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  تـمـهــيــد
  

 انطالقته، السادس محمد الملك الجاللة صاحب أعطى الذي الموسعة الجهوية مشروع تفعيل إطار في

 الصدد، هذا وفي. واالجتماعية االقتصادية التنمية مجال في أساسي دور لعب الجهات على سيتعين

 االضطالع للجهات تسنىي حتى توفرها الواجب الشروط في بالتفكير للجهوية االستشارية اللجنة قامت

  . المحلية السياسات وتنفيذ صياغة مجال في بدورها فعال بشكل

  

 حيث واقعية مقترحات إلى التوصل أجل من القائم، للوضع شمولي بتشخيص القيام تم الغاية، ولهذه

 من التشخيصية الحصيلة هذه مكنت وقد. المجال هذا في نجاحا األكثر الدولية بالتجارب مقارنتها تمت

 تقف التي والمعيقات االختالالت على الضوء وتسليط األخيرة العشرية خالل المحققة اإلنجازات إبراز

  .للجهات واالجتماعية االقتصادية التنمية مسيرة أمام

  

 النمو مجال في الجهات بين ما الفوارق فإن الهامة، المنجزات من العديد تحقيق ورغم وعليه،

 وتُظهر. اليوم إلى قائمة تزال ال األساسية الخدمات من واالستفادة ةالبشري والتنمية االقتصادي

 الممتد الساحلي الشريط على الوطنية للثروة وتمركزا الجهات بين ما النمو في كبيرا تباينا المؤشرات

  .أكادير إلى طنجة من

  

 عليها توفرت التي المالية الموارد ضعف إلى تشير المحلية المالية دراسة فإن ذلك، جانب وإلى

 تعزيز إلى الهادفة البرامج تستفيد ال والتي الخصوص على والجهات عامة بصفة المحلية الجماعات

 الجبائية، اإلمكانيات استغالل عدم ذلك إلى ينضاف. منها يسير جزء من إال الجهوي االقتصادي النمو

 المساطر وتعقد قتراضاال إلى اللجوء ومحدودية مواردها كافة صرف عن المحلية الجماعات وعجز

 التنمية مجال في الرئيسي الفاعَل الدولة تظل السياق، هذا في. البشرية الموارد تعزيز وضرورة

  .لها التابعة العمومية المؤسسات خالل من مباشر غير أو مباشر بشكل سواء واالجتماعية، االقتصادية

  

 التدابير من سلسلة تحدد أن للجهوية االستشارية اللجنة استطاعت الخالصات، هذه مختلف ضوء وعلى

  .المشروع بهذا للنهوض المواتية الظروف وخلق المكتسبات بتقوية الكفيلة الرئيسية

  

 هذا في ككل المجتمع انخراط وضمان اإلنصاف مبادئ تعزيز اتجاه في االقتراحات هذه وتصب

 القضاء إلى يهدف الذي ياالجتماع التأهيل صندوق قبيل من مالية أدوات إحداث خالل من المشروع

 أداة عن عبارة وسيكون. البشرية بالتنمية المتعلقة القطاعات في المسجلة الكبرى العجز مظاهر على
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 الموجودة التفاوتات تقليص في والمساهمة الترابي بالتضامن يتعلق شمولية أكثر مبدأ إطار في تندرج

 Effets( الموازِنة التأثيرات تحسين على يرتكز أن التضامن لهذا ينبغي أيضا،. الجهات بين

péréquatifs (ملموس محتوى إعطاء على قادرة مالءمة آلية ووضع الموارد لتحويل الحالي للنظام 

  .المبدأ لهذا ومباشر

  

 مجال في الجهات دور تعزيز بأن منها اقتناعا للجهوية، االستشارية اللجنة فإن أخرى، ناحية ومن

 التي الحصيلة من وانطالقا إشارتها رهن ستوضع التي بالوسائل مرتبط ماعيةواالجت االقتصادية التنمية

 تطبيقها يتعين التي لإلصالح األساسية المحاور باقتراح قامت قد المحلية، المالية حول إليها توصلت

 اللجنة اقترحت السياق، نفس وفي. المستقبلية مهامها مع ومالءمتها الجهات إمكانيات تثمين أجل من

 الموارد وتثمين التحصيل عملية وتحسين المحلية الجبائية اإلمكانيات تعبئة لتحسين حاسمة بتدابير يامالق

 أوصت االقتراض، من المتأتية بالموارد يتعلق ما وفي). والممتلكات الضريبية شبه الرسوم( األخرى

 مشاريع في السيما البنكي، القطاع وإسهام المحلية الجماعات تجهيز صندوق قدرات بتعزيز اللجنة

 في الخارجية ثم الداخلية السندات سوق إلى واللجوء بها، خاص نقدي تدفق إفراز على القادرة الجهات

  . الحق وقت

  

 قدرات وتعزيز التنموية المشاريع تنفيذ مساطر تبسيط أن تعتقد للجهوية االستشارية اللجنة أن غير

  .    ونجاعته الجهات عمل عاليةف لضمان ضرورية شروطا تمثل والالتمركز التدبير

  

 إجراءات بوضع أيضا رهين اإلصالح هذا نجاح أن للجهوية االستشارية اللجنة ترى الصدد، نفس وفي

 بتنظيم أساسا اإلجراءات هذه وتتعلق. الجهوي المستوى على أفضل حكامة ضمان أجل من مواِكبة

 مناخ تحسين خالل من الخاص القطاع ورد وتعزيز التعاقد، طريق عن والجهة الدولة بين العالقات

 اإلحصائية للمعلومات جهوي نظام وإحداث والخاص، العام القطاعين بين الشراكة وتشجيع األعمال

 إصالح مشروع في الجهوي البعد وإدماج واالجتماعية، االقتصادية للتنمية المتعددة للحاجيات يستجيب

 أجل من تفعيلها ينبغي التي الدعم إجراءات بتحديد إذن، مر،األ يتعلق. المالية لقانون التنظيمي القانون

  .للجهوية مغربي-مغربي نموذج مواكبة

  

 باإلضافة التشخيصية، الحصيلة أفرزتها التي االستنتاجات ألهم جهة، من التقرير، هذا يتطرق تم، ومن

 التي اإلصالحات مقترحات أهم يعرض فإنه أخرى، جهة ومن منها، المستقاة والدروس الخالصات إلى

  .تنفيذها في الشروع يتعين
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  االجتماعي التأهيل

 لمشروع وأولي أساسي كمبتغى للجهات االجتماعي التأهيل باعتماد للجهوية االستشارية اللجنة توصي

 يتعين الحجم، هذا من بنيوي إصالح في للسكان التام االنخراط ضمان أجل فمن. المتقدمة الجهوية

  .معقولة آجال في وذلك هؤالء، عيش ظروف يف ملموس تحسن تحقيق

  

 الصحة ميادين في المسجل الكبير العجز لسد الضرورية الحاجيات تقييم تم الهدف، هذا ولتحقيق

 القطاعات هذه وتعتبر. االجتماعي والسكن والكهرباء للشرب الصالح والماء الطرقية والشبكة والتربية

 تخول قد التي االختصاصات من كبيرا جزءا تشمل كما شرية،الب بالتنمية مباشرة صلة ذات المستهدفة

 سيناريوهين أساس على اإلصالح، لهذا الالزمة الميزانية تقدير تم وقد. اإلصالح هذا إطار في للجهات

 المالية، اإلمكانيات هذه تمكّن أن المنتظر ومن. درهم مليار 215و 128 بين يتراوح مبلغ في إثنين،

 الصفيح دور على القضاء ومن والكهرباء للشرب الصالح الماء من االستفادة تعميم من ناحية، من

 التحتية والبنيات والتربية الصحة بقطاع يتعلق ما وفي أخرى، ناحية ومن الالئق، غير والسكن

 مع مالءمتها من أو) األول السيناريو( الوطني المتوسط من الجهات مستوى تقريب من إما الطرقية،

  ).الثاني السيناريو( المجاالت هذه في والدولية طنيةالو المعايير

  

 من للدعم كنظام بل الدائمة، للمساعدة برنامجا اعتباره ينبغي ال التأهيل نظام أن على منها وتأكيدا

 بما اللجنة أوصت لديها، االختالالت لمختلف التصدي من الجهات يمكّن أن المطاف، آخر في شأنه،

  :يلي

 الثقة الساكنة تفقد ال كي بالطويل ليس أجل وهو انتداب، فترتي أفق في يلالتأه تنفيذ يتم أن •

 الدولة موارد على الضغوط حدة تتزايد ال كي كذلك بالقصير وليس اإلصالح مشروع في

  أخرى؛ جهة من الجديدة، الجهوية البنيات مواكبة على القدرة مع التكيف الممكن من ويصبح

 متعددة برمجة إعداد بغية القانون، في البرنامج لهذا المخصصة المبالغ إدراج يتم أن •

 ستعمل للتأهيل صندوق إنشاء ينبغي الغرض، ولهذا. مناسبين وتقييم تتبع وضمان السنوات

  .منها لالستفادة األهلية وشروط ميزانيته توزيع معايير تحديد على مختصة لجنة

  . جهة كل خصوصيات مراعاة مع المشروع تطبيق يتم أن •

  اردالمو

  :اآلتية التدابير باتخاذ للجهوية االستشارية اللجنة توصي
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 هذه بنية اإلصالح هذا يشمل أن وينبغي. المحلية للمالية معمق إصالح لتنفيذ األولوية إعطاء •

  الميزانية؛ تبويب ومواءمة التنفيذ مساطر وتبسيط المالية،

 بالموارد الجهات إلى لالختصاصات نقل أي مصاحبة ضرورة على القائم المبدأ اعتماد •

 الدقيق التحديد على للسهر مختصة لجنة وتكوين قانوني، بنص المبدأ هذا وترسيخ المالئمة،

  سواء؛ حد على والموارد لالختصاصات

 الذاتية اختصاصاتها تنفيذ من الجهات ولتمكين المحلية، المالية إصالح استكمال انتظار في •

 المحلية الجماعات باقي مع والتنسيق بالتجميع مكلفاو التنمية في رئيسيا فاعال باعتبارها

 إعطاء بمجرد هامة إضافية بموارد الجهات تزويد ينبغي الخاص، القطاع إزاء وبالتنشيط

 بتقييم للجهوية االستشارية اللجنة قامت الغرض، ولهذا. الجهوي اإلصالح لورش االنطالقة

 عن تعبئته ستتم درهم، ماليير 8 بحوالي قُّدر والذي الصدد، هذا في الالزم المالي الغالف

  والجهات؛ الدولة بين الموارد توزيع إعادة طريق

 الجماعات تجهيز صندوق صالحيات توسيع االقتراض، من المتأتية الموارد وبخصوص •

 ما في خاصة الطرفين، هذين تكامل طريق عن البنكي القطاع مشاركة وضمان المحلية

  البنكي؛ التمويل من ستفادةلال القابلة بالمشاريع يتعلق

 أن شريطة بعد، فيما الخارجية ثم الداخلية، السندات سوق إلى اللجوء من الجهات تمكين •

  للدولة؛ بالنسبة الحال هو كما إلصداراتها بالنسبة للتنقيط نظام العتماد الجهات هذه تستعد

 التحصيل عمليات يزوتعز الجبائية، لإلمكانيات أفضل تعبئة أجل من حقيقية إجراءات اتخاذ •

 وتبسيط ،)الحقيقي بالسعر والتحصيل الوعاء( الدولة مع خدمات اتفاقيات توقيع طريق عن

 شبه والرسوم باألمالك المتعلقة( األخرى الموارد باقي تعزيز إلى الرامية المساطر

  للخزينة؛ جيد تدبير ضمان وكذا ،)الضريبية

 فعالية لضمان ضروري شرط وهذا ،)ونوعاً ّماًك( المالئمة البشرية بالموارد الجهات تزويد •

  .الجهات عمل ونجاعة
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   الترابي التضامن

 في المساهمة بهدف الجهات، بين التضامن مبدأ ترسيخ على المتقدمة الجهوية مشروع يعمل أن ينبغي

 رافيالجغ والتنوع التنمية، مجال في المسجل والتأخر الثروات، تمركز عن الناتجة اآلثار من التخفيف

  . للجهات الديموغرافية الخصوصيات وكذا

  

  :يلي بما للجهوية االستشارية اللجنة توصي السياق، هذا وفي

 آثاره تعزيز مع المحلية، الجماعات إلى الدولة من الموارد لتحويل الحالي النظام على اإلبقاء •

  اإلنصاف؛ تحقيق إلى الرامية الموازِنة

  االجتماعي؛ للتأهيل صندوق إنشاء •

 ستمنح التي الجديدة الموارد من %10 أولى مرحلة في له تخصص للتضامن، صندوق نشاءإ •

  . التضامن مبدأ لتطبيق وفوري ملموس ُبعد إعطاء بغرض للجهات

   المواكبة آليات

  التعاقد

 مساءلة من يمكّن فهو. والجهات الدولة بين العالقات تدبير وسائل أفضل من يعد التعاقد أن اللجنة ترى

 ستشكل التعاقد، مبدأ إطار وفي وهكذا،. المساطر وتبسيط أمثل بشكل اإلمكانيات واستغالل علينالفا

 ستضطلع وبذلك،. أخرى جهة من المحلية، الجماعات وباقي جهة، من الدولة، مع وصل حلقة الجهات

 والثقافي واالجتماعي االقتصادي الطابع ذات المشتركة المقترحات وإتمام وتصميم تنسيق بمهمة الجهة

  .الدولة إلى رفعها قبل

 حقيقية وسياسة للدولة، وحيد ممثل: شروط ثالثة توفر اللجنة، حسب التعاقدي، النهج هذا ويتطلب

  . الترابية السياسات وتقييم بتتبع مكلفة مستقلة وطنية هيئة وإنشاء للالتمركز

  

  الخاص القطاع دور تعزيز

 وخلق المؤهالت تثمين في حاسم بدور القيام الخاص قطاعال على يتعين المتقدمة، الجهوية إطار في

 العديد على التغلب الضروري من سيكون أنه للجهوية االستشارية اللجنة ترى ذلك، وألجل. الثروات

 وتعزيز األعمال مناخ تحسين خالل من وذلك القطاع، تنمية تعيق التي الهيكلية اإلكراهات من

  .الجهة صعيد على خاصوال العام القطاعين بين الشراكات
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   اإلحصائية للمعلومات الجهوي النظام

 وبهذا. اإلحصائية للمعلومات الوطني النظام فعالية تحسين يقتضي المنشود الجهوي اإلصالح نجاح إن

 اإلحصائية للمعلومات جهوي نظام إحداث على بالعمل للجهوية االستشارية اللجنة توصي الخصوص،

 تتزايد التي المتعددة للحاجيات االستجابة بغية وذلك اإلحصائية، للمعلومات يالوطن للنظام فرعي كنظام

 ضمان على بالعمل اللجنة توصي الغرض، ولهذا. واالجتماعية االقتصادية التنمية ديناميات تطور مع

 ضرورية معطيات بصفتها العمومية، اإلحصائيات وتطوير ومعالجة وإنتاج إعداد مساطر المركزية

  .وتقييمها وتتبعها أهدافها ورسم المناسبة التنموية الستراتيجياتا إلعداد

  

   المالية لقانون التنظيمي القانون إصالح

 الذي المالية، لقانون التنظيمي القانون إصالح مشروع ضمن المتقدمة الجهوية مشروع ُيدرج أن ينبغي

 السياسات افتحاص عملية طويروت النفقات وبرمجة العمومية األموال تدبير في الفعالية مبدأ يرسخ

 على اللجنة تؤكد ذلك، على وعالوة. الدولة ميزانية تقديم في الجهوي البعد إدراج عبر وذلك العمومية،

  .المالية لقانون التنظيمي للقانون الجديدة المقتضيات مع الجهات لمالية المنظم اإلطار تكييف ضرورة
 

  

  

 

 

   



 14                                                دراسة عن الجهوية والتنمية االقتصادية واالجتماعية:الكتاب الثالث/اللجنة االستشارية للجهوية
 

 

 

 

 

 

 

 

 األول الجزء

  
 للتنمية التشخيصية الحصيلة

  الجهوية واالجتماعية االقتصادية 
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  الجهوية اقتصادية-السوسيو التنمية مؤشرات وضعية: األول الفصل

 المستوى على سواء عميقة، واجتماعية اقتصادية تحوالت األخيرة العشر السنوات خالل المغرب شهد

 في ُسجل الذي الكبير التحسن واالقتصادية االجتماعية التنمية مؤشرات وتعكس. الجهوي أو الوطني

 بذلتها التي الكبيرة الجهود ُيتّوج والذي ياالقتصاد والنمو التحتية والبنيات والصحة التربية قطاعات

  .الخاص والقطاع المحلية والجماعات الدولة

  

 انتقلت وهكذا،. الفقر ومكافحة والصحة التربية ميادين في تقدما بالدنا حققت االجتماعي، الصعيد على

 سنة% 60,3 إلى 1994 سنة% 45 من فوق فما سنوات 10 البالغين السكان لفائدة األمية محو نسبة

 11و سنوات 6 بين ما البالغين األطفال لتمدرس الصافية النسبة ارتفعت ذلك، على وعالوة. 2004

 ارتفاع خالل من فيظهر الصحية، الخدمات تحسن أما. الفترة نفس خالل% 90 إلى% 60,2 من سنة

 كما. 2009 في سنة 73 إلى 1994 في سنة 68 من المؤشر هذا انتقل إذ الوالدة، عند الحياة أمل

 الفترة في مولود 1.000 لكل وفاة 57 من تقلصت حيث ملموس؛ بشكل األطفال وفيات نسبة انخفضت

 عدد تراجع ذلك، إلى وإضافة. 2009-2008 الفترة في األلف في وفاة 32,2 إلى 1991- 1987

 هذه أن ومع. 2008 سنة نسمة 1.611 إلى 1994 سنة نسمة 2.933 من طبيب لكل السكان

  . الجهات بين قائمة تزال ال التفاوتات بعض أن إال البالد، مجموع همت التطورات

  

 بتغيرات تأثرا وأقل متواصال نموا األخير العقد خالل المغرب عرف االقتصادي، الصعيد وعلى

 1990 بين ما% 3,3 من سنوي كمتوسط االقتصادي النمو وتيرة انتقلت وقد. الفالحي المحصول

 سنة% 13,8 من تراجعت فقد البطالة، نسبة أما. 2008- 1998 فترةال خالل %4,3 إلى 1998و

 من% 44 على جهات ثالث تستحوذ الجهوي، المستوى على أما. 2009 سنة% 9,1 إلى 1999

 زعير–زمور–سال–الرباط وجهة تطوان–طنجة وجهة الكبرى البيضاء الدار جهة وهي الوطني، اإلنتاج

 من% 72 وحدها الثالث الجهات هذه في ويتمركز .التوالي على% 14و% 9و% 21 تبلغ بحصص

  . القطاع هذا في المشتغلة العاملة اليد من% 67و الوطني الصناعي اإلنتاج

  

 اإلرادي المجهود مكن حيث خاصا نموذجا الصحراوية األقاليم تعّد األولى، الثالث الجهات جانب وإلى

 والبنيات والصحة، السكن، قطاعات الخصوص على شملت التي التأهيل برامج خالل من للدولة،

 نتائج تحقق الجنوبية األقاليم جعل من والفالحة، والصناعة، والسياحة، والصيد، األساسية، التحتية

  . متميزة تنموية

  



 16                                                دراسة عن الجهوية والتنمية االقتصادية واالجتماعية:الكتاب الثالث/اللجنة االستشارية للجهوية
 

 الجهوية المعطيات على بناء واالقتصادية االجتماعية التنمية تقييم إلى باألساس الفصل هذا يهدف

 االقتصادية التنمية ميزت التي األحداث أهم منه األول القسم وسيتناول. توفرةالم والجماعية واإلقليمية

 التنمية مستوى على المسجلة الفوارق على الضوء الثاني القسم سيلقي بينما الجهوي، الصعيد على

 التنمية مستوى الستعراض فسيخصص الثالث، الجزء أما. األساسية الخدمات من واالستفادة البشرية

  . الجنوبية بالجهات واالجتماعية ديةاالقتصا

   الجهوي االقتصادي النمو ميزت التي المؤشرات أبرز. 1
 بياني رسم( 2007و 2000 سنتي بين ما الجهوي الجاري اإلجمالي الداخلي الناتج نمو دينامية اتسمت

 كما. السنة في% 7 الجهوي الدخل نمو نسبة متوسط قارب حيث إجماال، التصاعدي بمنحاها) 1.1.1

 باألسعار اإلجمالي الداخلي الناتج بنمو شبيها يكون يكاد منحًى على السكان بين الثروات توزيع حافظ

 يظل مستوى وهو المتوسط، في% 6 يناهز سنوي بارتفاع أي ،2007و 2000 سنتي بين ما الجارية

 أو المتقدمة البلدان بباقي ةومقارن بالمغرب واالقتصادية االجتماعية التنمية سياق إلى بالنظر نسبيا عاليا

  .الصاعدة
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 ال -1حاليا اإلعداد قيد يوجد الذي -الجهوية المحاسبة نظام أن إلى السياق هذا في اإلشارة وتجدر

 الجغرافي والوسط والقطاعات األقاليم حسب التفكيك من كبير مستوى على الحصول من يمكّن

 فإن ذلك، ومع. األداء لهذا الرئيسية المصادر دتحدي تسهيل شأنه من مما ،)قروي أو حضري(

 للقيمة الكبرى األنشطة قطاعات حسب الجهوي بالتوزيع والمتعلقة المتوفرة اإلحصائية المعطيات

  . فيها الغالب االقتصادي النشاط حسب الجهات تصنيف من تمكن والتشغيل المضافة

  

 في الجهات حسب) 2.1.1 بياني رسم( لتشغيلوا اإلجمالي الداخلي الناتج بنية دراسة تُبرز وهكذا،

  :مجموعات ثالث وجود 2007 سنة

 بهيمنة تتميز التي تطوان–وطنجة زعير،–زمور–سال–والرباط الكبرى، البيضاء الدار •

  والخدمات؛ الصناعية األنشطة

 ورديغة،–والشاوية عبدة،–ودكالة حسن، بني–الشراردة–والغرب درعة،–ماسة–سوس •

 األولي القطاع بهيمنة تتميز التي الجنوب وجهات أزيالل،–وتادلة نات،تاو–الحسيمة–وتازة

   والمعدنية؛ االستخراجية واألنشطة

 تافياللت–ومكناس الشرقية، والجهة الحوز،–تانسيفت–ومراكش بولمان،–فاس تعرف فيما •

  . االقتصادية لألنشطة تعددا

  

                                                            
   2010 مارس 16 بتاريخ للتخطيط السامية المندوبية ظمتهان التي الصحفية الندوة 1
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 شاسعة فوارق الجهوية المؤشرات وتظهر. الكبير بتباينها المغربية الجهات في التنمية مستويات وتتميز

 أو الفرد حسب الدخل أو الجارية، باألسعار اإلجمالي الداخلي الناتج حيث من سواء ألخرى جهة من

  .التشغيل بنمو

  

 الوطني، المتوسط الجارية باألسعار اإلجمالي الداخلي الناتج من جهات خمس حصة تجاوزت فقد

 الحوز،–تانسيفت–ومراكش زعير،–زمور–سال–والرباط الكبرى، البيضاء الدار بجهات األمر ويتعلق

 وكانت الوطني، المتوسط دون األخرى الجهات أداء كان فيما درعة؛–ماسة–وسوس تطوان،–وطنجة

  .حسن بني–الشراردة–والغرب تاونات-الحسيمة–تازة جهتا اإلطالق على أدناها

  

 الفوراق بعض وجود من بالرغم 2007و 2004 نتيس بين ما يذكر تطور أي الوضعية هذه تعرف ولم

 الوطني اإلنتاج ظل وهكذا،). 3.1.1 بياني رسم( الجهات مختلف سجلتها التي النمو نسب في

 الكبرى البيضاء الدار جهتا تزال ال فيما أكادير، إلى طنجة من الممتد الساحلي الشريط على متمركزا

 على تستحوذان%) 14( زعير–زمور–سال–والرباط) 2007 في اإلجمالي الداخلي الناتج من% 21(

 خالل المسجلة مثيلتها عن تختلف ال تكاد الوضعية وهذه. اإلجمالي الداخلي الناتج من الحصص أكبر

  . 2004 سنة
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 ومع. ديناميتها مستوى تحدد خاصة واجتماعية اقتصادية بمميزات الجهات من جهة كل تتسم وبالطبع

ل مزايا من يستفيد يزال وال تاريخيا استفاد قد هاتالج هذه بعض فإن ذلك،  عن الناتجة 2التكت

 ومن. الجهة نفس داخل تتطور االقتصادية األنشطة أنواع بعض جعال اللذين والتمركز التخصص

 أنحاء كافة بين المتكافئة غير العمومية السياسات نتائج التفاوتات هذه خلق في المساهمة العوامل

 معامل بلغ ،2007 سنة ففي. مجالية لمقاربة وفقا االقتصادية التنمية استهداف دموع الوطني التراب

 للناتج بالنسبة% 30 وحوالي الجارية باألسعار الجهوي اإلجمالي الداخلي للناتج بالنسبة% 59 3التغير

 اخيلالمد في للفوارق الكبير الحجم األرقام هذه وتبين. نسمة لكل الجهوي الجاري اإلجمالي الداخلي

  . السنين عبر تراكمت التي

  

 غيرها؟ من أكثر منتجةً الجهات بعض تجعل التي العوامل هي ما الذكر، السالفة العناصر جانب إلى

 النمو اختالف تفسر التي العوامل من مجموعة هناك البلدان، من العديد غرار وعلى المغرب، في

 العوامل أن اإلطار هذا في أنجزت لتيا واألبحاث الدراسات بينت فقد. الجهات بين االقتصادي

 إضافة، التكتل، واقتصاديات التحتية والبنيات البشري الرأسمال في تتمثل الجهوي النمو وراء الرئيسية

 لكل المحلية والخصوصيات األعمال بمناخ باألساس وتتعلق ظاهرة غير أخرى متغيرات إلى ربما،

 .4جهة

  

                                                            
 المكان لهذا يعطي مما محدود مكان في االقتصادية واألنشطة البناء تمركز عملية على للداللة المفهوم هذا استعمل من أول ويبر ألفريد كان 2

  .الترابي مجاله على إيجابية خارجية آثارا ويولّد قوة
 تزايدت المعامل، هذا ارتفع وكلما. المعدل إلى المعياري االنحراف نسبة خالل من حسابه يتم النسبي للتوزيع مقياس نع عبارة التغير معامل 3

  .بالمعدل مقارنة التفاوتات
 والتي " وتحليل توجهات: الجهات تنمو كيف" عنوان تحت والتنمية االقتصادي التعاون منظمة عن الصادرة الوثيقة على االطالع يرجى 4

 نشرت والتي للجهوية، االستشارية للجنة التابع واالجتماعية االقتصادية بالتنمية الخاص العمل فريق مذكرة إلى باإلضافة ،2009 سنة شرتن

   ."ومحددات مميزات: الجهوي االقتصادي النمو" عنوان تحت 2010 أبريل في
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  األساسية الخدمات نم واالستفادة البشرية التنمية. 2

  واالجتماعية البشرية للتنمية متباين مستوى 1.2

   وداخلها الجهات بين مهمة وتفاوتات متباين فقر
 واإلقصاء الفقر محاربة إلى تهدف شاملة استراتيجية في األخيرة السنوات خالل المغرب انخرط

 أعطيت الغاية، ولهذه .المملكة من المعزولة المناطق في خاصة الفوارق، وتصحيح االجتماعي

 والمبادرة األساسية التحتية البنيات من االستفادة تعميم برامج أبرزها مهيكلة، ألوراش االنطالقة

  .البشرية للتنمية الوطنية

  

 خالل تنازليا منحًى عرفت الظاهرة هذه أن بالفقر الخاصة اإلحصائيات تظهر الوطني، المستوى على

 وداخل الجهات بين ما السكان عيش ظروف في كبيرة فوارق هنالك تزال ال أنه إال. األخيرة العشرية

 الكبرى البيضاء الدار في المغرب في فقرا األقل الجهات تمثلت ،2007 سنة ففي. الجهة نفس
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 سجلت فيما ،%6 من أقل بها 5الفقر نسبة بلغت حيث الجنوب، وجهات زعير–زمور–سال–والرباط

 أما%. 9 يبلغ الذي الوطني المتوسط من بقليل أدنى نسبا انتطو–وطنجة ورديغة–الشاوية جهات

 حسن بني–الشراردة–الغرب خاصة الوطني، المتوسط بكثير تفوق نسبا سجلت فقد األخرى، الجهات

  . المملكة صعيد على فقرا األكثر الساكنة تحتضن التي تافياللت–ومكناس عبدة–ودكالة

  

) مثال التشغيل على القدرة( اقتصادية بعوامل وبارتباطه كافؤالت بعدم الجهات عبر الثروة توزيع ويتسم

 هناك أن ويبدو. جهة بكل خاصة) القروي العالم شساعة( وترابية) المهاجرين تدفق( وديموغرافية

 بعض عن النظر فبغض ؛1.2.1 البياني الرسم ذلك يبين كما والفوارق الفقر بين عكسي ارتباط

. الوطني المتوسط تتجاوز بحيث التفاوت، مؤشرات أعلى فقرا لاألق الجهات تسجل االستثناءات،

 األسر بين الدخل في الفوارق يقلص اجتماعيا عامال يشكل الفقر أن إلى التنبيه ينبغي وبالمقابل،

  . الجهة نفس إلى المنتمية

  

  

  
                                                            

 والهيئات الدولي البنك لمعايير وفقا النسبي الفقر عتبة تحت يوجدون الذين السكان من المئوية النسبة وهي النسبي، الفقر بنسبة األمر يتعلق  5

  . المماثلة
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 درعة،-ماسة- وسوس عبدة،-ودكالة حسن، بني-الشراردة-الغرب جهات شكلت ،2007 سنة وفي

- سوس جهات تعّد الحضري، الوسط صعيد وعلى. 6وهشاشة فقرا األكثر الجهات تافياللت-ناسومك

 الوسط يعتبر الحال، وبطبيعة. فقرا األكثر الجهات بين من الحوز- تانسيفت- ومراكش درعة-ماسة

  . الحضري الوسط من فقرا أكثر القروي

 

  واالجتماعية البشرية للتنمية متدن مستوى
 قياس من للتخطيط، السامية المندوبية نشرتها التي ،2004 بسنة الخاصة فقرال خريطة مكنت لقد

 للتنمية الجماعي المؤشر( األول: جماعيين مؤشرين من انطالقا واالجتماعية البشرية التنمية مستوى

 والثاني االجتماعي؛ والرفاه األمية ومحو بالصحة الخاصة الجوانب االعتبار في يأخذ) البشرية

 الوسط في األساسية التحتية بالبنيات الخاصة المعطيات يعالج) االجتماعية للتنمية لجماعيا المؤشر(

  .القروي

  

  

  

                                                            
 توجد الدولي، البنك مقاربة وحسب. الفقر في الوقوع خطر بشدة تواجه ولكنها الفقر من تعاني ال التي الساكنة نسبة خالل من الهشاشة تعرَّف   6

  . 1,5 في العتبة هذه ضرب وحاصل الفقر عتبة بين ما النسبة هذه
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: البشرية التنمية مجال في صعوبات تواجه التي الجهات تحديد من 2.2.1 البياني الرسم ويمكن

 جانب إلى ،7المعيشة ظروف وصعوبة األمية، محو نسبة وضعف األطفال، وفيات معدل ارتفاع

 يتعلق ما في خاصة( القروي الوسط في األساسية التحتية البنيات مستوى على الهيكلية المعيقات

 هي الجهات هذه). الطرقية والشبكة والكهرباء للشرب الصالح بالماء التزويد خدمات من باالستفادة

 تاونات،-الحسيمة-وتازة الشرقية، والجهة أزيالل،- وتادلة الحوز،- تانسيفت-ومراكش عبدة،-دكالة

 من الخصوص وجه على الجهات هذه وتعاني. حسن بني-الشراردة-والغرب تافياللت،-ومكناس

  .المدرسي والهدر األمية مستويات ارتفاع مشاكل

  

. للتنمية الجماعية والمؤشرات الفقر بين وثيق ترابط وجود إلى اإلشارة تجدر معمقة، دراسة على وبناء

 في بذلها يتم التي الجهود تعرقل واإلقليمي الجماعي المستويين على صعبةال المعيشة ظروف أن ذلك

 الصويرة، زاكورة،: الصدد هذا في المعنية األقاليم أبرز ومن .واالجتماعية البشرية التنمية مجال

 ورزازات، السراغنة، قلعة بولمان، أزيالل، طاطا، فكيك، تاوريرت، شيشاوة، جرادة، الراشيدية،

 صفرو، باها، أيت شتوكة أنجرة،-الفحص خنيفرة، الحوز، قاسم، سيدي يعقوب، موالي تارودانت،

  .مالل وبني الحسيمة مكناس، تاونات، الجديدة، تازة، الخميسات، شفشاون، إفران،

  

  والتعليم الصحة قطاعي في االختالالت استمرار 2.2

  الصحة قطاع
 الفوارق من التقليص: وهي رئيسية أهداف ثةثال على األخيرة السنوات خالل الصحية السياسة ارتكزت

 االستفادة فرص في الحاصل التفاوت تخفيف على والعمل األساسية، بالعالجات يتعلق ما في الجهوية

  .المهاجرين تدفقات مواكبة ثم والحضري، القروي الوسطين بين الخدمات هذه من

  

 األمهات، لوفيات المهم لتراجعا أبرزها إيجابية، تطورات تحقيق تم الوطني، المستوى وعلى

 عدد تزايد الصحة، وزارة لمعطيات ووفقا. األوبئة على والقضاء األطفال، لوفيات الواضح واالنخفاض

 االستيعابية، القدرة تراجعت فيما ،2007و 1998 سنتي بين ملحوظ نحو على العمومية المستشفيات

 انتقلت إذ الفترة، نفس خالل كبير بشكل نسمة، 100.000 لكل المتوفرة األسّرة بعدد قياسها يتم التي

  ).3.2.1 بياني رسم( 2006 سنة سرير 87 إلى 1997 سنة سرير 95 من

  

                                                            

  .ذلك غير إلى المحيط، وقساوة الفقر حيث من 7  
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 االستفادة مستوى على الحاصل والتفاوت العجز مدى اإلحصائيات فتبين الجهوي، المستوى على أما

 حيث من الجهات قائمة في لىاألو المرتبة الكبرى البيضاء الدار جهة تحتل إذ. الصحية الخدمات من

-زمور-سال الرباط جهة تليها مستشفى، لكل نسمة 33.029 بواقع االستشفائية المؤسسات اكتظاظ

 إلى رئيسيين قطبين إلى الجهتين هاتين تحول ويؤدي. مستشفى لكل نسمة 21.225 بواقع زعير

 ذات أو الفقيرة أو لضعيفةا للفئات بالنسبة التكاليف من المزيد في يتسبب كما إضافي ضغط إحداث

  .المحدود الدخل

  

  

  
  :صيدلية ولكل طبيب ولكل استشفائي سرير لكل السكان عدد حيث من كذلك التفاوتات وتظهر

 الدار جهة في خاصة ،2007و 2001 سنتي بين استشفائي سرير لكل السكان عدد تراجع •

 الكويرة،-الذهب ديوا مثل أخرى، جهات في ملموس بشكل ارتفع فيما الكبرى، البيضاء

  ؛)4.2.1 بياني رسم( الجهات بين بالهجرة ترتبط وديموغرافية اجتماعية عوامل بفعل

 2001 بين الممتدة الفترة خالل ملحوظا تحسنا نسمة لكل والصيادلة األطباء عدد عرف •

 هذا ويعزى. التوالي على% 20و% 18 بلغت بنسب وذلك ،)5.2.1 بياني رسم( 2007و

 مشروع إطار في والصيادلة األطباء توزيع وإعادة تكوين استراتيجية إلى سباألسا التطور

  ؛2015 سنة أفق في طبيب 20.000 تكوين

: التالي الشكل على فهي والصيادلة، األطباء حيث من عجزا تسجل التي للجهات بالنسبة أما •

 لفوراقا وستبدو. درعة-ماسة-وسوس عبدة،-دكالة أزيالل،-تادلة تاونات،-الحسيمة-تازة

  .الطبية التخصصات حسب الجهات هذه توزيع اعتمد ما إذا اتساعا أكثر
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  التعليم قطاع
 التربية نظام واجهها الذي البنيوية للتحديات نتيجة عديدة تربوية إصالحات المغرب على توالت

 بعد تحقق لم" والتكوين للتربية الوطني الميثاق إعداد رافقت التي المختلفة األوراش أن إال. والتكوين

 االختالالت، من العديد تفاقم بسبب هشّة تزال ال المالية المكتسبات أن غير. الكافي بالقدر ملموسة نتائج

  . 8"المتيقظ والتتبع المجهودات من المزيد بذل يستدعي ما

  

 تربوية ياسةس إطار في تندرج التي المشاريع من العديد في ممثال استعجالي "إصالح" بلورة تمت وقد

 للفترة اإلصالحي، الورش لهذا هام مالي غالف رصد تم حيث ؛"9النجاح مدرسة" اسم عليها يطلق

 وتعميم بالتحديث المرتبطة الملحة للحاجيات االستجابة بغرض ،2012 إلى 2009 من الممتدة

  .والتكوين التربية منظومة في المستمرة االختالالت تصحيح وكذا التمدرس،

  

 أنها ذلك. وتنوعها بتعقّدها الصعيد هذا على المغرب يشهدها التي واالختالل العجز اهرمظ وتتصف

 والبنيات التعلّمات وجودة واألمية والتكرار الهدر وظاهرة التمدرس تعميم بينها من عديدة جوانب تشمل

 على تسجل تالمعيقا من العديد تزال ال الميادين، بعض في المحققة اإلنجازات من وبالرغم. التحتية

  . 10معا والجهوي الوطني المستوى

  

 للسلك بالنسبة% 94 التمدرس، تعميم درجة تقيس التي ،11التمدرس نسبة صافي بلغ ،2009 سنة وفي

 بلوغ من قريبا يبقى المغرب فإن بهذا،. التأهيلي للثانوي% 24و اإلعدادي للثانوي% 48و االبتدائي

. اإلعدادي المستوى إلى إجباريته عن بعيدا يزال ال حين في ائي،االبتد السلك في للتمدرس التام التعميم

 عدد تزايد من وبالرغم األولي، السلك وفي. جدا ضعيفة فتبقى التأهيلي، الثانوي للسلك الولوج نسبة أما

 سنة% 60( الشامل 12التعميم مستوى بعد يبلغ لم فإنه أخرى، إلى سنة من به المسجلين األطفال

  %).46( القروي الوسط في خاصة ،)2007
 

  

                                                            
  .2008 للتعليم، األعلى المجلس تقرير من األول الجزء 8
  . والتكوين للتربية الوطني الميثاق عليها نص كما اإلصالح عشرية بعد صدر الذي االستعجالي البرنامج إطار في الجديدة  السياسة هذه تندرج 9

  .2009و 2008 لسنتي للتعليم األعلى المجلس تقارير مراجعة يرجى المعيقات، هذه حول التفاصيل من للمزيد 10
  .الفرنسية البعثات مدارس باستثناء ،)إلخ أمريكية، إسبانية،( أخرى بعثات مدارس في التسجيل التمدرس نسبة صافي يشمل ال 11
  .2004 سنة أفق في األولي التعليم تعميم فهد تحقيق على ينص والتكوين للتربية الوطني الميثاق كان 12
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 وجود إلى المعنية الوزارية المصالح عن الصادرة التمدرس مؤشرات تشير الجهوي، المستوى وعلى

 كل وتهم الجهة لنفس والقروي الحضري الوسطين بين الفوارق هذه حدة وتتزايد. مهمة تفاوتات

 المدرسي والهدر الجتماعيا والدعم الفتيات وتمدرس األولي التعليم: بالتعليم المرتبطة الجوانب

 التمدرس نسبة على التربوية للمنظومة الجهوي التحليل ويرتكز. إلخ الدراسي، والتحصيل والتكرار

 لتقويم الوطني البرنامج إطار في التالميذ أداء وعلى جهة، من ،)كمية خالصة( مستوياته بمختلف

 جهة من ،)نوعية خالصة( 2008 سنة للتعليم األعلى المجلس أعده الذي) PNEA( الدراسي التحصيل

  .أخرى

  

 كل بعيدة الجهات بعض إن بل االبتدائي، السلك في التمدرس مستوى على مستمرة الفوارق تزال وال

 الشرقية والجهة تاونات،-الحسيمة-تازة بجهة أساسا األمر ويتعلق. الوطني التمدرس معدل عن البعد

 على سواء جدا، متدنية التمدرس نسب فتبقى التأهيلي، الثانوي السلك في أما. أزيالل- تادلة وجهة

 أي ،%13 بحوالي تاونات-الحسيمة-تازة جهة في نسبة أدنى سجلت وقد. الجهوي أو الوطني المستوى

 تسجيلهم تم قد التأهيلي المستوى في يكونوا أن المفترض من الذين التالميذ من %87 يقارب ما أن

 فقد تمدرس، نسبة أعلى أما. التعليمية المؤسسات خارج دونيوج أو أدنى، مستويات في كمكررين

 من حيث اإلعدادي، الثانوي السلك وبخصوص. %43 بحوالي الكبرى البيضاء الدار جهة في سجلت

 مستويات تسجل الجهات بعض تزال ال الميثاق، عليها نص التي التعليم إلزامية تنفيذ يتم أن المفترض

 الحوز،-تانسيفت-ومراكش عبدة-ودكالة تاونات-الحسيمة-تازة اتجه في الحال هو كما حرجة، جد

 الدراسية، األسالك باقي غرار وعلى. %38,3و %36,7و %31,5 التوالي على النسب بلغت حيث

 غياب وشبه الخاص التعليم مشاركة بفعل%) 73 حوالي( نسبة أعلى الكبرى البيضاء الدار جهة سجلت

  ). 6.2.1 بياني مرس( الجهة هذه في القروي العالم

  

 فشل بجالء يعكس التمدرس مجال في الضعيف األداء أن للمقاربة الكمي المنظور من ويظهر

 ما في خاصة والتكوين، للتربية الوطني الميثاق في المسطرة األهداف تحقيق في التربوية السياسات

 عن منقطع 200.000 يفوق ما( الدراسي والهدر التكرار ومحاربة الدراسي االستكمال بنسب يتعلق

 مثل الجهات بعض في قياسية نسبا الظاهرتان هاتان وتسجل). 2007 سنة االبتدائي في الدراسة

  .الحوز- تانسيفت-ومراكش تاونات-الحسيمة-وتازة درعة-ماسة-سوس
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 إلى مؤخرا إجراؤها تم التي PIRLS(13و TIMSS( الدولية التقويمات تشير الجودة، مستوى وعلى

 التحصيل لتقويم الوطني البرنامج أيضا يؤكدها الخالصة هذه. المغرب سجلها التي لمتدنيةا النتائج

 لمستوى وطني تقويم بلورة إلى والهادف للتعليم، األعلى المجلس تنفيذه يتولى الذي) PNEA( الدراسي

 الوطني المتوسط بلغ فقد. العلمية والمواد اللغات مواد في اإلعدادي والثانوي االبتدائي السلكين تالميذ

 في 44/100و الفرنسية اللغة في 28/100و العربية، اللغة في 36/100 ابتدائي السادس لمستوى

 29/100و 33/100و ،43/100 إلى النتائج هذه فتصل اإلعدادي، للمستوى بالنسبة أما. الرياضيات

 التربوية منظومتنا جودة تعانيه الذي البنيوي القصور مدى الضعيفة النتائج هذه وتكشف. التوالي على

  ).7.2.1 بياني رسم( والتكوينية

  

 األكاديميات عمل نجاعة حول تساؤالت عدة هذه األخيرة التقويم عمليات تثير الجهوي، الصعيد وعلى

 الدراسي المستوى أو المدّرسة المادة طبيعة عن النظر وبصرف). AREF( والتكوين للتربية الجهوية

. 51/100 بلغت قد الدراسي التحصيل تقويم برنامج اختبار في محصلة ةنتيج أفضل فإن للتالميذ،

                                                            
13 TIMSS )والعلوم الرياضيات لتقويم الدولية الدراسة (وPIRLS )دولية اختبارات هي) العالم في القراءة تقدم مدى حول الدولية الدراسة 

  .العالم عبر التالميذ لدى الدراسي التحصيل مستوى قياس إلى تهدف موحدة
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 الحوز-تانسيفت-مراكش جهة تالميذ لدى) 25/100( الفرنسية اللغة مادة في نتيجة أدنى وسجلت

 بشكل السلبية النتائج هذه وتظهر). إعدادي الثالثة السنة( الجنوب وجهات) ابتدائي السادس القسم(

 الخاص للتعليم الكبير االنتشار أن مالحظة مع هذا القروي؛ الطابع عليها يغلب يالت الجهات في صارخ

-طنجة وجهة زعير-زمور-سال- الرباط وجهة الكبرى، البيضاء الدار جهة مثل الجهات، بعض في

 التعليم مجال في التكافؤ عدم مشكلة من يفاقم كما عليها المحصل النقاط في تفاوت إلى يؤدي تطوان،

  ) .8.2.1و 7.2.1 نيبيا رسم(
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 ملحة ضرورة تمثل أصبحت والتكوينية التربوية المنظومة جودة أن مجتمعة المؤشرات هذه وتظهر

 ضمان وفي مكوناتها، بجميع المدرسة في الخصوص على المطروحة التحديات وتتجلى. واستعجالية

 سوق توقعات مع الجامعي لتكوينا مواءمة وفي لالقتصاد، الفعلية للحاجيات المهني التكوين استجابة

 على القادرة العمرية الفئة سيما ال المغربية، الساكنة من مهمة شريحة لفائدة األمية محو وكذا الشغل

  .العمل

  

 األقل للجهات واالقتصادية االجتماعية المؤشرات بتحسين الكفيلة االستراتيجيات عن البحث إطار وفي

 التي اإليجابية بالنتائج االسترشاد يمكن واإلقصاء، والفقر البطالةو األمية محاربة وبالتالي، تطورا،

 المغرب، في نموا األقل الجهات ضمن تعد األخيرة هذه كانت أن فبعد. الصحراوية األقاليم حققتها

 التي الوحيدة الجهات زعير،-زمور-سال- والرباط الكبرى البيضاء الدار جانب إلى اآلن، أصبحت

 الدولة بذلتها التي المجهودات بفضل وذلك الوطني، المتوسط البشرية لتنميةا مؤشر فيها يتجاوز

 التطورات إلى ستتطرق الموالية الفقرة فإن السياق، هذا وفي. الخاص والقطاع المحلية والمؤسسات

  .والتنمية التقدم في يحتذى نموذجا منها جعلت والتي األقاليم هذه عرفتها التي
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  واعدة جهود: نموذجا الجنوبية الجهات. 3
 تهيئة إلى منه سعيا واجتماعية اقتصادية تنموية عملية في بعزم المغرب انخرط ،1975 عام منذ

 االجتماعية المؤشرات أن ذلك واالجتماعي؛ االقتصادي إلقالعها الجنوب جهات بتحقيق الكفيلة الشروط

 مقارنة المستويات كافة على تأخر نع تكشف اإلسباني، االحتالل نهاية مع الجهات، لهذه واالقتصادية

 تحت الساكنة نصف وعيش األساسية، التحتية للبنيات غياب شبه لوحظ حيث األخرى، المغرب بجهات

 ،0,41 حوالي 1975 عام في البشرية التنمية مؤشر بلغ حين في لألمية، الواضح والتفشي الفقر، عتبة

  .المغرب جهات بباقي مقارنة أدنى مستوى وهو

  

 الشؤون وزارة إحداث طريق عن الجنوب لجهات خاصة أهمية المغرب أولى لذلك، جةونتي

 بها تقوم التي القطاعية األنشطة مختلف تنسيق مهمة لها ُأوِكلت التي ،1977 سنة في الصحراوية

 سنة الجهات هذه تنمية أجل من بالعمل الدولة التزام تُّوج وقد. الوطني التراب من الجزء هذا في الدولة

 المؤسسة هذه المملكة، جنوب ألقاليم واالجتماعية االقتصادية والتنمية اإلنعاش وكالة بتأسيس 2002

 واإلنصات القرب على تعتمد مقاربة خالل من العمومية السلطات لعمل جديدا زخما أعطت التي

 تمت عل،التفا هذا سياق وفي هكذا،. والوطني والجهوي المحلي المستوى على الشركاء مع والتشاور

 درهم مليار 7,20 بلغ إجمالي استثماري بغالف مشروعا 226 على يربو ما يتضمن برنامج بلورة

 التشغيل، تشجيع بينها من للتنمية محاور سبعة البرنامج هذا ويغطي. 2008- 2004 فترة طيلة يمتد

 األساسية اتالخدم من االستفادة وتعميم الالئق غير السكن ومحاربة الشرائية القدرة من والرفع

  .الجماعية والتجهيزات

  

  مهم اقتصادي أداء 1.3
 ومن االستعمار فترة خالل راكمته الذي للتأخر الجنوبية المنطقة تدارك من المبذولة الجهود مكنت

 الجنوب جهات مساهمة بلغت هكذا،. المنطقة بها تزخر التي الطبيعية الثروات من االستفادة من الرفع

 مجموع من% 3 تتجاوز ال سكانها نسبة أن العلم مع ،%3,5 نسبته ما الوطني الناتج في 2007 سنة

 للمنطقة) الجارية باألسعار( اإلجمالي الداخلي الناتج ارتفع ذلك، إلى إضافة. المغاربة المواطنين

 بتطور مقارنة اطرادا أكثر نمو وتيرة وهي ،%9,2 بنسبة 2007و 2004 سنتي بين ما الجنوبية

 نصيب بلغ ذلك، إلى إضافة%. 6,9 بنسبة الفترة هذه خالل قُّدر الذي الوطني اإلجمالي يالداخل الناتج

 يتجاوز لم الذي الوقت في ،2007 سنة في درهم 24.000الحقيقي اإلجمالي الداخلي الناتج من الفرد

 في متوسطها بلغ لألسر، النهائي االستهالك نفقات مستوى وعلى. وطني كمتوسط درهم 20.000 فيه

 11.700 في المحدد الوطني المتوسط من أعلى أداء بذلك مسجلة درهم، 14.100 الصحراوية األقاليم
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  .2007 سنة في درهم

% 70 بنسبة يساهم الذي الثالثي القطاع بهيمنة يتسم يزال ال الجنوبية للمنطقة اإلنتاجي النسيج أن غير

 على أساسا ويعتمد ،%17 بنسبة الثانية المرتبة فيحتل الثانوي، القطاع أما. المنتجة الثروات من

 من% 13 بنسبة إال األولي القطاع يساهم وال. والرمال الملح مقالع واستغالل االستخراجية الصناعة

 للزراعة القابلة المساحة تمثل( الفالحية األنشطة ضعف من يعاني يظل حيث الصحراوية األقاليم إنتاج

  .البحري الصيد موارد ذلك مع هتدعم فيما) المساحة إجمالي من فقط% 12

  

