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تعترب وزارة االقتصاد واملالية فاعال أساسيا يف تنزيل السياسة الحكومية يف املجال االقتصادي واملايل، ال سيام عرب وضع 
وتنفيذ سياسة الدولة يف املجال امليزانيايت والجمريك والجبايئ . وهي بذلك تقود قاطرة االصالحات الهيكلية الرامية إلرساء 
الحكامة الجيدة والفعالية يف تدبري املالية العمومية وبالتايل توفري الرشوط املناسبة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتامعية 

إدماجية ومستدامة. 

ويف هذا اإلطار، فإن الوزارة  تلعب أدوارا مهمة سواء من حيث سهرها عىل ضامن التوازنات املاكرواقتصادية  أو من حيث 
عملها عىل توفري التمويل الالزم لالقتصاد، اليشء الذي يجعلها محركا محوريا للسياسات العمومية القطاعية.

 فرغم تنوع واختالف أدوارها وتقلبات محيطها املحيل واإلقليمي والدويل وتباين متطلبات رشكائها واملتعاملني معها، فإن 
الوزارة تسعى للقيام مبهامها بالكفاءة املطلوبة،  معتمدة يف ذلك عىل تحديث وتجديد وسائل عملها. 

ويف هذا الصدد، وباملوازاة  مع االصالحات الهيكلية الكربى التي قامت بها الوزارة  خالل  السنوات القليلة املاضية (القانون 
التنظيمي للاملية، اإلصالح الجبايئ وتفكيك املقاصة وإصالح أنظمة التقاعد.....)، فإن مديريات الوزارة املختلفة قد قامت 
من جانبها بتحديث أمناط تدبريها وتجديد وسائل عملها، تلبية ملتطلبات محيطها املبارش، مع الحرص عىل جعل تدخلها 
مطابقا للقواعد واملعايري املعتمدة دوليا. كام انها تضع نصب عينها الخطاب املليك مبناسبة افتتاح الدورة الخريفية 
للربملان، يف أكتوبر املايض، الذي دعى ملواصلة إصالح وتحديث اإلدارة العمومية ووضعها يف خدمة املواطن، ذلك أن 
«جوهر عمل املؤسسات هو متكني املواطن من قضاء مصالحه، يف أحسن الظروف واآلجال، وتبسيط املساطر، وتقريب 

املرافق والخدمات األساسية منه» كام ورد يف هذا الخطاب.

العدد الجديد من مجلة «املالية» يسعى لتقريب القارئ من هذا الجهد التحديثي الذي بدأ منذ عدة سنوات، والذي 
لتبسيط املساطر ورقمنة  انتظم يف إطار مسلسل تحسني وتطوير متواصلني ومس ما هو قانوين وتنظيمي باإلضافة 

الخدمات وتطوير أنظمة املعلومات. 

ففي الجانب القانوين، حرصت الوزارة عىل تعزيز وتحديث االطار الترشيعي من خالل تشكيلة من النصوص القانونية 
التدبري النشط ملحفظة الدولة (مرشوع قانون)، وإصالح السياسة  والتنظيمية همت مجاالت مالية متنوعة  كإرساء 
العقارية وتحسني تدبريها (مرشوع قانون أمالك الدولة) و الحرص عىل إضفاء مزيد من الشفافية  يف منح القروض بغاية 

حامية املستهلك (قانون رقم 31-08 املتعلق بتدابري حامية املستهلك) .

وعىل والواجهة املرتبطة بالجانب الخدمايت من عمل اإلدارة، فقد عملت الوزارة، ومنذ مدة معتربة، عىل تحسني جودة 
الخدمات املقدمة ملرتفقيها اعتامدا عىل التقنيات الجديدة يف ميدان االعالم والتواصل، وعىل الخدمات عىل الخط التي 
اعتمدتها كل من املديرية العامة للرضائب (نظام الخدمات الرضيبية عىل االنرتنت SIMPL) وإدارة الجامرك والرضائب 
غري املبارشة (نظام «بدر» للتعشري االلكرتوين)، وهي الخدمات التي مل تكن  لرت النور لوال الرشاكات املتنوعة التي نسجتها 

هاتان املديريتان مع عدد من القطاعات الحكومية وغري الحكومية.  

التحديث يف مجال نظم معلومات الوزارة مس أيضا النظم املساعدة عىل اتخاذ القرار من قبيل بنك املعطيات االقتصادية 
واالجتامعية «منار» الذي يساعد عىل التنوير والتنظري ومنذجة السياسة االقتصادية وقياس أثرها. وضمن نفس الخانة، 
نجد كذلك نظام تدبري مسلسل املديونية والخزينة «تدبري» الذي يتوخى ضامن رشوط أفضل لعمليات متويل وتوظيف 
أموال الدولة والتحكم يف املديونية. وأخريا وليس آخرا، نذكر النظام املندمج للمعالجة اآللية ملنازعات الدولة «سجل» 

الذي ميكن اليوم من التوفر عىل معطيات دقيقة حول تطور منازعات الدولة وأثرها عىل امليزانية.
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وزارة االقتصاد و املالية: إدارة فعالة يف خدمة املواطن

تفعيال ملضامني الخطاب املليك السامي مبناسبة الدورة الخريفية األخرية للربملان، الداعية 
اىل مواصلة إصالح االدارة العمومية، واستجابة للمذكرة التي وجهها السيد وزير االقتصاد 
العمومية الخاضعة لوصاية  العامني و املدراء وكذا مدراء املؤسسات  املالية، للمدراء  و 
من  للرفع  التحديث  و  اإلصالح  مسلسل  االخرية  هذه  تواصل  الشأن،  هذا  يف  الوزارة 

مردوديتها وتحسني خدماتها.
شكل الخطاب املليك السامي الذي ألقاه صاحب الجاللة امللك 
يوم  للربملان،  الخريفية  الدورة  افتتاح  السادس مبناسبة  محمد 
الحكومي  للعمل  طريق  خارطة   ،2016 اكتوبر   14 الجمعة 
والربملاين من أجل مواصلة  إصالح اإلدارة العمومية. و قد شدد 
املواطن،  خدمة  يف  اإلدارة  وضع  رضورة  عىل  املليك  الخطاب 
ذلك أن «جوهر عمل املؤسسات هو متكني املواطن من قضاء 
املساطر،  وتبسيط  واآلجال،  الظروف  أحسن  يف  مصالحه، 

وتقريب املرافق والخدمات األساسية منه».   

واملالية  االقتصاد  وزارة  تلعبه  الذي  املحوري  للدور  واعتبارا 
املستويني  عىل  السيام  بالدنا،  تعرفها  التي  التطور  دينامية  يف 
االقتصادي واالجتامعي، ونظرا ألهمية وحساسية اختصاصاتها 
جعل  يف  الفعالة  باملساهمة  مطالبة  فإنها  رشكائها،  وتعدد 
التنموي املغريب عرب  اإلدارة العمومية رافعة أساسية للنموذج 
الحرص عىل تقديم خدمات أفضل للمرتفقني والرشكاء املحليني 
أو  مؤسسات  أو  مقاوالت  أو  مواطنني  كانوا  سواء  واألجانب، 
واالحرتام  واملسؤولية  الشفافية  من  إطار  يف  وذلك  إدارات، 

الكامل للقوانني واملساطر الجاري بها العمل.

ويف هذا اإلطار، وتقديرا من وزارة االقتصاد واملالية ألهمية هذه 
املسؤولية، فقد دأبت منذ عدة سنوات عىل إطالق مجموعة 
من األوراش و تنزيل العديد من االجراءات، حققت من خاللها 

تقدما ملحوظا يف مجاالت تدخلها.  

وزير  السيد  أصدر  السامي،  املليك  الخطاب  ملضامني  وتفعيال 
االقتصاد و املالية، مذكرة موجهة للمدراء العامني و املدراء وكذا 
لحثهم  الوزارة  لوصاية  الخاضعة  العمومية  املؤسسات  مدراء 
للوزارة  التابعة  املصالح  أداء  من  للرفع  الجهود  مضاعفة  عىل 
وتعزيز الحكامة و إيالء أهمية قصوى لألوراش املرتبطة بخدمة 

املواطن و التي تهم: 

• تحسني فضاءات استقبال وتوجيه املرتفقني والرشكاء والعمل 
األسبقية  حسب  االنتظار  صفوف  تدبري  نظام  تعميم  عىل 

وتنظيم أخد املواعيد؛

املواطنني  وشكايات  طلبات  وتسجيل  لتلقي  نظام  وضع   •
واملقاوالت عىل املستوى املركزي واملحيل؛

• إيالء العناية الكاملة ملعالجة الشكايات والتظلامت الواردة عىل 
الوزارة، سواء تلك املحالة من طرف مؤسسة وسيط اململكة 
أو تلك املودعة مبارشة لدى مصالح الوزارة، مع رضورة القيام 

بذلك داخل آجال معقولة ووضع نظام لتتبع مآلها؛

االستباقي  والنرش  والرشكاء  باملرتفقني  التواصل  تحسني   •
للمعلومات واملعطيات التي تهم املواطنني؛

اتصاال  تستدعي  التي  تلك  العمل، خصوصا  تبسيط مساطر   •
للوزارة.  االلكرتونية  باملواقع  ونرشها  املرتفقني  مع  مبارشا 
املراحل  كافة  املساطر بشكل واضح  أن تحدد هذه  ويتعني 
من  لالستفادة  الالزمة  واآلجال  املطلوبة  والرشوط  والوثائق 

الخدمات املعنية؛

• تعزيز االدارة اإللكرتونية وتقديم الخدمات عىل الخط كلام 
فيها  تتقلص  رقمية  إدارة  إىل  الوصول  أفق  يف  ذلك،  أمكن 

السلطة التقديرية واالتصال املبارش باملرتفقني؛

لقوة  الحائزة  النهائية  القضائية  األحكام  تنفيذ  عىل  العمل   •
الوزارة، وبرمجة االعتامدات  الصادرة ضد  به  اليشء املقيض 

املالية الالزمة لتنفيذها عند االقتضاء؛

• اعتامد نظام مراقبة التدبري والرقابة الداخلية لتحقيق أهداف 
مع  الفساد  ملحاربة  آليات  ووضع  املخاطر،  وضبط  النجاعة 
احرتام املساطر واملقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها 

العمل؛

ملف



ملف 6

املالية  العمل  بوسائل  الخارجية  املصالح  الالمتركز ومد  • دعم 

والبرشية واللوجستية الرضورية لتمكينها من تقديم خدمات 

للقرب يف مستوى االنتظارات؛

• تفعيل ميثاق قيم الوزارة بغية تعزيز احرتام القواعد األخالقية 

وضامن االلتزام املعنوي بها؛

• السهر عىل تأطري املوظفني وتأهيلهم للقيام باملهام املنوطة 
بهم والسيام املكلفني منهم باستقبال املرتفقني أو بالتواصل 

املبارش بهم؛

أوقات  وضبط  الرسمية  العمل  أوقات  احرتام  عىل  السهر   •
حضور املوظفني باالعتامد عىل كل الوسائل واألنظمة املتاحة 

وكذا توفري املداومة اإلدارية عند االقتضاء.. 

املصدر: مديرية الشؤون اإلدارية والعامة
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تنفيد  يف  متميز  منوذج  العمومية:  للمحفظة  النشط  التدبري 
السياسات الحكومية

انخرطت مديرية املنشآت العامة والخوصصة يف ورش جديد يهدف إىل إرساء سياسة للتدبري 
النشط للمحفظة العمومية يضمن متوقعا أفضل للمؤسسات واملقاوالت العمومية و تجسيدا 

أفضل لدور الدولة املساهمة كفاعل يف تسيري املحفظة العمومية.

إن تدبري املحفظة العمومية، وخاصة منها املؤسسات واملقاوالت 
نظرا  تحديا مهام  الدولة بصفتها مساهام، يشكل  التي متلكها 
واملتجلية  عليها  تنطوي  التي  واالقتصادية  االجتامعية  للرثوة 
ويف  الخام  الداخيل  الناتج  يف  الفعالة  املساهمة  يف  جهة  من 
االستثامرات املهمة التي تنجزها لفائدة االقتصاد الوطني، ومن 
جهة أخرى يف الدور الرئييس الذي تلعبه املحفظة العمومية يف 
خلق فرص العمل، و يف املساهمة املنتظمة يف مداخيل الدولة 

الرضيبية وكذا املساهامت األخرى التي تقدمها للدولة.

مختلف  خلقتها  التي  الديناميكية  فإن  ذلك،  عىل  عالوة 
قطاعات االقتصاد خالل العرش سنوات املاضية، والتي تبلورت 
يتميز  توجها  رسخت  قد  مهيكلة،  مشاريع  إنجاز  خالل  من 
بتعدد العمليات املتعلقة باملحفظة العمومية وذلك عن طريق 
التابعة  الرشكات  منها  خاصة  جديدة،  عمومية  وحدات  خلق 
واملساهامت و كذا عمليات إعادة الهيكلة (تحويل مؤسسات 
عمومية إىل رشكات مساهمة وعمليات الدمج، إلخ...) وعمليات 
تصفية بعض املؤسسات واملقاوالت العمومية وكذلك عمليات 
مع  رشاكة  إطار  يف  العمومية  املساهامت  وتطوير  الخوصصة 

القطاع الخاص.

خاص  اهتامم  إيالء  إىل  مدعوة  الدولة  فإن  السياق،  هذا  ويف 
لتطوير مجال مساهامتها املبارشة وغري املبارشة. هذا االهتامم 
العمومية  واملساهامت  املؤسسات  ألهمية  نظرا  ملحا  أصبح 
وتنوع أشكالها القانونية وتباينها و كذا الختالف القطاعات التي 

تحتضن تطور هذه الهيئات. 

ملحفظتها  نشط  تدبري  بوضع  مطالبة  الدولة  أصبحت  فقد 
العمومية حتى تتمكن من التأقلم مع املتغريات واتخاذ القرارات 
املناسبة التي تتطلبها التحديات املتعددة والخاصة بكل حالة، 
السيام منها املتعلقة باملساهامت. وهذا النوع من التدبري يتطلب 
أيضا تحديد أهداف واضحة بالنسبة للمساهامت و املقاوالت 
اململوكة من طرف الدولة، و ذلك لتوضيح التوجيهات الخاصة 

بها وبلورة متطلباتها  وكذلك، إذا اقتىض األمر، تحديد تلك التي 
تتطلب تدبريا أكرث يقظة من طرف السلطات العمومية.

مديرية  إنجازها  يف  رشعت  التي  الدراسة  مكنت  وقد  هذا، 
املنشآت العامة والخوصصة منذ سنة 2013، عن طريق املقارنة 
مؤسسات  عدة  مع  وبتشاور  الدولية  التجارب  أحسن  مع 
مكتب  من  بدعم  وكذلك  وصية  ووزارات  عمومية  ومقاوالت 
إلرساء  الرضورية  والوسائل  التدابري  تحديد  من  للدراسات، 
تحديد  سيام  ال  العمومية،  للمحفظة  نشط  تدبري  وتفعيل 
اسرتاتيجية املساهمة العمومية وكذا اإلطار القانوين والتنظيمي 
املناسب لها. ومكنت هذه الدراسة كذلك من تحديد املؤسسات 
أدوات  وإرساء  النشط  للتدبري  املرشحة  العمومية  واملقاوالت 

التسيري والتتبع والنموذج التنظيمي املالئم لها.

وهكذا، فإن اسرتاتيجية الدولة املساهمة قد تبلورت يف مرشوع 
ميثاق يحدد املبادئ التوجيهية للدولة املساهمة، السيام رؤيتها 
وأهدافها العامة وتوقعاتها. كام أعدت مديرية املنشآت العامة 
للمحفظة  النشط  التدبري  يؤطر  قانون  مرشوع  والخوصصة 
عمليات  ملختلف  أفضل  تأطري  بهدف ضامن  وذلك  العمومية 
املحفظة العمومية. كام تم إنشاء قسم جديد باملديرية يتكلف 

مبهمة التدبري النشط للمحفظة العمومية وتفعيلها. 

و تتجىل أهداف اسرتاتيجية املساهمة العمومية يف خلق القيمة 
حول املقاوالت العمومية الرائدة و تنويع مصادر التمويل من 
كام  العمومية.  للمقاوالت  االستثامرية  الجهود  تعزيز  أجل 
املساهمة  الدولة  تدخل  ترشيد  إىل  االسرتاتيجية  هذه  تهدف 

وإرساء مامرسات الحكامة الجيدة.

الخاضعة  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات 
للتدبري النشط

استنادا إىل أفضل املامرسات الدولية املعتمدة يف هذا املجال، 
ومن أجل ضامن تتبع ناجع لبعض الوحدات العمومية وخلق 
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قيمة مضافة حقيقية لنشاطها، تم تحديد مجموعة أولية مكونة 
من 30 مؤسسة ومقاولة عمومية بالنظر للرهانات االجتامعية 
الدولة  وانتظارات  الهيئات  لهذه  الكربى  واملالية  واالقتصادية 

تجاهها وكذلك التزاماتها.

التي  للمؤسسات  بالنسبة  خاصة  أساسيا  التدبري  هذا  ويعترب 
إلدارة  األولوية  منح  يعترب  والتي  املنتجة  القطاعات  يف  تنشط 
األمر  يتعلق  حينام  السيام  رضوريا،  أمرا  االسرتاتيجية  قراراتها 
املتعددة  الرأسامل  وبعمليات  والرتابية  االقتصادية  بالرهانات 

واملعقدة.

مرشوع قانون متعلق بالتدبري النشط للمحفظة 
العمومية

مرشوع  صياغة  تم  كمساهم،  الدولة  وظيفة  تأطري  لتعزيز 
تحويل  يف  مبوجبه  املأذون   89-39 رقم  القانون  يعدل  قانون 
منشآت عامة إىل القطاع الخاص. ويدمج هذا املرشوع املبادئ 
النشط  بالتدبري  املتعلقة  العمليات  وتنظيم  لتـأطري  الرضورية 
الدولة  مساهامت  بيع  املال،  رأس  (فتح  العمومية  للمحفظة 
املال،  التفكيك، زيادة رأس  أو  الدمج  الدنيا،  ذات املساهامت 

إنشاء الرشكات التابعة واقتناء مساهامت...).

ويشمل هذا املرشوع أيضا، تعديل املنهجية التقريرية املتعلقة 
نوع  حسب  وذلك  املحفظة  بعمليات  الخاصة  الرخص  مبنح 
وأهمية العملية (قانون، مرسوم، قرار...). ويغطي املرشوع أيضا 
الحرص عىل  املذكورة مع  باملحفظة  املتعلقة  العمليات  جميع 

املصدر: مديرية املنشآت العامة و اخلوصصةضامن مبادئ الشفافية واملراقبة وربط املسؤولية باملحاسبة. 

منوذج تنظيمي لتجسيد وظيفة الدولة املساهمة

تتجسد مهام القسم املسؤول عن التدبري النشط للمحفظة العمومية، 
والخوصصة،  العامة  املنشآت  مديرية  داخل  إنشاؤه حديثا  تم  والذي 

يف :

• املساهمة يف الحوار االسرتاتيجي مع املؤسسات واملقاوالت العمومية 
والوزارات املعنية؛

• اقرتاح برنامج للدراسات االسرتاتيجية؛

• تتبع وتقييم أداء املؤسسات واملقاوالت العمومية الخاضعة للتدبري 
النشط؛

• تتبع برنامج إعادة الهيكلة وتصفية املؤسسات واملقاوالت العمومية.

ويتكون هذا القسم من ثالث مصالح وهي :

• مصلحة الدراسات االسرتاتيجية؛

• مصلحة تقييم وتتبع األداء؛

• مصلحة إعادة الهيكلة والتصفية.

وسيمكن هذا االختيار، الذي يعترب كجزء من التطور التدريجي للجهاز 
العامة والخوصصة، من تعزيز مكتسبات  التنظيمي ملديرية املنشآت 
للوظيفة  أفضل  رؤية  وتوفري  للمديرية،  الحالية  التنظيمية  البنيات 

املساهامتية للدولة وكذا تكريسها.
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مرشوع إصالح مدونة أمـالك الدولـة
يهدف مرشوع إصالح مدونة أمالك الدولة إىل تعريف امللك الخاص للدولة وتوضيح وضعه 

القانوين. وقد متت إحالة هذا املرشوع عىل األمانة العامة للحكومة حيث متت مناقشته 

واملصادقة عىل معظم بنوده.
يف إطار مخططها االسرتاتيجي الهادف إىل تحديث آليات تدبري 
عقارات الدولة، عمدت مديرية أمالك الدولة إىل إعداد مرشوع 
مدونة، تتجىل أهدافه األساسية يف تعريف امللك الخاص للدولة 
وتوضيح وضعيته القانونية وتحيني وتتميم وتبسيط وتحديث 
تدوين  وكذا  بتدبريه،  املتعلقة  واملساطر  القانونية  القواعد 
وتجميع مشاريع النصوص واإلجراءات املتعلقة به وفق ترتيب 

عقالين.

وقد متت هيكلة مرشوع مدونة امللك الخاص للدولة حول ستة 
محاور رئيسية تتمثل يف:

• تعريف امللك الخاص للدولة؛

• تحديد وتحفيظ أمالك الدولة؛

• حامية امللك الخاص للدولة؛

• الضم للملك الخاص للدولة؛

• تدبري امللك الخاص للدولة؛

• الخروج من امللك الخاص للدولة.

وهكذا، تم تعريف امللك الخاص للدولة من خالل متييزه عن 
األنظمة العقارية األخرى، وتم التنصيص رصاحة عىل مساهمته 
يف تحقيق املصلحة العامة وعىل أن كل عملية عقارية تخصه 

تتم يف إطار التسيري النشط لهذا الرصيد.

وعىل مستوى الحامية، تم التأكيد عىل أن امللك الخاص للدولة 
تجريم  عىل  التنصيص  تم  كام  الحجز؛  أو  للتقادم  قابل  غري 

ومعاقبة أي اعتداء ميكن أن يطاله.

وتفعيال لهذا املقتىض، تم متتيع موظفي مديرية أمالك الدولة 
محارض  وإنجاز  االعتداء  أعامل  معاينة  بصالحية  املحلفني، 

بشأنها، وذلك عىل غرار موظفي املياه والغابات.

من جهة أخرى، تم منح الدولة (امللك الخاص) صالحية إبرام 
التي تقوم  العقارية  املعامالت  العرفية، وذلك لترسيع  العقود 

الرسمية  العقود  عن  الناشئة  املالية  التكاليف  وتخفيض  بها 
بالنسبة لإلدارة والخواص عىل السواء.  

أما بخصوص تكوين الرصيد العقاري للدولة، فقد تم إدراج بند 
يخول للدولة (امللك الخاص) الحق يف مامرسة الشفعة القتناء 
العقارات والحقوق العينية العقارية التي تتم بني األحياء مبقابل 
أو مجانا داخل املناطق املحددة من طرف السلطات العمومية 
التجهيزات  إحداث  مناطق  الجديدة،  الحرضية  (املناطق 

الكربى...).

أنه، يف حالة غياب ورثة  التنصيص عىل  وعالوة عىل ذلك، تم 
امللك  وكيل  إشعار  الدولة  أمالك  مديرية  بإمكان  معروفني، 
مبارشة دون انتظار مبادرة السلطة املحلية، ومطالبته بتطبيق 
املدنية  املسطرة  قانون  من  و268   267 الفصلني  مقتضيات 

املتعلقة بالرتكات الشاغرة.

وبخصوص املقتضيات املتعلقة بنزع امللكية، تم توسيع مجاالت 
تطبيقها لتشمل، باإلضافة إىل إحداث التجهيزات العمومية، ما 

ييل:

• تنفيذ برامج التنمية السوسيو-اقتصادية؛

فضاءات  لفتح  للدولة  االحتياطي  العقاري  الرصيد  تكوين   •
للتهيئة الحرضية ومناطق األنشطة االقتصادية. 

التذكري  تم  الشفافية،  مبدأ  تعزيز  إطار  أخرى، ويف  ناحية  من 
باعتامد مبدأ املنافسة يف كل عملية تهم امللك الخاص للدولة 
(كراء، تفويت...)؛ كام تم التأكيد عىل أن تعبئة العقارات لتلبية 

حاجيات اإلدارة العمومية تخضع لربمجة.

وحول وضع عقارات الدولة رهن اإلشارة لدعم األنشطة التي 
تكتيس املصلحة العامة، تم تأطريها لتقترص عىل إقامة املصالح 
لها بصفة  املعرتف  الجمعيات  أو  الرتابية  للجامعات  العمومية 

املنفعة العامة.
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من جهة أخرى، تم تحديد اإلطار املتعلق بالخربة العقارية من 

خالل توضيح مهام كل متدخل يف هذه العملية وضامن تنسيق 

أفضل بني مديرية أمالك الدولة واملديرية العامة للرضائب.

