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تقديم
تتقدم الحكومة الى الرأي العام بعرض حصيلة إنجازاتها خالل األربعة أشهراألولى من عملها ،أي منذ تعيينها من قبل جاللة امللك
محمد السادس نصره هللا يوم  05أبريل  2017وحصولها على ثقة مجلس النواب في  26من الشهر نفسه ،بعد عرض ومناقشة
برنامجها.
وفاء وتقدم في سياق خاص

وتبرز هذه الحصيلة بمجموع مؤشراتها وإجراءاتها املنجزة تقدما مهما في تطبيق البرنامج الحكومي ،كما تعكس اإلرادة
السياسية للحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتعزيز ربط املسؤولية باملحاسبة ،وتمكين املواطن من تقييم أداء الحكومة في
األشهر األولى من انطالق عملها ،ومدى اشتغالها على انتظاراته وهمومه وقضاياه ،واحترامها للبرنامج املصادق عليه من
طرف نواب األمة.
وبالرغم من أن انطالق الحكومة واشتغالها في األشهر املاضية قد تم في سياق سيا�سي اكتنفته صعوبات وإكراهات وتحديات
تميزت أساسا بتأخراعتماد قانون املالية  ،2017والتحديات املرتطبة بتدبيرأحداث إقليم الحسيمة ،فقد استطاعت الحكومة
التقدم وتحقيق عدد من اإلنجازات الهامة ،مع بذل مجهود إضافي لالستدراك والتواصل ،واستعادة الثقة ،وتعبئة املوارد
الالزمة ،وإقرارتنسيق أكبربين مختلف املتدخلين ،وإعطاء انطالقة قوية للعمل الحكومي.
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منهجية متجددة :إنصات وإنجاز

لقد تمكنت الحكومة مسنودة في ذلك بأغلبيتها من إرساء منهجية تبتغي مزيدا من الفعالية في العمل الحكومي ،وفقا ملا نص عليه
البرنامج الحكومي ،والتي مكنت من الوصول إلى هذه الحصيلة التي نقدمها اليوم ،وهي منهجية تقوم على الحوار واإلنصات،
واإلشتغال وفقا لبرنامج حدد اإلجراءات دات األولوية على مستوى رئاسة الحكومة وكل القطاعات الحكومية ،مع املتابعة
الدورية له ،واعتماد املنهجية التشاركية بين مكونات األغلبية ،والحرص على ضمان انسجامها ،والتشاور مع املعارضة
والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين .كما تميزت هذه املرحلة بإرساء آليات للتتبع والتنسيق في العمل الحكومي ،وإطالق
دينامية حكومية قائمة على «اإلنصات واإلنجاز» ،وبإنطالق برنامج التواصل مع مجالس الجهات واملنتخبين بهدف املواكبة
ملشاريع الجهوية املتقدمة.
إرادة سياسية إصالحية قوية

وتكشف إجراءات وإنجازات الحصيلة األولية عن دينامية تصاعدية ،تدل على مجهود حكومي هام ومتسارع في وتيرته ،كما وكيفا،
من أجل الوفاء بعدد من االلتزامات املعلنة في البرنامج الحكومي وترجمتها إلى إجراءات عملية وملموسة.
كما تبرز هذه الحصيلة إرادة سياسية إصالحية قوية تتمثل أساسا فيما يلي:
 مواصلة اإلصالحات واألوراش املفتوحة؛ إطالق إصالحات وأوراش جديدة؛ التفاعل مع عدد من التحديات املستجدة واملطالب الجديدة؛ تنسيق وتتبع تطبيق البرنامج الحكومي؛ االرتقاء التدريجي بمستوى االلتقائية بين السياسات واالستراتيجيات القطاعية.8

حصيلة إيجابية

إن هذه الحصيلة املرحلية إيجابية وواعدة بالتقدم في مسارخدمة املواطن واملقاولة وتعزيزمناخ الثقة رغم الصعوبات واإلكراهات،
وهي تؤكد مرة أخرى تميزالنموذج املغربي املتسم بأمنه واستقراره.
وهي ال تستق�صي كل إنجازات الحكومة في جميع املجاالت وجميع القطاعات ،ناهيك عن العمل التدبيري اليومي ،ولكنها تقتصر على
بسط عينة من أهم اإلنجازات الحكومية ذات األثرعلى املواطنين والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين ،وسنقدمها وفقا ملحاور البرنامج
الحكومي ،باعتباره الوثيقة التي شكلت مرجعا لتصويت مجلس النواب وإطارا لتقييم عمل الحكومة ومحاسبتها ،كما أن مختلف
القطاعات الحكومية أعدت تقريرا مفصال لحصيلتها ،سيكون متاحا للعموم من طرفها.
كما تتميزهذه الحصيلة املرحلية ،بانخراط الحكومة ،في العمل على معالجة ما نتج عن التأخرفي تنفيذ برنامج الحسيمة-منارة املتوسط،
حيث طرح عليها منذ أول يوم من انطالقها ،مما جعلها تضعه ضمن أولوياتها وخصصت له اهتماما كبيرا وعملت على تسريع إنجاز
املشاريع التنموية املفتوحة مع إطالق مشاريع جديدة ،وكذا إطالق وتتبع العديد من املشاريع التنموية واألوراش الجديدة واالتفاقيات
املوجهة إلى مختلف أقاليم اململكة.
أما فيما يخص القوانين املصادق عليها من قبل البرملان ،والبالغ عددها  45قانونا ،والتي همت مجاالت حيوية كالصحة والحماية
االجتماعية والتعاونيات وحماية أمالك الغيرواالستثمارات والصادرات واالقتصاد الرقمي والقضاء ،فقد تم إدراج الئحتها في ملحق،
باعتبارها حصيلة للبرملان على الرغم من دور الحكومة في تسريع اعتمادها ،بعد أن قامت بتثبيت مشاريع القوانين التي كانت مودعة
لدى البرملان بما فيها مشروع قانون املالية .باإلضافة إلى مالحق أخرى تتضمن الئحة مشاريع القوانين واملراسيم والتعيينات التي
صادقت عليها الحكومة والبالغ عددها  9مشاريع قوانين و 65مرسوما و  45اتفاقية ،إضافة إلى الئحة تضم  18عرضا متعلقا
بالسياسات العمومية تم تقديمه في املجالس الحكومية ،مع ملحق يهم الئحة املناشيرالدوريات الصادرة عن السيد رئيس الحكومة.
وإن الحكومة إذ تقدم هذه الحصيلة األولية ،تتطلع إلى مواصلة العمل بدينامية أكبر لتعزيز االختيار الديمقراطي وربح تحديات
التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية لبالدنا ،مع العمل على التجاوب مع التطلعات وفقا ملنطق قائم على اإلنصات واإلنجاز.
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أوال:
دعم الخيار
الديموقراطي ودولة
الحق والقانون وترسيخ
الجهوية المتقدمة
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إيمانا من الحكومة بتعزيزاالختيارالديموقراطي ،كثابت دستوري ال رجعة فيه ،فقد انخرطت في تفعيل
املقتضيات العملية له ،والتي تتوجه أساسا إلى تعزيز مشاركة املواطنين واإلنصات إليهم والتعاطي
مع قضاياهم عن قرب ،ودعم املجتمع املدني ،ودعم تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية ،وتعزيز
منظومة الحريات وحقوق االنسان ودعم استقالل القضاء ،وتقوية التعاون مع البرملان ،واستكمال
تنزيل ورش الجهوية.
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العدل وحقوق اإلنسان
 . 1اعتماد مشروع القانون  76.15الخاص باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان وإقراراآلليات الوطنية الخاصة
بمناهضة التعذيب وحماية األطفال واألشخاص في وضعية إعاقة (مجلس الحكومة بتاريخ  25ماي ،)2017
ومشروع قانون رقم  14-16يتعلق بمؤسسة الوسيط (مجلس الحكومة بتاريخ  18ماي )2017؛
 . 2استكمال ورش استقالل القضاء باعتماد قانون رقم  17ـ  37املتعلق ب ـ «نقل اختصاصات السلطة الحكومية
املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ،وبسن قواعد لتنظيم
رئاسة النيابة العامة» ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيقه؛
 . 3مواكبة وإرساء استقالل السلطة القضائية عبرتوفيراإلمكانات البشرية واللوجستية واملادية الالزمة
لذلك؛
 . 4الشروع في تحيين الخطة الوطنية للنهوض بحقوق االنسان بانطالق عمل لجنة تقنية لعملية التحيين
يوم  5يوليوز  ،2017ويتوقع انتهاء عملية التحيين يوم  10أكتوبر 2017؛
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العدل وحقوق اإلنسان
 . 5توسيع منصات الطلبات عبراألنترنت لتسهيل الحصول على الخدمات القضائية ،وذلك لتمكين املتقاضين
واملرتفقين من توجيه طلباتهم إلى املحكمة عبر األنترنت ،ومعالجة الطلبات واإلشعار باملآالت ،وتمكين املرتفق
من تتبع مآل طلبه عبراالنترنت في حينه ()justice.gov.ma؛
 . 6مواصلة إلغاء نظام القفة في السجون وإرساء نظام جديد للتغذية بهدف التخفيف من معاناة األسر
وأنسنة السجون ،تم تطبيقه في  58مؤسسة سجنية وفي نهاية أكتوبرسيبلغ عدد املؤسسات  73مؤسسة ،أي
بنسبة  95%على أن يعمم على جميع املؤسسات في نهاية .2017
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الديموقراطية التشاركية
 . 7تفعيل مشاركة املواطنين واملواطنات في تدبير الشأن العام وممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات
العمومية من خالل اعتماد املرسوم رقم  2.16.773املحدث للجنة العرائض في املجلس الحكومي بتاريخ  11ماي
 ،2017كما تم إرساء لجنة العرائض برئاسة رئيس الحكومة يوم  17يوليوز  ،2017وبدء حملة للتعريف وشرح
شروط وكيفية ممارسة هذا الحق وفقا لدليل عملي ،وتخصيص خط هاتفي ملواكبة املواطنين والجمعيات
( ،)05 37 13 13 13وإطالق برنامج تكويني لـ  1200فاعل جمعوي على تفعيل آليات الديموقراطية التشاركية؛
 . 8إحداث اللجنة التقنية الدائمة لتعزيزالتفاعل اإليجابي مع املبادرة التشريعية للبرملان ومقترحات القوانين
املقدمة من قبل النواب واملستشارين (منشور لرئيس الحكومة في  28يونيو  2017وعقد أول اجتماع اللجنة
التقنية يوم  21يوليوز  ،)2017وإطالق آلية لتتبع التعهدات الحكومية في البرملان؛
 . 9إصدارالتقريراألول حول الشراكات بين الدولة وجمعيات املجتمع املدني (تم تقديمه في  26يوليوز ،)2017
وذلك تكريسا للشفافية في منح الدعم العمومي ،وتحديث بوابة الشراكة بين الدولة ومنظمات املجتمع املدني
( )www.charaka-association.maالتي تهدف إلى تحسين الولوجية والشفافية والحكامة الجيدة في منح
التمويل العمومي لفائدة هذه املنظمات.
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األمـازيغـية
 . 10إطالق عملية تدريس اللغة األمازيغية في املؤسسات واملعاهد العليا واملتمثلة في املعهد العالي لإلعالم
واالتصال ( ،)ISICاملعهد العالي ملهن السمعي البصري والسينما ( ،)ISMACاملعهد العالي للفن املسرحي
والتنشيط الثقافي ( ،)ISADACاملعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث ( ،)INSAPاملدرسة الوطنية العليا لإلدارة
( ،)ENSAواملعهد العالي للقضاء ( )ISMوذلك في إطار النهوض باللغة األمازيغية ،بتنسيق مع املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية (منشور لرئيس الحكومة بتاريخ  29يونيو .)2017
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الجهوية المتقدمة
 . 11تسريع اعتماد وإصدار املراسيم التطبيقية الخاصة بالقوانين التنظيمية للجهات والجماعات الترابية
( 31مرسوما صودق عليها في ثالثة مجالس حكومية في انتظار استكمالها بـ  3مراسيم أخرى) ،والتي ستسهم في
تمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها فعليا؛
 . 12اعتماد مقاربة جديدة تمكن من تتبع األوراش والبرامج التنموية الجهوية واملحلية ،بصفة منتظمة
وناجعة ،والتقدم بالوتيرة املطلوبة في اإلنجاز ،واستباق الصعوبات التي قد تطرح ،وتنسيق الجهود بما يمكن
من ربح الوقت ،وفي هذا اإلطار تم الشروع في تنفيذ برنامج زيارات رئيس الحكومة وفريق حكومي لجهات اململكة
(زيارة جهة بني مالل-خنيفرة يوم  22يوليو .)2017
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إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة
 . 13بدء تنفيذ  50%من قيمة برنامج املساعدة املعمارية والتقنية املجانية بالعالم القروي واملحددة
في  24مليون درهم ،حيث تم التوقيع على  6اتفاقيات إطار مع املجالس الجهوية لجهات :فاس-مكناس،
وخنيفرة-بني مالل ،وسوس-ماسة ،ودرعة-تافياللت ،والداخلة-وادي الذهب ،وجهة مراكش-آسفي؛
 . 14إعداد واملصادقة على  8اتفاقيات همت  5577بناية آيلة للسقوط بتنسيق بين وزارتي إعداد التراب
الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة ووزارة االقتصاد واملالية؛
 . 15اعتماد اإلطار التنظيمي لتطبيق أحكام القانون رقم  66-12املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في ميدان
التعميروالبناء ،بما يحدد الواجبات واملسؤوليات وحماية الحقوق والضمانات املرتبطة بها ،والسيما فيما يهم
الرخص والبناء والهدم واملخالفات واملعاينات املرتبطة بها واللجوء إلى القضاء (دورية مشتركة بين وزارة الداخلية
ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة تحت رقم  07-17بتاريخ  1غشت )2017؛
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 . 17نشرما يفوق  115وثيقة تعمير إضافية على مواقع االنترنيت للوكاالت الحضرية.
إعالن مدينة القصرالكبيرمدينة بدون صفيح بتاريخ  26يوليوز 2017؛
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ثانيا:
تعزيز قيم النزاهة
والعمل على إصالح
اإلدارة وترسيخ
الحكامة
19