  العيش ظروف وتحسين األساسية الخدمات تطوير 2.3
 شبه كانت التي التحتية البنيات لتوفير خاصة أهمية الجنوبية لألقاليم الموجهة التنمية برامج أعطت لقد

 منطقةال لفائدة المغربية الدولة بذلتها التي الجهود مكنت هكذا،. السبعينات سنوات خالل منعدمة

 الماء لخدمات شامل شبه تعميم وتحقيق الجهات بباقي مقارنة المسجل التأخر تدارك من الجنوبية

 بل ؛2004 سنة في% 71,6 التغطية نسبة بلغت حيث الوطني المتوسط يفوق بما والكهرباء الشروب

 وأوسرد يونالع مثل المدن بعض في بلغت قد السنة، نفس خالل الخدمات، هذه من االستفادة نسبة إن

 الجنوب أقاليم في السائل التطهير خدمة تغطية مستوى وبلغ. التوالي على% 75,9و% 93,2

 خدمة من االستفادة سجلت وقد. 2004 سنة في% 48,6 إلى الوطني المتوسط وصل فيما% 50,1

 نقال هاتف على يتوفرون الذين لألشخاص الوطني المتوسط وصل حيث المنحى نفس النقال الهاتف

 لشبكة التحتية البنيات تعزيز أيضا وتم%. 67 تبلغ الجنوب أقاليم في متوسطة نسبة مقابل% 61 لىإ

 إلى إضافة والداخلة العيون من كل في مطارين إنشاء خالل من الجنوبية الجهات في الجوي النقل

 تتوفر ،الموانئ تجهيزات مستوى وعلى. والسمارة وطانطان كلميم في الطائرات لنزول مدرجات ثالث

 أما. وبوجدور وطرفاية، والداخلة، والعيون، طان، طان: وهي موانئ خمسة على الجنوب منطقة

  .2007 سنة في الوطنية الطرق مجموع من% 17 نسبتها بلغت فقد الطرقية، للشبكة بالنسبة
 
 أرباب نسبة كانت أن فبعد. االجتماعي البعد خاص بشكل الصحراوية األقاليم مؤشرات ارتفاع هّم كما

 العقد بداية منذ النسبة هذه انخفضت الثمانينات، سنوات في% 78 تتجاوز دراسي مستوًى دون األسر

 هذا شمل وقد%. 66,1 البالغ الوطني المتوسط من كبير بشكل أدنى نسبة وهي ،%50,6 إلى األخير

 سنة في تمدرسلل الصافية النسبة بلغت هكذا،. األطفال تمدرس أيضا البشري الرأسمال في التحول

 خالل ملموسا تطورا مسجلة اإلعدادي، الثانوي في% 52و االبتدائي السلك في% 80 حوالي 2009

 كبير تقدم تحقيق تم كما. التمدرس تعميم إلى الهادفة الوطنية الدينامية مع انسجام وفي األخيرة السنوات

 ال فوق فما سنوات 10 لغينالبا السكان لدى األمية نسبة أصبحت إذ األمية، محاربة مستوى على
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 الذي الوطني المتوسط من أدنى نسبة وهي ،)الذهب وادي خاصة( الجهات بعض في% 40 تتجاوز

  .2004 سنة في% 43 قارب

  

 معدل وارتفاع األطفال، وفيات نسبة تقلص في بالخصوص تجلى ملموسا تطورا الصحي النظام وسجل

 71,8( الوطني المتوسط بذلك متجاوزا سنة، 73,5 إلى الجنوبية المنطقة في الوالدة عند الحياة أمل

 سنة في% 29,4 من كبير بشكل الفقر مستوى انخفض ذلك، على وعالوة. 2006 سنة في) سنة

 المنطقة هذه بذلك لتصبح ،%6,2 حوالي إلى المملكة، صعيد على ُسجل مستوى أعلى وهو ،1975

  .المغرب في فقرا األقل الجهات بين من

  

 الصفوف تحتل األخيرة هذه جعل من الجنوبية المنطقة لفائدة الدولة بذلتها التي الجهود إذن مكنت لقد

 بهذه الخاص المؤشر بلغ إذ البشرية، التنمية حيث من المغربية الجهات تصنيف قائمة في األولى

  .2007 سنة في 0,65 بلغ الذي الوطني المتوسط بكثير يفوق مستوى وهو ،0,71 الجهات

 

   والتحديات هاناتالر 3.3
 تواجه تزال ال المنطقة هذه أن إال. ملموسا تقدما للشك مجاال يدع ال بما الجنوب جهات حققت لقد

 للجهة االقتصادي النمو يعتمد حيث الخاص القطاع لمبادرات المحدود التطور بينها من متعددة تحديات

 نسبة تعرف التي الصحراوية لألقاليم نسبةبال عائقا التبعية هذه وتشكل. العمومية اإلدارة على باألساس

 شأن ومن. وطني كمتوسط% 9,1 مقابل ،2009 سنة في% 13,7 إلى وصلت نسبيا مرتفعة بطالة

 في الجهة يساعد أن المتجددة الطاقات صناعة أو السياحة مثل األخرى االقتصادية باألنشطة النهوض

  . الديموغرافية الناحية من كبيرة ودينامية جرةاله موجات تدفق تعرف وأنها خاصة التحدي هذا مواجهة
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  والنفقات الموارد دراسة: المحلية الجماعات عمل أدوات: الثاني الفصل

. المحلي المستوى على للتنمية دينامية خلق في الدولة رغبة الالمركزية تعكس البلدان، من العديد في

 الصحة قطاعي في السيما للدولة تابعة انتك اختصاصات المحلية للجماعات خُّولت ذلك، من وانطالقا

  . والتعليم

  

 عددها يبلغ والتي -الوطني التراب مجموع فوق تنتشر التي المحلية الجماعات ساهمت المغرب، وفي

 1.282و حضرية جماعة 221و إقليما 62و عمالة 13و جهة 16 منها( جماعة 1.594 اإلجمالي

 دورها أن غير الماضية، الثالثة العقود خالل الجهوية صاديةاالقت التنمية دينامية في -)قروية جماعة

 سوى تشكل لم الجماعات فاستثمارات. العمومية والمؤسسات الدولة بدور مقارنة نسبيا ضعيفا بقي

 تتوفر التي الموارد كون إغفال ينبغي ال أنه إال ،2009 سنة العمومية االستثمارات مجموع من% 7,9

  .نسبيا محدودة ىتبق الجماعات هذه عليها

  

  بالدولة مقارنة 2009 سنة المحلية الجماعات ميزانية: 1.1.2 جدول
بمالييرالمبلغ 

 الدراهم

 مقارنة الحصة
 بالدولة

 الداخلي بالناتج مقارنة الحصة
 اإلجمالي

 %4,27 %16,62 31,66 الفائض استثناء مع الموارد

 %3,62 %14,25 26,83 النفقات

   2009 المغرب، وبنك للمملكة لعامةا الخزينة: المصدر   
 

 أن قبل المحلية الجماعات ونفقات موارد بتحليل أوال سنقوم تفصيال، أكثر بشكل الجانب هذا ولدراسة

 التنمية مجال في المحلية الجماعات أداء ضعف تفسر التي االستنتاجات إلى ثانٍ قسم في نتطرق

  . اقتصادية-السوسيو

  المحلية الجماعات مالية. 1

  التمويل مصادر 1.1
 والموارد الذاتية الموارد: هي رئيسية موارد ثالثة وجود المحلية الجماعات مداخيل تحليل ُيبرز

  .االقتراض من المتأتية والموارد المحّولة
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   الذاتية الموارد 1.1.1

   المحلية الجبايات - أ
 عن فكرة إعطاء من لمحليةا الجماعات مداخيل مجموع في المحلية الضرائب مساهمة تحليل يمكّن

 المباشر للتدبير تخضع التي الضرائب المحلية الجبايات تشمل المغرب، وفي. المالية استقالليتها درجة

 تمثل والتي الجماعات هذه لفائدة 14الدولة تدبرها التي والضرائب% 38 إلى تصل بحصة للجماعات

 إلى 2009 سنة المحلية الجبايات من يةالمتأت المحلية الجماعات مداخيل مجموع وصل وهكذا،%. 62

 وقد). درهم مليار 31,66( 15الفائض استثناء مع المداخيل مجموع من% 22 أي درهم، مليار 6,97

 الخاصة الضرائب تمثل مثال، إسبانيا ففي. الدولية المعايير إلى بالنظر هامة الحصص هذه تبدو

ا مجموع من% 17,67 المحلية بالجماعات  من% 22,6 الضرائب هذه تشكل افيم ،16مداخيله

  . 17فرنسا في% 31,5و إيطاليا في المجموع

  

  2009و 2007 سنتي بين ما المحلية الجبايات بنية: 2.1.2 جدول
 2007 2008 2009  

بماليين  
 الدراهم

مئويةكنسبة
 المداخيل من

 مع اإلجمالية
 استثناء
  الفائض

بماليين
  الدراهم

مئوية كنسبة
 المداخيل من

 مع اإلجمالية
 استثناء
  الفائض

 بماليين
 الدراهم

 مئوية كنسبة
 المداخيل من

 مع اإلجمالية
 استثناء
  الفائض

للتدبير الخاضعة الضرائب
  المحلي

1.8248% 2.50010% 2.6258% 

للتدبير الخاضعة الضرائب
   المحلية الجماعات لفائدة

4.08917% 3.74314% 4.34714% 

 %2.3147 %2.0578 %2.0699  ةالجماعي الخدمات رسم

                                                            
  .الجماعية الخدمات ورسم سكنال ورسم المهني الرسم 14
  . 2009 سنة درهم مليار 16,28 المحلية للجماعات السابقة الفوائض بلغت 15
  .االقتراضات ذلك في بما 16
   .2008 بسنة بفرنسا الخاصة وتلك 2005 بسنة وإيطاليا بإسبانيا الخاصة األرقام تتعلق 17
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 %2911 %1 285 %3 700   السكن رسم

 %1.7426 %1.4015 %1.3206  المهني الرسم

 %6.97222 %6.24324 %5.91325  المحلية الجبايات

  2009 للمملكة، العامة الخزينة: المصدر

  
 

 الالمركزية مستويات بين) ئضالفا استثناء مع( المداخيل مجموع في المحلية الضرائب مساهمة وتتباين

 مجموع من% 33 المحلية الضرائب من عائداتها تمثل التي الحضرية، فالجماعات. بالمغرب األربعة

 تشكل التي الجهات، تليها المحلية؛ الضرائب تعبئة حيث من مستوى أول منازع بدون تبقى مداخيلها،

 تمثل محلية بضرائب الثالثة المرتبة في ويةالقر الجماعات وتأتي. مداخيلها من% 30 المحلية الضرائب

 من% 2 تشكل محلية بضرائب الرابعة المرتبة واألقاليم العماالت تحتل فيما الموارد مجموع من% 14

  .المداخيل

  

 سنة المستويات حسب المحلية الجماعات بمداخيل مقارنة المحلية الضرائب حصة: 3.1.2 جدول
2009  

 الجماعاتواألقاليمالعماالت  الجهات 
  القروية

 الجماعات
  الحضرية

 الجماعات
  المحلية

بماليين
الدراهم

كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل
اإلجمالية
 مع

 استثناء
 الفائض

بماليين
الدراهم

كنسبة
من مئوية

المداخيل
اإلجمالية
 مع

 استثناء
 الفائض

بماليين
الدراهم

 كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل
اإلجمالية
 مع

 استثناء
 الفائض

بماليين
الدراهم

 كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل
اإلجمالية
 مع

 استثناء
 الفائض

بماليين
الدراهم

 كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل
اإلجمالية
 مع

 استثناء
 الفائض

 الضرائب
 الخاضعة
 المحلي للتدبير

35624%1332% 6109% 1.5269% 2.6258% 
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 الضرائب
 الخاضعة
 لفائدة  للتدبير

   الجماعات

1037% 0 0% 3535% 3.89323% 4.34914% 

 %1.7426 %1.5059 %2373 %0 0 %0 0  المهني الرسم

 السكن رسم

الخدمات ورسم

   الجماعية

1037% 0 0% 1162% 2.38814% 2.6078% 

 الجبايات
  المحلية

45930% 1332% 96314% 5.41933% 6.97422% 

  2009 للمملكة، العامة الخزينة: المصدر

  الضريبية شبه الرسوم - ب
 تُفرض التي المحلية، الجماعات ورسوم وواجبات أتاوى مجموع من الضريبية شبه الرسوم تتكون

 في الذبح على المفروض والرسم المدنية الحالة رسم مثال( تجارية أو صناعية أو إدارية خدمة مقابل

 للملك المؤقت االحتالل على المفروض كالرسم( الجماعية األمالك استخدام مقابل أو) المجازر

 حيث شاملة، غير 3018-89رقم القانون في الواردة المحلية الجماعات أتاوى الئحة وتبقى). العمومي

 الولوج على المفروض كالرسم( 19الدائمة الضريبية القرارات في تَرِد تقدمها التي الخدمات أجور إن

  ). الطرقية المحطات إلى

 
 2009 سنة المحلية الجماعات أنجزتها التي الخدمات عائدات حصة أن لىإ اإلجمالية الوضعية وتشير

  . الفائض استثناء مع المحلية الجماعات مداخيل مجموع من 20% 2,15  إلى تصل

  

                                                            
  .حصريا والقروية الحضرية الجماعات ةلفائد 30-89 رقم القانون في الواردة األتاوى أحدثت 18
 وتعديل تحديد طريقة وعلى باستخالصها المحلية للجماعات ُيسمح التي والرسوم واألتاوى الواجبات على الدائم الضريبي القرار ينص 19

  .عليه المصادقة بهدف ايةالوص لسلطة ويقدَّم المجلس مداولة إلى استنادا المحلية للجماعة بالصرف اآلمر ويعده. وتعريفاتها أسعارها
 للمملكة، العامة الخزينة تعدها التي المحلية للجماعات المالية للعمليات المختصرة الوضعية في الضريبية شبه بالرسوم خاص بند غياب في 20

  .لتقديرها "الخدمات إنتاج" بند استخدم
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  الجماعية األمالك عائدات -ج
 باقي غرار فعلى. المحلية للجماعات والمنقولة العقارية األمالك مجموع الممتلكات مفهوم يشمل

 مخصصة عامة أمالك على المحلية الجماعات تتوفر العام، للقانون الخاضعين المعنويين األشخاص

 احتياطي أهم تشكل وهي العمومي لالستخدام مخصصة ليست خاصة أمالك وعلى العموم النتفاع

  . لها عقاري

  

 في األمالك عائدات مساهمة ضعف المحلية الجماعات موارد دراسة تبرز النوعية، الناحية ومن

 مجموع من% 5,4 أي درهم، مليار 1,7 العائدات هذه بلغت ،2009 سنة ففي. الموارد مجموع

 %1 من وأقل القروية للجماعات بالنسبة% 8 بين المساهمة هذه وتتراوح. الفائض استثناء مع الموارد

  . والجهات واألقاليم للعماالت بالنسبة

  

   المحّولة الموارد 2.1.1
 الدخل على الضريبة منتوج من الجماعات هذه حصة المحلية الجماعات إلى المحّولة الموارد تشمل

 وأموال التأمين عقود على المفروض والرسم المضافة القيمة على والضريبة الشركات على والضريبة

  . 21المساعدات

  

 الممارسة باالختصاصات وثيق بشكل رهينا المرصودة الضرائب عائدات توزيع يبقى العموم، وعلى

 الجماعات تحتل وهكذا،. المحلية الجماعات مستويات من مستوى لكل المخصصة وبالنفقات افعلي

 5,86 بلغت محّولة بموارد األولى المرتبة نسبيا، مرتفعة تسيير نفقات على تتوفر التي الحضرية،

 5,34 واألقاليم العماالت وتستقطب. المحّولة المبالغ مجموع من% 36 أي ،2009 سنة درهم مليار

 وتأتي. الثانية المرتبة بذلك لتحتل المحّولة، الموارد مجموع من% 33 يمثل مبلغ وهو درهم، مليار

 تحتل الجهات يجعل مما المحّولة؛ الموارد من% 26 تبلغ بحصة الثالثة، المرتبة في القروية الجماعات

  . المحّولة الموارد مجموع من% 5 أو درهم، مليون 833 بمبلغ األخيرة المرتبة
 

 

 

  

                                                            
. العامة بالمنفعة تتعلق نفقات في المحلية الجماعات أموال مع همةللمسا بدفعها ذاتيون أو معنويون أشخاص يقوم التي األموال من تتكون 21

  . استثمارية مشاريع إلنجاز –والوصايا الهبات عائدات أيضا تشمل التي – األموال هذه وتخصص
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  المضافة القيمة على الضريبة منتوج. أ
 قررت المحلية، للجماعات الدولة تقدمها التي المساعدات وانتظام استقرار وضمان تحسين أجل من

. المضافة القيمة على الضريبة منتوج من% 30 بنسبة تقدر ثابتة حصة األخيرة لهذه تحّول أن الدولة

 معيار مراجعة 199622 سنة في تمت لها، االستجابةو المحليين المنتخبين انتظارات عقلنة وبغية

 وهكذا،). الموازنة إمداد( أولي بشكل التسيير في العجز تغطية على باألساس يرتكز كان الذي التوزيع،

 23أجزاء ثالثة إلى يقسم الضريبة هذه منتوج من المحلية الجماعات لحصة السنوي العائد أصبح فقد

  :هي
 

  : األول الجزء توزيع
 الجماعات بين ويوزع المضافة القيمة على للضريبة السنوي المنتوج من% 80 الجزء هذا يمثل

  : يلي كما 24المحلية

  واألقاليم؛ العماالت لفائدة% 20 •

  .الحضرية الجماعات لفائدة% 32و القروية الجماعات لفائدة% 28 •

  

  : التالية الحصص من واألقاليم العماالت لميزانيات المرصودة المنحة وتتكون

  الموظفين؛ وأجور رواتب مجموع تعادل حصة •

   واألقاليم؛ العماالت بين متساوٍ بشكل تُمنح دنيا جزافية حصة •

 االعتبار بعين ويؤخذ إقليم، أو عمالة لكل القانونيين السكان عدد إلى استنادا تحسب حصة •

  أدنى؛ كحد نسمة 200.000 عن يقل ال القانونيين السكان من عدد حسابها في

 مساحة حسابها في االعتبار بعين وتؤخذ إقليم، أو عمالة كل مساحة إلى استنادا حسبت حصة •

  . واألقاليم العماالت مساحات معدل ضعف تعادل قصوى ومساحة 2كلم 2.500 تبلغ دنيا

  

 بمعامالت، مرجحة التالية الحصص من فتتكون ،والقروية الحضرية للجماعات المخصصة الحصة أما

                                                            
  . المحلية الجماعات نبي المضافة القيمة على الضريبة عائد بتوزيع والمتعلقة 1996 يناير فاتح في الصادرة 49 رقم الداخلية وزارة دورية 22
  ). المحلية للجماعات العامة المديرية( الداخلية وزارة ،2001 شتنبر-غشت- يوليوز ،3 رقم المحلية الجماعات رسالة 23
 األقاليم أو للعماالت وحصري صريح بشكل تخصص المضافة القيمة على الضريبة منتوج من المحلية للجماعات المرصودة الحصة كانت إذا 24

   .التجهيز ألجل خصوصية منحة من تستفيد الجهات فإن اعات،والجم
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  :الموالي جدولال في مبين هو كما

    

  القروية الجماعات  الحضريةالجماعات  الحصص

  %30  %15  الجزافية الحصة

  %60  %70  الجبائية اإلمكانيات

  %10  %15  الذاتية الموارد تنمية

  %100  %100  المجموع

  

 أما. الجبائية ثروتها أو للجماعات الديموغرافي الحجم عن النظر بصرف الجزافية الحصة وتوزع

 من %125 عن تقل جبائية ثروة على تتوفر التي للجماعات فتعطى الجبائية، اإلمكانيات حصةل بالنسبة

 من تحسب التي والرسوم الضرائب لبعض بالنسبة) الهدف( المعنية الجماعات فئات من فئة كل معدل

 معدل مرات 2,5 أقصى، كحد يساوي، عدد حدود في وذلك القانونيين، السكان عدد إلى نسبتها خالل

 السنوات خالل المنجزة بالمداخيل األوامر إصدارات على بناء الحصة هذه وتحسب. الجماعات سكان

  : يخص ما في الماضية

  الحضرية؛ للجماعات بالنسبة المهني والرسم الجماعية الخدمات ورسم السكن رسم •

 الغابوية العائدات منتوج ونصف المهني، والرسم الجماعية الخدمات ورسم السكن رسم •

  .القروية للجماعات بالنسبة األسبوعية باألسواق الخاصة الواجبات منتوجو

  

 عدد إلى نسبةً المحصلة المداخيل على بناء تحدد التي ،25الذاتية الموارد تنمية بحصة يتعلق ما وفي

 لكل المعدل من% 65 تفوق الذاتية مواردها لتحصيل مجهودات تبذل التي للجماعات فتمنح السكان،

  : هما متساويين شطرين إلى الحصة هذه وتقسم. المعنية الجماعات فئات من فئة لك في نسمة

  الموارد؛ تحصيل حجم مع يتناسب بشكل يوزع شطر •

  . نسمة لكل المحصلة الموارد نسبة حسب يوزع شطر •

 
  

                                                            

  . مباشر بشكل بتدبيرها الجماعات تقوم التي الموارد أي الضيق، بالمفهوم 25
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  : الثاني الجزء توزيع
 النفقات لتحمل ة،المضاف القيمة على للضريبة السنوي المنتوج من% 5 يمثل الذي الجزء، هذا يخصص

 بين الجزء هذا ويتوزع. المدرسية البنايات مجال في خاصة المحلية، الجماعات إلى الدولة من المحولة

  . للمشاريع الترابي المحيط حسب المحلية الجماعات

  

  :الثالث الجزء توزيع
  :يلي كما الثالث الجزء يوزع

 ويخصص المضافة القيمة ىعل الضريبة منتوج من %10 يمثل المشتركة للنفقات مخصص •

 التجهيزات سيما ال المحلية، الجماعات بها تتكفل التي للتقسيم القابلة غير النفقات لتحمل

 المعمارية، الدراسات إنجاز في والمساهمة المدنية، والوقاية الجماعات، بين المشتركة

 والمراقبة، ن،المحليي المنتخبين تكوين في والمساهمة والتقنية، اإلدارية األطر وتكوين

 إنجاز في والمساهمة الخضراء، المناطق مجال في والبحث الحسابات، وتدقيق والتفتيش

 من مجموعة تهم التي المصالح وتسيير والتجهيز، الدولي، التعاون إطار في المشاريع

  . المحلية الجماعات

 لمساعدة وتخصص المضافة القيمة على الضريبة منتوج من %5 تمثل تقويمية حصة •

  . عاٍد غير أو استثنائيا طابعا تكتسي التي الظرفية النفقات ومواجهة المحلية الجماعات

  

  التأمين عقود على المفروض والرسم الدخل على والضريبة الشركات على الضريبة منتوج. ب
 الضريبة منتوج من %1 تخصيص على الجهات بتنظيم والمتعلق 1997 سنة الصادر القانون نص

 في مرة ألول الحصة هذه تكريس تم وقد. الجهات لميزانيات الدخل على والضريبة الشركات على

  . 2000 لسنة المالية قانون

  

  :وهي االعتبار، بعين معايير ثالثة تؤخذ العوائد، هذه ولتقسيم

  ؛%50 يمثل بحيث األهم الجزء ويشكل الجزافي، المعيار •

  ؛%37,5 بواقع الساكنة معيار •

  . %12,5 قعبوا الجهة مساحة معيار •
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 هذا أن إال. التأمين عقود على المفروض الرسم منتوج من %13 تحويل من أيضا الجهات وتستفيد

 تعدها التي المحلية للجماعات المالية للعمليات المختصرة الوضعية بنود من بند أي في يرد ال المورد

  .للمملكة العامة الخزينة

  

  2009 سنة المحلية ماعاتللج المحّولة الموارد توزيع: 4.1.2 جدول
 الجماعات القروية الجماعاتواألقاليمالعماالت  الجهات 

  الحضرية

  المحلية الجماعات

بماليين
الدراهم

كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل
اإلجمالية
 مع

 استثناء
 الفائض

بماليين
الدراهم

كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل
اإلجمالية
 مع

 استثناء
 الفائض

بماليين
 الدراهم

 نسبةك
 مئوية
 من

المداخيل
اإلجمالية
 مع

 استثناء
 الفائض

بماليين
الدراهم

 كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل
اإلجمالية
 مع

 استثناء
 الفائض

 بماليين
  الدراهم

 كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل
اإلجمالية
 مع

 استثناء
 الفائض

 منتوج من الحصة

 القيمة على الضريبة

  المضافة
155 10% 5.131 80% 4.009 56% 5.743 35% 15.038 47% 

 منتوج من الحصة

 على الضريبة

 الضريبة/الشركات

  الدخل على

660 44% 0  0% 0  0% 0  0% 660  2% 

 %2  558 %1 121 %3 207 %3 212 %1 18  المساعدات أموال

 51%16.256 %5.86435 %4.21659 %5.34383 %83355  المحولةالموارد

  2009 للمملكة، العامة زينةالخ: المصدر
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   االقتراض من المتأتية الموارد 3.1.1
 نفقات لتغطية المحلية الجماعات تجهيز صندوق من قروض على الحصول المحلية للجماعات يمكن

 بواقع ارتفعت حيث قويا نموا المؤسسة هذه تمنحها التي القروض عرفت وقد. بها تتكفل التي التجهيز

 درهم مليار 1,77 من أزيد إلى درهم مليون 996 من انتقلت إذ( 2009و 2006 سنتي بين ما 79%

 المنحى هذا من وبالرغم ذلك، ومع). الفائض استثناء مع المداخيل من %5,61 أي ،2009 سنة

 مديونية أن علمنا إذا المالحظة هذه وتتأكد. ضعيفة المحلية الجماعات ونيةمدي تبقى التصاعدي،

 الجماعات مديونية شكلت المثال، سبيل فعلى. مواردها من هاما جزءا مثلت العالم عبر الجماعات

  .إيطاليا في %34و إسبانيا في المداخيل مجموع من %31 يعادل ما 2005 سنة المحلية

  

 المديونية، في جيد بشكل تتحكم األخيرة هذه أن المحلية الجماعات ميزانية بنية تُظهر المغرب، وفي

 من %10 -الماضية الست السنوات خالل- عام كل والفوائد األصل ذلك في ماب الدين تسديد مثل حيث

 أنها يتضح المداخيل، إجمالي إلى نسبةً الدين خدمة وبحساب). 1.1.2 بياني رسم( التسيير نفقات

 الذي الدين خدمة شكلت المقارنة، سبيل وعلى. 2009 سنة %3,3 مقابل 2007 سنة %3,8 مثلت

 ما أي التسيير، نفقات من %8,23 يعادل ما 2008 سنة فرنسا في لمحليةا الجماعات عليه حصلت

  . الموارد مجموع من %5,6 يعادل
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 ما 2009 سنة بلغت بمديونية المحلية الجماعات تجهيز لصندوق زبون أول الحضرية الجماعات وتعد

 الثانية، المرتبة في القروية الجماعات وتأتي. المؤسسة هذه منحتها التي القروض من %77 يعادل

  . التوالي على %4و %7و %12 بلغت بكثير أدنى بحصص الجهات ثم واألقاليم، بالعماالت متبوعة

  

 ،)%75( الحضرية التهيئة مشاريع 2009 سنة االقتراض على تمويلها اعتمد التي المشاريع همت وقد

 التطهير وكذا ،)%2( كهرباءوال للشرب الصالح والماء ،)%5( والتجهيز ،)%14( الجماعية والطرق

  ). 2.1.2 بياني رسم) (%4( أخرى ومشاريع والصلب السائل

  

   الميزانية بنية 2.1

   المحلية الجماعات موارد 1.2.1

 مداخيل من %25,2 أي ،26درهم مليار 47,94 إلى 2009 سنة المحلية الجماعات مداخيل وصلت

 الثالث السنوات خالل تذكر تغيرات حصصال هذه تعرف ولم. الوطنية الثروة من %6,5و الدولة

  .الماضية

  

 تتميز الالمركزية مستويات من مستوى بكل الخاصة المداخيل حصة تزال ال آخر، جانب ومن

 %25 مقابل المداخيل مجموع من %49 من الحضرية الجماعات استفادت ،2009 سنة ففي. بالتباين
                                                            

  . درهم مليار 23,94 إلى تصل التي التجهيز ومداخيل درهم مليار 24 تبلغ التي التسيير مداخيل ذلك في بما 26
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 هذا ويعزى. للجهات بالنسبة %7و األقاليم، و تللعماال بالنسبة %19و القروية، للجماعات بالنسبة

 توزيع إلى وكذا المحلية الجماعات مستويات من مستوى كل إلى المحولة الموارد إلى الوضع

  . منها كل لصالح المحلية الضرائب

  

   التسيير مداخيل -أ
 من أتيةالمت بالموارد تتعلق مكونات ثالثة الخصوص على المحلية الجماعات تسيير مداخيل تشمل

 وكذا الضريبية، شبه الرسوم و المحلية األمالك استغالل من المتأتية والموارد المحلية، الجبايات

  . الدولة من المحّولة الموارد

  

 األكبر الجزء يشكل يزال ال المحّولة الوطنية الضرائب منتوج أن التسيير مداخيل بنية تحليل ويبرز

 وقد. التسيير مداخيل مجموع من %50 قدره بما وساهم 2009 سنة درهم مليار 12 بلغ حيث منها؛

  . 2009 سنة %50 إلى 2006 سنة %48 من انتقلت إذ تصاعديا، منحى المساهمة هذه شهدت
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   2009 سنة المستويات حسب المحلية الجماعات 27تسيير مداخيل توزيع: 5.1.2 جدول
 الجماعات القروية الجماعاتواألقاليمالعماالت  الجهات 

  لحضريةا

 الجماعات
  المحلية

بماليين
الدراهم

كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل

بماليين
الدراهم

كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل

 بماليين
 الدراهم

كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل

 بماليين
 الدراهم

 كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل

 بماليين
 الدراهم

 كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل

38% 529.113%6.842 26%1.625 5%40164%482  الذاتية المداخيل

 الخاضعة الضرائب

  محليا للتدبير

356 %29133 %4 610 %101.526 %12 2.625 %11 

 الخاضعة الضرائب

 لصالح للتدبير

  الجماعات

103 %8 0  %0 353 %6 3.893 %30 4.349 %18 

 شبه الرسوم و األمالك

  الضريبية

23 %2 31 %1 662 %11 1.423 %11 2.139 %9 

50%3512.046%4.584 62%833.803%2.999 54%660  المحّولة المداخيل

 منتوج من الحصة

 القيمة على الضريبة

  المضافة

0  %0 2.858 %79 3.677 %60 4.520 %35 11.055 %46 

 منتوج من الحصة

 على الضريبة

 الضريبة/الشركات

  الدخل على

660 %54 0  %0 0  %0 0  %0 660 %3 

 1% 331 0%  64 2% 126 4% 141 0%  0  المساعدات أموال

                                                            

  .الملحقة والميزانيات الخصوصية ساباتالح التسيير موارد باقي تشمل 27
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 الخصوصية الحسابات
  الملحقة والميزانيات

75%6 436%12706 %12 1.632%122.849%12

 مداخيل مجموع
   التسيير

1.217%1003.599%1006.134%10013.058%10024.008%100

  2009 للمملكة، العامة خزينةال: المصدر
 

 بياني رسم( المحلية الجماعات مستويات حسب تختلف االستنتاجات هذه أن إلى ذلك مع اإلشارة وتجدر

 نسبيا، محدود مالي استقالل على تتوفر  والجهات القروية، والجماعات والعماالت، فاألقاليم). 3.1.2

 الخاصة التسيير مداخيل من التوالي على %54و %62و %83 إليها المحّولة المداخيل تعادل حيث

 لم إليها المحّولة المداخيل أن إذ الدولة، مساعدات على اعتمادا أقل الحضرية الجماعات تعد فيما بها،

  . 2009 سنة التسيير مداخيل مجموع من %35 تتجاوز

  

  

  

  

  التجهيز مداخيل. ب
 والمنحة الماضية، السنوات أفرزته الذي الفائض من المحلية الجماعات تجهيز مداخيل تتكون

 بعين وأخذا. 28التجهيز مداخيل وباقي واالقتراضات، المضافة، القيمة على الضريبة من الخصوصية

                                                            
  .الجماعية األمالك استغالل ومنتوج الخصوصية والحسابات الملحقة والميزانيات المساعدات أموال تشمل 28
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 سنة درهم مليار 23,94 بلغت إذ نسبيا مرتفعة التجهيز مداخيل تبقى المحلية، الجماعات كافة االعتبار

 المداخيل من %50 حوالي أي ،)السابقة سنواتال فائض من تأتت درهم مليار 16,28 منها( 2009

 مثلت - الموارد من %44 التجهيز مداخيل تتجاوز لم حيث- الحضرية الجماعات وباستثناء. اإلجمالية

 واألقاليم، العماالت مداخيل إجمالي من %60و الجهات، مداخيل مجموع من %66 التجهيز مداخيل

  .القروية الجماعات مداخيل نصف وحوالي
 

  2009 سنة المحلية الجماعات مستويات حسب 29التجهيز مداخيل توزيع: 6.1.2 جدول
العماالت  الجهات 

  واألقاليم

 الجماعات
  القروية

 الجماعات
  الحضرية

 الجماعات
  المحلية

بماليين
الدراهم

كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل

بماليين
الدراهم

كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل

بماليين
الدراهم

 كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل

 بماليين
 الدراهم

 كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل

 بماليين
 الدراهم

 كنسبة
من مئوية

المداخيل

% 68 16.288% 66 6.861% 83 4.761  %48 2.582%88 2.084  السابقة السنوات فائض

 من الخصوصية المنحة

 القيمة على الضريبة

  التجهيز ألجل المضافة

155 7 %2.273 42% 332 6 %1.223 12 %3.983 17 %

 % 7 1.778% 13 1.348% 4 222% 2 131% 3 77   االقتراض

 % 8 1.891% 9 970% 7 426% 8 435% 3 60   التجهيز مداخيل باقي

% 23.940100%10.402100%5.741100%5.421100%2.376100 التجهيز مداخيل مجموع

  2009 للمملكة، العامة الخزينة: رالمصد
 

 في تأتي المحلية الجماعات تسيير مداخيل أن نجد فرنسا، منها خاصة الدولية، التجارب إلى وبالنظر

. اإلجمالية المداخيل من %80 حوالي أي ،2008 سنة أورو مليار 166,8 بلغت حيث األولى المرتبة

 السيما المحلية الجماعات إلى المنقولة االختصاصات يةأهم تعكس البنية هذه أن إلى التنبيه وينبغي هذا

 التعويض خدمة مثل األسر لصالح االجتماعية والخدمات الدعم( االجتماعي والعمل التعليم مجال في

                                                            
  .الجماعية األمالك استغالل ومنتوج الخصوصية والحسابات الملحقة والميزانيات المساعدات أموال األخرى التجهيز مداخيل تشمل 29
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 يجعل الذي األمر ،))RMA( للنشاط األدنى والدخل) RMI( لإلدماج األدنى والدخل اإلعاقة عن

  . التجهيز يلمداخ بكثير تتجاوز التسيير مداخيل

  

 هذه من %43 أن المحلية الجماعات مستويات حسب التجهيز مداخيل توزيع يبرز المغرب، وفي

 أما. واألقاليم للعماالت %23و القروية للجماعات %24 مقابل الحضرية، للجماعات تعود المداخيل

 %10 من سوى تستفيد فال واالجتماعية، االقتصادية التنمية هو األول اختصاصها يعتبر التي الجهات،

 المستقلة والجماعات إيطاليا في الجهات تستفيد المقارنة، سبيل وعلى. المداخيل هذه من

(Communautés autonomes) العمومي القطاع إلى الموجهة التجهيز منح نصف من إسبانيا في 

  . المحلي

 

  المحلية الجماعات نفقات 2.2.1
 من %3,62 يمثل ما وهو درهم، مليار 26,83 إلى 2009 سنة المحلية الجماعات نفقات وصلت

 هامة ارتفاعات النفقات هذه وعرفت. الدولة نفقات من %14,25و الوطني اإلجمالي الداخلي الناتج

  . 2009و 2006 بين ما %38 بلغت نسبيا،

  

 العمومية النفقات من %53,4 إسبانيا في المحلية الجماعات نفقات تمثل المقارنة، سبيل وعلى

 %32,3 إلى الحصص هذه تصل إيطاليا، وفي. اإلجمالي الداخلي الناتج من %20,4و جماليةاإل

 مقارنة نسبيا متباينة الحصص هذه أن األولى، الوهلة من يبدو، قد حين وفي. التوالي على %15,6و

 البلدين هذين في المحلية للجماعات المخولة االختصاصات أهمية تعكس أنها إال المغرب، مع

  . وبييناألور

  

 فالجماعات. متوازنة غير بنية وجود المستويات حسب المحلية الجماعات نفقات تحليل من ويتضح

 %22 تمثل بحصة القروية بالجماعات متبوعة ،%55 إلى تصل بحصة األولى المرتبة تحتل الحضرية

 أما. %18 إلى مساهمتها تصل حيث الثالثة المرتبة في واألقاليم العماالت وتأتي. المجموع من

  . %5 حصتها تتجاوز فال واالجتماعية، االقتصادية التنمية في األساسية مهمتها تتمثل التي الجهات،

  

 بلغت وقد. التجهيز ونفقات التسيير نفقات بالمغرب المحلية الجماعات نفقات تشمل البنية، حيث ومن

 الثانية الفئة بلغت فيما ،النفقات إجمالي من %62 أي ،2009 سنة درهم مليار 16,5 األولى الفئة

 نفقات تمثل حيث واألقاليم، والعماالت الجهات وباستثناء. المجموع من %38 أي درهم، مليار 10,32
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 بهيمنة تتسم المحلية الجماعات مستويات باقي نفقات فإن االستخدامات، من %52و %79 التجهيز

  ). 4.1.2 بياني رسم( التسيير تكاليف

  

  

  

   رالتسيي نفقات - أ
 ،%10 بواقع الدين وخدمة ،%50 بنسبة الموظفين نفقات المحلية الجماعات تسيير نفقات تشمل

 المرصودة والمبالغ والمؤتمرات، العتاد،( األخرى التسيير نفقات وكذا %12 بنسبة واإلعانات

  . %28 تمثل التي) الملحقة وللميزانيات الخصوصية للحسابات

  

 مليار 13,17 من انتقلت حيث مطّردة، بوتيرة النفقات هذه ارتفعت األخيرة، األربع السنوات وخالل

 ثالث خالل %25 من بأزيد نموا يمثل ما وهو ،2009 سنة درهم مليار 16,5 إلى 2006 سنة درهم

 إلى 2009 سنة وصلت األجور تكاليف إن حيث كبير بجمود تتميز النفقات هذه تزال وال. سنوات

ة الجماعات تسيير نفقات من 50%  تسيير نفقات من %70 وفاقت مستوياتها بمختلف 30المحلي

  . واألقاليم العماالت

 
 تحتل واإلعانات الموظفين نفقات أن المحلية الجماعات تسيير تكاليف بنية تحليل من يتضح وبالفعل،

 التوالي على %13و %50 إلى تصل بحصص بالمغرب المحلية الجماعات لكافة بالنسبة األول المركز

  ). 5.1.2 بياني رسم(
                                                            

  . إيطاليا في% 11و إسبانيا في التسيير نفقات من% 28 الموظفين نفقات لتمث 30
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  التجهيز نفقات - ب
 أي درهم، مليار 10,32 إلى 2009 سنة برسم تنفيذها تم التي المحلية الجماعات تجهيز نفقات وصلت

 من بكل المحلية الجماعات نفقات مع مقارنة هامةً النفقات هذه تبدو وقد. نفقاتها مجموع من 38%

  ). المتوفرة األرقام حسب( 2005 سنة النفقات مجموع من %20 بلغت التي وإيطاليا، إسبانيا

  

  2009 سنة االستخدامات نوع حسب المحلية الجماعات 31تجهيز نفقات بنية: 7.1.2 جدول
 الجماعات واألقاليمالعماالت  الجهات 

  القروية

 الجماعات
  الحضرية

 الجماعات
  المحلية

بماليين
الدراهم

كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل

بماليين
الدراهم

كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل

بماليين
الدراهم

 كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل

بماليين
الدراهم

 كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل

 بماليين
  الدراهم

 كنسبة
 مئوية
 من

المداخيل

 الجديدة األشغال

  الكبرى واإلصالحات

342 33%1.153 46%1.042 47%1.493 32%4.030 39%

                                                            

  . الخصوصية والحسابات الملحقة والميزانيات اإلعانات تشمل 31
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 وغير المنقولة المقتنيات

  المنقولة

168 16%296 12%340 15%533 12%1.337 13%

%19 2.011%36 1.637 %2 36 %9 220%11 118  المدمجة المشاريع

%16 1.688 %8 371%28 621%21 532%16 164  الوطنية البرامج

%12 1.259%12 569 %7 156%12 295%23 239  االستثمار نفقات باقي

%10.325100%4.603100%2.195100%2.496100%1.031100  التجهيز نفقاتمجموع

  2009 للمملكة، العامة الخزينة: المصدر
 

 من %47 حوالي تخصص القروية والجماعات واألقاليم العماالت أن الجدول هذا من ويتضح

 من %49 إلى تصل نسبة لجهاتا ترصد فيما الكبرى واإلصالحات الجديدة لألشغال استثماراتها

  .الكبرى واإلصالحات الجديدة واألشغال الوطنية للبرامج التجهيز مشاريع

  

 المخصصة النفقات أن يظهر ،2009 سنة األنشطة ميادين حسب التجهيز نفقات بنية إلى وبالرجوع

 إلى الوضع ذاه ويعزى. %30 إلى تصل بحصة العامة اإلدارة نفقات تليها ،%40 تمثل التقنية للشؤون

 الطرق، ميادين في المشتركة التجهيزات تأهيل قصد المحلية الجماعات تبذله الذي االستثماري المجهود

  . الخضراء المساحات وإعداد التجارية، التجهيزات وبناء والتطهير، والماء

  

 همةمسا تعكس والتي واالجتماعية، االقتصادية للشؤون المخصصة التجهيز نفقات فإن ذلك، ومع

 %7,2 تتجاوز ال حيث ضعيفة تزال ال واالجتماعية، االقتصادية التنمية مجهود في المحلية الجماعات

  . التجهيز نفقات من

  

  2009 سنة األنشطة ميادين حسب التجهيز نفقات توزيع: 8.1.2 جدول

  المئوية النسبة  الدراهمبماليينالمبلغ  االستخدامات

 %5,0 489   االجتماعية الشؤون

 %0,7 70  والنظافة الصحة

 %0,6 59  التعليم
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 %0,5  46   االبتدائي التعليم

 %0,1  8   الثانوي التعليم

 %0,1  5   المهني التكوين

 %3,7 360  والثقافية الرياضية األنشطة

 %2,2  214  الرياضية األنشطة

 %1,5  146   الثقافية األنشطة

 %23,2 2.273  الدعم

 %39,9 3.915   نيةالتق الشؤونمجال

 والشبكات الطرقات بناء

  عليها والمحافظة وصيانتها

3.301  33,6% 

 %6,3  614   البيئة وحماية والسكن التعمير

 %29,8 2.920   العامة اإلدارة

 %2,2 216   االقتصادية األنشطة

 %2,1  205   والصناعة التجارة

 %0,1  11   الفالحة

 %100,0 9.813   المجموع

   2009 للمملكة، العامة الخزينة: مصدرال

  

   الخالصات أهم. 2

   البلدان بباقي مقارنة محدودة مداخيل 1.2
 مداخيل من %15,8 والقروض الفائض استثناء مع المحلية الجماعات مداخيل مثلت ،2009 سنة في

 االتوالعم ،%74,1 منها الجماعات حصة وبلغت اإلجمالي، الداخلي الناتج من %4,03و الدولة

 يعادل ما 2005 سنة في المداخيل هذه شكلت فقد إسبانيا، في أما. %4,8 والجهات %21,1 واألقاليم
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 من %68 نسبة وتعود. اإلجمالي الداخلي الناتج من %20و العمومية المداخيل مجموع من 50,9%

 شكلت يا،إيطال وفي. لألقاليم منها %9و للجماعات منها %23و المستقلة للجماعات المداخيل هذه

 الداخلي الناتج من %14,7و العمومية المداخيل من %33,5 السنة نفس في المحلية الجماعات مداخيل

 منها، %29 على والجماعات المداخيل، هذه من %66 حوالي على الجهات حصلت وقد. اإلجمالي

 2008 سنة مبرس المحلية الجماعات موارد وصلت فقد فرنسا، في أما. %5 منها األقاليم نصيب وبلغ

 بواقع موزعة اإلجمالي، الداخلي الناتج من %10,5و العمومية المداخيل من %22 يعادل ما إلى

 كافة مداخيل ضعف المقارنة هذه وتبين. للجهات %12,6و لألقاليم %31,5و للجماعات 55,7%

 تبقى نةالمقار هذه أن إلى التنبيه ينبغي ذلك، ومع. الجهات وخاصة بالمغرب المحلية الجماعات

 أو جهوية( للدولة التنظيمية البنية وكذا التمويل وأنظمة لالختصاصات الكبير التنوع إلى بالنظر محدودة

  ). Unitaire وحدوية

  

   واالجتماعية االقتصادية التنمية في ضعيفة مساهمة 2.2
 %2,2 إلى 2009 سنة واالجتماعية االقتصادية الشؤون في المحلية الجماعات استثمارات وصلت

 والنظافة الصحة مجاالت االستثمارات هذه همت وقد. التجهيز نفقات مجموع من التوالي على %5و

 الفالحة وكذا والصناعة والتجارة ،)%3,7( والثقافة والرياضة ،)%0,6( والتعليم ،)0,7%(

)2,2% .(  

  

 خصصت ،)ةالمتوفر المعطيات( 2006 سنة ففي. آلخر ترابي مستوى من االستثمار مجهود ويختلف

 االقتصادية للشؤون استثماراتها من %21و %22 التوالي، على والقروية، الحضرية الجماعات

  . استثماراتها من %17 واألقاليم والعماالت %18 الجهات لها رصدت فيما واالجتماعية،
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  32 2006 سنة المستويات حسب المحلية الجماعات تجهيز نفقات بنية: 1.2.2 جدول
 الجماعات  والعماالتيماألقال  الجهات 

   القروية

 الجماعات
  الحضرية

 %26 %33 %23 %12  العامة اإلدارة

 %16 %15 %16 %12  االجتماعية الشؤون مجال

 %48 %45 %38 %42   التقنية الشؤون مجال

 %6 %6 %1 %6  االقتصادية الشؤون مجال

 %4 %1 %22 %28  الدعم مجال

 %100 %100 %100 %100   التجهيز نفقات مجموع

  2009 الداخلية، وزارة: المصدر

  

 اعتبار يمكن ال المحلية، الجماعات تجهيز نفقات في واالجتماعي االقتصادي المكون ضعف وبسبب

 ،33الدولي البنك أنجزه الذي التشخيص وحسب. للدولة بالنسبة الحال هو كما مستثمرا األخيرة هذه

 العوامل وتتمثل. الحرة المبادرة وضعف 34الوصاية تسلطا وتعدد المساطر تعقد إلى األداء هذا يعزى

  : يلي ما في الوضعية هذه وراء تقف التي

 تنفيذ لتتبع بيانات قاعدة على وال الحديث للتدبير أداة على المحلية الجماعات تتوفر ال •

  . السنوات المتعددة والبرمجة الميزانية

 من الخصوص على يتم تمويلها دام ما التجهيز بنفقات الخاصة الميزانية برمجة تأخر •

  ).n-1( السابقة السنة نهاية في الحسابات حصر يستلزم الفائض الذي

 طويال وقتا األموال توفير يأخذ ولهذا الوصاية، لسلطة القبلية للموافقة التجهيز نفقات تخضع •

 يةالشكل اإلجراءات تعيق ذلك، إلى وباإلضافة. معقدة الميزانية وتنفيذ إعداد مراحل وتصبح

                                                            
 الداخلية وزارة معطيات من انطالقا سوى إنجازه يمكن ال والقطاعات المستويات حسب المحلية الجماعات تجهيز نفقات توزيع أن بما 32

  . 2006 ةبسن الخاصة
 سنة للطفولة المتحدة األمم وصندوق للمرأة اإلنمائي المتحدة األمم صندوق مع بشراكة أنجز تقرير ،"المغرب في والنوع المحلية الميزانية" 33

2005   .  
   .المالية وزارة وصاية إلغاء تم التطبيق، حيز المحلية للجماعات المالي بالتنظيم المتعلق 45-08 رقم القانون دخل أن منذ 34
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 لدى تتوفر ال كفاءات تتطلب كما المشاريع إعداد والمالية والتقنية اإلدارية بالمعايير المتعلقة

  . المحلية الجماعات من الكثير

 غياب في المتوقع، الفائض على بناء التجهيز نفقات تنفيذ الجماعي القابض مصالح تُعارض •

 الضرورية الخبرة على المحلية الجماعات تتوفر ال ذلك، إلى وإضافة. للتوقعات دقيق ضبط

  .لنفقاتها تقديرية مخططات إلعداد

 المحلية للجماعات المخولة االختصاصات إلى أيضا االستثمار مستوى ضعف يعزى أخرى، جهة ومن

 ميدان في اختصاصها مجاالت حيث من سواء الدقيق، بالتحديد تسمح ال عامة جد بطريقة والمصاغة

 به تقوم ما مع موازاة إنجازها عليها ينبغي التي األعمال حيث من أو تصاديةواالق االجتماعية التنمية

 المحلية الجماعات بين االختصاصات من العديد في تداخل يالحظ وبالفعل،. للدولة التابعة الهيئات باقي

  . هيئة كل تدخل لنطاق دقيق تحديد غياب في العمومية، الهيئات باقي أو الدولة وبين وبينها نفسها

 واالجتماعية االقتصادية للتنمية مخططات اعتماد 35تعميم عدم -لألسف- يالحظ ذلك، عن وفضال

 تشخيصا التنمية مخطط يتضمن أن وينبغي. تشاركية منهجية على بناء إنجازها الواجب األعمال تحدد

 الحاجيات ذاوك وثقافية واجتماعية اقتصادية مؤهالت من المعنية المحلية الجماعة عليه تتوفر ما يبرز

 إضافة المعنيين، الفاعلين وباقي العمومية واإلدارات الساكنة مع بالتشاور تحديدها تم التي األولوية ذات

  . إلنجازها الضرورية والنفقات بالموارد الخاصة التقديرات إلى

  االستغالل إلى حاجة في مهمة جبائية إمكانيات 3.2
 المحلية الجماعات تتميز للمداخيل، مصدر أول المحلية الجبايات تمثل حيث أخرى بلدان مع مقارنة

 .المكون هذا بضعف المغربية

  

  الدولية بالمرجعية المحلية الجماعات موارد في المحلية الضرائب مساهمة مقارنة: 2.2.2 جدول