فيها  ميكن  التي  الحاالت  املدونة  هذه  مرشوع  حدد  أخريا، 

تفويت عقارات الدولة (امللك الخاص) وهي:

• إحداث تجهيزات مخصصة لنشاط ذي منفعة عامة من طرف 

جامعة ترابية أو مؤسسة عمومية؛

• التفويت لفائدة املالك عىل الشياع مع الدولة إذا كانت قسمة 
العقار ستؤدي إىل إفراز أجزاء غري قابلة لالستغالل؛

• إنجاز مرشوع استثامري وفق ما هو محدد يف القوانني الجاري 
بها العمل.

ويف هذا الصدد، واستنادا إىل التجربة السابقة، تجدر اإلشارة إىل 
أن املقتضيات املتعلقة بتعبئة عقارات الدولة إلنجاز مشاريع 
استثامرية (فالحية أو غري فالحية) تم تدقيقها ودعمها بتدابري 

من شأنها توفري حامية أفضل للعقار العمومي.

املصدر: مديرية أمالك الدولة
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اإلطار التنظيمي الجديد الخاص باالستدانة: لبنة أساسية يف 
مجال حامية املستهلك 

ترسيخا لثقافة حامية املستهلك املندرجة ضمن االسرتاتيجية الوطنية املرتبطة بها، تم القيام 
مبراجعة شاملة للمنظومة القانونية املتعلقة بحامية املستهلك و التي توجت بسن القانون 
تعزيز شفافية وتنفيذ  املستهلك خاصة منها  تدابري لحامية  بتحديد  القايض  رقم 08-31 

عمليات االئتامن.
يحدد القانون رقم 31-08 التدابري املؤطرة للعالقات التعاقدية 
التي تجمع املورد واملستهلك من أجل ضامن حقوق هذا األخري 
وتعزيز حاميته من أي إجراء تعسفي قد يكون عرضة له. ومن 
القانون، خاصة يف شقه  بني أهم املستجدات املحدثة يف هذا 
العالقات  يف  التوازن  ضامن  عىل  الحرص  باالستدانة،  املتعلق 
التي تجمع املقرض واملستهلك. ولهذا الغرض تم وضع العديد 
من  والعقارية  االستهالكية  للقروض  املنظمة  املقتضيات  من 
أجل ضامن حق املستهلك يف اإلخبار، واالختيار والرتاجع تفاديا 

لالستدانة املفرطة. 

ومن أجل تطبيق هذه األحكام، جاء املرسوم املؤرخ يف سبتمرب 
2013 ليحيل تحديدها عىل قرارات مشرتكة للسلطة الحكومية 
املكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية املكلفة باملالية. وقد صدرت 
هذه القرارات بتاريخ 29 دجنرب 2014 (الجريدة الرسمية لفاتح 
شفافية  الجديد  التنظيمي  اإلطار  هذا  ويعزز   .(2015 أكتوبر 

وتنفيذ عمليات االئتامن.

اعتامدا  االئتامن  ملنظومة  أكرب  شفافية  ضامن 
عىل تحديد .....

املقرتحة  التعديالت  عىل  الجواب  ورقة  وبيانات  .....مميزات 
من طرف املقرض عند تجديد عقد القرض 

عندما يتعلق األمر باعتامد يخول للمستفيد إمكانية الترصف يف 
مبلغ القرض املمنوح عىل شكل أقساط، بإمكان املقرتض قبول 
أو رفض التعديالت املقرتحة من قبل املقرض. الغاية من ذلك 
هو تحسني رشوط إبرام وتنفيذ عقد القرض وكذا متكني املقرتض 
العقد  تجديد  عند  املقرتحة  التعديالت  قبول  أو  االعرتاض  من 
من  إحداث منوذجني  تم  الغرض  ولهذا  االعتامد.  بهذا  الخاص 
ورقة الجواب عىل التعديالت التي يقرتحها املقرض عند تجديد 

العقد متأل وتوقع من طرف املقرتض ويتم إرجاعها للمقرض.

املقرتحة  للتعديالت  املقرتض  قبول  األول  النموذج  ويتضمن 
من قبل املقرض لرشوط القرض. الهدف من ذلك تجديد عقد 

القرض املمنوح له وفقا للرشوط الجديدة املقرتحة.

و يهم النموذج الثاين حالة االعرتاض واآلثار املرتتبة عن رفض 
التزام  منها  القرض،  رشوط  عىل  إدخالها  املقرتح  التعديالت 
مبا  فيه  الترصف  تم  الذي  االحتياطي  املبلغ  بتسديد  املقرتض 
وفق  املختلفة  املصاريف  وكذا  الفوائد  القرض،  (أصل  ذلك  يف 
الرشوط وتواريخ االستحقاق املقررة قبل التعديالت املقرتحة)، 
الغري  االحتياطي  املبلغ  استعامل  من  املقرتض  منع  وكذلك 

مترصف فيه.

أما يف حالة عدم إرجاع املقرتض لورقة الجواب موقعة ومؤرخة 
يف أجل أقصاه عرشون يوما قبل انتهاء العقد، فإن هذا األخري 

يعترب الغي بقوة القانون ابتداء من هذا التاريخ.

للرتاجع  واستامراتهم  للقروض  املسبقة  العروض  .....مناذج 
القابلة لالقتطاع 

يف ظل وفرة وتعدد العروض الخاصة بقروض االستهالك املقرتحة 
من قبل مؤسسات القرض ومن أجل متكني املقرتض من تقييم 
طبيعة االلتزام املايل الذي هو مقبل عليه وكذا نطاق التزاماته، 
سواء اتجاه املقرض أو اتجاه مورد السلعة أو مقدم الخدمة، ينص 
القانون رقم 31-08 عىل رضورة تقديم املقرض للمقرتض عرضا 
تهم  العروض  لهذه  تم وضع ثالث مناذج  للقرض. وقد  مسبقا 
النموذج العام للعرض املسبق للقرض،و النموذج الخاص بفتح 
للنموذج  االئتامن، إضافة  ببطاقة  أو غري مقرتن  اعتامد مقرتن 

الخاص باإليجار مع خيار الرشاء و اإليجار املفيض إىل البيع. 

وحددت مناذج هذه العروض املسبقة البيانات اإللزامية املشرتكة 
كتحديد  للقرض  املسبقة  العروض  جميع  يف  إدراجها  الواجب 
اإلجاملية  للتكلفة  املكونة  العنارص  املتعاقدة،  األطراف  هوية 
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أخرى،  جهة  من  للقرض.  املسبق  العرض  وكذا رشوط  للقرض 
تضمنت مناذج العروض املسبقة بعض املقتضيات التي يختلف 

محتواها بحسب طبيعة القرض املقرتح من قبل املقرض.

خاصة  لالقتطاع  قابلة  ورقة  للقرض  املسبقة  العروض  وتضم 
هذا  ويتم  التزامه.  عن  الرتاجع  من  املقرتض  متكن  بالرتاجع، 
والتوقيع  بعد تأريخها  املذكورة  االستامرة  إيداع  عرب  الرتاجع 
داخل  وذلك  املقرض  وتوقيع  طابع  يحمل  وصل  مقابل  عليها 

أجل سبعة أيام من تاريخ القبول. 

املتبقية  املبالغ  عىل  املطبقة  التأخري  لفوائد  األقىص  ...السعر 
املستحقة يف حالة توقف املقرتض عن األداء 

تعرتف مقتضيات املادة 104 من القانون رقم 31-08 للمقرض 
املتبقي  املال  لرأس  الفوري  بالتسديد  املطالبة  يف  بالحق 
املستحق باإلضافة إىل الفوائد التي يصل أجلها وغري املؤداة يف 
حالة توقف املقرتض عن األداء. وتشري املادة املذكورة إىل أنه 
ترتتب عىل املبالغ املتبقية املستحقة إىل تاريخ التسديد الفعيل 
فوائد عن التأخري يحدد سعرها األقىص بنص تنظيمي عىل أن ال 

تتعدى 4% من رأس املال املتبقي.

ويف هذا اإلطار، جاء القرار الخاص بالسعر األقىص لفوائد التأخري 
املطبقة عىل املبالغ املتبقية املستحقة ليحدد هذا السعر األقىص 

يف 2% سنويا. 

ضامن تنفيذ أفضل لعقود االئتامن بالعمل عىل 
إبراز ..... 

..... طريقة حساب القيمة املحينة لألكرية غري الحال أجلها 

إيجار  بعقد  املرتبطة  اللتزاماته  املقرتض  تنفيد  عدم  حالة  يف 
أو بعقد  البيع  إيجار مفيض إىل  أو بعقد  بالبيع  مقرون بوعد 
املادة  ملقتضيات  للمقرض، طبقا  الرشاء ميكن  إيجار مع خيار 
يحسب  بتعويض  يطالب  أن   ،08-31 رقم  القانون  من   106
بالنظر إىل املدة املتبقية من العقد عالوة عىل اسرتداد السلعة 
القرار  هذا  حدد  وقد  املؤداة.  وغري  املستحقة  األكرية  ودفع 
طريقة حساب القيمة املحينة لألكرية غري الحال أجلها حيث 
أشار إىل أنها تحتسب وفق طريقة الفوائد املركبة عىل أساس 
املعدل السنوي املرجعي للسعر املتوسط املرجح ألذون الخزينة 
إبرام  تاريخ  تسبق  التي  امليالدية  السنة  نصف  الصادرة خالل 
العقد. وأشار القرار املذكور إىل أنه تقاس آجال أذون الخزينة 

للسعر املتوسط املرجح عىل آجال القرض.

أكد   ،%0 بسعر  الرشاء  خيار  مع  اإليجار  لعمليات  بالنسبة  و 
تعادل  الحساب  هذا  يف  اعتامدها  الواجب  القيمة  أن  القرار 
مجموع األكرية املستقبلية غري الحال أجلها التي توافق الرأس 

املال املتبقي املستحق من هذه العملية. 

التي يقتطعها أو يطلبها  ..... املبلغ األقىص لقيمة املصاريف 
املقرض لدراسة ملف قرض عقاري 

بغرض حامية املستهلك من كل التجاوزات، ألزمت املادة 124 
من القانون رقم 31-08 املقرض باقتطاع أو املطالبة باملصاريف 
العقد  يربم  مل  إذا  فقط  عقاري  قرض  ملف  بدراسة  املتعلقة 
تركت  وقد  املحددة.  اآلجال  داخل  أجله  القرض من  املطلوب 
املادة املذكورة لنص تنظيمي تحديد املبلغ األقىص لقيمة هذه 

املصاريف. 

املبلغ  أن  إىل  لإلشارة  الشأن  هذا  يف  املشرتك  القرار  جاء  وقد 
الذي يسمح  امللف  بدراسة  املتعلقة  املصاريف  لقيمة  األقىص 
للمقرض اقتطاعه أو طلبه من املقرتض يف إطار قرض عقاري ال 

يزيد عن 0,1% من مبلغ القرض.

...مبلغ التعويض املطالب به عن الفوائد غري الحال أجلها يف 
حالة التسديد املبكر لقرض عقاري 

القانون رقم 31-08 إىل إمكانية مطالبة  املادة 132 من  تشري 
بتعويض عن  لقرض عقاري،  املبكر  التسديد  املقرض، يف حالة 
هذا  يتضمن  القرض  عقد  كان  إذا  أجلها  الحال  غري  الفوائد 
تنظيمي تحديد هذا  لنص  املذكورة  املادة  الرشط. وقد تركت 
التعويض مع اإلشارة إىل أنه ال ميكن أن يتجاوز 2% من رأس 

املال املتبقي.

أنه  إىل  الشأن  هذا  يف  املشرتك  القرار  يشري  اإلطار،  هذا  ويف 
التعويض  مبلغ  يحدد  عقاري،  لقرض  املبكر  التسديد  حالة  يف 
املطالب به برسم الفوائد غري الحال أجلها يف شهر من الفوائد 
بالقرض، عىل أن ال  الفائدة املقرتن  تحتسب عىل أساس سعر 

يزيد عىل 2% من رأس املال املتبقي.

وهكذا، يالحظ أن القرارات املشرتكة للسلطة الحكومية املكلفة 
صدرت  التي  باملالية  املكلفة  الحكومية  والسلطة  بالتجارة 
بالجريدة الرسمية لفاتح أكتوبر 2015 جاءت لتضيف لبنة أخرى 
أساسية يف منظومة حامية املستهلك التي اعتمدتها بالدنا خالل 
الحامية  ضامن  من  محال  ال  ستمكن  والتي  األخرية  السنوات 

الالزمة للمستهلك ببالدنا مام سيطور مستوى نشاطاته.

ويف نفس اإلطار، ستقوم االسرتاتيجية الوطنية الجديدة لحامية 
الترشيعية  املقتضيات  تنزيل  أجل  من  بالدفع  املستهلك 
والتنظيمية املرتبطة بها من أجل ضامن تنفيذ أمثل لعمليات 

االئتامن تبعا ألحسن املامرسات عىل الصعيد الدويل.
املصدر: مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية
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تكنولوجية  أداة  مجرد  ليست  الرقمية  اإلدارة  عن  الحديث   »
بل هو خيار اسرتاتيجي يقتيض تغيريا جذريا يف الطريقة التي 
هو  هذا  و  معهم،  والتفاعل  زبنائنا  احتياجات  بها  نستوعب 
عمر  السيد  أعلن  العبارة  بهذه  النموذجي».  الحقيقي  التغيري 
خدماتها  جل  برقمنة  للرضائب  العامة  املديرية  التزام  فرج 

ومواصلة مشاريع اإلصالح األخرى.

االسرتاتيجية  الرؤية  أولويات  إحدى  اإللكرتونية  اإلدارة  ومتثل 
الرضيبية  اإلجراءات  أن جل  للرضائب حيث  العامة  للمديرية 
اإلدارة  ملزمي  «جميع  األنرتنت:  عرب  مستقبال  تتم  سوف 
استخالص  للقيام بترصيح و  املديرية  إىل  يتنقلوا  لن  الرضيبية 

الرضائب أو لطلب اسرتجاع الرضيبة أوتقديم شكاية».

ولتحقيق هذه الغاية الطموحة، فقد وضعت املديرية العامة 
 «SIMPL» اسم يحمل  اإللكرتونية  للخدمات  نظاما  للرضائب 
للمقاوالت  يسمح  الذي  األنرتنت»  عرب  الرضائب  «خدمة  أو 
واملهن الحرة من إنجاز إقراراتهم وأداءاتهم اإللكرتونية الخاصة 
بالرضائب والرسوم: الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل الدخل 

والرضيبة عىل القيمة املضافة.

ويشكل تعميم اإلقرار واألداء اإللكرتونيني للرضائب ابتداًء من 
تنهجها  التي  املساطر  تتويجا ملسرية تسهيل  يناير 2017  فاتح 

املديرية العامة للرضائب.

االنخراط يف الخدمات االلكرتونية للمديرية العامة 
للرضائب

يتم هذا االنخراط عرب مرحلتني:

ملف  وإيداُع   «code d’accès» الدخول  رمز  عىل  الحصوُل   •
االنخراط لدى مكتب االستقبال التابع للمديرية الجهوية أو 
أو  للرضيبة  الخاضع  مقر  لها  يتبع  التي  للرضائب  اإلقليمية 

مؤسسته األساسية؛

.«SIMPL Adhésion» التسجيل يف الخدمات اإللكرتونية •

يف  التسجيل  من  للرضيبة  الخاضعني  الخدمة  هذه  ومتّكن 
أو  وإنشاء  للرضائب  العامة  للمديرية  اإللكرتونية  الخدمات 

تغيري املستخدمني واملفوضني وإدخال حساباتهم البنكية.

بعد نهاية عملية التسجيل، يتوصل املنخرطون باسم املستخدم 
وكلمة املرور عرب بريدهم اإللكرتوين للولوج اآلمن إىل الخدمات 

االلكرتونية للمديرية العامة للرضائب وذلك بالنسبة للخدمات 
املضافة  القيمة  عىل  والرضيبة  الدخل  عىل  بالرضيبة  الخاصة 
اإللكرتونية  الشهادات  خدمات  وكذا  الرشكات  عىل  والرضيبة 

والحساب الرضيبي.

و تعترب الخدمات اإللكرتونية للمديرية فضاء آمنا ُمتاحا يف كل 
أهم  إنجاز  من  املنخرطني  ميكن  األسبوع،  أيام  طيلة  األوقات 
عملياتهم الرضيبية الجارية، مع تقليص مخاطر أخطاء التحرير 

وتقليل التنقالت.

املديرية العامة للرضائب : رقمنة املساطر الرضيبية 
تواصل املديرية العامة للرضائب رقمنة الخدمات الرضيبية عرب اطالق خدمات إلكرتونية 

جديدة، و ذلك بهدف  تسهيل املعامالت الرضيبية  و تبسيط  املساطر لفائدة املواطنني.

األداء اإللكرتوين بواسطة أمٍر باالقتطاع البنيك 
إيداُع  للرضيبة  الخاضعني  اإللكرتوين، يجب عىل  األداء  أجل  من 
التابع  االستقبال  مكتب  لدى  البنيك  باالقتطاع  أمر  من  نظريين 
للمديرية الجهوية أو اإلقليمية للرضائب بعد التأشري عليهام من 

طرف إحدى األبناك الرشيكة وهي:
• البنك املغريب للتجارة الخارجية 

• التجاري وفابنك 
• البنك الشعبي املركزي 

• البنك املغريب للتجارة والصناعة 
• القرض الفالحي 

• القرض العقاري والسياحي 
• مرصف املغرب 

• الرشكة العامة  املغربية لألبناك 
• البنك العريب 

• سيتي بنك 
• بنك املغرب 

• الخزينة العامة للمملكة 
• الربيد بنك 

• فرع  Caixabank يف املغرب
• صندوق اإليداع والتدبري

• بنك صندوق اإليداع والتدبري كابيطال
CFG بنك •

• بنك ساباديل 
• االتحاد املغريب لألبناك 
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أداء متعدد القنوات
يف إطار سعيها إىل توفري خدمة ذات جودة عالية وتسهيل أداء 
بتنويع  للرضائب  العامة  املديرية  قامت  والرسوم،  الرضائب 
الخاضعني  عىل  املقرتحة  باألداء  الخاصة  والقنوات  الوسائل 
للرضيبة الذين يختارون أفضل طريقة تناسبهم حيث وضعت 
املديرية نظاَم أداٍء متعدد القنوات برشاكة مع الشبكة البنكية 

ومزودي خدمات األداء.

نقط  أصبحت  للرضائب،  العامة  املديرية  بوابة  إىل  وإضافة 
الرشيكة   األبناك  قنوات  مختلف  مستوى  عىل  متوفرة  األداء 
وهي الوكاالت البنكية، املواقع الخاصة بالخدمات البنكية عىل 
الخاصة  الشبابيك األوتوماتيكية، نقط األداء  االنرتنت والنقال، 
بشبكات املزودين بخدمات األداء و املواقع اإللكرتونية ملزودي 

خدمات األداء.

رضائبهم  أداء  من  للرضيبة  الخاضعون  سيتمكن  وهكذا، 
ورسومهم عرب هذه القنوات يف مجموع الرتاب الوطني، وذلك 
عىل  بناء  و  باألداء  الخاصة  املرجعية  املعلومات  تقديم  بعد 
الطريقة التي يختارونها سواء نقدا أو بتحويل بنيك أو بواسطة 
أو  إقامتهم  مكان  من  نقطة  أقرب  يف  وكذا  البنكية  البطاقة 
األنرتنت  مواقع  عىل  األسبوع  أيام  طيلة  وقت  أي  يف  عملهم 

الخاصة باملديرية العامة للرضائب أو بالرشكاء.

طرق اإلقرار اإللكرتوين
التي  اإللكرتونية  االستامرات  تبادل  عرب  اإللكرتوين  اإلقرار  يتم 
تبادل  عرب  كذا  و  األنرتنت،  عرب  االستامرة  ملء  عىل  تقوم 
كافة  يضم  ملف  بنقل  األمر  ويتعلق  اإللكرتونية،  املعطيات 
املعطيات املتعلقة باإلقرار (أو جزء من اإلقرار) لتجّنب إعادة 

إدخال املعطيات يف إطار خدمات الرضائب عرب األنرتنت.

خدمة الرضائب عرب األنرتنت الخاصة بالرضيبة عىل 
القيمة املضافة 

إقراراتهم  إيداع  من  للرضيبة  الخاضعني  الخدمة  هذه  مُتّكن 
سجل  عىل  واالّطالع  املضافة  القيمة  عىل  بالرضيبة  الخاصة 
إيداعاتهم يف أي وقت. ويتعلق األمر باإلقرارات الشهرية والربع 

سنوية وكذا اإلقرار باملعامل للرضيبة عىل القيمة املضافة.

خدمة الرضائب عرب األنرتنت الخاصة بالرضيبة عىل 
الرشكات

تسمح هذه الخدمة للرشكات بإيداع إقراراتها وإنجاز الدفعات 
االّطالع  وكذا  تنّقل،  أي  دون  الرشكات  بالرضيبة عىل  املتعلقة 

عىل سجل اإلقرارات والدفعات يف أي وقت.

ويهم اإلقرار اإللكرتوين للرضيبة عىل الرشكات العنارص التالية: 

بالوثائق  مرفوقة  الرضيبة،  عليها  املفروضة  الحصيلة   •
الرضيبية؛

• املكافآت املدفوعة للغري؛

• املكافآت املدفوعة لألشخاص غري املقيمني؛

• الحاصالت من التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت؛

• عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتربة يف حكمها؛

• اإلعفاء من الدفع؛

• زائد القيمة الناتج عن عمليات تفويت القيم املنقولة املحققة 
يف املغرب من طرف الرشكات غري املقيمة؛

صفقات،  معها  املربََمة  املقيمة  غري  الرشكات  معامالت  رقم   •
والتي اختارت الخضوع للرضيبة الجزافية.

الرشكات  عىل  بالرضيبة  الخاصة  اإللكرتونية  األداءات  وترتبط 
مبا ييل:

• الدفعات وباقي الرضيبة عىل الرشكات؛

• الحجز يف املنبع عىل عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول 
املعتربة يف حكمها؛

• الحجز يف املنبع عىل حاصالت التوظيفات املالية ذات الدخل 
الثابت؛

• الحجز يف املنبع عىل املكافآت املدفوعة ألشخاص غري مقيمني؛
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• زائد القيمة الناتج عن عمليات تفويت القيم املنقولة املحققة 
يف املغرب من طرف الرشكات غري املقيمة.

غري  الرشكات  معامالت  رقم  عىل  الرشكات  عىل  الرضيبة 
املقيمة املربََمة معها صفقات، والتي اختارت الخضوع للرضيبة 

الجزافية.

خدمة الرضائب عىل االنرتنت الخاصة بالرضيبة عىل 
الدخل  

متّكن هذه الخدمة الخاضعني للرضيبة من إيداع كافة إقراراتهم 
الدخل واالّطالع عىل  بالرضيبة عىل  املرتبطة  وإنجاز دفعاتهم 

سجل إيداعاتهم يف أي وقت أرادوا.

وتخص اإلقرارات املتعلقة بالرضيبة عىل الدخل ما ييل:

• اإلقرار مبجموع الدخل؛

• اإلقرار باملرتبات واألجور؛

• اإلقرار باملكافآت املدفوعة ألشخاص غري مقيمني؛

• اإلقرار باملكافآت املدفوعة لألغيار؛

• اإلقرار باألرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة؛ 

• اإلقرار بالتعويضات املدفوعة من طرف رشكات التأمني عىل 
شكل رأسامل أو إيرادات؛

• اإلقرار بنقل املوطن الرضيبي؛

• اإلقرار بحاصالت التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت؛

• اإلقرار بعوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتربة يف 
حكمها؛

• اإلقرار مبخططات االدخار يف األسهم.

وتخص األداءات االلكرتونية ما ييل:

• االقتطاع من دخول األجور والدخول املعتربة يف حكمها؛

• دفع الحجز من املنبع عىل الحاصالت اإلجاملية املقبوضة من 
طرف األشخاص الذاتيني أو املعنويني غري املقيمني؛

• الحجز يف املنبع عىل حاصالت التوظيفات املالية ذات الدخل 
الثابت؛

األموال  رؤوس  عن  الناشئة  األرباح  عىل  الرضيبة  دفع   •
املنقولة؛ 

• دفع الحد األدىن للرضيبة؛

• الحجز يف املنبع عىل عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول 
املعتربة يف حكمها؛

• أداء الرضيبة عىل الدخل.