أعطت الحكومة أولوية إلصالح اإلدارة وترسيخ الحكامة ،والنهوض بمردودية األداء الحكومي من خالل
التخطيط والبرمجة والتتبع والتقييم املتواصل ،وتعزيز االلتقائية ومنظومة النزاهة ،وجعل اإلدارة في
خدمة املرتفقين والتفاعل مع شكاياتهم ،حيث تم اتخاذ عدد من التدابيرأهمها:
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التقائية السياسات القطاعية وتنسيق تتبع تنفيذها
 . 18إع ـ ــداد املخطط التنفيذي للبرنامج الحك ـ ــومي ،يعتمد على مؤشرات وآجال للتنفيذ والتتبع ،ويمكن
من التقييم وقياس أثراإلجراءات ومردوديتها ،واستباق الصعوبات؛
 . 19وضع آليات لتتبع وتيسير تنفيد البرنامج الحكومي بما في ذلك إحداث لجنة بين-وزارية تسهر على
تنسيق جهود تنفيذه( ،منشور رقم  10/2017لرئيس الحكومة بتاريخ  18غشت )2017؛
 . 20عقد 7لجن بين وزارية ووطنية وتتبع تنفيذ قرارتها (االستثمار ،السالمة الطرقية ،الجالية وشؤون
مغاربة العالم ،تحسين مناخ األعمال ،تلقي العرائض املوجهة للحكومة ،األشخاص في وضعية إعاقة،
التشغيل) ،بهدف تعزيز مستوى اإللتقائية بين السيـاسات والبـرامج القطاعية واعتمـاد مخططات عمل
أفقية؛
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محـاربة الفسـاد وإصـالح اإلدارة وترسـيخ الحكـامة
 . 21اعتماد املرسوم رقم  2-17-264املحدث للجنة الوطنية لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية ملحاربة
الفساد (بتاريخ فاتح يونيو )2017؛
 . 22إط ـ ـ ـ ــالق الخط اله ـ ــاتفي ( )0537687300لتتبع األسعاروالسوق في إطارتعزيزآليات اليقظة واعتماد
مقاربات استباقية وتشاركية ،لحماية املستهلك من املضاربين ومن الزيادات غيرالقانونية في األسعار؛
 . 23اعتماد البرنامج الوطني إلصالح اإلدارة الذي يحدد ثالثة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين عالقة
اإلدارة باملواطن ،وتثمين الرأس مال البشري ،وتطوير آليات الحكامة والتنظيم ،كما حدد البرنامج
العمليات واإلجراءات املبرمجة مابين  ،2021-2017وكذا آليات التنفيذ (املجلس الحكومي بتاريخ 11
ماي )2017؛
 . 24تحديد كيفيات تلقي مالحظات املرتفقين وشكايتهم ومعالجتها،وفق مرسوم رقم  2.17.265الصادر
بتاريخ  23يونيو ،2017الذي يقت�ضي إحداث البوابة الوطنية للشكايات بعد ستة أشهرمن صدوره؛
22

محـاربة الفسـاد وإصـالح اإلدارة وترسـيخ الحكـامة
 . 25إطالق الرقم املبسط  37 37ملركز التوجيه اإلداري والذي يتم من خالله إخبار وتوجيه املرتفقين
بخصوص املساطرواإلجراءات اإلدارية األكثرتداوال؛
 . 26اتخاد قرار تمكين اإلدارات مباشرة من اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق ألصولها التي تطلبها لتيسير
هذه الخدمة على املواطنين واملرتفقين ،حيث تم اعتماد مرسوم رقم  410-17بتاريخ  31غشت ،2017
بهدف إضفاء املرونة على تقديم هاته الخدمة وتوسيع صالحية تقديمها لإلدارات العمومية.

23

ثالثا:
تطوير النموذج
االقتصادي والنهوض
بالتشغيل والتنمية
المستدامة
25

عملت الحكومة على تفعيل عدد من التدابيرالواردة في البرنامج الحكومي ،وخاصة ما يهم مواصلة املجهود
العمومي في االستثماروجلب االستثمارات الخارجية ،ودعم القطاع الخاص وتحفيزه ،والتصدي ملعضالت
التشغيل وتحديات التنمية املستدامة ،ومواصلة تنفيذ االستراتيجيات والبرامج القطاعية في الفالحة،
والصناعة والصيد البحري والسياحة ،والطاقة ،والتجهيز ،واملاء ،والطرق والبنيات التحتية ،مع تعبئة
املوارد املالية الالزمة ،واعتماد البرنامج التنفيذي لسنة  2017الخاص بالتنمية القروية ومحاربة الفوارق
املجاليةِ ،وفي هذا الصدد يمكن اإلشارة الى التدابيرواإلجراءات التالية:

26

التشغيل
 . 27اعتماد التوجهات األساسية للسياسة الحكومية في مجال التشغيل وآليات تنزيلها ،واملصادقة على
البرنامج الوطني في اللجنة الوزارية للتشغيل يوم  28غشت .2017وتتمثل هذه التوجهات في دعم خلق مناصب
الشغل ،ومالءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل ،وتكثيف البرامج النشطة للتشغيل ودعم
الوساطة ،وتحسين دينامية سوق الشغل وظروف العمل ،ودعم البعد الجهوي في التشغيل؛
 . 28الشروع في اعتماد برامج وتعاقدات جهوية في اتجاه تفعيل دور الجهة في التشغيل ،وذلك من خالل
مقاربة التقائية وتشاركية (املناظرة الجهوية للتشغيل بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس بتاريخ  6يوليوز
2017ـ الشروع في إطالق البرنامج الجهوي للتشغيل لجهة الرباط سال بتاريخ  13يوليوز  2017ومع مجلس
جهة سوس ماسة والشروع في إعداد ستة برامج جهوية أخرى)؛
 . 29اإلطالق التدريجي ملباريات توظيف حوالي  23ألف منصب شغل في قانون املالية برسم سنة،2017
إضافة إلى تشغيل حوالي  24ألف أستاذ عبرالتعاقد في قطاع التربية والتكوين؛
27

التشغيل
 . 30إطالق الحواراالجتماعي القطاعي في أفق عقد حواراجتماعي وطني وفقا ملنشور رئيس الحكومة
بتاريخ  5يونيو 2017؛
 .31اتخاذ اإلجراءات التطبيقية إلعفاء التعويضات املدفوعة من طرف املقاوالت إلى الدكاترة الباحثين
من الضريبة على الدخل في حدود  6000درهم شهريا وذلك ملدة  24شهرا لتشجيع ومواكبة املقاوالت في
مشاريعها املتعلقة بالبحث واالبتكار؛
 . 32إلغـ ـ ــاء شرط التسجيل ملدة  6أشهر في الوك ـ ـ ـ ــالة الوطنية إلنعـ ـ ـ ــاش التشغيل والكفاءات ()ANAPEC
لالستفادة من إعفاءات التحمالت االجتماعية والضريبية في عقود التدريب ،وهواإلجراء الذي سيساعد على
تنمية املوارد البشرية للمقاولة وتحسين تأطيرها كما سيسهم في زيادة فرص إدماج الشباب في سوق الشغل؛
 . 33تفعيل القانون املتعلق بالعامالت والعمال املنزليين بإعتماد املرسومين رقم  2.17.355و2.17.356
املتعلقين بالعامالت والعمال املنزليين ،خالل املجلس الحكومي بتاريخ  3غشت ،2017واللذين يحددان نموذج
عقد الشغل والبيانات األساسية وقائمة األعمال املمنوعة على ذوي السن ما بين  16و 18سنة.
28

التصنيع والمقاولة واالستثمار
 . 34املصادقة على  51مشروع اتفاقية استثمار ومالحق اتفاقيات استثمار تبلغ قيمتها اإلجمالية 67
مليار درهم ،من طرف اللجنة الوطنية لالستثمارات (بتاريخ  04ماي  ،)2017خاصة في الصناعة والطاقة
والسياحة ،هذه األخيرة التي استفادت من  4,6مليار درهم؛
 . 35انطالق عدد من املشاريع في مجال التصنيع في مقدمتها أشغال بناء مصنع املجموعة الفرنسية
بوجو-سيتروين في القنيطرة ،بتاريخ  15يونيو  ،2017الذي سيحدث أزيد من  1500منصب شغل التي وقعت
اتفاقيتها بتاريخ 2015/06/17؛ وتدشين مصنع شركة «فوريسيا» التي تعد من أبرز مصنعي املعدات األصلية
للسيارات ،بتاريخ  13يوليوز  2017بمدينة سال .وسيوفراملصنع الذي شيد بميزانية قدرت ب ـ ـ  170مليون درهم،
 1300منصب شغل؛
 . 36اإلطالق الرسمي يوم  30يونيو  2017للبرنامج الثاني لتحدي األلفية واملتعلق بالتربية الوطنية والتكوين
املنهي والتشغيل وإنتاجية العقارفي إطارالشراكة مع هيئة تحدي األلفية األمريكية للفترة  2022-2017بقيمة
تقدر بحوالي  5.1مليار درهم؛
29