منمئويةكنسبة الذاتية الضرائب
   االقتراضات استثناء مع الموارد

  المغرب  فرنسا  إيطاليا  إسبانيا

 %13 %18 %31 %35  المستقلة الجماعات أو الجهات

 %1 %34 %37 %64   األقاليم

 %19 %35 %34 %31   الجماعات

  )المغرب( 2009 للمملكة، العامة والخزينة) فرنسا( 2008 المحلية، المالية مرصد تقرير ،)وإيطاليا إسبانيا( Dexia 2005: المصدر

                                                            

  . 2008و 2007و 2006 سنة برسم تقاريره في للحسابات األعلى المجلس إليه خلص استنتاج 35
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 المحلية الضرائب تعبئة على تؤثر التي الكبرى العوائق بين من المحصلة غير المبالغ مستوى ويبقى

 المحلية، الجماعات لفائدة للتدبير تخضع التي الضرائب تحصيل عرف العموم، وعلى. بالمغرب

 قاربت بنسب ارتفع حيث الماضية الثالث السنوات خالل كبيرا تحسنا اإلصدارات، على بناء والمنجز

 لتدبير تخضع التي الضرائب تحصيل نسب عن معطيات أية على نتوفر ال وبالمقابل،. 75%

  . نفسها المحلية الجماعات

  

 2007 سنتي بين ما الجماعات لفائدة للتدبير الخاضعة الضرائب تحصيل نسب: 3.2.2 جدول
  2009و

 2009 2008 2007  السنة

 السنة خالل التحصيل نسبة

   الجارية

74% 75% 76% 

   2009 للمملكة، العامة الخزينة: المصدر

  

 اإلمكانيات استغالل عدم أيضا المحلية الموارد ضعف يعكس التحصيل، مشاكل إلى وباإلضافة

 الجبائية باإلمكانيات المتعلقة 36الدراسة تشكل شاملة، معطيات غياب وفي السياق، هذا وفي. الجبائية

 التي -الدراسة وتبين. تداركه ينبغي الذي النقص حجم لتقييم مرجعا 2008 لسنة 37البيضاء للدار

 الضرائب مداخيل أهم باعتبارها الجماعية، الخدمات على والرسم السكن ورسم المهني الرسم شملت

 الخدمات على والرسم السكن رسم من المتأتية فالموارد. هامة جبائية إمكانيات وجود -38المحلية

 حين في جهة، من السوق، تطورات تعكس الكرائية القيم أصبحت إذا تتضاعف أن يمكن الجماعية

 قدرت والتي المتبقية، الموارد أما. أخرى جهة من ،%50 عن تقل ال إمكانيات المهني الرسم يوفر

  .بتسييرها المحلية الجماعات تقوم التي األخرى الضرائب مجموع فتهم درهم، مليون 400 بمبلغ

   

                                                            
  . تطويرها كيفية إلى تتطرق ولم المتوفرة الجبائية اإلمكانيات استغالل إلى الدراسة هذه تطرقت 36
  .Charles Riley International Consultants مكتب أنجزها دراسة 37
 الخدمات على الرسم منتوج من% 5 على سوى تحصل ال الجهات ألن الضرائب هذه من الرئيسي المستفيد الحضرية ماعاتالج تعد 38

 في تقع أو محددة مراكز على تتوفر كانت إذا إال الجماعية الخدمات على والرسم السكن رسم من القروية الجماعات تستفيد ال فيما الجماعية

  . الحضرية اتالجماع محيط عن خارجة مناطق
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 39النقص يعزى المثال، سبيل على الجماعية، الخدمات على والرسم السكن رسم يخص ما وفي

  :إلى المسجل

 عنها، اإلبالغ يتم لم وتعديالت تحويلها، يتم لم سكن رخص على بناء باإلحصاء القيام •

 أو خاطئة العناوين من %30 كون إلى وكذا االعتبار بعين تؤخذ لم المالّك في وتغييرات

  مكتملة؛ غير أو دقيقة غير

  المتوفرة؛ البشرية الموارد قلة إلى نظربال الالزم من أكثر مستهدفة وكونها التقييمات ندرة •

  . الجبري التحصيل إلى اللجوء ندرة •

  

 مجموع على المحلية للجماعات الجبائية اإلمكانيات استغالل يخلفه أن يمكن الذي األثر إبراز أجل ومن

 مةالعا الخزينة مصالح بها قامت التي) Simulation( المحاكاة عمليات كمثال نقدم الذاتية، مداخيلها

  . القادمة الخمس السنوات خالل المحلية للجماعات الذاتية الموارد تطور لتقييم للمملكة

  

 المتوسطة السنوية النمو نسبة تساوي التطور نسبة أن مفادها فرضية اعتماد تم األولى، المقاربة ففي

 المستوى لىع وبناء. الموجودة الجبائية اإلمكانيات عن النظر صرف مع األخيرة الثالث للسنوات

 الموارد هذه ستصل ،2009 سنة درهم مليار 9,45 والبالغ المحلية للجماعات الذاتية للموارد الحالي

  . سنوات خمس ظرف في %54 بنسبة ارتفاعا يمثل ما وهو درهم، مليار 14,55 إلى 2014 سنة في

  

 إمكانياتها تستغل التي الوحيدة الجهة هي البيضاء الدار فيها تكون التي الفرضية اآلن ولندرس

 للرسم بالنسبة %50و الجماعية، الخدمات على والرسم السكن لرسم بالنسبة %100 تعادل إمكانيات(

 خالل( إجمالي مكسب تحقيق سيتم الحالة، هذه ففي). الذاتية الموارد لباقي بالنسبة %50و المهني،

 سنة المحلية للجماعات ذاتيةال الموارد من %90 أي مليار، 8,51 قدره) القادمة الخمس السنوات

  ). 1.2.2 بياني رسم( 2009

  

                                                            

   .المكتب نفس إليه خلُص استنتاج 39
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 ال والتي -eyCharles Ril مكتب بها قام التي الدراسة نتائج بتعميم قمنا إذا الثانية، المقاربة وفي

 الكبرى عشرة الثالث الحضرية الجماعات على - البيضاء للدار الحضرية الجماعة سوى تغطي

 2,22 أي سنوات، خمس خالل درهم مليار 21 سيناهز إلجماليا المكسب أن سنجد ،40بالمغرب

 .). 2.2.2 بياني رسم( 2009 لسنة الذاتية الموارد مرات

 

  
 لنصل الحضرية، الجماعات كافة على الدراسة في المعتمدة الفرضيات بتعميم سنقوم أخيرة، وكمقاربة

 سنة المحلية للجماعات لذاتيةا الموارد أضعاف 4 أي درهم، مليار 37 يتجاوز إجمالي مكسب إلى

  ).3.2.2 بياني رسم( 2009

  

                                                            
 إلى الجماعات هذه اختيار ويعود. وتطوان وتمارة وطنجة وسال وآسفي والرباط ووجدة ومكناس ومراكش والقنيطرة وفاس والجديدة أكادير 40

  . كلها المحلية الجماعات ميزانية ثلثي حوالي تمثل كونها
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 Charles Riley مكتب دراسة اعتمدتها التي الفرضيات أن على جهة، من التأكيد، يجب ذلك ومع

 أن يجب الحضرية الجماعات على تعميمها أن على أخرى، جهة ومن منها، والتأكد تحيينها إلى تحتاج

 نسبية إليها توصلنا التي األرقام سنعتبر ولهذا،. األخيرة هذه وواقع خصوصيات االعتبار بعين يأخذ

  . األحوال جميع في تدريجي بشكل إال تتحقق لن وأنها خاصةً

  

 مثل -المحلية للضرائب الرئيسية بالسمات المرتبطة االختالالت من التخفيف فإن آخر، جانب ومن

 الهام والعدد للضريبة الخاضعين وقلة قطاعي،وال النوعي والطابع للضريبة، الخاضعة المادة ضيق

 المثال، سبيل فعلى. المحلية الجماعات موارد تحسين في المساهمة شأنه من - اإلعفاءات من نسبيا

 محيط داخل الواقعة األراضي على إال تطبق ال المبنية غير الحضرية األراضي على فالضريبة

 ويبرز. المحلية للجبايات الصرف الحضري الطابع يعزز مما المحددة، والمراكز الحضرية الجماعات

 االستخراج أنشطة على باألساس يعتمد الذي وعائها خالل من المحلية للجبايات القطاعي الطابع

 المعادن، استغالل على المفروض والرسم المقالع، مواد استخراج على المفروض الرسم( واالستغالل

 والرسم للمسافرين العمومي النقل على الرسم( النقل أنشطةو) الغابوي المنتوج على المفروض والرسم

 في المساهمة أخرى قطاعات ليشمل الوعاء هذا توسعة شأن ومن). بالموانئ المقدمة الخدمات على

  . المحلية الجماعات مداخيل تحسين

  

 مثل المحلية، للجماعات المنظمة النصوص بموجب أحدثت أخرى ضرائب توجد ذلك، على وعالوة

 من 66 المادة عليه تنص الذي) الطابع( السيارات على الخاص السنوي الرسم إلى اإلضافي رسمال

 هذه منتوج من الجهة تستفد لم اليوم، حدود وإلى. الجهات بتنظيم المتعلق 47-96 رقم القانون

  . الضريبة
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  الميزانية فائض إشكالية 4.2

 درهم مليار 19,21 بلغ 41والتجهيز التسيير ضفائ أن إلى المحلية للجماعات المالية الوضعية تشير

 المقارنة، سبيل وعلى. الوطنية الثروة من %2,6و الدولة ميزانية من %10 يعادل ما أي ،2009 سنة

 نسبة بلغت وهكذا،. المالية بنيتها في عجزا إجماال األوربية البلدان من للعديد المحلية الجماعات تسجل

 في منه %0,8و إسبانيا في اإلجمالي الداخلي الناتج من %0,4 حليةالم الجماعات ميزانية في العجز

  .2005 سنة إيطاليا

  

 والعماالت الجهات، سجلت المحلية، الجماعات مستويات االعتبار بعين وأخذا 2009 سنة وفي

 %50و %46و %64 التوالي على بلغ فائضا الحضرية والجماعات القروية والجماعات واألقاليم،

  .مواردها بمجموع مقارنة %37و

  

 سنة من ترحيل عملياتُ الواقع في تقابله بل مريحا، ماليا وضعا األمر حقيقة في يعكس ال الفائض وهذا

 التسوية، أو اإلنجاز طور في توجد بمشاريع والمتعلقة بها الملتَزم االستثمار العتمادات أخرى إلى

 قرار بموجب اإلنجاز طور في الموجودة الميزانية ضمن إدراجها قصد المالية البرمجة قيد وأموال

 قيد الموجودة واألحكام األداء متأخرات فإن ذلك، إلى وباإلضافة). خاص ترخيص( تعديلي ميزاني

  .المحلية الجماعات ميزانيات في الفائض تراكم في أيضا تساهم التنفيذ

  

 على مقتضيات 2006 سنة منذ الدولة سنّت أخرى، إلى سنة من االعتمادات ترحيل تفادي أجل ومن

 قبل فما 2000 سنة من ابتداء المرحلة االستثمار اعتمادات إلغاء تفرض 42المالية قانون مستوى

 نفس اعتماد تم ،2006 سنة ومنذ. اعتراض أو نزاع مساطر موضوع تشكل التي النفقات باستثناء

  . 200043 بعد ما سنواتال من المرحلة االعتمادات تصفية أجل من المالية قانون في سنويا المقتضى

  

 تعزيز يمثل حيث المشاريع؛ تنفيذ وآجال الميزانية مساطر في الجاد التفكير الفائض إشكالية وتفرض

  .المحلية للمالية األمثل التدبير لضمان مسبقة شروطا التأطير ومستوى المالية الخبرة

 

                                                            
  . الخصوصية والحسابات ةالملحق الميزانيات استثناء مع 41
  .2006 المالية بالسنة الخاص 35-05 رقم القانون من 43 المادة 42
 بها المتعلقة والتعهدات االستثمار اعتمادات إلغاء على نص حيث ذلك من أبعد ذهب 2011 لسنة المالية قانون مشروع أن إلى اإلشارة يجب 43

   .إنهاؤها تم بصفقات والخاصة
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  محدود موازِنٍ بأثر تحويالت نظام 5.2
 مجال في سيما ال صعوبات من تعاني التي لألقاليم المساعدة تقديم في زنةللموا األساسي الرهان يتمثل

 األقاليم ازدهار درجة في كبيرة فوارق وجود عدم ورغم. األساسية العمومية الخدمات من االستفادة

 بين النسبية الثغرات سد أجل من الموازنة إلى اللجوء على العادة جرت وطني، المجال لنفس التابعة

  . الظروف نفس في للسكان واالقتصادية االجتماعية االنتظارات لمواجهة الضرورية والموارد تالحاجيا

  

 تطبيقا الجهوية والتنمية الموازنة صندوق 2000-1999 لسنة المالية قانون أحدث المغرب، وفي

 من المتأتية -الصندوق مداخيل وتخصص. الجهات بتنظيم المتعلق 47- 06 رقم القانون ألحكام

 نقصا تعاني التي للجهات - هامة موارد على تتوفر التي الجهات ومساهمات الدولة ميزانية صاتمخص

 هذا تفعيل يتم لم أنه إلى اإلشارة تجدر ذلك، ومع. التنموية مشاريعها تمويل قصد مواردها في

  . التاريخ ذلك منذ المالية قوانين ذاكرة في ُيَسجَّل جعله مما إحداثه، منذ الصندوق

  

 إلى المحولة الوطنية الضرائب منتوج توزيع معايير ضمن صراحة تدخل ال الموازنة كانت إذا

  . الخالصة هذه على والنسبية الحذر من نوعا يفرض للوضع أعمق تحليال أن إال المحلية، الجماعات

  

 44الجهات حسب المحلية الجماعات إلى المحولة الموارد توزيع بين األولى المقارنة من ويتضح

 وهكذا،). 4.2.2 بياني رسم( سلبي ترابط شبه وجود 45نسمة لكل اإلجمالي الداخلي الناتج وزيعوت

 المحولة الموارد تعد فرد، لكل مرتفع إجمالي داخلي ناتج على تتوفر التي الجهات لبعض وبالنسبة

 ئتعب التي المثال، سبيل على زعير،- زمور-سال-والرباط الكبرى البيضاء الدار فجهتا. ضعيفة

 المتوسط أضعاف 1,6746 و 1,77 أي فرد لكل التوالي على درهم 33.439و درهم 35.300

 التوالي، على درهم 414و درهم 364 على سوى 2009 سنة برسم للفرد كتحويل تحصل لم الوطني،

 الموارد فإن المقابل، وفي. فرد لكل المحولة للموارد الوطني المتوسط من %82و %72 يعادل ما وهو

-الذهب ووادي السمارة،- وكلميم الحمراء، الساقية-بوجدور- العيون( الجنوب بجهات فرد لكل ةالمحول

 1.418 إلى وصلت -)الوطني المتوسط من %120( للفرد درهم 24.000 تنتج التي - )الكويرة

 بين من تعد التي تاونات،-الحسيمة-تازة فجهة وأخيرا،. الوطني المتوسط أضعاف 2,82 أي درهم،

 تستفيد الوطني، المتوسط نصف يعادل للفرد إجمالي داخلي بناتج اإلمكانيات حيث من جهاتال أفقر

                                                            
  . استثنائية بها الخاصة المالحظات تعتبر التي الجنوب جهات باستثناء المغربية الجهات لكافة بالنسبة التحليلي ملبالع القيام تم 44
  .  بشأنها معطيات تتوفر سنة آخر وهي ،2007 سنة يخص ما في الجهات حسب بالسكان الخاصة المعطيات اعتُمدت 45
  .جهة لكل اإلجمالي الداخلي الناتج حيث من التطورات آخر للتخطيط، يةالسام المندوبية نشرتها التي األرقام، هذه تمثل 46
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 التحويالت معدل من %81 حوالي أي درهم، 407 إلى تصل للفرد تحويالت من منطقي بشكل

  . فرد لكل المنجزة

  

  

  

 

 عالقة وجود 47ياجزئ ولو البشرية التنمية برسم المحولة الموارد توزيع تحليل يؤكد أخرى، جهة ومن

 والدار زعير- زمور-سال-الرباط جهتي أن بوضوح ويظهر). 5.2.2 بياني رسم( سلبي ترابط

 التنمية مؤشر يتجاوز حيث( البشرية التنمية حيث من األولى المرتبة تحتالن اللتين الكبرى، البيضاء

 بين من إليها لمحولةا الموارد تعد محلية جماعات تضّمان ،)%14و %18 بواقع الوطني المتوسط بهما

 على توجد التي أزيالل،-تادلة جهة وتستفيد). الوطني المتوسط من %82و %72( بالمغرب األدنى

 محولة مبالغ من ،)الوطني المتوسط من %90 عن بها البشرية التنمية مؤشر يقل إذ( التنمية هامش

 . المحولة الموارد معدل مرة 1,11 تمثل
 
  

                                                            
  . الجنوب جهات باستثناء المغرب جهات كافة هّم التحليل ألن 47
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 من وبحسابها للدولة الضريبية التحويالت استثناء مع الموارد توزيع دراسة كّنتم ذلك، إلى وباإلضافة

  :هما هامين، استنتاجين إلى التوصل

 من نوع وجود المحلية الجماعات تحويالت حساب دون للفرد الضريبية الموارد توزيع يبين  •

 سبيل وعلى. 2009 سنة %11 بلغ الذي Gini(48( جيني بمؤشر األمر ويتعلق التباين،

 في %21و كندا في %10و إسبانيا في %14و أستراليا، في %5 المؤشر هذا يبلغ المقارنة،

  . إيطاليا

 وجود إلى للدولة الضريبية التحويالت حساب مع فرد لكل الضريبية الموارد توزيع يشير  •

 األفقي، األثر ذات اآللية، هذه وتؤدي. الضرائب توزيع إعادة خالل من الموازنة من نوع

 حدود في جيني مؤشر يعادل ما أي مئوية، نقط 7 بواقع الميزانية في الفوارق تقليص لىإ

 إسبانيا في %4و أستراليا، في %0 الموازنة بعد جيني معامل ويبلغ. 2009 سنة تقريبا 4%

  ). 6.2.2 بياني رسم( إيطاليا في %10و كندا في %7و

 
  

                                                            
% 0 نسبة تعني حيث ،%100و% 0 بين المؤشر هذا ويتراوح. ما مجتمع في الموارد توزيع في التفاوت درجة قياس من جيني مؤشر يمكّن 48

 يتوفر ال فيما المداخيل مجموع على واحد شخص يستحوذ( تاما تفاوتا% 100 نسبة وتعني) الجميع بين متساوية مداخيل( تامة مساواة

  ).شيء أي على اآلخرون
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  االقتراض إلى محدود لجوء 6.2
 مواكبة إلى الحاجة فرضتها ضرورة 1959 سنة المحلية الجماعات تجهيز صندوق إحداث كان

  . المحلية الجماعات

  : في المحلية الجماعات تجهيز صندوق قروض من لالستفادة الحالية الشروط وتتمثل

  ؛%40 من أدنى) العادية بالموارد مقارنة الدين خدمة( المديونية نسبة تكون أن •

  وفوائده؛ بأصله الدين مجموع يةلتغط كاٍف ادخار على التوفر •

 المساهمة هذه تأخذ أن ويجوز. التكلفة من %20 بنسبة المعني المشروع تمويل في المشاركة •

 تخصص أراضٍ( عينية مساهمة أو) للمشروع سترصد موجودات( ذاتية أموال شكل

   الدولية؛ أو الوطنية الخاصة، أو العمومية الهيئات من دعم أو هبة أو) للمشروع

 األولوية، ولمبدأ فعلي لطلب تستجيب أن يجب التي المشاريع تحقيق على القدرة على التوفر •

 الدنيا التكلفة لمعايير وتستجيب واالجتماعية االقتصادية الناحية من جدوى ذات تكون وأن

  . المادية االستمرارية وقابلية

  

 بعض إلى االقتراض إلى محليةال الجماعات لجوء يخضع وإسبانيا، إيطاليا مثل البلدان بعض وفي

  . أيضا االحترازية القواعد
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 االقتصادية التنمية لتمويل كمصدر االقتراض إلى المحدود اللجوء تفسر قد أسباب عدة وهناك

 والمالية والتقنية البشرية الوسائل ضعف الحصر، ال المثال سبيل على منها بالمغرب، واالجتماعية

 تكلفة وارتفاع بالميزانية، المتعلقة والمساطر االستثمار، مشاريع وتتبع وتنفيذ إلعداد الضرورية

  .العمومي الدين بسوق مقارنة القروض

  

 ميزانية في تقييدها الواجب اإلجبارية النفقات بين من يعد الدين تسديد أن إلى اإلشارة وتجدر 

 على تنشأ المحلية لجماعاتا تجهيز بصندوق الخاصة األداء المعلقة فالديون وهكذا،. المحلية الجماعات

 يجب الصدد، هذا وفي. الموالية المالية السنة في تحصيلها عادة ويتم األداء متأخرات من الخصوص

 إلى المحلية الجماعات تجهيز صندوق يلجأ ال المتعثرة، الديون تحصيل إطار في بأنه، التذكير

 يتم بل التسوية، في متأخرات عن عبارة المؤداة غير االستحقاقات دامت ما القضائية المتابعات

  . المعنية المحلية الجماعة ميزانية في منهجي بشكل تقييدها أجل من الوصاية سلطة مع بشأنها التفاوض

  

 وبالنظر. استثماراتها لتمويل الخاصة الهيئات إلى المحلية الجماعات تلجأ ما نادرا أخرى، جهة ومن

 التحتية والبنيات التجهيز حيث من المتزايدة بالحاجيات ارتباطا تعبئتها، الالزم الموارد ألهمية

  . السندات سوق إلى اللجوء وكذا التمويلي المصدر هذا استغالل المفيد من سيكون أنه شك ال األساسية،

  

   الممتلكات تدبير في صعوبات 7.2
 ال التي يةالمحل الجماعات ممتلكات تدبير ظروف األرجح على الجماعية األمالك مداخيل ضعف يعكس

  . أسباب لعدة وذلك المحلية، التنمية تمويل في مساهمتها بتحسين تسمح

  

 أي يعقّد مما األنظمة، بتنوع ويتميز الحماية عهد إلى الممتلكات لهذه المنظم القانوني اإلطار يعود أوال،

 وفهم قراءة ولةوسه وضوح على كثيرا يعتمد الجماعية لألمالك الجيد فالتدبير. األمثل للتدبير محاولة

  .لها المنظمة الوثائق

  

 من ستمكنها لممتلكاتها المنظمة النصوص تعديل خالل من المحلية الجماعات مواكبة فإن ولهذا،

 االقتصادية التنمية لمشاريع الضروري العقاري الوعاء تعبئة مجال في المطروحة التحديات مواجهة

  .للجهة واالجتماعية
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 إحصاء غياب بسبب ممتلكاتها في التحكم في صعوبات المحلية جماعاتال تواجه ذلك، على وعالوة

 وال. العقارية األمالك سجل في تقييدها وضمان مكوناتها تحديد من يمكّن األمالك هذه لمجموع شامل

 بصورة تحيينه يتم ال كما منهجي بشكل -العقارية الممتلكات لتدبير أداة بوصفه -السجل هذا مسك يتم

 والمراجع الجغرافي، والموقع القيد، عند القيمة مثل المعلومات، بعض تنقصه ما غالبا ،لذلك. منتظمة

 إلزاميا صار ذلك أن رغم بالممتلكات، خاصة محاسبٍة مسك عملية يصّعب مما ،49بالعقد الخاصة

  . المحلية للجماعات العمومية بالحسابات والمتعلق 2010 فبراير 18 في الصادر المرسوم بمقتضى

  

 من لسلسلة الجماعية األمالك وبيع واستغالل بشراء المتعلقة العمليات تخضع أخرى، جهة ومن

 المساطر( الموارد أو الوقت حيث من سواء تكلفتها بارتفاع تتسم ما غالبا والتي المعقدة المساطر

  ). مثال الملكية، بنزع المتعلقة

  

    معقدة ميزانية مساطر 8.2

   الموارد حيث من 1.8.2

   الميزانية تقدير سطرةم - أ
 في) الداخلية وزارة( الوصاية سلطة تقررها التي العامة للتوجيهات وفقا الميزانية تقدير قواعد تحدَّد

  . المحلية الجماعات ميزانيات بصرف اآلمرين مختلف إلى سنويا توجه 50دورية مذكرة إطار

  

 أصبحت الضريبي، المصدر ذات الموارد يخص ما ففي. الموارد نوع حسب التقديرات وتختلف

. 2000 أبريل 13 في الصادرة الدورية منذ وذلك للتقدير، تستعمل التي هي "33" المسماة الطريقة

 قسمة حاصل يساوي الميزانية في تقييده ينبغي ضريبي عائد أي مبلغ أن على الطريقة هذه وتنص

 األولى التسعة األشهر خالل محصلةال والعائدات األخيرة قبل السنتين خالل المحققة المداخيل مجموع

  . 33 العدد على الجارية المالية السنة من

 الخاص المتوقع الفائض أن إلى اإلشارة تجدر خاصة، حالة تشكل التي التجهيز مداخيل يخص ما وفي

 ال االخرى الفوائض إن بحيث التجهيز، مداخيل ضمن يقيَّد الذي الوحيد هو الميزانية من األول بالجزء

 تنفيذ سنة خالل عنها وسينتج n-1)( السابقة بالسنة الخاصة الميزانية تسوية بعد إال تحديدها مكني

  . خاصة تراخيص طريق عن اعتمادات فتح n بالسنة الخاصة الميزانية

                                                            
  .أعاله إليه المشار للحسابات األعلى المجلس تقرير حسب 49
  .المحلية الجماعات ميزانيات إلعداد اتخاذها الواجب باإلجراءات خاصة دورية سنة كل من تقريبا شتنبر شهر في الداخلية وزير يوجه 50
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 األخيرة الثالث السنوات خالل) الميزانية تقديرات إنجاز نسبة( والتوقعات اإلنجازات نسبة تحليل ويبين

 التي الفوارق تجنب أجل من المحلية الجماعات مداخيل تقدير قواعد تحسين المفيد من ونسيك أنه

  . اإلنجازات مستوى على لوحظت

  

 ،"33" المسماة المنهجية على تعتمد والتي الضريبية، بالعائدات الخاصة التقديرات تسمح ال وهكذا،

 الظرفية تطور وكذا التحصيل وقواعد جاريةال بالسنة المتعلقة الوعاء بقواعد الخاصة التعديالت بإدراج

  . االقتصادية

  

  2009و 2007 سنتي بين المحلية الضرائب تحقيق نسبة: 4.2.2 جدول

 2009 2008 2007  السنة

 تقديرات تحقيق نسبة

   الميزانية

114% 122% 113% 

   2009 للمملكة، العامة الخزينة: المصدر

  

  الموارد تحقيق مساطر - ب
 العموميين المحاسبين طريق عن أو الشساعة طريق عن إما المحلية الجماعات مداخيل تحصيل يتم

ة لوزارة التابعين  اآلمرين عن للقانون وفقا الصادرة بالمداخيل األوامر على بناء وذلك ،51المالي

 بالصرف اآلمرون يصدرها التي بالمداخيل األوامر بين التمييز ينبغي الصدد، هذا وفي. بالصرف

 يخص ما في للضرائب العامة المديرية مصالح عن تصدر التي بالمداخيل واألوامر المحلية عاتللجما

  . المحلية الجماعات لفائدة للتدبير الخاضعة الضرائب
 

  

                                                            
  :بالمداخيل األوامر تحصيل في يشاركون الذين العموميين المحاسبين من فئتان هناك 51

 أمر طريق عن تصدرها التي الجماعية الخدمات على والرسم السكن ورسم المهني الرسم: وتحصيلها التالية بالضرائب التكفل يخول -  

  المحلية؛ الجماعات ميزانيات بتدبير المكلفين الجماعيين للقابضين دفعها أجل من للضرائب العامة المديرية بالمداخيل

 المحلية الجماعات في بالصرف اآلمرون يصدرها التي األخرى الديون تهم التي بالمداخيل األوامر تحصيل صالحيات الجماعيين للقابضين -  

  . ودية بطرق التحصيل في الماليون كالءالو يواجهها التي الصعوبات إثر على
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 عائدات وكذا 52نقدا الواجبات تحصيل المحلية، للجماعة تابعا موظفا بصفته المداخيل، وكيل ويتولى

 وهو الجماعي القابض إلى المداخيل وكيل يحّصلها التي خيلالمدا وتدفع. بها المصرح الضرائب

  . الوكيل ذلك محاسبة بمراقبة والمكلف المالية، وزارة لمصالح التابع العمومي المحاسب

  

 مخولين غير أنهم إذ للمداخيل، التلقائي التحصيل في المداخيل وكالء مسؤولية تنحصر ذلك، ومع

 التحصيل مسؤولية تقع ولهذا،. الدين بأداء المدينين إلزام أجل من الجبري التحصيل وسائل إلى للجوء

 الجبرية التنفيذ مساطر إلى باللجوء له المرخص الوحيد الطرف يعد الذي الجماعي القابض عاتق على

  .العمومية الديون تحصيل مدونة لمقتضيات طبقا وذلك ،)بالمداخيل أمر( تنفيذي سند على بناء

  

 وتتمثل. الدين لقانونية مراقبة عمليات بإجراء الجماعي القابض يقوم بالمداخيل، باألوامر التكفل وقبل

 اإلثبات ووثائق بالميزانية، والقيد للمدين، المحددة والعناصر التصفية، قواعد من التحقق في العملية هذه

 ما تقديم ضاأي المداخيل وكيل من يطلب أن له ويجوز. التقادم قواعد احترام بمدى المتعلقة والوثائق

  . ودي بشكل الدين تحصيل أجل من بها القيام تم التي اإلجراءات يثبت

  

 أداء الضرائب دافعي رفض حالة في إال بالمداخيل األوامر بإصدار بالصرف اآلمرون يقوم ال ومبدئيا،

 رهن الموضوعة اإلمكانيات قلة وبفعل ذلك ورغم. بذمتهم المداخيل وكالء قيدها التي المستحقات

 بالمداخيل أوامر موضوع الواقع في المحلية الجماعات ديون تكون ما عادة المداخيل، وكالء إشارة

  . استيفائها على يؤثر مما متأخر، بشكل األحيان بعض في تصدر

 الناحية من متعارضتين وظيفتين بين يجمعون المداخيل وكالء أن إلى اإلشارة تجدر وأخيرا،

 يقومون التي المداخيل مستوى ضعف إلى يؤدي مما الضرائب، صيلوتح الوعاء تدبير: الضريبية

  . 53بتحقيقها

  

  النفقات تنفيذ حيث من 2.8.2
 تدخَل إنجازها يتطلب التي العمليات عدد بسبب بتعقدها المحلية الجماعات نفقات تنفيذ مسطرة تتسم

 بالنفقات اللتزاما صالحيات بالصرف اآلمر ويملك. بدوره كل العمومي والمحاسب بالصرف اآلمر

 عند( االلتزام قانونية مراقبة: المراقبة من نوعين المحاسب ويزاول. بأدائها أوامر وتحرير وتصفيتها

  ).األداء عند( الدين صحة ومراقبة) باإلنفاق االلتزام
                                                            

   .البيع أماكن في المحصلة األخرى واألتاوى المدنية الحالة واجبات مثل الضرائب دافعي لدى مباشرة تحّصل التي الرسوم 52
  . يةالمحل الضرائب وإصالح المغربية المحلية الجماعات تمويل حول 2004 مارس في الدولي البنك بها قام التي الدراسة 53
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 حسب خاصة مساطر تطبق إذ النفقات، لكافة بالنسبة تستخدم ال التنفيذ مساطر أن إلى اإلشارة وتجدر

 عقود، أو طلبية أذينة أو عروض طلب( التنفيذ وطريقة) وخدمات،إلخ سلع أو موظفون،( اإلنفاق عيةنو

  ).إلخ

  

 تراكم في يساهم مما واألداء، االلتزام في تأخيرات إلى النفقات تنفيذ مسطرة تعقد يؤدي ما وغالبا

 أن إال العمومي، نفاقاإل عملية في المراقبة أهمية ورغم وهكذا،. االعتمادات وترحيل المتأخرات

 وبالتعقد الدقة في بالمبالغة تتسم أنها يعتبرون إذ سلبية نظرة إليها ينظرون ما غالبا والشركاء المنتخبين

  . أحيانا الفعالية وانعدام والبطء

   البشرية الموارد حيث من مناسبة غير بنية 9.2
 تعني ال النسبة وهذه. المحلية اتالجماع تسيير نفقات من %50 األجور تكاليف مثلت ،2009 سنة في

 من %11 العليا األطر حصة بلغت فقد. المحلية الجماعات لحاجيات تستجيب البشرية الموارد بنية أن

 تصل فيما نسمة ألف لكل مستخدم 0,54 تبلغ 54تأطير نسبة يعادل ما وهو ،2008 سنة المجموع

  .المحليين الموظفين مجموع من %47 إلى العاملة اليد حصة

  

 والعليا المتوسطة األطر حصة أن الترابية المستويات حسب الموظفين توزيع يبرز أخرى، جهة ومن

 هذه مجموع من %1 سوى توظف ال األخيرة هذه أن إال موظفيها، من %70 تتجاوز الجهات في

. ةواالجتماعي االقتصادية التنمية مجال في اختصاصاتها إلى بالنظر نسبيا ضعيفة نسبة وهي األطر،

 تمثل ال فيما المتوسطة، األطر من %56و العليا األطر من %47 الحضرية الجماعات وتستقطب

  ).7.2.2 بياني رسم( موظفيها من %28 سوى معا الفئتان هاتان

  

 البيضاء الدار جهتا استطاعت ففيما. كبرى تفاوتات وجود الجهات حسب البشرية الموارد توزيع ويبرز

 وهو( نسمة ألف لكل مستخدمين 8 إلى السكان إلى المستخدمين نسبة فعر السمارة-وكلميم الكبرى

- مراكش جهات فإن ،)نسمة ألف لكل مستخدم 4,8 يبلغ الذي الوطني المتوسط بكثير يتجاوز مستوى

  .نسمة ألف لكل مستخدمين 4 عتبة تجاوز في صعوبة تجد درعة-ماسة-وسوس الحوز-تانسيفت

  

                                                            
  . السكان عدد إلى المحلية للجماعات العليا األطر عدد نسبة 54
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  الجهوية التنمية يف الدولة دور: الثالث الفصل
  

 يتزايد دورها فتئ وما. للجهات واالجتماعية االقتصادية التنمية مجال في الرئيسي الفاعل الدولة تظل

 استثمارات بلغت ،2009 لسنة فبالنسبة. العمومية االستثمارات تعرفها التي الحالية بالدينامية ارتباطا

 12 يفوق ما أي درهم، مليار 130 يناهز ما ،العمومية والمؤسسات المقاوالت ذلك في بما الدولة،

  . مستوياتها بمختلف المحلية الجماعات استثمارات قيمة ضعفا

  

 متزايد بشكل تلجأ أصبحت فقد الجهوية، التنمية في الدولة تلعبه الذي المحوري الدور من الرغم وعلى

 تحقيق في وتشارك عموميةال االستثمارات من كبير جزء بإنجاز تقوم التي العمومية المؤسسات إلى

 برامج خالل من تشاركية أكثر مقاربة أيضا تتبنى الدولة أصبحت كما. العمومية السياسات أهداف

  .العمومية والمؤسسات المحلية الجماعات من كل فيها تساهم وطنية

  

 العام شأنال وتدبير للحكامة مبتكرة مقاربة البشرية للتنمية الوطنية المبادرة تمثل ذلك، على وعالوة

 المواطن جعل خالل من السابقة السياسات مع قطيعة بذلك وتشكل كبرى، مجتمعية خيارات عن منبثقة

 على ترابي بعد إضفاء خالل من االختالالت تصحيح إلى المبادرة وتطمح. الدولة اهتمامات صلب في

 في التعاقدية لياتاآل وتوظيف المهمشة واألحياء القروية الجماعات استهداف عبر الدولة تدخالت

  .والدولة المحلية الجماعات بها تقوم التي المشاريع

  

 المستوى على واالجتماعية االقتصادية التنمية مجال في الدولة عمل لحصيلة الفصل هذا يتطرق

 أما. الجهوية التنمية مجال في المتبعة العمومية السياسات حول عامة نظرة األول القسم ويقدم. الجهوي

 والمؤسسات المقاوالت بها تقوم التي العمومية االستثمارات حجم تقييم إلى فيتطرق ثاني،ال القسم

 إللقاء الثالث القسم ويخصص. خاصة وطنية برامج إطار في أو الجهوية التنمية ووكاالت العمومية،

  .البشرية للتنمية الوطنية المبادرة على الضوء

  الجهوية للتنمية العمومية السياسات. 1
 قطاعية مقاربة إلى منها، كبير جزء في الجهوية، التنمية مجال في المتبعة العمومية السياسات دتستن

 إقالع، ومخطط األزرق، المخطط( للمواقع اختيار شكل على والخدمات التجهيزات برمجة تتضمن

). السيارة للطرق الهيكلي والمخطط الصحية الخريطة( العمومية الخدمات لتعميم مخططات أو) إلخ

 األكثر هي المقاربة هذه أن يبدو القطاعية، السياسات هذه ضمن بها الملتزم المبالغ لحجم وبالنظر

  .الراهن الوقت في فاعلية
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  الجهوي العمومي االستثمار 1.1
 بياني رسم( %23 بلغ كبيرا توسعا ،2006 سنة منذ للدولة، العامة الميزانية استثمارات تسجل

 االستثمارات تطور إلى نظرنا ما إذا الوطني التراب كافة تغطي ال ستثماراتاال هذه أن إال). 1.1.3

  .الالممركزة

  

  

  

  

 اعتمادات جعل إلى اللجوء يفسر التنموية البرامج إنجاز في والسرعة الفاعلية تحقيق وراء السعي إن

 من لقرارا أصحاب تقريب شأنه من ما وهو متمركزة، غير لها المطابقة واالستثمارات الميزانية

 العامة الميزانية استثمارات من فقط %16 أن إال. النفقات وفعالية ترشيد عملية وتسهيل المستفيدين

 في %24 يقارب كان حيث انخفاض في رقم وهو ،2009 سنة في المركزتها تمت التي هي للدولة

 إن حيث حاليا هامن المرجوة الثمار تؤتي الالتمركز عملية أن يبدو ال ذلك، على عالوة. 2005 سنة

 أي الوزارية، المصالح لدى بنظيرتها مقارنة ضعيفة الالممركزة االستثمار اعتمادات استهالك نسبة

 وقد) 2.1.3 بياني رسم( المجال هذا في واضحة الجهات بين التفاوتات وتبدو. %73 مقابل 42%

  .البشرية واردوالم التدبيرية القدرات حيث من التباينات إلى منها كبير جانب في تعزى
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 التبويب أن إال. للجهات المخصصة االستثمارات من جزء سوى الالممركزة االستثمارات تمثل وال

 سيكون حيث) 3.1.3 بياني رسم( 2009 لسنة المالية قانون مع إال يصدر لم الدولة لنفقات الجهوي

  .فقط ةواحد سنة تخص مالحظة على بناء استنتاجات صياغة ألوانه السابق من

  

 على بل مطلقة، أرقام من انطالقا تفسيرها تجد ال باالستثمارات يتعلق ما في الجهات بين التباينات إن

 العمراني النمو مع تتناسب بصورة تتزايد االحتياجات هذه لكون وبالنظر. الجهات هذه احتياجات ضوء

 الفرد حسب االستثمار تلنفقا مؤشر استخدام األنسب من فسيكون للجهات، الديموغرافي والضغط

  ).4.1.3 بياني رسم(
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  :التالية االستنتاجات تبرز االستثمار، مجال في الجهوية التفاوتات دراسة خالل ومن

 الجهات ترتيب ويتحسن. الوطني المتوسط يفوق استثمارات حجم من جهات ثماني تستفيد •

 جهات وخاصة العتبار،ا بعين البعد هذا يؤخذ عندما الضعيف الديموغرافي الوزن ذات

  الجنوب؛

 منطقة في تتركز ال الوطني المتوسط تفوق استثمارات من تستفيد التي الجهات فإن بالمقابل، •

  واحدة؛

 االستثمارات من تستفيد الثالث الجهوية التنمية وكاالت نطاق ضمن تقع التي الجهات إن •

  الجهود؛ تنسيق أهمية يظهر مما الوطني، المتوسط يفوق بشكل

  .الجهة بهذه للنهوض األخيرة السنوات خالل المبذولة الجهود الرباط جهة ترتيب كسيع •
 

   القطاعية المقاربة 2.1
 إلى تمتد بل ذاته، بحد معين بقطاع النهوض في يتمثل ال المطبقة القطاعية السياسات من الهدف إن

 جانب إلى... السياحية أو الفالحية أو الصناعية السياسات تشمل بالتالي وهي. الدولة تدخل مجاالت

 إلى بلورتها في تستند ال كونها ورغم. الوطني التضامن أو التشغيل تشجيع إلى الرامية السياسات

 حسب حجمها يصغر أو يكبر ترابية منطقة إلى االرتكاز دون تنفيذها سيتعذر أنه إال ترابي، منطق
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 مجاالت طبيعتها، إلى بالنظر تغطي، فالحيةال السياسة فإن المثال، سبيل على. المعنية السياسة طبيعة

  .األخرى القطاعية السياسات من أوسع ترابية

 والبنيات العمومية للخدمات الترابي االمتداد عبر الجهوية التنمية على القطاعية السياسات تأثير ويمر

. والفعالية إلنصافا مبدأي بين ما للتحكيم نتيجة االمتداد هذا ويأتي. واالقتصادية االجتماعية التحتية

 لتحديد بالتدخل القيام ويقتضي العمومية الخدمات من االستفادة في المساواة األول المبدأ ويفترض

 أرض على األمر هذا تطبيق أن إال. المستفيدين عن تفصلها التي المسافة تقليص أجل من موقعها

 األفضل، بالخيار دائما ليس تحتيةال للبنيات المجالي التشتت أن حيث الفعالية، بمبدأ يصطدم الواقع

 باختالف التحكيم هذا وسيختلف. 55كبيرة مبالغ بتوفير إنتاجها يتسم التي التحتية للبنيات بالنسبة خاصة

 مقارنة الحاسم العامل يعد االجتماعية السياسات في اإلنصاف مبدأ أن حيث المعنية، القطاعية السياسة

  .الفعالية لفائدة تكون ما غالبا التحكيم نتيجة فإن ديةاالقتصا السياسات في أما. بالفاعلية

  

 في إليها سنتطرق التي السياسات فإن لذا،. شامل بتحليل القيام من يمكن ال القطاعية السياسات تعدد إن

 أماكن بتوزيع يتعلق ما في الجهوية التفاوتات تقليص في مهما دورا تلعب التي تلك هي الفصل هذا

  .للمواطنين المجالية الفرص في المساواة تعزيز في تساهم التي كوتل الثروات إنتاج

  

  االجتماعية القطاعات. أ

  الصحية السياسة
 بين ما التحكيم مراعاة إلى ويهدف واسع نطاق على معروف التراب إلعداد مبدٌأ يطبق المجال، هذا في

. أخرى جهة من خدماتال هذه وفعالية جهة من الصحية الخدمات من االستفادة فرص في المساواة

 وعمليات متنقلة، عالج وحدات( للقرب الصحية الخدمات من متنوع عرض تقديم ضمان في ويتمثل

 في تطورا األكثر الصحية الخدمات تتمركز فيما) المستعجالت ومصالح األول، المستوى من استشفائية

 وزارة تقوم لمبادئ،ا بهذه واسترشادا. الكبرى الحضرية التجمعات في عال مستوى من مؤسسات

 في للقرب الصحية الخدمات وتقدم الكبرى المدن في الكبرى االستشفائية الوحدات بمركزة الصحة

  . القروي والوسط المتوسطة المدن

 أكثر الصحية المرافق إلى للولوج الالزم الوقت على يعتمد الصحي النظام في اإلنصاف مدى تقييم إن

 شرعت المشكلة، هذه لتجاوز منها وسعيا. فرد لكل األطباء أو ئيةاالستشفا األسِّرة عدد حساب من

                                                            
 كبير بشكل ذلك سيتعذر أنه إال األساسية، الصحية الرعاية ومؤسسات المرتفقين بين ما تفصل التي المسافة تقليص كبير حد إلى يمكن هكذا، 55

  .الجامعية االستشفائية للمراكز بالنسبة
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 وتنظيم تخطيط إلى تهدف التي الصحية الخريطة إعداد في األخيرة السنوات خالل الصحة وزارة

 فرص تحسين أجل من الوطني التراب مجموع عبر والخاصة العمومية العالجات من العرض

  .الصحية العالجات من االستفادة

  

 التي 2012- 2008 استراتيجية الصحة وزارة تبنت النظام، هذا منها يعاني التي االختالالت يحولتصح

 الحضري الوسطين يبن وما الجهات بين ما الصحية الخدمات في المساواة ضمان إلى باألساس ترمي

  .القروية الساكنة السيما خصاصا، األكثر الفئات لفائدة العالجية الخدمات إلى الولوج وتسهيل والقروي

  

 قام فقد الفقراء، استهداف على يرتكز تضامني منطق من تنطلق الصحية التغطية آليات كون ورغم

 الترابي التوزيع إعادة منظور من أيضا ينبثق الذي) RAMED( الطبية المساعدة نظام بإحداث المغرب

 التي الجماعات ولقاطني القروي للعالم األولوية تعطي التغطية هذه فإن وبالفعل،. الصحية للخدمات

  .%30 الفقر نسبة فيها تتجاوز

  

 الصحية، المؤسسات شبكة توسعة جانب إلى يتطلب العالج من االستفادة مجال في المساواة تحقيق إن

 لذا،. واألدوية بالمعدات المستشفيات تزويد إغفال دون المعالج، الصحي الطاقم من أكبر تغطية توفير

  .الهدف هذا بلوغ أجل من والتسيير االستثمار لشقي نفقات تخصيص الضروري من

  

 الوطنية الحسابات( وطنية حسابات على تتوفر التي القليلة الوزارات بين من الصحة وزارة وتعتبر

 لسنة "للصحة الوطنية الحسابات" وتشير. القطاع تمويل حول دقيقة معلومات جمع من تمكنها) للصحة

 الداخلي الناتج من %5,3 يعادل ما أي درهم، مليار 30,6 لغتب الصحة قطاع تكلفة أن إلى 2006

 لألسر بالنسبة درهم مليار 17 مقابل) %21( درهم مليار 6,5 بمقدار الدولة فيها تساهم اإلجمالي،

 من أيضا الحسابات هذه وتمكننا). %17( الصحية التغطية ألنظمة بالنسبة درهم مليار 5,2و) 57%(

 احتساب دون( اإلجمالية النفقات تحليل يظهر وهكذا،. الوزارة نفقات في ةالجهوي التفاوتات تقييم

 والجهة الفرد حسب) المركزية واإلدارة الوطنية والمختبرات والمعاهد الجامعية، االستشفائية المراكز

  .مهمة فوارق 2006 لسنة بالنسبة) 5.1.3 بياني رسم(
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 ما المتوسط في %15 بنسبة مرتفعة ،2010 سنة في رهمد مليار 10,4 الصحة وزارة ميزانية وبلغت

 الميزانية هذه وتتوزع. 2010 في للدولة العامة الميزانية من %4,7 بذلك لتمثل ؛2010و 2007 بين

 بياني رسم( %55 بنسبة األجور ونفقات %28 بنسبة ومعدات %17 بنسبة لالستثمار اعتمادات بين

 من العديد أن إال الميزانية، من األخير الركن لهذا لمرصودةا الكبيرة المبالغ حجم ورغم). 6.1.3

  . المعالج الطبي الطاقم في الخصاص نتيجة مشغلة غير تظل المستوصفات
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  التربوية السياسة
 في التعليمية الخدمات تقدم حيث والتعليم، التربية مجال في واإلنصاف المساواة مبادئ نفس تنطبق

 فرص في المساواة ضمان أجل من دقيق جغرافي توزيع على بناء اإلعدادي والثانوي االبتدائي السلكين

 وأن خاصة للنجاعة، تحقيقا الكبرى المدن في العالي التعليم مؤسسات تتمركز وبالمقابل،. منه االستفادة

 الترابي التوزيع في المساواة مسألة حل يمكنه بعيدة أماكن في القاطنين للطلبة مالية مساعدات منح

  .العالي التعليم ساتلمؤس

  

 والتكوين للتربية الجهوية األكاديميات إلى الممنوحة تلميذ لكل واالستثمار التسيير مساعدات وتظهر

 الجنوب جهات هي اإلعانات هذه من الخصوص على المستفيدة الجهات أن 2007- 2003 الفترة خالل

 من نوع أنه يبدو ما في عبدة،-لةودكا ورديغة-والشاوية أزيالل-تادلة خاصة فقرا األكثر والجهات

 الممنوحة الموارد أن مالحظة أيضا ينبغي أنه غير. اآللية هذه عبر المطبق اإليجابي التمييز

 7.1.3 بياني رسم( الجهات لجميع بالنسبة تعززت قد والتكوين للتربية الجهوية لألكاديميات

  ).8.1.3و
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 تنفيذ في المسجلة الصعوبات تجاوز بهدف األصل في ُأعّد لذيا االستعجالي البرنامج مواكبة إطار وفي

 الممنوحة المالية االعتمادات سجلت ،2000 لسنة والتكوين للتربية الوطني الميثاق أهداف بعض

 العمل بدء منذ ملحوظا ارتفاعا ،2010 سنة في درهم مليار 41 والبالغة الوطنية، التربية لوزارة

 نفقات النمو هذا شمل وقد). 2010 سنة في %7و 2009 سنة في %23( 2009 سنة في بالبرنامج

 التجهيزات ونفقات) 2009 سنة في %122و 2010 سنة في %12 بنسبة ارتفعت التي( 56االستثمار

  ).9.1.3 بياني رسم) (2009 سنة في %114و 2010 سنة في 12%(

  

 خالل من اإلجباري التعليم في بيةاالستيعا الطاقة رفع إلى يهدف البرنامج هذا أن إلى اإلشارة وتجدر

 في قاعة 1.700 منها ،2012و 2009 سنتي بين ما االبتدائي السلك في دراسية حجرة 2.500 بناء

 أيضا يرمي كما. القروي بالعالم منها %80 الفترة، نفس خالل إعدادية 720 بناء وكذا القروي، الوسط

 حافلة 650 ووضع إضافي، سرير 73.000 ليعاد ما أو القروي، الوسط في داخلية 650 بناء إلى

  .التالميذ إشارة رهن مدرسية

  

                                                            

  .2008 سنة في% 66 االستهالك نسبة بلغت 56
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  االقتصادية القطاعات. ب

  والتجهيز النقل قطاع
 شبكة توفر أن كما المدن، بين ما الربط وتكثيف العزلة فك على أيضا الجهوية التنمية تعزيز يعتمد

 الفقر ومحاربة الترابي التجانس كذلك يضمن بل الجهات جاذبية زيادة إلى فقط يؤدي ال فعالة طرقية

 ومن األساسية االجتماعية الخدمات من متكافئ بشكل االستفادة من المعزولة الساكنة تمكين خالل من