خدمة الرضائب عىل األنرتنت الخاصة بالشهادات
من  الخدمة  هذه  بتطوير  للرضائب  العامة  املديرية  قامت 
بشكل  شهاداتهم  عىل  الحصول  من  املنخرطني  متكني  أجل 
للرضائب  العامة  املديرية  قامت  وقد  تأخري.  وبدون  إلكرتوين 
بإطالق شهادتني هي تلك املتعلقة برقم املعامالت والتعريف 

الرضيبي.

و ليك تتمكن املقاولة من ولوج هذه الخدمة، يجب عليها أن 
تكون مشرتكة يف فضاء خدمات الرضائب عىل األنرتنت اُملتاحة 

.www.tax.gov.ma عىل بوابة املديرية العامة للرضائب

بالحساب  الخاصة  األنرتنت  عىل  الرضائب  خدمة 
الرضيبي

 تعد خدمة «الحساب الرضيبي» خدمة مفتوحة أمام املنخرطني 
يف خدمات الرضائب عىل االنرتنت حيث متّكنهم هذه الخدمة 
من  الفعيل  الوقت  يف  الرضيبية  وضعيتهم  عىل  االّطالع  من 

خالل: 

• واجهة إلكرتونية تلخص العمليات العرش األخرية؛

• الدفعات املتعلقة مبختلف الرضائب: الرضيبة عىل الرشكات 
والرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل القيمة املضافة؛

• اإلقرارات؛ 

• املبالغ اُملرَْجَعة؛ 

• املبالغ املسرتدة؛ 

• الباقي الواجب أداؤه؛

• تقويم رضيبي خاص للدفع وااللتزامات املتعلقة باإلقرارات.

خدمة الرضائب عىل األنرتنت الخاصة بالبحث عن 
املقاوالت

هذه الخدمة مفتوحة للعموم، وهي تعمل عىل ضامن شفافية 
وأمن املعامالت بني املقاوالت عن طريق متكني أي شخص من 
العامة  املديرية  لدى  معرّفة  املقاوالت  إحدى  أن  من  التأّكد 
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إدخال  خالل  من  التالية  املعلومات  عىل  والحصول  للرضائب 

رقم التعريف املوحد للمقاولة أو التعريف الرضيبي أو السجل 

التجاري:

• االسم الكامل أو تسمية املقاولة؛

• النشاط؛

• التعريفان اآلخران (غري الذي تم إدخاله)؛

• مركز السجل التجاري (الدائرة القضائية)؛

• العنوان.

ماذا عن اآلفاق املستقبلية؟ 

ستواصل املديرية العامة للرضائب رقمنة مساطرها الرضيبية خالل 

السنوات القادمة وذلك بإطالق مجموعة من الشهادات نذكر منها 

شهادة التسجيل يف الرسم املهني وشهادة الدخل اإلجاميل. كام أن 

عرب  التسجيل  رسوم  استخالص  و  ترصيح  بإطالق  ستقوم  اإلدارة 

األنرتنت .

العمل عىل تقريب الخدمة اإللكرتونية « Système Intégré de taxation » الخاص باملديرية العامة للرضائب ونظام « توثيق » الذي 

وضعته هيئة املوثقني يف إطار إتفاقية تعاون بني املديرية العامة للرضائب واملجلس الوطني لهيئة املوثقني

تهدُف اتفاقية التعاون التي وقعتها املديرية العامة للرضائب مع املجلس الوطني لهيئة املوثقني إىل إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

الجديدة يف تباُدل البيانات يف مجال نقل امللكية ودفع الرضائب. وينّص هذا االتفاق أساساً عىل: 

• تخفيض أجل تسجيل عقود التوثيق إىل مدة تقل عن 48 ساعة؛

• تطوير استخدام تباُدل املعلومات اُملحوسبة فيام يتعلق بالرضائب والرسوم عىل املباين؛

• إنشاء خدمات اإلقرار والدفع اإللكرتونية بني املوثقني واملديرية العامة للرضائب؛

• ضامن تبادل البيانات اإلحصائية واملعلومات االقتصادية . 

  « Système Intégré de taxation »  ومن الناحية التقنية، فإن تبادل البيانات القانونية بني املوثقني واإلدارة الرضيبية سيكون إلكرتونياً بني

الخاص باملديرية العامة للرضائب ونظام «توثيق» الذي وضعته هيئة املوثقني.

.TAWTIK و SIT ومنذ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف أكتوبر 2015، فإن ما يفوق  34.300  عقد قد تم استخالصه بواسطة

املصدر: املديرية العامة للضرائب

جائزة امتياز لسنة 2016 ألرضية أداء الرضيبة السنوية عىل السيارات 
(الفينييت) 

العمليات  تسهيل  إطار  يف  للرضائب  العامة  املديرية  لجهود  تتويجا 
السنوية  الرضيبة  أداء  أرضية  «امتياز»  تكافئ جائزة  القرب،  وخدمة 
الخاصة بالسيارات (الفينييت) حيث تم تتويج املديرية العامة للرضائب 
خالل الدورة العارشة للجائزة الوطنية لإلدارة االلكرتونية التي نظمتها 

وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة يوم 21 دجنرب 2016.

ومن أجل تقديم خدمة قريبة من الخاضعني للرضيبة، عملت املديرية 
الوسائل والقنوات املقرتحة  تنويع  نهاية 2015 عىل  العامة للرضائب 
عىل الخاضعني للرضيبة ألداء الفينييت، وهو ما أتاح لهم فرصة اختيار 
أو  البنكية  الوكاالت  أو  البنيك  االقتطاع  تناسبهم سواء  أفضل طريقة 
املواقع الخاصة بالخدمات البنكية عىل األنرتنت والنقال أو الشبابيك 
األوتوماتيكية أو نقط األداء ومواقع األنرتنت الخاصة بشبكات املزودين 

بخدمات القرب.

وهكذا، فإن أداء هذه الرضيبة يتم يف أقرب نقطة من مكان إقامة 
الخاضعني للرضيبة أو عملهم أو سفرهم لدى آالف الوكاالت البنكية 
و يف أي وقت طيلة أيام األسبوع عرب الشبابيك األوتوماتيكية واملواقع 

اإللكرتونية وطيلة أيام األسبوع عرب آالف نقط األداء.
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الرشكاء االسرتاتيجيون للمديرية العامة للرضائب

املاضيتني  السنتني  خالل  للرضائب  العامة  املديرية  وقعت 
الخرباء  هيئة  مع  الخاصة  إطار  االتفاقيات-  من  مجموعة  عىل 
اُملحاسبني، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري 
الجامرك  وإدارة  املوثقني،  لهيئة  الوطني  واملجلس  والخرائطية، 
والرضائب غري املبارشة، والّصندوق الوطني للّضامن االجتامعي، 
والنقل  التجهيز  ووزارة  القضائيني،  للُمفّوضني  الوطنية  والهيئة 
واللوجستيك. كام أنشأت املديرية العامة للرضائب روابط تعاون 

مع كل من وزاريت الّداخلية والفالحة والصيد البحري.

إتفاقية رشاكة مع هيئة الخرباء املحاسبني
مع هيئة  للرضائب  العامة  املديرية  تربط  التي  الرشاكة  تهدُف 
تبادل  لتعزيز  املؤسستني  تعبئة  إىل  أساساً  املحاسبني  الخرباء 
وتطبيقه  الرضيبي  النظام  تحسني  وكذا  الخربات  و  املعارف 
األنظمة  استخدام  عىل  وحّثهم  للملزمني  املشرتك  والتحسيس 
بني  التعاون  مجال  ويتميز  الرضيبية.  اإلجراءات  يف  اإللكرتونية 
بالطابع  للرضائب  العامة  واملديرية  املحاسبني  الخرباء  هيئة 
والتكوين  والتطوير  البحوث  مجال  خاصة  يهم  حيث  العلمي، 
وذلك لتحسني النصوص املتعلقة بالرضائب خاصة تلك املتعلقة 

بالرشكات.

العامة  املديرية  بني  للتعاون  إّتفاقية-إطار 
للرضائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 

واملسح العقاري والخرائطية 
للرضائب  العامة  املديرية  تربط  التي  االتفاقية  هذه  تهدُف 
بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية 

إىل تحديد االلتزامات املتبادلة لكال الطرفني فيام يتعلق ب :

والتقارب نحو  العقارية  للمعامالت  املرجعية  األسعار  • تحسني 
مرجع ُمشرتك؛

• تباُدل املعلومات والبيانات؛

مبهام  املرتبطة  واإلجراءات  الوثائق  عن  املادي  الطابع  نزع   •
الهيأتني من أجل فعالية أكرب وتخفيض اآلجال؛

• تنظيم دورات ُمشرتكة لتكوين املوظفني وتزويدهم باملعلومات 
الالزمة؛

اُملفيدة  الّدراسات  نتائج  وتشارُك  االحصائية  البيانات  تباُدل   •
التنظيمية  لألحكام  وفقاً  وذلك  بهم،  املنوطة  املهام  لتحقيق 

الجاري بها العمل؛

أفضل  لتتّبع  املؤسستني  عن  ممثلني  من  تتكون  لجان  إرساء   •
ملجاالت التعاون.

للرضائب  العامة  املديرية  بني  تعاون  إتفاقية 
واملجلس الوطني لهيئة املوثقني

تهدُف اتفاقية التعاون التي وقعتها املديرية العامة للرضائب مع 
املجلس الوطني لهيئة املوثقني إىل إدماج تكنولوجيا املعلومات 
امللكية  نقل  مجال  يف  البيانات  تباُدل  يف  الجديدة  واالتصاالت 

ودفع الرضائب.

وينّص هذا االتفاق أساساً عىل: 

 48 عن  تقل  مدة  إىل  التوثيق  عقود  تسجيل  أجل  تخفيض   •
ساعة؛

يتعلق  فيام  اُملحوسبة  املعلومات  تباُدل  استخدام  تطوير   •
بالرضائب والرسوم عىل املباين؛

• إنشاء خدمات اإلقرار والدفع اإللكرتونية بني املوثقني واملديرية 
العامة للرضائب؛

• ضامن تبادل البيانات اإلحصائية واملعلومات االقتصادية. 

ومن الناحية التقنية، فإن تبادل البيانات القانونية بني املوثقني 
 Système Intégré de »  واإلدارة الرضيبية سيكون إلكرتونياً بني

taxation »  الخاص باملديرية العامة للرضائب ونظام «توثيق»  
الذي وضعته هيئة املوثقني.

للرضائب  العامة  املديرية  بني  إتفاقية-إطار 
وإدارة الجامرك والّرضائب غري اُملبارشة

للرضائب  العاّمة  اُملديرية  بني  للتعاون  اّتفاقية-إطار  توقيع  تّم 
الطابع  وإضفاء  لتعزيز  اُملبارشة  والرضائب غري  الجامرك  وإدارة 
خدمة  يف  اإلدارتني  بني  املستدامة  الرشاكة  إطار  عىل  الرسمي 

االقتصاد الوطني.

لتحسني النظام الرضيبي وتطبيق مقتضياته، ُتحافظ املديرية العامة للرضائب عىل عالقات رشاكة 
وتشاور مع العديد من الهيآت و القطاعات الوزارية.
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جميع  يف  واملفتوح  الّدائم  الّتعاون  عىل  االتفاق  هذا  ويُنّص 
املجاالت ذات االهتامم املشرتك، وذلك من خالل: 

• تطوير تباُدل املعلومات والبيانات؛

• التصنيف املشرتك للمقاوالت؛

• تسهيل اإلجراءات اإلدارية؛

• التنسيق يف مجال املراقبة وتحصيل الديون العامة؛

• تقاسم اُملامرسات الجيدة؛

• الرقابة االقتصادية والنصوص التنظيمية؛

• تبادل البيانات اإلحصائية؛

• تنظيم دورات مشرتكة للتكوين.

يف نفس الوقت، ويف سياق تنفيذ هذا االتفاق، تّم توقيع بروتوكول 
اتفاق للتعاون يف مجال تبادل املعلومات بني املؤسستني و العمل 
عىل إصدار دورية ُمشرتكة، ُتحدد وضع التصنيف املشرتك، الذي 
التصنيف املشرتك واملمنوح  الحصول عىل  ميكن املؤسسات من 
الجامرك  وإدارة  للرضائب  العامة  املديرية  طرف  من  لهم 

والرضائب غري املبارشة.

للضامن  الوطني  الصندوق  تعاون مع  اتفاقية 
االجتامعي

تهدُف هذه االتفاقية أساساً إىل تطوير تبادل املعلومات (قواعد 
البيانات) وأفضل املامرسات يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك و 
تبسيط اإلجراءات للمواطنني والرشكات و تعزيز مكافحة التهرب 

الرضيبي واالجتامعي وتحسني تحصيل املستحّقات.

للمفوضني  الوطنية  الهيئة  مع  تعاون  اتفاقية 
القضائيني

تهم اتفاقية االستعانة مبصادر خارجية بخصوص عقود التوثيق 
حقوق  احرتام  ظّل  يف  الرضائب  تحصيل  تحسني  إىل  والتحصيل 
أفضل  ظروف  ضامن  ذلك  يف  مبا  الرضائب،  دافعي  وضامنات 
قبل  من  الرضائب  لدافعي  املوجهة  اإلدارية  الرسائل  لتبليغ 

املديرية العامة للرضائب.

والنقل  التجهيز  وزارة  مع  تعاون  اتفاقية 
واللوجستيك

املتبادلة  االلتزامات  تحديد  إىل  االتفاق  هذا  بروتوكول  يهدف 
الخاصة  البيانات  لتبادل قاعدة  لتنفيذ إطار عمل  الّطرفني  لكال 

ذلك  و  دورية  بصفة  محتوياتها  تجديد  و  السيارات  بتسجيل 
تزامنا مع تجريد استخالص الرضيبة السنوية عىل السيارات.

العامة  املديرية  دعم  االتفاقية  هذه  ُتكرُّس  الوقت،  نفس  ويف 
دفع  لضامن  التجهيز  وزارة  به  تقوم  الذي  للعمل  للرضائب 
أجهزة  طريق  عن  رصدها  تّم  التي  املخالفات  عن  الغرامات 

التحكم اآليل.

التعاون مع وزارة الداخلية

عائدات  تحسني  إىل  أساساً  الّداخلية  وزارة  مع  التعاون  يهدُف 
الرضائب املحلية من خالل تحسني إدارة وتحصيل الرضائب املحّلية 
بالجباية  الخاصة  الترشيعية  النصوص  إصالح  حول  دراسة  مع 
املحلية و كذا البحث عن سبل جديدة الستغالل املعلومات التي 
تتوفر عليها املديرية العامة للرضائب و الوصول إىل املعلومات 
بوكاالت  الخاصة  املعلومات  البيانات ونظم  قواعد  املتوفرة  يف 
العقارية  للمحافظة  الوطنية  والوكالة  والكهرباء  املاء  توزيع 

واملسح العقاري والخرائطية و الجامعات املحلية...

التعاون مع وزارة الفالحة والصيد البحري

من أجل فهم أفضل لالستغالل الفالحي، تّم اتخاذ بعض اإلجراءات 
وااللتزامات بني املديرية العامة للرضائب ووزارة الفالحة والصيد 

البحري تنص عىل: 

بالقطاع  املتعلقة  املعلومات  من  باالحتياجات  قامئة  إعداد   •
واالستغالل الفالحي من قبل املديرية العامة للرضائب وإرسالها 

إىل وزارة الفالحة والصيد البحري؛

التساؤالت  بجميع  للرضائب  العامة  املديرية  موافاة   •
املتعلقة  الرضيبية  املعامالت  يخص  فيام  واالستفسارات 

بالقطاع الفالحي؛

العامة  واملديرية  املعنية  الوزارة  (بني  ُمشرتكة  لجنة  إنشاء   •
للرضائب) لضامن رشاكة ُمستدامة بني املؤسستني؛

 Plan Comptable) الفالحي  املحاسبي  التصميم  إعداد   •
أطراً  تضّم  التي  باملرشوع  مكلفة  لجنة  قبل  من   (Agricole
من املديرية العامة للرضائب وبقيادة مديرية املنشآت العامة 

والخوصصة؛

النظام الرضيبي الخاص بالقطاع  • إطالق حملة تواصلية حول 
الفالحي يف أربع مناطق من اململكة.

املصدر: املديرية العامة للضرائب
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يندرج برنامج املعالجة املعلوماتية للصفقات العمومية الذي 
أطلقته الخزينة العامة للمملكة منذ سنة 2007 يف إطار تنزيل 
الشفافية  ترسيخ  إىل  يرمي  الذي  اإللكرتونية  الحكومة  برنامج 

وتبسيط املساطر وتحديث آليات الرشاء العمومي.

يتكون برنامج تجريد مساطر الصفقات العمومية من محاور 
ثالثة ويعتمد مقاربة تدريجية يف استعامل الربامج التي تشكله 
مع األخذ بعني اإلعتبار انتظارات جميع املتدخلني يف الطلبية 

العمومية.

بوابة الصفقات العمومية 

النواة   ،2007 سنة  العمومية  الصفقات  بوابة  إطالق  يعترب 
األوىل إلنجاز هذا الربنامج االلكرتوين.

لنرش  إلزامية  قناة  بجعلها  البوابة  هذه  ترسيخ  تم  وقد 
املرسوم  دخول،  مع  العمومية  بالصفقات  املتعلقة  املعلومات 
للصفقات  املنظم   2013 مارس   20 بتاريخ   2-12-349 رقم 
وزير  قرار  ونرش   2014 يناير   01 يف  التنفيذ  حيز  العمومية، 
بالجريدة  يونيو 2013)،  واملالية رقم 1872.13 (13  اإلقتصاد 
الرسمية تطبيقا ملقتضيات املادة 147 للمرسوم السالف الذكر، 
وينص هذا القرار يف مادته األوىل عىل تكليف الخزينة العامة 
للمملكة بتسيري بوابة الصفقات العمومية، كام يحدد رشوط 

نرش الوثائق يف البوابة املذكورة.

تنفرد بوابة الصفقات العمومية بكونها النظام الوحيد باللغتني 
املتعلقة بصفقات  لنرش املعلومات  العربية والفرنسية املنظم 
العمومية  واملؤسسات  الرتابية  والجامعات  الدولة  مؤسسات 
بتاريخ   3535.13 رقم  واملالية  اإلقتصاد  وزير  بقرار  املشمولة 
28 نونرب 2013، مام يجعلها مدخال فريدا للصفقات العمومية 
ميكن من ضامن حرية الولوج للطلبية العمومية واملساواة يف 

التعامل مع املتنافسني وكذا تعزيز التنافسية بني املقاوالت.

العمل  انطالق  منذ  املعتمدة  التشاركية  املقاربة  مكنت  وقد 
لجودة  املستمر  التقييم  من  العمومية  الصفقات  ببوابة 
الخدمات التي تقدمها، ومن القيام بجرد للجوانب التي يجب 
تم  وقد  العموميني.  واملشرتين  املقاوالت  لدن  من  تطويرها 
الرتكيز يف البداية عىل استقرار البوابة وتحسني فعاليتها التقنية 
مع   %99,90 للموقع  الولوج  يف  النجاح  نسبة  جاوزت  حيث 
التي  العمليات  ثواين لجميع   3 إجابة قصوى محددة يف  مدة 

يتم إجراؤها يف املوقع.

وقد تم يف مرحلة ثانية إنشاء نظام إشعار للمشرتين العموميني 
املنظمة  باملساطر  املتعلقة  األخطاء  تدارك  من  ميكنهم  الذي 

للصفقات العمومية.

العموميني املسجلني، إىل غاية 31 دجنرب  وبلغ عدد املشرتين 
ييل:  كام  موزعني   3.902 العمومية  الصفقات  ببوابة   ،2016
مؤسسة  و397  ترابية  جامعة   1.678 دولة،  مؤسسة   1.827

عمومية.

يف  عروض  طلب  إعالن   33.320 نرش  تم   2016 سنة  وخالل 
شهريا  معدال  البوابة  سجلت  كام  العمومية.  الصفقات  بوابة 

يناهز 6 ماليني صفحة مقروءة وحوايل 60.000 زائر.

من جانب آخر، تعترب قاعدة املعطيات اإللكرتونية للخدماتيني 
نظاما إلكرتونيا لتسجيل املقاولني و املوردين والخدماتيني، مام 

ميكن من توفري سجل كامل للمعلومات املتعلقة بهم.

وتوزيعها  الرشكة  تواجد  مقرات  املعلومات  هذه  تشمل 
إليها،  تنتمي  التي  والقطاعات  عملها،  ومجاالت  الجغرايف، 
ومجاالت اإلعتامد التي تتوفر عليها، وشهادات إنجاز األعامل، 

والوسائل البرشية والتقنية واملالية...

املعالجة املعلوماتية للصفقات العمومية: نحو نجاعة أفضل 
يف تدبري الرشاء العمومي

تشكل الربامج املعلوماتية الخاصة مبنظومة الصفقات العمومية ركيزة أخرى، تنضاف ملا تم 
تحقيقه عىل مستوى تقنني وتبسيط مساطر الصفقات العمومية يف اتجاه كفاءة أكرث وإضفاء 

مزيد من الشفافية وضامن تكافؤ الفرص بني املتنافسني.
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لتخزين  آمنا  سجال  للخدماتيني  اإللكرتونية  القاعدة  وتعترب 
وثائق الرشكات مام ميكن املشرتين العموميني من التأكد من 

الوضعية القانونية و الجبائية للمتنافسني.

ومتكن القاعدة اإللكرتونية للخدماتيني من تيسري البحث عن 
طلبات العروض يف إطار نفس مجال األعامل، مام يجعل منها 

فضاء لتعزيز وتيسري ولوج املقاوالت للطلبية العمومية.

مقاولة   7.852 حوايل  تسجيل  تم   ،2016 دجنرب  متم  وحتى 
وطنية و أجنبية يف القاعدة اإللكرتونية للخدماتيني.

برنامج إيداع وفتح وتقييم العروض االلكرتونية

الصفقات  بوابة  توفرها  التي  املتنوعة  الخدمات  مع  موازاة 
جديدة  خدمة  تطوير   ،2015 يناير  فاتح  منذ  تم،  العمومية، 
عن  عبارة  هي  و  األوسط  الرشق  و  إفريقيا  شامل  يف  رائدة 

برنامج إيداع و فتح و تقييم العروض اإللكرتونية.

ميكن تعريف برنامج إيداع وفتح وتقييم العروض اإللكرتونية 
كنظام تبادل إلكرتوين آمن بني املتنافسني من جهة و املشرتين 
العموميني من جهة أخرى، و قد حدد املرسوم رقم 2-12-349 
بتاريخ 20 مارس 2013 املنظم للصفقات العمومية يف املادتني 
148 و 149 إمكانية إيداع وفتح وتقييم العروض اإللكرتونية 

للمتنافسني بطريقة إلكرتونية.

برنامج «التعهد اإللكرتوين»

أثبتت  إلكرتونية  منظومة  اإللكرتوين»  «التعهد  برنامج  ميثل 
عرب  وذلك  املجال  هذا  يف  السباقة  الدول  جميع  يف  نجاعتها 
الصفقات  إلبرام  املنظمة  املساطر  وبطء  تعقيدات  من  الحد 
املساطر  يف  البرشي  العامل  تدخل  التقليص  وعرب  العمومية 
املتعلقة بتسيري الرشاء العمومي مام ميكن من ترسيخ الشفافية 

والحكامة الجيدة يف مجال الصفقات العمومية.

اإلمضاء  تكنولوجيات  عىل  اإللكرتوين  التعهد  برنامج  يرتكز 
الذاتيني  األشخاص  هوية  تحديد  يتيح  الذي  اإللكرتوين 
واملعنويني الذين يلجون إىل منظومة الصفقات العمومية مام 
املعلوماتية، وميكن من  السالمة  الرفع من مستوى  ميكن من 
مع  للمتنافسني،  اإللكرتونية  للعروض  املكونة  الوثائق  تشفري 

إضفائها الطابع الزمني، وميكن أيضا من ضامن صحة الوثائق 
السالفة الذكر.

وزير  قرار  دخول  مع  اإللكرتوين  التعهد  برنامج  تفعيل  تم 
حيز   2014 شتنرب   04 بتاريخ   20.14 رقم  واملالية  اإلقتصاد 
املادتني  ملقتضيات  تطبيقا   2015 يناير   01 يوم  وذلك  التنفيذ 
مارس   20 بتاريخ   349-12-2 رقم  املرسوم  من   149 و   148

.2013

هذا التفعيل تم بصفة تدريجية انطالقا من فاتح يناير 2015 
التقديرية  قيمتها  تساوي  أو  تفوق  التي  للصفقات  بالنسبة 
فاتح  من  وانطالقا  الرسوم،  احتساب  دون  درهم  ماليني   5
قيمتها  تساوي  أو  تفوق  التي  للصفقات  بالنسبة   2016 يناير 
التقديرية 2 ماليني درهم دون احتساب الرسوم قبل تعميمه 
منذ فاتح يناير 2017 لجميع الصفقات العمومية كيفام كانت 

قيمتها التقديرية.

