيعها مجانا عىل املحتاجني واملنكوبني؛  

 دات املخصصة لتقديم خدمات إنسانية مجانا من طرف بعض املؤسسات الخريية؛املع  

  السلع والتجهيزات الرياضية املعدة لتسليمها عىل سبيل الهبة إىل الجامعات الرياضية أو إىل الجامعة
 ؛ الوطنية للرياضة املدرسية أو إىل الجامعة الوطنية للرياضات الجامعية

 فراء واملصالح الدبلوماسية والقنصلية وإىل األعضاء األجانب يف املنظامت اإلرساليات املوجهة إىل الس
  الدولية الرسمية التي تتوفر عىل مقر لها باملغرب.

  محمد الخامس للتضامن مؤسسة إعفاء 3.5

 من أجل متكينها من القيام باملهام املوكولة إليها مبقتىض نظامها األسايس، يقرتح منح اإلعفاء من الرضيبة عىل
  القيمة املضافة يف الداخل و عند االسترياد ملؤسسة محمد الخامس للتضامن عىل غرار املؤسسات األخرى. 

 الرضيبة عىل القيمة املضافة غري الظاهرة املفروضة عىل مشتقات الحليب 3.6

يقرتح، عىل غرار ما هو معمول به بالنسبة لبعض املواد ذات األصل الفالحي مثل الفواكه والقطاين، تخويل حق 
و املصدر املحيل املستعمل يف تصنيع ذاسرتداد الرضيبة عىل القيمة املضافة غري الظاهرة عىل مشرتيات الحليب 

  مشتقات الحليب.

 تدابري خاصة بواجبات التسجيل  4.

 ع عمليات التأسيس والزيادة يف رأس مال الرشكات أو املجموعات ذات النفع االقتصاديتشجي 4.1

،  حاليا، تخضع عمليات تأسيس الرشكات أو املجموعات ذات النفع االقتصادي وعمليات الزيادة يف رأس مالها
  مجردة، لواجبات التسجيل اآلتية: مشاركة حصص طريق املنجزة عن

  درهم؛ 500.000مبلغ  به املكتتب املال رأس يتجاوز ال م عندمادره 1.000الواجب الثابت  

  يف رأس  الزيادة عىل عمليات 1%النسبة  نفس هذه عند تجاوز هذه العتبة. وتطبق 1%الواجب النسبي
  الرشكة. أصول تقييم إعادة الناتج عن القيمة زائد أو االحتياطي إدماج طريق عن املال املنجزة

االستثامر وخلق املقاوالت وتوجيه مواردها املالية نحو التوظيفات املنتجة، يقرتح اإلعفاء من ومن أجل تشجيع 
 الزيادة وعمليات االقتصادي النفع ذات املجموعات أو الرشكات مال رأس تأسيس واجبات التسجيل برسم عمليات

اري للرشكاء أو إدماج األرباح الج نقدية مجردة أو إدماج ديون يف الحساب مشاركة حصص طريق املنجزة عن فيه
 أو اإلحتياطيات.
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  اعتامد نسبة التسجيل املخفضة عىل عقود التفويت بغري عوض املنجزة بني الكافل واملكفول 4.2

الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  15-01يؤطر القانون املغريب كفالة األطفال املهملني مبوجب القانون 
 ).2002يونيو  13( 1423الخر بتاريخ فاتح ربيع ا 1.02.172

ومن أجل املساهمة يف تحسني الوضعية الهشة لألطفال املهملني وتدعيام لألهداف املتوخاة من قانون الكفالة، 
عىل عقود التفويت املنجزة بني الكافل واملكفول ومواكبة ما %1,5 يقرتح تطبيق واجب التسجيل النسبي املخفض 

   عوض املنجزة بني األصول والفروع. هو مطبق بالنسبة للتفويتات بغري

 تشجيع العمليات املنجزة يف إطار قانون بيع العقار يف طور اإلنجاز 4.3

يف تشجيع املعامالت العقارية املنجزة يف إطار قانون بيع العقار يف طور اإلنجاز يقرتح تطبيق واجب التسجيل  رغبة
درهم عىل محررات فسخ عقد التخصيص أو عقد البيع االبتدايئ واملحررات املتضمنة إبراء من  200الثابت األدىن 

 املبالغ املسرتجعة عقب الفسخ.

 والرسم السكن رسم جداول قارات واألصول التجارية غري املدرجة يفتسجيل عقود تفويت الع 4.4
  املهني

يف إطار محاربة القطاع غري املهيكل وحامية العملية التعاقدية بني األطراف، يقرتح التنصيص عىل إلزام املوثقني 
م املهني للعقار و والعدول بتضمني العقود املحررة من طرفهم ،رقم القيد الوارد يف جداول رسم السكن أو الرس

 األصل التجاري موضوع التفويت أو انتقال امللكية. 

  إعفاء عقود اقتناء أرايض فضاء املرصدة إلنجاز منشآت فندقية 4.5

 ).5%حاليا، يخضع اقتناء األرايض فضاء املعدة لتشييد مؤسسات فندقية، لواجبات التسجيل وفق القواعد العامة (

سياحية، يقرتح متتيع األرايض فضاء املقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية، من وبهدف تشجيع ودعم البنيات ال
 اإلعفاء من واجبات التسجيل.

  ومينح هذا اإلعفاء رشيطة احرتام الإللتزامات التالية:

 ؛ التملك تاريخ من سنوات )5خمس ( أقصاه أجل البناء داخل عمليات بإنجاز املالك التزام  

 ؛ األوىل لفائدة الدولة عىل األرض موضوع املرشوع الفندقي رسمي من الدرجة إنجاز رهن 

  االحتفاظ ضمن أصول املؤسسة املستفيدة من اإلعفاء، باألرايض املقتناة والبناءات املنجزة ملدة ال تقل عن
 ) سنوات من تاريخ بداية االستغالل.10عرش (

 ولوج العدول إىل منظومة الخدمات اإللكرتونية  4.6

الخدمات اإللكرتونية املقدمة للمواطنني، وبطلب من  لإلدارة الجبائية الرامية إىل تطوير الرؤية االسرتاتيجيةيف إطار 
هيئة العدول، يقرتح التنصيص عىل تكليف العدول بالقيام بإجراء التسجيل والتنرب وأداء الواجبات املستحقة 

 بالطريقة االلكرتونية.
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، قصد السامح للعدول بتأمني الرتتيبات التقنية 2019لتنفيذ يف فاتح يناير كام يقرتح تحديد تاريخ دخول حيز ا
  الالزمة لهذا املقرتح. 

  إعفاء تفويتات األسهم أو حصص املشاركة يف الرشكات 4.7

 املشاركـة يف حصص أو أسهـم االقتصادي أو النفع ذات املجموعات تخضع عمليات تفويت حصص املشاركة يف
الشفافة و الرشكات التي يغلب عليها الطابع العقاري والتي مل تدرج أسهمها  العقارية تالرشكا الرشكات غري

  فيام يتعلق بواجبات التسجيل. 4%ببورصة القيم اىل نسبة 

من أجل تشجيع إعادة هيكلة الرشكات و تعزيز رأس مالها، يقرتح إعفاء التفويتات بعوض أو بدون عوض 
  .االقتصادي النفع ذات املجموعات يف الرشكات أو يف واملتعلقة بحصص املشاركة أو أسهم

  تدابري خاصة بواجبات التمرب .5

  إعفاء العربات غري امللوثة  5.1

 (COP 22)انطالقا من التوجهات الوطنية الهادفة إىل املحافظة عىل البيئة وتبعا لتوصيات قمة املناخ مبراكش 
سجيل األول باملغرب بالنسبة للعربات ذات محرك كهربايئ يقرتح اإلعفاء من واجبات التمرب النسبي عند الت

  والعربات ذات محرك مزدوج (كهربايئ وحراري).

  توضيح املقتضيات الجبائية املطبقة عىل العربات الخاضعة سابقا لرسم محور املحرك 5.2

تبعا لنسخ رسم محور املحرك وإدماج املقتضيات املتعلقة به ضمن املدونة العامة للرضائب، يقرتح من باب 
التوضيح التنصيص عىل حرص تطبيق واجب التمرب النسبي عند التسجيل األول باملغرب، يف  العربات التي يقل 

كيلوغرام وكذا كافة العربات الرباعية  3.000 املجرور الحمولة مع لوزنها األقىص الحد أو الحمولة مع وزنها مجموع
  الدفع. 