  .إنتاجهم لبيع األسواق إلى الولوج

  

 وإقليمية وجهوية وطنية طرق إلى توزيعها ظل فيما كبيرا، تطورا بالمغرب الطرقية الشبكة وشهدت

 تبقى وصيانتها، لتوسعتها المبذولة الحثيثة الجهود ورغم. 2008و 2001 سنتي بين ما رتغي دون

  .القروي الوسط في أوضح التأخر أوجه تبدو فيما) نسمة 1.000 لكل كلم 2,1( نسبيا معتدلة كثافتها

  

 تأثيراتها تكون أن يتوقع القطاع، هذا في المشاريع من مجموعة برمجة تمت الراهن، الوقت وفي

 الذي المتوسطي المداري بالطريق الخصوص على األمر ويتعلق. الجهوية التنمية مجال في إيجابية

 لتنمية الوطنية واالستراتيجية القروية للطرق الثاني الوطني والبرنامج بالسعيدية، طنجة مدينة يربط

  .اللوجستية التنافسية
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 والنقل الطرق" بند نفقات أن 2008 لسنة 57الوظيفي التبويب حسب الدولة نفقات تحليل ويظهر

 درهم مليار 0,7 مقابل ،)التسيير نفقات برسم درهم مليون 20 منها( درهم مليار 1,1 بلغت "الطرقي

 سنة في درهم مليار 6,2 إلى والنقل التجهيز لوزارة المخصصة الميزانية وتصل. 2007 سنة في

 2010و 2007 سنتي بين ما فقاتالن هذه ارتفعت وقد. 58لالستثمار منها %88 يخصص ،2010

  ).10.1.3 بياني رسم( سنوي كمتوسط %22 بنسبة

  

  

  الصناعية السياسة
 تلك فيها بما الصناعية، األنشطة لتطوير الجديد اإلطار بمثابة الصناعي لإلقالع الوطني الميثاق يعد

 الجهوي بعده في) Emergence( إقالع برنامج ويهدف). Offshoring( الخدمات بترحيل المتعلقة

 تحديد خالل من الجهات لمختلف الصناعية اإلمكانيات سيعزز مما جهوية، صناعية أقطاب إنشاء إلى

 من الرفع بهدف مندمجة، صناعية مناطق إنشاء الجهوية األقطاب هذه إطار في وسيتم. مهيكلة مشاريع

  .الوطني االقتصاد جاذبية

  

 إلى إضافة. السابقة الصناعية بالسياسات مقارنة الوطني للتراب الواسعة بتغطيته إقالع ميثاق ويتميز

 إنشاء بأن أثبتت التي المجال هذا في والدولية المغربية التجارب من كبير بشكل استفاد فقد ذلك،

 والخدمات التحتية البنيات توفير يتطلب ما بقدر الممنوحة الضريبية بالمزايا يرتبط ال المقاوالت

  .األسواق من قربوال المالئمة اللوجستية
                                                            

 وزارة فإن المثال، سبيل على الطرق حالة في. بها قامت التي الوزارة كانت أيا معينة، لوظيفة المرصودة النفقات إلى التبويب هذا يتطرق 57

  .القروي العالم في الطرقية المقاطع بعض بناء نفقات أيضا تتحمل الفالحة
  .2008 سنة في% 64 االستهالك نسبة بلغت 58



 83                                                دراسة عن الجهوية والتنمية االقتصادية واالجتماعية:الكتاب الثالث/اللجنة االستشارية للجهوية
 

 يد توفر بينها من معايير عدة على يعتمد المندمجة الصناعية المناطق إنشاء مواقع اختيار فإن لذا،

 وتوفر اللوجستية الناحية من الولوج وسهولة المعنية، الصناعات الحتياجات تستجيب مؤهلة عاملة

 نجاح ضمان شأنها من التي عاييرالم هذه لمثل االستجابة تتسنى ولن. لالستغالل قابل عقاري رصيد

  .الحجم كبيرة حضرية تجمعات إطار في إال الصناعية االستراتيجية

  

 مدار على درهم مليار 12,4 الجديدة الصناعية السياسة هذه تمويل سيتطلب إقالع، لميثاق ووفقا

 جارةوالت الصناعة وزارة طرف من المبلغ هذا وسيمول). 2015-2009( المقبلة السبع السنوات

 الصغرى المقاوالت إلنعاش الوطنية والوكالة االستثمارلتنمية  لمغربيةا والوكالة الحديثة والتكنولوجيات

 2008 سنتي بين ما %173 بنسبة ارتفاعا الصناعة لوزارة المخصصة الميزانية وسجلت. والمتوسطة

 األجور لنفقات بةبالنس %27 مقابل ،59الوزارة ميزانية من %56 االستثمار حصة وتبلغ ،2010و

  ).11.1.3 بياني رسم( للتجهيزات %17و

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  .2008 سنة في% 68 حدود في استهالكها مت 59
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  الفالحية السياسة
 ركيزتين، ويتضمن. الفالحية للسياسة الجديد العمل إطار حاليا "األخضر المغرب مخطط" يمثل

 تسعى فيما عالية؛ إنتاجية ذي صناعي استثمار خالل من عصرية فالحة تطوير أوالها تستهدف

 الزراعات إنتاجية تحسين خالل من الفالحية المداخيل رفع إلى االجتماعي، الطابع ذات ثانية،ال الركيزة

  .المعيشية

  

 بكل خاصة مخططات إعداد تنفيذها تطلب فقد. بامتياز جهوي بعد ذات استراتيجية المخطط هذا ويعتبر

 كل ينطلق مخططا، 16 إنجاز تم وهكذا،. والجغرافية المناخية الخصائص االعتبار بعين تأخذ جهة

 المغرب مخطط يمكن وبذلك،. المستهدفة الجهات في القطاع وضعف قوة نقاط تشخيص من منها

 عن كليا تختلف جديدة بمقاربة هنا األمر ويتعلق. الوطني للتراب شامل بتأطير القيام من األخضر

 الترابي المجال عمشرو مفهوم على يعتمد كان والذي الوزارة طرف من سابقا المتبع العمل إطار

  .المائية باألحواض ارتباطا
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 الفرعية القطاعات مختلف إنتاج من الرفع كيفية إلى اآلن ذات في الجهوية المخططات وتتطرق

 محاربة إلى الهادفة االجتماعية االهتمامات جانب إلى اإلنتاج، تسويق وظروف جودة وتحسين المحددة

  .المدن إلى القروية والهجرة الفقر

  

 برنامج  إطار في( فالحية أقطاب ستة إنجاز سيتم للقطاع، أكبر جهوي اندماج تحقيق أجل منو

 الفالحية المواد من العرض ونوعية حجم تطوير أيضا األخضر المغرب مخطط ويتوخى). إقالع

  .التحويلية للصناعات المخصصة األساسية

  

 صالحيات بتعديل األمر ويتعلق. دةالجدي التحديات هذه لمواجهة القطاع حكامة إصالح أيضا وتم

 مخطط تنفيذ ستتولى التي الفالحية التنمية وكالة وإحداث الالتمركز، تعزيز أجل من الخارجية المصالح

  .الفالحية الغرف مهام تحديد إعادة وأخيرا األخضر المغرب

  

 السنوات متعدد يليتمو لبرنامج العمومية السلطات تبني خالل من المخطط لهذا تمويلية خطة إعداد وتم

 الفترة، هذه طول على درهم مليار 66 في لالستثمارات الحكومي الدعم مبلغ حدد الذي ،2015- 2009

 خصص وقد. درهم مليار 121,25 إلى يصل تعبئتها الواجب لالستثمارات اإلجمالي المبلغ بأن علما

 بنسبة بارتفاع درهم، مليار 7,6 إلى يصل مالي غالف 2010 لسنة المالية قانون برسم الفالحة لوزارة

 بياني رسم( المخطط تطبيق بداية عرفت التي السنة وهي ،2009 سنة في %58 مقابل 20%

 في حصته انتقلت حيث االرتفاع هذا من خاص بشكل 60االستثمارات بند استفاد وقد). 12.1.3

  .2010 سنة في %68 إلى 2008 سنة في %40 من النفقات
 

                                                            

  .2008 سنة% 69 بنسبة تنفيذها تم 60
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   الجهوية التنمية أجل من العمل وسائل. 2
 استثماراتها إنجاز أجل من العمومية للمقاوالت متزايد بشكل الدولة تلجأ أكبر، فعالية لتحقيق منها سعيا

 الجماعات من كل فيها تساهم التي الوطنية البرامج خالل من أكبر نحو على تشاركية مقاربة تبني وإلى

  .العامة والمنشآت المحلية

  

 في الممثلة الثالث الجهوية التنمية وكاالت به تقوم الذي النشاط خالل من الدولة، نفإ أخرى، ناحية من

 مباشر بشكل تستهدف الشرقية، الجهة ووكالة الجنوب أقاليم تنمية ووكالة الشمال أقاليم تنمية وكالة

  .الجهات وتنمية تطوير

  

  العامة المنشآت 1.2
 التفاوتات تقليص في الخصوص على تساهم يثح رئيسيا دورا العامة المنشآت استثمارات تلعب

 للماء الوطني والمكتب للكهرباء الوطني المكتب( األساسية التحتية البنيات بتوفير يتعلق ما في المجالية

 من انتقلت حيث تتزايد العمومي االستثمار في العامة المنشآت مساهمة فتئت وما). إلخ للشرب، الصالح

 لدن من االستثمارات إنجاز تفضيل في التوجه هذا ويعزى. 2009 سنة %60 إلى 2001 سنة 45%

 إنجاز نسبة بلغت هكذا،. األخيرة هذه عنها أبانت التي فعالية األكثر التدبير طريقة إلى العامة المنشآت

  .73% الوزارية االستثمارات إنجاز نسبة بلغت حين في 2008 في %91 استثماراتها
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  عامة نظرة 1.1.2
) 256( العمومية المؤسسات من وتتكون منشأة، 716 العامة المنشآت عدد بلغ ،2008 سنة في

 والشركات) 106( العمومية والفروع) 107( للدولة المملوكة الشركات بين ما الموزعة والشركات

 بنسبة بزيادة ،2008 في درهم مليار 66,5 إلى استثماراتها مجموع ارتفع وقد). 247( المختلطة

 بمبلغ مقارنة %270 بنسبة أو ،2007 سنة خالل المسجل درهم مليار 50 مبلغ مع مقارنة 33,5%

 ،2008 لسنة بالنسبة %91 االستثمارات هذه إنجاز نسبة وبلغت. 1999 في المسجل درهم مليار 18

 2009 لسنتي بالنسبة التوقعات وتشير. 2007 في %78,7 بنسبة مقارنة %12 بواقع نموا مسجلة

  .التوالي على درهم مليار 111و 84,9 إلى يصل غالفا االستثمارات ذهه بلوغ إلى 2010و

  

 الرسم خالل من يظهر كما الجهات، مختلف االستثمارات هذه شملت ،2008و 2007 سنتي وخالل

 جزء تركز مالحظة بوضوح يمكن وبالفعل،. توزيعها في االنسجام غياب من بالرغم ،1.2.3 البياني

 البيضاء والدار تطوان-وطنجة زعير- زمور-سال-الرباط( جهات ثالث في االستثمارات هذه من كبير

  . درهم مليار من أقل جهات لثمان المخصصة لالستثمارات السنوي المتوسط بلغ فيما ،)الكبرى
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  القطاعات حسب االستثمارات 2.1.2
 الماء وتوزيع وإنتاج تية،التح والبنيات النقل: وهي رئيسية مجاالت ثالثة أدناه الواردة المعطيات تغطي

 تتناول أنها إال بالشمولية، تتسم ال المعطيات هذه أن ورغم. والتعمير اإلسكان إلى إضافة والكهرباء

 كافة استثمارات من %62 عن يزيد ما ،2008 سنة في استثماراتهم، تمثل الذين المتدخلين أبرز

 إجمالي من %94 على يربو ما ىإل أيضا االستثمارات هذه نسبة وتصل. العمومية المؤسسات

 طبيعة لذلك تبعا بنياتها وتعكس ذكرها، السالف الثالثة الرئيسية للمجاالت المرصودة االستثمارات

 مليار 41,36 االستثمارات هذه وبلغت. المجاالت هذه في العمومية المؤسسات بها قامت التي األنشطة

 إلى  2010و 2009 لسنتي بالنسبة يزانيةالم وتقديرات توقعات تشير حين في ،2008 سنة درهم

  . درهم مليار 52و 50 التوالي على بلوغها

  

 في درهم مليار 54,61 والمتوقعة المنجزة االستثمارات تبلغ أن يتوقع ،2010- 2008 الفترة وخالل

 في مليار 36,60و والكهرباء، الماء توزيع مجال في مليار 52,32و التحتية، والبنيات النقل مجال

 في تندرج االستثمارات هذه بعض أن إلى أخرى، ناحية من اإلشارة، وتجدر. والتعمير اإلسكان المج

 الوطني المكتب مساهمة غرار على الخاصة، البرامج بعض في العمومية المؤسسات مساهمة إطار

 في الطرقي التمويل صندوق مساهمة أو السائل للتطهير الوطني البرنامج في للشرب الصالح للماء

  .القروية للطرق الوطني البرنامج من الثاني الشطر

  

   التحتية والبنيات النقل
 المكون تعزيز من تمكن حيث المغرب في للتنمية بالنسبة حاسمة المجال هذا في االستثمارات تعتبر

 سنة من الممتدة الفترة خالل المجال هذا في المتدخلين أبرز بين ومن. المبادالت وتسهيل اللوجستي

  :نذكر ،2010 إلى 2008

 بالنسبة درهم مليار 3,904 المكتب استثمارات حجم بلغ: الحديدية للسكك الوطني المكتب •

 المتوسطي والميناء طنجة بين الرابط الحديدي الخط الخصوص على وشملت ،2008 لسنة

 المتوقعة االستثمارات حجم يصل ،2010و 2009 لسنتي وبالنسبة. والناظور تاوريرت وبين

 العقد إطار في منها كبير جزء في وتندرج التوالي، على درهم مليار 7,56و 5 إلى

  .2015-2010 الفترة خالل بالمكتب الدولة يربط الذي البرنامج

 5,281 حوالي 2008 سنة في االستثمارات حجم بلغ:  بالمغرب السيارة الطرق شركة •

 نهاية مع كيلومتر 916 الشركة طرف من المنجزة الطرقية الشبكة طول وبلغ درهم مليار
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 هذه بلوغ إلى الميزانية تقديرات تشير ،2010و 2009 لسنتي وبالنسبة. 2009 يناير

 الذي البرنامج العقد إطار في التوالي، على درهم مليار 6,801و 6,715 االستثمارات

 1.830 بطول سيارة طرق شبكة بناء إلى والهادف السيارة الطرق وشركة الدولة بين يربط

 .2015 سنة أفق في كلم

 سنة برسم درهم مليار 1,524 الصندوق استثمارات بلغت: الطرقي التمويل صندوق •

 مليار 1,759و 2009 سنة في درهم مليار 1,216 بلوغها إلى التوقعات وتشير ،2008

  .2010 سنة في درهم

 مليار 0,524 المنجزة االستثمارات حجم بلغ): المغرب مرسى( الموانئ استغالل شركة •

 إلى التوالي على 2010و 2009 لسنتي بالنسبة التوقعات تصل فيما ،2008 سنة في درهم

 المعدات القتناء باألساس االستثمارات هذه وتخصص. درهم مليار 0,402و 0,414

  .وأكادير والعيون األصفر والجرف والناظور البيضاء الدار لموانئ التحتية البنيات وتطوير

 وتتوقع ،2008 سنة مليار 1,074 للوكالة االستثماري البرنامج بلغ: للموانئ الوطنية الوكالة •

 وتتعلق. 2010 في درهم مليار 0,609و 2009 سنة درهم مليار 0,664 يناهز ما استثمار

  .البيضاء الدار بميناء الخصوص على االستثمارات هذه

 ،2008 سنة يف درهم مليار 1,584 المنجزة االستثمارات بلغت: للمطارات الوطني المكتب •

 مليار 2,269و 1,881 إلى التوالي على 2010و 2009 لسنتي بالنسبة التوقعات تصل فيما

  .الوطنية المطارات معظم وتحديث تطوير إلى باألساس وتهدف. درهم

 2008 سنة في المجموعة قامت: المغربية الملكية الجوية الخطوط شركة مجموعة •

 سنتي خالل االستثمارات هذه تصل أن المتوقع نوم درهم، مليار 1,019 بلغت باستثمارات

 رئيسي بشكل وستخصص. التوالي على درهم مليار 2,412و 1,978 إلى 2010و 2009

 سنة االنطالقة إعطاء تم أنه إلى اإلشارة وتجدر. األسطول تجديد أجل من طائرات القتناء

 رام يسمى فرع تأسيس عبر الداخلية الجوية الرحالت تطوير إلى يهدف لمشروع 2009

 1,2 إلى يصل الغرض لهذا استثماريا برنامجا سينجز الذي) RAM Express( اكسبريس

  .درهم مليار
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  والكهرباء الماء وتوزيع إنتاج
  :نذكر المجال، هذا في الفاعلين أبرز بين من

 درهم مليار 9,977 للكهرباء الوطني المكتب استثمارات بلغت: للكهرباء الوطني المكتب •

 على درهم مليار 9,970و 11,857 يناهر ما استثمار يتوقع حين في  2008 نةس برسم

 القدرات تعزيز إلى إجماال االستثمارات هذه وتهدف. 2010و 2009 لسنتي بالنسبة التوالي

 الطاقات تطوير وكذا المجاورة، البلدان مع الكهربائي والربط النقل وشبكة اإلنتاجية

 الكهربة ببرنامج المرتبطة تلك تتضمن االستثمارات هذه أن إلى اإلشارة وتجدر. المتجددة

 .الشاملة القروية

 قدره ما 2008 سنة في المكتب استثمارات بلغت: للشرب الصالح للماء الوطني المكتب •

 مليار 4,241 إلى يصل مالي غالف استثمار المتوقع من حين في درهم مليار 3,876

 البرنامج ويهدف. 2010و 2009 سنتي يف التوالي على درهم مليار 4,118و درهم

 بالماء التزّود وتعميم الحضري، الوسط في التحتية البنيات تحسين إلى للمكتب االستثماري

  .السائل التطهير قطاع في عمل من إنجازه تم ما ومواصلة القروي الوسط في الشروب

 أن المتوقع منو ،2008 سنة درهم مليار 1,745 استثماراتها حجم بلغ: التوزيع وكاالت •

 2009 سنتي في التوالي على درهم مليار 3,350و درهم مليار 3,192 إلى يصل

 المعالجة، محطات( األساسية التحتية البنيات تطوير المنجزة االستثمارات وهمت. 2010و

 وسائل اقتناء وكذا والشبكات،) إلخ الكهرباء، تسليم ومراكز الشروب، الماء تخزين وقدرات

  .تشغيلية

  

  والتعمير لسكنىا
 مجموعة بها تقوم التي االستثمارات في الخصوص على الميدان هذا في العمومية السلطات عمل يتجلى

  :الحضرية والوكاالت العسكرية والتجهيزات المساكن ووكالة العمران التهيئة

 توفير مجال في 2008 سنة برسم المجموعة استثمارات بلغت: العمران التهيئة مجموعة •

 169.533 مجموعه ما بناء يتضمن والذي الالئق، غير السكن ومحاربة االجتماعي السكن

 يصل أن المجموعة تتوقع ،2010و 2009 سنتي وفي. درهم مليار 7,219 قدره ما سكن،

 يبلغ المساكن من إجمالي لعدد( درهم مليار 8,564 إلى التوالي على االستثماري الغالف

  .درهم مليار 9,064و) وحدة 179.254
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 سكن 80.000 بناء برنامج في النخراطها بالنظر: العسكرية والتجهيزات المساكن وكالة •

 هذه استثمارات بلغت الوطني، الدفاع إلدارة والعسكريين المدنيين الموظفين لفائدة اجتماعي

 االستثمارات هذه تصل أن المنتظر ومن. 2008 سنة برسم درهم مليار 3,482 الوكالة

  .درهم مليار 3,240و درهم مليار 4,162 إلى التوالي على 2010و 2009 سنتي خالل

 ،2008 سنة في درهم مليار 0,748 الوكاالت هذه استثمارات بلغت: الحضرية الوكاالت •

 إلى التوالي على تصل استثمارات إلى 2010و 2009 لسنتي بالنسبة التوقعات تشير حين في

  .درهم مليار 1,771و درهم مليار 0,721

  

  

  

  الترابي البعد ذات الوطنية البرامج 2.2
 الفاعلين من العديد فيها ويشارك. الجهوية التنمية مجال في محوريا دورا البرامج هذه تلعب

 يتم ال البرامج هذه أن إلى ويشار). المحلية والجماعات المعنية والوزارات العمومية المؤسسات(

 فيها مشتركة تكون ما غالبا كونها رغم لمحلية،ا الجماعات طرف من رئيسي بشكل تمويلها أو إعدادها

 %15 بين ما تتراوح بنسب البرامج هذه تمويل في المحلية الجماعات تساهم إذ متغيرة، لكيفيات وفقا

 والصناديق للدولة العامة الميزانية من فتأتي البرامج، هذه في المساهمات أكبر أما. %25و

  .الدولي التعاون من وأيضا المستفيدة والساكنة العمومية والمؤسسات الخصوصية
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 المكتب طرف من %55 بنسبة يمول الذي الشاملة، القروية الكهربة برنامج على مثال، هذا، وينطبق

 مواردها من كبير بجزء تتوصل والتي المعنية، المحلية الجماعات طرف من %20و للكهرباء الوطني

  .المستفيدين طرف من %25 وبنسبة الدولة، من

  

 تطوير إلى باألساس وتهدف الحضري، الوسط أو القروي الوسط إما األفقية البرامج أبرز تهدفوتس

 الشاملة القروية الكهربة ببرنامج األمر يتعلق القروي، للوسط وبالنسبة. األساسية التحتية البنيات

 للطرق يالوطن البرنامج من الثاني والشطر للشرب الصالح بالماء القروي العالم تزويد وبرنامج

 األمر يتعلق الحضري، للوسط وبالنسبة. االتصاالت خدمات إلى الولوج تعميم برنامج وكذا القروية

  .السائل للتطهير الوطني والبرنامج صفيح بدون مدن ببرنامج

  

 سنة درهم مليار 10,2 حوالي البرامج هذه لمجموع المتراكمة والتكاليف االستثمارات حجم وبلغ

 المتوسط أساس على المحتسب االستثمارات، حجم يصل أن يتوقع ،2009 سنةل وبالنسبة. 2008

  .درهم مليار 12,06 حوالي إلى البرامج، ببعض الخاصة التفاصيل تتوفر ال حين السنوي،

  

  

  
 المؤسسات تتحملها البرامج هذه لمجموع المتراكمة المبالغ كانت ،2009و 2008 سنتي وخالل

 والساكنة %27 بنسبة للخزينة الخصوصية الحسابات أو للدولة العامة نيةوالميزا %39 بنسبة العمومية

  .%12 بنسبة المحلية والجماعات %22 بنسبة المستفيدة
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  الشاملة القروية الكهربة برنامج
 بنسبة للكهرباء الوطني المكتب من كل الشاملة القروية الكهربة لبرنامج اإلجمالي التمويل في يساهم

 من البرنامج مكن وقد. %25 بنسبة المستهدفة والساكنة %20 بنسبة المعنية محليةال والجماعات 55%

 المجموع، وفي. 2008 سنة في قرية 2.780و 2007 سنة في قرية 4.266 لنحو الكهرباء إيصال

 قرية 3.030 الكهربائي الربط يشمل أن يتوقع ،2009 سنة وفي. منه أسرة 268.115 استفادت

 بلغت االستثمارات، مجال وفي. إضافية أسرة 119.900 إلى يصل إجماليا عددا يغطي وأن إضافية

. درهم مليار 1,943و درهم مليار 2,212 التوالي على 2008و 2007 سنتي برسم اإلنجازات

 االستثماري الغالف يبلغ أن يتوقع بالبرنامج، المرتبطة الصفقات انتهاء سنة ،2009 لسنة وبالنسبة

  .درهم مليار 2,1

   للشرب الصالح بالماء القروي العالم تزويد جبرنام
 للدولة، العامة الميزانية بواسطة %80 بنسبة للشرب الصالح بالماء القروي العالم تزويد برنامج يمول

 2007 سنتي خالل مكن وقد. المستفيدين طرف من %5و المعنية المحلية الجماعات طرف من %15و

 271.600و 1.095.900 إلى التوالي على تصل لشروبا بالماء إضافية ساكنة تزويد من 2008و

 مليار 1,46و 2007 سنة في درهم مليار 1,09 المشروع بهذا الخاصة االستثمارات وبلغت. شخص

 1,362 إلى المتوقعة االستثمارات حجم يصل ،2010و 2009 لسنتي وبالنسبة. 2008 سنة في درهم

 الصعيد على %91 إلى الشروب بالماء القروية نةالساك تزود نسبة سيرفع مما درهم، مليار 1,274و

  .الوطني

  

  القروية للطرق الثاني الوطني البرنامج
 للدولة، العامة والميزانية الخاص الطرقي الصندوق طرف من %31 حدود في البرنامج هذا يمول

 الجماعات طرف من %15و الطرقي التمويل صندوق بها قام اقتراضات طريق عن %54 وبنسبة

 أجل من السنة، في كلم 2.000 إلى 1.500 من اإلنجاز وتيرة رفع إلى البرنامج ويهدف. ليةالمح

 سنة في %80 إلى تصل استفادة نسبة تماثل كلم 15.500 إلى تصل إجمالية طرقية شبكة بلوغ

 العمليات مكنت ،2008 سنة وبنهاية. البداية في محددة كانت التي 2015 سنة عوض ،2012

 بطول طرقي خط تهيئة أو لتشييد االنطالقة إعطاء من 2005 سنة في البرنامج بداية منذ المتراكمة

 مليار 1,78 إلى 2008 سنة في اإلنجازات حجم وصل االستثماري، للشق وبالنسبة. كلم 5.547

 السنوي المتوسط يصل أن المنتظر من ،2012 إلى 2009 من الممتدة للفترة وبالنسبة. درهم

  .درهم مليار 1,935 إلى لالستثمارات
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  االتصاالت خدمات إلى الولوج تعميم برنامج
 ويهدف. درهم مليار 1,443 إلى االتصاالت خدمات إلى الولوج تعميم لبرنامج اإلجمالية التكلفة تصل

 الفترة خالل االتصاالت خدمات من بالمغرب القروية المناطق جميع استفادة تعميم إلى البرنامج هذا

 وتصل. نسمة مليوني حوالي تضم قروية جماعة 9.263 ويستهدف ،2011 لىإ 2008 من الممتدة

 إلى 2010 إلى 2008 سنة من الممتدة الفترة خالل البرنامج هذا إطار في التقديرية االستثمارات

  .سنوي كمتوسط درهم مليار 0,36

  

   صفيح بدون مدن برنامج
 صندوق خالل من الدولة تتحملها منها الييرم 10 درهم، مليار 25 للبرنامج اإلجمالية التكلفة تبلغ

 ويشمل 2012 إلى 2004 سنة من الممتدة الفترة خالل المشروع هذا إنجاز وسيتم. للسكن التضامن

 ،2010 سنة نهاية ومع. أسرة 298.000 مجموعه ما ويأوي مدينة 83 في صفيحي حي 1.000

  .صفيح بدون مدينة 63 عن اإلعالن يتم أن يتوقع

  

  السائل للتطهير الوطني البرنامج
-2006 الفترة خالل درهم مليار 43 حوالي إلى البرنامج لهذا اإلجمالية التكلفة تصل أن المتوقع من

 التلوث من الحد إلى البرنامج هذا ويهدف. حضري ومركز مدينة 260 تستهدف بمشاريع ،2020

 وسيمول. الحضري الوسط في %80 إلى تصل ربط نسبة وبلوغ %60 بنسبة العادمة المياه عن الناجم

 الوطني المكتب( الفاعلين طرف من %70 وبنسبة المحلية، والجماعات الدولة طرف من %30 بنسبة

 مليار 1,850 اإلنجازات بلغت باالستثمارات، يتعلق ما وفي). التوزيع ووكاالت للشرب الصالح للماء

 سنتي بين ما درهم مليار 3,5 إلى المتوسط في لتصل تتزايد أن المتوقع ومن ،2008 سنة في درهم

  .2012و 2009

  



 95                                                دراسة عن الجهوية والتنمية االقتصادية واالجتماعية:الكتاب الثالث/اللجنة االستشارية للجهوية
 

  

  الجهوية التنمية وكاالت 3.2
 الفاعلين مختلف بين التام التنسيق من نوع بإيجاد رهين الجهوي الصعيد على جيدة حكامة بناء إن

 مشاريع خالل من التدخالت في انسجام تحقيق الحكامة هذه وتقتضي. الجهة في والخواص العموميين

 عملية على المؤسساتي الطابع إضفاء فإن الغاية، ولهذه. المنطقة في الفاعلين جميع فيها يشترك جهوية

 غالبا يتم التي الحلول بين من يعد التنمية، وكاالت في متمثلة مختصة، بنيات إحداث خالل من التنسيق

  .اتباعها

  

 وتتمثل. اقتصاديا الجهة وتنمية إنعاش لمهمة الكامل أو الجزئي التفويض من البنيات هذه وتمكن

  .المنفذة الجهوية السياسات على االستدامة طابع إضفاء في الخصوص على مزاياها

  

  واألهداف األدوار - أ
 للتنمية وكاالت إحداث في التسعينيات منذ المغرب شرع جهة، لكل الداخلية التنمية ألهمية منه إدراكا

 من كبرى مناطق بثالث مكلفة االقتصادية للتنمية توكاال ثالث على حاليا المغرب ويتوفر. الجهوية

  . الشمال أقاليم تنمية ووكالة الجنوب أقاليم تنمية ووكالة الشرقية الجهة وكالة وهي المملكة

  

 من جهات عدة بين تجمع مناطق ويغطي شاسع جد الوكاالت هذه عمل لمجال الجغرافي النطاق ويعتبر

. الوطني التراب من %58 حوالي الجنوب أقاليم تنمية ةوكال تضم المثال، سبيل على: المغرب
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 مناطقها تحويل مهمة الوكاالت هذه تتولى األول، الوزير لوصاية خاضعة عمومية مؤسسات وبصفتها

  .والدولي الوطني الصعيدين على بجاذبية وتحظى المنافسة على وقادرة متطورة ترابية مجاالت إلى

  

 جهتين مسؤولية وتتولى ،1996 سنة أحدثت حيث الوكاالت هذه أقدم الالشم أقاليم تنمية وكالة وتعتبر

 أقاليم وتأهيل تنمية ضمان في األساسية مهمتها وتتمثل. تاونات-الحسيمة-وتازة تطوان-طنجة: هما

 . المؤسساتي والتنشيط التنسيق دور تعلب أنها كما المغرب، شمال

  

- والعيون السمارة،-كلميم( الجنوب جهات كافة نشاطها يغطي التي الجنوب، أقاليم تنمية وكالة وأحدثت

 الملك الجاللة صاحب خطاب إثر على 2002 سنة ،)الكويرة-الذهب ووادي الحمراء، الساقية-بوجدور

 مختلف جهود تنسيق وكذا تنموية استراتيجيات واقتراح دراسة في مهامها وتتمثل. السادس محمد

  . ضروريةال التمويالت عن البحث وأيضا الوزارات

  

 والمساعدة الدعم تقديم في ،2006 سنة أنشأت التي الشرقية، الجهة لوكالة الرئيسية المهمة وتتمثل

  . للجهة التنموية البرامج تنفيذ أجل من والمحليين الوطنيين للفاعلين

 ىلد والتسبيقات والدولية الوطنية واالقتراضات الهبات وتشمل متعددة صبغة الوكاالت موارد وتكتسي

 إحدى الوكاالت هذه عمل ويشكل. الخاصة أنشطتها عن والعائدات الدولة وإعانات العمومية السلطات

 تنجزها التي االستثمارات وتستهدف. الترابي المستوى على العمومية للسياسات األساسية الركائز

 والمؤهالت يةالتحت البنيات حيث من إمكانياتها تطوير الخصوص على وتتوخى محددة مناطقَ الوكاالت

  . البشرية العوامل حتى أو القطاعية

  

  التنمية لوكاالت االستثمارية البرامج - ب
 بقيمة المالي غالفه يقدر برنامجا) 2008-2004( الجنوب أقاليم تنمية وكالة عمل خطة تضمنت

 اهذ من %61 بنسبة الصيد وقرى العمرانية والتهيئة السكن قطاعات واستأثرت. درهم مليار 7,20

 وقد. الماء على والمحافظة البيئة وحماية السياحة وتشجيع الطرق لتهيئة الباقي خصص فيما المبلغ،

) %35( والوزارات) %16( الجنوب أقاليم تنمية وكالة طرف من أساسا المشاريع هذه مولت

 فإن ،2010و 2009 لسنتي وبالنسبة). %4( المحلية والجماعات) %30( العمومية والمؤسسات

  .درهم مليار 1,2و درهم مليون 650 إلى التوالي على تصل االستثمارية ديراتالتق
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 تنمية ةوكال الستثمارات اإلجمالية التكلفة بلغت ،2006- 2003 األمد متوسط عملها برنامج إطار وفي

 من كل الباقي يتحمل فيما ،%24 إلى الوكالة مساهمة فيها تصل درهم، مليار 6,7 الشمال أقاليم

 باألساس االستثمارات هذه وتستهدف. التوالي على %21و %55 بنسبة واألجانب الوطنيين الشركاء

 يتوزع فيما التكلفة، إجمالي من %61 إلى يصل بغالف العمرانية والتهيئة التحتية البنيات قطاعي

 %26 بنسبة اإلحصائية والبحوث والدراسات االجتماعية واألنشطة اإلنتاجية القطاعات على الباقي

 إلى اإلجمالي المالي الغالف يصل ،2009-2006 العمل لخطة وبالنسبة. التوالي على %1و %11و

 الوطنيين الشركاء ومساهمة درهم، مليون 952 بحوالي فيه الوكالة مساهمة تقدر درهم مليار 3,15

 في أساسيا شريكا الوكالة وتعتبر. الدولي التعاون  من المتبقي المبلغ يتأتى فيما درهم، مليار 1,29

 مبلغ أصل من درهم مليون 160( المتوسطي المداري الطريق بينها من الكبرى، المشاريع من العديد

 القروية الكهربة برنامج في الشمال بأقاليم الخاصة والحصة) درهم مليار 5,2 إلى يصل إجمالي

 أولية دراسات زإلنجا الدعم قدمت أنها كما). درهم مليون 816 أصل من درهم مليون 70( الشاملة

 اإلجمالي المالي الغالف ويصل. المتوسط- طنجة ميناء مشروع ومنها المهيكلة المشاريع من للعديد

 درهم، مليار 1,1 فيها الوكالة مساهمة تمثل درهم، مليار 6,8 إلى 2013-2010 العمل لخطة

  .درهم مليون 650 غبمبل الدولي التعاون يساهم فيما درهم مليار 5,05 الوطنيين الشركاء ومساهمة

  

- 2005 للفترة بالنسبة الشرقية الجهة وكالة عمل لخطة المخصص اإلجمالي المالي الغالف وصل وقد

. %80 بحوالي والدولي الوطني الصعيدين على الشركاء فيها ساهم درهم، مليار 5,4 إلى 2007

 الوطنية بالمبادرة المتعلقة طةاألنش ودعم التحتية البنيات قطاع للوكالة االستثمارية المشاريع وتغطي

 مليار 8,6 إلى يصل مالي غالف لها فرصد ،2010- 2008 الثانية العمل خطة أما. البشرية للتنمية

 والتطوير الطرق، لتهيئة الخصوص على المشاريع هذه وتخصص. %16 بنسبة الوكالة فيه تساهم

  .الصغرى القروض بمؤسسات والنهوض المائية، للموارد المندمج والتدبير

  

 2005 سنتي بين ما الضعف من بأزيد ارتفعت قد الثالث الوكاالت هذه استثمارات أن يالحظ وإجماال،

 هذه من %53 األوسع، الترابية التغطية ذات الجنوب، أقاليم تنمية وكالة وأنجزت). %+112( 2010و

 فقد ذلك، ومع. الشرقية الجهة لوكالة بالنسبة %17و الشمال أقاليم لوكالة بالنسبة %30 مقابل النفقات،

 مرات 5,8 استثماراتها تضاعفت حيث الفترة هذه خالل األكبر النمو نسبة الشمال أقاليم وكالة حققت

  ).5.2.3 بياني رسم(
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 المحلية والجماعات الجهات باستثمارات مقارنة مهم جد الوكاالت هذه استثمارات مستوى أن ويالحظ

 بالنسبة أيضا، وتفوق المعنية الجهات استثمارات بكثير تفوق يفه). 6.2.3 بياني رسم( مجتمعة

 في المنجزة االستثمارات من %45 وتمثل. المحلية الجماعات استثمارات الجنوب، أقاليم تنمية لوكالة

  .الشرقية الجهة في المنجزة االستثمارات من %56و الشمال جهات
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  رائد وطني روعمش: البشرية للتنمية الوطنية المبادرة. 3
 مؤشرات تظل األخيرة، السنوات خالل المحرز والتقدم االجتماعي المجال في المبذولة الجهود رغم

 أعطى المسجلة، االختالالت تقويم أجل ومن. التطلعات مستوى دون المغرب في االجتماعية التنمية

 وتهدف. 2005 سنة في ةالبشري للتنمية وطنية مبادرة انطالقة السادس محمد الملك الجاللة صاحب

 المشاركة مبادئ تحترم الممركزة مقاربة على بناء البشرية التنمية لفائدة دينامية إحداث إلى المبادرة

  .االستراتيجي والتخطيط التدخالت وتنسيق والتشارك

  

   واألهداف المؤسسة المبادئ 1.3
 تقليص إلى المحلية، والجماعات لدولةا لعمل دعما أحدثت التي البشرية، للتنمية الوطنية المبادرة تهدف

 المدرة األنشطة لفائدة تمويل وسائل توفير خالل من االجتماعي واإلقصاء والفقر والهشاشة الفقر

 التنشيط وعمليات األساسية، االجتماعية والخدمات التجهيزات من االستفادة فرص ودعم للدخل،

  .والرياضي والثقافي االجتماعي
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 وشروط التمويالت وتعبئة التشاركية والمقاربة الترابي والبعد المواطن بوؤهايت التي المكانة إن

 من تمكن التي( التقييم-التتبع إجراءات جانب إلى المشاريع على التعاقدية الصبغة وإضفاء استخدامها

 لأج ومن. العمومية السياسات تنفيذ في عليها االرتكاز يمكن مؤهالت كلها) للمشاريع دقة أكثر تدبير

 البشرية للتنمية الوطنية المبادرة تعتمد التقليدية، العقبات وتجاوز المتوفرة والموارد الطاقات كافة تعبئة

  .الجمعوي النسيج وممثلي والمنتخبين اإلدارة اختصاصات بين تجمع تشاركية مقاربة على كبير بشكل

  

 ،)مركزي وأخيرا وجهوي وإقليمي محلي( أربع مستويات إلى البشرية للتنمية الوطنية المبادرة وتنقسم

  .الممركزة حكامة لنموذج وفقا

  

 البشرية للتنمية المحلية المبادرة إعداد محلية لجنة تتولى ،والدوائر القروية الجماعات مستوى فعلى

 الميداني والتنفيذ بالتتبع أيضا تقوم كما. الجماعة مستوى على عليها المصادق المشاريع وتطبيق

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالتنمية المكلفة اللجنة ورئيس المنتخبين ممثلي من لفوتتأ. للمشاريع

  . للدولة الالممركزة التقنية والمصالح الجمعوي النسيج وممثلي

  

 إقرار وتتولى عضوا 15 من تتألف التي اإلقليمية اللجنة العامل يرأس ،األقاليم مستوى وعلى

 بالمشاريع الخاصة األموال وصرف التمويل اتفاقيات وإعداد البشرية للتنمية المحلية المبادرات

 كما. المدني المجتمع وممثلي الالممركزة اإلدارات وموظفي المنتخبين من وتتألف. عليها المصادق

  . المركزي المستوى إلى اإلنجازات تتبع مؤشرات رفع مهمة اللجنة بهذه تناط

  

 المجلس ورئيس األقاليم عمال من الوالي يرأسها التي هويةالج اللجنة تتكون ،الجهة مستوى وعلى

 المجتمع وممثلي للدولة الالممركزة المصالح وموظفي واألقاليم العماالت مجالس ورؤساء الجهوي

 برامج بين التجانس وخلق اإلقليمية المبادرات بين التناسق ضمان في الرئيسية مهمتها وتتمثل. المدني

  . البشرية للتنمية الوطنية المبادرة وعمليات المحلية والجماعات وميةالعم والمؤسسات الدولة

  

 إطار تحديد على لإلدارة ولجنة الوزارات بين مشتركة لجنة تسهر ،المركزي المستوى وعلى أخيرا

  .الدولي الدعم وتشجيع الموارد وتخصيص الميزانية
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  البشرية للتنمية الوطنية المبادرة تمويل 2.3
 لتمويل األولى المرحلة خصصت: مرحلتين البشرية للتنمية الوطنية المبادرة تمويل برنامج يشمل

 للفترة التوجيهي البرنامج لتمويل الثانية المرحلة تخصص فيما ،2005 لسنة األولوية ذي البرنامج

2006 -2010.  

  

 الهدر بمحاربة تعلقي فيما الكبير التأثير ذات المشاريع بتحديد تميز فقد البرنامج، هذا ألولوية ونظرا

 غالف رصد تم المشاريع، هذه ولتنفيذ. الساكنة عيش إطار وتحسين الصحة قطاع ودعم المدرسي،

 100و العامة، الميزانية من درهم مليون 50 إلى تصل مساهمة على بناء درهم مليون 250 بقيمة مالي

 هذا إطار وفي. لثانيا الحسن صندوق من درهم مليون 100و المحلية الجماعات من درهم مليون

 إضافية مخصصات على للجهة مركز كل وحصل. درهم مليون 1,5 على إقليم كل حصل البرنامج،

  .الكبرى الست للمدن رصدت التي درهم مليون 3 إلى إضافة درهم مليون 2 بقيمة

  

 %60 بنسبة ممول درهم، ماليير 10 بقيمة مالي غالف رصد تم ،2010- 2006 بالفترة يتعلق ما وفي

 الضريبة عائداتها من حصة تخصيص عبر المحلية، الجماعات طرف من %20و الدولة، ميزانية من

 الرسم ويظهر. هبات شكل على خارجية مالية مساهمات طريق عن %20و المضافة، القيمة على

  .الفترة هذه خالل التمويلية الموارد تطور 1.3.3 البياني
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 البرنامج نوع حسب المالي الغالف هذا توزيع) 2009( الميزانية مديرية عن الصادرة المعطيات وتبين

  ):2.3.3 بياني رسم(

  

 3,75 إلى تصل بساكنة جماعة 403 على يتوزع درهم، مليار 2,015: القروي البرنامج •

  . القروي الوسط في الفقر محاربة أجل من نسمة، مليون

 إلى تصل بساكنة ضريح حي 264 على يتوزع درهم، مليار 2,112: الحضري البرنامج •

  . الحضري الوسط في اإلقصاء لمحاربة نسمة مليون 2,5

 إعادة أجل من عشرة الست الجهات على يتوزع درهم، مليار 1,803: الهشاشة برنامج •

  . فقرا واألكثر المهمشين األشخاص إدماج

 أنشطة استدامة ألجل وإقليم عمالة 70 بين ما يتوزع درهم، مليار 2,515: األفقي البرنامج •

  . البشرية للتنمية الوطنية المبادرة

  

 المبادرة دعم مشاريع لفائدة أيضا درهم مليون 135 إلى يصل مبلغ تخصيص إلى اإلشارة وتجدر

  . مبرمجة غير كاعتمادات) %14,2( درهم مليار 1,42 مبلغ رصد حين في البشرية، للتنمية الوطنية

  

  

 معيشة مستوى على البشرية للتنمية الوطنية المبادرة لتأثيرات تفصيلي تقييم إلى تستند نتائج غياب وفي

 إنجاز"و "المالي للتنفيذ" بعدية بدراسة القيام إال الراهن الوقت في يمكن ال فإنه المستهدفين، األشخاص

  ."المشاريع
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 مراأل ونفس ،2008- 2006 الفترة خالل تتحسن فتئت ما األداء نسب أن يالحظ المالي، للتنفيذ بالنسبة

 وكذا التسوية، إجراءات في ملموس تحسن إلى الوضعية هذه وتشير. المفوضة القروض لحصة بالنسبة

 وبالنسبة. المحليين المتدخلين طرف من البشرية للتنمية الوطنية المبادرة مشاريع لتنفيذ تدريجي تملك

  ).2009 يوليوز( %16 األداء ونسبة ،%52 بلغت االلتزام نسبة فإن ،2009 لسنة

  

 الذي االفتحاص نتائج خالل من البشرية للتنمية الوطنية المبادرة لمشاريع الجماعات تملك ويتأكد

 عبارة مع الحسابات على المصادقة عمليات في مستمر تزايد عن كشف والذي المالية، وزارة أنجزته

  .2008 سنة 66 إلى 2005 سنة 54 من انتقلت حيث ،"تحفظات دون"

 
 

  المالي التنفيذ وضعية: 1.3.3 جدول
 2006 2007 2008 

بماليين( المفوضة القروض

  )الدراهم

1.257  1.479 1.932 

بماليين( بها الملتزم التكاليف

  )الدراهم

1.067  2.318 2.169 

بماليين( المؤداة التكاليف

  )الدراهم

0.349 1.192 0.945 

 88 89 73  )المئوية بالنسبة( االلتزام نسبة

 52 46 24  ) المئوية لنسبةبا( األداء نسبة

  2008 والمالية، االقتصاد وزارة: المصدر

  

 انطالقتها أعطيت التي المشاريع عدد بلغ إذ هامة، إنجازات البشرية للتنمية الوطنية المبادرة حققت لقد

 دجنبر نهاية مع) الحضري الوسط في %42و القروي الوسط في %58( مشروعا 16.000

 من %55 خصصت التمويل، حيث ومن. درهم مليار 9,2 إلى يصل يإجمال مالي بغالف 200861

                                                            

 ،"البشرية للتنمية الوطنية بالمبادرة الخاص الفترة منتصف استعراض" البشرية للتنمية الوطني المرصد ،2008 لسنة البشرية التنمية تقرير 61

  .2009 يونيو
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 للجماعات منها %45 رصدت حين في الحضرية، لألحياء البشرية للتنمية الوطنية المبادرة قروض

 القروية للمناطق بالنسبة مشروع بكل الخاص المتوسط المبلغ فإن المشاريع، لحجم بالنسبة أما. القروية

  ).درهم 836.000 مقابل درهم 387.000( الحضرية للمناطق لنسبةبا نظيره عن مرتين يقل
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  الجهوية التنمية في الخاص القطاع مكانة: الرابع الفصل

 تبين إذ االستقطاب، على بقوة يعتمد الذي الجغرافي بتوزيعه المغرب في الخاص القطاع يتسم

 جهات خمس في واضح بشكل اديةاالقتص األنشطة تمركَز القطاع بهذا الخاصة االقتصادية المؤشرات

-وفاس زعير- زمور-سال-والرباط تطوان- وطنجة عبدة-ودكالة الكبرى البيضاء الدار: المغرب من

  . عام بشكل الجهوية التباينات من نوعا خلف مما بولمان،

  

 الوطني الخاص القطاع سمات حول نسبيا كافية معلومات على نتوفر الماكرواقتصادي، المستوى على

 يستدعي والجهوي، الميكرواقتصادي الصعيد على أما. والتنافسية اإلنتاجية قدراته وكذا أنشطته وأبرز

 التنمية مسلسل في الخاص القطاع يلعبه الذي بالدور اإلحاطة أجل من كبيرة جهود بذل الوضع

  . االقتصادي ِشقِّه في خاصة الجهوية،

  

 للقطاع كبيرا حيزا سيخصص الجهوية تنميةال في الخاص القطاع مساهمة تحليل فإن لذلك، نتيجة

. إجماال المغرب في الخاص القطاع حول الحديثة واإلحصائيات الدراسات قلة إلى بالنظر الصناعي،

 سنة في للتخطيط السامية المندوبية أجرته الذي االقتصادي اإلحصاء عموما استثنينا وإذا

 القطاعات مختلف في تعمل التي غربيةالم المقاوالت مجموع جرد من مكّن والذي ،2000/2001

 التنموية السيرورة ضمن الخاص للقطاع االقتصادي الوضع تحديد الصعب من فإنه ،62االقتصادية

 التجارة وزارة بحث هو الجانب، هذا بخصوص شموليةً، للمعلومات مصدر أكثر فإن لهذا،. الترابية

  .المغربية الصناعية المقاوالت حول والصناعة

  

 شريكا يصبح أن من األخير العقد خالل شهدها التي الدينامية بفضل الخاص القطاع نتمك لقد

 بتوفر رهينا يبقى القطاع هذا توسع أن إال. للجهات واالجتماعية االقتصادية التنمية في استراتيجيا

 اكالشب نظام إرساء وساعد. الدولية المنظمات تقارير في الضوء عليها ُسلِّط ما عادة مسبقة شروط

 المركزي تنظيم اعتماد من مكن كما المساطر، تبسيط على لالستثمار الجهوية والمراكز الوحيد

 الصعيد على وخاصة األعمال، مناخ في بقوة حاضرة تزال ال الضعف مكامن بعض أن إال لالستثمار،

  .الجهوي

  

                                                            
 بعين األخذ يتم لم بينما المستخدمين، عدد حسب المقاولة وحجم النشاط وقطاع المقاوالت  جدتوا مكان تحديد على االقتصادي اإلحصاء ركز 62

  .المضافة والقيمة االستثمار حيث من السيما للمقاولة، االقتصادي األداء االعتبار
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 شقه في خاصة الجهوية، التنمية مسلسل في الخاص القطاع بدور اإلحاطة سنحاول الفصل، هذا في

 أداء إلى ذلك بعد لنتطرق الجهوي، بعده في الخاص القطاع تقديم على البداية في وسنعمل. االقتصادي

  . الخاص القطاع تطور دون تحول التي المعيقات سنتناول األخير، وفي. القطاع هذا

  الجهوية التنمية في الخاص القطاع مساهمة. 1
 تهدف التي والمؤسساتية والمالية االقتصادية اإلصالحات من ةمجموع األخير العقد خالل المغرب شهد

 هذه مكنت وقد. المقاوالت وتشجيع االقتصادي النشاط لتطوير المالئمة الظروف توفير إلى

 نظام شكل كما. الوطني الصعيد على األعمال مناخ تحسين من للشك، مجاال يدع ال بما اإلصالحات،

 المساطر تسهيل نحو نوعية قفزة لالستثمار، الجهوية المراكز إحداث إطار في المعتمد الوحيد، الشباك

  .الخاص القطاع تشجيع إلى تهدف التي اإلدارية

  

 المقاوالت عليها تهيمن التي اإلنتاجية، القطاعات جعل من التدابير هذه مكنت النتائج، حيث ومن