األوىل من سنة 2017 حوايل 139  أشهر  األربع  و قد سجلت 
عرضا إلكرتونيا همت 121 طلب عروض، و هو ما شكل إشارة 
يف  العمومية  الطلبية  يف  املتدخلني  جميع  النخراط  واضحة 
إرساء قواعد حكامة إلكرتونية جديدة يف الرشاء العمومي. وقد 
مسبوق  والغري  الكبري  النجاح  مع  متزامنا  التفعيل  هذا  جاء 
الذي عرفته املسطرة الجديدة املتعلقة باملناقصات اإللكرتونية 

سنتي 2016 و 2017.

وميكن تعريف برنامج املناقصات اإللكرتونية كمسطرة جديدة 
للصفقات العمومية حيث ميكن لصاحب املرشوع اللجوء إىل 
املتعلقة  الجارية  التوريدات  لصفقات  بالنسبة  املسطرة  هذه 
خصائص  تتطلب  ال  و  السوق  يف  موجودة  منتجات  برشاء 

مميزة.

تتم املناقصة االلكرتونية خالل ثالثة مراحل:

املناقصة  لجنة  عبارة عن فحص وحرص  األوىل هي  املرحلة   •
لالئحة املتنافسني املقبولني؛

• املرحلة الثانية وتتيح للمتنافسني املقبولني من املناقصة بطريقة 
إلكرتونية آنية باملوازاة مع رسيان املناقصة االلكرتونية و ذلك 

لتمكينهم من مراجعة األمثان التي اقرتحوها لألدىن؛
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محرض  إعداد  و  الصفقة  بإسناد  وتتعلق  الثالثة  املرحلة   •
املناقصة االلكرتونية.

تكاليف  تخفيض  من  الجديدة  املسطرة  هذه  ستمكن  و 
التوريدات الجارية و ربح الوقت و ترسيخ الشفافية و تكافؤ 

الفرص يف الولوج للطلبية العمومية.

تم تفعيل برنامج املناقصات اإللكرتونية مع دخول قرار وزير 
اإلقتصاد واملالية رقم 20.14 بتاريخ 04 شتنرب 2014، وذلك يف 
01 يناير 2015 تطبيقا ملقتضيات املادة 151 من املرسوم رقم 

2-12-349 بتاريخ 20 مارس 2013.

إلكرتونية  مناقصة   93 عن  اإلعالن   2016 سنة  سجلت  وقد 
وتم  درهم،   47.732.166,63 يساوي  إجاميل  تقديري  بثمن 
مام  درهم،   33.438.022,90 يساوي  إجاميل  بثمن  إسنادها 
 %21,75 بنسبة  التوريدات  تكلفة  يف  مهم  تقليص  من  مكن 
بعض  تقليص  تم  كام  درهم،   10.381.746,26 أي  املئة  يف 

مسبوق  غري  بشكل   2016 سنة  املربمة  اإللكرتونية  املناقصات 

ناهز %60,60.

 2017 و   2016 سنتي  املسجلة  اإلنجازات  تعترب  الختام،  يف 

اإللكرتونية  العروض  تقييم  و  فتح  و  إيداع  لربنامج  بالنسبة 

وبرنامج املناقصات اإللكرتونية واعدة لرفع وترية اللجوء لهاتني 

املسطرتني من طرف املقاوالت من جهة و من طرف املشرتين 

العموميني من جهة أخرى، مام سيمكن من ترسيخ أمثل ملبادئ 

حرية الولوج إىل الطلبية العمومية و املساواة يف التعامل مع 

املتنافسني و ضامن حقوقهم و الشفافية يف اختيارات املشرتين 

املساطر  تنفيذ  دينامية  تعزيز  من  ستمكن  كام  العموميني، 

مع  الجيدة  الحكامة  وتكريس  العمومية  للصفقات  املنظمة 

مام  إبرامها  يف  اإلمكان  قدر  البرشي  العامل  تدخل  تقليص 

إطار  يف  أخالقية  الال  املامرسات  بعض  من  الحد  من  سيمكن 

الصفقات العمومية.

املصدر: اخلزينة العامة للمملكة
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الجامرك  إدارة  قامت  االسرتاتيجية،  تنزيل رؤيتها  إطار  يف 
والرضائب غري املبارشة بإضافة لبنة جديدة لنظامها املعلوميايت 
ويخص  والتحصيل.  الجمركية  املنازعات  ماديت  تشمل  «بدر» 
هذا املجال املعالجة اآللية للملفات من بداية تسجيل املنازعة، 
عرب  معالجتها  أو  الصلح  طريق  عن  تسويتها  مبراحل  مرورا 
املساطر القضائية وما يقرتن بذلك من إجراءات مواكبة، وانتهاء 
الجديد،  الشق  وبهذا  الخزينة.  مستحقات  تحصيل  بإجراءات 
الذي يعترب إغناء مهام للنظام املعلومايت إلدارة الجامرك، أصبح 
الرئيسية  للمجاالت  شاملة  وظيفية  تغطية  يوفر  «بدر»  نظام 

التي تهم النشاط الجمريك.

القدرات  وتتوخى إدارة الجامرك من مرشوعها املتفرد، تقوية 
بغية  والتحصيل  الجمركية  باملنازعات  يتعلق  فيام  التدبريية 
يحقق  مبا  الجمركية  املصالح  كافة  وفعالية  نجاعة  من  الرفع 
ويصون مصالح الخزينة واملرتفقني، عىل حد سواء، وذلك بفضل 
التسهيالت التي تتيحها املعالجة اآللية للملفات وكذا ما متكنه 
من وضوح الرؤية و يرس تتبع مسار القضايا إضافة إىل املساعدة 
يف اتخاذ القرار وإمكانية التواصل بني جميع الفاعلني املعنيني.

بشكل ملموس، فإن هذا املرشوع سيمكن من: 

• اختصار آجال معالجة امللفات، حيث ستمكن رقمنة املنازعات 
امللف منذ تسجيله  كاملة عن  الوقت ومنح رؤية  من ربح 
التي يقوم  أنه وبفضل اإلخطارات  النهايئ. كام  حتى إغالقه 
بها هذا النظام املعلومايت، يتم إشعار املتدخلني مبواعيد سلك 

هذه املسطرة أوتلك واتخاذ هذا االجراء أو ذاك ...الخ؛

مبعالجة  املكلفة  املصالح  يجعل  مام  املخالفات،  تصنيف   •
املنازعات، يف غنى عن البحث عن الحلول القانونية يف ثنايا 

النصوص والترشيعات املتعلقة باملادة الجمركية؛

• ضامن موضوعية ودقة أكرث يف تقدير الذعائر، ذلك أن نظام 
«بدر» هو الذي يقوم بوضع واحتساب الذعائر والغرامات؛

التنسيق وتبادل املعلومات عىل نطاق  • توفري أداة يف خدمة 
واسع بني مختلف املتدخلني يف تدبري املنازعات والتحصيل.

خطوة  الجمركية  للمنازعات  املعلوماتية  املعالجة  تعترب  بهذا، 
أولية نحو املرور للرقمنة الكاملة للمتنازعات. وتشكل بالنسبة 
إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة، محطة مهمة عىل درب 
تجسيد مرشوع «املحكمة االلكرتونية» التي تعتزم وزارة العدل 

والحريات الوصول إليه يف أفق سنة 2020. 

الديون  وتحصيل  الجمركية  للمنازعات  املعلوماتية  املعالجة 
العمومية

ابتداء من فاتح غشت 2016، صارت املنازعات الجمركية قابلة للمعالجة اآللية عرب النظام 
املعلومايت الجمريك «بدر». املنظومة الجديدة بدأ العمل بها بشكل تدريجي، والبداية من 

املديرية الجهوية للدارالبيضاء-امليناء يف أفق تعميمها تدريجيا عىل الصعيد الوطني.

املصدر: مديرية اجلمارك والضرائب غير املباشرة
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التقدم الكبري الذي حققه املغرب يف مسلسل التحديث  مكن 
خالل العقدين  األخريين، من تحقيق تراكم العديد من التجارب 
يف مجال النمذجة والتوقعات االقتصادية، بالرغم من حداثتها 
مقارنة مع البلدان الصناعية. وقد تطورت هذه التجربة أساسا 
واملندوبية  واملالية  االقتصاد  (وزارة  العمومي  القطاع  داخل 
املبذولة  املجهودات  املغرب)، بفضل  للتخطيط وبنك  السامية 
وتخطي   املعلومات  مجال  القصور يف  أوجه  معالجة  أجل  من 

العوائق التي تشوب النظام اإلحصايئ الوطني.  

ورغم أن معظم هيئات التوقعات تهتم أساسا بالتوقعات املاكرو 
اقتصادية، فإنها تويل أيضا، من منطلق اختصاصها، اهتاممات 
توقعات  وتبقى  االقتصادي.  النشاط  جوانب  ببعض  دقيقة 
مختلف هذه الهيئات متقاربة نسبيا، باستثناء توقعات القيمة 

املضافة للقطاع الفالحي التي الزالت تعرف اختالفات كبرية.

االقتصادية وبالدور  التوقعات  التدقيق يف  بأهمية  ووعيا منها 
القرار،  واتخاذ  االقتصادية  التطورات  تحليل  يف  تلعبه  الذي 
إحداثها  منذ  املالية  والتوقعات  الدراسات  مديرية  أعطت 
سنة 1995، أهمية قصوى لتطوير واستخدام مناذج التوقعات 
الخارجية. وتم  وتحليل آثار السياسات االقتصادية والصدمات 
إنشاء هذه النامذج بفضل تعبئة العديد من الكفاءات الوطنية 
النمذجة  مجال  يف  الخربات  تطوير  من  مكن  مام  واألجنبية، 

االقتصادية باملديرية. 

الدراسات  مديرية  تعمل  النامذج  هذه  مختلف  وبفضل 
للمدى  اقتصادي  املاكرو  اإلطار  وضع  عىل  املالية  والتوقعات 
القصري واملتوسط بتوافق مع باقي املديريات املعنية بالوزارة،  
بهدف   وذلك  املقرتحة،  واإلصالحات  التدابري  كافة  إدماج  مع 
خاصة  ببالدنا،  االقتصادية  الوضعية  تحليل  و  معرفة  استباق 
فيام يتعلق بتهييئ قانون املالية وإعداد التوقعات االقتصادية 
والدويل.  املحيل  االقتصادي  الوضع  تطور  عىل  بناء  واملالية 
للدراسات  خاصة  أهمية  املديرية  تويل  ذلك،  عىل  وعالوة 
املرتبطة بتقييم اآلثار املرتتبة عن قرارات السياسات االقتصادية 

واملالية واالجتامعية وكذلك تلك املتعلقة بالصدمات الخارجية 
عىل االقتصاد املغريب  ككل. 

مناذج التوقعات مبديرية الدراسات والتوقعات املالية
الدراسات  مديرية  عملت  بها،  املنوطة  املهام  إطار  يف 
والتوقعات املالية، عىل إنشاء مجموعة من النامذج االقتصادية 
حيث  واملالية،  االقتصادية  للتوقعات  فصلية  السنوية وأخرى 
متكن هذه النامذج، والتي تستخدم بشكل متامسك، من إجراء 
الصدمات  آلثار  االقتصادية وتقييم  السياسات  لبعض  محاكاة 
ثالثة  عىل  املديرية  وتتوفر  الوطني.  االقتصاد  عىل  الخارجية 

أنواع رئيسية من هذه النامذج :

(MIMPAS) منوذج ماكرو اقتصادي قيايس  برتدد سنوي
يستند هيكل هذا النموذج عىل إطار نظري دقيق مييز بني املدى 
القصري واملدى الطويل. ويرتكز يف املدى القصري عىل النظرية 
«الكينزية»، مبعنى أن الناتج املحيل اإلجاميل يتحدد أساسا من 
خالل الطلب الذي مل تتم تلبيته من خالل الواردات يف سياق 
النموذج  هذا  فريتكز  الطويل،  املدى  عىل  أما  األسعار.  جمود 
أن  املفرتض  من  حيث  «النيوكالسيكية»  النظرية  عىل  أساسا، 
الطلب كام  تدريجيا عىل عنارص  األسعار واألجور  تؤثر مرونة 

تؤدي إىل تغيري تنافسية األسعار.

إن هذا النموذج الذي يستخدم عىل حد سواء لتطوير التوقعات 
االقتصادية ودراسة آثار تدابري السياسات االقتصادية من أجل 
من  املغريب  لالقتصاد  بوصف  أيضا  يقوم  املالية،  قانون  إعداد 
املؤسساتية  القطاعات  مختلف  تربط  التي  العالقات  خالل 
(األرس، الرشكات، الدولة وبقية دول العامل) التي تعمل يف سوق 

السلع والخدمات وسوق الشغل.

ويوفر هذا النموذج الدينامييك إطارا متامسكا للتوقعات وتقييم 
آثار السياسات االقتصادية والصدمات الخارجية عىل االقتصاد 
املحيل عىل املدى القصري واملتوسط. وتهم نتائج توقعات هذا 

مناذج التوقعات وتقييم اآلثار مبديرية الدراسات والتوقعات 
املالية

تويل وزارة  االقتصاد و املالية عناية خاصة لتقييم السياسات العمومية ملا له من دور بارز 
يف اتخاد القرارات. ولهذا اعتمدت مديرية الدراسات والتوقعات املالية صياغة مجموعة من 
النامذج االقتصادية السنوية والفصلية لتحليل وتقييم آثار املتغريات و التحديات املستقبلية 
عىل االقتصاد الوطني قصد متكني الوزارة من التفاعل اإليجايب معها وترشيد القرار وتحسني 

مستوى أداء املؤرشات املاكرو اقتصادية. 
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النموذج أساسا قيمة وحجم مختلف املؤرشات املاكرو اقتصادية 
والصادرات  واالستثامر  واالستهالك  اإلجاميل  الداخيل  (الناتج 
والواردات)، وعنارص األجور واألسعار وميزان األداءات والتجارة 

الخارجية وسوق الشغل.

أهم  عائدات  لتحديد  كبرية  أهمية  النموذج  هذا  يويل  كام 
املضافة  القيمة  عىل  بالرضيبة  أساسا  املتعلقة  الرضائب 
والرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل األرباح ورسوم التسجيل 
بسياسة  املرتبطة  املتغريات  حددت  وقد  الجمركية.  والرسوم 
امليزانية والسياسة الرضيبية بشكل واضح يف النموذج. كام تم 
إيالء أهمية خاصة لنمذجة آثار تقلبات القيمة املضافة للقطاع 
الفالحي عىل الناتج الداخيل وذلك من خالل االستهالك املحيل 
والواردات. فضال عن ذلك، ومراعاة لتقلبات املحيط الخارجي، 
تم فصل عنارص التجارة الخارجية للتمييز بني السلوك التجاري 

للمنتجات األولية وسلوك املنتجات املعدنية واملصنعة.

سلسلة من النامذج القطاعية 
لالقتصاد  الكيل  النموذج  الستكامل  النامذج  هذه  وضعت 
وذلك  اإلجاميل  الداخيل  الناتج  تقييم  يخص  فيام  القيايس 
انطالقا من تحديد القيمة املضافة ملختلف القطاعات ودراسة 
من  املديرية  وتسعى  بينها.  فيام  الحاصلة  الرتابطات  دينامية 
خالل كل هذه النامذج إىل ضامن التناسق بني توقعات الناتج 
املضافة  القيم  توقعات  من  عليها  املحصل  اإلجاميل  الداخيل 
لكل القطاعات مع تلك التي أعطيت من قبل عنارص الطلب 
النامذج  بني  ومن   .MIMPAS الكيل  اإلقتصادي  النموذج  يف 
القطاعية املنجزة تلك الخاصة بالقطاع الزراعي، وفروع القطاع 
قطاعات  وبعض  واملياه)  والكهرباء  والصناعة  (البناء  الثانوي 

الخدمات كالسياحة والنقل والتجارة.

مناذج فصلية 
السالسل  تحليل  تقنيات  عىل  القامئة  النامذج  هذه  متكن 
الزمنية من توقع منو الناتج الداخيل اإلجاميل الفصيل والقيم 
واملتعلقة  املتوفرة  املعطيات  عىل  اعتامدا  القطاعية  املضافة 
مناذج  القامئة  هذه  تشمل  كام  االقتصادية.  باملؤرشات 
 (VAR/Auto Regressive Vectorial) الرجعية  املوجهات 
يخص  فيام  وكذا  اإلحصايئ  املستوى  عىل  مبتانتها  املعروفة 

التوقعات عىل املدى القصري.

والتوقعات  الدراسات  مبديرية  اآلثار  تقييم  مناذج 
املالية 

السياسات  آثار  لتقييم  التوقعات  مناذج  استخدام  تعزيز  تم 
االقتصادية باستخدام فئة ثانية من مناذج التوازن الجزيئ وكذا 

وتويل   .Leontief ومناذج  الحسايب  العام  التوازن  مناذج  من 
وبالنسبة  العرض.  لسلوكات  أكرب  أهمية  الجزيئ  التوازن  مناذج 
ألعامل  النظري  االنتامء  ذات  الحسايب  العام  التوازن  لنامذج 
GL.Walras ، فتمكن مرونة األسعار من املعادلة بني العرض 
بالتخصيص  يتميز  املدى  طويل  توازن  إىل  وتؤدي  والطلب 
األمثل للموارد. إن افرتاض النيو-الكالسيكيني للمنافسة الكاملة 
إدخال  طريق  عن  غالبا،  تعديله  يتم  األساسية،  نسختهم  يف 
العمالء  سلوك  مستوى  والعيوب عىل  الجمود  من  أنواع  عدة 
(الوكالء) االقتصاديني أو أداء األسواق. و نذكر، عىل سبيل املثال، 

األدوات التالية :

منوذج  توازن عام حسايب ذو ديناميكية متتابعة 
لعام  االجتامعية  املحاسبة  النموذج عىل مصفوفة  يستند هذا 
1998 التي تصنف 35 قطاعا لألنشطة االقتصادية و75 منتوجا. 
تم تصميم هذا النموذج لتقييم اآلثار االقتصادية وامليزاناتية، 
عىل االقتصاد املغريب، التفاقية التبادل الحر بني املغرب واالتحاد 

األورويب فيام يخص املنتوجات الصناعية.

منوذج توازن عام حسايب قار للمحاكاة
يعترب هذا النموذج أداة تحليلية متكن من محاكاة اآلثار التي 
ميكن أن يحدثها إصالح سياسة اقتصادية عىل مستوى األفراد 
بفضل دمج بيانات استقصاء مستوى عيش األرس لعام 2007. 
ويهدف هذا النموذج إىل تقييم اآلثار االقتصادية واالجتامعية 
وتقدير  االستهالك  الواسعة  املنتوجات  عىل  الرضائب  لفرض 
عواقب بعض االستثناءات، خصوصا تلك املتعلقة بالرضيبة عىل 

القيمة املضافة.

منوذج بعاملني لإلنتاج 
الرسوم  الطويل األمد، لتغري يف هيكل  لتقييم األثر  هو منوذج 

اإلجبارية (الرضيبية واالجتامعية)، عىل العاملة والنمو.

الجزيئ  لإلصالح  االجتامعية  اآلثار  لدراسة  منوذج 
للرضيبة عىل القيمة املضافة

متت صياغة هذا النموذج انطالقا من بيانات استقصاء مستوى 
عيش األرس.

والتكاليف  للمضاعفات  القطاعات  متعدد  منوذج 
الرتاكمية

العالقات  وتحليل  فهم  من  النامذج  من  الصنف  هذا  ميكن 
اإلنتاجي  للنظام  املكونة  الفروع  مختلف  بني  القامئة  املتبادلة 
سياسية  لتدابري  القطاعية  اآلثار  وتقييم  الوطني  لالقتصاد 

اقتصادية معينة.
املصدر: مديرية الدراسات و التوقعات املالية
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واملالية  االقتصاد  بوزارة  القرار  اتخاذ  دائرة  إغناء  أجل  من 
إىل  الولوج  تفعيل حق  وبهدف  موثوقة ومنسجمة  مبعلومات 
ذات  وأخرى  خامة  معطيات  تقاسم  عرب  اإلحصائية،  املعلومة 
قيمة مضافة هامة بفضل تحليلها ومعالجتها، طورت مديرية 
للمعطيات أطلق عليه اسم  بنكا  املالية  الدراسات والتوقعات 
تتعلق  زمنية  إحصائية  سالسل  من  يتكون   ،«Manar-Stat»
الصعيد  عىل  سواء  واالجتامعي  واملايل  االقتصادي  بالنشاط 

الوطني أو املجايل أو الدويل.

إعادة   2012 سنة  منذ   Manar-Stat املعطيات  بنك  وعرف 
الجوهري هو  والوظيفية هدفها  التقنية  لبنيته  شاملة  هيكلة 
معلومات  عىل  الحصول  من  والعموم  القرار  أصحاب  متكني 

مناسبة وقابلة لالستغالل وتستجيب أكرث الهتامماتهم.

يف  العموم  عىل   Manar-Stat املعطيات  بنك  فتح  يعد  كام 
تناسق مع الخيارات االسرتاتيجية للبالد فيام يتعلق باحرتام حق 

الولوج للمعلومة كام يحفظه الدستور.

خالقة  مبادرة   :«Manar-Stat» إحداث  مرشوع 
ومبتكرة

يروم  جديدا  طموحا   «Manar-Stat» املعطيات  بنك  يجسد 
الصعيد  عىل  واسع  بشكل  االحصائية  املعلومة  نرش  تبسيط 

الوطني. حيث ميكن من:

الولوج  وتيسري  الشفافية  من  جديد  مستوى  إىل  االرتقاء   •
والتقاسم املستمر للمعلومة؛

االسرتاتيجية  القطاعات  حول  املعلوماتية  اليقظة  تشجيع   •
للجامعات  وكذلك  الوزارة  ورشكاء  مديريات  لجميع  خدمة 

وللقطاع العمومي؛

• تثمني الرصيد املعلومايت وتفادي ضياع الوقت يف إعادة إنتاج 
واالقتصادي  املايل  التحليل  أجل  من  املعلومات  ومعالجة 

واالجتامعي؛

مديرية  رشكاء  مع  والتواصل  املعلومات  تقاسم  تطوير   •
بامليادين  املهتمني  املالية، ومع عموم  والتوقعات  الدراسات 

االقتصادية كل حسب تخصصه؛

الظرفية  تحليل  وتطوير  واملايل  االقتصادي  التحليل  تدعيم   •
الوطنية.

ومن أجل الوصول إىل هذه األهداف االسرتاتيجية، تم اعتامد 
املعطيات   بنك  جعل  أجل  من  ومبتكرة  خالقة  مقاربات 
لتخزين  بسيطة  قاعدة  مجرد  ليس   «Manar-Stat»

مستعمليه. مع  مستمر  تفاعل  يف  ذكيا  نظاما  بل  البيانات، 

واالجتامعية  االقتصادية  املعطيات  بنك   « Manar-Stat »
ملديرية الدراسات والتوقعات املالية

عرف بنك املعطيات Manar-Stat إعادة هيكلة شاملة لبنيته التقنية والوظيفية، تندرج يف 
إطار مرشوع تحديث أنظمة املعلومات بوزارة االقتصاد واملالية. وتهدف هذه املبادرة إىل 

متكني أصحاب القرار، كام العموم، من الولوج للمعلومة طبقا ملقتضيات الدستور.

Manar-Stat  أهم الوظائف التي يتيحها
عدة  حسب  املعلومات  واستخراج  والبحث  الولوج  سهولة   •
حسب  بحث  مؤرشات،  إحصائية،  متسلسالت  (جداول،  طرق 

االختيارات)؛

صفحة  من  انطالقا  املستجدات  وآخر  تحيني  آخر  إىل  الولوج   •
االستقبال؛

• إمكانية تدبري امليادين املفضلة من خالل وحدة «Mon espace»؛
وكذا  اهتامماتهم  مجاالت  اختيار  إمكانية  املستعملني  تخويل   •

التوصل برسائل تخربهم بتحيني بعض مجاالت اهتامماتهم؛

• الولوج إىل أجندة اإلصدارات من أجل التعرف عىل تواريخ نرش 
املعلومات؛

• إرسال طلبات املعلومات وتتبع معالجتها؛
مجال  حسب  بالتحيني  املستعملني  تشعر  تنبيهات  إرسال   •

اهتامماتهم؛

التي  الرتكيبية  واملؤرشات  القيادة  لوحات  مختلف  إىل  الولوج   •
تعدها مديرية الدراسات والتوقعات املالية.