التصنيع والمقاولة واالستثمار
 . 37إتخاذ اإلجراءات لتنفيذ إعفاء الشركات الصناعية حديثة النشأة من الضريبة على الشركات ملدة
خمس سنوات ويرمي هذا اإلجراء إلى إعطاء دفعة جديدة للقطاع الصناعي وتمكين االستثمار في هذا القطاع
من القيام دور ريادي؛
 . 38تطبيق نظام الحياد الضريبي ،في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل و واجبات
التسجيل ،على عمليات تحويل أموال االستثمار بين أعضاء مجموعة شركات معينة وعمليات املساهمة
بعقارات من الذمة الشخصية إلى األصول الثابتة لشركة؛
 . 39إتخاذ اإلجراءات ملنح اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة ألموال االستثمار ملدة ستة وثالثين
شهرا للمنشآت القائمة التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة والتي تم التوقيع بشأنها على اتفاقية استثمار
يساوي مبلغها أو يفوق  100مليون درهم ،وذلك إما ابتداء من تاريخ توقيع االتفاقية أو ابتداء من تاريخ
رخصة البناء بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها؛
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التصنيع والمقاولة واالستثمار
 . 40إطالق صندوق ب ـ  500مليون درهم لدعم املقاوالت الناشئة واملشاريع املبتكرة على شكل تمويالت
وتسبيقات ومساعدات تقنية لدعم املشاريع ومواكبة اإلستثمارات املنجزة؛
 . 41اعتماد برنامج لتفعيل مقتضيات كل من قانوني الوكالة املغربية لالستثمارات والصادرات والوكالة
الرقمية وذلك بهدف تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال تنمية االستثمارات الوطنية واألجنبية وتشجيعها
وإنعاشها وكذا في مجال تنمية االقتصاد الرقمي وتشجيع نشراألدوات الرقمية وتطويراستخدامها؛
 . 42توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي وجهة سوس ماسة من
أجل ضمان تطور صناعي متوازن على املستوى الجهوي؛
 . 43توقيع  17اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية تبلغ  2,4مليار درهم ،وذلك في إطار تفعيل املنظومات
الصناعية ،بتاريخ  6يوليوز  ،2017وتشمل هذه املشاريع  14مشرو ًعا بقطاع صناعة السيارات و 3مشاريع في
قطاع صناعة الطيران ،والتي من املرتقب أن تسهم في إحداث ً 14
الفا و 230منصب شغل مباشر.
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التجارة الخارجية
 . 44مواكبة ما يناهز  140مقاولة مصدرة منها  50في إطاربرنامج املصدرين املبتدئين ،لتعزيزوجودها
باألسواق الخارجية؛
 . 45إعداد املخطط الوطني لتبسيط مساطرالتجارة الخارجية ( 2021-2017في أفق عرضه على اللجنة
الوطنية لتبسيط املساطر)؛
 . 46تنفيذ تدابيرالدفاع التجاري من أجل حماية الصناعة الوطنية ومن ذلك :فتح تحقيق بعد الشكوى
املقدمة من قبل مهنيين حول املنافسة غيرالعادلة للواردات من بعض الدول ،وإعادة النظرفي تدابيرمكافحة
اإلغراق بخصوص واردات الخشب الرقائقي؛
 . 47اتخاذ اإلجراءات لتفعيل توسيع نطاق االمتيازات املمنوحة للمصدرين كي تشمل املنشآت التي تنجزعمليات
تصنيع منتجات موجهة للتصدير و/أو عمليات تقديم خدمات تتعلق باملنتجات املذكورة ،وذلك باإلعفاء من
مجموع الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل خالل الخمس سنوات األولى؛
32

التجارة الخارجية
 . 48اتخاذ اإلجراءات لتفعيل منح مختلف الفاعلين املتدخلين في مسلسل تصنيع املنتوج املوجه للتصدير
صفة مصدر ،وبالتالي ستستفيد املنشآت املقامة خارج املناطق الحرة للتصديرمن االمتيازات املخولة للمصدرين
برسم منتوجاتها املبيعة للمنشآت املتواجدة في املناطق الحرة للتصدير.
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المالية العمومية وتحفيز المقاولة
 . 49اعتماد الحكومة ،بتاريخ  13يوليوز ،2017مشروع قانون رقم  40-17املتعلق بالنظام األسا�سي لبنك
املغرب يهدف إلى توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته في الوقاية من املخاطرالشمولية ،وتعزيزاالستقراراملالي،
وكذا تعزيز استقاللية البنك ،وتوضيح صالحياته في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات
الصرف ،وتعزيزالحكامة الجيدة؛
 . 50إحداث نظام التأمين التكافلي لدعم تنزيل البنوك التشاركية والتي شرعت فعليا ثالث مؤسسات في تقديم
هذا الصنف من الخدمات في إطار النظام الجديد (مرسوم رقم  2-17-399بتاريخ  6يوليوز ،2017املتعلق
بتطبيق مدونة التأمينات)؛
 . 51إصدارمرسوم رقم  2.17.227بتطبيق القانون رقم ( 44.12بتاريخ  31غشت  )2017املتعلق بدعوة
الجمهور إلى االكتتاب وباملعلومات املطلوبة إلى األشخاص املعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب
في أسهمها أو سنداتها .ويهدف هذا اإلجراء إلى تمكين اإلدارة من املوافقة املسبقة على كل عمليات دعوة
الجمهور إلى االكتتاب املنجزة من طرف األشخاص املعنوية التي ال يكون مقرها باملغرب واألشخاص الذاتيين
غيرالقاطنين باملغرب ،تعزيزا للشفافية وحماية لحقوق املكتتبين ،مما له أثرمهم على مناخ األعمال.
34

التنمية المستدامة
 . 52اعتماد االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة (قدمت في املجلس الحكومي بتاريخ فاتح يونيو ،2017
وصودق عليها باملجلس الوزاري بتاريخ  25يونيو  )2017والتي تهدف إلى رفع رهانات تعزيز حكامة التنمية،
وتحقيق االنتقال التدريجي نحو االقتصاد األخضر ،وتحسين تدبيروتثمين املوارد الطبيعية ،والتنوع البيولوجي،
والتصدي للتغير املناخي ،واالعتناء باملجاالت الترابية الهشة ،وتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية ،وتشجيع
ثقافة التنمية املستدامة؛
 . 53املصادقة على االتفاقية اإلطار للمخطط الخما�سي للبرنامج الوطني للنفايات املنزلية ،2021-2017
(اللجنة الوطنية للبرنامج الوطني للنفايات املنزلية يوم  24ماي )2017؛
 . 54املصـ ــادقة على مخطط العمل الوطني لتحس ـ ــين ج ـ ــودة الهواء يوم  21يوليوز ( 2017اللجنة الوطنية
للمتابعة ورصد جودة الهواء) وذلك ملحاربة التلوث.
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الفالحة
 . 55مواصلة أشغال عصرنة شبكات الري بدوائرالسقي الكبير على مستوى املكاتب الجهوية لالستثمار
الفالحي لتادلة ودكالة والحوز واللكوس والغرب على مساحة  70.900هكتار ،وتحويل ما يناهز  15ألف هكتار
من األرا�ضي املسقية إلى السقي املوضعي وذلك إلى حدود يونيو 2017؛
 . 56إطالق الشطر األول ( 17كلم) ملشروع توسيع الري بسهل سايس على مساحة  30ألف هكتار بجهة
فاس مكناس والذي يهدف إلى إعادة التوازن للفرشة املائية بهذا السهل؛
 . 57التوقيع على الوثائق التعاقدية املتعلقة بإنجاز مشروع مشترك لتحلية مياه البحر ألغراض الري
واملياه الصالحة للشرب في منطقة سوس ماسة ،وهومن أكبراملشاريع في هذا املجال باملغرب ،وذلك في إطار
شراكة قطاع عام-خاص بتاريخ  29يونيو  ،2017بغالف مالي  2,5ملياردرهم؛
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الفالحة
 . 58إعطاء انطالقة إنجاز  84مشروعا جديدا للدعامة الثانية للفالحة التضامنية ،باستثمارإجمالي قدره
 1,55ملياردرهم لفائدة  31.427ألف فالح صغير ،وعلى مساحة  51ألف هكتار؛
 . 59إعالن طلب عروض للشراكة مع القطاع الخاص حول األرا�ضي الفالحية لألمالك املخزنية يهم حوالي
 1000مشروع على مساحة تفوق  2000هكتار.
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الصيد البحري
 . 60برمجة تدريجية لـ ـ  5مخططات تهيئة الساحل الوطني في مجال تنمية تربية األحياء البحرية وخلق
دينامية جهوية حيث تم إطالق طلبات إلبداء االهتمام فيما يخص:

.
.

مخطط جهة الداخلة واد الذهب ،ويتم اآلن دراسة املشاريع واالنتقاء وسيتم اإلعالن عن النتائج
خالل شهر شتنبر 2017؛
مخطط الشريط الساحلي املتوسطي املمتد من «رأس ترغة» إلى «السعيدية» حيث تم إطالق طلبين
إلبداء االهتمام لتطوير مشاريع تربية األحياء البحرية بجهة طنجة -تطوان-الحسيمة .والتي تقدر كلفة
االستثمار اإلجمالية بـ ـ  600مليون درهم و خلق  526منصب شغل ،حيث خصص منها للحسيمة 200
مليون درهم و 120منصب شغل؛

.
38

مخطط جتهي سوس ماسة و كلميم واد نون.

الصيد البحري

. 61

.
.
.

برمجة ثالث مشاريع استثمار جهوية باملناطق التالية:

جهة سوس ماسة ( 2مليار درهم ،وبإنتاج سنوي يناهز  80ألف طن ،على مساحة تقدر ب ـ ـ 4110
هكتار وإحداث حوالي  3552منصب شغل)؛

الجهة الشرقية ( 2مليار درهم بإنتـاج سنـوي يناهز  111ألف طن ،على مســاحة تقدر ب ـ ـ  1465هكتار
وإحداث حوالي  1621منصب شغل)؛
جهة كلميم واد نون (مليار درهم بإنتاج سنوي يناهز  43ألف طن،على مساحة تقدر ب ـ ـ 1320
هكتار وإحداث حوالي  1272منصب شغل).

 . 62الشروع في هيكلة أسطول الصيد التقليدي وإنجاز الدراسة امليدانية حول مجموعة من نقط التفريغ
وبعض املوانئ؛
 . 63إنهاء إعداد املخططات الجهوية في مجال مراقبة أنشطة الصيد البحري من طرف  95%من املندوبيات.
39

النقل والتجهيز واللوجستيك والماء
 . 64املصـ ــادقة على اإلستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية  2026-2017من طرف اللجنة الوطنية
للسالمة الطرقية يوم الخميس  18ماي  2017ومن بين أهم أهدافها تقليص وفيات حوادث السير بـ 25%
في أفق  2020وبـ  50%في أفق 2026؛
 . 65مواصلة تعزيزالبنيات التحتية والتجهيزات املرتبطة بها في إطاربرنامج النموذج التنموي لألقاليم
الجنوبية ،وخاصة إنطالق مشاريع إنجاز الطريق السريع تزنيت العيون وتعبئة  750مليون درهم سنة
 ،2017وبدء التعاقد حول سد فاصك بشرق كلميم ،وإطالق أشغال  4سدود بكلميم ،وبدء إنجاز منشآت
لحماية مدن العيون وكلميم وطانطان من الفيضانات؛
 . 66انطالق أشغال بناء سد واد غيس بإقليم الحسيمة بغالف مالي قدره  1.3مليار درهم،والشروع في
تنفيذ برنامج حماية  12مركزا من الفياضات بإقليم الحسيمة ؛

40

النقل والتجهيز واللوجستيك والماء

. 67
 . 68إطالق مشاريع الربط بشبكة املاء الصالح للشرب مؤسسات تعليمية بأقاليم شتوكة آيت بها ،اليوسفية،
انطالق اشغال بناء محطة تحلية مياه البحربإقليم الحسيمة؛

تازة وتاونات في إطاربرنامج تزويد املدارس القروية باملاء الصالح للشرب.