 التنافسية، بعوامل المرتبطة الصعوبات من بالرغم وذلك اإلجمالي، الداخلي الناتج بثلثي تساهم الخاصة،

  .األعمال مناخ على تؤثر التي الخاصة والظروف األساسية التحتية والبنيات التكوين كمجال

 استراتيجيات في األولى الدرجة من مساهما ديناميته، بفضل الخاص، القطاع أصبح ذلك، على عالوة

 التي) سنوات عدة منذ يالحظ كما( 63الستثمارا نسبة تزايد استمرار بفعل االقتصادي، النمو تشجيع

 إلى أيضا ذلك في الفضل ويرجع. 2006 سنة نهاية في اإلجمالي الداخلي الناتج من %20 تجاوزت

 إلى بمنافسيه، مقارنةً المغرب يوفرها التي الميزات جلبتها التي األجنبية المباشرة االستثمارات توسع

 مجال في النامية الدول بلغته الذي المتوسط بكثير يفوق المغرب جعل مما الخوصصة، عمليات جانب

 واألشغال البناء قطاعات نشاط إلى باألساس الدينامية هذه وتعزى. األجنبية المباشرة االستثمارات

  . األخيرة السنوات في كبيرا نموا شهدت التي التحويلية، والصناعات والخدمات العمومية،

  

 القطاع في التشغيل أن فوق فما سنة 15 أعمارها البالغة النشيطة الساكنة يةبن دراسة خالل من ويتبين

 في %98 إلى النسبة هذه وتصل). 1.1.4 بياني رسم( التشغيل إجمالي من %90 يشكل الخاص

 المندوبية أعدتها التي التشغيل إحصائيات تشير كما. الحضري الوسط في %81 مقابل القروي الوسط

 القطاع مساهمة وتبقى. 2008و 2000 سنتي بين يذكر تغيرا تسجل لم البنية هذه أن للتخطيط السامية

 حيث من واحدة مئوية بنقطة سوى تتزايد لم أنها من بالرغم مهيمنةً الفترة هذه خالل 64الخاص

  . 2000 سنة %89 مقابل 2008 سنة %90 حوالي لتبلغ النشيطة، الساكنة تشغيل في المساهمة
                                                            

  .العمومية والمؤسسات راتاإلدا واستثمار الثابت للرأسمال اإلجمالي التكوين مجموع بين الفارق عموما الخاص االستثمار يمثل 63
  .للفوسفاط الشريف كالمكتب الخاص، القطاع ضمن العمومية المؤسسات بعض اإلحصائيات هذه تشمل 64
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 لألنشطة الواضح التمركز الخاص بالقطاع المتعلقة االقتصادية المؤشرات تبين الجهوي، الصعيد وعلى

 تطوان-وطنجة عبدة-ودكالة الكبرى، البيضاء الدار: هي المغرب من جهات خمس في االقتصادية

 مكانيا بكونه يتسم التمركز هذا فإن ولإلشارة،. بولمان- فاس وجهة زعير- زمور-سال- والرباط

 موقعها، وحسب فيه تشتغل الذي القطاع حسب المقاوالت تصنيف خالل ومن. واحد آن في وقطاعيا

 لمختلف االقتصادية األنشطة أغلبية على تستحوذ التي هي الخمس الجهات مراكز األقاليم أن يتضح

  . القطاعات

  

 2000 سنتي بين التحويلية الصناعات قطاع مقاوالت لدى أجري الذي اإلحصائي البحث تحليل ويمكّن

 الدار جهات تستحوذ جهة، فمن). 2.1.4 بياني رسم( أفضل بشكل الواقع بهذا اإلحاطة من 2008و

 النشاط على بولمان- وفاس زعير-زمور-سال- والرباط تطوان-وطنجة عبدة-ودكالة الكبرى البيضاء

 أن شأنها من التي التكتل اقتصادات ظهور عنه ينتج مما القطاعات، لمجموع بالنسبة الوطني الصناعي

 الجهات من القادمين المهاجرين تدفق حدة من الرفع وإلى الجهات بين الفوارق تكريس إلى تؤدي

 الصناعات في العاملة المقاوالت توزيع ظل أخرى، جهة ومن. المناطق هذه تستقطبهم والذين األخرى،

 ولعل). 2.1.4 نيبيا رسم( الجهات معظم في تغيير دون نسبيا ،2008و 2000 سنتي بين التحويلية،

 واإلغالق المؤقت التوقف حاالت تزايد جانب إلى المقاوالت إنشاء وتيرة ضعف عن ينم الوضع هذا

  . النهائي
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 الهيكلة إعادة إلى ترمي التي تلك منها خاصة الدولة، تبذلها التي الجهود من وبالرغم السياق، نفس وفي

 أن ذلك. محدودة الجهوية االقتصادية التنمية في الخاص القطاع مساهمة تزال ال القطاعي، واإلدماج

 بالناتج قياسها يتم التي واالقتصادي، االجتماعي والرفاه الصناعية المقاوالت كثافة بين اإليجابية العالقة

 الصناعي النشاط بهيمنة تتسم التي الجهات على إال تنطبق ال ،2007 سنة للفرد اإلجمالي الداخلي

-زمور-سال- والرباط تطوان- وطنجة الكبرى البيضاء الدار جهات منها خاصة ،)3.1.4 بياني رسم(

 الجهود تكثيف يتطلب مما أهمية، أقل -تأكيد بكل - تظل العالقة هذه فإن الجهات، باقي في أما. زعير

  . الجهات بعض في الخاص بالقطاع الدفع إلى الرامية
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 المقاوالت وحيوية اإلنتاج قطاع أداء لقياس مناسبة أداة مقاوالتال خلق دينامية تعتبر أخرى، جهة ومن

 الخاصة النسب تعتبر لذا،. قدراته ودعم الخاص القطاع تشجيع إلى الهادفة اإلجراءات وفعالية

 مؤشراٍت مؤقتا الموقّفة تلك أو المعلّقة المقاوالت وعدد المغلقة والمقاوالت المحدثة الجديدة بالمقاوالت

  .األبعاد بهذه اإلحاطة في تساعد

  

 ذات األنشطة من المزيد يعني جديدة مقاوالت إنشاء أن مفادها فكرة على المقاربة هذه وتنطوي

 توزيع وإعادة الشغل فرص كخلق معا، واالجتماعي االقتصادي المستوى على اإليجابية التأثيرات

 المقاوالت إغالق يشكل قد المقابل، في. السكان عيش مستوى وتحسين الفقر حدة وتقليص الموارد

 الفاعلين مختلف على سيئة واجتماعية اقتصادية آثار له تكون أن المحتمل من إذ للقلق، مثيرا مؤشرا

. السواء على والوطنية المحلية التنمية إلى يسيء أن شأنه من مما المجتمع، وفي الوطني التراب في

 للدول الحالية التوجهات وراء الدافع نسبيا، كل،تش العوامل هذه أن إلى الصدد هذا في اإلشارة وتجدر

 ومختلف والمقاوالت الدولة بين المباشرة الشراكة أشكال تعزيز إلى الرامية المحلية وللسياسات

  .مستدام اقتصادي نمو تحقيق أجل من المحلية اإلدارة مستويات
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 ويعزى. األخيرة السنوات لخال واضحا انتعاشا الصناعية المقاوالت إنشاء وتيرة عرفت المغرب، وفي

 وتخفيض لالستثمار الجهوية المراكز وإنشاء اإلدارية المساطر تسهيل إلى كبير، حد إلى االنتعاش، هذا

 Doing" 2008 األعمال أنشطة ممارسة تقرير انظر( المقاوالت بإحداث المرتبطة التكاليف

Business 2008" .(530 حوالي إنشاء تم إذ الصدد اهذ في كبيرة دينامية ُسجلت ،2002 سنة ففي 

 جهة في أما. الكبرى البيضاء الدار جهة في نهائية بصفة مقاولة 110 إغالق مقابل صناعية مقاولة

 واحدة شركة أوقفت حين في مقاولة 18 عن يقل ال ما إنشاء تم فقد حسن، بني- الشراردة-الغرب

 إنشاء إلى يشير مما المحدثة، والتالمقا عدد في إيجابي صافي رصيد تحقيق تم وبذلك،. نشاطها

 الرصيد، هذا أن إلى اإلشارة وتجدر). 4.1.4 بياني رسم( الجهات مختلف في جديدة إضافية مقاوالت

 ألخرى، جهة من كبيرة بدرجة يختلف أنه إال المغرب، جهات لمجموع بالنسبة إيجابيا كونه من بالرغم

 إلنشاء المتوفرة بالمؤهالت وكذا 65النشاط تغيير دىوم الجهة في التصنيع بدرجة رهينا يظل أنه كما

  . األساسية التحتية والبنيات الصناعية بالمناطق تتعلق والتي المقاوالت،

 
 بالسنة مقارنة الصناعية المؤسسات عدد في واضحا تراجعا 2008 سنة سجلت ذلك، من النقيض وعلى

 وقد. صناعية مؤسسة 7.841 إلى 8.230 من لينتقل %5 بنسبة العدد هذا انخفض إذ قبلها، التي

 الوطني الصعيدين على االقتصادية الوضعية عرفتها التي الصعوبات عن ناجما التراجع هذا يكون

 33 بحوالي المؤسسات، من عدد أكبر إنشاء الكبرى البيضاء الدار سجلت فقد جهويا، أما. والدولي

 تطوان-وطنجة أزيالل-تادلة جهات وفي. الجهة نفس في نهائيا مؤسسة 250 إغالق مقابل مؤسسة،

 عرفت أنها ذلك من األدهى بل ،2008 سنة جديدة مؤسسة أية إنشاء ُيسجل لم تاونات،-الحسيمة-وتازة

 مكنها إيجابيا أداًء الجنوب وجهات درعة-ماسة- سوس جهة وعرفت. المؤسسات من العشرات إغالق

 اإليجابي الصافي الرصيد بلغ إذ ،2008 نةس المؤسسات إنشاء حيث من األولى المرتبة احتالل من

 .الثانية في 173و األولى في 156 بها المحدثة المؤسسات لعدد
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 قطاعي منها خاصة المنال، سهلة قطاعات إلى التوجه المقاوالت أرباب يفضل األسواق، إلى الولوج وصعوبة بالمنافسة ترتبط لعوامل نظرا 65

  .والعقار الخدمات
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 اإلنتاجي النسيج على والمتوسطة الصغرى المقاوالت هيمنة االعتبار في وأخذا ذلك، جانب إلى

. المقاوالت خلق في الرسمي طاراإل محل المهيكل غير القطاع بحلول مهدد األخير هذا فإن المغربي،

 %18 نسبته بلغت المهيكلة غير للبنيات كبيرا تزايدا الصدد هذا في الوطنية اإلحصائيات أظهرت فقد

 الذي اإلزاحة أثر حول تساؤالت عدة الوضعية هذه وتطرح. 2007 إلى 1999 من الممتدة الفترة في

 على سلبا يؤثر كما واالجتماعي، االقتصادي نموها تعزيز في تساهم قد مهمة ثروة من الدولة يحرم

 في المتواجدة للمقاوالت مريحا مالذا تصبح المهيكلة غير البنيات فإن لهذا،. للسوق التنافسي التوازن

 وحرمان المحلية الجبائية المداخيل إضعاف إلى يؤدي قد مما نشاطها، أوقفت قد التي أو صعبة وضعية

  .للثروة مهم مصدر من البلد

  الجهات حسب الصناعية المقاوالت أداء. 2
 مؤسسة 8.000 حوالي التحويلية الصناعات مجال في العاملة المؤسسات عدد بلغ ،2008 سنة في

 المقاوالت بهيمنة يتميز الذي القطاع، هذا وُيشغّل. أشخاص 10 بها العاملين عدد يفوق صناعية

 القيمة في %13 بواقع ويساهم المغرب، في العاملين مجموع من %12 يفوق ما والمتوسطة، الصغرى

  . المملكة صادرات في %50 وبواقع الوطنية المضافة
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 الدروس من مجموعة استخالص يمكن األخيرة، العشر للسنوات اإلنتاجي النسيج تحليل خالل ومن

 كل مساهمة جانب إلى المحققة، واإلنجازات وداخلها الجهات بين والفوارق الصناعي النشاط بنية حول

  .الثروات خلق في جهة

  

 على تعتمد تراتبية دراسة إعداد تم الصناعي، األداء مستوى على الجهوية للتفاوتات كمي بتحديد وللقيام

 هذه نتائج أبرز ومن). القسم هذا نهاية في البيانية الرسوم انظر( الماكرواقتصادية المؤشرات من العديد

  : الدراسة

 األول، القسم في ذكره سبق كما الصناعية، المقاوالت ددع عرف: الصناعية المقاوالت عدد •

 الوطني الصناعي القطاع هيكلة إعادة نتائج كإحدى األخيرة السنوات خالل ملحوظا تراجعا

 الكبرى البيضاء الدار جهة وتساهم). 2007 بسنة مقارنة 2008 سنة %5 بنسبة تراجع(

 جهة في األخيرة هذه من %10 تستقر فيما المؤسسات، هذه مجموع من %34 بنسبة

 %7و بولمان،- فاس وجهة زعير-زمور-سال-الرباط جهة من كل في %8و تطوان- طنجة

) %37( المؤسسات من الباقية النسبة الجهات باقي وتتقاسم. درعة-ماسة- سوس جهة في

 القطاع أداء أن إال المؤسسات، عدد في التراجع هذا من وبالرغم. الوطني المستوى على

  . العموم على ُمرضيا انك الصناعي

 لوحدها تطوان-وطنجة عبدة-ودكالة الكبرى البيضاء الدار جهات تساهم: الصناعي اإلنتاج •

. التوالي على %9و %13و %50 بنسب أي الوطني، الصناعي اإلنتاج من %72 بنسبة

 األنشطة بفضل خاصة بارزة إنجازات تحقيق الصناعي اإلنتاج شهد ،2008 سنة وفي

). %10( الغذائية والصناعات) %15( المعدنية واألنشطة) %25( الكيماوية وشبه الكيماوية

 بني-الشراردة- والغرب تاونات-الحسيمة- تازة جهتي وباستثناء األخير، العقد هذا وخالل

 نمو نسب الجهات كافة شهدت فقد التوالي، على %2و %3 بواقع تراجعتا اللتين حسن،

  . عبدة- ةدكال جهة في أعالها سجلت إيجابية

 رقم فإن اإلنتاج، ببنية ما نوعا شبيهة الصناعية الصادرات بنية لكون نظرا: الصادرات •

 البيضاء والدار عبدة-دكالة: الثالث الجهات نفس في اآلخر، هو يتمركز، الصادرات مبيعات

). 1.2.4 بياني رسم( التوالي على %13و %29و %33 بنسب تطوان-وطنجة الكبرى

 300 بها الصناعية الوحدات عدد يتجاوز ال التي عبدة،- دكالة جهة قتحق ،2008 سنة ففي

 حوالي تتواجد حيث الكبرى البيضاء الدار جهة في المحققة تلك تفوق إنجازات وحدة،

- عبدة-دكالة لجهة الصناعي اإلنتاج أن إلى اإلشارة وتجدر. صناعية مؤسسة 2.500

 2000 سنتي بين %16 بلغ سنوي بمعدل كبيرا ازدهارا عرف قد - للتصدير الموجه
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 الوطني الصناعي اإلنتاج في الجهة هذه مساهمة أن كما). 4.2.4 بياني رسم( 2008و

 للمكتب المنجمية األنشطة إلى باألساس النتيجة هذه وتعزى. %52 بلغ قد للتصدير الموجه

 . األصفر الجرف منطقة في للفوسفاط الشريف

 ارتفاعا االقتصادي، النشاط الزدهار رئيسيا عامال كليش الذي االستثمار، سجل: االستثمار •

 القطاعات كافة شهدت والجلد، بالنسيج المرتبطة األنشطة فباستثناء. 2008 سنة ملموسا

 ثالث استحوذت ،2008 سنة وفي. اإلنتاج وآليات واألدوات الثابتة األصول شراء عمليات

- وطنجة) %53( الكبرى البيضاء الدار وهي الصناعية، االستثمارات غالبية على جهات

 هذه في االستثمار لنمو السنوي المتوسط وبلغ). %10( عبدة-دكالة وجهة) %11( تطوان

 2000 من الممتدة الفترة في التوالي على %16,1و %11,6و %12,5 قدره ما الجهات

  ).4.2.4 بياني رسم( 2008 إلى

 نسبته بلغت إيجابيا نموا الصناعي للقطاع اإلجمالي الداخلي الناتج سجل: المضافة القيمة •

 وشبه الكيماوية الصناعات قطاعات في تشتغل التي المقاوالت بفضل وذلك ،2008 سنة 3%

 البيضاء الدار جهة هناك المجال هذا في الرائدة الجهات بين ومن. والمعدنية الكيماوية

 الناتج من %72 قدرها إجمالية بنسبة تساهم التي تطوان-وطنجة عبدة-ودكالة الكبرى

 أعلى الجنوب، جهات جانب إلى عبدة،- دكالة جهة وعرفت. الصناعي اإلجمالي الداخلي

  . التوالي على %10و %11 السنوي معدلها بلغ إذ األخير، العقد خالل للنمو مستويات

 %67 ويرتكز مستخدم، ألف خمسمائة من أكثر الصناعي القطاع يضم: الصناعي التشغيل •

. زعير-زمور-سال-والرباط تطوان-وطنجة الكبرى البيضاء الدار اتجه في العدد هذا من

 سنة %4 بنسبة الشغل مناصب تقليص عن الصناعية المؤسسات عدد تراجع أسفر وقد

 الكهربائية الصناعات وقطاع الغذائية الصناعات وقطاع والجلد النسيج قطاع ويعتبر. 2008

 بها العاملين عدد تراجع إذ السلبي، األداء هذا من معاناةً القطاعات أكثر من واإللكترونية

 الجنوب جهات وباستثناء. 2007 سنة مع مقارنة التوالي على %3و %4و %8 بنسب

 إيجابية تطورات ُسجِّلت حيث درعة-ماسة-وسوس تطوان- وطنجة ورديغة-الشاوية وجهات

 فرص خلق على سلبية آثار الجهات باقي في الصناعي للنشاط كان فقد التشغيل، مجال في

  .2008و 2000 سنتي بين القطاع هذا في الشغل

 الكبرى البيضاء الدار( جهات ألربع الصناعية المؤسسات توزِّع: المستخدمين نفقات •

 مجموع من %80 يقارب ما) زعير- زمور-سال- والرباط عبدة-ودكالة تطوان- وطنجة

 اإلسمية القيمة حيث نم المجّمع هذا ارتفع ،2008 سنة وفي. للمستخدمين الممنوحة األجور
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 الداخلي الناتج نمو نسبة بذلك متجاوزا العاملين، عدد انخفاض من بالرغم %5 بواقع

 حسن بني- الشراردة-الغرب جهات وباستثناء األخير، العقد وخالل. الصناعي اإلجمالي

 قد األخرى الجهات كافة فإن ،%2 بقليل تفوق بنسبة األجور انخفضت حيث أزيالل-وتادلة

  ).5.2.4 بياني رسم( اإلسمية القيمة حيث من مهمة ارتفاعات تسجل

  

- سال-والرباط عبدة-ودكالة تطوان-وطنجة الكبرى البيضاء الدار( جهات أربع أن يتضح وإجماال،

 مستوى على أيضا بل الوطنية، االقتصادية المجّمعات حيث من فقط ليس المهيمنة، هي) زعير-زمور

 والحديدية واإللكترونية والكهربائية الكيماوية وشبه والكيماوية الغذائية الصناعات: القطاعية األنشطة

 فروع بتنوع االقتصادي الصعيد على الرائدة الجهات تتميز وبالفعل،. والجلد النسيج صناعات وكذا

. االستثمارات استقطاب على قدرتها من تعزز قد كامنة ثروة ذاته بحد يشكل مما الصناعية، أنشطتها

 فإن االقتصادية، المؤشرات مختلف تكوين في ضعيف بشكل تساهم التي منها خاصة الجهات، قيبا أما

 الجهات، هذه فإن وإجماال،. األكثر على قطاعين في العموم على منحصرة تظل االقتصادية أنشطتها

 بشكل تالئمها حسن، بني-الشراردة-والغرب درعة-ماسة-وسوس الجنوب جهات من كل تتقدمها التي

  ). والصيد الفالحة( األولي للقطاع التابعة األنشطة ثرأك

  

 التي نفسها هي التحويلية الصناعات أنشطة حيث من المهيمنة الجهات أن يالحظ ذلك، على عالوة

 الذي 6.2.4 البياني الرسم يؤكده ما وهذا. اإلجمالي الداخلي الناتج من الكبرى الحصص على تستحوذ

 ما وحسب. الصناعي الداخلي الناتج في أو اإلجمالي الداخلي الناتج في سواء جهة، كل مساهمة يقارن

 زعير،-زمور-سال-والرباط تطوان-وطنجة الكبرى البيضاء الدار جهات فإن البياني، الرسم هذا يبينه

 مقابل الوطني، الدخل من% 50 على -المتوسط في-تستحوذ اإلجمالية، الساكنة ثلث يفوق ما أي

 الجهات باقي أما. 2007 إلى 2004 من الممتدة للفترة الصناعية المضافة مةالقي من% 75 حوالي

 اإلجمالي الداخلي الناتج من الباقي النصف فتتقاسم نسمة، مليون 20 ساكنتها تبلغ والتي عشر، الثالث

  . التحويلية الصناعات قطاع مداخيل من% 25 سوى تمثل ال فيما الوطني،

  

 يحول فعلي خلل وجود إلى يشير مما سنوات، عدة منذ مستقرة صناعيةال البنية هذه هيمنة ظلت وقد

 عددا أن إال واقعي، غير أمر 66صناعية منطقة إلى الجهات كافة تحويل أن صحيح. الجهة نمو دون

 الهيكلة إلعادة جدية مجهودات من اآلن إلى تستفد لم محلية مؤهالت على يتوفر منها به يستهان ال

  .روريينالض والتأهيل والدعم

                                                            
    .المملكة من مختلفة جهات في صناعيا قطبا 13 بين "Emergence" الجديدة الصناعية اإلستراتيجية تميز 66
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 الصناعية اإلستراتيجية يحدد الذي ،"Emergence" الصناعي اإلقالع برنامج ساهم أخرى، جهة من

 االقتصادية القاطرات دور تلعب أن ُيتوقع واعدة قطاعات لستة االنطالقة إعطاء في للمغرب، الجديدة

  :التالية بالقطاعات األمر ويتعلق للمغرب،

  

 ومراكش وطنجة والرباط البيضاء الدار أقاليم صعيد ىعل: fshoringof-الخدمات ترحيل •

  وفاس؛

  البيضاء؛ الدار جهة صعيد على: الطيران صناعة •

  وتادلة؛ الشرقية والجهة والغرب، فاس،- مكناس جهة في: الغذائية الصناعات •

  أكادير؛ مدينة في الرئيسي القطب إنشاء سيتم: البحر منتجات •

  .جةطن مدينة صعيد على: السيارات صناعات •

  

 مبدأ أن إال. تنافسية امتيازاٍت على المغرب فيها يتوفر التي القطاعات باألساس البرنامج هذا ويستهدف

 األقاليم/الجهات أن ذلك أكبر، تعميقا يستحق كان الترابية المناطق حسب الصناعية األنشطة تقسيم

  .تنافسية كأقطاب المصنّفة نفسها هي الصناعي بنشاطها تاريخيا المعروفة

  

 الجهات داخل كبرى فوارق وجود إلى اإلقليمية الصناعية المعطيات دراسة تشير آخر، سياق وفي

- وطنجة زعير-زمور- سال-والرباط الكبرى البيضاء الدار جهات ففي هكذا،. المهيمنة الصناعية

 داخل الصناعي النشاط من الكبرى الحصة على المستحوذة هي الجهات مركز األقاليم تبقى تطوان،

  ). 8.2.4 بياني رسم( الجهات

  

 إلى تنتقل قد الجهوي المستوى على المسجلة الفوارق أن إذن القول يمكننا هل المعطى، هذا من انطالقا

 الدار صعيد على خاصة باإليجاب، -ما حد إلى -سيكون التساؤل هذا على الجواب اإلقليمي؟ المستوى

 وبنسبة الصناعية المضافة القيمة من 76% بواقع البيضاء الدار مدينة تساهم حيث الكبرى البيضاء

 وضعا تطوان،- طنجة جهة في طنجة، عمالة وتعرف. الجهة داخل الصناعي التشغيل فرص من 86%

 %80 وبواقع الصناعية المضافة القيمة في %64 بنسبة تساهم إذ البيضاء، الدار لمدينة نسبيا مشابها

  . الجهة في الصناعي التشغيل نسبة من
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  الخاص االستثمار معيقات. 3
 حد إلى رهيٌن والدولي، الوطني الصعيدين على االستثمار، فرص تشجيع طريق عن النمو تعزيز إن

 في المغرب انخرط عديدة، دول غرار وعلى لذلك،. االقتصادي النشاط فيه يمارس الذي بالمناخ كبير

 لتحقيق المالئمة الظروف وتوفير االستثمار مناخ تحسين إلى منه ياسع البنيوية اإلصالحات من جملة

  . والطويل المتوسط المدى على واالجتماعية االقتصادية التنمية

  

 على االستثمار أمام عائقا تشكل العوامل من العديد تزال ال المبذولة، الجهود من وبالرغم لكن،

 اإلشارة تمت وقد. إلخ وتربوية، ومالية وتنظيمية ةمؤسساتي عراقيل منها والجهوي، الوطني المستويين

 التجارة وزارة طرف من إعدادهما تم الذين 2007و 2004 سنة تقريري في المعيقات هذه إلى

  .ICA (67( االستثمار مناخ تقييم دراسة من انطالقا الدولي، البنك مع بتعاون والصناعة
 

 

 

  

                                                            
67 Investment Climate Assessment  
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 التالية العوامل تعتبُر 68المقاوالت من %30 يفوق ما ،2007 لسنة اإلحصائي البحث إلى فاستنادا

 على الحصول ،)المقاوالت من %56 حوالي( الضريبة معدل: االستثمار مناخ في رئيسية معيقات

 المنظم غير القطاع طرف من الشريفة غير المنافسة ،)%37( الكهرباء تكاليف ،)%40( العقار

 لهذه أن كما). %31( المستخدمين وتأهيل ينتكو إلى إضافة ،)%32( التمويل من االستفادة ،)35%(

 تكاليف على جهة، من تؤثر، إذ التنافسي، ومحيطها المقاوالت نشاط على مباشر وقع اإلكراهات

 عاملة يد( المقاولة تنافسية عوامل على أخرى، جهة ومن ،)والكهرباء والعقار التمويل( اإلنتاج عوامل

  ).لالمهيك غير والعمل التزوير، مؤهلة، غير

  

 المحاكم خاصة القضائي، بالنظام المؤسساتي الطابع ذات األخرى المؤثرة العوامل بعض وتتعلق

 ويهم). %17( الضريبية اإلدارة مع والعالقات) %27( والرشوة) المقاوالت من %30( التجارية

 إلى النزاعات حل عمليات وتعقّد العقود تنفيذ مساطَر القضائي، بالنظام المرتبطان األوالن، العائقان

 جوانب إلى إضافة قانونية، بمقتضيات العمومية الممتلكات وحماية الرشوة محاربة فعالية مدى جانب

  .أخرى

  

 لسنتي االستثمار مناخ تقييم إطار في المعدين اإلحصائيين البحثين أساس على المقارن، التحليل ويمكن

 وتلك ملحوظا تحسنا شهدت التي تلك الحظةم وبالتالي اإلكراهات هذه تطور تقييم من ،2007و 2004

  ).1.3.4 بياني رسم( تتفاقم تزال ال التي

  

 المنظمة باألحكام المتعلقة تلك ملحوظا، تحسنا تعرف والتي االستثمار، في المؤثرة العوامل أبرز ومن

 ساطروم) نقطة 30 فارق( الضريبية اإلدارة مع والعالقات ،)نقطة 40 فارق( التمويل من لالستفادة

 المقابل، وفي). نقاط 10 من أكثر بفارق( الضريبة ومعدل) نقاط 10 من أكثر بفارق( المقاوالت إنشاء

 وتكوين الكهرباء بتكلفة األمر ويتعلق التزايد، في آخذة األعمال مناخ في اإلكراهات بعض تزال ال

  .رالعقا على والحصول التجارية والمحاكم والنقل والرشوة المستخدمين وتأهيل

 وِقَدمها وحجمها المقاولة بموقع كبير، حد إلى وترتبط، متجانسة غير النتائج هذه أن إلى اإلشارة وتجدر

 صعوبة من أكبر بشكل تعاني الصغرى المقاوالت تزال ال المثال، سبيل فعلى. نشاطها وقطاع

 والكبرى، المتوسطة تالمقاوال أما. القانونية وغير الشريفة غير المنافسة ومن التمويل من االستفادة

 الشغل وقانون والتكوين التربية كنظام بنيوية بعوامل ترتبط تواجهها التي المعيقات أبرز أن فترى

  .إلخ العقار، على والحصول

                                                            
  .والخدمات العمومية، واألشغال والبناء الصناعة،: التالية القطاعات إلى الدراسة شملتها التي المقاوالت تنتمي 68
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. الوطني التراب مجموع عبر متشابهة المغربية المقاوالت تواجهها التي المعيقات تظل العموم، وعلى

 وفي فمثال،. أهميتها حسب وترتيبها المعيقات هذه حدة حيث من فقط بينها ام في الجهات وتختلف

 المقاوالت من %57 يقارب ما اعتبرت ،2004 االستثمار مناخ بتقييم الخاص اإلحصائي البحث إطار

 قيامها دون يحول كبيرا عائقا العقار على الحصوَل تطوان-طنجة جهة في المستقرة الصناعية

 من بأكثر الكبرى البيضاء الدار ثم %56 تفوق بنسبة بولمان- فاس جهة قاوالتم تليها بأنشطتها،

25% .  

  
 المتكررة، اإلشكالية هذه انتشاَر 2007 لسنة االستثمار مناخ لتقييم اإلحصائي البحث نتائج وتؤكد

 هذه وتبين. المغرب في المقاوالت أرباب تؤرق التي اإلكراهات بباقي مقارنة العقار أهمية إلى وتشير

 بولمان-فاس جهة تليها المقاوالت، من %63 بواقع األولى المرتبة تحتل تطوان- طنجة جهة أن النتائج

 هذه من جليا ويتضح). %34( الكبرى البيضاء والدار) %46( زعير-زمور-سال-والرباط) 48%(

) اإلجمالي الداخلي الناتج من %60( الوطني اإلنتاج في أكبر بشكل تساهم التي الجهات أن الخالصة

  ).2.3.4 بياني رسم(العقار مشكل من أكثر تعاني التي نفسها هي
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 بمناخ ارتباطا تعقيدا اإلشكاليات أكثر إحدى تشكل العقار مسألة أن إلى اإلشارة تجدر السياق، هذا وفي

 عقدت إلى اإلشكالية هذه تمثلها التي الصعوبات وتُعزى. المحلية الجماعات تدخل تتطلب والتي األعمال

  . الصناعية المناطق وتصميم لتدبير وحدٍة وغياب المتدخلين وتعدد المغرب في العقار قانون

  

 من بشدة المقاوالت فيها تعاني التي البلدان بين من يصنف المغرب فإن اإلشكالية، هذه انتشار وبحكم

 من عدد في مباشر لبشك المغرب تنافس التي الصاعدة البلدان من العديد فإن ولإلشارة،. العقار قطاع

) %4( تركيا منها نذكر الصناعية، المناطق وتهيئة تأهيل لبرامج االنطالقة أعطت قد المجاالت

  ).3.3.4 بياني رسم( الصدد هذا في ناجحة تجارب حققت التي) %17( والبرازيل

  

  العرض بضعف يتعلق أساسي عامل ينضاف أعاله، المذكورة األسباب على وعالوة المغرب، وفي

 أن 200769 لسنة االستثمار لتقييم اإلحصائي البحث أوضح فقد وبالفعل،. المقاوالت بحاجيات مقارنة

 لعدم نظرا الحالية مساحاتها توسيع إلى الملحة حاجتها عن عبرت قد المغربية المقاوالت من 61%

 إضافة. تهاالحتياجا مناسبة عقارية عروض إيجاد من تمكنت المقاوالت من فقط %30 فيما كفايتها،

 جهة ومن. المقاوالت أرباب نصف أمام آخر كبيرا حاجزا األرضية البقع غالء يشكل ذلك، إلى

 بين الكبرى الفوارق بعض على ينطوي أنه إال تعجيزيا، المتوسط السعر اعتبار من وبالرغم أخرى،

 الطلب في ارتفاعا تسجل التي هي الصعوبات من عدد أكبر تواجه التي الجهات أن ذلك الجهات،

 البيضاء الدار جهة فإن لهذا،). األراضي أسعار ارتفاع تزايد إلى يؤدي مما( كبيرة عقارية ومضاربة

  .بالمغرب األعمال مناخ في الرئيسي العائق بهذا المرتبطة المشاكل كافة يعكس حيا مثاال تعتبر الكبرى

  

                                                            
 المقاوالت من توصية إثر على العقار، قضية على الضوء 2007 لسنة بالمغرب االستثمار مناخ بتقييم المتعلقة ائيةاإلحص البحوث سلطت 69

  .المغربية
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الثاني الجزء  

  االستراتيجية التوجهات
  المتقدمة الجهوية ورش مواكبة وآليات
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  واالجتماعية قتصاديةاال للتنمية رافعة: الجهوي التأهيل: األول الفصل
  

 جانب إلى تمكن، تنظيمية آليات إرساء في يتمثل كبيرا تحديا ترفع أن المتقدمة الجهوية على يتعين

 أشكالها تختلف التي التفاوتات هذه وتهم .الترابية التفاوتات من الحد من المحلية، التنمية استراتيجيات

: 70السامية الملكية للتوجيهات وفقا العمومية طاتللسل اآلني التدخل وتتطلب الجهات من كبيرا عددا

 لن الجهوية فالتنمية. والجهات المركز بين للسلطات، جديد توزيع مجرد في الجهوية اختزال ينبغي ال"

 الوجه على لمؤهالتها، جهة كل استثمار تالزم على قامت إذا إال وطني، طابع وذات متكافئة تكون

  ".موحد مغرب في المناطق، بين والتالحم للتكامل المجسد للتضامن، ناجعة آليات إيجاد مع األمثل،

  

 الحقيقي السياسي األثر تحقيق من النطاق، واسع مهيكال ورشا بصفتها المتقدمة، الجهوية تتمكن ولن

 ظروف في ملموسا تغيرا معقولة، زمنية فترة غضون في السكان، يستشعر لم ما منها المتوخى

 االجتماعي للتأهيل مشروع إرساء الضروري من أنه للجهوية االستشارية لجنةال ترى لهذا،. معيشتهم

 الجهوية ورش فإن وبالفعل، .اإلصالح الستراتيجية رئيسيا محورا ويشكّل المملكة جهات كافة يشمل

 بين الديمقراطي الرابط تقوية إلعادة حديثة استجابة مجرد ليس الجاللة صاحب إليه دعا الذي المتقدمة

 لتعزيز حقيقية رافعة كذلك يعد بل للمناطق، المستدام النمو ولتحفيز الوطنية الترابية المكونات فمختل

 الحاجة هذه وأمام. للمجتمع السريع التطور يدعمه الذي االجتماعي والتالحم اإلنسانية األواصر هذه

 بالدولة، مدعومة المحلية، اتالجماع بأن االقتناع تمام مقتنعة للجهوية االستشارية اللجنة فإن المتزايدة،

 والحد للحاجيات مالئمة حلول وإيجاد الصحيح النحو على الجهود الستثمار فعالة أداة تشكل أن يمكن

 التوجه يؤكد الجهوية مشروع فإن العملية، هذه خالل ومن. المحلي المستوى على االختالالت من

 مقاربة البشرية التنمية جعل إلى يهدف والذي ،2005 سنة منذ المملكة فيه انخرطت الذي الطموح

  .وتحسينه وتقويمه العمومي األداء لتصحيح كبرى وطنية وقضية االجتماعية للهندسة جديدة

  

 عملية، رؤية وفق القيام، إلى للجهوية االستشارية باللجنة دفعت التي االعتبارات أبرز إذن هي تلك

  .تأهيلال لعملية المالية التكلفة تقييم يشمل مفصل بعمل

  

 األولويةَ سيعطي انتداب، فترتي خالل ينجز أن يتعين الذي االجتماعي، التأهيل مشروع فإن ولهذا،

 تهم والتي الجهات بين الموجودة واالقتصادية االجتماعية الفوارق بأهم المتعلقة التنموية للقضايا

 والتعليم الصحة بقطاعات األمر ويتعلق االجتماعي، والرفاه البشرية بالتنمية أساسا المرتبطة القطاعات

                                                            
  .2010 يناير 3 بتاريخ السامي الملكي الخطاب من مقتطف 70
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 بحق القطاعات هذه وتمثل. االجتماعي والسكن والكهرباء للشرب الصالح والماء الطرقية والشبكة

 أن إال. مستوياتها كافة على المحلية الجماعات لدن من االهتمام درجات بأقصى تحظى التي المجاالت

 الخصوص على يستدعي االستراتيجي لتدبيرا حيث من ومتطلباتها القطاعات لهذه الشمولي الطابع

 يتسّن لم أنه الصدد هذا في اإلشارة وتجدر. والتنسيق لالندماج كفضاء الجهة مستوى على التدخل

 كفاية لعدم جهة، من نظراً، والثقافية االجتماعية والمرافق األمية مثل مجاالت االعتبار في األخذ

 إعداد أوال تتطلب التي الميادين لهذه الخاصة هميةاأل إلى أخرى جهة ومن المتوفرة، المعطيات

  .المعنية المصالح طرف من بها خاصة وطنية استراتيجيات

  

 للتنمية التقييمية والحصيلة األسس هذه ضوء في االجتماعي للتأهيل المقترحة المنهجية تحديد تم وقد

  .التقرير هذا من األول الجزء في الواردة واالجتماعية االقتصادية

  

 تحديد من أساسا ينبع المجال هذا في اعتماده المقترح النهج فإن التأهيل، لمقاربات الهائل التعدد وأمام

 األساسية واالفتراضات ،)الخ آليات، أية التفاوتات؟ من نوع أي قطاعات؟ أي( األولوية ذات األهداف

 حجم لتحديد تستعمل التي المؤشرات مالءمة مدى من أيضا ولكن المعتمدة، المرجعية والعوامل

 بين للفوارق اآلني القياس إمكانية على الواقع، في المالءمة، هذه وتحيل. الالزمة المالية المخصصات

 المجاالت لمختلف الجهوية السياسات لتأثير أفضل تقييم بغية وذلك المحددة، واألهداف اإلنجازات

  .الترابية

  المستهدفة العجز مكامن خريطة. 1
 للجهات واالجتماعي االقتصادي "األداء" اتسم التقرير، من األول الجزء في ذلك إلى ةاإلشار تمت كما

 على األمر ويتعلق. مؤشرات عدة تؤكده الذي المعطى وهو األخيرة، العشرية خالل التفاوتات بتزايد

  .والتعليم والصحة السكان معيشة وظروف والتشغيل االقتصادي بالنشاط الخصوص

  

 في العجز ومظاهر التفاوتات لقياس واضحة معايير على التأهيل يرتكز أن عينيت الغاية، ولهذه

 المباشر االرتباط ذات األساسية الجوانب يشمل أن أيضا وينبغي. واالقتصادية االجتماعية المجاالت

. حقيقيا انخراطا تحقيقها في المغرب انخرط والتي للتنمية، األلفية أهداف حددتها كما البشرية بالتنمية

 المجاالت على يحيل قياسه، أدوات أحد البشرية التنمية مؤشر يمثل والذي البشرية، التنمية مفهوم إن

 الالزمة للمتطلبات االستجابة أجل من للسكان المعيشية والظروف والصحة التعليم مثل األولوية ذات

  .للمواطنين واالجتماعية االقتصادية للتنمية
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 بالتنمية المتعلقة الرئيسية المجاالت هذه على االجتماعي التأهيل اقتصر فقد المنظور، هذا ومن

 بالكهرباء والتزود الطرقية، والشبكة والتعليم، الصحة، بقطاعات أخص بشكل األمر ويتعلق. البشرية

 التي القاعدة األساسية االجتماعية الخدمات هذه كل وتشكل. االجتماعي والسكن للشرب، الصالح والماء

 والرفاه االقتصادي والنمو البشرية التنمية بمؤشر وثيق بشكل المرتبطة األساسية الحقوق عليها تقوم

  .للسكان االجتماعي

  

 االجتماعية التفاوتات تقليص في يساهم القطاعات هذه في االستثمار أن إلى بالفعل النتائج وتشير

  .أدناه البيانيان نالرسما ذلك يوضح كما البشرية، التنمية تحسين من األرجح، على ويمكن،
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 يجدر الجهوي، للتأهيل الكمي التحديد من تمكن التي األساسية والفرضيات المتبعة المنهجية تقديم وقبل

  .تحديدها تم التي القطاعات في واالقتصادي االجتماعي العجز ومظاهر للتفاوتات خريطة رسم بداية

  الصحية الخدمات من االستفادة

 األول الجزء في استخالصها تم التي والنتائج 71الصحة لوزارة السنوية داراتاإلص دراسة خالل من

 المتصلة المؤشرات كافة مستوى على وأخرى جهة بين كبيرة فوارق وجود يتضح التقرير، هذا من

  .الصحة قطاع في والطلب بالعرض

 هامة فوارق إلى والقروي الحضري الوسطين في الصحية المراكز حسب السكان عدد تقسيم ويشير

 المتوفرة الحضرية الصحية والمراكز الحضرية الصحية للمراكز بالنسبة نفسه واألمر. الجهات بين

. التوالي على مركز لكل نسمة 142.000و 32.000 الوطني معدلها يبلغ التي للتوليد وحدة على

 يفوق ربعها ينماب الحضرية، الصحية للمراكز بالنسبة الوطني المتوسط المملكة جهات نصف وتتجاوز

 في باألساس وتتمثل للتوليد، وحدة على المتوفرة الحضرية الصحية للمراكز بالنسبة الوطني المتوسط

 البيضاء الدار جهة الحال بطبيعة مقدمتها في وتأتي. المرتفعة الحضرية السكانية الكثافة ذات الجهات

 ،)للتوليد وحدة على توفرم حضري صحي مركز لكل نسمة 690.000 نسبة تفوق التي( الكبرى

  .  درعة-ماسة- وسوس تطوان-وطنجة زعير- زمور-سال-الرباط بجهات متبوعة

                                                            
  "أرقام في الصحة" 71  
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 بالنسبة الوطني المتوسط أن إذ القروي، الوسط مستوى على التوزيع في التفاوت نفس ويالحظ

 َرضية،الَم غير الصحية والخدمات االستعجالية اإلسعافات لتقديم تُخصص التي القروية، للمستوصفات

 الصحية والمراكز الجماعية الصحية بالمراكز يتعلق ما في أما. مؤسسة لكل نسمة 20.000 إلى يصل

 لكل نسمة 145.000و 32.000 إلى المعدل هذا وصل فقد للتوليد، وحدة على المتوفرة الجماعية

 القروي المجال بشساعة تتسم التي الجهات أن إلى الصدد هذه في اإلشارة وتجدر. التوالي على مؤسسة

-ماسة- وسوس الحوز-تانسيفت- مراكش جهات في الحال هو كما عجز، نسبة أعلى تسجل التي هي

  .عبدة-ودكالة تاونات-الحسيمة-وتازة درعة

  

 للسكان الصحية االحتياجات لتلبية المبذولة الكبيرة الجهود من الرغم فعلى المستشفيات، يخص ما وفي

 العجز مظاهر بعض هناك مازالت المعقدة، باألمراض المتعلقة دماتوالخ الجراحية العمليات مجال في

 بالنسبة اكتظاظ مصدر تشكل التي المتخصصة، المستشفيات حيث من السيما الجهات، من عدد في

 تفوق بساكنة جهات 5 تزال ال أدناه، 3.1.1 البياني الرسم ذلك إلى يشير وكما. المجاورة للجهات

 حسن بني-الشراردة-الغرب بجهات األمر ويتعلق. متخصصة مستشفيات إلى تفتقر نسمة مليون 5,1

  .تاونات-الحسيمة-وتازة الكويرة-الذهب وواد السمارة-وكلميم

  

 مستشفى لكل نسمة 655.000و عام مستشفى لكل نسمة 302.000 الوطني المتوسط ويبلغ

 وتظل. العالمية الصحة ظمةمن وضعتها التي الدولية المعايير عن بكثير تقل نسبة وهي لالختصاصات،

 مليون 3,2 من ألكثر عامة مستشفيات بسبع الحوز- تانسيفت-مراكش جهة في مرتفعة جد الفجوة هذه

  . نسمة مليوني من ألكثر لالختصاصات واحد مستشفى على تتوفر التي عبدة-ودكالة شخص،

  



 131                                                دراسة عن الجهوية والتنمية االقتصادية واالجتماعية:الكتاب الثالث/اللجنة االستشارية للجهوية
 

  

 إلى بالنظر حقيقية جزع مظاهر وجود الصحة قطاع في التفاوتات دراسة خالل من يتضح وإجماال،

 الخاصة المؤشرات باقي إلى الترابية التفاوتات هذه تمتد أن ويمكن. صحية مؤسسة لكل السكان عدد

  .األسنان وجراحي التخصصات بمختلف واألطباء الممرضين يخص ما في السيما الصحي، بالعرض

  

  التعليم إلى الولوج
 إلى األطفال تمدرس وضعية تشير التقرير، من ولاأل الجزء في استخالصها تم التي النتائج ضوء في

 مستوى على الجهوية التفاوتات إلى الخصوص على تعزى أخرى، إلى جهة من هامة اختالفات وجود

  ).Capacités( بالقدرات يسمى ما أو) Accès( الولوج

  

 فوارق وجود والجهة الدراسي المستوى حسب المدرسي التعليم إحصائيات دراسة خالل من يتبين إذ

 حدة أقل وبشكل التأهيلي والثانوي اإلعدادي الثانوي سلكي في السيما ألخرى، جهة من حدتها تختلف

  .التمدرس تعميم أجل من بذلت التي الكبيرة للمجهودات بالنظر االبتدائي، السلك في

 هذه نكو مرده 72مؤسسة لكل التالميذ عدد حيث من المدارس باكتظاظ المتعلقة التفاوتات أن ويبدو

 العرض بين التوازن تنظيم في االعتبار بعين تؤخذ أن يجب استيعابية طاقة على تتوفر المؤسسات

                                                            
 داخل التربوية والممارسة التعليمية العملية بجودة لإلضرار ئيسيار مصدرا العادية االستيعابية طاقتها يفوق بشكل المدارس اكتظاظ يشكل 72

  .القسم
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 ببناء القيام يتعين حيث العادية؛ طاقتها من أكثر المؤسسات تحميل تجنب وبالتالي التعليم، على والطلب

 .البنايات توسيع أو جديدة مدارس

  

 

  

  الطرقية الشبكة من االستفادة
 كلم 30.400 حوالي 2005 سنة المعبدة الطرق مجموع بلغ والنقل، التجهيز وزارة معطيات اللخ من

 حوالي تشكل المعبدة الطرق أن أي أنواعها، بمختلف الطرق من كلم 57.000 يقارب ما ضمن من

 إضافة يواجه الذي القروي، الوسط في المعبدة غير الطرق غالبية وتوجد. الطرق مجموع من 53%

 تتمكن لم الذي الطرقية التنمية بضعف المرتبطة التأثيرات من جملة بالمجال المتعلقة لصعوباتا إلى

  .كلي بشكل عليه التغلب من المتعاقبة العمومية السياسات مختلف

  

 الرامية المهيكلة المشاريع من كبير عدد إطالق األخيرة العشر السنوات خالل شهد المغرب أن غير

. السيارة الطرق شبكة وتوسيع القروية للطرق الوطني البرنامج خالل من رقيةالط الشبكة تطوير إلى

 لألسر المعيشية الظروف تحسين في تأكيد بكل تساهم أن بالنقل الخاصة التحتية البنيات هذه شأن ومن

  .والخدمات السلع نقل مجال في اللوجستية القدرات وتعزيز القروية المناطق في التمدرس ودعم
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 أو المعبدة غير الطرقية الشبكة جودة حيث من سواء الجهات، بين قائمة الفوارق تزال ال ذلك، ومع

 إلى المعبدة غير الطرق نسبة حيث من) %40( الوطني المتوسط تتجاوز التي الجهات وتتمثل. حجمها

 درعة-ماسة-وسوس) %72( تافياللت-ومكناس) %76( الكويرة-الذهب وادي في الطرق مجموع

 من العديد تداخل إلى الوضعية هذه وتعزى). %61( الشرقية والجهة) %64( السمارة-ميموكل) 64%(

 جهة من المساحة واختالف القروي المجال وشساعة المحيط صعوبة الخصوص على منها العوامل،

  .ألخرى

  

  

  

  والكهرباء للشرب الصالح بالماء التزود
 معالجة بهدف القرب، بسياسات تعرف ومية،الحك السياسات من العديد وضع األخيرة السنوات شهدت

 من مجموعة إعداد إلى السياسات هذه أفضت وقد. والقروي الحضري الوسطين بين التفاوت أوجه

 تزويد برنامج ضمنها من األساسية، الخدمات من القرى ساكنة استفادة تسريع إلى ترمي البرامج

 تعميم إلى يهدفان اللذان الشاملة، القروية بةالكهر وبرنامج للشرب الصالح بالماء القروية الساكنة

 وتحسن مهمة إنجازات تحقيق من مكنا وقد. القروي العالم في والكهرباء الشروب الماء من االستفادة

  .األخيرة السنوات خالل االستثمارات لحجم المتزايدة الوتيرة بفضل العيش ظروف في ملموس
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 للشرب الصالح الماء على يتوفرون ال القروي وسطال سكان ثلثي من أزيد كان ،1996 سنة ففي

 على %96,5و %91 الحيوية المصادر هذه من االستفادة نسبة بلغت ،2010 سنة وفي. والكهرباء

 لألهداف طبقا الحالية، العشرية نهاية مع كلي شبه بشكل الخدمات هذه تعميم المتوقع ومن. التوالي

  .البرامج لهذه المرسومة

  

 مبدأ مراعاة مع القرى سكان حاجيات لتلبية الجهود من العديد بذل تم الترابي، المستوى وعلى

 الجنوب جهات وخاصة والكهرباء، بالماء التزود تعميم من جهات عدة تمكنت لذلك، ونتيجة. المساواة

  .%99و %96 بين ما تتراوح بنسب بولمان-فاس وجهة الكبرى البيضاء الدار وجهة

  

 للشرب الصالح الماء من االستفادة مستوى على أوضح بشكل الفرق يالحظ ذلك، على وعالوة

 تحقيق عن بعيدة تزال ال التي زعير- زمور-سال-الرباط جهة فباستثناء. بالكهرباء الربط مع بالمقارنة

 جهات جميع كهربة معدل يتجاوز ،)%84 إلى الخدمة هذه من االستفادة نسبة تصل حيث( التعميم

 اتخاذ تتطلب التي الجهات فإن وبالمقابل،. الخدمة هذه تعميم قرب إلى يشير مما %96 المغرب