الرابط   عرب  يتم   «Manar-Stat» املعطيات  بنك  إىل  الولوج 
خالل  من  مبارشة  أو   « http://manar.finances.gov.ma »
الولوج  رابط  عرب  واملالية  االقتصاد  لوزارة  الرسمي  املوقع 

.« BD Manar »
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محتوى معلومايت غني ومتنوع
معطيات إحصائية...

يتكون بنك املعطيات Manar-Stat من سالسل إحصائية زمنية 
املستوى  واالجتامعي عىل  واملايل  االقتصادي  بالنشاط  متعلقة 
الوطني واملجايل والدويل. ويوفر ملستعمليه حاليا الولوج ألزيد 
سنوية)  وبني  سنوية  (معظمها  إحصائية  سلسلة   20.000 من 

تغطي حوايل 300 مجال وفروعه.

MA- املعطيات  بنك  يضمها  التي  اإلحصائية  السالسل  تتميز 
سنة  إىل  أحيانا  مداه  يصل  بعيد  زمني  بعمق   NAR-Stat
املعلومات  منتجي  مختلف  من  تجميعها  تم  حيث   ،1950
الوزارة  مديريات  خصوصا  والدويل،  الوطني  الصعيدين  عىل 
املغرب  وبنك  الرصف  ومكتب  للتخطيط  السامية  واملندوبية 

ومختلف القطاعات الوزارية.

وتتم معالجة هذه السالسل الزمنية بطرق إحصائية مالمئة ليك 
تصبح جاهزة لالستغالل خصوصا يف مجال النمذجة االقتصادية 

 «Manar-Stat» والتوقعات وتقييم اآلثار... كام يعرف محتوى
تحيينا منتظام.

ويتوزع محتوى بنك املعطيات Manar-Stat حسب املجاالت 
الكربى اآلتية:

تهم  زمنية  إحصائية  سالسل  من  يتكون  الدويل:  املحيط   •
عينة من  واالجتامعية وتغطي  االقتصادية  امليادين  مختلف 

الدول الرشيكة أو املنافسة للمغرب؛

مرتبطة  زمنية  إحصائية  سالسل  تضم  العمومية:  املالية   •
االقتصاد  وزارة  تنتجها  التي  العمومية  املالية  مبعطيات 

واملالية؛

تهم  زمنية  إحصائية  سالسل  من  يتكون  القطاعي:  املجال   •
األنشطة االقتصادية ملختلف القطاعات؛

زمنية  إحصائية  بسالسل  األمر  يتعلق  االجتامعي:  املجال   •
ومستوى  والصحة  كالتعليم  اجتامعية  مؤرشات  من  تتكون 

املعيشة...)؛

• املبادالت الخارجية: يتكون من سالسل إحصائية زمنية ترتبط 
بالتجارة الخارجية للسلع والخدمات ومبيزان األداءات، حيث 

يتم تحيينها وإثراؤها بشكل منتظم؛

• األسعار: يتضمن هذا املجال سالسل إحصائية زمنية لها عالقة 
االنتاج  عند  األسعار  ومؤرشات  الخارجية،  التجارة  مبؤرشات 

واألسعار املقننة لبعض املواد..؛

• الحسابات الوطنية: يتكون هذا املجال من سالسل إحصائية 
زمنية مستخلصة يف املجمل من الحسابات الوطنية (الناتج 

الداخيل الخام، االستهالك، االستثامر...)؛

• النقد واملالية: توجد به سالسل زمنية متعلقة باإلحصائيات 
النقدية والقطاع املايل للبالد؛

• املعطيات الجهوية: عبارة عن قاعدة معلومات مبتكرة وغنية 
مبا يزيد عن 3200 سلسلة إحصائية زمنية؛

• معطيات خاصة ببعد النوع االجتامعي؛

• اقتصاد املعرفة.

...وكذلك معطيات وصفية

املعلومات  بنك  يخول  اإلحصائية،  املعطيات  إىل  باإلضافة 
التعريف  «Manar-Stat» من خالل وحدة «مصادر وطرق»، 
املستعملة  والطرق  اإلحصائية  للسالسل  العامة  بالخصائص 

إلنتاجها.
املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية

صفحة تدبري مجاالت االهتامم

صفحة تصفح البيانات حسب تسلسل هرمي للمجاالت
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اعتمدت مديرية الخزينة و املالية الخارجية، منذ سنة 2013، 
نظاما معلوماتيا متطورا من أجل تحقيق تدبري متكامل للدين 
و للخزينة العمومية و ذلك وفق املعايري الدولية املعمول بها 

يف هذا املجال.

بكونه  «تدبري»،  اسم  عليه  أطلق  الذي  النظام،  هذا  ويتميز 
الدين  تدبري  مراحل  لكل  شمولية  نظرة  مينح  متكامال  نظاما 
الربمجة  مرحلة  من  ابتداء  الخارجي)،  و  (الداخيل  العمومي 
حتى مرحلة السداد الكامل للديون. كام أن التغطية الوظيفية 
لهذا النظام  تشمل أيضا عمليات التدبري النشط للدين و كذا 
تدبري وتتبع تدفقات الخزينة العمومية وإعداد وتحيني توقعات 

هذه األخرية.

ويعد نظام «تدبري» مقوما أساسيا من مقومات قاعة املعامالت 
باملديرية، وهو يتوافق مع املامرسات العاملية يف هذا امليدان 

ويساهم يف جودة تدبري الدين و الخزينة وذلك عن طريق:

• توحيد منبع املعلومة؛

• إتاحة التدقيق اآلين يف كل العمليات؛

• ضامن أفضل الظروف لتأمني عمليات التمويل و تدبري الخزينة 
العمومية؛

التقنيات  مستجدات  استيعاب  حيث  من  املرونة  تحقيق   •
املالية خصوصا اآلليات املالية الجديدة، و طرق تقييم الدين، 

و طرق تدبري املخاطر. 

كام يساهم هذا النظام بشكل يومي يف معالجة رسيعة وفعالة 

للمعطيات مع احرتام رشوط األمن  املعلومايت يف عملية تخزين 

املعلومات وجاهزيتها لالستعامل.

النظام،  هذا  و حساسية  بأهمية  منها  ووعيا  اإلطار،  هذا  ويف 

صيانة  عىل  باملديرية  املعلومات  لنظم  التقنية  الفرق  تسهر 

وتطوير وأمن البنية التحتية لنظام «تدبري» وذلك وفقا للمعايري 

هذا  يف  مختصة  رشكات  بخربات  ذلك  يف  مستعينة  الدولية، 

املجال. 

و قد تم كذلك إنجاز واختبار خطط استمرارية العمل واستعادة 

النظام يف حالة حدوث طوارئ.

وتجدر اإلشارة أنه وبعد مرور أربع سنوات من العمل الفعيل 

بنظام «تدبري»، اكتسب مهنيو و تقنيو املديرية خربة جيدة يف 

هذا املجال، مام يخول لهم االنفتاح ومشاركة التجربة والخربات 

مع بعض الدول األجنبية  كام حدث خالل الزيارة األخرية للوفد 

الكابوين (دجنرب 2016). 

باقي  مع  والتفاعل  االنفتاح  من  مزيد  إىل  املديرية  تطمح  و 

التبادل  تفعيل  أجل  من  املغرب  بنك  ومع  الوزارة  مديريات 

من  معد،  «تدبري»  نظام  أن  و  خاصة  للمعلومات  اإللكرتوين 

الناحية التقنية، لتحقيق هذا النوع من التبادل. 

«تدبري» : النظام املعلومايت املتكامل لتدبري الدين و الخزينة 
العمومية 

يعترب النظام املعلومايت «تدبري» الذي اعتمدته مديرية الخزينة واملالية الخارجية، منذ سنة 
2013، نظاما متكامال مينح نظرة شمولية لكل مراحل تدبري الدين العمومي. ويسعى هذا 
النظام لتحديث تدبري الدين العمومي بشكل يضمن أفضل الظروف لتأمني عمليات التمويل 

وتدبري الخزينة العمومية.

املصدر: مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية 
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للمعلوميات  املديري  املخطط  وخالصات  لتوصيات  تنفيذا 
الخاص باملرحلة 2013-2008، عملت الوكالة القضائية للمملكة 
املنظومة  بناء  إلعادة  مرشوع  إطالق  عىل   2009 سنة  منذ 
املعلوماتية مبا يستجيب للمتطلبات الجديدة حيث أسفر هذا 
املرشوع عن تطوير النظام املندمج للتدبري االلكرتوين ملنازعات 
األهداف  من  العديد  املؤسسة  سطرت  وقد   .(Sigile) الدولة 

لهذه املنظومة املعلوماتية الجديدة، تربز يف عدة مستويات. 

هو  النظام  هذا  من  املتوخى  فالهدف  العميل،  املستوى  عىل 
عرب  وذلك  املؤسسة،  تقدمها  التي  الخدمات  وتجويد  تحسني 
شاملة  تغطية  تحقيق  بغية  يشملها  التي  املجاالت  توسيع 
فإن  اإلطار  املؤسسة. ويف هذا  املزاولة داخل  األنشطة  لجميع 
الخدمات التي مينحها النظام الجديد تشمل بالخصوص: مجال 
القانونية،  والدراسات  اإلستشارات  مجال  املنازعات،  معالجة 

مجال التحكيم، مجال املحاسبة ، مجال املساطر الحبية،..... 

كام أن النظام الجديد يضع رهن إشارة األطر العاملة بالوكالة 
القضائية للمملكة وسائط العمل التشاريك، مام يسمح بتدبري 
أفضل ملنازعات الدولة عرب إرشاك أطر املؤسسة يف تتبع امللفات 
التحكم  و  امللفات  تدبري  مساطر  تبسيط  و  القرارات  واتخاذ 
يف التكلفة واآلجال و إدماج مفهوم الدورة املستندية و توفري 
آليات خاصة متعلقة باستثامر ورسملة وتبادل التجارب داخل 

املؤسسة. 

باإلضافة إىل ذلك، يوفر النظام املندمج لتدبري املنازعات خدمة 
التدبري االلكرتوين للوثائق، والتي ستمكن عىل املدى القصري من 
رقمنة بعض الوثائق املهمة مثل األحكام، واألوامر بإجراء خربة، 
الدورة  ضبط   بهدف  وذلك  املحامني،...  وأتعاب  والشيكات، 
بتدبري  املكلفة  األطر  من  وتقريبها  الوثائق  لهذه  املستندية 
امللفات. كام أن هذه الخدمة ستمكن، عىل املدى البعيد، من 

بناء ملف إلكرتوين متكامل.

أما عىل املستوى االسرتاتيجي، فيوفر النظام للمسؤولني إمكانية 
الحصول عىل بيانات وإحصائيات تهم تطور منازعات الدولة، 
وتوجه االجتهاد القضايئ، و قياس مردودية املؤسسة وأثرها عىل 
ميزانية الدولة. و يف إطار االنفتاح عىل املحيط الخارجي، يسمح 
اإللكرتوين  بالتبادل  املؤسسة،  لرشكاء  بالنسبة  أيضا،  النظام 
للمعطيات والوثائق وتتبع تطور امللفات التي تعنيهم مبارشة.

وعىل املستوى التقني، فقد حرصت املؤسسة عىل تصميم النظام 
متاشيا مع مجاالت تدخلها وفق الخدمات املطلوبة واألهداف 

املسطرة والتي ميكن حرصها فيام ييل : 

األنشطة  املنازعات: والذي يشمل كافة  • مجال تدبري وتتبع  
بتدبري  أساسا  واملرتبطة  للمؤسسة  األصيلة  باملهام  املتعلقة 
املتعلق  الجانب  وتدبري  واإلدارية،  القضائية  املنازعات 
والتحكيم،  القانونية،  الدراسات   وجانب  الحبية،  باملساطر 

واملصالحة...

• مجال الدعم ومساعدة األطر يف إعداد وسائل الدفاع: ويتعلق 
للدفاع  اسرتاتيجية  لبناء  الالزمة  الوسائل  كافة  بوضع  األمر 
أمام القضاء، رهن إشارة أطر املؤسسة،  واملتمثلة أساسا يف  
توفري  القضائية،  والتوجهات  االجتهادات  إىل  الولوج  تسهيل 
حسب  مبوبة  واملقاالت  باملذكرات  خاصة  معطيات  قاعدة 

طبيعة النزاع ونوع الطلب،....

• مجال القيادة واملساعدة عىل اتخاذ القرارات:  يوفر النظام 
بلوحة  متعلقة  الخدمات: خدمة  من  نوعان  اإلطار  هذا  يف 
القيادة من أجل تحقيق النجاعة يف التدبري اليومي للملفات، 
إلدارة  الالزمة  املعطيات  النظام  خاللها  من  يوفر  وخدمة 
املؤسسة ووزارة االقتصاد واملالية من أجل املساعدة  يف اتخاذ 

القرارات يف مجال املنازعات.

وخالل  األسدس الثاين من سنة 2015، عملت الوكالة القضائية 
التنظيمية  اإلجراءات  من  مجموعة  تنزيل  عىل   ، للمملكة 

سجل «Sigile» نظام معلومايت مندمج لتدبري نزاعات الدولة
عرف النظام املعلومايت للوكالة القضائية للمملكة، خالل السنوات األخرية، تطورات مهمة من 
أجل مواكبة مختلف التحوالت والتغريات التي يعرفها املجال الداخيل والخارجي للمؤسسة، 
عىل املستوى القانوين والقضايئ من جهة والتقني، من جهة أخرى. لهذه الغاية، تم سنة 2013 
إطالق املنظومة املعلوماتية  املندمجة (Sigile) ملعالجة قضايا النزاعات و تيسيري تتبعها ثم 

إصدار إجراءات جديدة مكملة، خالل سنة 2015، من أجل استغالل أمثل لهذا النظام.
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املصدر:  الوكالة القضائية للمملكة

يف  أساسا  واملتمثلة  الجديد،  للنظام  املواكبة 
عن  الصادرة  الوثائق  مسار  صياغة  إعادة 
املؤسسة وكذا الوثائق الواردة إليها. ويهدف 
الداخلية،  املساطر  تبسيط  إىل  اإلجراء  هذا 
القانونية  اآلجال  واحرتام  املعطيات،  وتحيني 
املحاكم،   تحددها  التي  الجواب  وآجال 
يف  املتدخلني  كافة  مسؤوليات  وتحديد 
الوكالة  مصالح  توصل  وضامن  اإلطار،  هذا 
الالزمة  الوثائق  بكافة  للمملكة  القضائية 

لتدبري ملفاتها.

للتدبري  كام سهرت املؤسسة عىل خلق مركز 
اإللكرتوين للوثائق، يضم مجموعة من التقنيني 
يسهر عىل تأطريهم ومواكبتهم إطار قانوين.  
النظام   استغالل  عىل  املركز  هذا  ويعمل 

الجديد وتحيني كافة البيانات الالزمة.

خلية  خلق  تم  االجراءات،  لهذه  باإلضافة 
كافة  معالجة  عىل  تسهر  األحكام  لتدبري 

األحكام والقرارات التي تتوصل بها املؤسسة من خالل تحليلها 
مع  موازاة  اإللكرتونية  بامللفات  وتضمينها  وتبويبها  ورقمتنها 
إطالق مرشوع التبادل اإللكرتوين للوثائق واملعطيات مع أهم 

والحريات،  العدل  وزارة  النقض،  (محكمة  املؤسسة  رشكاء 

الرتبية  وزارة  والتجهيز،  النقل  وزارة  والرياضة،  الشبيبة  وزارة 

الوطنية...)
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الدورة العارشة للندوة الدولية حول املالية العمومية:
«القوى السياسية وخيارات امليزانية: التحديات يف املغرب وفرنسا»

إن اختيار موضوع الندوة العارشة للاملية العمومية يرتبط أساسا 
باملواضيع التي تثري نقاشات حول العالقة بني القوى السياسية 

يف مجال الخيارات املتعلقة بالتوجهات املالية و الحكامة.

وزير  بوسعيد،  محمد  السيد  أشار  االفتتاحية  كلمته  ففي 
التي  العمومية  املالية  منظومة  أهمية  إىل  واملالية،  االقتصاد 
تعكس التنظيم السيايس للدولة وتقاسم السلط بني املؤسسات 
الدستورية  واملامرسة املؤسساتية والدميقراطية وتكريس دولة 

الحق والقانون. 

برمجة  رضورة  عىل  تدخله  يف  واملالية  االقتصاد  وزير  وشدد 
والحاالت  السياسية  التقلبات  عن  بعيدا  اإلصالحات  وإنجاز 
الطارئة املتعلقة بالواليات االنتخابية وتنفيذها يف آجال معقولة 
اإلصالحات  تطبيق  عىل  التأكيد  مع  استباقية،  رؤية  ووفق 
الهيكلية للاملية العمومية عىل األمدين املتوسط والبعيد وذلك 
الوقت  يف  الفرص  واغتنام  املخاطر  ومراقبة  تحديد  أجل  من 

املناسب.

العام  الخازن  بنسودة،   الدين  نور  السيد  قدم  جهته  من 
املالية  أن  خالله  من  أبرز  األول،  التمهيدي  التقرير  للمملكة، 
تشكل  والترشيعية،  والقضائية  التنفيذية  والسلط  العمومية 
أساس الدولة وأن التقاطع بني هذه السلط فيام يتعلق باملالية 
العمومية هو نتاج التطور املرتبط بالتاريخ السيايس واملؤسيس 

الخاص بكل بلد.

الذي  األسايس  الدور  عىل  بنسودة  الدين  نور  السيد  وشدد 
املدين،  واملجتمع  واإلعالم  الدولية  املالية  املؤسسات  تلعبه 
والذين يعتربون فاعلني أساسيني يف مسار إعداد وتنفيذ ومراقبة 
امليزانية. و يساهم  هؤالء الفاعلون الرئيسيون كذلك يف وضع 
أسس حكامة جيدة وخلق توازن أفضل بني السلط لجعل املالية 

العمومية رافعة للتنمية االقتصادية واالجتامعية.

وقد خلص السيد نور الدين بنسودة، يف نفس التقرير، إىل تجيل 
غلبة السلطة التنفيذية عىل باقي السلط يف إطار تنفيذ قوانني 
املالية بالنظر إىل الصالحيات املخولة لألغلبية الحكومية داخل 
القانون  يف  عليها  املنصوص  املصادقة  آجال  من حيث  الربملان 
خربتها  وضعف  الترشيعية  للمؤسسة  املخول  التعديل  وحق 
التقنية واملالية. و قد تم الرتكيز عىل الحاجة إىل محاسبة عمومية 

الحقوق املستحقة لكونها متثل ركيزة  تكميلية يف  ترتكز عىل 
خالل  من  املقاربة  هذه  تقوية  يجب  كام  امليزانيتي.  اإلصالح 
املالية  تدعيم دور املجلس األعىل للحسابات يف مجال تحليل 

العمومية ومراقبة التدبري.

أن  بوفيي  ميشيل  األستاذ  ذكر  الثاين،  للتقرير  تقدميه  وخالل 
املالية العمومية تعترب محددا أساسيا للتغيري. ويف هذا السياق 
ألح بوفيي عىل أن التغيريات التي تعرفها املجتمعات العرصية 
واملكننة  بالشمولية  املرتبطة  التحديات  من  عددا  تواجه 
تغيريات جوهرية عىل طريقة  تخلق  والتي  الرقمي  واالنتشار 
العمل التقليدي. وقد دعا األستاذ بوفيي إىل التفكري يف إصالح  
للمجتمعات  املعقدة  و  املركبة  الطبيعة  املؤسسات عىل ضوء 

العرصية.

بنك  وايل  الجواهري،  اللطيف  عبد  السيد  شهادة  ارتكزت  و 
املغرب، عىل مجموعة من التحديات التي يجب عىل املغرب 
مواجهتها، السيام إرساء القانون التنظيمي للاملية وكذا الجهوية 

املتقدمة. 

وأما السيد ميشيل بوفار، عضو مجلس الشيوخ الفرنيس وعضو 
الدين  حجم  إىل  أشار  فقد  املجلس،  هذا  يف  املالية  اللجنة 
ألح  كام  بفرنسا،  الدولة  ميزانية  عىل  تأثريه  ومدى  العمومي 
عىل املكتسبات االيجابية التي حملها القانون التنظيمي لقوانني 
الجوانب  املالية لشهر غشت 2001 رغم محدوديته يف بعض 

مركزا عىل النواقص يف مجال مراقبة املالية العمومية. 

نظمت وزارة االقتصاد واملالية أيام 16 و 17 شتنرب 2016، مبقر الخزينة العامة للمملكة، برشاكة 
مع املؤسسة الدولية للاملية العمومية ومبساهمة املجلة الفرنسية للاملية العمومية، الدورة 
العارشة للندوة الدولية حول املالية العمومية تحث عنوان «القوى السياسية واملالية العمومية : 

التحديات يف املغرب وفرنسا».

املصدر:  اخلزينة العامة للمملكة
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«إينوف آنفست»: 50 مليون دوالر لتمويل املقاوالت الناشئة 
واملبتكرة

يعد إحداث صندوق «إينوف آنفست» الذي تم إطالقه يف فاتح 
يوليوز 2016، تحت رئاسة السيد محمد بوسعيد، وزير اإلقتصاد 
من  كل  بني  تعاون  مثرة  متثل  عمومية  مبادرة  وليد  واملالية، 
صندوق الضامن املركزي، الذي يقوم بتدبريه، ومديرية الخزينة 
واملالية الخارجية، بدعم مايل من البنك الدويل بغالف أويل بلغ 

50 مليون دوالر.

صعوبات  من  التخفيف  إىل  الجديد  الصندوق  هذا  ويهدف 
املغرب،  يف  املبتكرة  املبتدئة  الرشكات  تواجهها  التي  التمويل 
إلحداث  املخصص  املال  رأس  نشاط  تحفيز  إىل  يسعى  حيث 
.فانطالق  الرشكات  هذه  منظومة  دعم  مع  املبتكرة،  املشاريع 
وتطور هذا النوع من التمويل ال ميكنه أن يتحقق بدون وجود 

دينامية شاملة تخدم منوه.

مع  بتكامل  آنفست»،  «إينوف  صندوق  اسرتاتيجية  وتهدف 
املنظومة الحالية، إىل تعزيز عروض التمويل واملرافقة قصد تلبية 

متطلبات السوق عىل أكمل وجه.

ويجدر التذكري بأن صندوق الضامن املركزي يف مخططه التنموي 
لفرتة 2013ـ   2016 كان قد قرر إنشاء صندوق مخصص لرأسامل 
ضامن  مجاالت  يف  خربته  وبحكم  الناشئة.  واملقاوالت  املجازفة 
رأسامل املجازفة وضامن قروض الرشف، فقد اعتمد يف إطار هذه 
اآللية الجديدة مقاربة استباقية، حيث يهدف صندوق «إينوف 
األبعاد  متعددة  حلول  إيجاد  إىل  مكوناته  مبختلف  آنفست» 

ملختلف الرهانات.

الرشكات املبتكرة :رافعة للتنافسية والنمو
متثل  مبتكرة  حلول  يف  االستثامر  عىل  املقاولني  تشجيع  بهدف 
أساس اقتصاد املستقبل والتي من شأنها أن تساعد عىل تعزيز 
مفهوم  استعمل  املحيل،  اإلنتاجي  للنسيج  التنافسية  القدرة 
اإلبتكار يف أوسع معانيه (منتوج جديد، عملية جديدة، استغالل 
للسوق  وفقا  املبتكرة  التكنولوجيا  تكييف  االخرتاع،  براءات 

املغربية ...).  

ويتمحور الهدف األسايس لصندوق «إينوف آنفست» حول ضامن 
مأل  يروم  حيث  املشاريع  وحاميل  املقاوالت  متويل  استمرارية 
الفراغ املالحظ يف سلسلة متويل املراحل األوىل لخلق املقاوالت 
عىل  للحصول  كربى  صعوبات  تواجه  التي  املبتكرة،  واملشاريع 
التمويل. ويغطي الصندوق احتياجات متويل االبتكار من مرحلة 

ما قبل اإلنشاء، فاإلنشاء واالنطالق وصوال إىل مرحلة النمو.

وتشتمل تدخالت الصندوق عىل التمويل عرب قروض أو هبات، 
والتمويل عرب رؤوس األموال الذاتية.

التمويل عرب القروض: آليات تغطى احتياجات 
املقاوالت الناشئة يف مختلف مراحل حياتها

فيام يتعلق بالتمويل عىل شكل مساعدات أو قروض، فقد تم 
تصميم أربعة عروض تواكب كل مرحلة من مراحل حياة الرشكات 
الناشئة. فبالنسبة ملرحلة ما قبل اإلحداث، تصل املساعدة املالية 
املشاريع  لحاميل  تقدم  درهم،   100.000 إىل  فكرة»  «إينوف 
الراغبني يف إبراز جدوى و نجاعة مشاريعهم القامئة عىل فكرة 
مبتكرة. وقد يصل هذا املبلغ إىل 200.000 درهم يف حالة مقاولة 

محدثة من طرف شخصني عىل األقل.