41

الطاقة والمعادن
 . 69اعتماد مشروع االستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية (املجلس الحكومي املنعقد يوم  22يونيو
 )2017في أفق تقديمها إلى املجلس الوزاري للمصادقة عليها ،وترتكزعلى اعتماد نموذج طاقي مغربي يهدف إلى
تأمين اإلمداد الطاقي ،وتعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية ،ثم التحكم في الطاقة ،إضافة إلى الحفاظ
على البيئة؛
 . 70إحصاء الرخص املعدنية املوجودة في حالة الجمود وإلغاء  1404رخصة معدنية جامدة منها 1381
رخصة بحث و 23رخصة استغالل ،وإعداد مشروع لتحديد شروط إعادة منح الرخص امللغاة؛
 . 71إعداد خريطة املواقع املؤهلة الحتضان مشاريع الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية من
طرف الخواص؛

42

السياحة والنقل الجوي

. 72
 . 73تعزيز الربط الجوي لخدمة قطاع السياحة بالتوقيع على عدة اتفاقيات تهم عدة جهات من بينها ربط
تعزيز العرض الفندقي بتدشين  1650سريرا إضافيا في كل من محطتي السعيدية ولكسوس؛

الصويرة  -الدارالبيضاء ،والحسيمة  -الدارالبيضاء ،والحسيمة  -طنجة؛
 . 74إنطالق أشغال املحطة الجوية الجديدة بمطارفاس وانتهاء األشغال بمطاركلميم؛
 . 75إعداد عقود التأهيل والتطوير مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة والفيدرالية الوطنية للصناعة
السياحية للتوقيع عليها.

43

الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
 . 76انطالق عملية التكوين املستمر ل ـ ـ  3000صانع تقليدي وإبرام صفقة من أجل تكوين  2530صانعة
وصانعا تقليديا في مراكز التكوين املنهي وعبر الوحدات املتنقلة؛
 . 77إطالق برنامج التكوين عن بعد في مجال محواألمية الوظيفي لفائدة الصناع التقليديين والتعاقد
مع  76جمعية للمجتمع املدني من أجل إنجازبرنامج محو األمية الوظيفي لفائدة الصانعات والصناع؛

. 78
 . 79توقيع  12اتفاقية شراكة مع غرف الصناعة التقليدية بمبلغ اجمالي يفوق  16مليون درهم لتنظيم
منح  220شارة الجودة لفائدة وحدات منتوجات الصناعة التقليدية؛

معارض جهوية للصناعة التقليدية بهدف تشجيع تسويق منتجات الصناعة التقليدية بالسوق الداخلي.
 . 80تمكين  12ألف تعاونية من مهلة سنتين للمالءمة مع مقتضيات القانون الجديد املتعلق بالتعاونيات
واالستفادة من إمكاناته الجديدة بعد املصادقة بالبرملان في  24يوليوز ،2017على مشروع القانون رقم
 ،74.16ويتعلق بتغيير القانون رقم  112.12املتعلق بالتعاونيات والذي اعتمدته الحكومة في  25ماي .2017
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رابعا:
تعزيز التنمية
البشرية والتماسك
االجتماعي والمجالي
45

ومن أجل تنزيل املقتضيات الواردة في البرنامج الحكومي املرتبط بتعزيزالتنمية البشرية والتماسك االجتماعي
واملجالي شرعت الحكومة في تنزيل مقتضيات االستراتيجية الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي وتكوين
األطر ،وتعزيز الحماية االجتماعية والتغطية الصحية في أفق تعميمها ،وتعزيز البنيات الصحية وتجهيزها،
وتفعيل مقتضيات السياسة الدوائية بمواصلة تخفيض أسعار الدواء ،وتعزيز املؤشرات الصحية ذات
الصلة بالتنمية البشرية ،فضال عن تعزيزالبنيات الثقافية من خالل إحداث مؤسسات جديدة وإنجازعدد
من املشاريع املرتبطة بحماية التراث الثقافي الوطني ،وتعزيز البنيات واملنشآت الرياضية وتعزيز التماسك
االجتماعي من خالل إجراءات وتدابير جديدة.
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التربية والتكوين والبحث العلمي
 . 81تمكين متدربي التكوين املنهي حاملي شهادة الباكالوريا من املنحة ،وذلك ألول مرة ،بنفس شروط منحة
الطلبة الجامعيين(،املرسوم رقم  2-17-408باملجلس الحكومي بتاريخ  20يوليوز  ،)2017وهو اإلجراء الذي
يسمح بالتمكين التدريجي لحوالي  80ألف متدرب حاملي شهادة الباكالوريا من املنحة ،بغالف مالي يناهز
 400مليون درهم؛
 . 82إطالق برنامج وطني شامل لتجهيز وتحديث املؤسسات التعليمية ،لتعزيز إجراءات تيسير ظروف العمل
سواء بالنسبة لألطر اإلدارية أو التربوية ،كما تم فتح  55مؤسسة تعليمية منها  26بالوسط القروي و10
داخليات و 1948حجرة دراسية استعدادا للدخول املدر�سي الحالي كما شملت عملية التجهيز تجديد 13543
طاولة وأزيد من  146ألف سبورة لفائدة أزيد من  13500مؤسسة؛
 . 83العمل على حل إشكالية االكتظاظ في األقسام ،بهدف،الوصول إلى  30تلميذا في السنة األولى ابتدائي و40
تلميذا كحد أق�صى في هذه املرحلة في أفق تقليصه ،بإطالق عملية تشغيل واسعة في قطاع التربية الوطنية
(حوالي  24ألف متعاقد) وضبط الزمن املدر�سي والجامعي؛
47

التربية والتكوين والبحث العلمي
 . 84إطالق برنامج محاربة املخدرات في محيط املؤسسات التعليمية ،للحد من املخاطر املحدقة بالتالميذ
سواء داخل املؤسسات أو خارجها؛
 . 85الشروع في أداء متأخرات برنامج تيسيربرسم املوسم الدرا�سي  2016-2015ابتداء من  28شتنبر ،2017
بغالف مالي قدره  650مليون درهم؛
 . 86تكييف االمتحانات املدرسية حسب وضعية اإلعاقة بشراكة مع املجتمع املدني وذلك ألول مرة ،وإصدار
دورية في املوضوع؛
 . 87الرفع من نسبة التسجيل بـ  20%في جميع املؤسسات الجامعية ذات اإلستقطاب املحدود (خاصة في
مجاالت الطب والهندسة والتجارة والتسيير) برسم السنة الجامعية .2018-2017
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الصحة
 . 88الشروع في تقديم الخدمات في  6مستشفيات جديدة خالل شهري يوليوز وغشت ( 2017أزرو ،جرادة،
مديونة ،الريش ،العيون الشرقية ،سيدي مومن)؛
 . 89إعطاء االنطالقة لبناء مستشفى بتنغير بتاريخ  7يوليوز  2017بطاقة استعابية  120سرير ،ومستشفى
القرب بإمنتانوت بتاريخ  25غشت  2017بطاقة استعابية  45سرير؛
 . 90تدشين العمل بمستشفى األمراض العقلية والنفسية لقلعة السراغنة بتاريخ  25غشت 2017؛
 . 91تخفيض أسعار  135دواء ،تفعيال للسياسة الدوائية التي تهدف إلى تسهيل ولوج املواطنات واملواطنين
لألدوية واملواد الصحية ،ويهم اإلجراء أدوية األمراض املزمنة حيث بلغت نسبة تخفيض أدوية مرض السرطان
 19%وأدوية تخفيض نسبة الكوليستيرول بنسبة  45%وأدوية أمراض الجهاز الهضمي بـ 19%؛
 . 92تعميم لقاح املواليد الجدد ضد فيروس الكبد نوع ‘’ب’’ خالل  24ساعة األولى بعد الوالدة بمؤسسات
الوالدة العمومية.
49

الصحة
 . 93تسوية وضعية عقار املركز اإلستشفائي اإلقليمي للحسيمة وبرمجة فتح األظرفة املتعلقة باألشغال يوم
 25شتنبر 2017؛
 - . 94تم اقتناء أحدث التجهيزات واملعدات الالزمة وتم تسليمها ملركز االنكولوجيا بالحسيمة خالل شهر
يوليوز  ،2017في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة الوصية على القطاع ومجلس الجهة ووكالة تنمية وإنعاش
األقاليم الشمالية للملكة ،وهي االن مشغلة وموضوعة رهن إشارة الساكنة.

50

الثقافة واالتصال
 . 95إحداث مكتبتين عموميتين بكل من العيون والقصر الكبير ودعم وتقوية  9مكتبات وتنظيم أربعة
معارض جهوية للكتاب؛
 . 96تعزيز حماية التراث الثقافي عبر ترتيب وتصنيف  36موقعا تاريخيا «تراثا وطنيا» في أفق نشر قراراتها في
الجريدة الرسمية؛
 . 97إطالق أربعة مراكز ثقافية في إطار سياسة القرب ،بكل من تارودانت وأسا؛ وأوطاط الحاج؛ وأنا�سي
بمكناس (دشن يوم  14يوليوز )2017؛ وضاية عوا (دشن يوم  14يوليوز )2017؛

. 98
 . 99تنظيم  287تظاهرة ثقافية وفنية وطنية ودولية؛
 . 100إقرار آلية لتشجيع وجذب اإلنتاج السينيمائي األجنبي عبر مرسوم رقم ( 2-17-373بتاريخ 27

إصدارمرسوم رقم ( 2.17.384بتاريخ  27يوليوز  )2017املتعلق بإحداث املجلس الوطني لألرشيف؛

يوليوز .)2017
51

الشباب والرياضة
 . 101إطالق بناء  173مركزريا�ضي للقرب وقاعة متعددة االختصاصات؛
 . 102تأهيل  47مركزريا�ضي للقرب وقاعة متعددة االختصاصات؛
 . 103إطالق بناء  18مركزا للتخييم و 14دارا للشباب؛
 . 104تأهيل  40حضانة لألطفال و 8مراكزلحماية الطفولة.