 إعادة تحديد نطاق تطبيق واجب التمرب  5.3

درهم يف العقود واملحررات  20يف إطار إصالح منظومة واجبات التمرب، يقرتح حرص نطاق تطبيق الواجب من فئة 
  عليها يف املدونة العامة للرضائب.   الخاضعة إلجراء التسجيل، وكذا الوثائق الخاضعة لهذا الواجب و املنصوص

ومن جهة أخرى، ويف إطار تحسني التدبري الجبايئ لواجبات التمرب، أضحى من املفيد االستغناء عن بعض هذه 
  : الواجبات بالنظر الرتفاع كلفة تسيريها مقارنة مع هزالة إيراداتها، وعليه يقرتح نسخ واجبات التمرب املطبقة عىل

 تفجرات؛امل مراقبة بطاقة  

 باملالهي؛ اللعب قاعات إىل الدخول بطاقات  

 املقدسة؛ البقاع إىل للمتوجهني واملعدة الخاصة املرور رخص  
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 التلقيح؛ شهادات  

 لهم؛ جنسية ال ومن الالجئني لفائدة املحدثة السفر وثائق  

 اصطدام مركبات؛ حوادث وقوع عند املنجزة املعاينة محارض  

 الشخصية البحرية الدفاتر .  

وباملقابل وقصد تعويض خسارة اإليرادات الرضيبية التي سترتتب عقب التخيل عن الواجبات املذكورة، يقرتح رفع 
  درهم.  500درهم إىل  300واجب التمرب عىل جواز السفر من 

  الشاشة  عىل اإلشهار بإعالنات تجويد املقتضيات املتعلقة 5.4

  لتقنيات الحديثة يف مجال اإلعالنات اإلشهارية، يقرتح :يف إطار التبسيط وبغية مواكبة النص الرضيبي ل

  باعتامد كافة أنواع  - املقترص حاليا عىل التلفزيون والسينام- توسيع مفهوم إعالنات اإلشهار عىل الشاشة
  الوسائط األخرى.

  تخفيف وتدعيم اإلجراءات املتعلقة باإلقرار من خالل تكليف وسيط موحد (مستغيل قاعات العروض
الالزمة وأداء  إليداع اإلقرارات الفضاءات اإلشهارية) تسويق أو بتسيري املكلفة السينامئية أو الهيئات

واجبات التمرب املستحقة املقتطعة من املنبع برسم املبالغ املتوصل بها من طرف أصحاب اإلعالنات 
  اإلشهارية.

تسويق  أو بتسيري املكلفة األطراف املعنية (الهيئاتكام يقرتح إرساء مبدأ التضامن يف تحصيل هذه الواجبات بني 
   الفضاءات اإلشهارية ومستغلو قاعات العروض السينامئية وأصحاب اإلعالنات اإلشهارية.

 مراجعة املقتضيات املتعلقة بتحصيل واجبات التمرب  5.5

تحصيل التقليدية لهذه الواجبات يف إطار توسيع الخدمات اإللكرتونية املقدمة للمواطنني، يقرتح التخيل عن طرق ال
  (إلصاق التنابر املنقولة واستعامل الورق املدموغ)، وباملقابل يقرتح:

 التمرب بالنسبة لجميع املحررات واالتفاقات الخاضعة  برسم تعميم التطبيق اإللزامي لألداء بواسطة التأشرية
   ؛ إلجراء التسجيل

 نسبة لجواز السفر وكذا رخصة الصيد الربي ورخصة حمل السالح اعتامد التمرب اإللكرتوين كطريقة لألداء بال
  ؛ ورخصة السياقة الدولية

 التقني الفحص اعتامد أداء واجبات التمرب عرب اإلقرار بالطريقة اإللكرتونية (ال سيام بالنسبة لشهادة 
وأداء الواجبات  قراراملقطورة، واألوراق التجارية وسندات االسترياد) مع تحديد أجل اإل  والعربات للمركبات

 شهريا برسم الشهر املنرصم.
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  تدابري مشرتكة .6

  التدابري املشرتكة بني الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل الدخل 6.1

التخفيض من الرضيبة إثر املساهمة يف رأس مال املقاوالت الناشئة املبتكرة يف مجال  6.1.1
 التكنولوجيات الحديثة

وتطوير املقاوالت الناشئة املبتكرة يف مجال التكنولوجيات الحديثة، يقرتح منح امللزمني الذين للتحفيز عىل إنشاء 
، تخفيض رضيبي يساوي مبلغ  يساهمون يف رأس مال هذه املقاوالت، سواء كانوا أشخاصا اعتباريني أو ذاتيني

  الرضيبة املطابق ملبلغ مساهمتهم.

ستحق برسم السنة املحاسبية التي متت خاللها املساهمة يف رأس املال، ويطبق هذا التخفيض عىل مبلغ الرضيبة امل
  وفق رشوط محددة يف املدونة العامة للرضائب. 

  تشجيع قطاع التنشيط السياحي  6.1.2

يف إطار تشجيع قطاع السياحة خصوصا مجال التنشيط السياحي، يقرتح منح مؤسسات التنشيط السياحي اإلعفاء 
س سنوات متبوعا بالفرض الدائم للرضيبة بسعر نوعي فيام يتعلق بالرضيبة عىل الرشكات أو من الرضيبة ملدة خم

سعر مخفض فيام يتعلق بالرضيبة عىل الدخل عىل جزء األساس املفروضة عليه الرضيبة املطابق لرقم أعاملها الذي 
  قية.تم تحقيقه بعمالت أجنبية، عىل غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة للمنشآت الفند

  خصم الرسوم شبه الرضيبية  6.1.3

ينص الترشيع الجبايئ الحايل يف مجال الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل الدخل برسم الدخول املهنية عىل عدم 
إمكانية خصم ثالثة رسوم شبه رضيبية: الرسم البيئي املفروض عىل البالستيك والرسم الخاص املفروض عىل حديد 

  ص املفروض عىل الرمال.البناء والرسم الخا

وملالمئة التعامل الجبايئ املطبق عىل هذه الرسوم، يقرتح التنصيص عىل خصم مبلغ جميع الرسوم شبه الرضيبية 
  .من األساس املفروضة عليه الرضيبة يف مجال الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل الدخل

 ال حسب الزبناء املهنينيالتنصيص عىل إلزامية تقديم بيان سنوي للمبيعات مفص 6.1.4

للرضيبة عىل الدخل وفق  ال تلزم حاليا الرشكات الخاضعة للرضيبة عىل الرشكات واألشخاص الذاتيني الخاضغني
نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة، بالترصيح املفصل للمبيعات املحققة مع 

  املنشآت األخرى الخاضعة للرضيبة املهنية.

أنها يف إطار محاربة القطاع غري املهيكل والغش الرضيبي ومن أجل تقوية وسائل انتقاء املعلومات التي من ش
متكني اإلدارة من الكشف عن امللزمني املتملصني، يقرتح إحداث إلزامية إرفاق اإلقرار بالحصيلة الجبائية ببيان 

  للمبيعات مفصل حسب كل زيون خاضع للرسم املهني.
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إعفاء الجامعات الرياضية  تدبري مشرتك بني الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل القيمة املضافة 6.2
  ا بصفة املنفعة العامةاملعرتف له

من أجل متكني الجامعات الرياضية املعرتف لها بصفة املنفعة العامة من القيام مبهامها لتطوير القطاع الريايض عىل 
، يقرتح منحها اإلعفاء يف مجال الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل القيمة املضافة  املستوى الوطني والدويل

  عملياتها و كذا الدخول املحتملة املرتبطة بها.بالنسبة ملجموع أنشطتها أو 

  التدابري املشرتكة بني الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل القيمة املضافة وواجبات التسجيل  6.3

  تكريس الحياد الجبايئ للمنتوحات التشاريكية  6.3.1

تعامل جبايئ مامثل ملا هو يف إطار مواكبة تفعيل املنتوجات الجديدة للاملية التشاركية ومن أجل ضامن   
مطبق بالنسبة للمنتجات البنكية األخرى، وذلك لخلق رشوط منافسة رشيفة بني هذين النوعني من املنتوجات، 