أما بالنسبة ملرحلة اإلحداث، فيمكن حصول  الرشكات الناشئة، 
التي متت مواكبتها من طرف املؤسسات املعتمدة لدى صندوق 
حدود    يف  بداية»  «إينوف  رشف  قرض  عىل  املركزي،  الضامن 
250.000  درهم بالنسبة لكل حامل مرشوع و 500.000 درهم 

يف حالة مقاولة محدثة من طرف مقاولني عىل األقل. 

من  متكنت  والتي  التأسيس،  مرحلة  يف  للمقاوالت  وبالنسبة 
رأسامل  كصناديق  املستثمرين  من  متويالت  عىل  الحصول 
املجازفة، واملستثمرين املالئكة، والتي هي يف حاجة إىل سيولة 
نقدية إضافية لتمويل خزينتها، فستستفيد من تسبيقات مسرتدة 

«إينوف مجازفة» تصل إىل 2.000.000 درهم.

ملواكبة إحداث وتطوير املقاوالت املبتكرة، تم إطالق صندوق «إينوف آنفست» بتعاون بني 
صندوق الضامن املركزي ومديرية الخزينة واملالية الخارجية. ويسمح هذا الصندوق بدعم حاميل 
(األموال  املجازفة  التمويل عرب هبات وقروض الرشف وآليات رأس مال  املشاريع من خالل  

الذاتية) وكذلك القروض الذكية عىل شكل تسبيقات و قروض تشاركية.
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املصدر: صندوق الضمان املركزي

وأخريا، مينح  متويل عىل شكل قرض تشاريك «إينوف تطوير» يصل 
إىل 3.000.000 درهم للمقاوالت يف طور النمو والتي نجحت يف 

الحصول عىل متويالت من املستثمرين يف رأسامل االستثامر.

اهتامم  إثارة  األموال:  رؤوس  عرب  التمويل 
املستثمرين الخواص بتمويل املقاولة الناشئة

فيام يخص التمويل عرب رؤوس األموال ، فيهم استهداف املرحلة 
التي  املجازفة  رأسامل  مرحلة  أي  املرشوع،  من  نضجا  األكرث 
تتطلب موارد استثامرية هامة وكذا املراحل املبكرة، أي مراحل 

ما قبل اإلحداث واإلحداث. ويتم انتقاء املستفيدين من طرف 
رشكات خاصة للتدبري وذلك طبقا لسياسة استثامرية متفق عليها 

مع مستثمرين خواص وفقا لقواعد السوق.

من  التمويل  عروض  تعزيز  هو  التدخل  هذا  من  الهدف  إن 
املركزي  الضامن  صندوق  فإن  وهكذا  لالستثامر.  هياكل  خالل 
التدبري الخاص قصد إحداث صناديق  سينتقي فاعلني يف مجال 
الناشئة،  واملقاوالت  املجازفة  أموال  برؤوس  خاصة  جديدة 
الصناديق املوجودة. كام سيتم فتح املجال  وأيضا املساهمة يف 

للمستثمرين املالئكة لالستثامر املشرتك يف املقاوالت الناشئة.

نونرب  يف  املركزي،  الضامن  صندوق  قام  فقد  الصدد،  هذا  ويف 
رشكات  أو  رشكة  النتقاء  االهتامم  إلبداء  إعالن  بإطالق   ،2016
للتدبري مكلفة بهيكلة وتسيري الصناديق العمومية ـ الخصوصية 

املوجهة لتمويل املقاوالت الناشئة املبتكرة. 

وسيستند االنتقاء عىل معايري متعددة من ضمنها نوعية فريق 
إدارة الرشكة، وإسرتاتيجيتها االستثامرية باإلضافة إىل قدرتها عىل 

رفع رؤوس األموال من املستثمرين املحليني واألجانب.

ومن حيث األهداف، فإنه من املنتظرمضاعفة حصة االستثامرات 

عىل  املجازفة  ورأسامل  الناشئة  املقاوالت  متويل  آليات  برسم 

الصعيد الوطني يف أفق 2020. وبعيدا عن األرقام املرتقبة، فإن 

املقاوالت  متويل  عروض  وتعزيز  هيكلة  يف  حقا  تكمن  الغاية 

املبتكرة،  املقاوالت  من  نسيج  تطوير  و  إبراز  قصد  الناشئة 

باعتبارها  فاعال حقيقيا يف  اقتصاد املستقبل.
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لفائدة  ندوة  ينظم  امليزانية  يف  النوع  ملقاربة  االمتياز  مركز 
القطاعات الوزارية

القطاعات  مختلف  من  مسؤولون  الندوة  هذه  شارك يف  وقد 
تقديم  تم  حيث  الدولية،  املنظامت  عن  ممثلون  و  الوزارية 
التضامن  وزارة  طرف  من  املجال،  هذا  يف  املكتسبة  الخربات 
الشباب  ووزارة  الصحة،  ووزارة  االجتامعية،  والتنمية  واألرسة 
االقتصاد  ووزارة  البحري  والصيد  الفالحة  ووزارة  والرياضة، 
مقاربة  إدماج  مجال  يف  رائدة  الوزارات  هذه  وتعد  واملالية. 

النوع يف الربمجة االسرتاتيجية والتخطيط يف امليزانية. 

ترأس افتتاح هذه الندوة مدير امليزانية ورئيس لجنة القيادة 
لقجع،  فوزي  السيد  امليزانية،  يف  النوع  ملقاربة  االمتياز  ملركز 
الذي أكد يف خطابه أن مقاربة النوع يف امليزانية تشكل إحدى 
العام  التسيري  األداء يف  املبني عىل  املنطق  التي تعزز  األدوات 

من خالل التحليل والتقييم الدقيقني ألثر امليزانية عىل جميع

السكان، مع األخذ بعني االعتبار االحتياجات املتباينة.  كام أشار 
اليوم خيارا، بل رضورة من أجل  النوعي مل يعد  البعد  إىل أن 

مواكبة الوترية الرسيعة التي يعرفها إصالح املالية العامة.  

وأفاد السيد فوزي لقجع، بهذه املناسبة، أن إدماج هذه املقاربة 
يف عملية إعداد وتنفيذ امليزانية، يندرج يف إطار مجموعة من 
االنجازات واالصالحات التي شهدها املغرب يف السنوات األخرية 
يف إطار تعزيز مبادئ املساواة واالنصاف بني الجنسني، حيث 
وزارة  اهتامم  مدى  يعكس  الندوة  هذه  تنظيم  أن  إىل  أشار 
االقتصاد واملالية بأهمية إدراج مقاربة النوع يف إعداد وتحليل 
امليزانيات القطاعية. كام أكد عىل أهمية هذا اللقاء مع مسؤويل 
القطاعات الوزارية، الذي من شأنه التحسيس والتواصل حول 

الرؤية االسرتاتيجية الجديدة للمركز وأنشطته املستقبلية. 

بني  للمساواة  املتحدة  األمم  هيئة  ممثلة  نوهت  جهتها،  من 
الجنسني ومتكني املرأة يف املكتب متعدد التمثيليات يف املغرب 
امليزانيات  توافق  أسس  بإدراج  رحيوي،  ليىل  السيدة  العريب، 

مع االسرتاتيجيات والربامج القطاعية املرتكزة عىل النتائج. كام 
أشادت باملستجد الذي جاء به الفصل 39 من القانون التنظيمي 
لقانون املالية، والذي ينص عىل رضورة وأهمية إدراج املساواة 
بني الجنسني يف جميع مراحل هذه العملية. وأوضحت السيدة 
طرف  من  املبذولة  الجهود  مبأسسة  يتعلق  األمر  أن  رحيوي 
الحكومة املغربية ووزارة االقتصاد واملالية، بصفة خاصة، منذ 
سنة 2002، من أجل تنفيذ مبادئ املقاربة النوعية يف امليزانية.  

واعتربت املسؤولة األممية، أن مقاربة النوع يف امليزانية تنسجم 
الذي  املالية  لقانون  التنظيمي  القانون  مبادئ  مع  تام  بشكل 
يعترب أداة لضامن فعالية وجودة النفقات العمومية، من خالل 

مراجعة األولويات واالستعامل الجيد للموارد املتاحة. 

التي  بنعيل،  نادية  للسيدة  مناسبة  كذلك  الندوة  وقد شكلت 
يف  النوع  ملقاربة  االمتياز  ملركز  وطنية  مديرة  حديثا  عينت 
امليزانية، لتقديم االسرتاتيجية الجديدة للمركز، وهي اسرتاتيجية 
تجمع العديد من الرشكاء والفاعلني، وترتكز عىل أربع محاور، 
وهي : الدعم املؤسيس وتعزيز قدرات املركز؛ والتأطري واملواكبة 

نظم مركز االمتياز ملقاربة النوع يف امليزانية، التابع لوزارة االقتصاد واملالية، يوم األربعاء 8 فرباير 
2016 بالرباط، ندوة حول نتائج تجارب القطاعات الوزارية التي أدمجت مقاربة النوع ضمن 
ميزانياتها لسنة 2017. وتندرج هذه الندوة ضمن الهدف الذي رسمته وزارة االقتصاد واملالية 
واملتمثل يف تنفيذ املقتضيات القانونية التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون 

املالية. كام يندرج يف إطار الدينامية االسرتاتيجية الجديدة التي يعرفها هذا املركز.
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املصدر: مركز االمتياز ملقاربة النوع في امليزانية

وتطوير الهندسة يف مجال مقاربة النوع يف امليزانية؛ والنهوض 
بهذه املقاربة عىل املستوى الوطني والدويل وتحقيق االنصاف 

واملساواة عىل أسس علمية. 

كام أكدت السيدة بنعيل أن الهدف الرئييس للدينامية االسرتاتيجية 
الجديدة التي يعرفها املركز يتجىل يف تقوية إشعاع املركز عىل 
ملأسسة  جديدة  دينامية  وإطالق  والدويل،  الوطني  املستوى 
البعد النوعي يف التخطيط، وإعداد السياسة العامة للميزانية مع 
استهداف جميع رشائح السكان وتنزيل مقاربة النوع يف امليزانية 

عىل املستوى اإلقليمي يف إطار تنفيذ الجهوية املتقدمة. 

االمتياز ملقاربة  األوىل إلنشاء مركز  النواة  أن  بالذكر،  والجدير 
النوع يف امليزانية انطلقت خالل املؤمتر الدويل رفيع املستوى 

النوع يف امليزانية، الذي انعقد يف مراكش يومي  حول مقاربة 
9 و10 من نونرب 2012. ويعترب هذا املركز، الذي يهتم بإعداد 
الخربة  من  سنوات  عرش  من  ألكرث  تتويجا  املعارف،  وتبادل 
إصالح  يف  رئيسيا  عامال  يعد  كام  املجال.  هذا  يف  املغربية 
االمتالك  إىل  يهدف  حيث  املالية،  لقانون  التنظيمي  القانون 
الجيد للربمجة والتخطيط الذي يدمج البعد النوعي يف برامج 
استعامل  طريق  عن  وذلك  واملؤسسات،  الوزارات  ومشاريع 
مؤرشات األداء كوسيلة لتتبعها وتنفيذها. ويعترب كذلك مركزا 
امليزانية  النوع يف  مقاربة  املغربية يف مجال  التجربة  لتحصيل 
وكذا  الجيدة  واملامرسات  والخربات  املعرفة  تبادل  خالل  من 

مصدرا للخربة الفنية املعرتف بها دوليا.
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متويالت جديدة لفائدة مرشوع القطار فائق الرسعة

البنك االسالمي للتنمية : متويل مرشوع إنشاء 
فائق  القطار  لخط  سككية  محطات  ثالث 

الرسعة
جرت يومه الخميس 15 دجنرب 2016 مراسيم التوقيع بني وزرارة 
للتنمية  اإلسالمي  للبنك  اإلقليمي  واملكتب  واملالية  االقتصاد 
بالرباط عىل اتفاقيات التمويل الخاصة مبساهمة البنك يف متويل 
والقنيطرة  طنجة  مبدن  سككية  محطات  ثالث  إنشاء  مرشوع 
والدار البيضاء لخط القطار فائق الرسعة طنجة – الدار البيضاء 

مبلغ إجاميل يناهز 980 مليون درهم (101 مليون دوالر). 

محمد  السيد  املغريب  الجانب  عن  التوقيع  حفل  ترأس  وقد 
الخليع،  ربيع  السيد  بحضور  واملالية،  االقتصاد  وزير  بوسعيد، 
املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية. أما عن جانب 
سيدي  السيد  الحفل  هذا  ترأس  فقد  للتنمية،  اإلسالمي  البنك 
اإلسالمي  للبنك  اإلقليمي  املكتب  مدير  الطالب،  ولد  محمد 

للتنمية بالرباط. 

كلمة  املناسبة  بهذه  واملالية  االقتصاد  وزير  السيد  ألقى  وقد 
شكر فيها السيد سيدي محمد ولد الطالب عىل العناية الخاصة 
االقتصادية  التنمية  لدعم  للتنمية  االسالمي  البنك  يوليها  التي 
مشاريعها  متويل  خالل  من  املغربية  باململكة  واالجتامعية 

اإلمنائية. 

محطات   3 إنشاء  مرشوع  أهمية  عىل  الوزير  السيد  أكد  كام 
سككية لخط القطار فائق الرسعة طنجة – الدار البيضاء املمول 
النمو   دعم  يف  بالغة  أهمية  يكتيس  والذي  البنك  طرف  من 
طاقة  وخلق  السكيك  النقل  منظومة  تطوير  عرب  االقتصادي 

استيعابية إضافية لتسهيل حركة نقل البضائع عىل هذا املحور.

بالعالقات  الطالب،  السيد سيدي محمد ولد  أشاد  ومن جهته 
املمتازة القامئة بني البنك اإلسالمي للتنمية واململكة  املغربية، 
مركزا عىل حرص البنك املستمر عىل املساهمة يف متويل املشاريع 
وعىل  واالجتامعي  واالقتصادي  اإلمنايئ  الطابع  ذات  املغربية 
االستعداد الدائم للمكتب االقليمي للبنك بالرباط لتحقيق هذا 

املسعى.

متعددة  مالية  مؤسسة  للتنمية  اإلسالمي  البنك  فإن  للتذكري، 
األطراف، أنشئت سنة 1975 بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون 

اإلسالمي بهدف دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتامعي.

الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي: 
متويل إضايف ملرشوع القطار فائق الرسعة  

بني  التوقيع  مراسيم   2016 دجنرب   22 الخميس  يومه  وجرت 
اململكة املغربية والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي 
عىل اتفاقيتي الضامن والقرض املتعلقتني مبساهمة هذا الصندوق 
بتمويل إضايف ملرشوع القطار فائق الرسعة طنجة – الدار البيضاء 

بحوايل 1.6 مليار درهم.

وترأس حفل التوقيع، عن الجانب املغريب، السيد محمد بوسعيد، 
الخليع،  ربيع  محمد  السيد  بحضور  واملالية  االقتصاد  وزير 
املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أما عن جانب 
الصندوق العربـي لإلمناء االقتصادي واالجتامعي، فقد ترأس هذا 
الحفـل السيـد عبد اللطيف يوسف الحمد، املدير العام رئيس 

مجلس إدارة هذه املؤسسة .

وقد ألقى السيد وزير االقتصاد واملالية بهذه املناسبة كلمة شكر 
فيها السيد املدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق عىل العناية 
الخاصة التي يوليها الصندوق لدعم التنمية االقتصادية واالجتامعية 

باململكة املغربية من خالل متويل مشاريعها اإلمنائية.

كام أكد عىل أهمية إنشاء محطتي الرباط-أكدال والرباط-املدينة 
لخط القطار فائق الرسعة الذي يندرج يف إطار جهود اململكة الرامية 
إىل تحديث البنية التحتية ملنظومة النقل السكيك من خالل االرتقاء 
بالبنية الوظيفية واالجتامعية للمحطات السككية مبا يتناسب مع 
الولوج إىل عهد الرسعة الفائقة ومواكبة االرتفاع املتوقع يف نشاط 

نقل املسافرين خاصة عىل محور طنجة- الدار البيضاء.

ومن جهته، أشاد السيد عبد اللطيف يوسف الحمد، املدير العام 
رئيس مجلس إدارة الصندوق العريب لإلمناء بالعالقات املمتازة 
الصندوق  اهتامم  عىل  مركزا  واملغرب،  الصندوق  بني  القامئة 
املستمر واملتزايد بتمويل املشاريع املغربية ذات الطابع اإلمنايئ 

واالقتصادي واالجتامعي.

لإلشارة، فإن الصندوق العريب لإلمناء مؤسسة مالية عربية، أسست 
سنة 1971 ملساعدة الدول العربية عىل تنمية اقتصادياتها عن 
طريق مدها بالقروض واملعونات الفنية والدعم املؤسيس. وقد 
ناهزت تدخالت الصندوق باملغرب، خالل الفرتة 2015-2012، 
حوايل 8 مليار درهم، همت قطاعات حيوية لالقتصاد الوطني 
خصوصا الطرق السيارة واملوانئ والسدود ومياه الرشب والري 

والنقل السكيك.

الثاين من شهر دجنرب،  النصف  الرسعة دفعة جديدة خالل  فائق  القطار  تلقى مرشوع 
وذلك من خالل التوقيع عىل اتفاقيتي متويل، األوىل مع البنك االسالمي للتنمية والثانية 

مع الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي. 

املصدر: مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية
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الصدق املوازين والصدق املحاسبي
من بني املبادئ املالية التي تحكم املالية العمومية والتي تضمنتها الرتسانة القانونية املغربية 
نتائج مطالب  الذي يعترب أحد  الصدق  السنوات األخرية، نجد مبدأ  مبختلف درجاتها يف 
املعارضة الربملانية وعرف تطوره يف كنف القضاء الدستوري وما زال يتطور بفعل تنامي 

األبعاد الحقوقية واالجتامعية للاملية العمومية .
بقلم السيد محمد البقايل

تحفل الكتلة الدستورية للاملية العمومية مبجموعة من املبادئ 
تحكم  عامة،  مبادئ  بني  ما  تتنوع  الدستورية،  القيمة  ذات 
عموم األنشطة املالية العمومية، ومبادئ أخرى خاصة، ترتبط 

إما باملوارد العمومية، أو بامليزانية.

يف  عريقة، ضاربة  مبادئ  بني  العمومية  املالية  مبادئ  وتجمع 
عمق التاريخ املايل العمومي، ومبادئ أخرى حديثة العهد، مل 
املطالب  وقع  تحت  إال  الدستورية،  الكتلة  ضمن  مكانا  تجد 

الحقوقية والسياسية.

جسام  ليست  الدستورية،  حمولتها  ورغم  املبادئ،  وهذه 
العمومية  املالية  كانت  فإذا  ومكتملة.  تامة  مبرجعية  مستقرا 
األنظمة  بتطور  وجزرا،  مدا  الدولة،  كنف  يف  وتتطور  ترتعرع 
السياسية وقيم الدميقراطية ومستوى النمو االجتامعي والتنمية 
هي  العمومية  املالية  بهذه  املتعلقة  املبادئ  فإن  االقتصادية، 
ومستوى  الدستورية  التجارب  نضج  لتعكس  تتطور  بدورها 

مأسسة عالقات السلط وتوازنها.

مطالب  وقع  تحت  نشأ  العهد،  حديث  ملبدإ  هنا  سنتطرق 
ومازال  الدستوري  القضاء  كنف  يف  وتطور  الربملانية  املعارضة 
للاملية  واإلجتامعية  الحقوقية  األبعاد  تنامي  بفعل  يتطور 

العمومية ليكرس موقعه ضمن ترسانة القانون الوضعي.

والحديث هنا عن مبدإ الصدق، صدق معطيات وأرقام املالية 
العمومية، هذا املبدأ الذي تكمن قيمته يف ارتباطه بحق دستوري 
واملواطنني حق  «للمواطنات  الدستور:  من   27 للفصل  يستند 
العمومية  اإلدارة  املوجودة يف حوزة  املعلومات  الحصول عىل 

واملؤسسات املنتخبة والهيئات املكلفة مبهام املرفق العام».

مقاربتنا ملبدإ الصدق املايل واملوازين، ستتم من خالل رصد ظهوره 
واقتفاء مسار تطوره، يف ثنايا االجتهادات القضائية أو يف العمل 
الترشيعي (مطلب أول). عىل أن نقوم  يف مطلب ثان بالبحث يف 

مضمونه ومتحيص قيمته العملية  وبسط معامل أزمته.

املطلب األول: ظهور وتطور مبدأ الصدق
يف أطروحته عن أصول تطور التصويت عىل ميزانية الدولة بفرنسا 
وانجلرتا، لسنة 2005، يرى الباحث ألكسندر كويك1 أن الصدق 
ليس موضوعا جديدا متاما، إذ لطاملا طعنت املعارضة الربملانية يف 
صدقية تدخالت الجهاز التنفيذي، وهو األمر الذي سبق وأقره 
البارون لويس وزير املالية الفرنيس2 ، الذي اعرتف بأنه مل يتم قط 
تقديم ميزانية صادقة وكاملة للجهاز الترشيعي، متكنه من نظرة 

شاملة وتعرفه عىل املبالغ الحقيقية للموارد والنفقات.

ورغم عراقة املطالبة الداعية العتامده، تأخر مبدأ الصدق كثريا 
مساهمة  ورغم  الدستورية.  الكتلة  ضمن  له  موقع  إيجاد  يف 
املطالب  ضغط  ورغم  باملبدأ،  االعرتاف  يف  القضايئ  االجتهاد 
التتويج  غمرة  أن  إال  دستورية،  ملرتبة  رقته  التي  الحقوقية 
الدستوري رسعان ما تراجعت بفعل انتقادات زجت باملبدإ يف 
أزمة حقيقية، اضطر معها القضاء الدستوري لالعرتاف بغموض 

املبدإ ونسبية الدفع به.

النشأة القضائية ملبدإ الصدق 
بالرجوع للقانون املقارن، نجد املرشع الفرنيس يعتمد املبدأ يف 
قانونه التنظيمي للاملية3، اعتامد جاء تتويجا للمالحظات التي 
لتنفيذ  مراقبته  مبناسبة  يبديها  الفرنيس  املايل  القضاء  فتئ  ما 
قوانني املالية السنوية وهو األمر الذي مل يجد نفس الصدى عند 

املجلس الدستوري الفرنيس4.

(1)    Alexandre GUIGUE, « Les origines et l’évolution du vote du budget de l’état en France et en Angleterre », Thèse pour le doctorat en droit présentée et soutenue publiquement le 9 décembre 2005. 
(2)    Le baron Louis dans son rapport présenté au Roi sur la situation des finances au 1er avril 1814, et sur les budgets des années 1814 et 1815. 
(3)   L’article 32 érige la sincérité en principe budgétaire - « les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations 

disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler »
(4)   Il convient de citer, par exemple, les transferts opérés entre le budget général et le budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) par la loi de finances pour 1995, critiqués par la haute juridiction 

financière mais non par le Conseil constitutionnel (décision n° 94-351 DC du 29 décembre 1994), ou bien les reports de crédits réalisés par la loi de finances rectificative pour 1998, à l’égard desquels la Cour 
des comptes se montre plus exigeante que le juge constitutionnel (décision n° 98-406 DC du 29 décembre 1998).

منبر حر
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إن هذا األمر قد يجد ما يربره بالنظر إىل تباين منظور عمل كل 
مؤسسة. فإذا كان تقدير القضاء الدستوري لصدق قانون املالية 
القضاء  فإن  للميزانية،  التوقعي  الطابع  عىل  ويرتكز  ينطلق 
يف  أساسا  ويبت  ينظر  وطأة،  أكرث  أحكامه  تكون  والذي  املايل 

الحسابات.

قانون  بشأن  الفرنيس،  الدستوري  املجلس  قرار  اعتبار  وميكن 
مالية 1983، أول قرار يؤسس ملبدإ الصدق، لكن دون اإلشارة 

للمصطلح برصيح العبارة5.

غري أنه وتحت وقع املطالب الربملانية امللحة وإرصار الربملانيني 
لدى  به  الدفع  يف  ترددهم  وعدم  الصدق  مببدإ  الرقي  عىل 
القضاء الدستوري، سيعرف املبدأ طفرة مهمة، جعلت املجلس 
الدستوري الفرنيس، يف قرار له سنة 1984 بشأن قانون املالية 
السنوي6، يعتد باملبدإ يف إحدى حيثياته حتى وإن مل يرثه أحد 

من األطراف. 

