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لتفقد برنامج التنمية المجالية منارة المتوسط باإلقليم

األخت الكحيل تقوم بزيارة ميدانية للحسيمة

الحركة /متابعة

في إطار برنامج التنمية اجملالية منارة املتوسط ملدينة احلسيمة ،قامت األخت فاطنة الكحيل كاتبة الدولة املكلفة باإلسكان أول أمس اخلميس بزيارة ميدانية تفقدية لألوراش التي تنجزها
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة باإلقليم ،وذلك مبعية عامل إقليم احلسيمة و رؤساء املصالح اخلارجية ،شملت أحياء ايشاون وبوجيبار وميرادور ،ملعاينة وتفقد
أشغال التأهيل احلضري.
كما زارت كاتبة الدولة أوراش السكن االجتماعي أللف وحدة سكنية بالقطب احلضري سيدي عابد كشطر أول مبدينة احلسيمة في إطار إجناز  5000وحدة سكنية باإلقليم التي أعطيت
انطالقتها خالل سنة .2017

ارتفاع تدفقات االستثمارات
األجنبية المباشرة بنسبة 15
بالمائة في 2017
أفادت معطيات صادرة عن مكتب الصرف بأن تدفقات
االستثمارات األجنبية املباشرة باملغرب ارتفعت بنسبة
 15,4في املائة لتبلغ  24,4مليار درهم خالل السنة
املنصرمة ،مقابل  21.2مليار درهم في سنة .2016
وأوض��ح املكتب ،في نشرته اخلاصة باملؤشرات
الشهرية حول املبادالت اخلارجية برسم سنة  ،2017أن
هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض النفقات ب  60,1في
املائة إلى  5,7مليار درهم ،بنسبة أكبر من االنخفاض
املسجل في املداخيل (ناقص  14,9في املائة) التي
بلغت  30,1مليار درهم.
وأضاف املصدر ذاته أن مداخيل املغاربة املقيمني
باخلارج سجلت ارتفاعا بنسبة  4.5باملائة ،لتصل إلى
 65.4مليار درهم برسم السنة املاضية.
وأبرز مكتب الصرف أن ميزان األسفار سجل فائضا
بزيادة قدرها  5,4في املائة ليبلغ  52,6مليار درهم
متم  ،2017مشيرا إلى أن هذه النتيجة تعزى إلى
ارتفاع مداخيل األسفار ب  5,4مليار درهم إلى 69.7
مليار درهم والنفقات ب  2,7مليار درهم إلى  17مليار
درهم.

مجلس احلكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بنطاق الوكاالت احلضرية

صادق مجلس احلكومة املنعقد ،أول أمس اخلميس ،برئاسة
رئيس احلكومة سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم
رقم  2.17.634يتعلق بنطاق الوكاالت احلضرية ،تقدم
به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة.
وأوضح الوزير املنتدب املكلف بالعالقات مع البرملان
واجملتمع املدني الناطق الرسمي باسم احلكومة ،السيد
مصطفى اخللفي ،في بالغ تاله عقب انعقاد االجتماع
األسبوعي للحكومة ،أن مشروع هذا املرسوم يهدف

إلى مالءمة نطاق اختصاص بعض الوكاالت احلضرية
لكي تنسجم مع مقتضيات املرسوم رقم 2.15.716
املتعلق بالتقسيم اإلداري للمملكة ،وكذا مع مقتضيات
املرسوم رقم  2.15.40املتعلق بتحديد اجلهات وتسمياتها
ومراكزها والعماالت واألقاليم املكونة لها ،إذ مت خفض
عدد جهات اململكة من  16إلى  ،12وكذلك إلى احلفاظ
على انسجام النطاق الترابي للوكاالت احلضرية .وينص
مشروع هذا املرسوم على إضافة إقليم خريبكة إلى نطاق
اختصاص الوكالة احلضرية لبني مالل ،وإضافة إقليم

جرسيف إلى نطاق اختصاص الوكالة احلضرية للناضور،
وإضافة إقليم طاطا إلى نطاق اختصاص الوكالة احلضرية
لتارودانت ،وإضافة إقليم سيدي إفني إلى نطاق اختصاص
الوكالة احلضرية لكلميم ،وإضافة إقليم السمارة إلى
نطاق اختصاص الوكالة احلضرية للعيون ،وإضافة إقليم
ميدلت إلى نطاق اختصاص الوكالة احلضرية للرشيدية،
كما ينص املشروع على تسمية بعض الوكاالت احلضرية
وكذا جتميع كل ما يتعلق بتحديد نطاق اختصاص الوكاالت
احلضرية في إطار نص قانوني واحد.