  يقرتح تتميم النظام الجبايئ الحايل الذي يأطر هذه املنتوجات:

  أ) يف مجال الرضيبة عىل الرشكات

آت املرتتبة عىل ودائع االستثامر املنصوص عليها يف إطار املالية يقرتح توضيح النظام الجبايئ املطبق عىل املكاف
الثابت املشار  الدخل ذات التوظيفات املالية التشاركية، وذلك مبنحها نفس التعامل الجبايئ املخصص لحاصالت

  من املدونة العامة للرضائب. 14إليها يف املادة 

  ب) يف مجال الرضيبة عىل القيمة املضافة
  

 املضافة املطبقة عىل عقود "إجارة منتهية بالتمليك" القيمة الرضيبة عىل عليه املفروضة األساس توضيح  

  فيام يخص تحديد األساس املفروضة عليه الرضيبة عىل القيمة املضافة يجب التمييز بني:

 هية األساس املفروضة عليه الرضيبة املكون من مبلغ هامش اإليجار املحدد يف إطار عقد "إجارة منت
  بالتمليك" بالنسبة القتناءات املحالت املعدة للسكن؛ 

  "واألساس املفروضة عليه الرضيبة املكون من مبلغ االيجار املحدد يف إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك
الواجب دفعه عند كل استحقاق بالنسبة لإلقتناءات ألغراض مهنية املنجزة من طرف األشخاص الذاتيني 

 .أو االعتباريني

 خصم الرضيبة عىل القيمة املضافة نقل الحق يف 

تطبيقا ملبدأ الحياد الرضيبي، يقرتح إمكانية تحويل الحق يف خصم الرضيبة عىل القيمة املضافة املطبقة عىل 
  االقتناءات عن طريق عقود "املرابحة" إىل للمقتني الخاضع للرضيبة . 
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 الخصم  يف الحق من املستثناة العمليات  

عدم تخويل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها الحق يف خصم الرضيبة عىل القيمة املضافة  يقرتح
   :املرتتبة عىل

 "؛اقتناء محالت السكنى املخصصة للكراء، عن طريق عقد "اإلجارة املنتهية بالتمليك   

  ."االقتناءات املوجهة للبيع يف إطار عقد "املرابحة  

  تسجيلج) يف مجال واجبات ال

يف إطار تشجيع الولوج إىل امللكية عن طريق املنتجات التشاركية : "املرابحة" أو "إجارة منتهية بالتمليك" أو 
"مشاركة متناقصة"، يقرتح تخويل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، بواجبات التسجيل تبعا لطبيعة 

للمحالت   %4املخفضة و العقارية القيمة ذات واملساكن االجتامعية للمساكن األول للبيع 3%العقار املمول (
  .(%6)لألرايض العارية) عوض الواجب النسبي  5املبنية و%

درهم عىل عقود التفويت الجزيئ للعقارات املربمة من طرف  200كام يقرتح تطبيق واجب التسجيل الثابت األدىن 
لفائدة زبائنها يف إطار "املشاركة املتناقصة"، وذلك عىل غرار ما هو  مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

  مطبق فيام يخص "املرابحة" و "إجارة منتهية بالتمليك".

تكريس إعفاء مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة والعصبة املغربية لحامية الطفولة يف  6.3.2
  املدونة العامة للرضائب

لحامية البيئة و العصبة املغربية لحامية الطفولة عىل املستوى الجبايئ تعترب حاليا مؤسسة محمد السادس 
كجمعيات غري هادفة للحصول عىل ربح، إال أنها غري مدرجة بشكل رصيح ضمن الئحة األشخاص املعفاة من 

  الرضيبة عىل الرشكات و الرضيبة عىل القيمة املضافة و واجبات التسجيل.

 املدونة العامة للرضائب، يقرتح إدراج هاتني الهيئتني يف الئحة األشخاص لتكريس هذا اإلعفاء بشكل رصيح يف
  املستفيدين من اإلعفاء من الرضائب املذكورة عىل غرار ما هو معمول به بالنسبة للمؤسسات و العصبات املامثلة.

  افةتدبري مشرتك بني الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل القيمة املض 6.4

 إحداث إطار جبايئ ينظم التوقف املؤقت عن مزاولة نشاط املنشآت 

يف إطار التصدي لظاهرة املنشآت التي مل تعد تف بالتزاماتها الرضيبية فيام يخص اإلقرارات واألداءات وللتقليص 
الجبائية ، من كلفة تدبري املنشآت التي توجد يف وضعية صعبة ووضع إطار قانوين ميكنها من تسوية وضعيتها 

  يقرتح إحداث نظام جبايئ خاص يف حالة التوقف املؤقت عن مزاولة النشاط.

وسيمكن هذا النظام املنشآت من اإلدالء بإقرار بالتوقف املؤقت عن مزاولة النشاط يف الشهر الذي ييل تاريخ 
  حدة.اختتام آخر سنة محاسبية للنشاط، وذلك ملدة سنتني محاسبيتني قابلة للتجديد لسنة وا
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  وسيمنح هذا اإلقرار املنشآت املذكورة من االستفادة:

 للرضيبة املستحق، برسم السنوات املحاسبية املعنية بهذا اإلقرار؛ األدىن الحد مبلغ من اإلعفاء من أداء  

 تخفيف عبء االلتزامات املتعلقة بإقرارات الرضيبة عىل القيمة املضافة وذلك بإيداع إقرار واحد قبل  من
  متم شهر يناير من كل سنة. 

  تدابري مشرتكة لجميع الرضائب 6.5

 إحداث طلب استشارة رضيبية مسبقة 6.5.1

وقعة ملشاريعهم االستثامرية، يقرتح من أجل منح رؤية واضحة للمستثمرين فيام يتعلق باملعالجة الجبائية املت
التنصيص يف املدونة العامة للرضائب عىل متكني الخاضعني للرضيبة من تقديم طلب لإلدارة الرضيبية للبث يف 

  النظام الجبايئ املطبق عىل وضعيتهم الواقعية عىل ضوء األحكام الترشيعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

القانونية و املالية التي تهم مشاريع االستثامر املزمع إنجازها وعمليات إعادة الهيكلة  ويهم هذا الطلب الرتكيبات
املتوقعة للمنشآت و ملجموعات الرشكات و العمليات املزمع إنجازها بني منشآت لديها عالقة تبعية مبارشة أو غري 

  مبارشة مع منشآت متواجدة يف املغرب.

ن استجالء موقف إدارة الرضائب حول وضعية واقعية باستثناء امللفات وستمكن هذه املسطرة أصحاب الطلب، م
  التي هي يف طور مسطرة املراقبة أو املنازعة.

  تحديد حد أدىن إلصدار رضائب الدولة التي يتكلف بها قابض إدارة الرضائب  6.5.2

يلها املحاسبون العموميون من أجل ترشيد تدبري إصدارات الرضائب و الواجبات و رسوم الدولة التي يتكلف بتحص
و لتجنب متابعة الخاضعني للرضيبة بأداء املستحقات الهزيلة ، يقرتح إيقاف إصدار الرضائب و الواجبات و 

) درهم، عىل غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة لبعض الرسوم 100الرسوم التي يقل مبلغها األصيل عن مئة (
  بجبايات الجامعات الرتابية. املتعلق 47- 06املحدثة مبوجب القانون رقم 

  وقف التقادم إىل حني تبليغ القرار القضايئ النهايئ 6.5.3 

من أجل حامية مصالح الخزينة، يقرتح توسيع نطاق وفق التقادم املنحرص حاليا يف الطعون املقدمة أمام لجان 
  الطعن إىل الطعون املقدمة أمام الهيئات القضائية. 

لتنصيص عىل وقف التقادم من تاريخ تقديم الطعن القضايئ إىل حني انقضاء الشهر وألجل هذا الغرض، يقرتح ا
  الثالث الذي ييل تبليغ الحكم أو القرار القضايئ الحائز لقوة اليشء املقيض به.