سنة 1993، ومع تنامي املطالب الربملانية واملعارضة خاصة التي 
دأبت عىل اتهام الحكومة باملناورة يف تقديم تحمالت وموارد 
الدولة7، سيعجل القضاء الدستوري باالعرتاف باملبدإ 8، حيث 
وسيلة  السنوي وصار  املالية  قانون  للطعن يف  به  يعتد  أصبح 

لتقييم قوانني املالية السنوية9.

بعد هذا التكريس القضايئ، جاء دور املرشع ليجد مبدأ الصدق 
التنظيمي  القانون  من   32 املادة  خالل  من  للترشيع  طريقه 
لقانون املالية التي نصت عىل أن: «قوانني املالية تقدم بشكل 
الصدقية  هذه  تقيم  الدولة.  ونفقات  موارد  مجموع  صادق 
أن  منطقيا  ميكن  التي  والتوقعات  املتاحة  للمعلومات  بالنظر 

تفرزها»

املجلس  عىل  تلقائيا  تعرض  التنظيمية  القوانني  أن  ومبا 
الدستوري، شكل هذا األمر فرصة لتدقيق املبدإ. فبعد مجموعة 
من الحيثيات، أكد املجلس الدستوري الفرنيس أن اعتبار قانون 
تغليط  بنية  يتسم  عندما  الصدق  بعيب  مشوبا  أويل  مالية 

الخطوط الكربى للتوازن التي يحددها هذا القانون.

إسهام القضاء الدستوري املغريب
من  بد  ال  املغريب،  الدستوري  القضاء  ملساهمة  اإلشارة  قبل 
يف  الصدق  إشكالية  إثارة  يف  الربملانية  املعارضة  بدور  التذكري 

املناقشات الربملانية والدفع به لدى القضاء الدستوري.

لكن العبارات التي استعملت مل تهتد لكلمة «صدق»  وبقيت 
استنكارية. ولعل أبرزها تلك الواردة يف الطعن الذي قدمه عدد 
 15 املادة  وبالضبط   ،10  2002 مالية  قانون  حول  النواب  من 
باملساس  يتعلق  فريدا  دفعا  بصددها  النواب  أثار  منه، حيث 
هذا  لكن  فيه.  الواردة  واألرقام  املالية  قانون  «جدية»  مببدإ 
الدفع مل يحظ ببحث املجلس الذي مل يعره اهتامما يف حيثيات 

الجواب الذي قدمه آنذاك.

سنة 2014، سيحرز القضاء الدستوري املغريب، هو اآلخر، سبقا 
متميزا باعتداده مببدإ الصدق. فعىل شاكلة نظريه الفرنيس، نجد 
املجلس الدستوري املغريب، يتبنى مبدأ الصدق دون اإلشارة إليه 

برصيح العبارة.

له  قرار  ويف   ،2014 مالية  قانون  دستورية  بحث  فبمناسبة 
بشأن املأخذ املتعلق مبخالفة املادة 36 من قانون مالية 2014 
االعتامدات  صدق  يف  الدستوري  املجلس  بحث  للدستور، 
الحقيقية لتغطية النفقات املتعلقة باملداخيل التي تعترب نفقات 

عمومية كسائر النفقات.

الطعن  بحث يف صحة  قد  الدستوري  املجلس  يكون  وبقراره، 
معتدا  النواب،  مجلس  أعضاء  من  عضوا   120 به  تقدم  الذي 
بصدق التقديرات الذي ال يعدو كونه جزءا ومكونا من مكونات 

مبدإ الصدق.

التكريس القانوين ملبدإ الصدق
لالجتهادات  واستجابة  الدستورية  الحقوقية  للمطالب  تتويجا 
القضائية املغربية واملقارنة، وجد مبدأ الصدق، وبقوة، مكانا له 
ضمن الكتلة الدستورية، من خالل مواد متاثلت صياغتها عىل 

مستوى الدولة والجامعات الرتابية.

(5)    La décision n° 82-154 DC du 29 décembre 1982 portant sur la loi de finances pour 1983 peut être considérée comme la première décision du Conseil constitutionnel fondant le principe de sincérité, sans 
toutefois que le terme lui-même ne soit employé, le Conseil évoquant la clarté des comptes de l’Etat et le contrôle efficace du Parlement.

(6)  «Le principe de sincérité des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale», note de synthèse du service des études juridiques, les documents de travail du sénat, série études juridiques, 
n° ej 1 octobre 2006.

(7)   Dans son commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n°94-351 DC du 29 décembre 1994 qui consacre le principe de sincérité budgétaire, M. Philip rappelle que, « depuis longtemps, l’opposition 
accuse le Gouvernement de manipulation dans la présentation des charges et des ressources de l’Etat », PHILIP (L.), Décision n°97-395 DC, 30 décembre 1997, RFDC, n°33, 1998, p. 162.

(8)   C’est néanmoins en 1993, avec sa décision n° 93-320 DC du 21 juin 1993, que le Conseil constitutionnel, acceptant d’examiner le grief d’insincérité des chiffres contenus dans la loi de finances rectificative pour 
1993 - les requérants contestaient l’évaluation des recettes de privatisation -, se réfère, pour la première fois, à « la sincérité des chiffres contenus dans la loi ». La sincérité devient un instrument d’évaluation 
constitutionnelle des lois de finances.

(9)  « Considérant qu’il est soutenu par les sénateurs, auteurs de la première saisine, que l’inscription en recettes du budget général de 1993, pour un montant de 18 milliards de francs du produit d’opérations de 
cession au secteur privé par l’Etat d’entreprises du secteur public, méconnaît la règle posée à l’article 16 de l’ordonnance du 2 janvier 1959, selon laquelle les recettes sont prises en compte au titre du budget 
de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées, altérant ainsi la sincérité des chiffres contenus dans la loi ». Décision n°93-320 DC, 21 juin 1993, Rec. p. 146. 

(10) عريضة اإلحالة املسجلة يف 27 ديسمرب 2001 التي يطلب مبقتضاها 97 عضوا مبجلس النواب من املجلس الدستوري الترصيح بعدم مطابقة املواد 6 و15 و45 و47 من قانون املالية رقم 01-44 لسنة 2002 للدستور وبأن الحكومة أساءت استعامل 
الفصل 51 من الدستور، األمر الذي يستوجب الترصيح بالتايل بعدم مطابقة قانون املالية لسنة 2002 للدستور.
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يف هذا اإلطار، نصت املادة العارشة من القانون التنظيمي لقانون 
مجموع  صادق  بشكل  املالية  قوانني  «تقدم  أنه  عىل  املالية 
تكاليف وموارد الدولة، ..» وصدق مجموع املوارد والتكاليف 
وهو  املعتمدة،  واملعطيات  املقدمة  التقديرات  بصدق  رهني 
التزام يقتيض من الجهاز الحكومي تقديم قوانني مالية تعكس، 
األمر  إن هذا  الدولة.  بشكل صادق، مجموع موارد وتكاليف 
واإلحصائيات  املعلومات  تدقيق  عىل  بالحرص  الحكومة  يلزم 

وتوخي الحذر يف التعامل مع املؤرشات والفرضيات.

يف هذا اإلطار، نص القانون التنظيمي للاملية يف مادته العارشة 
عىل أن تقييم صدق مجموع موارد وتكاليف الدولة يتم بناء 
عىل املعطيات املتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي ميكن أن 

تنتج عنها.

عىل املستوى الرتايب، نصت القوانني التنظيمية للجامعات الرتابية 
عىل مقتضيات مامثلة11. هكذا، نصت املادة 165 من القانون 
بشكل  الجهة  ميزانية  «تقدم  أنه:  عىل  للجهات،  التنظيمي 
تقييم صدقية هذه  ويتم  وتكاليفها.  مواردها  صادق مجموع 
إعدادها  أثناء  املتوفرة  املعطيات  عىل  بناء  والتكاليف  املوارد 

والتوقعات التي ميكن أن تنتج عنها».

للعامالت  التنظيمي  القانون  يف  نجدها  املقتضيات  نفس 
واألقاليم، الذي نص يف مادته 144: «تقدم ميزانية العاملة أو 
اإلقليم بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها. ويتم تقييم 
صدقية هذه املوارد والتكاليف بناء عىل املعطيات املتوفرة أثناء 

إعدادها والتوقعات التي ميكن أن تنتج عنها».

أيضا، القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجامعات نص يف 
مادته 152 عىل: «تقدم ميزانية الجامعة بشكل صادق مجموع 
مواردها وتكاليفها. ويتم تقييم صدقية هذه املوارد والتكاليف 
التي  والتوقعات  إعدادها  أثناء  املتوفرة  املعطيات  عىل  بناء 

ميكن أن تنتج عنها».

املطلب الثاين: مضمون وقيمة مبدإ الصدق
قبل الخوض يف القيمة العملية ملبدإ الصدق، نشري إىل الغياب 
تطبيقاته  وتحليل  تجلياته  املبدإ ورصد  دراسة  للفقه يف  املثري 

مبناسبة  إال  املبدإ  عىل  الضوء  تسليط  يتم  ال  حيث  العملية، 
مجهر  عىل  املالية  قوانني  إحالة  مبناسبة  تثار  التي  الدفوعات 

القضاء الدستوري.

مع  تقدم  التي  للوثائق  الفقهية  النظرية  الدراسات  افتقاد  إن 
يعرتي  الذي  الغموض  لنوع من  أفىض  املالية،  قوانني  مشاريع 
حيث  املوازنية،  املبادئ  بباقي  وارتباطاته  الصدق  مبدإ  أبعاد 
أصبحنا نتحدث عن مبدإ نسبي مبعامل غري واضحة زجت به يف 

أزمة عملية.

يف هذا املطلب الثاين، وبعد رصد تطور مبدإ الصدق وارتقائه 
من مرتبة املطلب السيايس ملصاف الكتلة الدستورية، نتطرق  
القائل  الطرح  بتفنيد  بداية  العملية،  وقيمته  املبدإ  ملضمون 
بتناقض الصدق مع اعتامد الفرضيات ثم بالتمييز ما بني الصدق 
التي  النسبية  املوازين والصدق الحسايب، ثم الختم بالبحث يف 
باتت تعرتي املبدأ ومعامل األزمة التي تالقيها تطبيقاته العملية 

أمام القضاء الدستوري.

التوفيق بني مبدأ الصدق املايل والعمل بالفرضيات

تعترب الفرضيات املالية مبثابة مقدمات رضورية لبناء توازنات 
االسترشافية.  وبرامجه  التوقعية  لطبيعته  بالنظر  املالية  قانون 
املالية واالقتصادية واقعية  الفرضيات  ويشرتط أن تكون هذه 
يجعلها  األمر  وهذا  للتربير،  قابلة  تكون  وأن  مصطنعة  وغري 
االجتهاد  أكده  ما  وهو  واملراجعة  للتحيني  قابلة  مقدمات 

القضايئ الدستوري.

عىل مستوى القانون التنظيمي لقانون املالية، نجد التأكيد عىل 
يف  السنوي  املالية  قانون  مرشوع  إعداد  يف  الفرضيات  اعتامد 

مناسبتني:

التي  املالية  لقانون  التنظيمي  القانون  من  التاسعة  املادة   •
أشارت إىل اعتامد إعداد مرشوع قانون املالية السنوي عىل 
الفرضيات، هذه الفرضيات التي يتم عىل أساسها أيضا تحديد 
الرصيد املتوقع للميزانية: «يحدد رصيد امليزانية املتوقع، عىل 
الخصوص، بناء عىل الفرضيات التي يتم عىل أساسها إعداد 

مرشوع قانون املالية للسنة».

(11)   املادة 144 من القانون التنظيمي رقم 14. 112 املتعلق بالعامالت واألقاليم الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015 (ج ر عدد 6380  بتاريخ 23 يوليوز 2015) وكذا املادة 152 من القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجامعات والصادر بتاريخ   7 
يوليوز 2015 (ج ر 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015).
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عىل  الخامسة،  املادة  من  الثانية  الفقرة  أشارت  جانبها  من   •
أن الربمجة املوازنية لثالث سنوات، تهدف أساسا إىل تحديد 
تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة عىل مدى ثالث سنوات 
فرضيات  باعتامد  إال  يتحقق  أن  ميكن  ال  الذي  األمر  وهو 

اقتصادية ومالية، واقعية ومربرة.

يف فرنسا شكل صدق فرضيات التقييم، نقطة من بني النقاط 
التي تم الطعن مبوجبها  يف قانون مالية 2016، حيث تم الدفع 
بانعدام الصدق بالنظر للتوقعات االقتصادية املعتمدة (نسبة 

فرضية التضخم املرتفعة).

عند بته يف هذا الطعن، انطلق املجلس الدستوري الفرنيس من 
التذكري باملبدإ الذي سبق وأقره عند بحثه يف قانون مالية 2013 
والذي مفاده أن صدق قانون املالية للسنة يقاس بوجود نية 
مبيته لخلط املعامل الكربى للتوازن الذي يحدده هذا القانون12. 
وخلص إىل اإلقرار بصدق قانون املالية لسنة 2016، رغم فرضية 

التضخم املرتفعة وذلك لعدم وجود تلك النية13.   

التمييز ما بني الصدق املوازين والصدق املحاسبي

املحاسبي  والصدق  املوازين  الصدق  بني  ما  الخلط  عدم  يتعني 
الذي رأى النور أوال. لقد نصت الفقرة األخرية من املادة 31 من 
املحاسبي  الصدق  مبدإ  عىل  املالية  لقانون  التنظيمي  القانون 
حيث أكدت عىل أنه : «يجب أن تكون حسابات الدولة مطابقة 
ولوضعيتها  لرثوتها  حقيقية  صورة  وتعكس  وصادقة  للقانون 

املالية». وهو األمر الذي نجده أيضا لدى املرشع الفرنيس14.

كام أشارت الفقرة الثالثة من املادة 33 من القانون التنظيمي 
منه  جعلت  حيث  املحاسبي  الصدق  ملبدإ  املالية  لقانون 
املحاسبون  «يتكلف   : العموميني  املحاسبني  عاتق  عىل  التزاما 
العموميون مبسك وإعداد حسابات الدولة والسهر عىل احرتام 
املبادئ والقواعد املحاسبية من خالل التأكد عىل الخصوص من 
التسجيالت املحاسبية واحرتام املساطر وجودة  احرتام صدقية 

الحسابات العمومية».

الدولة ومطابقة  غري أن مسألة اإلشهاد عىل صدقية حسابات 
اختصاص  من  تبقى  املحاسبية  واملساطر  للقواعد  تسجيالتها 
من  األخرية  الفقرة  تنص  حيث  للحسابات،  األعىل  املجلس 
قيام  عىل  املالية  لقانون  التنظيمي  القانون  من   31 املادة 
املجلس بالتصديق عىل مطابقة حسابات الدولة للقانون وعىل 

صدقيتها.

قانون  تقديم  مبناسبة  تتم  املحاسبي  التصديق  عملية  إن 
الربملان  عىل  للحسابات  األعىل  املجلس  يحيل  حيث  التصفية، 
التقرير حول تنفيذ قانون املالية والترصيح العام للمطابقة بني 
الحسابات الفردية للمحاسبني والحساب العام للمملكة، وهذا 
طبقا للفقرة األخرية من املادة 66 من القانون التنظيمي لقانون 

املالية.

رقم  املرسوم  من   148 املادة  تنص  الرتايب،  املستوى  وعىل 
نظام  واملتعلق بسن   ،2010 يناير   3 يف  الصادر   ،2.09.441
للمحاسبة العمومية للجامعات املحلية ومجموعاتها عىل أنه: 
«يجب أن يكون حساب الجامعة املحلية أو املجموعة صحيحا 

وصادقا، سواء من حيث املداخيل أو من حيث النفقات..»15.

أزمة مبدأ الصدق املايل واملوازين

إن صدق امليزانية ال يعتمد بصفة مطلقة وثابتة، إذ أن تقديره 
يخضع للمتغريات التي وظفت لبناء الفرضيات املوازنية وتحديد 
امليزانية،  صدق  تقييم  فمسألة  لهذا،  بها.  املرتبطة  الربمجة 
باملعطيات  ترتبط  نسبية  مسألة  تبقى  والتكاليف،  املوارد  أي 
لقانون  والتحضري  اإلعداد  مسلسل  واكبت  التي  وبالظرفية 
املالية وبالتوقعات والفرضيات التي تم بناؤها. أما مسألة تقييم 
مهمة  توكل  قانونية  مسألة  فتبقى  الدولة،  حسابات  صدقية 

االضطالع بها للمجلس األعىل للحسابات16.

هكذا، نصت الفقرة األخرية من املادة 31 من القانون التنظيمي 
للحسابات  األعىل  املجلس  «يقوم   : أنه  عىل  املالية  لقانون 
بالتصديق عىل مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها17. 

(12)  « La sincérité de la loi de finances de l’année se caractérise par l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre qu’elle détermine », décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de   
finances pour 2013, cons. 8.

(13) Commentaire Décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015, Loi de finances pour 2016. «http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2015725DC2015725dc_ccc.pdf» 
(14) L’article 27 de la LOLF, disposant dans son dernier alinéa que « les comptes de l’Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière »

(15)  الجريدة الرسمية  عدد 5811 الصادرة بتاريخ 23 صفر 1431 (8 فرباير 2010)
(16) Notes de bas de page 1, 2 et 3 citées dans les documents de travail du sénat, série   études juridiques, n° ej 1 octobre 2006.

(17)  وذلك من خالل (املادة 64 من القانون التنظيمي لقانون املالية):
      • ا ملوافقة عىل حساب النتيجة للسنة التي تم فيها تنفيذ قانون املالية؛

      • رصد النتيجة املحاسبية للسنة يف حصيلة الحسابات؛
      • املصادقة عىل االعتامدات اإلضافية املفتوحة؛

      • إثبات التجاوزات لالعتامدات املفتوحة واإلذن بتسويتها وفتح االعتامدات الرضورية لذلك مع تقديم اإلثباتات الالزمة لذلك.
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أنه  إال  به،  الدفع  إمكانية  تطور  ورغم  الصدق  فمبدأ  هكذا، 
يبقى مبدأ غري دقيق. فكلمة صدق تبقى بدورها غري محددة 
سوء  عند  يطرح  وقد  باملعطيات  الصدق  يرتبط  فقد  املعامل، 
التقدير والتقييم كام قد يثار عند الخطإ يف األرقام أو الفتقاد 

الوضوح يف تقديم قانون املالية.

مالية  قانون  مرشوع  دستورية  يف  بته  ومبناسبة   ،1998 سنة 
ملبدإ  النسبي  الطابع  الفرنيس  الدستوري  املجلس  أكد   ،1998
رغم  الصدق،  مسألة  بإثارة  قراره  يف  يعتد  مل  حيث  الصدق، 
عدم  ذريعة  تحت  تقدميه  تم  الذي  الطعن  بوجاهة  اعرتافه 
الصدق. وهو األمر الذي حفز الفقه آنذاك للحديث عن قصور 
لعدم صدق أو «عدم صدق» ال ينهض ذريعة يعتد بها لقبول 

  . «insincérité insuffisante» الطعن

إن هذا الغموض الذي يكتنف مبدأ الصدق دفع أحد الباحثني 
املجلس  لتقدير  واسعة  حرية  يرتك  مبهام  مبدأ  اعتباره  إىل 
التي  االستثناءات  لتربير  استعمله  ما  كثريا  والذي  الدستوري 
فبحجة  التقليدية19.  املوازنية  للمبادئ  الصارم  التطبيق  تطال 
عدم املساس مببدأ الصدق، تغاىض املجلس الدستوري الفرنيس 
يف عدة قرارات له سنة 1997 و 1998 عن إثارة املساس مببدإ 

  DC2000-442 قرار  ويف  هذا،  من  أكرث  بل  امليزانية  شمول 
بشأن قانون مالية سنه 2001، برر املجلس غياب تقييم مبلغ 
موارد االقرتاض وعمليات الخزينة، والذي يعترب انتهاكا رصيحا 
يناير 1959 بدعوى أن  لثاين  املالية  لقانون  التنظيمي  للقانون 

هذا اإلغفال ال ميس مببدإ الصدق20.

للطعن يف  به وحده ذريعة  واالعتداد  الصدق  مبدإ  كفاية  إن 
مرشوع قانون املالية يبقى نسبيا وال ميكن أن ينهض حجة إال 
إذا مس مضمون والنواة الصلبة لقانون املالية وميزانية الدولة، 

وسابقة من هذا القبيل مازالت مل تسجل بعد21.

إن هذا التوجه القضايئ، تم تأكيده من طرف املجلس الدستوري 
الفرنيس سنة 2012، عند بته يف الطعن املوجه لصدق قانون 
أن  مفاده  أساسيا  مبدأ  املجلس  هذا  أكد  حيث   ،2013 مالية 
صدق قانون املالية للسنة يقاس بوجود نية مبيته لخلط املعامل 
الكربى للتوازن الذي يحدده هذا القانون22، وهو املبدأ الذي 
له سنة 2015،  قرار  به يف  التذكري  املذكور عىل  املجلس  عمل 
لسنة 2016، رغم فرضية  املالية  قانون  أقر من خالله بصدق 
النية  وجود  لعدم  وذلك  وضعها  تم  التي  املرتفعة  التضخم 

املذكورة23.

(18)   Le principe de sincérité des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale « la sincérité : principe juridique contraignant ou obligation de moyens ?», les documents de travail du sénat, 
série études juridiques, n° ej 1 octobre 2006.

(19) Rémi Pellet, « Réformer la constitution financière : pour de nouveaux principes budgétaires », Revue de droit public, n°1/2 2002, p 324
(20) Rémi pellet, « commentaire des décisions du conseil constitutionnel sur la LFR pour 2000 et sur la LFI pour 2001 ». Cette Revue, n°3-2001, pp.913-946, cité par Rémi Pellet dans « Réformer la constitution 

financière : pour de nouveaux principes budgétaires » op. cit.
(21) Le principe de sincérité des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale « la sincérité : principe juridique contraignant ou obligation de moyens ? les documents de travail du sénat, 

série études juridiques, n° ej 1 octobre 2006.
(22) « la sincérité de la loi de finances de l’année se caractérise par l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre qu’elle détermine » décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances 

pour 2013, cons. 8.
(23) Commentaire Décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015 Loi de finances pour 2016. «http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2015725DC2015725dc_ccc.pdf»

18

هذا الركن فضاء مفتوح في وجه موظفي الوزارة، املقاالت الواردة فيه ال تلزم إال أصحابها.
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قراءة يف الصحف الوطنية

أولت الصحافة الوطنية خالل الفصل األول من السنة اهتامما 
لنشاط وزير االقتصاد واملالية تعكسه املقاالت الواردة والتي 
تطرقت للترصيحات التي أدىل بها السيد الوزير بشأن النتائج 
الرصف،  تحرير سعر  لسنة 2016 ومرشوع  املاكرو-اقتصادية 
نظام  إصالح  وكذا   2017 مالية  قانون  عىل  املصادقة  وتأخر 
عىل  الضوء  الصحف  بعض  سلطت  كام  املدنية.  املعاشات 
االجتامع الوزاري األول لحوار «خمسة زائد خمسة – مالية» 

الذي ترأسه السيد وزير االقتصاد واملالية.

 28/01/2017 الصادرة يف  اليوم»  «أخبار  جريدة  أوردت  فقد 
منو  نسبة  حقق  املغرب  أن  أوضح  بوسعيد  محمد  السيد  أن 
توقعات  من  بكثري  أقل  نسبة  وهي  املائة،  يف   1.6 تتجاوز  مل 
القانون املايل لسنة 2016. وقد عزا السيد الوزير هذا الرتاجع 
إىل الظرفية االقتصادية الدولية، وإىل موجة الجفاف التي عرفها 
 30 عن  يزيد  ما  منذ  نوعها،  من  األشد  كانت  والتي  املغرب، 
سنة. كام أوضح أن معدل البطالة سجل انخفاضا من 10.1 يف 
املائة إىل 9.6 يف املائة، ويف املقابل تم فقدان 73 ألف منصب 
شغل ما بني الفصل الثالث من 2015 والفصل نفسه من سنة 
2016، يف حني وصل عجز امليزان التجاري إىل 30 مليار درهم 
نتيجة ارتفاع الواردات ب9.3 يف املائة، مقابل تراجع صادرات 
االستثامرات  بخصوص  أما  املائة.  يف   5.4 بناقص  الفوسفاط 
األجنبية، فقد رصح السيد بوسعيد أنها سجلت تراجعا بنسبة 
17 يف املائة، كام أن 13 مليار درهم من هبات دول الخليج، 
التي كان مقررا أن يحصل عليها املغرب يف سنة 2016، فإنه مل 

يستخلص منها سوى 7.2 مليار درهم.  