52

التماسك االجتماعي
 . 105انطالق برنامج تأهيل  41مؤسسة للرعاية االجتماعية لفائدة األطفال في وضعية صعبة بما فيها
مراكز االستقبال واإليواء ووحدات حماية الطفولة ،يستفيد منها  3000طفل ،وذلك بتوقيع اتفاقية
شراكة مع مؤسسة صندوق اإليداع والتدبير بمبلغ إجمالي يقدر بـ  9ماليين درهم؛
 . 106فتح وتفعيل خدمات  7وحدات لحماية الطفولة بكل من سال وبني مالل وتطوان والعيون وتازة
وخريبكة وطرفاية؛
 . 107اعتماد مخطط العمل  2021-2017للنهوض بحقـ ــوق األشخاص في وضعية إعاقة( ،اللجنة الوزارية
املكلفة بتتبع تنفيذ االستراتيجيات والبرامج املتعلقة بالنهوض بحقوق األشخاص في وضعية اإلعاقة بتاريخ
 17يوليوز  ،)2017الذي يتكون من أوراش ومشاريع وإجراءات ألجل محاربة أسباب اإلعاقة وإحداث
محيط ذي ولوج سهل ومرافق عمومية مالئمة وضمان مستوى عيش جيد وحماية اجتماعية؛

. 108

تدشين خمسة مراكز لتوجيه ومساعدة األشخاص في وضعية إعاقة خالل شهر يوليوز2017؛
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التماسك االجتماعي
 . 109اعتماد الخطة الحكومية للمساواة إكرام  2برسم  ،2021-2017سيتم تنزيلها عبر تحقيق  24هدفا
وحوالي  100إجراء ،و يهدف إلى حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية فرص عملهن وتمكينهن اقتصاديا،
ونشر مبادئ املساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية (املجلس الحكومي بتاريخ  3غشت )2017؛
 . 110إطالق البحث الوطني الثاني للعنف ضد املرأة؛

. 111
 . 112تمكين األطفال بدون هوية من الحماية القانونية واالعتبار اإلجتماعي واملعنوي بغض النظر
إطالق برنامج السالمة ( )e-essalamaإ-السالمة لحماية األطفال من مخاطر األنترنت؛

عن
وضعيتهم العائلية من خالل إطالق حملة وطنية لتسجيلهم في سجالت الحالة املدنية وفق منشور خاص
لرئيس الحكومة بتاريخ .2017/09/04
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التنمية القروية
 . 113البدء في انجازبرنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية بالعالم القروي ،حيث تم إرساء نظام خاص
بحكامته وطنيا وجهويا ،واعتماد برنامج عمل سنة  2017يوم  28يوليوز  ،2017ويشمل محاور تهم التعليم،
الصحة ،الطرق وفك العزلة ،املاء الصالح للشرب ،الكهرباء ،بتكلفة إجمالية تصل إلى  8,33ملياردرهم ،وتمت
تعبئة املوارد املالية املرتبطة بالحكومة عبرصندوق التنمية القروية واملقدرة بـ ـ  3.46ملياردرهم ،باإلضافة إلى
مساهمة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ  909مليون درهم و 446مليون درهم للمكتب الوطني للكهرباء
واملاء الصالح للشرب ،ومساهمة املجالس الجهوية بـ  3.47مليار درهم .كما تمت املوافقة على البرامج الجهوية
لتقليص الفوارق املجالية واالجتماعية في العالم القروي  2023-2018ومنح الوقت الكافي للصياغة املناسبة
لضمان االندماج والتكامل بين املشاريع املزمع إنجازها؛

. 114

وضع برنامج الشطرالنهائي للكهربة بالعالم القروي والشروع في تنفيذه.
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خامسا:
العمل على تعزيز
اإلشعاع الدولي للمغرب
وخدمة قضاياه العادلة
في العالم
57

واصلت الحكومة خالل هذه املدة العمل على تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب ومواكبة السياسة
اإلفريقية بقيادة جاللة امللك حفظه هللا ،فضال عن مواصلة العناية بقضايا املغاربة املقيمين بالخارج
من خالل التدابيرواإلجراءات التالية:

58

العمل على تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب
 . 115وضع آلية لتتبع تفعيل االتفاقيات املبرمة أمام جاللة امللك نصره هللا مع الدول اإلفريقية على مستوى
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
 . 116مصادقة الحكومة ،بتاريخ  6يوليوز  ،2017على مشروع قانون رقم  37.17بتغيير وتتميم القانون
الصادر سنة  ،1973ويهدف إلى رسم حدود املياه اإلقليمية للمملكة املغربية تماشيا مع القانون الدولي
لتشمل سواحل األقاليم الجنوبية للمملكة؛
 . 117تقييم السياسات والبرامج املوجهة ملغاربة العالم واعتماد إجراءات لتحسين ظروف استقبالهم (اجتماع
اللجنة الوزارية لشؤون املغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ،يوم  26ماي )2017؛
 . 118تشجيع مغاربة العالم املقاولين على االستثمار في بلدهم األصلي من خالل دعم مبادرة اإلتحاد العام
ملقاوالت املغرب في انطالقة «الجهة  »13الخاصة بمغاربة العالم املقاولين بتاريخ  24يوليوز 2017؛

59

العمل على تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب
 . 119عقد لقاء تشاوري مع جمعيات املجتمع املدني في مجال الهجرة واللجوء ،يوم  10ماي  2017بهدف
تقييم حصيلة الشراكة مع منظمات املجتمع املدني ،بمشاركة ممثلين من  155جمعية؛
 . 120إطالق الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية سلسلة إجراءات لحماية أمن
ملكية املغاربة املقيمين بالخارج يوم فاتح يونيو .2017
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األوراش
المستقبلية
61

ولئن كشفت هذه الحصيلة عن مجهود هام وانطالقة معتبرة في العمل الحكومي ،فإن األشهر املقبلة
ستعرف إن شاء هللا انكبابا على تعزيز وصيانة املكتسبات املحققة ،وإطالق أوراش كبرى تهم أساسا:

62

األوراش المستقبلية
الشروع في تنفيذ املخطط الوطني للتشغيل؛
اعتماد إجراءات لفائدة املقاولة واالستثمارفي مشروع قانون املالية 2018؛
اعتماد القانون اإلطارللتربية والتكوين؛
استكمال تنزيل الجهوية املتقدمة وإرساء منظومة التعاقد مع الجهات؛
تتبع تنفيذ برنامج التنمية القروية ومحاربة الفوارق املجالية؛
مواصلة ورش إصالح اإلدارة والحكامة ،واعتماد ميثاق الالتمركز ووضع آليات تنفيذه؛
تتبع تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد؛
مواصلة إصالح منظومة الحماية االجتماعية وتعزيز التقائيتها؛
الشروع في تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة واألجراء املستقلين؛
بدء التشاور واإلعداد لإلصالح الشمولي ملنظومة التقاعد؛
إطالق مشروع إحداث اللجنة العليا لتحيين وتدوين التشريعات.
63

القـوانين المصـادق
عليها في البرلمان

65

الئحة القوانين المصادق عليها في البرلمان
ر.ت

66

القانون

تاريخ املصادقة

1

قانون رقم  19.17يؤذن بموجبه للحكومة بتغييررسم االستيراد املفروض على القمح اللين ومشتقاته.

09/05/2017

2

قانون املالية رقم  73.16للسنة املالية .2017

06/06/2017

3

قانون رقم  98.15يتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال
املستقلين واألشخاص غيراألجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا( .عدد املواد )37 :

13/06/2017

4

قانون رقم  74.16يتعلق بتغييرالقانون رقم  112.12املتعلق بالتعاونيات.

24/07/2017

5

قانون رقم  61.16تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية.

01/08/2017

6

قانون رقم  97.12يتعلق بمكافحة تعاطي املنشطات في مجال الرياضة.

01/08/2017

7

قانون رقم  20.17يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.16.814الصادر في  28من ذي الحجة
 30( 1437سبتمبر )2016املتعلق بإخضاع العاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية لقواعد االنضباط
العسكري.

02/08/2017

8

قانون رقم  33.17يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى
محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

02/08/2017

9

قانون رقم  03.17يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بأديس أبابا في  19نوفمبر  2016بين اململكة
املغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في
ميدان الضرائب على الدخل.

02/08/2017

10

قانون رقم  04.17يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بأديس أبابا في  19نوفمبر  2016بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بشأن التشجيع والحماية املتبادلة
لالستثمارات.

02/08/2017

11

قانون رقم  05.17يوافق بموجبه على االتفاق بشأن خدمات النقل الجوي املوقع بأديس أبابا في  19نوفمبر
 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

02/08/2017

12

قانون رقم  06.17يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بكيغالي في  19أكتوبر  2016بين اململكة املغربية
وجمهورية رواندا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

02/08/2017

13

قانون رقم  07.17يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بكيغالي في  19أكتوبر  2016بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية رواندا بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.

02/08/2017

14

قانون رقم  08.17يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع بكيغالي في  19أكتوبر 2016
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا.

02/08/2017

67

68

15

قانون رقم  09.17يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بأنتناناريفوفي  21نوفمبر  2016بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب
على الدخل.

02/08/2017

16

قانون رقم  10.17يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية األحياء البحرية ،املوقع
بأنتناناريفو في  21نوفمبر  2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر.

02/08/2017

17

قانون رقم  11.17يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع بدار السالم في  24أكتوبر
 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية تنزانيا املتحدة.

02/08/2017

18

قانون رقم  12.17يوافق بموجبه على االتفاق الثنائي بشأن الخدمات الجوية املوقع بأبوجا في  2ديسمبر
 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية.

02/08/2017

19

قانون رقم 13.17يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في ميدان الصيد البحري ،املوقعة بأبوجا في  2ديسمبر
 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية.

02/08/2017

20

قانون رقم  14.17يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم بشأن تعزيزالتجارة املوقعة بأديس أبابا في  19نوفمبر
 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

02/08/2017

21

قانون رقم  15.17يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في املجال األمني ،املوقع بكيغالي في  19أكتوبر 2016
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا.

02/08/2017

22

قانون رقم  17.17يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بأبوجا في  3ديسمبر  2016بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية بشأن اإلنعاش والحماية املتبادلة لالستثمارات.

02/08/2017

23

قانون رقم  28.17يوافق بموجبه على البروتوكول حول إنشاء مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي،
املعتمد بدوربان (جنوب إفريقيا ) في  9يوليو .2002

02/08/2017

24

قانون رقم  29.17يوافق بموجبه على بروتوكول املعاهدة املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية بشأن
البرملان اإلفريقي املعتمد بمدينة سرت (ليبيا) في  2مارس ( 2001مادة فريدة).

02/08/2017

25

قانون رقم  34.17يوافق بموجبه على املعاهدة املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية ،املعتمدة بأبوجا
(نيجيريا) في  3يونيو  1991من قبل الدول األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية التي حل محلها االتحاد
اإلفريقي.

02/08/2017

26

قانون رقم  02.17يوافق بموجبه على اتفاق إنشاء املركزاالستشاري حول قوانين منظمة التجارة العاملية،
املوقع بسياتل (الواليات املتحدة األمريكية) في  30نوفمبر .1999

08/08/2017

27

قانون رقم  48.16يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون اإلداري املتبادل من أجل تسهيل اإلجراءات الجمركية
وتعزيز التعاون املشترك والوقاية من املخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول أعضاء االتفاقية
العربية املتوسطية للتبادل الحر " اتفاقية أغادير" ،املوقعة بعمان في  18فبراير .2015

08/08/2017

28

قانون رقم  51.16يوافق بموجبه على البروتوكول اإلضافي لالتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحرحول
انضمام دول جديدة ،املوقع في  6أبريل .2016

08/08/2017

69

70

29

قانون رقم  52.16يوافق بموجبه على االتفاقية املتعلقة بالتعاون القضائي في املجال الجنائي ،املوقعة
ببكين في  11ماي  2016بين اململكة املغربية وجمهورية الصين الشعبية.

08/08/2017

30

قانون رقم  53.16يوافق بموجبه على اتفاق االعتراف املتبادل باملشغل االقتصادي املعتمد بين الدول
أعضاء االتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" ،املوقع بالقاهرة في  13أبريل .2016

08/08/2017

31

قانون رقم  54.16يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط اإللكتروني وتبادل املعلومات
بين الدول أعضاء االتفاقية العربية املتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" ،املوقعة بالقاهرة في 13
أبريل .2016

08/08/2017

32

قانون رقم  56.16يوافق بموجبه على بروتوكول تعديل االتفاقية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
مملكة البحرين لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ،املوقع
باملنامة في  25أبريل ( . 2016مادة فريدة).

08/08/2017

33

قانون رقم  62.16يوافق بموجبه على االتفاق بشأن التعاون في املجال العسكري ،املوقع ببكين في  11ماي
 2016بين إدارة الدفاع الوطني للمملكة املغربية ووزارة الدفاع لجمهورية الصين الشعبية( .مادة فريدة).