  تحسني املسطرة الرسيعة لتصحيح الرضائب  6.5.4

من أجل السامح لإلدارة بإصدار السندات التنفيذية يف آجال معقولة ولتجنب املخاطر املرتبطة بنقل األصول التي 
من املدونة العامة للرضائب لتشمل جميع الحاالت  221و  220تشكل ضامنة للخزينة، يقرتح تتميم أحكام املادتني 
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تفويت الجزيئ للمنشأة أو للزبناء أو التوقف الجزيئ و التي تتطلب رسعة التدخل من طرف اإلدارة الجبائية، كال
  املؤقت للنشاط.....إلخ

  تعزيز وسائل التبليغ بالطريقة اإللكرتونية  6.5.5

 قبل من املحدد بالعنوان التبليغ من املدونة العامة للرضائب عىل أنه يتم 219تنص املقتضيات الحالية للامدة 
 أو بالتسلم إشعار مضمونة مع برسالة إما لإلدارة إىل بها املدىل مراسالته أو دهعقو  أو إقراراته يف للرضيبة الخاضع

 أو القضائيني املفوضني أو الضبط كتابة أعوان أو الرضائب إلدارة التابعني املحلفني املأمورين بواسطة إليه بالتسليم
  .اإلدارية بالطريقة

إطار تعزيز وسائل التبليغ السالفة الذكر و لتمكني الخاضعني من االستفادة من تقنيات التواصل الحديثة، يقرتح  يف
  إدراج الوسيلة الجديدة للتبليغ بالطريقة اإللكرتونية.

  وستسمح هذه التقنية من تبليغ الخاضع للرضيبة بالعنوان اإللكرتوين املدىل به لذى إدارة الرضائب.

  لباقي وسائل التبليغ. القانونية اآلثار التبليغ اإللكرتوين نفس ن هذاوسينتج ع

  توضيح اإلخالالت الجسيمة التي من شأنها أن تشكك يف قيمة اإلثبات التي تكتسيها املحاسبة 6.5.6

 شابت من املدونة العامة للرضيبة املتعلق بسلطة اإلدارة التقديرية عىل أنه إذا 213تنص حاليا مقتضيات املادة 
 املحاسبة و أن تحدد يف النظر تعيد أن لإلدارة جسيمة، جاز الحسابات املقدمة من لدن الخاضع للرضيبة إخالالت

  .لديها  املتوفرة العنارص باعتبار الرضيبة فرض أساس

الجسيمة" والتي من شأنها أن تفيض إىل رفض املحاسبة من  ولتاليف اختالف التأويالت التي يثريها مفهوم "اإلخالالت
قبل اإلدارة، و لتأطري السلطة التقديرية لإلدارة بشكل أفضل، يقرتح توضيح مدلول العبارة املذكورة، و ذلك 
بالتنصيص عىل أن هذه اإلخالالت الجسيمة تنحرص يف تلك التي يرتتب عنها مالحظة نقصان يف رقم األعامل أو يف 

  حصيلة الخاضعة للرضيبة أو التي ال متكن املحاسبة املدىل بها من تربير الحصيلة املرصح بها.ال

  إحداث إلزامية اإلدالء بالوثائق املحاسبية بشكل إلكرتوين 6.5.7

إن املقتضيات الحالية التي تنظم املراقبة الجبائية ال تنص بشكل واضح عىل إلزامية الخاضعني للرضيبة بتقديم 
  ق املذكورة بشكل إلكرتوين.الوثائ

ومن أجل تبسيط كيفية إدالء الخاضعني للرضيبة بالوثائق املحاسبية إىل مأموري الرضائب يقرتح، إحداث تدبري 
  بطريقة تدريجية ميكن من تقديم الوثائق املذكورة بشكل إلكرتوين وذلك وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي.

) درهم برسم كل 50.000الذكر يقرتح، تطبيق غرامة تساوي خمسون ألف (ويف حالة عدم احرتام اإللتزام السالف 
 سنة محاسبية وذلك بعد اللجوء إىل مسطرة مبسطة. 
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  إحداث إلزامية اإلحتفاظ بالوثائق عىل حامل معلومايت  6.5.8

املحاسبية عىل  بالوثائق من املدونة العامة للرضائب املتعلقة بإلزامية االحتفاظ 211تنص حاليا أحكام املادة 
  املذكورة عىل حامل ورقي فقط. بالوثائق رضورة االحتفاظ

لتبسيط عملية املراقبة الجبائية ومتكني تنفيذ االلتزام املقرتح الخاص باإلدالء بالوثائق املحاسبية عىل حامل 
االحتفاظ بالوثائق السالفة الذكر بالتنصيص عىل إلزامية  211معلومايت، يقرتح تتميم املقتضيات الحالية للامدة 

  للرضيبة. عىل حامل معلومايت بالنسبة للخاضعني

  توضيح تاريخ بداية عملية الفحص الرضيبي 6.5.9

 قبل للرضيبة الخاضع إىل بذلك إشعار تنص حاليا املقتضيات املتعلقة بعملية فحص املحاسبة عىل وجوب تبليغ
  .األقل عىل يوما (15) عرش بخمسة الفحص عملية يف للرشوع املحدد التاريخ

تفاديا الختالفات التأويل املالحظة، ال سيام يف حالة رشوع مأمور اإلدارة الرضيبية بالفحص بعد اليوم الخامس عرش 
املوايل لتاريخ تبليغ اإلشعار بالفحص، يقرتح التنصيص عىل أنه ميكن الرشوع يف عملية الفحص خالل أجل ال يتجاوز 

  التاريخ املحدد لبداية عملية املراقبة. ) أيام عمل ابتداء من 5خمسة (

  تبسيط مسطرة تحويل املقر االجتامعي 6.5.10

من أجل تبسيط االلتزامات املتعلقة بالترصيح بتحويل املقر االجتامعي أو املوطن الرضيبي، يقرتح تعديل أحكام 
كر لدى مفتش الرضائب التابع من املدونة العامة للرضائب بالتنصيص عىل إيداع الترصيح السالف الذ  149املادة 

  له مقرها االجتامعي أو موطنها الرضيبي الجديد أو مؤسستها الرئيسية.

  رشوط منح االمتيازات الجبائية 6.5.11

لالستفادة من االمتيازات الرضيبية املنصوص عليها يف املدونة العامة للرضائب، يتعني حاليا عىل املنشآت أن تفي 
إلقرارات و أداء الرضائب و الواجبات و الرسوم املنصوص عليها يف هذه املدونة وذلك طبقا بالتزاماتها املتعلقة با

من املدونة املذكورة، كام تعترب اإلشارة إىل التعريف املوحد للمقاولة عىل الفواتري أو الوثائق  I – 164ألحكام املادة 
م و كذا عىل جميع ترصيحاتهم الجبائية املنصوص التي تقوم مكانها و التي يديل بها الخاضعون للرضيبة إىل زبنائه

  عليها يف املدونة العامة للرضائب، التزاما يتوجب عىل الخاضعني للرضيبة احرتامه.

وعليه، يقرتح تعديل أحكام املادة السالفة الذكر بإدراج إلزامية اإلشارة إىل التعريف املوحد للمقاولة عىل اعتباره 
  متيازات املنصوص عليها يف املدونة.رشطا واجبا لالستفادة من اإل 

للخاضعني للرضيبة الذين ال يشريون للتعريف املوحد للمقاولة يف  بالنسبة جزاء إحداث 6.5.12
  الوثائق املسلمة إىل زبنائهم

 من أجل إلزام الخاضعني للرضيبة عىل اإلشارة إىل التعريف املوحد للمقاولة عىل الوثائق التي يسلمونها إىل زبنائهم
  أو إىل األغيار، يقرتح إحداث جزاء ضد املخالفني محدد يف مئة درهم عن كل إغفال أو بيان غري مطابق.
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  توضيح و مالءمة األحكام املتعلقة بالتحصيل املنصوص عليها يف املدونة العامة للرضائب 6.5.13

العامة للرضائب، يقرتح التنصيص  يف إطار توضيح و مالءمة األحكام املتعلقة بالتحصيل املنصوص عليها يف املدونة
عىل أن تحصيل الرضائب املكلف باستخالصها قابض إدارة الرضائب تتم وفق الرشوط و الكيفيات املنصوص عليها 

  مبثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.  15- 97يف املدونة العامة للرضائب ووفق القانون رقم 

 املرتتبة عن االتفاقيات الجبائية الدولية  إحداث تدبري هادف لتفعيل االلتزامات 6.5.14

يف إطار تطبيق االتفاقيات املربمة بني املغرب و البلدان األخرى يف ما يخص التبادل اآليل للمعلومات ألغراض جبائية 
و من أجل الوفاء بالتزامات الدولة املغربية املرتتبة عنها، يقرتح تأسيس سند قانوين لتجميع و تحويل املعلومات 

 املطلوبة الالزمة لتطبيق االتفاقيات املذكورة.