 ..و يوافق على اتفاق بشأن خدمات النقل اجلوي بني املغرب والنيجر

كما وافق مجلس احلكومة ،على مشروع قانون رقم  07.18بشأن اتفاق خدمات النقل اجلوي بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية النيجر ،موقع بالرباط بتاريخ 26
دجنبر  ،2017تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي.
وأبرز الوزير املنتدب املكلف بالعالقات مع البرملان واجملتمع املدني ،الناطق الرسمي باسم احلكومة مصطفى اخللفي ،في بالغ تاله عقب انعقاد االجتماع األسبوعي للحكومة ،أن
مشروع هذا القانون يهدف إلى متكني مؤسسات النقل اجلوي للبلدين من تقدمي باقة متنوعة من خدمات نقل الركاب والبضائع ،وكذا تشجيع كل مؤسسة نقل جوي على تطوير
واعتماد أسعار مبتكرة وتنافسية.
وأضاف أن االتفاق يسعى إلى تيسير وتعزيز وتوفير نظام نقل جوي دولي مبني على املنافسة بني مؤسسات النقل اجلوي ،يقدم خدمات جوية وفقا الحتياجات املسافرين والشاحنني،
كما ميتعها بحق الطيران فوق إقليم الطرف اآلخر دون الهبوط فيه ،وحق الهبوط في هذا اإلقليم ألغراض غير جتارية ،ويضمن أعلى درجات السالمة واألمن في النقل اجلوي الدولي.

قانون املالية لسنة  2018يتضمن مقتضيات جديدة تروم تشجيع االستثمار وخلق مناصب الشغل

أكد املشاركون في لقاء نظم مساء اخلميس مبراكش حول
موضوع «املستجدات التنظيمية والضريبية لقانون املالية
 ،»2018أن قانون املالية لسنة  2018يتضمن مقتضيات
جديدة تروم النهوض باالستثمار وخلق فرص الشغل.
وأبرز املتدخلون في هذا اللقاء املنظم مببادرة من مجموعة
البنك املغربي للتجارة اخلارجية إلفريقيا لفائدة املقاوالت
والفاعلني االقتصاديني بجهة مراكش آسفي ،أن هذا
القانون يشتمل ،أيضا ،على العديد من اإلجراءات الضريبية
التي من شأنها حتسني مناخ األعمال وتشجيع االستثمار
اخلاص الذي يساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.
وحسب اخلبير االقتصادي املهدي فكير ،فإن مقتضيات
قانون املالية لسنة  2018والتي استأثرت بنقاش كبير

رئيس التحرير

سكرتير التحرير

محمد مشهوري

املصطفى الصوفي

داخل اجملتمع ،جاءت مبستجدات جد مهمة.
وأشار إلى أن هذه املقتضيات تروم حتسني وإرساء عالقة
ثقة بني اإلدارة واملستثمرين ودعم السياسات العمومية
في مجال التسريع الصناعي وفي ميدان خلق مناصب
الشغل متاشيا مع التوجيهات امللكية السامية الداعية
إلى إعادة النظر في النموذج التنموي وخاصة في شقه
االقتصادي من أجل جعل االقتصاد املغربي اقتصادا يقوم
على دينامية التصدير.
وتطرق اخلبير في مداخلته للمقتضيات اخلاصة بالضريبة
على الشركات واملقتضيات اخلاصة بالضريبة على الدخل،
وتلك املرتبطة بالضريبة على القيمة املضافة ،وكذا
املقتضيات اخلاصة بحقوق التسجيل ومقتضيات أخرى.
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من جهته ،تطرق املدير التجاري بالبنك املغربي للتجارة
اخلارجية يوسف جنيب ،ملوضوع الساعة والذي استأثر
باهتمام الرأي العام املغربي واملتمثل في االنتقال إلى نظام
مرن لسعر الصرف.
واستعرض في هذا الصدد ،مجمل اإلج��راءات املتخذة
لتحرير سعر صرف الدرهم املغربي ملواكبة انتقال املغرب
إلى نظام جديد للصرف دخل حيز التنفيذ منذ  15يناير
 .2018واعتبر أن اعتماد نظام مرن للصرف «سيمكن
من هيكلة السوق ويتيح للمستثمرين التوفر على رؤية
واضحة بشأن سنة .»2018
ويهدف هذا اللقاء إلى شرح املقتضيات اجلديدة التي جاء
بها قانون املالية لسنة  ،2018وأثر العديد من املراجعات

التحرير:
العنوان ،2 :شارع طارق بن زياد ،حسان ـ الرباط 05.37.76.86.20
05.37.76.86.77
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فاكس:
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املالية بخصوص الشركات وكذا رقمنة بعض اإلجراءات
الضريبية.
كما يندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات
اجلهوية التي ينظمها البنك املغربي للتجارة اخلارجية
إلفريقيا بكل من طنجة وأكادير وفاس والدار البيضاء
والرباط لفائدة املقاوالت واملقاوالت الصغيرة جدا واملقاوالت
الصغيرة واملتوسطة وأصحاب املهن احلرة حول موضوع
«مستجدات التنظيمية والضريبية لقانون املالية
.»2018
ويسعى البنك املغربي للتجارة اخلارجية من خالل هذه
املبادرة إلى التأكيد على إرادته في أن يكون شريكا متميزا
ملواكبة املقاوالت في تطوير أنشطتها.
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