08/08/2017

34

قانون رقم  79.16يوافق بموجبه على االتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون املائدة لعام  ،2015املوقع
بجنيف في  9أكتوبر ( .2015مادة فريدة).

08/08/2017

35

قانون رقم  44.16يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم املجرمين املوقعة ببكين في  11ماي  2016بين اململكة
املغربية وجمهورية الصين الشعبية.

08/08/2017

36

قانون رقم  22.17يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بلوساكا في  20فبراير  2017بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية زامبيا بشأن تشجيع وحماية االستثمارات.

08/08/2017

37

قانون رقم  23.17يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية املوقع بلوساكا في  20فبراير 2017
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية زامبيا.

08/08/2017

38

قانون رقم  24.17يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بأكرا في  17فبراير  2017بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية غانا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

08/08/2017

39

قانون رقم  25.17يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بجوبا في فاتح فبراير  2017بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية جنوب السودان لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على
الدخل( .مادة فريدة).

08/08/2017

40

قانون رقم  26.17يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بجوبا في فاتح فبراير  2017بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية جنوب السودان بشأن تشجيع وحماية االستثمارات.

08/08/2017

41

قانون رقم  27.17يوافق بموجبه على االتفاق العام للتعاون املوقع بجوبا في فاتح فبراير  2017بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان.

08/08/2017

42

قانون رقم  32.17يوافق بموجبه على القانون التأسي�سي للمؤتمر الوزاري األفريقي لألرصاد الجوية،
( )AMCOMETاملعتمد ببرايا (الرأس األخضر) في  14فبراير  2015من قبل الدورة الثالثة لهذا املؤتمر.

08/08/2017

71

72

43

قانون رقم  79.14يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

08/08/2017

44

قانون رقم  69.16يق�ضي بتتميم املادة  4من القانون رقم  39.08املتعلق بمدونة الحقوق العينية.

08/08/2017

45

قانون رقم  60.16تحدث بموجبه الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات.

08/08/2017

مشاريع القوانين
المصادق عليها في
مجلـس الحكــومة
73

الئحة مشاريع القوانين المصادق عليها في مجلس الحكومة
ر.ت

مشروع قانون

تاريخ املصادقة

1

مشروع قانون رقم  19-17يؤذن بموجبه للحكومة بتغييررسم اإلستراد املفروض على القمح اللين ومشتقاته.

2017/04/27

2

مشروع قانون رقم  14-16يتعلق بمؤسسة الوسيط.

2017/05/18

3

مشروع قانون رقم  76-15يتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

2017 /05/25

4

مشروع قانون رقم  74-16يتعلق بتغييرالقانون املتعلق بالتعاونيات.

2017 /05/25

5

مشروع قانون رقم  33-17يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

2017/06/29

6
7

74

مشروع قانون رقم  37-17بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  211-73-1الصادر في  2مارس
 1973املعنية بموجبه حدود املياه اإلقليمية.
مشروع قانون رقم  38-17بتغيير وتتميم القانون رقم  1.81املنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة
ملسافة  002ميل بحري عرض الشواطئ املغربية.

2017/07/06
2017/07/06

8

مشروع قانون رقم  40-17يتعلق بالقانون األسا�سي لبنك املغرب.

2017 /07/13

9

مشروع قانون رقم  53-17يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية .2015

2017/08/03

المـــراسيـــــــــــــم
المصادق عليها في
مجلـس الحكــومة
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الئحة المراسيم المصادق عليها في مجلس الحكومة
ر.ت
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القانون

تاريخ املصادقة

1

مرسوم رقم  2-16-377يتعلق بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها.

 11ماي 2017

2

مرسوم رقم  2-17-26يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات املقدمة من قبل وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية (متحف محمد السادس لحضارة املاء باملغرب).

 25ماي 2017

3

مرسوم رقم  2-17-27يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات املقدمة من قبل وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية (مركزالتوثيق واألنشطة الثقافية بمراكش).

 25ماي 2017

4

مرسوم رقم  2-17-264يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد.

 1يونيو 2017

5

مرسوم رقم  2-17-265يتعلق بتحديد لتحديد كيفيات تلقي مالحظات املرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم
وتتبعها ومعالجتها.

 1يونيو 2017

6

مرسوم رقم  2-17-279يتعلق بتحديد كيفيات منح التسبيقات املالية من طرف الدولة لفائدة الجهة
وتسديدها.

 8يونيو 2017

7

مرسوم رقم  2-17-280يتعلق بتحديد كيفيات منح التسبيقات املالية من طرف الدولة لفائدة العمالة أو
األقاليم وتسديدها.

 8يونيو 2017

8

مرسوم رقم  2-17-281يتعلق بتحديد كيفيات منح التسبيقات املالية من طرف الدولة لفائدة الجماعة
وتسديدها.

 8يونيو 2017

9

مرسوم رقم  2-17-282يتعلق بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة لدى الخزينة العامة للمملكة.

 8يونيو 2017

10

مرسوم رقم  2-17-283يتعلق بتحديد كيفيات إيداع أموال العمالة أو األقاليم لدى الخزينة العامة
للمملكة.

 8يونيو 2017

11

مرسوم رقم  2-17-284يتعلق بتحديد كيفيات إيداع أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة.

 8يونيو 2017

12

مرسوم رقم  2-17-285يتعلق بتحديد كيفيات وشروط حصرالنتيجة العامة مليزانية الجهة.

 8يونيو 2017

13

مرسوم رقم  2-17-286يتعلق بتحديد كيفيات وشروط حصرالنتيجة العامة مليزانية العمالة أو األقاليم.

 8يونيو 2017

14

مرسوم رقم  2-17-287يتعلق بتحديد كيفيات وشروط حصرالنتيجة العامة مليزانية الجماعة.

 8يونيو 2017

77
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15

مرسوم رقم  2-17-288يتعلق بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر املعلومات واملعطيات املضمنة
في القوائم املحاسبية واملالية املنصوص عليها في املادة  249من القانون التنظيمي رقم 111.14
املتعلق بالجهات.

 8يونيو 2017

16

مرسوم رقم  2-17-289يتعلق بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر املعلومات واملعطيات املضمنة
في القوائم املحاسبية واملالية املنصوص عليها في املادة  219من القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق
بالعمالة واألقاليم.

 8يونيو 2017

17

مرسوم رقم  2-17-290يتعلق بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشراملعلومات واملعطيات املضمنة في القوائم
املحاسبية واملالية املنصوص عليها في املادة  275من القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعة.

 8يونيو 2017

18

مرسوم  2-17-291يتعلق بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجهة وامليزانيات امللحقة والحسابات
الخصوصية في بيان مجمع.

 8يونيو 2017

19

مرسوم رقم  2-17-292يتعلق بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية العمالة واألقاليم وامليزانيات امللحقة
والحسابات الخصوصية في بيان مجمع.

 8يونيو 2017

20

مرسوم رقم  2-17-293يتعلق بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجماعة وامليزانيات امللحقة
والحسابات الخصوصية في بيان مجمع.

 8يونيو 2017

21

مرسوم رقم  2-17-294يتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات االقتراض التي تقوم بها الجهة.

 8يونيو 2017

22

مرسوم رقم  2-17-295يتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات االقتراض التي تقوم بها العمالة
واألقاليم.

 8يونيو 2017

23

مرسوم رقم  2-17-296يتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات االقتراض التي تقوم بها الجماعة.

 8يونيو 2017

24

مرسوم رقم  2-17-223يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق األحكام املتعلقة بالوضع رهن اإلشارة للتفرغ التام
ملزاولة مهام رئيس مجلس الجهة.

 8يونيو 2017

25

مرسوم رقم  2-17-224يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق األحكام املتعلقة بالوضع رهن اإلشارة للتفرغ التام
ملزاولة مهام رئيس مجلس عمالة أو إقليم.

 8يونيو 2017

26

مرسوم رقم  2-17-225يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق األحكام املتعلقة بالوضع رهن اإلشارة للتفرغ التام
ملزاولة مهام رئيس مجلس الجماعة.

 8يونيو 2017

27

مرسوم رقم  2-16-808يتعلق بتفويض السلطة إلى وزير االقتصاد واملالية فيما يتعلق باالقتراضات
الداخلية.

 8يونيو 2017

28

مرسوم رقم  2-16-809يتعلق بتفويض السلطة إلى وزير االقتصاد واملالية فيما يتعلق باالقتراضات
الخارجية.

 8يونيو 2017

79
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29

مرسوم رقم  2-16-810يتعلق بتفويض السلطة إلى وزير االقتصاد واملالية إلبرام عقود اقتراضات قصد
إرجاع الدين الخارجي املكلف واتفاقات لضمان مخاطرأسعارالفائدة والصرف.

 8يونيو 2017

30

مرسوم رقم  2-16-811يتعلق بتتميم املرسوم رقم  2-06-574الصادرفي  31ديسمبر  2006في شأن تطبيق
الضريبة على القيمة املضافة املنصوص عليها في القسم الثالث من املدونة العامة للضرائب.

 8يونيو 2017

31

مرسوم رقم  2-17-226يتعلق بتحديد الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها املعاهد واملؤسسات
التابعة لجامعة القرويين.

 15يونيو 2017

32

مرسوم رقم  2-16-571يتعلق بتحديد كيفيات إبرام اتفاق مسبق حول أثمنة التحويل.

 15يونيو 2017

33

مرسوم رقم  2-16-418يتعلق بتغير وتتميم املرسوم رقم  183-15-2الصادر في  24يوليو  2015بتحديد
قائمة الجامعات واملؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين
والبحث العلمي.

 15يونيو 2015

34

مرسوم رقم  2-17-304يتعلق بتحديد االليات واألدوات الالزمة ملواكبة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير
شؤونها وممارسة االختصاصات املوكولة إليها.

 22يونيو 2017

35

مرسوم رقم  2-17-305يتعلق بتحديد االليات واألدوات الالزمة ملواكبة العمالة واألقاليم لبلوغ حكامة
جيدة في تدبيرشؤونها وممارسة االختصاصات املوكولة إليها.

 22يونيو 2017

36

مرسوم رقم  2-17-306يتعلق بتحديد االليات واألدوات الالزمة ملواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في
تدبيرشؤونها وممارسة االختصاصات املوكولة إليها.

 22يونيو 2017

37

مرسوم رقم  2-17-307يتعلق بتحديد نظام العنونة املتعلق بالجماعة وكيفية إعداده وتحيينه.

 22يونيو 2017

38

مرسوم رقم  2-17-308يتعلق بتحديد الحد األدنى لحصة التنشيط املحلي املخصصة للمقاطعات.

 22يونيو 2017

39

مرسوم رقم  2-17-309يتعلق بتحديد كيفيات تحفيز الدولة للعماالت واألقاليم على تأسيس مجموعات
عماالت أو أقاليم.

 22يونيو 2017

40

مرسوم رقم  2-17-351يتعلق بتحديد تبويب ميزانية الجهة.

 22يونيو 2017

41

مرسوم رقم  2-17-352يتعلق بتحديد تبويب ميزانية العمالة أو األقاليم.

 22يونيو 2017

42

مرسوم رقم  2-17-353يتعلق بتحديد تبويب ميزانية الجماعة.

 22يونيو 2017

43

مرسوم رقم  2-17-366يتعلق بإحداث جائزة محمد السادس لفن الحروفية.