  إحداث إلزامية استعامل برامج معلوماتية للفوترة  6.5.15

يقرتح التنصيص يف املدونة العامة للرضيبة عىل وجوب توفر الخاضعني للرضيبة عىل الرشكات و الرضيبة عىل 
الدخل برسم الدخول املهنية املحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية و النتيجة الصافية املبسطة وكذا 

وترة، وفق معايري تقنية تحددها اإلدارة طبقا الخاضعني للرضيبة عىل القيمة املضافة، عىل برامج معلوماتية للف
  إلجراءات محددة بنص تنظيمي.

ونظرا للرشوط التقنية التي يتطلبها هذا االلتزام الجبايئ و كذا التكلفة والوقت الذي تستلزمه مطابقة املنشآـت 
  لهذا االلتزام يقرتح إحداث هذا االلتزام لكل قطاع عىل حدة .

  ت املقدمة من لدن اإلدارة الرضيبية بالطريقة اإللكرتونيةإنجاز بعض الخدما 6.5.16

يف إطار تبسيط وتطوير النظام الجبايئ، يقرتح استعامل الطريقة اإللكرتونية فيام يخص الطلبات والشواهد 
والخدمات األخرى املقدمة من لدن اإلدارة الرضيبية أو املطلوبة من طرف الخاضعني للرضيبة برسم الرضائب 

  ، وذلك وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.والرسوم

  تدابري مختلفة  .7

إحداث املساهمة االبرائية برسم الدخول و االرباح الناتجة عن املمتلكات واألموال التي ميلكها  7.1
 األشخاص الذاتيون املقيمون ذوي الجنسيات األجنبية

قة الجبائية التي متس مبصالح الخزينة انخرط املغرب يف مسلسل يهدف التصدي لجميع أشكال عدم املطاب  
  وذلك مع الحرص عىل احرتام التزاماته عىل املستوى الدويل.

وقد أفرزت التجربة األوىل، املتعلقة باملساهمة اإلبرائية برسم املمتلكات واألموال التي ميكلها بالخارج األشخاص 
أدت إىل اقرتاح توسيع نطاقها لتشمل األجانب  ذوي الجنسية املغربية واملقيمني يف املغرب، عن حصيلة إيجابية

  املقيمني باملغرب.
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وعليه، يقرتح إحداث مساهمة إبرائية تتعلق باألجانب املقيمني باملغرب والذين يوجدون يف وضعية جبائية غري 
   سليمة برسم إلتزاماتهم املتعلقة بالدخول واالرباح الناتجة عن السيولة واملمتلكات املنشأة  بالخارج.

  إلغاء الذعائر و الغرامات و الزيادات و صوائر التحصيل 2 .7

من أجل تشجيع امللزمني عىل أداء ديونهم الرضيبية و متكني اإلدارة من تصفية الباقي استخالصه و تخفيض كلفة 
وصوائر  تدبري مسطرة التحصيل الجربي، يقرتح إدراج تدبري ميكن من اإللغاء الكيل أو الجزيئ للغرامات والزيادات

  التحصيل كام ييل:

 املتعلقة بالرضائب والواجبات والرسوم الواجب تحصيلها  التحصيل وصوائر والزيادات اإللغاء الكيل للذعائر
، 2017ديسمرب  31والتي مل يتم استخالصها إىل غاية  2016باملوازاة مع املبلغ األصيل قبل فاتح يناير 

فاتح  قبل األصيل من املبلغ  50بتسديد عىل األقل % تلقائيا ناملعنيو  للرضيبة الخاضعون يقوم أن رشيطة
 .2020و الباقي قبل فاتح يناير  2019يناير 

 % من الذعائر والغرامات و الزيادات وصوائر التحصيل عندما يكون امللزمون مدينون  50تخفيض قدره
، 2017ديسمرب  31 غاية إىل املستخلصة فقط بهذه الذعائر والغرامات والزيادات و صوائر التحصيل غري

   .2019% املتبقية قبل فاتح يناير 50رشيطة أن يؤدوا 

II. مقـتـضيـات مخـتـلـفـة  

 تحصيـل الديـون العموميـة أ.
أو التخفيض من الزيادة عن التأخري وصوائر التحصيل  ءيهدف هذا االجراء اىل تعميم املسطرة املتعلقة باإلعفا

 والتي تهموهيئاتها واملؤسسات العمومية  الرتابيةأوامر املداخيل املتعلقة بديون الدولة والجامعات لتشمل كذلك 
 .مبالغ مرجعة من املرتبات واألجور املؤداة دون أمر سابق برصفها

 تحسني آلية تحفيز التشغيل ب.

، وقصد مالءمتها مع  2015املالية من أجل العمل عىل تحسني آلية تحفيز التشغيل ، املحدثة بقانون املالية للسنة 
  املقتضيات الجديدة للمدونة العامة للرضائب ذات الصلة ، يقرتح إدراج التغيريات التالية :

  تحمل الدولة لواجبات اإلشرتاك املستحقة عىل املشغل لفائدة الصندوق الوطني للضامن االجتامعي وكذا
 أجراء عىل األكرث ؛ 10درهم لفائدة  10.000يتجاوز  لرسم التكوين املهني يف حدود أجر شهري إجاميل ال

  شهرا تبتدئ من تاريخ استغالل املقاولة ؛  24تشغيل طالب العمل داخل مدة  

  2022دجنرب  31إىل  2018تحديد فرتة االستفادة من اآللية الجديدة ما بني فاتح يناير. 
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 للجهات ةاملوارد املرصد ج.

املتعلق بالجهات، يقرتح رفع حصيلة الرضيبة عىل  111.14رقم من القانون التنظيمي  188املادة  تطبيقا ألحكام 
مجموع املوارد التي ، علام أن حاليا  %3 عوض % 4الرشكات والرضيبة عىل الدخل املرصدة للجهات اىل  نسبة 

  . 2021سنة يف أفق  ماليري درهم 10سرتصد للجهات ستصل اىل 

 ر املرحلة التي مل تكن محل أمر باألداءإلغاء اعتامدات االستثام د.

تشمل اعتامدات االستثامر املرحلة من سنة إىل أخرى وكذا أرصدة االلتزام املتعلقة بهـا ، مبالغ مرتبطة بعمليات 
 تتعلق بنفقات قدمية مل تتمكن املصالح املختصة من تصفيتها ألسباب إدارية أو مسطرية.

يهدف إىل إلغـاء ، بقوة  2018مقتىض يف مرشوع قانون املالية لسنـة  ولتسوية هذه الوضعية ، يقرتح إدراج
وما يليها واملتعلقة  2016وما قبل إىل سنوات  2015القانون، اعتامدات االستثامر املرحلة من السنوات املالية 

  .2017ديسمرب  31و 2016بعمليات النفقات التي مل تكن محل أمر باألداء ما بني فاتح يناير 

  متديد هذا اإللغاء إىل عمليات والتزامات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية .ويتم 

 إحداث مناصب مالية هـ.

الوزارية واملؤسسات وفق  القطاعات عىل موزعة،  2018برسم السنة املالية ، منصبا ماليا  19.265 حداثإ يقرتح  
  .الجدول املتضمن مبرشوع قانون املالية

 التي أصبحت شاغرة    ليةاستعامل املناصب املا و.

باستعامل للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج واملديرية العامة للوقاية املدنية يقرتح الرتخيص 
ملندوبية ، علام أن ا املناصب املالية التي أصبحت شاغرة عىل إثر إحالة املوظفني الذين كانوا يشغلونها عىل التقاعد

  تستفيد من هذا الرتخيص منذ أن كانت تابعة لوزارة العدل . إعادة اإلدماجالعامة إلدارة السجون و 

 ويقرتح كذلك الرتخيص للمندوبية العامة املذكورة بإعادة استعامل املناصب املالية التي تصبح شاغرة خالل السنة.