- ماسة- وسوس أزيالل-تادلة: هي الحيوي المصدر بهذا القروية الساكنة إمداد لضمان أقوى إجراءات

- ودكالة الحوز- تانسيفت- ومراكش تاونات-الحسيمة- وتازة الشرقية والجهة تافياللت- ومكناس درعة

  ).مثال كالجبال،( وعرة جغرافية بطبيعة الجهات هذه كل تتميزو. تطوان-وطنجة عبدة
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  الالئق غير السكن ومحاربة االجتماعي السكن من االستفادة
 من %30 كانت ،2002 سنة نهاية ففي. المغرب في كبيرا انتشارا والعشوائي الالئق غير السكن سجل

 540.000 نحو الالئق السكن يف العجز وبلغ. 73الئق غير سكن في تقطن الحواضر في األسر

 الخصوصيات السيما الظاهرة، هذه انتشار تفسر التي العوامل هي عديدة. نفسه العام خالل مسكن

 ووتيرة) الخ الهجرة، وتدفقات القرى سكان نزوح( الديموغرافي والنمو الكبرى للمدن االقتصادية

 واالقتصادية االجتماعية الظروف ةصعوب جانب إلى الطلب مع العقاري العرض توازن وعدم التعمير

  .المساكن هذه في تقطن التي لألسر

  

 تم للمغرب، واالجتماعية البشرية بالتنمية يضّر الذي االجتماعي النقص هذا على التغلب أجل ومن

 االجتماعي السكن ودعم الالئق غير السكن بمحاربة خاصة سياسة تنفيذ في 2003 من ابتداء الشروع

 غير السكن المتوسط، المدى على ومحاربة، 2012 العام أفق في الصفيح دور ىعل القضاء بهدف

  .الوطني التراب عبر المستشري الالئق

  

                                                            
  .للتهيئة تخضع لم التي واألحياء القديم المعماري والنسيج السري والسكن الصفيح دور يشمل 73
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 كبرى تحديات يواجه القطاع هذا يزال ال المجال، هذا في المحققة اإلنجازات من وبالرغم واليوم،

  . المعنية للساكنة الالئق لسكنا ضمان أجل من الحالية االختالالت لتصحيح استراتيجيات وضع تستدعي

  

  

  

 
 غير السكن توزيع يخص ما في الترابية المجاالت بين كبيرة فوارق ثمة الجهوي، المستوى وعلى

 المجموع من %42 من أكثر الكبرى البيضاء الدار جهة تضم الصفيح، بدور يتعلق ما ففي. الالئق

 %13و %23 بنسبة حسن بني- لشراردةا-والغرب زعير-زمور-سال-الرباط بجهتي متبوعة الوطني،

 إعادة يتعين الذين الصفيح دور قاطني من %80 حوالي الثالث الجهات هذه وتحتضن. التوالي على

  . إيوائهم
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 التأهيلي الجهد تقييم هو األساسية الخدمات من االستفادة في التفاوتات خريطة إعداد من الغرض إن

 إلقاء الضروري من الكمي، التحديد عملية في الشروع قبل لكن. العجز أوجه تقليص بهدف المطلوب

  . المتبعة المنهجية حول عامة نظرة

  المعتمدة المنهجية. 2
 التكافؤ عدم االعتبار بعين تأخذ كونها الجهوي التأهيل لتنظيم المعتمدة المنهجية يميز ما أهم من

  . البشرية بالتنمية المباشرة الصلة ذات القطاعات خدمات من االستفادة في المالحظ

  

 وتحديد بتنظيمه المتعلقة الجوانب أن ذلك السهلة، بالمهمة ليس الجهوي للتأهيل مشروع تصميم إن

 على والقضاء واالقتصادية االجتماعية الفوارق تقليص أجل من الالزمة االستثمارات تقييم( حجمه

 الصعوبات من العديد تطرح) األساسية االجتماعية والخدمات التحتية البنيات في المسجلة العجز مظاهر

  .الحقيقية المنهجية

  

 مئوية بنقطة البشرية التنمية مؤشر برفع والكفيلة الالزمة االستثمارات لتقييم أولى مقاربة اعتماد تم فقد

 هذه لتعقّد نظرا المطلوب بالشكل المرجوة النتائج تحقق لم المقاربة هذه أن إال. معينة جهة في واحدة

 الداخلي للناتج الجهوية السنوية النسبة( زمنيا والموزعة التفصيلية اإلحصائية المعطيات وقلة العملية

 السنوي، البشرية التنمية ومؤشر الميزانية، بنود حسب القطاعية واالستثمارات الفرد، إلى اإلجمالي

  ). إلخ
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 معايير على وترتكز ةالمحوري القطاعات استهداف على تعتمد بديلة مقاربة إعداد تم فقد وعليه،

 من أو القدرات حيث من المسجلة العجز مظاهر أبرز على القضاء إلى باألساس وتهدف مرجعية،

 ينبني العجز هذا امتصاص فإن وبذلك،. البشرية التنمية بمؤشر وثيق بشكل والمرتبطة الولوج حيث

 والبنيات الخدمات من لالستفادة متساوية فرصا ترابي، مجال كل في للساكنة، تضمن برامج على

  .األساسية التحتية

  

  :  سيناريوهين اعتماد تم المسعى، هذا لتحقيق الالزمة التكلفة تقييم أجل ومن

 القطاعات في تأخرا تعرف التي بالجهات الخاصة المؤشرات تقريب إلى األول السيناريو يهدف

 على أساسا باالعتماد المقاربة ذهه في المرجعي المعيار تحديد ويتم. الوطني المتوسط من المستهدفة

 مؤسسة لكل السكان لعدد الوطني المتوسط: الصحة قطاع) 1: التالية بالميادين الخاص الحسابي المعدل

 تعليمية مؤسسة لكل التمدرس سن في التالميذ لعدد الوطني المتوسط: التعليم قطاع)  2 صحية؛

 للطرق المتوسطة النسبة: الطرقية التحتية بنياتال قطاع) 3 ؛)وثانويات وإعداديات ابتدائية مدارس(

  .جهة كل في الطرق بمجموع مقارنة المعبدة غير

  

 العجز مظاهر على التغلب من المستطاع، قدر سُيَمكِّن، تقييم على فيرتكز ،الثاني السيناريو أما

 الدولية المعاييَر سكمقيا اعتمدنا الصحة، قطاع ففي. أعاله إليها المشار الثالثة القطاعات في المسجلة

 اعتماد تم التعليم، ميدان وفي. مالئمة صحية خدمات تقدم صحية مؤسسة كل في توفرها الالزم

 الطرقية، الشبكة يخص ما في أما. الدوران ونسبة قسم لكل التالميذ عدد في المتمثلة الوطنية المعايير

 واحدة كل في الطرق مجموع من عبدةالم للطرق العليا الجهوية النسبة بلوغ جهة لكل تحديد تم فقد

  .منها

  

 الصالح الماء من االستفادة تعميم في المتبناة المرجعية األهداف تتجلى القطاعات، باقي يخص ما وفي

 بنفس الهدفين هذين تحديد تم وقد. الالئق غير والسكن الصفيح دور على والقضاء والكهرباء للشرب

  .السيناريوهين كال في الطريقة

 لألسر الخاصة للحاجيات االستجابة بغية السكان لفائدة الالزم الدعم إدراج تم ذلك، على وةوعال

 حساب وتم. والتمدرس الصحية الخدمات من لالستفادة الالزمة اإلمكانيات على تتوفر ال التي المعوزة

 الوطني اإلنفاق ومتوسط الجهوي اإلنفاق متوسط بين الفرق أساس على الصحة مجال في الدعم هذا

 مجال في أما. الثاني السيناريو في الفقيرة، الساكنة مجموع أساس وعلى األول، السيناريو في فرد، لكل

 مليون توزيع مشروع تطبيق إعادة فرضية أساس على للدعم المالي الغالف تقييم تم فقد التمدرس،

  ).انتداب فترتا( التأهيل مشروع فترة طيلة سنويا محفظة
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  ساسيةاأل الفرضيات. 3
 تمكن التي الموضوعية الفرضيات من عدد على االعتماد الالزم من أعاله، المذكورة األهداف لتحقيق

  :الفرضيات هذه أبرز يلي ما وفي. اإلجمالي المالي الغالف تقدير من

 هذه إطار في به القيام تم الذي الحساب أن إذ: الطلب على ال العرض، على المقاربة ارتكاز •

 كان إذا عّما النظر بغض تقديمها الدولة على يتعين التي للخدمات تقييم عن جينت المنهجية

  ال؛ أم العرض مع عمليا يتكافؤ الطلب

 بغرض 2004 لسنة والسكنى للسكان العام اإلحصاء في الواردة الساكنة توقعات إدراج •

 الوسط حسب السكان مجموع التوقعات هذه وتهم: الحاجيات دينامية االعتبار بعين األخذ

 من للسكان المستقبلية اإلضافية االحتياجات تحديد قصد انتداب فترتي أفق في العمرية والفئة

  ألخرى؛ سنة

 القطاعات لجميع بالنسبة جهة لكل) قروي حضري،( الجغرافي الوسط االعتبار بعين األخذ •

 إدماج تم الحضرية، الساكنة أساسا يمس الذي الالئق غير السكن برنامج فباستثناء: تقريبا

 الجهات داخل التجانس عدم االعتبار في يؤخذ حتى القطاعات جميع في الجغرافي الوسط

  التجميع؛ النحياز محتمال مصدرا يشكل قد الذي

 للتربية الوطني الميثاق إليه يدعو كما التمدرس تعميم الحساب عند االعتبار في األخذ •

 األهداف واعتبار التمدرس تعميم :"نجاح" برنامج إطار في له مخطط هو وكما والتكوين

 اإلعدادي الثانوي نهاية في %80و االبتدائي الطور نهاية في %90 السلك بإنهاء المرتبطة

  التأهيلي؛ الثانوي السلك نهاية في %60و

 هذه لقدرات التام االستغالل بمعنى): والصحية التعليمية( للمؤسسات الكامل االستغالل •

 تلميذ، 650 حوالي االستيعابية طاقتها تبلغ إلعدادية بالنسبة ل،المثا سبيل فعلى. المؤسسات

  السقف؛ هذا بلوغها عند بالكامل مستغلة ستكون

 استشفائي سرير كل كلفة متوسط من انطالقا والتعليم بالصحة الخاصة التسيير تكاليف تقييم •

  تعليمي؛ سلك لكل بالنسبة متمدرس تلميذ وكل

 اآليلة والدور العشوائي والسكن الصفيح دور من كال الئقال غير السكن على القضاء شمول •

 للسقوط؛
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 غير السكن على والقضاء للشرب الصالح الماء من االستفادة لتعميم الالزمة التكلفة حساب •

  المعنية؛ العمومية والمؤسسات الوزارية المصالح معطيات على بناء الالئق

 تكلفة من انطالقا الطرقية والشبكة تعليميةوال الصحية المؤسسات لبناء الكلية الكلفة تقييم •

 الوصفية البيانات أوفي االستراتيجية المخططات في الواردة المعطيات على بناء( الوحدة

  ؛)المعنية للوزارات

 لحجم بالنظر معقولة المدة هذه تبدو ذلك، إلى اإلشارة تمت كما: كأجل انتداب فترتي اعتماد •

 .للجهات ستنقل التي تصاصاتاالخ وتزايد سينفذ الذي التأهيل

  

  األول بالسيناريوالخاصةالحسابيةالمنطلقات:1إطار
 

  .األول للسيناريو بالنسبة توضيحها ينبغي التي الحساب عناصر لبعض وصفا يلي ما في نقدم

  المرجعية المعايير. 1

 10 على لمتوسطا في تتوفر معينة ابتدائية مدرسة أن المثال سبيل على لنفترض: التعليم قطاع في •

 بحساب إذن سنقوم. تلميذا 30 المتوسط في لديها قسم كل ويضم 2 يساوي دوران بمعدل أقسام

 أي ابتدائية، مدرسة كل حسب المتمدرسين التالميذ متوسط هو الذي الوطني المرجعي المعيار

 لثانويا والسلك اإلعدادي الثانوي للسلك بالنسبة الحسابية العملية نفس وتجرى. تلميذ 600

 يتعين الذين التالميذ عدد ومتوسط الدوران ومعدل األقسام، عدد متوسط أساس على التأهيلي

  .استيعابهم

 المؤسسات عدد حساب يتم جغرافي، وسط وكل تعليمي سلك بكل الخاص المعيار تحديد وعند

 المعايير ذاوك التمدرس سن في السكان تطور االعتبار في األخذ عبر بناؤها يتعين التي التربوية

  .المرجعية

 السكان لعدد الوطني المعدل حساب في أعاله المبين المرجعي المعيار يتمثل: الصحة قطاع في •

 تحديد ذلك بعد ويتم). والمستشفيات الصحية والمراكز المستوصفات( استشفائية مؤسسة لكل

 بين ملؤه يتعين الذين الفارق أساس على المطلوبة الصحية المؤسسات عدد حيث من االحتياجات

 التوقعات االعتبار في أخذا المرجعي، المعيار يخص ما في الجهة ومعدل الوطني المعدل

 .الجهة حسب الديموغرافية
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  والتمدرس بالصحة المتعلقة المساعدات. 2

 الحضري الوسطين في الصحة على الفرد إنفاق متوسط بحساب أوال نقوم :الصحة مستوى على •

 ويمثل. الجهة حسب الصحة على الفرد إنفاق ومتوسط المعدل هذا بين رقالفا نحسب ثم والقروي،

. الوسطين لكال بالنسبة جهة كل مستوى على المعوزين لفائدة سدها يتعين التي الفجوة الفارق هذا

 على لألسر، المعيشية الظروف في ملموس تغير حدوث عدم فرضية على الحسابات هذه وتبنى

  .االجتماعي التأهيل إلنجاز دةالمعتم الفترة خالل األقل

 في درهم مليون 440 حوالي( محفظة مليون لبرنامج الكلية الكلفة نعتمد: التمدرس مستوى على •

 االجتماعية المميزات على بناء إما نسبي، أساس على الجهات بين التوزيع يتم أن ويمكن). السنة

  .هةالج في الدراسة عن االنقطاع نسبة أو للتالميذ واالقتصادية

  التسيير ميزانية. 3

 في مضروبا استشفائي سرير لكل بالنسبة التسيير كلفة متوسط على نعتمد: الصحة مستوى على •

 ونحصل إنشاؤها، الالزم المستشفيات عدد مجموع وفي صحية مؤسسة لكل األسِّرة عدد متوسط

  .للصحة بالنسبة للتسيير الكلية الكلفة على بذلك

  الصحية المؤسسات عدد x  صحية مؤسسة لكل األسِّرة عدد x سرير لكل سطةالمتو الكلفة            

 تعليمية مؤسسة لكل التالميذ عدد في تلميذ كل كلفة متوسط ضرب حاصل :التعليم مستوى على •

  .للتمدرس بالنسبة للتسيير الكلية الكلفة يعطي ما ،)وثانويات وإعداديات مدارس( إنشاؤها يتعين

  التعليمية المؤسسات عدد x تعليمية مؤسسة لكل التالميذ عدد x تلميذ لكل المتوسطة الكلفة            

 

  الالزم المالي الغالف تقدير. 4
 إلى باإلضافة جهة لكل المخصصة القطاعية الميزانيات مجموع الُمقدَّر الكلي المالي الغالف يمثل

 المالي للغالف تقييما) 1.4.1( اليالمو الجدول ويقدم. والتمدرس الصحة برسم المقدمة المساعدات

 كون مع للحاجيات، إجماليا تقديرا الغالف هذا ويعد. السيناريوهين لكال بالنسبة الدراهم بماليين الكلي

 البرامج من مجموعة االعتبار في يأخذ ال اإلجمالي للحجم تحديدا ويمثل متساوية، األخرى األمور كل

 والمؤسسات الوزارية المصالح طرف من تنفيذها والجاري نالمتباي الزمني الجدول ذات القطاعية

 تتوافق كونها االعتبار بعين البرامج هذه أخذ بالتالي ينبغي الصافية، القيمة ولحساب. المعنية العمومية

  .الجهوي التأهيل مشروع في المرسومة األهداف مع
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  القطاعية المالية األغلفة سيناريوهات: 1.4.1 جدول

 2 السيناريو  1 ناريو السي القطاع

 51.689 26.783   الصحة  

 30.403 21.177   التعليم 

 41.368 12.500  الطرقية الشبكة

  11.113  11.113  للشرب الصالح الماء من االستفادة تعميم

 9.515 9.515  الكهرباء تعميم

 43.918 38.398  الالئق غير السكن على القضاء

 26.517 8.345  والتمدرس للصحة المقدم الدعم

مليار   127.8  المجموع
 درهم

مليار   214.5 
  درهم

  

 برمجة ذي االجتماعي للتأهيل صندوق إحداث للجهوية االستشارية اللجنة تقترح التنفيذ، يخص ما وفي

 به الخاصة التوزيع وكيفيات معايير بدراسة الحق وقت في مختصة لجنة ستقوم فيما السنوات، متعددة

 الموارد وضع االجتماعي التأهيل الخصوص على يميز الذي األولوية طابع يفرض اكم. مدقق بشكل

  .العمومية المالية على تؤثر أن يمكن التي الظرفية التقلبات عن منأًى في الضرورية

  

  ومحدوديتها المقاربة إيجابيات. 5
  :كونها السيما اإليجابيات، من بمجموعة المعتمدة المقاربة تتميز

 االستهداف طريق عن للجهات االستيعابية القدرات وتكييف االختالالت حيحتص من تمكّن •

 االجتماعية والخدمات التحتية، والبنيات والصحة، التربية،( األولوية ذات للقطاعات الواضح

  ؛)األساسية

  الحالية؛ العجز لمظاهر وواضح منسجم تقييم عبر الجهوي للتأهيل ملموسا بعدا تمنح •

  البشرية؛ التنمية ومؤشر القطاعات استهداف بين وثيق، بشكل تربط، •

  للفهم؛ وقابلة سهلة مرجعية معايير تحّدد •

  واضح؛ بشكل األولويات تحّدد •
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  ؛)والتشارك التعاقد( تنفيذها وطريقة أهدافها حسب اإلجراءات تصنيف من تمكّن •

 نتمك منسجمة سيرورة إطار في تدريجي بشكل وذلك المسجل، التأخر استدراك من تمكّن •

  . الجهوي التقارب تحقيق من

  

 على منها المحدودية، عناصر بعض كذلك يطبعها -العرض على المبنية -  المقاربة هذه أن إال

  :الخصوص

  الحاجيات؛ بتقييم يتعلق ما في الجهات وسط المسجلة الفوارق االعتبار بعين األخذ عدم •

  تالكها؛واه وتجديدها التجهيزات بصيانة المتعلقة الجوانب إدراج عدم •

 أو انطالقتها أعطيت التي القطاعية للبرامج المخصصة الميزانيات االعتبار بعين األخذ عدم •

  تنفيذها؛ الجاري

 خالل األسر معيشة ظروف تغير عدم فرضية على للساكنة المقدمة المساعدات تأسيس •

  .الحالية العشرية
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  للميزانية المنظم واإلطار الموارد تأهيل: الثاني الفصل

 عموما، المحلية، الجماعات لدور جديدة لرؤية األسس المتقدمة للجهوية الملكية المبادرة تضع

 الجهات تزويد يتطلب مما واالجتماعية؛ االقتصادية التنمية مجال في الخصوص، على والجهات،

 يةوتنم المقدمة، العمومية الخدمات في الجودة من معين مستوى لضمان الالزمة واإلمكانيات بالموارد

 تحقيق في يساهموا قد الذين اآلخرين الفاعلين كافة ومواكبة جهة، بكل الخاصة االقتصادية المؤهالت

  .الجهوية التنمية

  

  المحلية المالية إصالح ضرورة. 1

  التمويل إلى الجهات حاجة 1.1
 اليةالح الوضعية أن يتضح التقرير، هذا من األول الجزء في الواردة التشخيصية الحصيلة ضوء على

 مشروع لها رسمه الذي الهدف مع بتاتا تتماشى ال جدا، المحدودة مواردها إلى بالنظر للجهات،

  .لها المخصصة الميزانيات في ملّيا النظر إعادة يستدعي مما المتقدمة، الجهوية

  

 يةناح ومن إليها، الدولة تنقلها أن المتوقع من التي باالختصاصات ناحية، من الجهة، حاجيات وترتبط

 والنهوض بالتشغيل أساسا تتعلق التي الذاتية الختصاصاتها وبتطويرها الفعلية بممارستها أخرى،

 الصغرى المقاوالت منها خاصة الخاص، القطاع مقاوالت ودعم المهني والتكوين الترابي، بمحيطها

). إلخ النقل، ،اللوجيستية القواعد الصناعية، المناطق العقار،( جدا الصغيرة والمقاوالت والمتوسطة

 والتنشيط، والتنسيق التجميع في لدورها واعتبارا التنمية في فاعال بصفتها الجهات، ستكون وبالفعل،

 دور تتولى أن عليها سيتعين كما األخرى، المحلية الجماعات إزاء مهامها إطار في الطليعة في

 أفضل تحديد أجل من وذلك الجهات، تحت المنضوية والجماعات الدولة بين العالقات في الُمحاور

  . للموارد أمثل واستعمال للحاجيات

  

  :يلي بما للجهوية االستشارية اللجنة توصي الغرض، ولهذا

 توفير خالل من الجهات مواكبة الدولة على ينبغي: المنقولة باالختصاصات يتعلق ما في •

 بتقييم مختصة لجنة تقوم أن على القانون، في المبدأ هذا إدراج يجب كما. المناسبة الموارد

 الموارد؛ وحجم التكاليف ومستوى االختصاصات لهذه دقيق
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  .للجهات الذاتية الموارد تعزيز: للجهات الذاتية االختصاصات وبخصوص •

  

 شامل إصالح إجراء ضرورة تتضح المتقدمة، الجهوية تطبيق سيولّدها التي الحاجيات إدراج أجل ومن

  :التالية العناصر اراالعتب في يأخذ 74المحلية للمالية

  واالجتماعية؛ االقتصادية التنمية مجال في للجهات الجديدة المهام لتمويل الموارد تنمية •

  ؛ والتضامن المحولة بالموارد الخاصة القواعد تحديد •

  

 لتعبئة وسيلة بوصفها الدولة بها تقوم التي التحويالت على المحلية المالية إصالح يقتصر أن يجب وال

 المالية االستقاللية تعزز أن شأنها من التي الذاتية الموارد تحسين أيضا يشمل أن يجب بل الموارد،

  . للجهات

  

 توزيع إعادة في ذلك، عوض والشروع، الحالي الجبائي الضغط تشديد بتجنب اللجنة توصي ذلك، ومع

 استثناء مع( %26 حاليا المغرب في الجبائي الضغط نسبة بلغت حيث والجهات، الدولة بين الموارد

 الضريبية، النسب تقليص طريق عن الضغط هذا من التخفيف الدولة وتنوي). االجتماعية االقتطاعات

 القيمة على الضريبة أيضا وربما( الشركات على والضريبة الدخل على بالضريبة يتعلق ما في خاصة

  .الجبائية اإلعفاءات وإلغاء الضريبي الوعاء توسيع مع ،)المضافة
 

 لالستقاللية جديدا منظورا العمومي المالي للنظام شاملة قيادة إلى الحاجة أفرزت الصدد، ذاه وفي

 فرض أن ذلك. 75الدولة مع تُقتسم التي الضرائب تطوير على يرتكز المحلية، للجماعات المالية

 حين في -للضرائب الخاضعين األشخاص على الجبائي الضغط سيزيد الجهات لصالح جديدة جبايات

. الجبايات تدبير تعقيد في الزيادة إلى وسيؤدي-بالمغرب التنمية مستوى إلى بالنظر أقصاه بلغ هأن

 الضرائب بعض الدولة معها تقتسم أن هي الجهات لتمويل وسيلة أفضل فإن العوامل، هذه من وانطالقا

 تحدد التي القواعد إصالح طريق عن المردودية تحسين إلى المطاف، آخر في سعيا، حاليا المطبقة

  .المعنية الضرائب وعاء

    

                                                            
. نوعية قفزة ،2009 سنة  إلى يرجع الذي آخرها، شكل ،1976 سنة منذ التعديالت بعض المحلية الجماعات لمالية المنظمة األحكام عرفت 74

  .التقنية الجوانب إال تهم لم العموم على التعديالت هذه أن إال
 العمومية للمالية الجديدة الحكامة حول الدولي المؤتمر هامش على ،"المحلية؟ الجماعات لمالية إصالح أي" الرابعة المستديرة المائدة خالصات 75

  .بالرباط 2010 شتنبر 19و 18 يومي والمالية االقتصاد زارةو طرف من نظم الذي فرنسا، وفي المغرب في
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 في التفكير إلى تدفعنا الدولية التجارب فإن والجهات، الدولة بين المقتسمة الضرائب نوع وبخصوص

  .76السيارات على والضريبة االستهالك على المفروضة والضريبة التسجيل رسوم

  

 تزويد -انتقالية كمرحلة- للجهوية يةاالستشار اللجنة تقترح المحلية، المالية إصالح انتظار وفي ولهذا،

  .الممكنة اآلجال أقرب في المتقدمة الجهوية تطبيق في الشروع من تمكّنها مهمة بموارد الجهات

  

  :التالية اإلجراءات بتطبيق اللجنة توصي الهدف، هذا ولتحقيق

 إلى %1 من الشركات على والضريبة الدخل على الضريبة من الجهات حصة من الرفع •

  ؛)درهم مليار 3,3( أدنى حدك 5%

 الدولة بين بالتساوي السيارات على السنوية الخصوصية والضريبة التسجيل واجبات تقسيم •

  ؛)درهم مليار 3,25( والجهات

 160( %25 إلى %13 من التأمين عقود على المفروض الرسم من الجهات حصة رفع •

  ؛)درهم مليون

 المضافة القيمة على الضريبة مداخيل من جزء من دائم، بشكل الجهات، استفادة ضمان •

  .استثمارية لبرامج حصريا الجزء هذا ورصد

  

 ما إلى حاليا درهم مليار 1,5 من للجهات اإلجمالية السنوية الموارد رفع من المقترحات هذه وستمكن

  .الحالية الموارد أضعاف خمسة أي ،)أساس كسنة 2009( درهم ماليير 8 عن يقل ال

  

  للميزانية المنظم راإلطا تحديث 2.1

  والتنفيذ البرمجة أدوات تعزيز 1.2.1
 البنية طابع إلى بالنظر عديدة، سنوات واالجتماعية االقتصادية التنمية مشاريع تنفيذ يستغرق ما غالبا

 والتنفيذ للبرمجة أدوات ويوفر الوضع هذا مع الميزانية إطار يتالءم أن إذن، الطبيعي، من. والرسملة

  . اتالسنو متعددة

  

                                                            
  .السيارات على الخصوصية السنوية الضريبة إلى إضافية ضريبة إحداث الجهات بتنظيم المتعلق 47-96 القانون من 66 المادة نصت 76



 147                                                دراسة عن الجهوية والتنمية االقتصادية واالجتماعية:الكتاب الثالث/اللجنة االستشارية للجهوية
 

 إعداد يتم أن على تنص والتي ،77بها المعمول القانونية المقتضيات تفعيل ينبغي الصدد، هذا وفي
 تتم أن يجب ولهذا،. سنوات ثالث مدى على والنفقات المداخيل كافة برمجة أساس على الميزانية

 المتوسط المدى على النفقات إطار مرجعية حسب فصاعدا، اآلن من السنوات، المتعددة البرمجة

 كافة يجمع المتوسط المدى على للنفقات شامل إطار ضمن إدراجها ليتم حدة، على جهة كل تصيغها

  .التمويل إمكانيات تنسيق مع عنها المعبَّر الحاجيات

 -الجهات على ينبغي واالجتماعية، االقتصادية التنمية في مساهمتها من وللرفع ذلك، على وعالوة

 تطوير دون تحول التي العقبات تجاوز على العمل - المحلية لجماعاتا مستويات باقي شأن شأنها

  : التالية اإلجراءات اعتماد طريق عن وذلك االستثمارية، مؤهالتها

 السنة نهاية في الحسابات حصر قبل الفائض أساس على التجهيز لنفقات المسبقة البرمجة •

  ).n-1(  السابقة

  .مستمرو دائم بشكل التجهيز لنفقات موارد تخصيص •

 التدخل مجاالت تحديد من تمكّن بسيطة معايير وضع مع للميزانيات اقتصادي تبويب اعتماد •

  .المشاريع تنفيذ وتسهيل واضح بشكل

 الميزانية تنفيذ تتبع من تمكّن شاملة بيانات قواعد على اعتمادا الحديث للتدبير آلية إرساء •

  .السنوات المتعددة والبرمجة

  

 هذه وتجّمع. لألداء جهوي تقرير إعداد جهة كل على ينبغي والتقييم، ابعةالمت وألغراض وأخيرا،

 أجل من المالية قانون مشروع مع البرلمان إلى يرفع الجهات أداء حول سنوي تقرير ضمن التقارير

  .الترابي المستوى على الدولة تحويالت استخدام وتتبع تقصي

  

  ولةالد لميزانية المنظم اإلطار مع المالءمة 2.2.1
 الجهوية مشروع بتطبيق ترتبط مهمة مقتضيات على المالية لقانون التنظيمي القانون مشروع نص

  :يلي بما المعتمدة المبادئ تتعلق الصدد، هذا وفي. المتقدمة

: برنامج لكل المخصصة لالعتمادات الترابي بالتوزيع الصلة ذات للمعلومات أفضل قراءة •

  الجهات؛ من جهة لكل بالنسبة الميزانية صعيد على المبذولة الجهود إبراز

                                                            
  المحلية الجماعات مالية بتنظيم المتعلق 45- 08 رقم القانون من 15و 14 المادتين 77
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 وتعزيز المحليين الفاعلين مع والشراكة التعاقد تسهيل أجل من مالئم بشكل الميزانية تقديم •

  المحلية؛ للتنمية خدمة اإلداري الالتمركز

  .الجهوي الصعيد على األداء ومؤشرات األهداف ترجمة •

  

  :ليةالتا األدوات خالل من المبادئ هذه تطبيق وسيتم

 البعد إدراج بمجرد الالممركزة المصالح إلى االعتمادات منح لصالحيات التلقائي التفويض •

  االعتمادات؛ في الجهوي

 االعتمادات استعمال بتغيير يتعلق ما في التدبير على للمشرفين أكبر اختصاصات منح •

 ولنفس البرنامج لنفس التابعة العمليات/المشاريع بين وما العملية،/المشروع بنفس المتعلقة

  البرنامج؛ بنفس المعنية الجهات بين ما وكذا الجهة،

 طريق عن ممركزةالوال المركزية المصالح بين ما العالقات على التعاقدية الصبغة إضفاء •

  .التدخالت من المنتظرة والنتائج العملية األهداف وتوضيح المسؤوليات سلسلة تحديد

  

 تنهجها التي الالتمركز لسياسة جديد زخم إعطاء المالية لقانون التنظيمي القانون مشروع بذلك ويتوخى

 مالئمة أدوات يضع أن أيضا المشروع هذا على أن للجهوية االستشارية اللجنة ترى ذلك، ومع. الدولة

  :خالل من الجديدة، الترابية المالية للحكامة

 موازاة الموارد وتحويل بيةالترا ومستوياتها الدولة بين الجبائية الموارد تقاسم مبادئ إدراج •

  االختصاصات؛ نقل مع

  المالية؛ والموازنة التضامن مبدأ إرساء •

 لها التابعة المحلية والجماعات للجهات الدولة تقدمه الذي الدعم سياسات لتقييم قواعد وضع •

  ؛)التعاقد(

  ت؛والجها الدولة بين العالقات تنظم والتي المالية للمساطر المنظمة المقتضيات إدماج •

  .الجهوية االستراتيجية لألهداف وفقا سنوات عدة مدى على استثمارية برمجة وضع •
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  المساطر تعديل. 3.1

  التنفيذ مساطر تبسيط 1.3.1
 تنفيذ مساطر تبسيط يعتبر استيعابها، ومعدالت المحلية الميزانيات إمكانيات وتعزيز تشجيع أجل من

 طريق عن أكبر بشكل المحلية اإلدارة ومساءلة مراقبةال نقاط بتقليص وذلك ضروريا، إجراًء النفقات

  .الداخلية للمراقبة آليات إعداد

  

 تنفيذ مساطر في تتدخل التقرير، هذا من األول الجزء في الوارد التشخيص في ذلك إلى أشير وكما

 إنفاق أي إنجاز فإن لذا،. العمومي والمحاسب بالصرف اآلمر: سلطتان المحلية الجماعات نفقات

  .الجماعي القابض أي الجماعة، عن خارجة مصالح) الدين وصحة االلتزام( تأشيرة تطلبي

  

 الشرعية منطق من توجيهها وإعادة الجهات نفقات لمراقبة المعمق اإلصالح عبر المساطر تبسيط ويمر

 تعزيزو المسبقة المراقبة إلغاء إلى حتما سيؤدي مما بالتدبير، المكلفين مساءلة منطق نحو القانونية

  .األداء وتقييم االفتحاص ومراقبة البعدية المراقبة عمليات

  

 وتدعيم المسؤوليات سلسلة لتحديد اإلداري التنظيم إعادة المساطر تبسيط يستدعي ذلك، جانب وإلى

 بالتدبير المكلفين مساءلةَ للجهات العمومية األنشطة شفافية تعزيز يتطلب إذ األداء، طريق عن القيادة

  .تائجالن بشأن

  

 من للنفقات فعال تنفيذ يواكبه لم إذا مهم أثر له يكون لن الجهات ميزانيات رفع أن فيه شك ال ومما

  .البشرية للتنمية الوطنية المبادرة مستوى على لوحظ كما معقولة، إنجاز نسب على الحصول أجل

  

 إلى المراقبة نقل هو نفسه يفرض الذي الرئيسي التوجه أن للجهوية االستشارية اللجنة ترى ولهذا،

 مدى تقييم أجل من األداء افتحاص آلية وتعزيز) Internalisation du contrôle( الداخلي المستوى

 تقليص ومن النفقات تنفيذ مسطرة سالسة ضمان من المقاربة هذه وستمكن. المرسومة األهداف تحقيق

  .واآلجال التكاليف
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 تقليص حيث من مشجعة نتائج العمومية المؤسسات على المطبقة المساطر أعطت المثال، سبيل فعلى

 ميزانياتها، لتنفيذ المرتفعة النسب من جليا يظهر ما وذلك الميزانيات، استيعاب وبالتالي التنفيذ آجال

  .سنويا %90 حوالي إلى تصل حيث

  

 بل ط،فق النفقات مراقبة طريقة على يقتصر أن يجب المساطر تبسيط مجال أن يعني ال هذا أن إال

 منح إجراءات تبسيط إلى باألساس يسعى وأن العمومية، الصفقات تنظم التي اآللية أيضا يمس أن يجب

  .لالقتناءات الرقمي والتدبير الصفقات هذه وتنفيذ

  

 من صنف لكل للمساطر دالئل بإعداد يوصى بالصرف، اآلمرة المصالح مهام ولتسهيل وهكذا،

  .العمومية بالصفقات الخاصة والوثائق لتحمالتا دفاتر نماذج إلى إضافة النفقات،

  

 تحصيل تاريخ بين الفاصلة الفترة تمديد إلى أيضا اإلدارية المساطر تعقيد يؤدي ذلك، على وعالوة

 ترى ولهذا،. بالنفقات المرتبطة العمليات تنفيذ على سلبا يؤثر مما رصدها، وتاريخ الميزاينة مداخيل

 منها خاصة الموارد، إنجاز طرق أيضا يشمل أن يجب المساطر تبسيط أن للجهوية االستشارية اللجنة

 من الجهات ستتمكن المخصصات، على التسبيقات نظام وبإعداد. الدولة تحويالت من المتأتية تلك

  . الميزانية تقديرات تحقيق نسبة في زيادة وبالتالي السنة، بداية منذ الميزانية تنفيذ في الشروع

  

  :يلي ما إلى المساطر إصالح يهدف أن يجب وإجماال،

  واالقتصادية؛ االجتماعية التنمية في الجهات مساهمة  تعزيز •

  واالجتماعي؛ االقتصادي المستوى على النفقات مردودية من الرفع  •

  .المحلية المالية الحكامة مستوى تحسين •

 

  المرحلة االعتمادات تصفية  2.3.1
 الجماعات ميزانيات فائض تراكم في كبير بشكل ذلك، إلى أشير كما المرحلة، االعتمادات تساهم

 فعالة آليات بإعداد للجهوية االستشارية اللجنة توصي الخلل، هذا ولتصحيح. مرتفعة جد بنسب المحلية

 المفيدة بالتجربة استرشادا وذلك التنمية، مشاريع تأخير في تتسبب التي المتكررة الترحيالت لتفادي

 بإلغاء - شرط أو قيد دون -  بالقيام األمر ويتعلق. 2006 سنة دولةال مستوى على أجريت التي

  . المالية السنوات من معين عدد خالل تنفيذها يتم لم التي المرحلة االعتمادات
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 أو، تنفيذها تسريع يتم كي الُمرَّحلة للنفقات دقيق بتشخيص مسبق بشكل القيام التصفية عملية وتتطلب

 مع أخرى لمشاريع االعتمادات رصد إعادة بغية تخصها، التي مشاريعال عن التخلي االقتضاء، عند

  .الدائنين مصالح على الحفاظ

  

 مع الميزانية، فائض ظاهرة حقيقة توضيح على جزئيا ولو ستساعد حيث جدا مفيدة العملية هذه وتعتبر

 التأثير ذات ةالتحتي بالبنيات المرتبطة األشغال تنفيذ أجل من االستخدامات من الرفع على الحرص

  .الترابية التنمية على القوي

  

  والمشاريع اإلجراءات توحيد 3.3.1
 غير مالية بموارد عادة والمزودة الوطني التراب عبر المنتشرة الجماعات، من الهام العدد إلى بالنظر

 مستوى على والمشاريع اإلجراءات توحيد سيمكّن ،)القروية الجماعات في الحال هو كما( كافية

  .هامة وفورات وتحقيق األدنى بالحجم المرتبطة اإلكراهات تجاوز من جهاتال

  

 والقيام للشراء مركزية مصالح إحداث عبر خاصة بالتجميع المكلَّف دور لعب للجهات يمكن ولهذا،

  .مبسطة مساطر إلى اللجوء في أيضا يساهم أن شأنه من مما مجمعة، شراء بعمليات

 قد) والتكتالت الجماعات من مجموعات( الُمشرِّع عليه يشجع الذي ع،والمشاري اإلجراءات توحيد إن

 الترابية الحدود خارج تقع مناطق كذلك تشمل التي العمومية المرافق تدبير مجال في أيضا يطبَّق

  .والصلب السائل والتطهير والطرق العمومي للنقل بالنسبة الحال هو كما ما، لجماعة

  

 استفادة ظروف وتحسين هامة مبالغ اقتصاد من المحلية الجماعات ستتمكن اإلجراء، هذا وبفضل

 بإسناد الخاصة المحتملة العمليات إجراءات تسهيل إلى إضافة المحلية العمومية الخدمات من السكان

  .خارجي لمتعهد المهام بعض

  

 عبر شاريعوالم اإلجراءات توحيد تجارب في المغرب انخرط العالم، في البلدان من العديد غرار وعلى

 العمومية المطارح أو العمومي كالنقل مشتركة عمومية خدمات وإنشاء المدينة وحدة إلى الرجوع

  .المنزلية النفايات بمعالجة والخاصة المراقَبة

  

 وتوعية تحفيزي تنظيمي إطار إرساء طريق عن والتعميم التشجيع إلى تحتاج التجارب هذه أن إال

  . واالجتماعية االقتصادية التنمية أهداف لتحقيق األنشطة توحيد بإيجابيات المحليين المنتخبين
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 أدوات تشكل أن المضافة القيمة على الضريبة من الخصوصية للمنحات يمكن الخصوص، وبهذا

 اإلقليمية الجماعات من بدعم- الوصاية سلطات ستمكّن التي الجهوي التعاون صيغ إلى اللجوء لتشجيع

 توحيد تطوير ضمان من -اختصاصاتها من واحدا الجهات بين المشتركة يعالمشار تشجيع يعتبر التي

 رصد في االعتبار بعين تؤخذ التي المحفزة المعايير كأحد إدراجه طريق عن والمشاريع اإلجراءات

  .المنحات هذه

  

   المحلية للجبايات أفضل تدبير ضمان. 2

  الضريبية شبه الرسوم وتعبئة المحلية الجبايات تنويع 1.2
 ترى للضريبة، الخاضعة بالمادة منها المتعلقة خاصة الجهات، موارد ضعف على التغلب أجل من

 يعني وهذا. الضريبي الوعاء وتنويع تقييم إعادة الضروري من أنه للجهوية االستشارية اللجنة

 رىاألخ الدول لتجارب األخيرة التطورات مالحظة المفيد من فمثال،. جديدة واعدة مصادر استكشاف

 الضرائب هذه وترتكز. "البيئية الضرائب" من الجهات موارد من جزء جلب بغرض السياق هذا في

 فيه تسبب الذي التلوث تنظيف تكلفة مجموع بأداء الملوِّث الشخص ُيلَزم حيث ،"يدفع الملوِّث" مبدأ على

 مهمة مداخيل فيرتو من ستمكّن البيئة، حماية في الضرائب هذه دور إلى فباإلضافة. منها جزء أو

 في المسجل العجز مظاهر تدارك حيث من مهامها ممارسة على األخيرةَ هذه ستساعد كما للجهات؛

  .78البيئة مجال

  

 للوزارة سبق البيئة، حماية بأنشطة المتعلقة الضخمة الحاجيات إلى بالنظر أنه، إلى اإلشارة وتجدر

 على باألساس موارده تعتمد البيئة حمايةل وطني صندوق إحداث اقترحت أن القطاع بهذا المكلفة

 وذلك واألرض؛ والماء الهواء: هي مجاالت بثالثة والمرتبطة المهم البيئي البعد ذات واألتاوى الرسوم

  :التالية البيئية الضرائب فرض عبر

 هذه قيمة تتفاوت أن على بالسيارات، مرتبطة تجارية صفقة كل على منخفضة رسوم •

  المستعمل؛ الوقود ونوع سيارةال ِقدم حسب الضريبة

  للسيارات؛ التقني الفحص بمناسبة يستخلص رسم •

  المقالع؛ مواد استخراج مواقع تخريب على رسم •

                                                            
 إنشاء حول األول الوزير إلى الموجهة المذكرة في ورد كما اإلجمالي، الداخلي الناتج من% 8 بنسبة 1996 سنة البيئة تدهور تكلفة درتقُ 78

  .2003 مارس بالبيئة، المكلفة الدولة كتابة البيئة، لحماية الوطني الصندوق
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  والتغليف؛ البالستيكية األكياس على رسم •

  البحار؛ في النفايات رمي على تفرض أتاوى •

  .البيئة بتلوث المرتبطة المخالفات لمعاقبة غرامات •

  

 الرسم غرار على الضرائب، بعض تطبيق مجال توسيع عبر أيضا المحلية تالجبايا تنويع ويمر

 عبر والنقل المطارات أنشطة على تطبيقه إمكانية دراسة ينبغي والذي الموانئ، أنشطة على المفروض

  .السيار الطريق

  

 تستجيب أن يجب التي األتاوى مداخيل من أيضا الجهات ميزانية تمويل يمكن أخرى، جهة ومن

 تكاليف مع المؤداة األجور تتناسب أن شرط المقدمة، الخدمات مقابل لألداء نظام إرساء رةلضرو

  .العمومية الخدمات

  

 بتكاليف تماما األداءات هذه ربط الضروري من ليس لألسر، الشرائية القدرة إلى بالنظر أنه، صحيح

 المقدمة العمومية لخدماتا جودة تحسين بهدف منها قريبة تكون أن يجب لكنها العمومية، المرافق

  .العمومية المرافق لتكاليف دراسة إجراء ينبغي ولهذا،. منها االستفادة وتسهيل

  

 يجب األتاوى، مداخيل على اعتمادا المحلية العمومية المرافق تمويل ضمان أجل ومن الصدد هذا وفي

  .افقالمر هذه وتكاليف موارد لتتبع منهجي بشكل 79الملحقة الميزانيات استعمال

  

  وتحسينها المحلية الجبايات مداخيل من الرفع 2.2
 تقييمها إعادة وجب ،األخيرة هذه مردود ولتحسين. الكرائية القيمة على أساسا المحلية الجبايات ترتكز

 مستوى على خاصة المتوفرة المعطيات على بناء السوق سعر من تقريبها أجل من منتظم بشكل

 بموجب يطبق التقييم هذا أن إلى اإلشارة وتجدر. للضرائب العامة والمديرية العقارية المحافظة

  .العقارية باألرباح يتعلق ما في الدخل على للضريبة المنظمة المقتضيات

  

                                                            
 توفير إلى باألساس أنشطتها تسعى والتي المعنوية الشخصية على تتوفر ال لتيا العمومية للمصالح المالية العمليات الملحقة الميزانيات تشمل 79

 ونفقات لموارد الثاني والجزء التسيير ونفقات للموارد الميزانيات هذه من األول الجزء ويخصص. مالي بمقابل الخدمات تقديم أو السلع

  .التجهيز
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 ومرس باعتماد وذلك السكن، نوعية مع العقارية الجبايات بمواءمة اإلجراء هذا استكمال ويمكن

 السكن مع أكبر بشكل تتالءم وأخرى المتوسط كنللس بالنسبة ومتوسطة االجتماعي للسكن منخفضة

  .الراقي

  

 الخاضعة بالمادة أفضل بشكل اإلحاطة بهدف اإلحصاء عمليات تحسين ينبغي ذلك، على وعالوة

 السلطات مع وثيق بتعاون الغرض لهذا المكونة المحلية اللجان وبنية دور بتعزيز وذلك للضريبة،

 هذه تزويد ويجب. للضريبة الخاضعين األشخاص تحديد في تتدخل التي المؤسسات وباقي المحلية

  .تتبعها وكذا للعمليات والدائم المنتظم التسيير لضمان والمادية البشرية بالموارد أيضا اللجان

  

 كافة بين المعلومات هذه تقاسم أجل من المركزي المستوى إلى اإلحصاء عمليات نتائج رفع وينبغي

 الخاضعين لألشخاص الترابية الحركية إلى بالنظر وذلك الدولة، صالحم مع وأيضا المحلية الجماعات

  . االقتصادي االهتمام مراكز وتعدد للضرائب

  

 المحليين للمنتخبين حقيقيا انخراطا المحلية الجبايات مردودية تحسين يستدعي ذلك، إلى وإضافة

 في وكذا للضريبة عةالخاض المادة وإحصاء تحديد وفي الضريبي، السعر تحديد في ومشاركتهم

  . أهميته مدى إلى التقرير من األول الجزء في الواردة الدراسة أشارت الذي التحصيل

  

 بقفزة المحلية الجماعات تقوم أن جدا المناسب من سيكون أنه إلى العناصر هذه كافة تشير وكخالصة،

 بسيطة وسائل باستعمال ردالموا تعبئة إلى تهدف التي المقاربات من مجموعة اعتماد خالل من نوعية

  :مثل التنفيذ في

  المحلية؛ الجبايات تطوير استراتيجية بلورة •

  الضريبي؛ الوعاء وتقييم الجبائية األحكام وتعديل المحلية الموارد تعبئة برنامج وضع •

  .والتحسيس للتواصل برنامج إعداد •
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  الوطنية الجبايات مع المحلية الجبايات مالءمة 3.2

 االستشارية اللجنة توصي ،200780 سنة منذ الدولة مستوى على المطبقة ياتالمقتض غرار على

 الضريبية االستثناءات لكافة تقييما يقدم الجبائية، النفقات حول تقرير بإعداد الجهات تقوم أن للجهوية

 قياس أجل من) إلخ التفضيلية، والنسب الضريبية، القاعدة على واإلسقاط الرسوم، وتقليص اإلعفاءات،(

  .المرسومة األهداف على بناء الميزانية على االستثناءات هذه أثر

  

 كون إلى بالنظر للخزينة بالنسبة ضائعة مداخيل تشكل التي -الجبائية النفقات حول التقرير وبفضل

 تشجيع سياسة توجيه إعادة الدولة استطاعت -العمومية النفقات تأثير يشبه الميزانية على تأثيرها

 الرامية الدولة جهود وبفضل وهكذا،. الموارد وتحسين الضريبي الوعاء وتوسيع صاديةاالقت األنشطة

 العادية الموارد ضمن الجبائية الموارد حصة رفع األخيرة هذه استطاعت الضريبي، الوعاء توسيع إلى

  .81%90 يفوق ما إلى) الخوصصة مداخيل استثناء مع(

  

 على مالية شفافية ضمان أجل من الجبائية للنفقات انيةالميز التكلفة تقييم الضروري من بات ولهذا،

  .الموارد رصد لعملية أكبر ترشيد تحقيق بهدف الميزانية مستوى

  

 رقم القانون حاليا ينظمها التي المحلية، الجبايات إصالح منذ أنه إلى اإلشارة تجدر ذلك، على وعالوة

 المالية قانون طريق عن وليس عليه، تعديل إدخال خالل من إال القانون هذا تغيير يمكن ال ،06-47

 على سنويا الدولة لجبايات المنظمة القواعد تعديل يمكن المقابل، وفي. قبل من الحال عليه كان كما

 مستوى على تعديالت إدخال يستدعي المحلية الجبايات تعديل أن حين في المالية، قانون مستوى

 يفسر وهذا .والمحلية الوطنية الجبايات بين المالءمة يةعمل على سلبا يؤثر مما بها، الخاص القانون

 اإللغاء سياسة مع يتماشى ال والذي المحلية، الجبايات مستوى على المطبقة لإلعفاءات الهام العدد مثال

 %50 البالغ التخفيض نذكر المثال، سبيل فعلى. الوطنية الجبايات مستوى على الدولة اعتمدتها التي

 المستقرة المقاوالت على المطبقة المنخفضة والنسب طنجة بمدينة المستقرة األنشطة منه تستفيد الذي

 بالنسبة بها المتعلقة المزايا في النظر إعادة تمت والتي المتدني، التنموي المستوى ذات األقاليم في

 متهامالء تتم لم حين في الوطنية، الجبايات مستوى على الشركات على والضريبة الدخل على للضريبة

  .المهني الرسم منها خاصة المحلية الرسوم بعض مستوى على

                                                            
 التخفيضات تكاليف على البرلمان إطالع أجل من وذلك للمالية، قانون بكّل دولةلل الجبائية النفقات حول التقرير يلحق ،2007 سنة منذ 80

  .واألسر للمقاوالت المقدمة الجبائية
  .والخوصصة المالية وزارة ،2006 لسنة الجبائية النفقات حول تقرير 81
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   المحلية الجبايات تدبير مجال في للجماعات الدولة مواكبة 4.2
 الضريبي، الوعاء في بالتحكم المتعلقة الجوانب لتعقد نظرا عالية خبرة للجبايات اإلداري التدبير يتطلب

 االستغالَل العوامل هذه غياُب ويفسر. النزاعات تبعوت والتحصيل، واإلحصاء، التصريحات، ومراقبة