 29يونيو 2017

81
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44

مرسوم رقم  2-17-323يتعلق بتمدد بموجبه مقتضيات املادتين األولى والثانية من املرسوم 2-03-71
الصادرفي  26مارس  2003بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان املطبعة الرسمية إلى موظفي
وأعوان مصلحة الطبع والنشرالتابعة إلدارة الجمارك والضرائب غيراملباشرة بوزارة االقتصاد واملالية.

 29يونيو 2017

45

مرسوم رقم  2-17-322يتعلق بتغييراملرسوم رقم  2-58-1381الصادرفي  27نونبر  ،1958بتحديد شروط
منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات واملؤسسات العمومية.

 29يونيو 2017

46

مرسوم رقم  2-17-349يتعلق بتغيير وتتميم املرسوم  2-75-311الصادر في  21يوليو  1975املحددة
بموجبه خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ املغربية واالحداثيات الجغرافية لحدود املياه اإلقليمية
املغربية واملنطقة االقتصادية الخالصة.

 6يوليوز 2017

47

مرسوم يتعلق  2-17-321يتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء لإلشراف
على إنجازأشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم  1بين تزنيت والداخلة.

 6يوليوز 2017

48

مرسوم يتعلق  2-17-180يتعلق بتتميم املرسوم رقم  2.08.530الصادرفي  30يونيو  2010بتطبيق القانون
رقم 33.06املتعلق بتسنيد األصول.

 6يوليوز 2017

49

مرسوم رقم  2-17-399يتعلق بتطبيق املادتين  5-10و 1-248من القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة
التأمينات.

 6يوليوز 2017

50

مرسوم رقم  2-17-408يتعلق بتحديد شروط صرف املنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين املنهي.

 20يوليوز 2017

51

مرسوم رقم  2-17-99يتعلق بتغيير املرسوم رقم  2-93-66الصادر في فاتح أكتوبر  1993تطبيقا للقانون
رقم  016.89املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية.

 20يوليو 2017

52

مرسوم رقم  2-17-272يتعلق بتغيير وتتميم املرسوم رقم  2-10-628الصادر في  4نوفمبر  2011بتطبيق
القانون رقم  30.09املتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

 20يوليوز 2017

53

مرسوم رقم  2-17-382يتعلق بتغيير وتتميم املرسوم رقم  2-90-455الصادر في  19يناير  1991املتعلق
باملؤسسات الجامعية واألحياء الجامعية.

 20يوليوز 2017

54

مرسوم رقم  2-17-387يتعلق بتغيير املرسوم رقم  2-13-743الصادر في  9أكتوبر  2013بإحداث مديرية
مؤقتة بوزارة التجهيزوالنقل لإلشراف على إنجازامليناء الجديد بأسفي.

 27يوليوز 2017

55

مرسوم رقم  2-17-373يقت�ضي بتغيير وتتميم املرسوم رقم  2-12-325الصادر في  17أغسطس 2012
بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج األعمال السينمائية ورقمنه وتحديث وإنشاء القاعات السيمائية
وتنظيم املهرجانات السينمائية.

 27يوليوز 2017

56

مرسوم رقم  2-17-384يتعلق بإحداث املجلس الوطني لألرشيف.

 27يوليوز 2017

57

مرسوم رقم  2-17-416يتعلق بتغير املرسوم رقم  2-96-127الصادر في  13ماي  1996باإلذن بقبض أداء
عن الخدمات املتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية (قسم الحج والعالقات
اإلسالمية).

3غشت 2017
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58

مرسوم رقم  2-17-400يتعلق بتغير املرسوم رقم  2-15-646الصادر في  15فبراير  2016بتطبيق
أحكام املواد  5-59و 7-59و 8-59من القانون رقم  2.00املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة
(صيغة جديدة).

 3غشت 2017

59

مرسوم رقم  2-17-355يتعلق بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة والعامل املنزلي.

 3غشت 2017

60

مرسوم رقم  2-17-449يتعلق بتتميم الئحة األشغال التي يمنع فيها تشغيل العامالت والعمال املنزليين
املتراوحة أعمارهم ما بين  16و18سنة.

 3غشت 2017

61

مرسوم رقم  2-17-449يهدف إلى وضع اليات لتطويروعصرنة التدبيراملالي للجهات ومجموعاتها ،من خالل
سن نظام للمحاسبة العمومية خاص بها.

 24غشت 2017

62

مرسوم رقم  2-17-450يهدف إلى وضع اليات لتطويروعصرنة التدبيراملالي للعماالت واألقاليم ومجموعاتها،
من خالل سن نظام للمحاسبة العمومية خاص بها.

 24غشت 2017

63

مرسوم رقم  2-17-451يهدف إلى وضع اليات لتطويروعصرنة التدبيراملالي للجماعات ومؤسسات التعاون
بين الجماعات ،من خالل سن نظام للمحاسبة العمومية خاص بها.

 24غشت 2017

64

مرسوم رقم  2.17.227بتطبيق القانون رقم  44.12املتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب وباملعلومات
املطلوبة إلى األشخاص املعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

 31غشت 2017

65

مرسوم رقم  2-17-410بتحديد كيفيات اإلشهاد على مطابقة النسخ ألصولها تقدم به الوزيراملنتدب لدى
رئيس الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية.

 31غشت 2017
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اإلتـفــــــاقيـــــــات
التي وافـق عليها

مجلس الحـكومة
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الئحة اإلتفاقيات التي وافق عليها مجلس الحكومة
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االتفاقية

تاريخ املوافقة

1

االتفاق الدولي رقم  79-17املتعلق بزيت الزيتون وزيتون املائدة لعام  ,2015املوقع بجنيف في
 9أكتوبر .2015

 4ماي 2017

2

اتفاق رقم  02-17يتعلق بإنشاء مركز استشاري حول قوانين منظمة التجارة العاملية ،املوقع بسياتل
(الواليات املتحدة األمريكية) في  30نونبر .1999

 4ماي 2017

3

اتفاق رقم  11-17بشأن الخدمات الجوية بين حكومة اململكة املغربية وجمهورية تنزانيا املتحدة ،موقع بدار
السالم في  24أكتوبر .2016

 4ماي 2017

4

اتفاق رقم  19-17لتجنب االزدواج الضريبي ومنع من التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر ،موقعة بأنتناناريفو في  21نوفمبر .2016

 4ماي 2017

5

اتفاق رقم  10-17يتعلق بالتعاون في مجال الصيد البحري وتربية األحياء البحرية بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر ،موقع بأنتناناريفو في  21نوفمبر.2016

 4ماي 2017

6

اتفاق تعاون في املجال الفالحي بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر ،موقع بأنتناناريفو
بتاريخ  21نوفمبر .2016

 4ماي 2017

7

مذكرة تفاهم رقم  13-17في ميدان الصيد البحري بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا
الفيدرالية موقعة بأبوجا في  02ديسمبر .2016

 4ماي 2017

8

اتفاق رقم  17-17بشأن اإلنعاش والحماية املتبادلة لالستثمارات بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية نيجيريا الفيدرالية موقعة بأبوجا في  03ديسمبر .2016

 4ماي 2017

9

االتفاق الثنائي رقم  12-17بشأن الخدمات الجوية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا
الفيدرالية موقعة بأبوجا في  02ديسمبر .2016

 4ماي 2017

10

مذكرة تفاهم في امليدان الفالحي بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا.

 4ماي 2017

11

اتفاق التعاون رقم  15-17يتعلق في املجال األمني بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا
موقع بكيغالي في  19أكتوبر .2016

 4ماي 2017

12

اتفاق رقم  08-17بشأن الخدمات الجوية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا ،موقع
بكيغالي في  19أكتوبر .2016

 4ماي 2017

13

اتفاقية رقم  06-17لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين
اململكة املغربية وجمهورية رواندا ،موقعة بكيغالي في  19أكتوبر .2016

 4ماي 2017

14

اتفاق رقم  07-17بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية رواندا موقع بكيغالي في  19أكتوبر .2016

 4ماي 2017
89
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15

اتفاق رقم  14-17في املجال الفالحي بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية
الديمقراطية ،موقع بأديس أبابا بتاريخ 19نونبر .2016

 4ماي 2017

16

مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التجارة بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيديرالية
الديمقراطية ،موقعة بأديس أبابا في  19نوفمبر .2016

 4ماي 2017

17

االتفاقية رقم  03-17املوقعة بأديس أبابا في  19نوفمبر  2016بين اململكة املغربية وجمهورية إثيوبيا
الفيدرالية الديمقراطية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

 4ماي 2017

18

اتفاق رقم  04-17بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية إثيوبيا الفيديرالية الديمقراطية ،موقع بأديس أبابا في  19نوفمبر .2016

 4ماي 2017

19

اتفاق رقم  05-17بشأن خدمات النقل الجوي بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا
الفيديرالية الديمقراطية ،موقع بأديس أبابا في  19نوفمبر .2016

 4ماي 2017

20

اتفاق رقم  22-17بشأن تشجيع والحماية االستثمارات بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
زامبيا موقع بلوساكا في  20فبراير .2017

 4ماي 2017

21

اتفاق رقم  23-17بشأن الخدمات الجوية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية زامبيا موقع
بلوساكا في  20فبراير .2017

 4ماي 2017

22

اتفاقية رقم  24-17لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية غانا ،موقع باكرا في  17فبراير .2017

 4ماي 2017

23

اتفاقية رقم  25-17لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان موقعة بجوبا في فاتح فبراير .2017

 4ماي 2017

24

اتفاق رقم  26-17بشأن تشجيع وحماية االستثمارات بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
جنوب السودان ،موقع بجوبا في فاتح فبراير .2017

 4ماي 2017

25

االتفاق العام رقم  27-17للتعاون بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان ،املوقع
بجوبا في فاتح فبراير .2017

 4ماي 2017

26

مذكرة تفاهم في امليدان الفالحي بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية جنوب السودان.

 4ماي 2017

27

البروتوكول رقم  28-17املتعلق بإنشاء مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي املعتمد بدوربان
(جنوب إفريقيا) في  9يوليو .2002

 11ماي 2017

28

بروتوكول املعاهدة املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية رقم  29-17بشأن البرملان اإلفريقي
املعتمد بمدينة سرت (ليبيا) في  2مارس .2001

 11ماي 2017

29

االتفاقية املتعلقة بالتعاون القضائي في املجال الجنائي بين اململكة املغربية وجمهورية الصين الشعبية
املوقعة ببكين في  11ماي .2016

 18ماي 2017

30

اتفاق رقم  62-16بشأن التعاون في املجال العسكري بين إدارة الدفاع الوطني للمملكة املغربية ووزارة
الدفاع لجمهورية الصين الشعبية املوقعة ببكين في  11ماي .2016

 18ماي 2017
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31

بروتوكول رقم  56-17يتعلق بتعديل اتفاقية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين لتجنب
االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل موقع باملنامة  25أبريل .2016

 25ماي 2017

32

مشروع قانون رقم  32-17يوافق بموجبه على القانون األسا�سي للمؤتمرالوزاري اإلفريقي لألرصاد الجوية
املعتمد ببرايا (الرأس األخضر) في  14فبراير  2015من قبل الدورة الثالثة لهذا املؤتمر.

 28ماي 2017

33

االتفاقية رقم  30-17بشأن القواعد الصحية في التجارة واملكاتب ،املعتمدة من قبل املؤتمر العام ملنظمة
العمل الدولية في دورته  ،48املنعقدة بجنيف في  8يوليو .1964

 1يونيو 2017

34

اتفاقية رقم  80-16تتعلق بتعاون بين اململكة املغربية ومملكة األرا�ضي املنخفضة حول املساعدة اإلدارية
املتبادلة في املجال الجمركي ،موقعة في بروكسيل في  14يوليو .2016

 1يونيو 2017

35

اتفاقية رقم  34-17املتعقلة باملعاهدة املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية ،املعتمدة بأبوجا (نيجيريا)
في  3يونيو  1991من قبل الدول األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية التي حل محلها االتحاد اإلفريقي.