  التأهيل واملصادقة  ز.
  التأهيل . 1

  املالية يف مجال فتح اعتامدات إضافية خالل السنة  1.1

يهدف التأهيل املقرتح يف إطار أحكام مرشوع قانون املالية الحايل إىل الرتخيص للحكومة بفتح اعتامدات إضافية 
 ستعجلة أو غري املتوقعة أثناء إعداد امليزانية. املحاجيات الة تلبي، ل2018مبوجب مراسيم خالل السنة املالية 

 وتعرض هذه املراسيم، عىل الربملان قصد املصادقة عليها  يف أقرب قانون للاملية.



 مذكرة تقديم
 

 
  163 

  يف مجال إحداث حسابات خصوصية للخزينة خالل السنة املالية  1.2

إحداث حسابات خصوصية للخزينة مبوجب مراسيم خالل قصد الرتخيص للحكومة إىل يهدف مقرتح التأهيل 
عرض هذه املراسيم عىل أن يتم لة االستعجال والرضورة امللحة وغري املتوقعة، وذلك يف حا ، 2018املالية  السنة

 قرب قانون للاملية.           أ عىل الربملان للمصادقة عليها يف 

 دولة مسرية بصورة مستقلة خالل السنة املالية لليف مجال إحداث مرافق  1.3

اسيم، مرافق جديدة للدولة مسرية بصورة مستقلة ، ن تحدث، مبقتىض مر بأ يهدف هذا االجراء الرتخيص للحكومة 
.عىل ان  يتم إخبار اللجنتني املكلفتني باملالية بالربملان مسبقا باستعامل الرتخيص املشار  2018خالل السنة املاليـة 

 عرض هذه املراسيم عىل الربملان قصد املصادقة عليها يف اقرب قانون للاملية.تاليه اعاله ،و 

  ولة املسرية بصورة مستقلةمرافق الد .ح
  تنظيم الدورة الثانية والعرشين ملؤمتر األمم املتحدة  مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة املسمىحذف"

 "حول التغريات املناخية

مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة  يقرتح حذف، جلهاأ من  حدثأ العمليات التي  عىل إثر االنتهاء من إنجاز
 .""تنظيم الدورة الثانية والعرشين ملؤمتر األمم املتحدة حول التغريات املناخية املسمى

  الحسابات الخصوصية للخزينة .ط

 صندوق التكافل العائيل "الحساب املرصـد ألمور خصوصيـة املسمى ر ـتغيي" 

صندوق ن خدمات تنفيذا للتعليامت السامية لصاحب الجاللة نرصه الله، سوف يتم توسيع قاعدة املستفيدين م
   ة وأوالدها املستحقني للنفقة وكذا مستحقي النفقة من األوالد بعد وفاة األم.املعوز لزوجة ليشمل االتكافل العائيل 

   صندوق تضامن مؤسسات التأمني"الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى تغيري" 

شخص الكارثية املحدث، ك الوقائع ضد التضامن من متويل صندوق صندوقهذا اليهدف هذا اإلجراء اىل متكني 
املتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع  110-14رقم ، مبوجب القانون  اعتباري خاضع للقانون العام

  .املتعلق مبدونة التأمينات 17-99الكارثية وبتغيري وتتميم القانون رقم 

الدعم للبنك الدويل ، املتعلق بالتدبري املندمج جراء يندرج يف إطار تفعيل برنامج تجدر اإلشارة إىل أن هذا اال 
 ملخاطر الكوارث الطبيعية ومكافحتها .

   الصندوق الخاص بالطرق " الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمىتغيري"  

املنصوص عليها  ركباتالرضيبة الخصوصية السنوية عىل امل ضمنالرسم املفروض عىل محور املحرك  دمج عىل إثر
خصوصية املسمى "الصندوق الخاص بالطرق" من  الحساب املرصد ألمورحيني عامة للرضائب، يقرتح تباملدونة ال

  .  حصيلة هذا الرسم  الحصة املرصدة له من االستمرار يف حصوله عىل جل متكينه منأ 
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  للعمل الثقايف الصندوق الوطنيالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "تغيري" 

النفقات املرتبطة باألبحاث والدراسات املتعلقة  لتمكينه من تحملللعمل الثقايف  وطنيالصندوق ال يقرتح تغيري
تفاقية ال  تطبيقاوذلك  حاميتهبالرتاث الثقايف غري املادي خصوصا الرتاث الشفهي الحساين واألمازيغي من أجل 

  . 2003أكتوبر  17الرتاث الثقايف غري املادي املوقعة بباريس يف  للحفاظ عىل اليونيسكو

املنجزة عىل إثر  أوامر املداخيلستخالص موارد أخرى وخاصة تلك املرتبطة بيقرتح أيضا متكني هذا الحساب من ا
 عدم احرتام املستفيدين من برنامج دعم الفنون والثقافة من التزامتهم التعاقدية مع الوزارة املكلفة بالثقافة. 

 



 
 



�



 
 



�



 
 



�



����������	�
����������	�������	���
����
��	���������
��������������	�
�����
�
���
��������� �
2018
(1/2)  2017 ���������	�
�������	������	

- �"�#��� -
���� �
��	$ �%


&'
#*
��
#�	 �
+,��	.3
���	.	�

�
��*
������4�	�
��� �	�
�������
����
#�	�
��	.	�


5�������	620172018201720182017201820172018201720189��
��: �


;�	�
���<.26 292 00026 292 000517 164 000517 164 000543 456 000543 456 000--543 456 000543 456 0000,00  

,=�	�
�><��
445 100 000487 613 0001 504 183 0001 504 183 0001 949 283 0001 991 796 000131 608 000131 608 0002 080 891 0002 123 404 0002,04  

?
���
�@�.	555 908 000363 381 00069 200 00069 200 000625 108 000432 581 00024 700 00020 000 000649 808 000452 581 000-30,35  

����� �	�
�@�.	316 058 000226 293 00045 000 00045 000 000361 058 000271 293 00012 850 00012 850 000373 908 000284 143 000-24,01  

�	�=A�
�@�B�96 005 00098 534 000557 224 000575 224 000653 229 000673 758 000456 375 000461 675 0001 109 604 0001 135 433 0002,33  

������3
�C��A�����=	�
����#�
�D�
��11 596 00011 901 00014 475 00015 475 00026 071 00027 376 0009 600 00010 200 00035 671 00037 576 0005,34  

����	�
��=�A	�
238 198 000241 000 00047 000 00050 000 000285 198 000291 000 00035 200 00040 000 000320 398 000331 000 0003,31  

�E#��
�D�
��3 508 933 0003 687 000 000391 994 000389 994 0003 900 927 0004 076 994 000299 250 000299 250 0004 200 177 0004 376 244 0004,19  

����� �
����.����
������
�D�
��
,��#�
2 107 185 0002 156 015 000974 000 0001 608 000 0003 081 185 0003 764 015 000477 000 000628 000 0003 558 185 0004 392 015 00023,43  

����
#�
�D�
��17 464 980 00018 564 408 0003 559 480 0003 569 480 00021 024 460 00022 133 888 0002 831 030 0002 835 030 00023 855 490 00024 968 918 0004,67  

�,�F	�
����= �
�����>��
����� �
�D�
��
�,	���
�GA��
��,����
����� �
�42 234 042 00042 241 372 0007 318 316 00011 191 418 00049 552 358 00053 432 790 0004 855 286 0005 853 680 00054 407 644 00059 286 470 0008,97  

�A��
�D�
��7 644 752 0007 940 120 0004 250 000 0004 300 000 00011 894 752 00012 240 120 0002 400 000 0002 550 000 00014 294 752 00014 790 120 0003,47  

����	�
��#�� %
�D�
��2 168 395 0002 271 926 000370 749 000373 640 0002 539 144 0002 645 566 000187 153 000184 153 0002 726 297 0002 829 719 0003,79  

��<	A H�����	�
��#�� %
�D�
��
H�=� �	----36 790 000 00036 623 620 00020 176 000 00019 443 000 00056 966 000 00056 066 620 000-1,58  

��
#�#� �
H����	�
��#�� %
�D�
��
�����I�
�����.�3
����I��� �
�----5 260 000 0007 200 000 000--5 260 000 0007 200 000 00036,88  

�������
��J�.�
�E���
���A����
�D�
��
,��	 .%
�#�� %
����#��� �
304 933 000309 319 000264 386 000344 739 000569 319 000654 058 000747 817 000765 567 0001 317 136 0001 419 625 0007,78  