 ذلك إلى أشير كما مهمة مداخيل من المحلية الجماعات حرمان إلى بدوره يؤدي الذي للضرائب السيئ

  :مسلكين بين ما االختيار يمكن الصدد، هذا وفي. التقرير هذا من األول الجزء في

  

 تدبير من تمكينها أجل من المحلية الضريبية دارةلإل الالزمة والمادية البشرية الوسائل توفير •

  المحلية؛ ضرائبها

  .تشاركي إطار وضع خالل من الدولة مصالح على االعتماد أو •

  

 تدعيم على أثره أن إال المحلية، للجماعات اإلدارية االستقاللية يعزز أنه األول الخيار مزايا من

 الضريبية اإلدارة إشارة رهن ستوضع التي والمادية ةالبشري بالوسائل رهينا يبقى المالية استقالليتها

 ميزانية محلية جماعة لكل وأن السيما المعلومات، إلى والوصول التكوين حيث من خاصة المحلية،

 ارتفاع عن وفضال. الخاصة الضريبية إدارتها على منها واحدة كل توفر ضرورة يعني مما بها خاصة

 الذين للضريبة للخاضعين صعوبات عدة سيخلق المتدخلين تعدد فإن ،الخيار هذا إطار في التدبير تكلفة

  .82االقتصادي النشاط نفس أو الِملك نفس يخص ما في ضريبية إدارات عدة مع التعامل عليهم سيتعين

  

 كلفة وفي للضريبة الخاضعة المادة في التحكم من سيمكّن الذي الثاني الخيار أهمية تظهر هنا ومن

 وبالفعل، ."وحيد ضريبي شباك" إحداث عبر للضريبة للخاضعين بالنسبة المساطر سيطتب وكذا التدبير

 في تلتقي التي المحلية الجبايات بتدبير التكفل جيدة تدبير آليات على تتوفر التي الدولة لمصالح يمكن

 وبنفس الخاضعة المادة بنفس المطاف نهاية في يتعلق األمر ألن الوطنية، الجبايات مع عديدة جوانب

  .للضريبة الخاضعين األشخاص

  

 لإلدارة يمكن ببلوغها، الكفيلة والوسائل تحقيقها الواجب األهداف يحدد تشاركي إطار وضع خالل ومن

 مناسب تعويض مقابل المحلية الجماعات لفائدة المحلية الجبايات بتدبير التكفل للدولة التابعة الضريبية

 التي والمجهودات المحلية للجماعات المادية اإلمكانيات االعتبار بعين أخذا مشترك، باتفاق قيمته تحدد

                                                            
 على والضريبة الدخل، على والضريبة شركات،ال على الضريبة( الوطنية الضرائب دفع أجل ومن مثال، االقتصادي، النشاط لنفس بالنسبة 82

 ما في المحلية للجماعة التابعة الضريبية اإلدارة إلى وكذا الدولة مصالح إلى التوجه للضريبة الخاضع على سيتعين ،)إلخ المضافة، القيمة

  ). إلخ روبات،المش بيع محال على والضريبة المبنية، غير الحضرية األراضي على الضريبة( المحلية الضرائب يخص
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 العامة للمديرية الضريبي الوعاء تدبير إسناد يمكن هذا، وألجل. بذلها الدولة مصالح على سيتعين

  . التحصيل بعملية والمالية االقتصاد لوزارة التابعة للمملكة العامة الخزينة مصالح وتكليف للضرائب

  

 العامة والخزينة للضرائب العامة المديرية( الدولة مصالح أن إلى اإلشارة تنبغي إلطار،ا هذا وفي

 السكن ورسم المهني الرسم خالل من المحلية الجماعات لصالح المحلية الجبايات بتدبير تقوم) للمملكة

 لخزينةا أن إذ المحليين؛ الموظفين رواتب على أيضا هذا وينطبق. الجماعية الخدمات على والرسم

 تقوم -العمومية المؤسسات وبعض الدولة موظفي وأجور رواتب تدبير تتولى التي -للمملكة العامة

 المداخيل وكالء سيصبح التنظيمية، البنية هذه وفي. أيضا 83المحلية الجماعات بعض لفائدة بذلك

 الجوانب يخص ما في الدولة مصالح وبمساعدة نقدا المدفوعة الواجبات بتحصيل فقط مكلفين الجماعيين

  . المحلية الجبايات بتدبير المرتبطة األخرى

  

 للجماعات الجبائية االستشارة تقديم للدولة التابعة المصالح لنفس يمكن اإلداري، التدبير إلى وباإلضافة

 بحيث الجبائية، والتعريفات الرسوم ونسب سعر تحديد مجال في مهامها بأداء يتعلق ما في المحلية

 األهداف تحقيق بغية تعبئتها الواجب المادية الوسائل عن واضحة فكرة المحليين خبينللمنت تعطي

  . واالجتماعية االقتصادية التنمية مجال في المرسومة

  

 أيضا للدولة سيوفر فإنه المحلية، الجماعات موارد تحسين من سيمكّن المقتَرح التنظيم أن على وعالوة

 معرفتها بحكم -تستطيع المحلية الجماعات دامت ما األطراف، للك مربح تشاركي إطار إحداث إمكانية

  . الوطني االقتصاد في إدماجه قصد المهيكل غير القطاع تحديد في المساعدة -منه وقربها بمحيطها

  

  األخرى التمويل آليات تعبئة. 3

   الجماعية األمالك عائدات تعزيز 1.3
 القانوني اإلطار وتحيين تحديث على مسبقا العمل) اتالممتلك( الجماعية األمالك عائدات تحسين يتطلب

  . استغاللها وطرق مساطر تبسيط وكذا لها المنظم

   

                                                            
 العديد مع شراكة اتفاقية بتوقيع المحلية، للجماعات يقدمها التي الخدمات إطار في للمملكة، العامة للخزينة التابع للرواتب الوطني المركز قام 83

  ."أجور" المعلوماتي النظام خالل من موظفيها رواتب بتدبير التكفل أجل من المحلية الجماعات من
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 أجل من الممتلكات لكافة شامل إحصاء طريق عن ترشيدي بمجهود القيام ينبغي ذلك، مع وبالموازاة

 للمبادئ طبقا بالممتلكات خاصة محاسبة مسك الضروري من ولهذا،. تتبعها وضمان مكوناتها تحديد

 مالية سنة كل نهاية في القيام على تنص التي المحاسبي للتنميط العامة للمدونة الرئيسية المحاسبية

 الخاصة المحاسبة شأن ومن. المعنية للهيئة المالية الذمة عن صادقة صورة تعكس تركيبية قوائم بإعداد

 عند سيما ال معين، تاريخ في المحّينة يمتهوق القيد عند الِملك قيمة تبرز أن أيضا الجماعية باألمالك

  .بالجرد القيام

  

 الخاصة المسطرة تخضع أن ينبغي المحلية، األمالك من عائد أكبر تحقيق وبغية ذلك، عن وفضال

 قصد تقييمية مقاربة على اعتمادا ،المنافسة إلى الدعوة لمنهجية الملكية أو االستغالل تفويت أو بالكراء

  . المعني للِملك قيقيةالح القيمة تحديد

  

   االقتراض تعبئة 2.3
 االقتصادية التنمية مشاريع تمويل في المكون هذا مساهمة ضعف الجهات مديونية تدني يعكس

 بالتنمية المرتبطة الجديدة الحاجيات إلى بالنظر ضروريا أمرا االقتراض تعبئة وتعّد. واالجتماعية

 تعبئتها الجهات تستطيع التي الموارد تتجاوز مادية نياتإمكا تتطلب والتي واالجتماعية االقتصادية

 اإلمكانيات وتتعدد .ضروريا أمرا "الخارجي" التمويل طرق إصالح يعتبر الخصوص، وبهذا. سنويا

 مشابهة للتسديد ضمانات وتقدم هام مالي فائض على تتوفر الجهات وأن السيما الصدد، بهذا المتاحة

  . 84الدولة تقدمها التي للضمانات نسبيا

  

 دور تعزيز ضرورة منها تتضح حيث االتجاه، هذا في تصب التي الدولية التجارب من العديد وهناك
 أكثر تمويل شروط توفير من تمكّنه تمويلية بآليات تزويده خالل من المحلية الجماعات تجهيز صندوق

 مجموع لتغطية سوقال هذه إلى اللجوء ضمان مع السوق، في تطبق التي بالشروط مقارنة مالءمة

 من أدنى فائدة سعر( ميسرة شروطا تعتمد أن ينبغي التي المؤسسة هذه مساهمة وبفضل. 85الحاجيات

 على يتعين لكن،. فاعلية أكثر مالية شراكة إرساء يمكن ،)للقروض بالنسبة أطول آجال السوق،

 المالية؛ وضعيتها عن صادقة صورة تعكس بها موثوق إحصائيات على تتوفر أن المحلية الجماعات

  . المحلية الجماعات تجهيز صندوق وخبرة المحلية الجهود بين تالحم خلق على تعمل أن ينبغي كما

  
                                                            

  .إضافية موارد على الحصول أجل من جيد بشكل خزينتها تدبير إمكانية على تتوفر أن ينبغي الجهات أن إلى الصدد هذا في التنبيه ينبغي 84
   .البلدان من العديد في السائد النموذج المحلية، الجماعات تجهيز صندوق مثل المتخصصة، التمويل مؤسسات تعد 85
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 مؤهلةٌ بها خاص نقدي تدفق إفراز على القادرة الجهات مشاريع كون إلى واستنادا أخرى، جهة ومن

 والدفع المحلية الجماعات تجهيز قصندو إمكانيات بتعزيز اللجنة توصي البنكي، التمويل من لالستفادة

  . العمليات بعض بخصوص البنكي القطاع مع التعاون إلى به

  

 أن شريطة الحقا، والخارجية للسندات، الداخلية السوق إلى الجهات لجوء إمكانية في النظر يمكن كما

  .للدولة النسبةب الحال هو كما إلصدارتها، بالنسبة التنقيط نظام العتماد مستعدة األخيرة هذه تكون

  

 أو/و مختلطة) Fonds d’investissement( استثمار صناديق إحداث اللجنة تقترح ذلك، عن وفضال

 الخاص القطاع دعم مجال في السيما الجهوية، التنمية برامج في بدورها تساهم أن شأنها من خاصة،

  ). اللوجيستية والقواعد الصناعية المناطق(

  

  : يلي بما الجهات مطالبة ينبغي االقتراض، من المتوخاة النتائج ضلأف تحقيق أجل ومن وأخيرا،

  المالي؛ التدبير في أكبر شفافية تحقيق •

  المالي؛ استقاللها تعزيز •

 مجال في الكفاءات وتطوير المشاريع على واإلشراف بالبرمجة المتعلقة القدرات تقوية •
  .المالية الهندسة

  

 ومعايير القروض من االستفادة شروط تحديد مجال في بمجهودات القيام يجب ذلك، مع وموازاة

 واألثر ،)Soutenabilité budgétaire( للميزانية المالية واالستدامة المديونية، نسبة خاصة التحليل

  . االقتراض على اعتمادا الممولة للمشاريع اإليجابي

  

    التدبيرية القدرات تقوية. 4

   البشرية الموارد تعزيز 1.4
 تحسين أن فيه شك ال ومما. المتوخاة الجهوية سياسة لتعميق ضروريا التدبيرية القدرات زتعزي يعتبر

 بحدة نفَسه الشرط هذا ويفرض. الجهوي الصعيد على التأطير مستوى من الرفع يتطلب الجهات موارد

 هامشاريع ومتابعة وتطبيق بلورة جانب إلى مهمة، موارد تدبير عليها سيتعين الجهات وأن سيما ال

 تحسين يقتضي الموارد استخدام ترشيد خالل من حقيقي بشكل االختصاصات فممارسة. التنموية

  . المحلية التنمية مجال في الجماعيين والموظفين للمنتخبين التقنية القدرات
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 باألساس تتمحور البشرية، بالموارد يتعلق ما في حقيقية سياسة تعتمد أن الجهات على ينبغي ولهذا،

  .االجتماعي واالستقطاب المستمر والتكوين الكفاءات حيث من الحتياجاتها التوقعي دبيرالت حول

  

 تهدف أن ينبغي وتتبعها، المشاريع بتدبير المتعلقة التقنية بالخبرات الجهات تزويد هدف مع وموازاة

 موظفين على التوفر من المحلية الجماعات باقي وكذا الجهات تمكين إلى إدخالها سيتم التي اإلصالحات

  . الدولة من إليها ستحوَّل التي الجديدة باالختصاصات االضطالع أجل من مؤهلين

 توحيد( جاذبية أكثر "المحلية العمومية الوظيفة" لجعل الضرورية الشروط بتوفير اللجنة توصي لذا

 إضافة ،)خإل عقود، على بناء والتوظيف المستمر، والتكوين والتنقيط، الرواتب وأنظمة العمل، ظروف

  .واألداء اإلنتاجية االعتبار بعين يأخذ البشرية الموارد لتدبير حديث إطار تطبيق إلى

  

  خارجي لمتعهد العمومية المرافق تدبير إسناد 2.4
 المشاريع بعض تنفيذ وتعقد لالستثمارات، الرأسمالي والطابع للسكان، المتزايدة الحاجيات إلى بالنظر

. التدبير في حديثة طرق تبني للجهات ينبغي والتخصص، الخبرة من ليةعا درجة توافر تتطلب التي

 القدرات تعزيز شأنها من التي األدوات بين من خارجي لمتعهد المحلية المرافق تدبير إسناد ويعّد

  . واالجتماعية االقتصادية بالتنمية المتعلقة اختصاصاتها ممارسة في المحلية للجماعات التدبيرية

  

 طويلة فترة يغطي ألنه خارجي لمتعهد التدبير إلسناد المفضلة األداةَ المفوض التدبير تبريع وإجماال،

 التدبير إطار في إليه للمفوَّض يمكن هذا، من وأكثر. 86االمتيازات ينظم قانوني إطار على ويعتمد

 تحديد مع المفوِّض، لفائدة المساهمات، أو األموال أو األتاوى أو الضرائب بتحصيل القيام المفّوض

  : في تتمثل المزايا من بالعديد هذه التدبير طريقة وتتسم. مراجعتها وكيفيات التعريفات

  وتتبعها؛ واالجتماعية االقتصادية التنمية سياسات قيادة حول العمل تركيز إعادة •

  التكاليف؛ بأقل وذلك مختصة، لهيئة العمومية المرافق تدبير إسناد •

  العمومية؛ المرافق من االستفادة وشروط جودة تحسين •

  ورسوم؛ ضرائب أو أرباح شكل على إما منتظمة، فترات على الموارد تعبئة •

  االستثمارات؛ تمويل أجل من الخاص الدين سوق إلى اللجوء •
                                                            

  . 2006 فبراير في التنفيذ حيز دخل والذي العمومية، للمرافق وضالمف بالتدبير المتعلق 54-05 رقم القانون 86
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 االقتصادي النسيج وتنمية االستثمار برامج خالل من المحلي االقتصاد على إيجابي أثر •

  . المناولة طريق عن خاصة المحلي،

  

 المرتبطة الصعوبات تجاوز من الجهات تمكين خارجي لمتعهد التدبير إسناد شأن من صة،وكخال

 الشروط توفير أجل ومن ذلك، ومع. التدبير مساطر وتعقد التأطير نسبة وضعف التدبيرية بالقدرات

 والتكلفة المقدمة الخدمات لجودة الدائم التتبع على العمل يجب المنهجية، هذه إلنجاح الضرورية

 المالحظَة االختالالت لتفادي فقط ليس المحلية العمومية المرافق من السكان الستفادة والمعدلة الموحدة

 المحولة الموارد رصد تحسين لضمان أيضا بل الجماعية، العمومية المرافق بعض تدبير في مؤخرا

 مواكبة على لالعم المتخصصة العمومية والمؤسسات الدولة مصالح على يتعين وعليه،. الدولة من

  . المسعى هذا لتحقيق الجهات
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  الترابي التضامن تحقيق ضرورة: الثالث الفصل

 تخويل يواكبه الالمركزية تعميق أن ذلك الترابي، التضامن من أكبر قدرا يستدعي الجهوية تعزيز إن

 المالية قالليةاالست مبدأ عليها ويفرض .تتحملها التي النفقات في زيادة وبالتالي للجهات، أوسع سلطات

  .الذاتية المالية مواردها إلى اللجوء عبر الجديدة مسؤولياتها تحمل

  

 احتياجاتها تغطي أن الجهات كل بمقدور يكون لن البلدان، من العديد غرار وعلى المغرب، في لكنه

 ندو جهات في الثروات إنتاج أماكن لتمركز بالنظر الذاتية مواردها على اعتمادا اإلنفاق حيث من

 بعض على يحتم الذي الهائل الجغرافي التنوع ثمة المداخيل، في التفاوت هذا على وعالوة. غيرها

 الجبلية بالمناطق الخصوص على األمر ويتعلق. العمومية الخدمات لتقديم أكبر تكاليف تحمل الجهات

 شبه أو ةالصحراوي المناطق وكذا باهظة عموما تكون تكاليف الساكنة عن العزلة فك يتطلب حيث

  .السكان توزيع في كبيرا تشتتا تشهد التي الصحراوية

  

 جزء تحويل على عموما تستند البلدان مختلف نهجتها التي الحلول فإن الترابي، التضامن لشرط وتحقيقا

 التمويلية الوسيلة بصفتها التحويالت إلى اللجوء أن ذلك. األدنى المستويات نحو الدولة موارد من

 أساسا تقوم التي التمويل وسائل ألن الترابي، التضامن تعزيز على يعمل المحلية عاتللجما المفضلة

 في مهمة جد جهوية تفاوتات وجود عند للغاية متكافئة غير تكون قد الذاتية الضريبية المداخيل على

 يتم ما اكثير المالية، التحويالت دواعي تعدد إلمكانية وبالنظر. الضريبي الوعاء في وبالتالي الثروات

 منهجية عملية بكونها الموازنة وتُعَرف. الُموازِنة بالتحويالت يسمى ما خالل من التضامن تحقيق

 مؤشراتها في أو المحلية للجماعات المالية القدرة في التوازن تحقيق منها الهدف المالية للتحويالت

  .واالقتصادية االجتماعية

  

 ما الميزانيات لتحويل آلية وضع أن بيد ،الموارد حويلت نظام بإصالح أيضا رهين الجهوية نجاح إن

 ترتكز آلية كل تصميم فطريقة. العمومية المالية مجال في صعوبة المهام أكثر من يعّد اإلدارات بين

 والمبادئ السياسية االختيارات فيها تتداخل التي المتغيرات من معقدة مجموعة على الغالب في

 بعينه، بلدا يخص تاريخيا مسارا يعكس للتحويل نظام كل أن وبما. يةالتاريخ والدواعي االقتصادية

  . آخر بلد في تطبيقه محاولة العبث من سيكون

  

 أن يمكن التي الدروس على الضوء تسليط شأنها من األجنبية التجارب من كبير عدد دراسة أن غير

  .المغربي النموذج وتنفيذ تصميم عملية توجه
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 ويتعلق. الجهوي التضامن تقوية شأنهما من آليتين إحداث للجهوية االستشارية اللجنة تقترح وإجماال،

 إنشاء وثانيا الموازنة، تحقيق على قدرتها تعزيز بهدف التحويالت توزيع طرق بمراجعة أوال األمر

 هذا من األخير القسم في المقترحات هذه عرض وقبل. تأخرا األكثر الجهات لفائدة للتضامن صندوق

  .الدولية التجارب من المستفادة سوالدرو بالحصيلة للتذكير األولين القسمين سنخصص الفصل،

  

  التحويالت مجال في المستفادة الدروس ببعض تذكير. 1
 النامية البلدان في السيما المحلية، الجماعات لتمويل الرئيسية المصادر إحدى المالية التحويالت تعد

 المحلية الجماعات مداخيل في التحويالت حصة تختلف العملية، ةالممارس وفي. الالمركزي النظام ذات

 في %69و %23 وبين الصاعدة، البلدان في %78و %5 بين تتراوح إذ آلخر، بلد من كبير بشكل

 ).1.1.3 بياني رسم( %55 حوالي المغرب في وتمثل. المتقدمة االقتصادات

  

  

  

 أبعد فإنها متقدمة، بالمركزية تتمتع التي البلدان في التحويل آلليات المكثف االستعمال من الرغم وعلى

: األقل على أنواع ثالثة بين التمييز ويمكن. كيفياتها وتختلف أشكالها تتعدد إذ التجانس، عن تكون ما

  .الموازنة وتحويالت الموارد، تقاسم وتحويالت النفقات، بمقاصة الخاصة التحويالت
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 الدولة نقلتها التي االختصاصات تمويل من المقاصة، تحويالت أي ول،األ النوع يمكِّن مطلقة، وكقاعدة

 للدولة العامة الميزانية من مخصصات شكل العموم على التحويالت هذه وتتخذ. المحلية للجماعات

 المقصد يشكل ال التضامن كان وإذا. وجودتها المقدمة الخدمة كيفيات يخص ما في شروط عدة تنظمها

  .توزيعها معايير وفق تعزيزه في تسهم أن يمكن  ذلك رغم فإنها حويالت،الت هذه من األصلي

  

 فيها المحلية الجماعات تتولى التي المهام تمويل الموارد، تقاسم تحويالت أي الثاني، الصنف ويتوخى

  .وجودتها الخدمات مستوى عن الكاملة المسؤولية فيها وتتحمل واسعة رقابية سلطة

  

 أن ويمكن. العمومية الخدمات من االستفادة في المساواة تحقيق إلى الموازنة تحويالت تهدف وأخيرا،

 الفوارق أو) الموارد موازنة( المحلية للجماعات المالية القدرة في التفاوتات تصحيح خالل من ذلك يتم

 ليبالتا ترمي فهي). النفقات موازنة( الخدمات من معينة مجموعة لتوفير المحتملة بالتكاليف المتصلة

  .خصاصا األكثر الجهات لصالح اإلنصاف تحقيق إلى

  

 التنمية مجال في المغرب جهات بين كبيرة تفاوتات وجود عن اللجنة أنجزته الذي التقييم أبان لقد

 الملك جاللة خطاب في الواردة السامية للتوجيهات وفقا معالجتها، تتطلب واالجتماعية االقتصادية

 أحيانا والمحدود الضيق اإلطار كبير نحو على تتجاوز للتضامن يةآل وضع ،2010 يناير 3 بتاريخ

 على الوطني المتوسط من تراجعا األكثر الجهات تقريب عامة بصفة منها يراد التي الموازنة لعملية

  . واالجتماعي االقتصادي المستويين

  

 كبير جغرافي مركزبت يتميز المغرب مثل بلد في ضعيفة تظل الحسابي التقارب هذا نجاح فرص أن إال

 يسمح ال مستوى يبلغ قد الوطني المتوسط أن ذلك. الجغرافي تكوينه في ملموسة وتباينات للثروات

  . الساكنة لفائدة االجتماعية الخدمات من الضروري األدنى الحد بضمان

  

 البداية في لالعم الالزم من أنه ترى للجهوية االستشارية اللجنة فإن التدرج، تعتمد مقاربة من وانطالقا

 ما في التقارب مبدأ تبني قبل المعيشة مستوى من معقول حد نحو تراجعا األكثر بالجهات الرقي على

 بدعم يقوم االجتماعي للتأهيل صندوق إنشاء اللجنة اقترحت ذلك، وألجل. الوطني المتوسط يخص

 الرغم على ما، نوعا محدودا االختالالت تقويم في تأثيرها ظل التي الموارد لتحويل الحالية المنظومات

 من %53 للجهات تحويلها تم التي الموارد مثلت ،2009 سنة فخالل. المعبأة الموارد ضخامة من

 الدخل على والضريبة الشركات على الضريبة إيرادات من %1 حصة من وتشكلت مداخيلها مجموع

 ألجل المضافة لقيمةا على الضريبة برسم واستثنائية خاصة مخصصات ومن) درهم مليون 660(
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 لكافة الُمحوَّلة الموارد مجموع من %5 من إال الجهات تستفيد وال). درهم مليون 155( االستثمار

  .المحلية الجماعات

  

 إلى 2005 سنة درهم مليون 352 من ارتفعت بحيث تصاعديا منحى العموم على الموارد هذه وسجلت

). 2.1.3 بياني رسم( السنة في %22 تناهز متوسطة نمو بنسبة أي ،2009 في درهم مليون 659

 تشهد أن قبل 2006 سنة %88 بنسبة إيجابيا نموا سجلت إذ متغير، بتوجه تتميز الدينامية هذه أن غير

  . 2009 سنة %6 قدره سلبيا نموا

  

  

 
 فوارق وجود تبين 2009-2005 الفترة خالل التحويالت هذه من الفرد نصيب تطور دراسة أن كما

. 18 أدناها إلى نسبة المحولة الموارد أعلى حاصل يبلغ التحديد، وجه وعلى. الجهات ينب كبيرة

 وهكذا،). 3.1.3 بياني رسم( المتوسط عن تقل مخصصات تتلقى جهة 13 أن إلى اإلشارة وتجدر

 الرئيسي المستفيد يجعلها مما الوطني، المتوسط من أعلى تحويالت تتلقى التي الجنوب جهات وحدها

  .الحالي نظامال من
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 استنتاج يمكننا التفاوتات، تقليص في تأثيرها حيث من 87التحويالت هذه االعتبار بعين أخذنا وإذا

 مما للفرد، اإلجمالي الداخلي والناتج المحوَّلة الموارد بين 0,43 تبلغ عالقة وجود: التالية الخالصة

 التحويالت بين الموجودة العالقة أن ماك. األغنى الجهات اتجاه في أكبر تكون التحويالت أن يعني

  .نفسها النتيجة إلى تفضي 0,22 والبالغة البشرية التنمية ومؤشر

  

 الموارد يخص ما في الترابية التفاوتات بتقليص تسمح المحوَّلة الموارد أن يبدو ال السياق، نفس وفي

 تباين فمعامل وهكذا،. حويالتالت بعد تتزايد الفوارق هذه أن يبدو ذلك، من العكس على بل. المالية

  . التحويالت باحتساب 1,1 إلى 0,5 من انتقل 2009 سنة في للفرد الموارد

  

 للنظام الموازِنة التأثيرات ضعف مفادها التي التالية الخالصة نستنتج المالحظات، هذه ضوء على

 الناجعة المواكبة من نهيَمكِّ بشكل الموارد لتحويالت الحالي النظام إصالح الضروري من لذا،. الحالي

 بدراسة مختصة، لجنة خالل من مناسب، نحو على القيام يتعين ذلك، وألجل. المتقدمة الجهوية لعملية

  .الالزمة التعديالت إدخال بغية القضايا لهذه دقيقة

   

                                                            
 ومعيار الجزافي المعيار: معايير ثالثة على المضافة القيمة على والضريبة الشركات على بالضريبة المتعلق الموارد تحويل نظام يرتكز 87

  .التوالي على% 12,5و% 37,5و% 50 بنسبة ترجيحات تمثل التي المساحة، ومعيار الساكنة
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  الدولية التجارب من المستفادة الدروس. 2
 من بعدد مصحوبة المحلية الجماعات ئدةلفا التحويالت تكون ما عادة ذلك، إلى اإلشارة سبقت كما

 الموارد تحويالت لنظم المحددة األهداف تتعدد وهكذا،. للنظام الخاص التصميم تعكس التي األهداف

  :يلي ما فيها نميز أن ويمكن آلخر، بلد من وتختلف

 جديدة تشريعية تدابير تنفيذ جراء الضريبية عائداتها تأثرت التي المحلية الجماعات مقاصة •

  لالختصاص؛ نقل إثر على نفقاتها ارتفعت التي أو

 عن الناشئة والمصاريف المحلية للجماعات المخصصة اإليرادات بين الفجوة سد •

  الدستور؛ بموجب الممنوحة اختصاصاتها

 مكان عن النظر بغض األساسية العمومية الخدمات من االستفادة فرص في التكافؤ تحقيق •

  اإلقامة؛

 وضعتها التي الوطنية البرامج مع توجهاتها وتنسيق مواءمة على حليةالم الجماعات تشجيع •

  المركزية؛ اإلدارة

 خارج نطاقها يمتد خدمات نظير المحلية الجماعات تتحملها التي الخارجية التكاليف مقاصة •

  .الترابية حدودها

  

 سبيل فعلى .التناقضات بعض إلى يؤدي أن يمكن األهداف هذه بين الجمع أن الممارسة أظهرت وقد

 في تتحمل أنها بما األغنى الجهات موارد يرفع أن المقاصة بغرض الموارد تحويل شأن من المثال،

 ينصح السبب ولهذا. المالية الموازنة أهداف مع يتعارض قد مما النفقات، من قدر أكبر الوقت نفس

  . تحويل عملية لكل واحد هدف بتحديد عادة

 جماعات أو دولة( المساهمين طبيعة أن على الدولية التجارب أبانت الموازنة، تحويالت يخص ما وفي

 عمودية توزيع إعادة على قائما النظام ويعتبر. أفقيا أو عموديا كان إن الموازنة، شكل تحدد) محلية

. المماثل المستوى ذات المحلية الجماعات اتجاه في أعلى مستوى من التحويالت تَصُدر عندما

 من لحصة المستوى نفس من المحلية الجماعات بين توزيع إعادة" في األفقية الموازنة تتمثل وبالمقابل،

 النظرية، الناحية ومن. "الجماعات باقي نفقات في األغنى الجماعات إشراك أجل من الذاتية مواردها

 هذه أن غير. وفعالة عادلة موازنة لتحقيق نجاعة األكثر النموذج األفقية التوزيع إعادة عملية تشكل

 البلدان معظم في مصحوبة تكون الحجم، في محدودة تكون ما وغالبا واسع بانتشار تتميز ال التي اآللية

 األفقية الموازنة أنظمة وتظل. مختلطة موازنة إلى يؤدي مما الدولة، طرف من عمودية بتحويالت

  .الفدرالية الدول على تقريبا مقتصرة البحتة
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  اتمقترح: التقدم تحقيق سبل. 3
 آليات مراجعة خالل نهجها يتعين التي الرئيسية اإلصالح مسارات تتبين الخالصات هذه من انطالقا

  :الموارد تحويل

 في القيام، ضرورة على للجهوية االستشارية اللجنة تشدد: للتحويالت الموازِنة التأثيرات تعزيز •

 غضون وفي. لذلك روريةالض المتطلبات تتحقق حالما للموازنة صندوق بإحداث الحقة، مرحلة

 وفي. أكبر موازنة تحقق شروط إدراج بغية الحالية التوزيع معايير بمراجعة توصي فإنها ذلك،

 الساكنة ومعيار الجزافي المعيار في المتمثلة- الحالية المعايير جانب إلى ينبغي اإلطار، هذا

 اإلمكانيات معيار مثل لةالمسج التفاوتات بتقليص كفيلة أخرى معايير إضافة -المساحة ومعيار

 اقتراح ويمكن. األخرى المحلية الجماعات على المطبقة التوزيع آليات غرار على الجبائية،

 إال. الجهات إلى المسندة االختصاصات عن المترتبة بالتكاليف ارتباطها على بناء أخرى معايير

 االقتصادي التنشيط مثل ئفالوظا لبعض بالنسبة العملية بهذه القيام عموما الصعب من يكون أنه

 تمت وكما. والجهات الدولة من كل أدائها في تشترك التي الوظائف أو الترابية للمجاالت

 إلى بها ُيعهد معمقة تجريبية دراسات على بناء إال الخيار هذا اعتماد يمكن ال سلفا، إليه اإلشارة

  .مختصة تقنية لجنة

 النتائج على المبنية التحويالت باستخدام اللجنة توصي: النتائج على المبنية التحويالت استخدام •
 لن فعاليتها أن يعني الجهات إلى الدولة من إضافية موارد نقل إن حيث فعاليتها، زيادة أجل من

 التجارب وأثبتت. الدولة تحققه ما تعادل أو تفوق التحويالت هذه تأثيرات كانت إذا إال تتحقق

 على يشجع التحويالت من النوع فهذا. النامية البلدان في وخاصة اآللية هذه نجاعة الدولية

  .الجهات تحققها التي بالنتائج رهينا وحجمها التمويالت على الحصول يجعل ألنه األداء تحسين

 إضافة األداء، على تعتمد قوية بحوافز القبلية الدقيقة المراقبة تعويض يتعين اإلطار، نفس وفي •

 كعدد بسيطة مؤشرات مثال تهم أن األداء لمعايير يمكن وهكذا،. يالبعد والتقييم المتابعة إلى

 تعقيدا أكثر أخرى مؤشرات أو توفيرها الواجب االستشفائية األسِّرة عدد أو الدراسية الحجرات

  .إلخ الشفافية، ودرجة تنموية، خطط واستعراض تحفظ، دون االفتحاص تقارير بتقديم تتعلق

 في تستمر الجهات بعض سيجعل للمغرب الحالي الوضع إن: الجهوي للتضامن صندوق إحداث •

 للجهات الخصوص على بالنسبة األمر هو كما الوطني، المتوسط بكثير تفوق تكاليف تحمل

 من( خاص طابع ذات الجهات أو/و) الجافة شبه أو الجافة أو الجبلية( المعزولة أو/و الفقيرة

 تعبئةَ بها أساسية تحتية بنيات إنشاء و خدمات ُرتوفي يقتضي التي) مثال الجيوستراتيجية الناحية

 اللجنة ترى الظروف، هذه ظل وفي. إشارتها رهن الموضوعة الموارد عادة تتجاوز موارد
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 الجهات لهذه الدعم بتقديم كفيل للتضامن صندوق إحداث الضروري من أنه للجهوية االستشارية

 محل عن النظر بغض المواطنين علجمي الترابي المستوى على واإلنصاف الكرامة وضمان

  .إقامتهم

  

 فيه تعطى وأن خصاصا، األكثر الجهات لفائدة باألساس موّجها هذا التضامن هدف يكون أن وينبغي

 على متدنية عائداتها تكون قد التي االقتصادي الطابع ذات التحتية والبنيات الخدمات لتوفير األولوية

 مراعاة مع الترابية للمجاالت االقتصادية المؤهالت تعزيز من اآللية هذه وستمكّن. القصير المدى

  .بها الخاصة والتاريخية والثقافية الطبيعية الثروات تثمين إلى الهادفة المحلية الخيارات

  

 الحالية والحاجيات الموارد لمستوى بالنظر التضامن، صندوق موارد أن اللجنة ترى ذلك، إلى وإضافة

 إال. المعنية الجهات لفائدة الدولة من عمودية مساهمة على باألساس تعتمد أن ينبغي المحلية، للجماعات

 سيمثل الذي للجهات، المخصصة اإلضافية الموارد من %10 اقتطاع أولى، مرحلة في تقترح، أنها

 ومعايير طرق بتحديد مختصة لجنة تكليف للجهوية االستشارية اللجنة تقترح أيضا،. االنطالق ميزانية

  .الموارد ذهه توزيع

  

 على اللجنة تؤكد الدائمة، المالية للمساعدة أو خيري صندوق إلى الصندوق هذا لتحويل تفاديا أنه غير

 التطور مع باستمرار موارده تخصيص طرق تتكيف بحيث ،ودينامي تطوري نظام وضع ضرورة

  .الجهوية للتفاوتات الزمني

  

 شأنه من المغرب اختاره الذي المتقدمة الجهوية ذجنمو أن للجهوية االستشارية اللجنة تعتقد وبذلك،

 التأهيل حول يتمحور الموارد لتحويل "مغربي–مغربي" نظام وبناء صياغة إعادة في المساهمة

  .الجهوية الخصوصيات احترام ظل في الترابي، والتضامن االجتماعي
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  المواكبة إجراءات: الرابع الفصل

  للحكامة عصرية آلية: التعاقد. 1 
 بين تعقد التي االتفاقيات إلى لإلشارة العمومية السياسات مجال في شيوعا أكثر "التعاقد" مصطلح صبحأ

 للتفاوض ثمرة عقود، تنظمها التي االتفاقات، هذه وتعد. الخاصة المقاوالت أو/و وتفرعاتها الدولة

 التزامات يتضمن لإلرادات اقاتف بمثابة العمومي للعمل المنظم العقد يعتبر وبالتالي. والتعاون والشراكة

  .لألطراف متبادلة

  

 مجالية مستويات من خواص، أو عموميين فاعلين بين تجمع التي العقود إلى 88الترابي التعاقد ويحيل

 التنمية على نتائج له وتكون موضوعاتية إجراءات يتضمن برنامج وتتبع وتنفيذ إعداد بهدف متعددة،

 على والتحديات واإلرادات الخصائص باختالف البرنامج محتوى فويختل. معين ترابي لمجال الشاملة

  .الترابي المستوى

  

 بالنسبة للمراقبة أداة العقد يصبح المحلية، الجماعات اختصاصات لتقوية الحالي التوجه ظل وفي

 لوحدها الدولة بمقدور يعد لم حيث المحلية؛ للجماعات بالنسبة االختصاصات لتنسيق وأداة للدولة،

 ومتداخلة، معقدة تظل التي الجماعات، إلى المنقولة واالختصاصات العمومية السياسات وتنفيذ رةبلو

 ووضع إضافية تمويالت تعبئة من العقد يمكن السياق، هذا وفي. العمل تنسيق ضرورة يتطلب مما

 العمليات لفمخت بين األمثل التنسيق لمتطلب االستجابة مع موازاة الترابية، الحقائق إلى أقرب سياسات

  .الجارية

  

 حول اتفاق وجود أوال،: للتعاقد المسطرية الكيفيات في شروط ثالثة توفر ينبغي الشكل، حيث ومن

 المشتركة المساهمات وأخيرا، للتنفيذ؛ زمني بجدول االلتزام ثانيا، بشأنها؛ متفاوض أهداف تحقيق

  ).والتقنية البشرية اءاتبالكف أو بالتمويل سواء( األهداف إنجاز في المعنية لألطراف

  

 مثل فقطاعات. العمومية السياسة قطاعات لجميع شموله وإمكانية باتساعه العقود تطبيق نطاق ويتسم

 المهني، والتكوين والرياضة، والثقافة، والسكن، والتعمير، والتعليم، والصحة، االجتماعي، العمل

 أن يمكن قطاعات كلها والتطهير والكهرباء ب،الشرو بالماء والتزود العمومي، النقل ووسائل والبيئة،

  .العموميين الفاعلين بين ما تعاقد موضوع تشكل
                                                            

 ضمن تمارس التي تلك فهي الترابي البعد ذات السياسات أما معين، ترابي بمجال خاص تصور من المنطلقة السياسات هي الترابية السياسات 88

  .الترابي المجال بهذا خاصة إعدادها دواعي تكون أن دون معين ترابي مجال
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 الشركاء اآلن ذات في فيها ينخرط متنوعة أشكاال االتفاقية أو التعاقدية الممارسات تتخذ المغرب، وفي

 المحلية والجماعات الدولة بين وعقود قطاعية، برامج عقود بين أشكالها وتتنوع. والخواص العموميون

 تجمع التي المدينة وعقود الحكومية، غير للمؤسسات االتفاقي للتمويل وآليات العمومية، المؤسسات أو

  .الخواص والمستثمرين المحلية والجماعات الدولة بين

  

 سياسة تحدد وال دقيق، مؤسساتي إطار إلى عامة كقاعدة تستند ال أنها المغربية التجربة تحليل ويبرز

 لجميع الفعالة المشاركة تضمن وال وتقييم، تتبع موضع تكون للقياس قابلة أهداف ذات اضحةو

  .المتدخلين

  

 في أكبر تنسيقا المحلية والجماعات الدولة بين المهام توزيع يقتضي المتقدمة، الجهوية إطار وفي

 الجهود توحيد وكذا المتدخلين مختلف عمل في التقارب من والمزيد العمومية، السياسات تطبيق

  .العمل في الفعالية من للمزيد تحقيقا والوسائل

  

 بين ما "المشترك العيش" قواعد لتحديد حديثة أداة يمثل التعاقد أن اللجنة تؤكد المنظور، هذا ومن

 الالممركزة، المصالح أو الدولة ممثلي أو بالمنتخبين األمر تعلق سواء الفاعلين ولمساءلة الشركاء،

 فعالية هدفي اآلن ذات في يخدم التعاقد فإن وعليه،. اإلجراءات وتبسيط العمومي دبيرالت ولتطوير

  .العمومية التدخالت ومصداقية

  

 التعاقد مفهوم مزاوجة على يشجع المتقدمة الجهوية إطار في العمومي العمل تحديث أن اللجنة وترى

  .جدد عموميين وفاعلين جديدة شبكات بظهور يسمح مما الالمركزية، مع

  

  العملية في رئيسي كفاعل الجهة 1.1
. الجهوي بعدها في العمومية السياسات لبلورة الرئيسي الفضاء تمثل أن الجهات على بأن اللجنة ترى

 دور لعب من الجهة تمكّن آلية إطار في تندرج أن يجب والجهة الدولة بين التعاقدية فالعالقة وهكذا،

. فيها االنخراط والجماعات األقاليم على سيتعين التي المهيكلة األنشطة تأطير في عنه غنى ال محاور

 الجماعات من األخرى المستويات ومع جهة، من الدولة، مع تعاقدات إبرام الجهة مهام من إذن سيصبح

 المشتركة المقترحات واستكمال وصياغة لتنسيق مركزا بذلك الجهة وستكون. ثانية جهة من المحلية،

  .الدولة إلى رفعها قبل والثقافية واالجتماعية صاديةاالقت الطبيعة ذات
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 التي سيما ال العمومية، المؤسسات مع تعاقدية سياسات بتطبيق القيام للجهات يمكن المنوال، نفس وعلى

 القروية الكهربة برنامج مثل الوطني التراب مجموع تغطي وطنية برامج تنفيذ على منها تسهر

 القروية، الطرق لبناء الوطني والبرنامج الشروب، بالماء القروية الساكنة يدتزو تعميم وبرنامج الشاملة،

 المصالح مع أو -)إلخ ، صفيح بدون مدن وبرنامج االتصاالت، خدمات من االستفادة تعميم وبرنامج

  .القطاعية البرامج تستكمل التي الوزارية

  

 استراتيجيات إعداد األخرى، الجهوية المستويات مع وبالتشاور الجهات، على سيتعين الغاية، ولهذه

  .التعاقد لسياسات حقيقيا معنى تعطي أن شأنها من الترابي بمجالها خاصة تنموية

  

  التطبيق ومجاالت المتطلبات 2.1
  :شرطين تحقيق تستدعي التعاقدية المقاربة هذه فعالية إن

  المحلي؛ الصعيد على للدولة وحيد ممثل •

 على بناء ويجب. العمومي العمل ووحدة تجانس ضمان أجل من موسعة التمركز سياسة وتبني •

  .والمواكبة والمتابعة والدعم التنشيط بدور الدولة ممثل يحتفظ أن ذلك

  

  :أن التعاقدية المقاربة لهذه ينبغي أنه أيضا للجهوية االستشارية اللجنة وترى

  والوسائل؛ ودالجه تشتت تفادي يتم حتى الرئيسية المجاالت على األولويات حسب تركز •

 وشروط المبرمجة العمليات لتنفيذ الزمني الجدول وعلى االتفاق، أهداف على بوضوح تنص •

  تمويلها؛

 رفع من التمكين أجل من المعنية األطراف التزامات اإلمكان قدر وباألرقام دقيق بشكل تحدد •

  .وجه أحسن على والتقييم والمتابعة التقارير

  

  والتقييم المتابعة منظومة 3.1
  :يلي بما للجهوية االستشارية اللجنة توصي التعاقدية، المقاربة هذه إطار في

 من تمكينها أجل من السياسية السلطة عن مستقلة وطنية هيئة إلى والتقييم المتابعة عملية إسناد •

 إلى للتقييم سنوي تقرير رفع الهيئة هذه على ويتعين. وحياد موضوعية بكل مهامها ممارسة

 المعنية؛ نيةالوط الهيئات
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  .مستقلين خارجيين مفتحصين طرف من للمصادقة الجهات حسابات إخضاع •

  :الشروط من مجموعة تحقق اآللية هذه وتفرض

 التحقّق يمكن موضوعية معايير تحديد ينبغي: تطبيقها الواجب والقواعد للمعايير المسبق التحديد •

  ة؛الموضوعي غير التقييم أشكال كل تفادي بغية بسهولة منها

 أو الجهوية الجماعات تتخذها التي القرارات لجدوى مراقبة شكل اإلشراف يتخذ أن ينبغي ال •

  .المحلية

  

  الخاص القطاع مكانة تعزيز. 2
 التنمية عملية في الرئيسيين الفاعلين أحد شك بدون الخاص القطاع يعد مسبقا، ذلك إلى التطرق تم كما

 وتنافسي وحديث، عصري قطاع تشجيع وبضرورة دورهب منها وإيمانا. واالجتماعية االقتصادية

 ضمان الخصوص على األخيرة هذه وشملت. االستراتيجيات من العديد بتبني الدولة قامت وفعال،

 على القيود ورفع الخارجية، المبادالت  أمام العراقيل وتخفيف اقتصادي، الماكرو اإلطار استقرار

  .لألعمال والمالي القانوني المناخ وتحسين الدولة واحتكارات األسعار

  

 من يعاني الخاص القطاع مازال بالمغرب، المقاوالت مناخ في الملحوظ التحسن من الرغم وعلى

 تتمثل التقرير، من األول الجزء في الواردة التشخيصية الحصيلة ضوء ففي. نموه من تحد إكراهات

 الكهرباء وتكاليف العقار ومشاكل بيةالضري النسب في األعمال مناخ تواجه التي الرئيسية المعيقات

 العاملة اليد تكوين جانب إلى التمويل على والحصول المهيكل غير للقطاع المشروعة غير والمنافسة

 مع والعالقات والرشوة التجارية المحاكم( مؤسساتي طابع ذات أخرى معيقات هناك أن كما. وتأهيلها

  ).الضرائب إدارة

  

. الخاص القطاع ودعم تعزيز في رائد بدور القيام الجهات على يتعين ة،المتقدم الجهوية إطار وفي

 على التغلب الممكن من يبدو للجهات، االستراتيجية اإلدارة مجال في الناجحة التجارب ضوء وفي

 بين الشراكات وتعزيز األعمال مناخ تحسين خالل من القطاع تنمية تعيق التي الهيكلية اإلكراهات

  .الجهة صعيد على والخاص العام القطاعين
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  األعمال مناخ تحسين إلى الرامية التدابير 1.2

 كبير حد إلى يعتمد واألجنبية الوطنية االستثمارات وتشجيع الشغل فرص خلق عبر النمو تحفيز إن

 للحصيلة المخصص الجزء في ذلك إلى اإلشارة سبقت وكما. االقتصادي النشاط يميز الذي المناخ على

  . والتربوية والمالية والتنظيمية المؤسساتية العراقيل من العديد هناك تزال ال التشخيصية،

  

 المرتبطة اإلكراهات بتجاوز الكفيلة اإلجراءات في التفكير الضروري من يصبح السياق، هذا وفي

 في أكبر نحو على المشاركة من الخاص القطاع وتمكين القضائي، والنظام المهني والتكوين بالعقار

  .واالجتماعية االقتصادية ميةالتن

  العقار إشكالية •
. خاص بشكل بالعقار المتعلقة اإلكراهات هيمنة التقرير من األول الجزء في الواردة الخالصات تؤكد

 األعمال لمناخ بالنسبة تعقيدا األكثر اإلشكاليات إحدى تشكل العقار مسألة أن إلى هنا اإلشارة وتجدر

 بصفة المقاولة روح وتعزيز االستثمار تشجيع أجل من المحلية جماعاتال لها تتصدى أن ينبغي والتي

  .عامة

  

 حد في العقار وضعية تعقد إلى أساسا ترجع اإلشكالية هذه في الكامنة الصعوبة أن بالذكر والجدير

 وتوصي. وتخطيطه المورد هذا إلدارة مندمجة وهيئات أدوات وغياب المتدخلين وتعدد بالمغرب ذاتها

  :يلي بما اللجنة

 وتوفير الصناعية للمناطق األولوي التأهيل بإعادة الخاص الحكومي البرنامج وتيرة تسريع •

  العقاري؛ العرض

 مزودة وطنية عقارية سياسة ووضع الراهن العقاري الوضع تعقد حول معمق بتفكير القيام •

  الصلة؛ ذات باألدوات

  المخزنية؛ الممتلكات تدبير في ةالدول تنهجها التي للمقاربات المحلية الجماعات اعتماد •

 والمسح العقارية للمحافظة الوطنية الوكالة( بالعقار المتعلقة البيانات قواعد وتحديث توفير •

 ).إلخ المخزنية، األمالك ومديرية الحضرية والوكاالت والخرائطية العقاري
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   المهني التكوين •
 يخص ما في المقاوالت النتظارات جابةاالست على بقدرتها رهين المهني التكوين منظومة نجاح إن

 رفع خالل من للمستخدمين االجتماعي التقدم وضمان الشغل طالبي إدماج على قدرتها وكذا الكفاءات

  :يتعين النجاح هذا ولتحقيق. مؤهالتهم مستوى

 مع شراكات عبر التكوين منظومة تطوير في أكبر بشكل الخاص والقطاع الجهات إشراك •

  الشغل؛ وإنعاش مهنيال التكوين مكتب

  المحلية؛ والحاجيات الخصوصيات مع التكوين مالءمة •

 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق( المقاوالت بيانات قواعد إلى الولوج ضمان •

 العامة والمديرية التجاري والسجل والتجارية الصناعية للملكية المغربي والمكتب

  ؛)للضرائب

 خالل من السيما التكوين، بأهمية أكبر نحو على والمتوسطة الصغرى المقاوالت توعية •

  المهنية؛ الجمعيات لدى بأنشطة القيام

 خالل من مصداقيته وضمان الخاص المهني التكوين مؤسسات توفره الذي العرض تعزيز •

  .لالعتماد نظام وإنشاء التكوين جودة وتحسين الخدمات مقدمي بين المنافسة تعزيز

  

  القضائي النظام •
 على التنفيذ إجراءات بينها من األمور، من جملة في القضائي بالنظام المرتبطة اهاتاإلكر تتمثل

 في المساهمة أجل ومن. الرشوة مكافحة وفعالية المنازعات تسوية مسطرة وتعقد المحاكم مستوى

  :يلي ما للجهوية االستشارية اللجنة تقترح المعيقات، هذه تجاوز

  المساطر؛ تنفيذ آجال تقليص •

  التجارية؛ المحاكم وتخصص أهيلت تعزيز •

  والتحكيم؛ للوساطة جهوية مراكز إنشاء •

  .واالتصال النشر نظام تحديث •
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  والخاص العمومي القطاعين بين جهوية استراتيجية شراكة أجل من  2.2
 تتجاوز الجهوية االقتصادية بالتنمية الخاصة الحديثة المقاربات إليها تستند التي النظرية األسس إن

 شك بال يعد ومواتية سليمة اقتصادية-ماكرو ظروف توفر أن ذلك. الصرفة اقتصادية الماكرو بالجوان

 تعتمد األخيرة فهذه. المستدامة االقتصادية التنمية عجلة لتحريك كاف غير يظل أنه إال ضروريا، أمرا

 وهي. ليةالمح والخصوصيات الترابية بالمجاالت المتعلقة الداخلية العوامل بعض على حاسم بشكل