 15يونيو 2017

36

اتفاقية رقم  28-16في ميدان تسليم املجرمين بين اململكة املغربية روسيا االتحادية موقعة بموسكو في 15
مارس .2016

 6يوليوز 2017

37

اتفاق رقم  41-16بشأن الخدمات الجوية بين حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا االتحادية موقعة
بموسكو في  15مارس .2016

 6يوليوز 2017

38

اتفاق رقم  31-17املتعلق بالتعاون بشأن األمن الداخلي بين اململكة املغربية والجمهورية البرتغالية ،املوقع
بلشبونة في  20أبريل .2015

 20يوليوز 2017

39

اتفاق الوثائق الختامية للمؤتمرالعالمي لالتصاالت الراديوية املوقعة بجنيف في  27نوفمبر .2015

 20يوليوز 2017

40

اتفاقية رقم  44-17املتعلقة بالنظام األسا�سي إلفريقيا  -(50تمويل املشاريع وإفريقيا  50-تنمية املشاريع)
املوقع بالدارالبيضاء في  29يوليوز .2015

 20يوليوز 2017

41

اتفاق رقم  45-17بين اململكة املغربية وإفريقيا (افريقيا  -تمويل املشاريع وإفريقيا  50-تنمية املشاريع)
بشأن إنشاء املقر االجتماعي ألفريقيا  50فوق تراب اململكة املغربية ،موقع بالدار البيضاء في  29يوليوز  20يوليوز 2017
.2015

42

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اإلسكان بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة
في اململكة املغربية ووزارة األشغال العامة واإلسكان في اململكة األردنية الهاشمية ،موقعة في الرباط في  20 12يوليوز 2017
مارس .2016

43

اتفاق رقم  16-17في مجال النقل البحري بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية اليونانية موقع
بالرباط في  8سبتمبر .2016

 3أغسطس 2017

44

اتفاق التعاون رقم  18-17في ميدان البحث العلمي والتكنولوجي بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
الجمهورية اليونانية موقع بالرباط في  8سبتمبر .2016

 3أغسطس 2017

45

اتفاقية رقم  43-17للضمان االجتماعي بين اململكة املغربية وجمهورية بلغاريا املوقعة بالرباط في 21
سبتمبر .2016

 24أغسطس 2017
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التي وافـق عليها
مجلـس الحكومة

الئحة التعيينات التي وافـق عليها مجلس الحكومة
ر.ت
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ا ملنصب

تاريخ املوافقة

1

الكاتب العام لوزارة التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء.

 18ماي 2017

2

مديرالشؤون اإلدارية والعامة بوزارة االقتصاد واملالية.

 18ماي 2017

3

مديرالتواصل والتعاون الدولي والشراكات بوزارة الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي.

 18ماي 2017

4

مديراملوارد املالية واملالية ونظم املعلومات والشؤون العامة بوزارة الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد
الرقمي.

 18ماي 2017

5

مدير صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات املتجددة بوزارة الصناعة واالستثمار
والتجارة واالقتصاد الرقمي.

 18ماي 2017

6

مديرالتجارة الداخلية والتوزيع بوزارة الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي.

 18ماي 2017

7

مديراملعهد العالي للتجارة وإدارة املقاوالت بالدارالبيضاء.

 18ماي 2017

8

مديروكالة التنمية االجتماعية.

 8يونيو 2017

9

مديراملراقبة باملديرية العامة للضرائب بوزارة االقتصاد واملالية.

 8يونيو 2017

10

مديراملوارد والتدقيق باملديرية العامة للضرائب بوزارة االقتصاد واملالية.

 8يونيو 2017

11

الكاتب العام ملصالح رئيس الحكومة.

 22يونيو 2017

12

مديرالتكوين املنهي والتكوين املستمرللصناع الحرفيين بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي – قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي.

 22يونيو 2017

13

مديرالصندوق املغرب للتقاعد.

 29يونيو 2017

14

مديرالتشريع والدراسات والتعاون الدولي باملديرية العامة للضرائب بوزارة االقتصاد واملالية.

 29يونيو 2017

15

مديرالدراسات والتوقعات املالية بوزارة االقتصاد واملالية.

 29يونيو 2017

16

مفتش عام للمالية بوزارة االقتصاد واملالية.

 29يونيو 2017

17

الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط.

 13يوليوز 2017

18

مديراملوارد والنظام املعلوماتي بالخزينة العامة للمملكة بوزارة االقتصاد واملالية.

 27يوليوز 2017
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19

مديرنفقات املوظفين بالخزينة العامة للمملكة بوزارة االقتصاد واملالية.

 27يوليوز 2017

20

مديرالبحث والتقنين والتعاون الدولي بالخزينة العامة للمملكة بوزارة االقتصاد واملالية.

 27يوليوز 2017

21

مديراألمم املتحدة واملنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

 27يوليوز 2017

22

مديرالتعاون املتعدد األطراف والشؤون االقتصادية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

 27يوليوز 2017

23

مديرالقضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

 27يوليوز 2017

24

املديرالعام للمكتب الوطني لالستشارة الفالحية.

 3أغسطس 2017

25

مديرة العالقات التجارية الدولية.

 24أغسطس 2017

26

مديرالحماية والتقنين التجاري.

 24أغسطس 2017

27

مديرحماية املستهلك ومراقبة السوق والجودة.

 24أغسطس 2017

28

مديراالقتصاد الرقمي.

 24أغسطس 2017

29

مديرة البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير.

 24أغسطس 2017

30

مديراملراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة بوزارة االقتصاد واملالية.

 31أغسطس 2017

31

مديرالحسابات العمومية بوزارة االقتصاد واملالية.

 31أغسطس 2017

32

مديراملالية العمومية بوزارة االقتصاد واملالية.

 31أغسطس 2017

33

مديرالوظيفة العمومية بالوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية.

 31أغسطس 2017

34

مديرالدراسات والتواصل والتعاون بالوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإصالح اإلدارة والوظيفة
العمومية.

 31أغسطس 2017

99

المناشير والدوريات
الصادرة عن رئيس
الحكومة
101

الئحة المناشير الصادرة عن رئيس الحكومة

102

ر.ت

رقم املنشور

املوضوع

التاريخ

1

1/2017

 4رمضان  30( 1438ماي )2017

الترتيبات املتعلقة بالزيارات الرسمية لضريح محمد الخامس.

2

2/2017

 10رمضان  5( 1438يونيو )2017

الحواراالجتماعي القطاعي.

3

3/2017

 11رمضان  6( 1438يونيو )2017

مسطرة تمديد حد سن اإلحالة على التقاعد.

4

4/2017

 3شوال  28( 1438يونيو )2017

إحداث اللجنة التقنية الدائم لتتبع املبادرات التشريعية البرملانية.

5

5/2017

 3شوال  28( 1438يونيو )2017

حول تدريس اللغة األمازيغية في بعض املؤسسات واملعاهد العليا.

6

6/2017

 9شوال  4( 1438يوليوز )2017

البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة .2017

7

7/2017

 16شوال  11( 1438يوليوز )2017

Lancement des opérations de préfiguration de la budgétisation sensible au genre axée sur la performance dans le cadre
de la réforme de la loi organique relative à la loi de finance

8

8/2017

 16ذو القعدة  9( 1438غشت  )2017إعداد مشروع قانون املالية لسنة .2018

9

9/2017

 16ذو القعدة  9( 1438غشت  )2017تخليد ذكرى الرابعة والستين لثورة امللك والشعب.

10

10/2017

 25ذو القعدة  18( 1438غشت
)2017

11

11/2017

تفعيل بعض مقتضيات املرسوم رقم  2.12.349املتعلق بالصفقات
 29ذو القعدة  22( 1438غشت
اعمومية فيما يتعلق بدعم املقاولة اوطنية املتوسطة والصغيرة
)2017
وتدقيق الصفقات العمومية.

12

12/2017

إطالق حملة وطنية لتسجيل األطفال غير املسجلين في سجالت
 13ذي الحجة  4( 1438شتنبر )2017
الحالة املدنية.

إحداث لجنة بين وزارية لتتبع وتيسيرتنزيل البرنامج الحكومي.

103

الئحة الدوريات الصادرة عن رئيس الحكومة
ر.ت

104

مرجع الدورية

التاريخ

املوضوع

1

د 2017/336 -

 9رجب  6( 1438أبريل )2017

إعداد البرنامج الحكومي.

2

د2017/353 -

 24رجب  21( 1438أبريل )2017

مناقشة البرنامج الحكومي أمام مجل�سي البرملان.

3

د2017/375 -

 30رجب  27( 1438أبريل )2017

إعداد برنامج اإلجراءات االستعجالية.

4

د2017/1006 -

 15شوال  10( 1438يوليوز )2017

إعداد املخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي.

5

د2017/848 -

 28شوال  23( 1438يوليوز )2017

تتبع تنفيذ اإلجراءات االستعجالية للبرنامج الحكومي.

6

د2017/1273 -

 18ذي القعدة  11( 1438غشت )2017

إعداد حصيلة العمل الحكومي ملائة يوم األولى.

العروض القطاعية
المقدمة في المجالس
الحكومية
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ا ملنصب

تاريخ املوافقة

1

عرض حول مشروع البرنامج الحكومي.

 19ابريل2017

2

عرض حول معطيات مشروع قانون املالية رقم  73 16-للسنة املالية .2017

 27أبريل 2017

3

عرض حول مشروع القانون اإلطاراملتعلق بالتنمية والنهوض باالستثمار.

 04ماي 2017

4

عرض حول االستعراض الدوري الشامل الذي قدمه املغرب أمام مجلس حقوق اإلنسان.

 11ماي 2017

5

عرض حول برنامج إصالح اإلدارة وآليات تنفيذه.

 11ماي 2017

6

عرض قطاعي حول السالمة الطرقية.

 18ماي 2017

7

عرض حول التطورات املرتبطة بإقليم الحسيمة.

 18ماي 2017

8

عرض قطاعي حول مدارسة املعطيات املتعلقة بالقطاع الفالحي.2017-2016

 25ماي 2017

9

عرض قطاعي حول مشروع االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة .2030

فاتح يونيو 2017

10

عرض قطاعي حول املعطيات املتعلقة بتنظيم امتحانات الباكالوريا .2017

 08يونيو 2017

11

عرض قطاعي حول البرنامج الوطني للنهوض بالقطاع الصحي .2021-2017

 15يونيو 2017

12

عرض قطاعي حول مشروع االستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق سنة .2030

 22يونيو2017

13

عرض حول املعطيات املتعلقة بعملية «عبور مرحبا .»2017

 13يوليوز 2017

14

عرض قطاعي حول الخطوط العريضة لبرنامج العمل من أجل تطبيق الرؤية االستراتيجية
إلصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

 20يوليوز 2017

15

عرض قطاعي حول حصيلة تنفيذ ميزانية  2017واالعداد مليزانية .2018

 27يوليوز2017

16

عرض قطاعي حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة إكرام .2

 03غشت 2017

17

عرض قطاعي حول اشغال اللجنة الخاصة بالحكامة وإصالح االدارة.

 24غشت 2017

18

عرض حول السياسة االفريقية لجاللة امللك نصره هللا والتدابيراملتخذة ملواكبتها

 31غشت 2017
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