�	�=A����	���
����	*
63 474 00066 768 00013 420 00013 420 00076 894 00080 188 0003 040 0003 040 00079 934 00083 228 0004,12  

�;� ��.���
��E���
����F. �
�D�
��
'�	�
�1 074 041 0001 073 000 000507 714 000630 001 0001 581 755 0001 703 001 0009 469 221 00010 373 221 00011 050 976 00012 076 222 0009,28  

���	� �
��J�A��
�#���
���A<��
�D�
��
����:�
��K��	�
��������
1 212 481 0001 273 600 0002 485 338 0002 531 963 0003 697 819 0003 805 563 0008 813 400 00011 270 095 00012 511 219 00015 075 658 00020,50  

�I����
���?����
�D�
��452 324 000464 237 000230 000 000330 000 000682 324 000794 237 0001 925 000 0002 325 000 0002 607 324 0003 119 237 00019,63  

��	<�3
������
��5��*
�D�
��541 595 000590 000 0002 408 681 0002 624 621 0002 950 276 0003 214 621 000998 554 0001 048 554 0003 948 830 0004 263 175 0007,96  



����������	�
����������	�������	���
����
��	���������
��������������	�
�����
�
���
��������� �
2018
(2/2)  2017 ���������	�
�������	������	

- �"�#��� -
���� �
��	$ �%


&'
#*
��
#�	 �
+,��	.3
���	.	�

�
��*
������4�	�
��� �	�
�������
����
#�	�
��	.	�


5�������	620172018201720182017201820172018201720189��
��: �


��	�=A�
�@�B��L#����# �	�
�D�
���

��	�=A�
���	���
������������=	�
28 807 00031 442 00024 158 00026 660 00052 965 00058 102 0007 140 0005 370 00060 105 00063 472 0005,60  

���	� �
����#��	�
����>�
�D�
��
��	
# �	�
194 370 000199 224 000281 079 000343 779 000475 449 000543 003 0001 060 986 0001 050 386 0001 536 435 0001 593 389 0003,71  

�D��. �
����	$ �%
��������
�D�
��
,	��
�#�� %
�196 395 000225 000 000300 561 000319 561 000496 956 000544 561 0002 217 725 0002 204 125 0002 714 681 0002 748 686 0001,25  

E�� %
���M��$�
�D�
��289 023 000296 635 0001 392 870 0001 397 364 0001 681 893 0001 693 999 000728 212 000729 302 0002 410 105 0002 423 301 0000,55  

,�F	�
�N�	#3
���E:��
�D�
��180 293 000181 500 000283 680 000303 680 000463 973 000485 180 00060 420 00063 520 000524 393 000548 700 0004,64  

��	�=A�
�@�B��L#����# �	�
�D�
���
���
��	 .	�
����	����
��	���<��������=	�


,�#	�

23 000 00027 711 0009 000 00019 000 00032 000 00046 711 0006 000 0007 000 00038 000 00053 711 00041,34  

��	�=A�
�@�B��L#����# �	�
�D�
���

����4������D�
#3
�O<�P�����=	�


��	�	��

52 705 00054 100 00035 503 00040 503 00088 208 00094 603 00025 030 00030 030 000113 238 000124 633 00010,06  

,�>��
���M#�
�D�
#Q23 570 182 00023 925 186 0005 801 510 0005 871 510 00029 371 692 00029 796 696 0004 473 490 0004 473 490 00033 845 182 00034 270 186 0001,26  

���	���	�
�'�	#�����	���
�����#�	�

���A �
�R�.�'�I���52 363 00054 597 00070 737 00070 737 000123 100 000125 334 00019 022 0007 525 000142 122 000132 859 000-6,52  

������	�
���B��>�
�������

����B��>�
�������
H��>�� A%


��>�� A%
������	�

----3 300 000 0001 700 000 000--3 300 000 0001 700 000 000-48,48  

>�>� �����	���
�����#�	�
272 000 000282 700 000130 896 000157 592 000402 896 000440 292 00029 885 00029 885 000432 781 000470 177 0008,64  

���	� �
��,�>��
�?
� �
�#
#�Q�D�
��
����#	�
����������=�3
�293 210 000302 072 000686 826 000741 190 000980 036 0001 043 262 000837 652 000868 952 0001 817 688 0001 912 214 0005,20  

���D
���	�
���	�I �
��D��*
�D�
���
����	 .%
���	� �
54 169 00055 600 000503 100 000568 100 000557 269 000623 700 00080 500 000225 500 000637 769 000849 200 00033,15  

�D#��Q����.��
�D�
#3��	���
�����#�	�

N�	#3
960 497 0001 015 000 000594 936 000794 936 0001 555 433 0001 809 936 000160 700 000160 700 0001 716 133 0001 970 636 00014,83  

,B���
��,��	 .3
��J#�� 3
�@�.	�
67 299 00069 071 00041 000 00041 000 000108 299 000110 071 00012 000 00012 000 000120 299 000122 071 0001,47  

��B�I��
��>��������*
�@�.	�
-41 000 000-157 630 000-198 630 000-107 200 000-305 830 000-

,��	.3
���	.	�
106 700 605 000108 853 617 00035 684 180 00041 536 764 000187 734 785 000195 914 001 00063 571 846 00068 229 908 000251 306 631 000264 143 909 0005,11  



 
 



�



��� �	�D�����D���	�
����#�
�YM
�	�������
��������������	�
�����
�
���
��������� �
 
  ����������	�
����������	������2018����������	�
�������	������	�2017

-�"�#��� -
E<: �%
������&'
#*
��
#�	 �
+���	$ �%
��������	.	�


5�������	62017201820172018201720189��
��: �

�	�=A�
�@�B�18 000 00018 000 000--18 000 00018 000 0000.00  

�E#��
�D�
��900 000900 000--900 000900 0000.00  

,��#�
����� �
����.����
������
�D�
��20 000 00020 000 000--20 000 00020 000 0000.00  

����
#�
�D�
��246 000 000133 665 000--246 000 000133 665 000-45,66  

�,	���
�GA��
��,����
����� �
��,�F	�
����= �
�����>��
����� �
�D�
��5 000 0005 000 000--5 000 0005 000 0000.00  

�A��
�D�
��919 500 000880 000 00044 000 00084 000 000963 500 000964 000 0000,05  

����	�
��#�� %
�D�
��85 000 00090 000 0006 500 0006 500 00091 500 00096 500 0005,46  

,��	 .%
�#�� %
����#��� �
�������
��J�.�
�E���
���A����
�D�
��59 205 00051 707 00043 280 00051 280 000102 485 000102 987 0000,49  

�	�=A����	���
����	*
20 000 00020 000 000--20 000 00020 000 0000.00  

'�	�
��;� ��.���
��E���
����F. �
�D�
��210 500 000212 500 000586 300 000587 300 000796 800 000799 800 0000,38  

����:�
��K��	�
��������
���	� �
��J�A��
�#���
���A<��
�D�
��77 777 00074 118 00024 000 00028 040 000101 777 000102 158 0000,37  

�I����
���?����
�D�
��45 800 00045 800 000--45 800 00045 800 0000.00  

��	<�3
������
��5��*
�D�
��20 000 00020 000 000--20 000 00020 000 0000.00  

��	
# �	�
���	� �
����#��	�
����>�
�D�
��7 486 0006 076 0003 070 0003 070 00010 556 0009 146 000-13,36  

,	��
�#�� %
��D��. �
����	$ �%
��������
�D�
��4 000 0004 000 000--4 000 0004 000 0000.00  

E�� %
���M��$�
�D�
��16 800 00013 440 0009 110 0009 110 00025 910 00022 550 000-12,97  

,�F	�
�N�	#3
���E:��
�D�
��200 000300 000-100 000200 000400 000100,00  

,�>��
���M#�
�D�
#Q373 155 000373 155 0003 000 0003 000 000376 155 000376 155 0000.00  

>�>� �����	���
�����#�	�
27 051 00020 681 00017 700 00011 700 00044 751 00032 381 000-27,64  

����#	�
����������=�3
����	� �
��,�>��
�?
� �
�#
#�Q�D�
��36 300 00037 000 0008 300 00013 000 00044 600 00050 000 00012,11  