 من العديد في الجهوية السلطات مؤخرا بها قامت التي التدخالت مباشر بشكل استهدفتها التي العوامل

  .للطرفين مربحة مقاربة إطار في والخاص العام القطاعين بين شراكات عقد خالل من البلدان

  

 تطبيقها سيساهم يالت الكبرى المبادئ بعض نستخلص الدولية، التجارب من العديد دراسة خالل ومن

 أن ويبدو. االقتصادية التنمية تعزيز في فعاال دورا تلعب حتى للجهات الالزمة الشروط توفير في حتما

 مجال في الجهات تلعبه الذي والناجع الرئيسي بالدور تتعلق الدولية الممارسات من تستقى خالصة أهم

 تساهم كما المحلي االقتصاد في مباشر بشكل تتدخل أنها ذلك الترابية، للمجاالت االقتصادية التنمية

 التحليل وفي الخاص للقطاع المباشر الدعم وفي للتنمية الجهوية االستراتيجيات تحديد في فعال بشكل

 الخاص والقطاع العمومية السلطات ممثلي بين للتشاور فضاء إنشاء في وكذا االقتصادية واليقظة

  .المدني والمجتمع

  

 منح منها عديدة أشكاال تأخذ أن الجهة صعيد على والخاص العام لقطاعينا بين للشراكة ويمكن

 على تتوفر التي الجهات وتستطيع. المنطقة في االستقرار على تشجيعها أجل من للمقاوالت تسهيالت

 المفوض والتدبير الضريبية واإلعفاءات العقاري الرصيد( الخاصة المقاوالت استقطاب كبيرة مؤهالت

 التحتية البنيات في االستثمار حاجيات بعض تلبية أجل من الخاص القطاع وإشراك موميةالع للمرافق

  .والخاص العام القطاعين بين فعالة شراكات تنفيذ هو الوحيد الرهان فإن لذا،). مثال والنقل،

  

 بعدها، نأ إال. المقاوالت لتنمية المالئمة الشروط لتوفير الكفاية فيه بما واسعة فضاءات الجهات وتعتبر

 منتخبون( المحليون الفاعلون يكون حيث محليا طابعا عليها يضفي الدولة، مستوى عن يقل الذي

 من يبدو لهذا،. الترابي المجال وإكراهات بمؤهالت وعيا أكثر) وخواص عموميون وفاعلون

 تابعةال الترابية المجاالت وضعية تشخيص على تعمل للتشاور بهيئات الجهات كافة تزويد الضروري

 العام القطاعين بين للشراكة تؤسس التي والمعيقات المؤهالت تحديد من التشخيص هذا وسيمكن. لها

  .الجهوي الصعيد على والخاص
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 على شأنها، من التي المناسبة البشرية الموارد على تتوفر أن الجهات على يتعين ذلك، ألجل

 مختلف بين فعال بشكل المتوفرة الوسائل عوتوزي الترابية بالمجاالت خاصة سياسات إعداد الخصوص،

 وباآلثار االقتصادية القطاعات أبرز بتطور المحيطة التساؤالت االعتبار في األخذ مع العمل، مجاالت

  .المنفذة للسياسات المحتملة

  

 التي والمتوسطة، الصغرى المقاوالت تنافسية تعزيز على الجهوية التنمية سياسات تعمل أن ينبغي كما

 واندماج ظهور تشجيع في باألساس السياسات هذه وتتجلى. الجهوي اإلنتاجي للنسيج هاما مكونا رتعتب

 بأفضل استرشادا التعاون، على والمتوسطة الصغرى المقاوالت ولتشجيع. مقاوالت ومجموعات شبكات

 المعايير واعتماد المعلومات تبادل أشكال كافة تشجيع على تعمل أن المملكة لجهات يمكن الممارسات،

  .المشتركة البرامج أو الجماعية

  

 على الحصول تسهيل في ويتجلى أهمية يقل ال آخر بعدا الجهوية السياسات تأخذ ذلك، على عالوة

 المختلفة االستراتيجيات من مجموعة بإعداد تقوم أن للجهة يمكن الغرض، لهذا. ونشرها المعارف

 المقاوالت استقطاب وتفضيل واألجنبية، المحلية المقاوالت بين أوالرعاية الترخيص عقود دعم(

 الصغرى المقاوالت بين المعلومات بتبادل يتعلق ما في أما). إلخ التكنولوجيا، نقل على األقدر األجنبية

 يمكن ،)إلخ والتصميم، والسوق التنظيم حيث من الممارسات أفضل التكنولوجيا،( المحلية والمتوسطة

  ).إلخ للتكوين، وبرامج للتبادل ورشات وتنظيم جماعية مرجعية معايير ادإعد طريق عن التبادل تشجيع

 يمكن الذي ،االقتصادية باليقظة يتعلق مهم جد بدور الجهوية العمومية السلطات تضطلع وختاما،

 ثم المحلية المقاوالت لتنمية فرصة تشكل قد والتي باستمرار الدولية التطورات  رصد من السلطات

  . المحليين االقتصاديين الفاعلين ارةإش رهن وضعها

  

   اإلحصائية للمعلومات جهوي نظام وضع. 3
 انطالقتها أعطى التي البنيوية اإلصالحات من الجديد الجيل إطار في الموسعة الجهوية ورش يندرج

 ذاه وسيؤدي. مستقبال واالجتماعية االقتصادية التنمية مسار على تؤثر أن شأنها من والتي الملك جاللة

 لالختصاصات أكبر المركزية إطار في المحلية الحكامة أسلوب تنظيم إعادة إلى المهيكل الورش

 جديدة بمقاربات تأتي كما الجديدة، التحديات من جملة طياتها في الالمركزية هذه وتحمل. والسلطات

 القرار اذاتخ عملية المركزية وتشكل. المحلي أو الجهوي أو الوطني المستوى على سواء للتنمية

 الوطني النظام على ينبغي جديدة متطلبات والمحلية الجهوية التنمية مجال في فاعلين وبروز الجماعي

  .ومندمجة ومنسجمة شمولية بطريقة االعتبار بعين يأخذها أن اإلحصائية للمعلومات
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 اإلحصائية لحالمصا من المكونة العمومية الهيئات مجموع اإلحصائية للمعلومات الوطني النظام يغطي

 مديرية عبر للتخطيط السامية المندوبية التنسيق عملية وتتولى العمومية، والمؤسسات للوزارات

 العمومية المصالح لمختلف اإلحصائية والبحوث األشغال بتنسيق عموما األخيرة هذه وتقوم. اإلحصاء

 للمعلومات الوطني نظامال ويقوم. أمانتها تتولى التي اإلحصائية الدراسات تنسيق لجنة خالل من

 االقتصاد في أساسية قطاعات تغطي بانتظام، وإقليمية وجهوية وطنية إحصائيات بإصدار اإلحصائية

  .الفاعلين مختلف وسلوكيات االقتصادية العناصر ودينامية والمجتمع

  

 تأهيل غيينب الموسعة، الجهوية ورش نجاح في إيجابي بشكل والمساهمة القائمة اإلصالحات ولمواكبة

 ومعالجة وتحليل بإنتاج المركزي الصعيد على حاليا يقوم الذي اإلحصائية، للمعلومات الوطني النظام

 واالحصائيات الوطنية، المحاسبة نظام( إجمالي مستوى على سواء العمومية اإلحصائيات أبرز ونشر

  ).الجهوية اإلحصائيات( تفصيلي أو) الوطنية

  

  بداياتها في تزال ال عملية: اإلحصائية اتللمعلوم الجهوي النظام 1.3
 عملية تيسير شأنها من التي العمومية اإلحصائية المعلومات إصدار مجال في كبيرا تقدما بالدنا حققت

 السامية المندوبية قامت اإلنجازات، هذه مع وموازاة. واالجتماعية االقتصادية السياسات وتتبع تقييم

 والجهوي الوطني الصعيد على اإلحصائية العمليات من العديد بإنجاز األخيرة السنوات خالل للتخطيط

 الجهات ومغرب) 2007و 2004( الفقر خرائط المثال سبيل على منها المحلي، األحيان بعض وفي

  ).2008و 2005(

  

 الرئيسي والمنتج المنسق بصفتها للتخطيط، السامية المندوبية مؤخرا قامت اإلطار، نفس وفي

 إلعداد آلية وضع إلى تهدف اإلحصائي العمل لتطوير استراتيجية باتباع لعمومية،ا لإلحصائيات

  . العمل به الجاري الوطنية المحاسبة نظام لمبادئ طبقا الجهوية الحسابات

  

 أحد الكلية المحاسبية التوازنات لفهم ضرورية تعد التي الجهوية الحسابات تمثل آخر، صعيد وعلى

 صورة وتقديم المحلية المعطيات إلى للحاجة االستجابة إلى يهدف الذي يالمعلومات النظام مكونات

 باالستثمار المتعلقة قراراتهم اتخاذ أثناء والخواص العموميين للفاعلين وفعال، دقيق بشكل واضحة،

  .المقاوالت وخلق
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 العديدة طلباتللمت تستجيب أن المعلوماتية المنظومة على يتعين الجهوية، الحسابات هذه إلى وباإلضافة

 االقتصادية التنمية استراتيجيات في تساعد إحصائية معطيات توفر إلى الماسة الحاجة تفرضها التي

  .المحليين الفاعلين أنشطة وتقييم اإلنجازات تتبع من اآللية هذه وتمكن. والثقافية واالجتماعية

  

  للمواكبة ضرورية آلية: اإلحصائية للمعلومات الجهوي النظام 2.3
 معلوماتية آلية إلحداث الملحة الحاجة تفرضها اإلحصائية للمعلومات جهوي نظام وضع ضرورة نإ

  .الترابي اإلداري التنظيم وحدات مختلف تغطي التي المعطيات ومعالجة لتجميع

  

 اإلداري والالتمركز الترابية الالمركزية خيار تعميق إطار في االعتبار بعين المتطلبات هذه أخذ إن

 تطور وترسيخ والمحلية الجهوية السياسات مواكبة شأنها من ومندمجة دقيقة معطيات إعداد يقتضي

 الجديدة التكنولوجيات على االعتماد خالل من المعرفة اقتصاد دينامية ضمن الجهوية االقتصاديات

  .واالتصال لإلعالم

  

 ما طبيعة وكذا لتنسيقوا العمل منهجيات ستميز مرحلة بداية الجديد المعطى هذا يشكل أن وينبغي

 إشراك مع واإلرادي االستراتيجي بالتفكير القيام كذلك الضروري ومن. الحالي اإلحصائي النظام ينتجه

 الجهاز لجهوية المستقبلية التحديات رفع يتسنى حتى الرسمية اإلحصائية للمعلومات الرئيسيين المنتجين

 الوطنية المعايير مع التالؤم من ستمكن التي توالمقاربا والمهام األدوار تحديد وإعادة اإلحصائي

  .العمومية اإلحصائيات جودة مجال في والدولية

  

 أن ذلك. نجاحها وضمان الموسعة الجهوية لمواكبة الهامة اآلليات إحدى الجهوية اإلحصائيات وتعد

 على أو ،المحلية أو الجهوية اإلشكاليات تشخيص مستوى على سواء بها القيام سيتم التي األنشطة

 معطيات توافر مدى على كبير بشكل ستعتمد التنموية، والسياسات االستراتيجيات وإعداد تحليل مستوى

  :إحصائيات على الحصول في القرار أصحاب لطموح تستجيب جودة ذات

 وتتكيف وعملية بسيطة بطريقة المعطيات واستخدام الولوج بسهولة تسمح: الولوج سهلة •

  .مستعملينال مختلف احتياجات مع

 اإلنتاج، أثناء التقيد، مع الدراسة موضوع الحقائق وموضوعية بأمانة تعكس: منها موثوق •

 .المحتملة األخطاء حجم بتقليص الكفيلة اإلحصائية بالمقاربات
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 آجال ووفق بانتظام، إنتاجها يتم التي اإلحصائية المعلومات ستمكن: ومحينة منتظمة •

  .المدى طويلة حليالتت إنجاز من محددة، زمنية وفواصل

 مجالي بعد ذات إحصائية معطيات على التوفر ضرورة من انطالقا: مجالي بعد ذات •

 حول وتحليالت دراسات إعداد ألجل) الجهوية المستويات بجميع تتعلق إحصائيات(

  .االقتصادية الجغرافية وبنيات والمحلية الجهوية االقتصادات حركية بفهم ترتبط إشكاليات

 االعتبار بعين أخذا المستعملين الحتياجات متحيز وغير شمولي بشكل تجيبتس: دقيقة •

  .والدولي الوطني المحيط تغيرات

  

 يتعلق عندما سيما ال بالحداثة، يتسم إحصائي نظام لكل بالنسبة كبرى تحديات العوامل هذه وتشكل

  .الترابي اإلداري التنظيم ضمن دقة أكثر مستويات في معلومات بتجميع األمر

  

 على تؤثر التي النواقص من جملة تعتريها الجهوية اإلحصائيات وضعية تزال ال الراهن، الوقت وفي

 دراسات إنجاز من جزئي بشكل إال النواقص هذه تمكن وال. وشموليتها وتوفرها بل المعلومات، جودة

 عوامل يشكل مام والمحلي الجهوي المستوى على واالجتماعية االقتصادية التنمية مشكالت حول معمقة

  .الجماعي القرار اتخاذ عملية تعيق قد

  

 العمومية، اإلحصائية المعلومات في المتمثل اإلحصائي العرض بين ما الفوارق بعض وهنالك

 إلى يدفعهم مما ومحينة، دقيقة معطيات على الحصول في الراغبين المحتملين المستعملين وتطلعات

  .الخطأ من شيء كثيرة أحيان يف يطالها قد إحصائية بتقديرات القيام

 من التي للوزارات، الخارجية المصالح بعض تتوفر ال المحلية، الظرفية اإلكراهات هذه ولمواجهة

 باالستجابة لها تسمح ولوجستية بشرية قدرات على وطنية، إحصائيات بإنتاج تقوم أن المفترض

 تفتقر اإلحصائية، المعلومة إنتاج بمركزة يتميز زال ما آخر سياق وفي. المحليين الفاعلين الحتياجات

. والمحلية الجهوية لالحتياجات مناسب بشكل االستجابة من تمكنها فعلية هوامش إلى المصالح هذه

 المزيد إلى يحتاج الخارجية المصالح مستوى على اإلحصائية المنظومة تصميم فإن ذلك، إلى إضافة

 أو اإلحصائية العمليات بتكاليف تتعلق ولدواع. الجغرافية الناحية من دقيقة معطيات إلنتاج التدعيم من

 وذات دقيقة محلية معطيات على الحصول الصعب من االستقصاءات، ببرمجة مرتبطة العتبارات

 الجديدة التكنولوجيات وتطور المعلوماتي التقدم فإن الراهن، الوقت في أما. المرغوب بالشكل تمثيلية

 هذه تجاوز من تمكن أن شأنها من األنترنت إلى للولوج التدريجي والتعميم واالتصال لإلعالم

  .بساطة أكثر اإلحصائية المعطيات استخدام عملية وجعل الصعوبات
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 من سيكون نجاحها، في والمساهمة الموسعة الجهوية بورش المرتبطة التغيرات مواكبة أجل ومن

 المتعلقة المراسيم وكذا اإلحصائي للقانون المنظم القانوني اإلطار وتحيين بمراجعة القيام الضروري

 عدة اتخاذ الضروري من اإلطار، هذا وفي. االحصائية الدراسات تنسيق لجنة وعمل وتنسيق بإنتاج

  .األمد متوسطة وأخرى األمد قصيرة تدابير

  

  :األمد القصيرة التدابير

 للحسابات ألساسا السنة تغيير أفق في اإلحصائية، للعمليات السنوات متعددة برمجة وضع •

 غرار على سنوات، عشر كل من بدال سنوات خمس كل اإلحصائية والمؤشرات الوطنية

  األوروبي؛ االتحاد بلدان في المتبعة الممارسات

 المستوى على المعطيات تمثيلية ضمان بغية االستقصاءات بعض في المستعملة العينات توسيع •

  الجهوية؛ الحسابات دادإلع الضرورية المعلومات على والحصول المجالي

 بين ما التنسيق ضمان بغية وحيدة هوية وكذا لها التابعة والمؤسسات للمقاوالت مرجع وضع •

 المقاوالت بنشاط المتعلقة المعطيات لتجميع ومحينة شاملة قاعدة وتكوين اإلدارات مختلف

  .وفروعها

  

  :األمد المتوسطة التدابير
 أجل من الجهود من المزيد بذل ينبغي والتفصيلية، المحينة تالمعلوما على المتزايد للطلب استجابة

  .المصالح من العديد لدى متاحة إدارية مصادر إلى اللجوء وتعزيز الولوج تحسين

  

  :إلى نشير ،االقتصادي المستوى على اإلدارية اإلحصائيات مصادر بين ومن

  .الوطنية المحاسبة إلعداد مميزا مصدرا تمثل التي للمقاوالت المحاسبية المستندات •

 إنجاز بآجال الخاص االستقصاء نتائج مع تجمع عندما التي البناء برخص المتعلقة اإلحصائيات •

  .البناء مجال في واالسثمارات األنشطة تتبع من تمكن المباني

 إحصائيات وتمثل. النقل أنواع مختلف نشاط تتبع من تمكن التي بالنقل الخاصة اإلحصائيات •

 .الطرقي النقل معدات على الطلب تطور لرصد مهما مصدرا العربات حظيرة
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 المعطيات وخاصة اليومي، نشاطها ممارسة خالل المحلية الجماعات عن الصادرة اإلحصائيات •

 على واستثماراتها نشاطها تحليل أجل من ضرورية تعد التي اإلدارية بحساباتها المتعلقة

  .المحلي المستوى

  

 على الحصول من يمكن أن المدنية للحالة فعال نظام توفر شأن نم ،الديموغرافي الصعيد وعلى

 العامة المديرية وتقوم. الديموغرافي للتطور الرئيسية المؤشرات حول وتفصيلية منتظمة معطيات

 السكان وتحسيس المدنية الحالة مكاتب تدبير عملية تحديث أجل من بمجهودات المحلية للجماعات

  .الديموغرافي الصعيد على يستجد بما التصريح بأهمية

 اإلدارية السجالت من العديد على الصحة وزارة تتوفر: بالصحة المتعلقة لإلحصائيات بالنسبة •

 التراب مجموع عبر الصحية والمؤسسات المراكز مختلف في المقدمة العالجية الخدمات لمتابعة

 لتتبع قيمة ائيةإحص مصادر المدنية الحالة سجل جانب إلى السجالت هذه وتشكل. الوطني

  .اإلداري التقطيع مستويات أدنى في العمومية الصحة وضعية

 رؤية إطار في وذلك للسكان الجهوية واللجان العليا اللجنة أشغال تفعيل يتعين السياق، نفس وفي •

  .والسكانية الديموغرافية لإلشكاليات جديدة

  

 أهمية والمعلوماتية اإلحصاء مجالي يف المهنية الكفاءات تعزيز يكتسي :البشرية الموارد مجال في

 المركزي الطابع أدى فقد وبالفعل،. اإلحصائي الجهوي النظام إنجاز أشغال واستدامة نجاح في بالغة

 الكفاءات تمركز إلى اإلحصائية للمعلومات المعلوماتي النظام إحصاءات ونشر إنتاج عملية ميز الذي

  .الرباط العاصمة مستوى على

  

 المتقدمة الجهوية إطار في أفضل نحو على البشرية الموارد وتخطيط توزيع بإعادة القيام شأن من لذا،

 تتطلب كما الطويل، المدى على عميق بتفكير القيام تستدعي التي الهامة الرهانات أحد يمثل أن

 والفاعلين الخاص والقطاع العمومية لإلحصائيات المنتجة الوزارية المصالح لدن من أكبر انخراطا

  .اإلحصائية للمعلومات الجهوي للنظام التدريجي اإلنشاء تمكين أجل من المحليين

  

 األطر تجديد العمل ظروف وتحسين جيدة مادية ومزايا رواتب ومنح مختصين توظيف شأن ومن

  .اإلحصائية المعلومات ونشر بإنتاج المكلفة الجهوية المصالح وتطوير المركزي المستوى على العاملة
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 اإلحصائية "الكفاءات" نقل مجال في الممارسات وأفضل األجنبية التجارب من المستقاة لدروسا وتشير

 جودة بتحسين الخصوص على الصلة ذات اإليجابيات من العديد إلى الجهوي المستوى على

 الضوء وتسليط المحلية، والجماعات الدولة بين المتواصلة والشراكة والتعاون الرسمية، اإلحصائيات

  .الجهوية واالجتماعية االقتصادية بالتنمية المرتبطة المشكالت على

  

   المحلية المالية مرصد 3.3
 الالمركزية أدوات من أداة المحلية الجماعات ميزانية إلى الدولة ميزانية من المالية التحويالت تشكل

 في المتمثلو التحويالت، هذه وراء من األسمى الهدف أن إال. الجهوية سياسة إلنجاح الضرورية

  .المحلية للمالية فعالة وحكامة شفاف تدبير بتبني رهينا يظل المحلية، التنمية تعزيز

  

 والمتابعة للتأطير بإجراءات مواكبتها الالزم من المالية، التحويالت هذه ترشيد أجل من أيضا،

  .والتسيير

  

 مهمتها تتمثل للتسيير، كمؤسسة المحلية للمالية مرصد إحداث 89الضروري من يبدو السياق، هذا في

  . إحصائية ومؤشرات دراسات خالل من التحويالت وإدارة لمتابعة عناصر تقديم في

  

  المرصد تركيبة 1.3.3
 أن الدولية التجارب غرار على وينبغي. الوصية السلطة بصفتها الداخلية، لوزراة تابعا المرصد يكون

  :خاصة ة،المحلي المالية مجال في المتدخلين مجموع من يتألف

  المحليين؛ المنتخبين ممثلو •

  والمالية؛ االقتصاد وزارة •

  .المحلية الجماعات تجهيز صندوق •

  

  المرصد اختصاصات 2.3.3
 بمالية المتعلقة المعلومات كافة ونشر ومعالجة جمع في للمرصد الرئيسية االختصاصات تتمثل

 القابلة االختصاصات تكاليف اوكذ المخصصات وتوزيع الميزانيات منها وخاصة المحلية، الجماعات
                                                            

  .2004 سنة في الدولي البنك طرف من أنجزت المحلية، لجباياتا وإصالح المغربية المحلية الجماعات تمويل حول دراسة 89
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 لتقييم مؤشرات ووضع تصميم وكذا المحلية بالمالية المتعلقة الدراسات إعداد كذلك ويتولى. للنقل

  .المحلية للجماعات المالية الوضعية

  

 مستويات حسب المحلية المالية بنية تطور حول سنوي تقرير بنشر المرصد هذا يقوم أن المنتظر ومن

  .وتوظيفها المحلية الموارد تعبئة مجال في مقترحات وإصدار يةالمحل الجماعات
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 خاتمة
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  اتمـةخــ
 ال المغرب أن يتضح واالجتماعي، االقتصادي المنظورين من الجهوية، لموضوع مستفيضة دراسة بعد

 كبير بتمركز الجهات حسب الثروات توزيع يتميز حيث الجهات، بين حقيقية تفاوتات من يعاني يزال

 زعير،-زمور–سال–والرباط الكبرى، البيضاء الدار( أكادير إلى طنجة من الممتد احليالس الشريط في

 تنعكس االجتماعي، الصعيد وعلى). الحوز- تانسيفت- ومراكش تطوان،-وطنجة درعة،-ماسة–وسوس

 للشرب الصالح الماء( األساسية الخدمات من واالستفادة والصحة التعليم قطاعات على التفاوتات هذه

  ).والسكن اءوالكهرب

  

 للجماعات الحالية الوضعية أن وهو بارزا، معطى المحلية المالية دراسة تظهر أخرى، ناحية ومن

 لها يتوخاها قد التي األهداف مع -الموارد حيث من-تتالءم ال خصوصا والجهات عموما المحلية

 بالتحصيل الصلة ذات أخرى اختالالت رصد تم ذلك، مع وموازاة. المتقدمة الجهوية مشروع

 إكراهات وهي. بالميزانية المتعلقة والمساطر البشرية الموارد وكذا واالقتراض، الجبائية واإلمكانيات

 ونوعا، كّما مالئمة، عمومية خدمات تقديم على المحلية الجماعات قدرة من تحّد أن شأنها من

  .المتقدمة الجهوية إطار في يةالتراب للمجاالت واالجتماعية االقتصادية التنمية في الكاملة والمساهمة

  

 في المسجلة الكبرى النقص ألوجه التصدي قصد اجتماعي تأهيل بعملية القيام الضروري من لذا،

 والسكن والكهرباء للشرب الصالح بالماء والتزود الطرقية، والبنيات والتعليم، الصحة، ميادين

 يجب إذ الجهوي، المستوى على كافؤالت تحقيق تضمن لن لوحدها العملية هذه أن إال. االجتماعي

 ومن. الجهات بين والتالحم التكامل تجسُد فعالة تضامن آليات ووضع استكشاف طريق عن تعزيزها

 عن والتأخر الثروات بتمركز المرتبطة التداعيات من التخفيف في تساهم أن أيضا اآلليات هذه شأن

  .الجهات لبعض يةوالديموغراف الجغرافية بالخصوصيات وكذا التنمية ركب

  

 كبير حد إلى رهينا المتقدمة الجهوية مشروع في تام بشكل االنخراط على الجهات قدرات تعزيز ويظل

 المالية الموارد من والرفع وتنويع تثمين بهدف اتخاذها سيتم التي والتدابير اإلصالحات بمختلف

 مستوى توفير تقتضي للجهة السياسية المصداقية إن. الجديدة بمهامها االضطالع من لتمكينها للجماعات

 االقتصادية التنمية عجلة وتحريك تنشيط يتسنى حتى الحالي المستوى ملموس بشكل يفوق الموارد من

 القفزة هذه تشمل أن وينبغي. الخاص القطاع سيما المحليين، الفاعلين من وانخراط بدعم واالجتماعية

 التعاقدية السياسة تعزيز أمام المجال فتح أجل من المساطر تجديد إعادة أيضا الضرورية النوعية

 ويتطلب متعددة لسنوات يمتد واسع ببرنامج إذن األمر يتعلق. الالتمركز لعملية فعلية قاعدة وتوفير

  .والتدرج الوضوح: بأمرين االلتزام تنفيذه
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 للجهوية االستشارية اللجنة توصيات مختلف فإن طموح، من تعكسه عّما النظر وبصرف وإجماال،

 وضعها في روعي حيث والمرونة، الواقعية هاجس شيء، كل رغم يحكمها، المجال بهذا المتعلقة

 اقتصادي الماكرو اإلطار يتيحها التي والهوامش للمشروع والوظيفية المؤسساتية التطورات أهمية

  . الحجم هذا من إصالحية لعملية دعما العمومية والمالية
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 الدولة كتابة البيئة، لحماية وطني صندوق بإحداث تتعلق األول الوزير السيد إلى مذكرة •

  .2003 مارس بالبيئة، المكلفة

 اللجنة إلى موجهة النقابية والمركزيات السياسية األحزاب مختلف اقتراحات حول مذكرات •

  .2010 للجهوية، االستشارية

 الالمركزية تجربة العلمي، والبحث األطر وتكوين العالي والتعليم الوطنية التربية وزارة •

 اللجنة إلى موجهة تركيبية مذكرة المدرسي، والتعليم التربية منظومة في والالتمركز

  .2010 للجهوية، االستشارية

 تركيبية مذكرة األخضر، المغرب لمخطط الجهوي البعد البحري، والصيد الفالحة وزارة •

  .2010 للجهوية، االستشارية اللجنة إلى موجهة

 والتجارية الصناعية االستراتيجيات تنفيذ الحديثة، والتكنولوجيات والتجارة الصناعة وزارة •

 االستشارية اللجنة إلى موجهة تركيبية مذكرة الجهوي، التطبيق: المعلومات وتكنولوجيا

  .2010 للجهوية،

 اللجنة إلى موجهة تركيبية مذكرة والتنمية، الماء والبيئة، بالماء المكلفة الدولة كتابة •

  .2010 للجهوية، االستشارية

 الشغل، فرص وخلق حليةالم التنمية والتعاون، االقتصادية التنمية لمنظمة تركيبية تقارير •

  .2000 فبراير

 بولونيا، في الجهوية التنمية سياسات والتعاون، االقتصادية التنمية لمنظمة تركيبية تقارير •

  .2008 دحنبر

: بالدينامية تتسم أنشطة أقطاب نحو والتعاون، االقتصادية التنمية لمنظمة تركيبية تقارير •

  .2007 يونيو وطنية، سياسات

 الخدمات ميثاق أجل من لجنة. األساسية للخدمات التعاقدي التدبير. س ولوبري،. ج تيتار، •

  . 2008 للتنمية، الفرنسية الوكالة. المفوض التدبير لمعهد األساسية

 االستشارية اللجنة أمام قدم دولية، وممارسات مبادئ: الجهات تمويل ،.ف فايونكور •

  .2010 ماي 19 للجهوية،
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  البيانية الرسوم الئحة

  األول الجزء
  2007و 2000 سنتي بين ما للفرد اإلجمالي الداخلي الناتج تطور :  1.1.1 بياني رسم

  2007 سنة والثانوي األولي القطاعين في التشغيل خريطة :  2.1.1 بياني رسم

 2004 بين ما الجهات حسب الجارية باألسعار اإلجمالي الداخلي الناتج توزيع :  3.1.1 بياني رسم

  2007و

  2007 سنة والفوارق الفقر بين العالقة :  1.2.1 بياني رسم

  2004 سنة في الجهات حسب واالجتماعية البشرية التنمية مؤشر : 2.2.1 بياني رسم

  2006و 2002 سنتي بين نسمة 100.000 لكل واألسّرة المستشفيات عدد تطور :  3.2.1 بياني رسم

  2007و 2001 بين استشفائي سرير لكل السكان لعدد الجهوي التوزيع :  4.2.1 بياني رسم

  )2007-2001( الجهات حسب صيدلية، ولكل طبيب لكل السكان عدد :  5.2.1 بياني رسم

  2009 سنة الجهات حسب التمدرس نسب صافي توزيع :  6.2.1 بياني رسم

  2008 سنة الجهات حسب ابتدائي السادس القسم تالمذة أداء :  7.2.1 بياني رسم

  2008 سنة الجهات حسب إعدادي الثالث القسم تالمذة أداء :  8.2.1 بياني رسم

009و 2006 سنتي بين ما المحلية الجماعات تسيير نفقات مجموع ضمن الدين خدمة حصة تطور :  1.1.2 بياني رسم

  الممولة المشاريع حسب الممنوحة القروض توزيع :  2.1.2 بياني رسم

  2009 سنة المحلية الجماعات مستويات حسب التسيير مداخيل بنية :  3.1.2 بياني رسم

  2009 سنة المستويات حسب المحلية الجماعات تجهيز نفقات بنية :  4.1.2 بياني رسم

  2009 سنة المحلية الجماعات مستويات حسب التسيير نفقات بنية :  5.1.2 بياني رسم

  الدراهم بماليين اإلمكانيات، حساب مع البيضاء للدار الذاتية الموارد :  1.2.2 بياني رسم

 اإلمكانيات، حساب مع الكبرى عشرة الثالث الحضرية للجماعات الذاتية الموارد :  2.2.2 بياني رسم

  الدراهم بماليين

 بماليين ، الجبائية اإلمكانيات حساب مع الحضرية الجماعات لكافة الذاتية الموارد :  3.2.2 بياني رسم

  الدراهم

 حسب تجميع( للفرد اإلجمالي الداخلي بالناتج مقارنة فرد لكل المحولة الموارد :  4.2.2 بياني رسم

  2009 سنة) الجهات              
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  2009 -  البشرية التنمية بمؤشر مقارنة فرد لكل المحولة الموارد :  5.2.2 بياني رسم

   دالبل حسب المالية الفوارق على الجبائية الموارد تحويل أثر :  6.2.2 بياني رسم

   2008 سنة المحلية الجماعات أنواع حسب الموظفين توزيع :  7.2.2 بياني رسم

   2010و 2001 بين ما للدولة العامة الميزانية استثمارات تطور :  1.1.3 بياني رسم

  )2009-2005( الالممركزة االستثمار اعتمادات من جهة كل حصة متوسط :  2.1.3 بياني رسم

  2009 في الجهات حسب الدولة استثمارات :  3.1.3 بياني رسم

  2009 في الجهات حسب للفرد الدولة استثمارات :  4.1.3 بياني رسم

  2006و 2001 بين ما الفرد حسب الصحة نفقات :  5.1.3 بياني رسم

  2010و 2006 بين ما الصحة وزارة ميزانية :  6.1.3 بياني رسم

  2007و 2003 بين ما تلميذ لكل التسيير مساعدات :  7.1.3 بياني رسم

  2007و 2003 بين ما تلميذ لكل االستثمار مساعدات :  8.1.3 بياني رسم

  2010و 2006 بين ما المدرسي التعليم ميزانية : 9.1.3 بياني رسم

  2010و 2006 بين ما والنقل التجهيز وزارة ميزانية :10.1.3 بياني رسم

  2010و 2006 بين ما والتجارة الصناعة وزارة ميزانية :11.1.3 بياني رسم

  2010و 2006 بين ما الفالحة قطاع ميزانية :12.1.3 بياني رسم

  2008و 2007 في الجهات حسب التوزيع:  العمومية المؤسسات استثمارات :  1.2.3 بياني رسم

  2010و 2008 بين ما العمومية المؤسسات أبرز استثمارات :  2.2.3 بياني رسم

   2009و 2008 لسنتي بالنسبة التوزيع:  البرامج تمويل :  3.2.3 بياني رسم

  2009و 2008 خالل المتوقعة أو المنجزة االستثمارية البرامج :  4.2.3 بياني رسم

  الجهوية التنمية وكاالت استثمارات :  5.2.3 بياني رسم

  2008 - المحلية الجماعات باستثمارات مقارنة التنمية وكاالت استثمارات :  6.2.3 بياني رسم

  2010- 2006 الفترة خالل التمويلية الموارد تطور :  1.3.3 بياني رسم

  2010- 2006 الفترة خالل البرامج حسب التمويل توزيع :  2.3.3 بياني رسم

  2008و 2000 سنتي بين التشغيل قطاع حسب النشيطة الساكنة بنية :  1.1.4 بياني رسم

  2008و 2000 سنتي بين الجهات حسب الصناعية المؤسسات عدد :  2.1.4 بياني رسم

  2007 الجهوية، بالتنمية وعالقتها الصناعية المؤسسات كثافة :  3.1.4 بياني رسم
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  2008و 2002 سنتي بين المحدثة الجديدة الصناعية المؤسسات عدد صافي :  4.1.4 بياني رسم

  2008 سنة القطاع وحسب الجهات حسب الصادرات توزيع :  1.2.4 بياني رسم

  2008 سنة والقطاعات الجهات حسب الصناعي اإلجمالي الداخلي الناتج توزيع :  2.2.4 بياني رسم

  2008 سنة والقطاعات الجهات حسب التشغيل نسب توزيع :  3.2.4 بياني رسم

  2008و 2000 سنتي بين االقتصادية المؤشرات أبرز تغير نسبة :  4.2.4 بياني رسم

  ) تتمة( 2008و 2000 سنتي بين االقتصادية المؤشرات أبرز تغير نسبة :  5.2.4 بياني رسم

  والصناعي الوطني اإلجمالي الداخلي الناتج في اقتصادية جهة كل مساهمة :  6.2.4 بياني رسم

  2008 سنة والقطاعات الجهات حسب الصناعي اإلجمالي الداخلي الناتج توزيع :  7.2.4 بياني رسم

 واألقاليم، الجهات حسب الصناعي القطاع في والتشغيل المضافة القيمة توزيع :  8.2.4 بياني رسم

  2008 سنة              

  المغرب في األعمال مناخ معيقات :  1.3.4 بياني رسم

  الجهات حسب كبيرا، عائقا العقار على الحصول تعتبر التي المؤسسات توزيع :  2.3.4 بياني رسم

  البلدان حسب كبيرا، عائقا العقار على الحصول تعتبر التي المؤسسات توزيع :  3.3.4 بياني رسم

  

  الثاني الجزء
  للفرد والصحة التعليم ونفقات البشرية التنمية بين العالقة :  1.1.1 بياني رسم

   الدخل وتفاوت البشرية التنمية :  2.1.1 بياني رسم

  الجهات حسب ،2008 سنة المغرب في المستشفيات خريطة :  3.1.1 بياني رسم

  الجهات حسب ،2009 سنة المغرب في الصافي التمدرس خريطة :  4.1.1 بياني رسم

  الجهات حسب ،2005 سنة المغرب في المعبدة غير الطرق خريطة :  5.1.1 بياني رسم

  2010 سنة في والكهرباء للشرب الصالح بالماء التزود خريطة :  6.1.1 بياني رسم

  2010 سنة في التعمير ونسبة البراريك عدد بين العالقة :  7.1.1 بياني رسم

  الجهات حسب ،2010 سنة المغرب في الصفيح دور خريطة :  8.1.1 بياني رسم

  2007 سنة المحلية الجماعات مداخيل في المحولة الموارد حصة :  1.1.3 بياني رسم

  2009و 2005 بين الدراهم بماليين للجهات المحوَّلة الموارد :  2.1.3 بياني رسم

  )2009-2005 متوسط( جهة كل في الفرد حسب المحوَّلة الموارد تطور :  3.1.3 بياني رسم
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  الجداول الئحة

  األول الجزء
  بالدولة مقارنة 2009 سنة المحلية الجماعات ميزانية :  1.1.2 جدول

  2009و 2007 سنتي بين ما المحلية الجبايات بنية :  2.1.2 جدول

 سنة المستويات حسب المحلية الجماعات بمداخيل مقارنة المحلية الضرائب حصة :  3.1.2 جدول
2009  

  2009 سنة المحلية للجماعات المحّولة الموارد توزيع :  4.1.2 جدول

   2009 سنة المستويات حسب المحلية الجماعات تسيير مداخيل توزيع :  5.1.2 جدول

  2009 سنة المحلية الجماعات مستويات حسب التجهيز مداخيل توزيع :  6.1.2 جدول

  2009 سنة االستخدامات نوع حسب المحلية الجماعات تجهيز نفقات بنية :  7.1.2 جدول

  2009 سنة األنشطة ميادين حسب التجهيز نفقات توزيع :  8.1.2 جدول

  2006 سنة المستويات حسب المحلية الجماعات تجهيز نفقات بنية :  1.2.2 جدول

  الدولية بالمرجعية المحلية الجماعات موارد في المحلية الضرائب مساهمة مقارنة :  2.2.2 جدول

 2007 سنتي بين ما الجماعات لفائدة للتدبير الخاضعة الضرائب تحصيل نسب :  3.2.2 جدول

  2009و

  2009و 2007 سنتي بين المحلية الضرائب تحقيق نسبة :  4.2.2 جدول

  المالي التنفيذ وضعية :  1.3.3 جدول

  

  الثاني الجزء
  القطاعية المالية األغلفة سيناريوهات :  1.4.1 جدول
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   اإلطارات الئحة

  األول الجزء
  إقالع ميثاق بموجب المحدثة الصناعية المناطق :1 إطار

  الثاني الجزء
   األول بالسيناريو الخاصة الحسابية المنطلقات :1 إطار
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  اتحـقمــل
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  أهم المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ المقترحات

  

النصنوعية  اإلصالح محور الموضوع 
  القانوني

  القانونية المراجع

 تأهيـل
 الجهـة

 للتأهيل صندوق إحداث

  االجتماعي

  المالية قانون  قانون

 
  
  
  
  

 تأهيــل
 الـموارد

 الموارد تحويل مبدأ إرساء

  االختصاصات نقل مع موازاة

 المالي بالتنظيم المتعلق 45-08 رقم القانون  قانون

 الشريف الظهير بتنفيذه الصادر المحلية للجماعات

  2009 فبراير 18 بتاريخ 1-09- 02 رقم

 بين الوطنية الضرائب تقاسم

  والجهات الدولة

  المالية قانون  قانون

 الضرائب توزيع معايير تحديد

   الوطنية

  

 49 رقم الداخلية وزير دورية حاليا تنظمها معايير  مرسوم

 للضريبة بالنسبة ،1996 يناير فاتح بتاريخ الصادرة

   المضافة القيمة على

 الوعاء وتنويع تثمين إعادة

  المحلية للجبايات الضريبي

  

 الجماعات بجبايات المتعلق 47-06 رقم القانون  قانون

-195 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر المحلية

  2007 نونبر 30 بتاريخ 07-1

 المحلية الجبايات مالءمة

  والوطنية

  

 الجماعات بجبايات المتعلق 47-06 رقم القانون  قانون

-195 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر المحلية

  2007 نونبر 30 بتاريخ 07-1

 من المحلية الجبايات تدبير

  للدولة التابعة المصالح طرف

  ---   شراكةاتفاقية

 شبه الرسوم مساهمة تحسين

 ميزانيات تمويل في الضريبية

 الجماعات بجبايات المتعلق 30-89 رقم القانون -  مرسوم

 بموجب انتقالية بصفة العمل به الجاري المحلية
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  الجهات

  

   39- 07 رقم القانون

 المتعلق 45-08 رقم القانون من 31 المادة تنص -

 إحداث على المحلية للجماعات المالي بالتنظيم

 نص بموجب المقدمة الخدمات عن واألجور األتاوى

   تنظيمي

 الذي القانوني اإلطار تحديث

  الجماعية األمالك ينظم

  

 1918 نونبر 30 بتاريخ الصادر الشريف الظهير -  قوانين

  العمومي للملك المؤقت باالحتالل والمتعلق

 1921 أكتوبر 19 بتاريخ الصادر الشريف الظهير -

   البلدية باألمالك والمتعلق

 1954 يونيو 28 بتاريخ الصادر الشريف الظهير -

   القروية الجماعات بأمالك والمتعلق

   الدراسة قيد يوجد مرسوم مشروع -

 صندوق إمكانيات توسيع

  المحلية الجماعات تجهيز

 صندوق تنظيم بإعادة المتعلق 31-90 رقم القانون  قانون

 الظهير بتنفيذه الصادر المحلية الجماعات تجهيز

   1992 غشت 5 بتاريخ 1- 92- 5 رقم الشريف

 سوق إلى الجهات لجوء

 االستثمار وصناديق السندات

)Fonds 

d’investissement(  

 المالي بالتنظيم المتعلق 45-08 رقم القانون  قانون

 الشريف الظهير بتنفيذه الصادر المحلية للجماعات

  2009 فبراير 18 بتاريخ 1-09- 02 رقم

  للخزينة الفعال التدبير

  

 يناير 3 بتاريخ الصادر 2-09-441 رقم المرسوم  مرسوم

 العمومية للمحاسبة نظام بسن والمتعلق 2010

  المحلية للجماعات

 
 
 
 
 تطوير

 العمومية الوظيفة إصالح

  المحلية

  

قانون
 ومرسوم
  تطبيقي

  

 المحلية للجماعات المحليون الموظفون حاليا يخضع

 بتاريخ الصادر 1- 58- 008 رقم الشريف للظهير

 العام األساسي النظام بمثابة 1958 فبراير 24

 2-77- 738 رقم والمرسوم العمومية للوظيفة

 النظام بمثابة 1977 شتنبر 27 بتاريخ الصادر
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 القدرات
 التدبيرية

  الجماعات لموظفي األساسي

 للمرافق المفوض التدبير

   العمومية

  

قرارات
  وزارية

 غشت 9 بتاريخ 2-06-362 رقم المرسوم ينص

 بالتدبير المتعلق 54-05 رقم القانون بتطبيق 2006

 وكيفيات طرق أن على العمومية للمرافق المفوض

 العقود ونماذج المنافسة عروض طلبات ملفات إعداد

 العمومية للمرافق المفوض بالتدبير الخاصة

 عن صادر قرار بمقتضى تحدد المحلية للجماعات

  . الداخلية وزير

 
 التضامن
 الترابي

  المالية قانون  قانون  للتضامن صندوق إحداث

 التضامن مبدأ إرساء

    المالية والموازنة

 المالي بالتنظيم المتعلق 45-08 رقم القانون  قانون

 الشريف الظهير بتنفيذه الصادر المحلية للجماعات

  2009 فبراير 18 بتاريخ 1-09- 02 رقم

 
 
 
 
 
 
 
 إطار تأهيل

 الميزانية

 الخاصة المقتضيات إدراج

 المنظمة الميزانية بالمساطر

 الدولة بين المالية للعالقات

  والجهات

  

 المالية لقانون 7- 98 رقم التنظيمي القانون -  قوانين

 1-98-138 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر

  1998 نونبر 26 بتاريخ

 المالي بالتنظيم المتعلق 45-08 رقم القانون -

 الشريف الظهير بتنفيذه الصادر المحلية للجماعات

   2009 فبراير 18 بتاريخ 02-09-1

 المنظم اإلطار مع المالءمة

  الدولة لميزانية

 المالي بالتنظيم المتعلق 45-08 رقم القانون  قانون

 الشريف الظهير بتنفيذه الصادر المحلية للجماعات

  2009 فبراير 18 بتاريخ 1-09- 02 رقم

 المتعددة البرمجة آليات تعزيز

  السنوات

 المتعلق 45-08 رقم القانون من 14 المادة تنص  قرار

 كيفية أن على المحلية للجماعات المالي بالتنظيم

 قرار بمقتضى تحدد السنوات متعددة برمجة إعداد
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  .المالية ووزير الداخلية لوزير مشترك

 رقم المالية ووزير الداخلية لوزير المشتركة الدورية  دورية  الميزانية تبويب تعديل

  1999 دجنبر 17 في الصادرة ،171

 تقديرات مسطرة تبسيط

  الميزانية

  

 الواجب باإلجراءات المتعلقة الداخلية وزير دورية  دورية

  المحلية الجماعات ميزانيات إلعداد اتباعها

 يناير 3 بتاريخ الصادر 2-09-441 رقم المرسوم  مرسوم   التنفيذ مساطر تبسيط

 العمومية للمحاسبة نظام بسن والمتعلق 2010

   المحلية للجماعات

   المرحلة االعتمادات تصفية

  

 المالي بالتنظيم المتعلق 45-08 رقم القانون  قانون

 الشريف الظهير بتنفيذه الصادر المحلية للجماعات

  2009 فبراير 18 بتاريخ 1-09- 02 رقم

 والمشاريع اإلجراءات توحيد

)Mutualisation des 

actions(  

قانون
 ومرسوم
  تطبيقي

  

 المالي بالتنظيم المتعلق 45-08 رقم القانون -

 الشريف الظهير بتنفيذه الصادر المحلية للجماعات

  2009 فبراير 18 بتاريخ 1-09- 02 رقم

 3 بتاريخ الصادر 2- 09-441 رقم المرسوم -

 العمومية للمحاسبة نظام بسن والمتعلق 2010 يناير

  المحلية للجماعات

 
 
 
 
 
 
 
 

  ---   مرسوم  التعاقد سياسة تنفيذ

 للتتبع وطنية هيئة إحداث

  والتقييم

  ---   قانون

 من الحسابات على التصديق

 خارجيين مفتحصين طرف

  مستقلين

قانون
 ومرسوم
  تطبيقي

 المالي بالتنظيم المتعلق 45-08 رقم القانون -

 الشريف الظهير بتنفيذه الصادر المحلية للجماعات

  2009 فبراير 18 بتاريخ 1-09- 02 رقم
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 إجراءات
 المواكبة

 3 بتاريخ الصادر 2- 09-441 رقم المرسوم -  

 العمومية للمحاسبة نظام بسن والمتعلق 2010 يناير

  المحلية للجماعات

 جهوي نظام إحداث

  اإلحصائية للمعلومات

  

قوانين
  ومراسيم

 نونبر 15 بتاريخ 2-07- 1298 رقم المرسوم -

 السامي المندوب باختصاصات المتعلق ،2007

  للتخطيط

 17 بتاريخ الصادر 2- 02-397 رقم المرسوم -

 وتنظيم اختصاصات يحدد الذي 2002 يوليوز

   والتخطيط االقتصادية التوقعات وزارة

 370- 67 رقم قانون بمثابة الملكي المرسوم -

 بالدراسات المتعلق 1968 غشت 5 بتاريخ الصادر

  )اإلحصائية الدراسات تنسيق لجنة( اإلحصائية

 371- 67 رقم قانون بمثابة الملكي المرسوم -

 تكوين يحدد الذي 1968 شتنبر 3 بتاريخ الصادر

  اإلحصائية الدراسات تنسيق لجنة وتنظيم

 2010 يناير 3 بتاريخ 2-09-441 رقم المرسوم  مرسوم  المحلية المالية مرصد إحداث

 للجماعات العمومية للمحاسبة نظام بسن والمتعلق

   المحلية

 في الجهوي البعد اعتماد

  الخاص القطاع تحفيز سياسات

 الصادر لالستثمار ميثاق بمثابة 18-95 رقم القانون  قانون

 نونبر 8 بتاريخ 1-95-213 رقم الظهير بتنفيذه
1995  

 ونظام المقاوالت دليل إعداد

  الوحيدة الهوية

   الدراسة قيد مشروع  مرسوم

قرارات  االعتماد نظام إحداث
  وزارية

 17 في الصادر 2-09-717 رقم المرسوم ينص

 المتعلق 01-00 رقم القانون بتطبيق 2010 مارس

 يمنحها االعتمادات أن على العالي التعليم بتنظيم

  العالي التعليم وزير
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  للعقار المنظمة القوانين تعديل

  

1915 يونيو 2 بتاريخ الصادر الشريف الظهير -  قوانين

   المقيدة العقارات بتسجيل والمتعلق

 1914 يوليوز فاتح في الصادر الشريف الظهير -

   العمومي بالملك والمتعلق

1918 نونبر 30 في الصادر الشريف الظهير -

  العمومي للملك المؤقت باالحتالل والمتعلق

 األحكام تنفيذ مساطر تبسيط

  القضائية

  

 الصادر التجارة مدونة بمثابة 15- 95 رقم القانون -  قوانين

 غشت فاتح بتاريخ 1-96-83 رقم الظهير بتنفيذه
1996  

 المحاكم بإحداث القاضي 53-95 رقم القانون -

-65 رقم الشريف الظهير بتنفيذه والصادر التجارية

   1997 فبراير 12 بتاريخ 97-1

 1-74-447 رقم قانون بمثابة الشريف الظهير -

 المتعلق 1974 شتنبر 28 بتاريخ الصادر

   المدنية المسطرة قانون نص على بالمصادقة

 القانوني التكوين أنظمة تعزيز

   التجارية المحاكم لصالح

 للقضاء العالي بالمعهد المتعلق 09-01 رقم القانون  قانون

 3 بتاريخ 1-02-240 رقم الظهير بتنفيذه الصادر

   2002 أكتوبر

 للوساطة جهوية مراكز إحداث

  والتحكيم

 1-74-447 رقم قانون بمثابة الشريف الظهير  قانون

 بالمصادقة المتعلق 1974 شتنبر 28 بتاريخ الصادر

  المدنية المسطرة قانون نص على
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  العمل فريق قابلهم الذين األشخاص بأسماء الئحة

  
  

  

  )للجهوية االستشارية اللجنة أعدته الذي الموجز الجدول انظر(

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 