����	 .%
���	� �
���D
���	�
���	�I �
��D��*
�D�
���-------  

N�	#3
�D#��Q����.��
�D�
#3��	���
�����#�	�
5 500 0005 500 000--5 500 0005 500 0000.00  

�,��	.3
���	.	�
2 198 174 0002 031 842 000745 260 000797 100 0002 943 434 0002 828 942 000-3,89  



�



 
 



�



�����	�
�����
�
���
��������� �

�����	�
��	�������
������A������������	*�D#��	�
������A�
�������

����������	�
����������	������2017����������	�
�������	������	�2018(1/2)

���������	*�D#��	�
������A�

H��"�#���H

5�������	6?��A�
������������2017������2018��
��: �

%

5���������	[
�D##� 	������A

�������	
����	
��
����������
����	
�����	90 000 00090 000 0000,00  


����	
���	��
�������	
������
!�"��	
!���	
#����
�$��$��%	
�	����	�5 000 0005 000 0000,00  

&�'(�	
�)*
�����
#����- -  -  

���+�	
�$/+��
:�;��	
#����405 000 000390 000 000-3,70  


<=��	
>���	
�"��	
���?�@
��A	��
#����

����	
�$�
��	�	�114 000 000114 000 0000,00  

�	��)���	�
�$�����	
�$����	
#����1 727 800 0001 700 000 000-1,61  

�	�=A�
�@�B�
�?�	��B�
�$����	
�����	
#����220 000 000- -100,00  

�$+��	
�$���B�
�$����	
C�����	
!��
#����3 095 996 0003 095 996 0000,00  

>����(%	
�$�D��	
#����- -  -  

�E#��
�D�
��
!A����	
!���
����	
#�����	400 000 000400 000 0000,00  

>BE���	
���A��	
#����160 000 000160 000 0000,00  

,��#�
����� �
����.����
������
�D�
��
>����(�	�
>��")�	
����	
!���
����	
#�����	


C(;�	
��F+�
G�����
�$�$"��	
���/��	
C�E�'�30 000 00030 000 0000,00  

����
#�
�D�
��

H��
��$��
I�"��
����	
#�����	- -  -  


JB�
��$=�	
�B$��
��
�$�	��	
�����(�	
���
���=��	
��$"�	26 819 100 00028 321 904 0005,60  

�$����	
�$����	
!��
�
K�����
����	
#�����	200 000 000200 000 0000,00  


C����	
�E	=�	
���
�B$���
����	
#�����	
��;(B�5 764 000 0006 972 028 00020,96  

������	
������
L$;(��	
��"'�
�$���1 200 000 0001 200 000 0000,00  

>����	
���	
C�E�'�
!���	
#����30 000 00030 000 0000,00  


�
�$���A�%	
�$�;�	
ME�)�
N=��
����	
#�����	
'��	
ME�)�463 927 000463 927 0000,00  

�B������	
O�$��	
�$'���
�E���	
$;���	
#����714 000 000714 000 0000,00  

�$�$���	
P	�A�	
�)*
����A�
#����200 000 000200 000 0000,00  

��;(�	
�$�
���=��	
#����- -  -  

����� �
��,�F	�
����= �
�����>��
����� �
�D�
��
�,	���
�GA��
��,����



�$����	
�
>�B��	
P���	
!���
>����	
#�����	


�$(����A��	22 500 00022 500 0000,00  

�A��
�D�
���$LA��	
�$��$����
����	
�����	1 000 000 0001 000 000 0000,00  

����	�
��#�� %
�D�
��

�����	
Q?�R
�	������
����	
�����	1 440 000 0001 040 000 000-27,78  

�$���$�	
G����
����	
�����	70 000 000100 000 00042,86  

�$����	
������	
�	���350 000 000350 000 0000,00  

>�	L�	
S?��	
#����5 000 0005 000 0000,00  


��"'��	
T����
�$���
JB�
������	
E����	�
S���	
�$��(R
�?��
J�	
�����	- -  -  

C�AL���
����	
#�����	- -  -  

�$�D��	
����F�
���=�
#����600 000 000600 000 0000,00  

N$�+�
L�(�	
>�
�$�U	�	
:��
C�����
#����- -  -  

�$E	I/�	
�	���	
:��
���	
!��
#����600 000 000600 000 0000,00  



�����	�
�����
�
���
��������� �

�����	�
��	�������
������A������������	*�D#��	�
������A�
�������

����������	�
����������	������2017����������	�
�������	������	�2018(2/2)

���������	*�D#��	�
������A�

H��"�#���H

5�������	6?��A�
������������2017������2018��
��: �

%

����	�
��#�� %
�D�
��


$/�	
��=	����
�"B����	
�����	
$���
#����
�����	
&�
��
����=��	- -  -  

>����(�	
Q�����	
!��
#����3 000 000 0003 000 000 0000,00  

>($B��	
������	
HB(�
���
����
����	
�����	- -  -  

>A�(�	
K/�	
�����
#����700 000 000700 000 0000,00  

��$L����
���	�$%	
��
�$�D���	
�	���	
#����360 000 000360 000 0000,00  

'�	�
��;� ��.���
��E���
����F. �
�D�
��

#����
����	
#�����	2 700 000 0002 700 000 0000,00  


<���	
!���	
QB��	
�$�)��
�$����
�$���
#����
>E��$��	�16 000 00016 000 0000,00  


��A��	
�$�L�
�$B��
�$����
����	
#�����	


�+B�
�����	
V�����
�$$�"�	- -  -  

�������
���	� �
��J�A��
�#���
���A<��
�D�
��
����:�
��K��	�
�

�$�?'�	
�$����	
#����500 000 0003 000 000 000500,00  

<���	
�$��	
�$���
#����100 000 000100 000 0000,00  

�$B�(�	
M�����	
�
�$�"�	
�$����	
#����1 324 000 0003 500 000 000164,35  



<���/�	
>����	
#�����	500 000 000600 000 00020,00  



�$B�	��	
O�$��	
>�
�$��	�
<��	
�$��	
#����16 000 00025 000 00056,25  

�I����
���?����
�D�
���=�$�	
�$����
>����	
#�����	800 000 000800 000 0000,00  

��	
# �	�
���	� �
����#��	�
����>�
�D�
��
��	�����	
�$����	�
�E$��	
�$����
>����	
#�����	200 000 000200 000 0000,00  

�$����	
�$����	
#����- -  -  

E�� %
���M��$�
�D�
��
>��")�	
���B�
>����	
#�����	20 000 00020 000 0000,00  


<���	
>����	
V�='���
:�;��	
#����


>�����	
+�����
���?�%���370 000 000370 000 0000,00  

����=	�
��	�=A�
�@�B��L#����# �	�
�D�
���

��	�	��
����4������D�
#3
�O<�P��$�����	
C	�%	
P$���
#����10 000 00015 000 00050,00  

,�>��
���M#�
�D�
#Q


>�
�$AB��	
��B���	
�	�"�	

�A�+�
#����

!��
!���	�
�$����%	
�����	�
!?��	
��$��D�

>����	
������	
200 000 000200 000 000

0,00  

>AB��	
Q��	
C�E�'�
!���	
#����50 000 00050 000 0000,00  

���=�3
����	� �
��,�>��
�?
� �
�#
#�Q�D�
��
����#	�
�������

<=��	
G����%	�
J�A�B�
���=��	
#����2 000 000 0002 000 000 0000,00  

N�	#3
�D#��Q����.��
�D�
#3��	���
�����#�	�
��(��	
����F�
!���
����	
#�����	120 000 000120 000 0000,00  

���������	*�D#��	�
������A�
����	.	�58 712 323 00065 580 355 00011,70  

�����	�
��	�������
������A
H��"�#���H

5�������	6?��A�
������������2017������2018��
��: �

%

�	�=A�
�@�B��$�	���	
!$����	
�$����
�����	
��"'��	- -  -  

,�>��
���M#�
�D�
#Q
�$AB��	
��B���	
�	�"�	
�	���
S?�	�
V	�+	10 800 000 00010 800 000 0000,00  

M$)���	�
���	�B�
�����	
�$$���	
#����- -  -  

>�>� �����	���
�����#�	�
�����	
���?����
����	
#�����	500 000500 0000,00  

�����	�
��	�������
������A����	.	�10 800 500 00010 800 500 0000,00  