نفس  يف  الصادر  مقالها  يف  كتبت  فقد  «الصباح»  جريدة  أما 
التاريخ  أن السيد محمد بوسعيد كشف عن مرشوع لتحرير 
سعر الرصف تدريجيا بتنسيق مع بنك املغرب، موضحا أن هذه 
الخطوة أصبحت رضورية يف ظل الظرفية االقتصادية الحالية. 
ثابت  بسعر رصف  املقبلة  املرحلة  تدبري  يصعب  أنه  أكد  كام 

واستقاللية يف السياسة النقدية وانفتاح اقتصادي، مشددا عىل 
أن املغرب يتوفر اليوم عىل نافذة جيدة للقيام بهذه الخطوة، 
التجربة  غرار  عىل  الدرهم  تعويم  عن  عبارة  تكون  لن  التي 
املرصية، وذلك بفضل مستوى احتياطات العملة الصعبة، والتي 
تغطي حاليا، حوايل سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات.

يف  الصادرة  «األخبار»  جريدة  كتبت  املوضوع،  نفس  ويف 
من  االنتقال  أن  أكد  بوسعيد  محمد  السيد  أن   31/01/2017
فيها  متحكم  بطريقة  سيتم  مرن  آخر  إىل  ثابت  رصف  نظام 
ومعقلنة ومتشاور بشأنها. كام أوضح أن هذا االنتقال سيتم عرب 
مراحل تدريجية، ستستغرق عدة سنوات، كام ستتم مواكبتها 
الوزير أن هذا االنتقال  بسياسة تواصلية مهمة. واعترب السيد 
املطمئنة،  االقتصادية  املؤرشات  إىل  بالنظر  وذلك  مهام،  بات 
خاصة يف ما يتعلق باملستوى الجيد الحتياطات العملة، وسياسة 

نقدية مدعومة ونظام بنيك قوي. 

أن   28/01/2017 يف  الصادرة  «املساء»  جريدة  أوردت  كام 
السيد محمد بوسعيد خرج عن صمته حيال ما تردد من وجود 
للمرافق  العادي  والسري  الوطني  االقتصاد  عجلة  يف  «بلوكاج» 
املالية، يف  العمومية بفعل تأخر املصادقة عىل مرشوع قانون 
سياق أزمة مفاوضات تشكيل الحكومة املقبلة، حيث  أكد أنه 
عىل الرغم من عدم وجود الحكومة فقد تم فتح االعتامدات 
الخاصة بالتسيري وأيضا نفقات االستثامر مبوجب مراسيم، وأن 
كل اإلدارات واملرافق العمومية تشتغل بصورة طبيعية إىل حني 
ستدافع  الذي  املالية  قانون  والتصويت عىل مرشوع  املناقشة 
 2016 سنة  أن  بوسعيد  السيد  وسجل  املقبلة.  الحكومة  عنه 
املجال  يف  انتظارية  عنه  ترتبت  ما  وهو  انتخابية،  سنة  كانت 
االقتصادي واملايل، وأن سنة 2017 تنطلق عىل وقع تفاؤل كبري 

بفضل أمطار الخري التي عمت ربوع البالد.

أن وزير  الصادرة يف 02/02/2017  «األخبار»  وأعلنت جريدة 
االقتصاد واملالية، السيد محمد بوسعيد، أكد عىل األثر اإليجايب 

كعادتها، تفتح مجلة املالية، من خالل هذا الركن، نافدة عىل الصحافة الوطنية، لتربز من خاللها 
اتجاهات الرأي العام تجاه أداء الوزارة. ومن أهم املواضيع التي اسّتأثرت باهتامم الصحافة يف 
الفرتة املمتدة بني فاتح يناير وأواخر فرباير 2017 تلك املرتبطة مبرشوع تحرير سعر الرصف 
وتقديم النتائج املاكرو-اقتصادية لسنة 2016 ومواضيع ذات صلة بالرضائب، املبارشة منها وغري 

املبارشة.



الوزارة في الصحافة 42

الوفاء  من  النظام  متكني  يف  املدنية  املعاشات  نظام  إلصالح 
وذلك خالل  املايل،  توازنه  والحفاظ عىل  املستقبلية  بالتزاماته 
إدارة  ملجلس  السادسة  الوالية  برسم  الثانية  للدورة  ترؤسه 
الصندوق املغريب للتقاعد نيابة عن السيد رئيس الحكومة. وأبرز 
السيد الوزير أن حصيلة تنفيذ املخطط االسرتاتيجي للمؤسسة 
إنجازها 77 يف  بلغت نسبة  الفرتة ما بني 2014-2016،  برسم 

املائة. 

أما جريدة «النهار املغربية» فقد أوردت يف مقالها  الصادر يف 
مبعية  بباريس  ترأس  بوسعيد  محمد  السيد  أن   26/01/2017
نظريه الفرنيس، السيد ميشيل سابان، أشغال االجتامع الوزاري 
االول لحوار (خمسة زائد خمسة – مالية). ويشكل هذا الحوار، 
خارجية  شؤون  لوزراء  ال12  االجتامع  خالل  عنه  أعلن  الذي 
حوار (خمسة زائد خمسة) املنعقد بطنجة يف 7 اكتوبر 2015، 
ملنطقة  املالية  القضايا  حول  التجارب  وتقاسم  للحوار  أرضية 
يف  الوزير،  السيد  وأكد  املتوسط.  االبيض  البحر  حوض  غرب 
الحوار  لتعزيز  مناسبة  كان  اللقاء  هذا  أن  للصحافة،  ترصيح 
بني بلدان هذه املجموعة، وتناول بعض الرهانات عىل الصعيد 
االقليمي والعاملي، ومنها الشفافية املالية ورضورة التزام كافة 
هذه البلدان بقواعد وتوجهات مجموعة العمل املالية، من أجل 
التصدي بفعالية لتبييض االموال ومتويل االرهاب. وأبرز السيد 
بوسعيد إرادة املغرب، تحت قيادة صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس، نرصه الله، يف املساهمة يف جهود الحفاظ عىل البيئة، 
والنقل.  الطاقة  مجايل  يف  خاصة  اململكة،  مبادرات  مستعرضا 
وإدارة  الجبايئ  التحديث  مجال  يف  املغرب  بتجربة  أشاد  كام 
االزدواج  لتجنب  اتفاقيات  عىل  التوقيع  عن  فضال  الجامرك، 

الرضيبي وحامية االستثامرات مع عدد من الدول.

اهتامم  من  كبري  قسط  عىل  الرضائب  مادة  استحوذت  كام 
الصحف الوطنية التي تطرقت بشكل واسع يف مقاالتها ملوضوع 
وعملية  الرضائب،  وأداء  ترصيح  ورقمنة  الرضيبية،  املراقبة 
األحكام  وتنفيد  السيارات،  عىل  السنوية  الرضيبة  استخالص 
أوردت  كام  بالرضائب.  املتعلق  الشق  يف  اإلدارية  القضائية 
الصحف الوطنية بعض املقاالت عن موضوع تحديد متوسط 
سعر الرصف بالنسبة للواجبات الرضيبية عىل املداخيل املحصل 
جزء  اسرتداد  مسطرة  تبسيط  وعن  األجنبية  بالعمالت  عليها 
الذين  واألجراء  للموظفني  بالنسبة  الدخل  عىل  الرضيبة  من 

يؤدون أقساط قرض بنيك للسكن.

فقد كتبت جريدة «املساء» الصادرة يف 03/01/2017 أن مصالح 
املديرية العامة للرضائب كثفت عمليات املراقبة وتحيني لوائح 
أداء  من  بالتهرب  املتهمني  ضبط  أجل  من  رضيبيا،  امللزمني 

الرضائب أو من يقومون بالتالعب يف الترصيحات. وأكد نفس 
املصدر أن هذه اإلجراءات تشمل الرشكات واألشخاص، بهدف 

التعريف بامللزمني وإخضاعهم للقوانني الجاري بها العمل.

يف  الصادر  مقالها  يف  اليوم»  «أخبار  جريدة  كتبت  بدورها 
حملتها  تواصل  للرضائب  العامة  املديرية  أن   13/01/2017
السرتجاع ماليني الدراهم من رشكات كربى أخضعها مفتشوها 
ملراقبة مالية عىل مدار األشهر املاضية. فبعد املجمع الرشيف 
التدقيق  بعد  درهم،  مليون   950 بأداء  قبل  الذي  للفوسفاط 
الذي خضعت له تصاريحه الرضيبية خالل شهر يونيو من سنة 
للتأمينات»  «سهام  مجموعة  من  كل  عىل  الدور  يأيت   ،2016
والتطهري  والكهرباء  املاء  قطاع  بتدبري  املكلفة  ليديك  ورشكة 
«سهام»  رشكة  وكشفت  واملحمدية.  البيضاء  الدار  مدينتي  يف 
تلتزم  للرضائب  العامة  املديرية  مع  اتفاق  إىل  توصلت  أنها 
مبوجبه بأداء مبلغ 130 مليون درهم، بعد املراجعة الرضيبية 
التي خضعت لها برسم سنوات 2012 و2013 و2014 و2015. 
بروتوكول  عقد  إىل  توصلت  أنها  ليديك  رشكة  قالت  بدورها 

اتفاق يقيض بدفع ما قيمته 120 مليون درهم للرضائب. 

يف  املغربية»  «األحداث  جريدة  أعلنت  املوضوع،  نفس  ويف 
مقالها الصادر يف 08/02/2017 أن املدير العام للرضائب، السيد 
عمليات  رفع  من  مكن  الرقمنة  اعتامد  بأن  رصح  فرج،  عمر 
عملية خالل سنة 2016.  إىل حوايل 3000  املراقبة من 1200 
وأوضح السيد فرج أن املداخيل الرضيبية ارتفعت إىل 12 مليار 
درهم، كنتيجة لألداء التلقايئ، منها مشريا إىل أن 6.2 مليار درهم 
تم تحصيلها يف عني املكان، فيام استخلصت ال5.8 مليار درهم 
املتبقية من تحسني املبالغ الواجب دفعها. وأبرز السيد فرج أن 
املراقبة مل تكن تغطي سوى نسبة 3 يف املائة من الترصيحات، 
لكن املجهودات التي بورشت خالل السنتني املاضيتني، مكنت 

من رفع األداء بنقطتني.

عددا  أن   17/01/2017 يف  الصادرة  «الصباح»  جريدة  وكتبت 
من  وتوضيحات  إضافية  معلومات  طلبات  تلقوا  امللزمني  من 
بالهدايا  ترصيحات  بشأن  للرضائب،  العامة  املديرية  مراقبي 
اإلشهارية املعروفة بالهدايا املؤسساتية، التي تقدمها املقاوالت 
لبعضها البعض ولزبنائها ورشكائها خالل نهاية كل سنة، وذلك 
بعد رصد مجموعة من االختالالت يف هذا الشأن تهم القيمة 
وقد  التكاليف.  خانة  يف  تدرج  التي  الهدايا،  لهذه  الحقيقية 
مع  درهم   100 يف  قيمتها  للرضائب  العامة  املدونة  حددت 
القيمة  عىل  للرضيبة  تخضع  ال  فيام  الرسوم،  جميع  احتساب 

املضافة القابلة لإلرجاع. 
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وذكرت جريدة «املساء» الصادرة يف 06/02/2017 أن مصالح 
والتصاريح  الفواتري  عىل  حربا  تشن  للرضائب  العامة  املديرية 
املتخصصة يف  الرشكات  بعض  التي متنحها  الوهمية،  الرضيبية 
عدد  قيام  تبني  بعدما  خاصة  الفواتري،  من  النوع  هذا  إنتاج 
من  الرضيبية  الفواتري  بعض  يف  بالتالعب  التجار  من  كبري 
يف  التحايل  أن  ذاتها  املصادر  وأكدت  الرضائب.  تخفيف  أجل 
 4 إىل  يصل  املضافة  القيمة  عىل  بالرضيبة  املتعلقة  التصاريح 
مليارات درهم سنويا، وهو ما ميثل 20 يف املائة من االيرادات 

الحالية من هذه الرضيبة.

وأفادت جريدة «األخبار» الصادرة يف 13/01/2017 أن اإلدارة 
العامة للرضائب قررت إلغاء األرقام الرسية الخاصة بالرشكات 
االلكرتوين للرضيبة  الجديد لألداء  بالنظام  التي مل تسجل بعد 
بعد تاريخ 4 يناير الجاري. وكشفت مصادر للجريدة أن اإلدارة 
العامة للرضائب سنت مجموعة من االجراءات بالنسبة للرشكات 
من  للرضائب،  االلكرتوين  الترصيح  بنظام  بعد  تسجل  مل  التي 
أن  يجب  حيث  الرسي،  الرقم  طالب  هوية  من  التأكد  بينها 
يكون بالرضورة صاحب الرشكة أو نائب عنه حاصل عىل وكالة 

خاصة.

يف  الصادر  مقالها  يف  أوردت  فقد  «األخبار»  جريدة  أما 
للرضائب،  العام  املدير  فرج،  عمر  السيد  أن   22/02/2016
أكد، يف ندوة نظمتها غرفة التجارة البلجيكية اللوكسمبورغية 
باملغرب يف موضوع «اعتامد قانون املالية ل2016»، أن تحسني 
الرضائب  إدارة  تحديث  تروم  التي  الرضيبية  الخدمات  جودة 
عرب رقمنة التعامالت اإلدارية مع املقاوالت وتسهيل اإلجراءات 
عمر  السيد  وأبرز   .2016 مالية  لقانون  مؤسسا  مبدأ  تشكل 
فرج أن إحداث جدول تدريجي للرضيبة عىل الرشكات وإعادة 
الرضيبة عىل القيمة املضافة من قبل الرشكات، خاصة تلك التي 
التي  اإلجراءات  أهم  بني  من  تعد  مالية،  من صعوبات  تعاين 

يضمنها قانون مالية 2016. 

كام أعلنت جريدة «املساء» الصادرة يف 12/01/2017 أن املديرية 
العامة للرضائب أفادت عىل موقعها الرسمي أن أداء الرضيبة 
خدمات  ومقدمي  البنوك  لدى  يتم  السيارات  عىل  السنوية 
األداء مقابل وصل، مضيفة أن تسليم هذا الوصل يكون كافيا 
يف حالة املراقبة التي ينجزها الوكالء املؤهلون إلنجاز التقارير 
أنه ميكن  السري والجوالن. وأوضحت املديرية  الخاصة برشطة 
الذين حصلوا عىل وصل األداء عرب إحدى  السيارات  ألصحاب 
شهادة  طبع  البنكية،  األوتوماتيكية  الشبابيك  خاصة  القنوات، 

أداء «الفينيت» عىل املوقع الرسمي إن رغبوا يف ذلك.

يف  الصادرة  «الصباح»  جريدة  ذكرت  املوضوع،  نفس  ويف 
عددا من  للرضائب سجلت  العامة  املديرية  أن   18/02/2016
األخطاء التي ارتكبت خالل عمليات أداء الرضيبة السنوية عىل 
السيارات. ووصلت حاالت الخطأ املسجلة إىل 1700 حالة، إذ 
أن األشخاص املعنيني أدوا الرضيبة مرتني بسبب أخطاء ارتكبت 
خالل عمليات األداء عن طريق مكاتب الخدمات. وأكد املصدر 
املبالغ  وإرجاع  الخطأ  تصحيح  إىل  ستعمد  املديرية  أن  ذاته 
التي  اإلجاملية  القيمة  تكشف عن  ومل  أصحابها،  إىل  اإلضافية 
للرضائب  العامة  املديرية  معطيات  وأفادت  إرجاعها.  سيتم 
املحدد  املوعد  يناير،   31 غاية  إىل  وصلت،  األداء  عمليات  أن 
ألفا  و834  مليون  إىل  غرامات،  فرض  قبل  الرضيبة  لتحصيل 
يف  إجاملية  بقيمة  مبالغ  تحصيل  من  مكن  ما  عملية،  و690 

حدود مليار و840 ألف درهم.

أنه  الصادرة يف 11/01/2017  اليوم»  «أخبار  وأوردت جريدة 
واملديرية  بالرباط،  اإلدارية  املحكمة  بني  اتفاقية  توقيع  سيتم 
العامة للرضائب، تلتزم فيها هذه األخرية بتنفيذ أحكام القضاء 
الصادرة يف حقها. وأرص املدير العام إلدارة الرضائب عىل أن ال 
االتفاقية  مبقتىض هذه  للتنفيذ  إلدارته  املمنوح  األجل  يتعدى 
30 يوما، يف حني منحت إدارات أخرى مهلة تصل إىل 6 أشهر. 
وتندرج االتفاقية يف سياق اتفاقيات أخرى وقعتها املحكمة مع 
إدارات ومؤسسات أخرى مثل وزارة التجهيز والنقل واملكتب 
ومجلس  الوطنية  الرتبية  ووزارة  الحديدية  للسكك  الوطني 

بلدية الرباط.

أن  الصادرة يف 19/01/2017  «املساء»  بدورها ذكرت جريدة 
تتعلقان  جديدتني  اتفاقيتني  أبرمت  بالرباط  اإلدارية  املحكمة 
العامة  املديرية  مع  األوىل  اإلدارية،  القضائية  األحكام  بتنفيذ 
وتشمل  سال.  ملدينة  الجامعي  املجلس  مع  والثانية  للرضائب، 
السيد  اإلدارية،  املحكمة  رئيس  وقعها  التي  األوىل  االتفاقية 
عمر  السيد  الرضائب،  ملديرية  العام  واملدير  سيمو،  مصطفى 
فرج، جميع أحكام دعاوى املوضوع املرتبطة باألداء والتعويض 
القرارات  تنفيذ  قضايا  أو  املستعجلة  القضايا  دون  واإللغاء 
بالتنفيذ  املشمولة  األحكام  أو  العمومية،  والديون  اإلدارية 
عليها  املنفذ  الجهة  تلتزم  االتفاقية،  هذه  ومبوجب  املعجل. 
داخل  بها  املتعلقة  التنفيذية  بالصيغة  املذيلة  األحكام  بتنفيذ 
أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ توصلها باملراسلة، ويبقى هذا 
عليها،  املنفذ  من  بطلب  االقتضاء  عند  للتمديد  قابال  األجل 

وموافقة رئيس املحكمة بعد تأكده من جدية التنفيذ. 

وكتبت جريدة «الصباح» الصادرة يف 15/02/2017 أن املديرية 
واألورو  الدوالر  متوسط سعر رصف  للرضائب حددت  العامة 
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الذي عىل أساسه سيتم تحديد الواجبات الرضيبية عىل املداخيل 
املحصل عليها بالعمالت األجنبية. وهكذا سيعتمد متوسط سعر 
رصف الدوالر يف 9.81 درهم، واألورو يف 10.78 درهم، و13.21 
درهام بالنسبة إىل الجنيه اإلسرتليني. وستعتمد هذه األسعار يف 
الخارج. وتأيت  الواجبات الرضيبية عىل املداخيل من  احتساب 
هذه الخطوة من أجل تجاوز املشاكل التي ميكن أن تتأىت من 
التغريات التي تعرفها أسعار رصف العمالت األجنبية بالدرهم.

أن   03/02/2017 يف  الصادرة  اليوم»  «أخبار  جريدة  وأوردت 
جذرية  تغيريات  إلجراء  تستعد  للرضائب  العامة  املديرية 
أقساطا  يؤدون  ممن  واألجراء  املوظفني  استفادة  طريقة  عىل 
عىل  الرضيبة  من  جزء  اسرتداد  من  للسكن،  بنيك  قرض  نظري 
جملة  من  وإعفائهم  االستفادة  مسطرة  تبسيط  عرب  الدخل، 
من الوثائق التي كان مفروضا توفريها يف السابق وتتوزع عىل 
عدد من اإلدارات املختلفة، منها البنوك واإلدارة الرتابية، فضال 
ضمن  الجديد  القرار  ويندرج  للرضائب.  العامة  املديرية  عن 
إىل  تهدف  والتي  املديرية  أطلقتها  التي  الجديدة  اإلجراءات 

تطوير الخدمات االلكرتونية.

من جهة أخرى، أثارت الرضائب غري املبارشة اهتامم الصحف 
الوطنية التي تطرقت يف مقاالتها لتطبيق رسم االسترياد برسم 
البحري  النقل  لوسائل  املؤقت  القبول  ونظام   2017 سنة 
الجمريك  التعشري  إطار  يف  تندرج  إلكرتونية  خدمة  وإطالق 
لتبسيط عمليات االسترياد والتصدير والتعاون املغريب االسباين 

يف مجال الجامرك واالحتفال باليوم العاملي للجامرك.

فقد أوردت جريدة «األخبار»  يف مقالها الصادر يف 13/01/2017 
دخول  عن  أعلنت  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  إدارة  أن 
بعض  استخالص  بعدم  املتعلق   2-16-1011 رقم  املرسوم 
املداخيل للسنة املالية 2017 حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2017. 
ما  استخالصها  الواجب  املداخيل  أن  الجامرك  إدارة  وأوضحت 
زالت قامئة وفقا للرشوط املنصوص عليها يف القانون، مع مراعاة 
التعديالت التي أدخلت عىل تعريفة الرسوم الجمركية، حيث 
أنواع  املائة عىل بعض  بنسبة 10 يف  استرياد  يتم تطبيق رسم 

السيارات النفعية.

كام كتبت جريدة «األخبار» الصادرة يف 17/02/2017 أن إدارة 
الجامرك والرضائب غري املبارشة أعلنت أنه تم رفع أجل القبول 
املؤقت لوسائل النقل البحري ذات االستعامل الخاص، املوجهة 
للرسو مبيناء ترفيهي مغريب، إىل 18 شهرا. وأوضحت اإلدارة أن 
هذا اإلجراء، الذي تم اتخاذه مبوجب املرسوم 977.15.2 الصادر 
بتاريخ 21/12/2015 املغري واملتمم للفصل 117 من املرسوم -2 

862.77 الصادر بتاريخ 09/10/1977 بتطبيق مدونة الجامرك 
السياحة  تنمية  مواكبة  إىل  يهدف  املبارشة،  غري  والرضائب 
الساحلية. ويهم القوارب الرتفيهية الخاصة املستوردة من قبل 

أشخاص مقيمني يف الخارج ويقومون بزيارة للمغرب.

إدارة  أن  الصادرة يف 26/02/2016  «األخبار»  وأفادت جريدة 
خدمة  إطالق  عن  أعلنت  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك 
والتجارة  الصناعة  وزارة  مع  املراقبة  نتائج  لتبادل  إلكرتونية 
واالستثامر واالقتصاد الرقمي واملكتب الوطني للسالمة الصحية 
للمنتجات الغذائية. وأوضح بالغ للمديرية أن الرتاخيص التي 
للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  الوزارة واملكتب  تصدرها 
عرب  الجامرك  إىل  إرسالها  اآلن  من  اعتبارا  سيتم  الغذائية 
الشباك الوحيد للتجارة الخارجية «بورتنيت» لتبادل املعطيات 
تندرج  العملية  هذه  أن  إىل  املصدر  نفس  وأشار  املعلوماتية. 
ضمن الجهود التي تبذلها إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 
اإللكرتوين  إىل  الورقي  الداعم  من  االنتقال  بهدف  ورشكاءها 
تبسيط  قصد  الجمريك  التعشري  إطار  يف  املطلوبة  للوثائق 
عمليات االسترياد والتصدير. وأكد املصدر ذاته أن األمر يتعلق 
الخارجية،  التجارة  إجراءات  تبسيط  عملية  يف  مهمة  بخطوة 
والتي سيكون لها تأثري إيجايب عىل تقليص اآلجال واإلجراءات 
اإلدارية، وبالتايل عىل موقع املغرب يف التصنيف العاملي يف هذا 

املجال.

كام أعلنت جريدة «أخبار اليوم» الصادرة يف 26/01/2017 أن 
إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة كشفت أن أشغال دورة 
الطرفني  اللجنة املشرتكة املغربية اإلسبانية شكلت فرصة لكال 
لتبادل املعلومات حول املستجدات التي طرأت، منذ اجتامعهام 
األخري يف سنة 2014، عىل مستوى الترشيعات الجمركية ونظم 
املعلوميات والشباك الوحيد والتكنولوجيات الجديدة للتفتيش 
والبضائع، عالوة عىل  النقل  وسائل  مراقبة  بعد يف مجال  عن 
الرشاكات الجديدة التي تم إبرامها بني الجانبني عىل املستوى 

الثنايئ واإلقليمي.

إدارة  أن   30/01/2017 يف  الصادرة  «املساء»  جريدة  وكتبت 
الجامرك والرضائب غري املبارشة أحيت اليوم العاملي للجامرك، 
الذي يصادف 26 من شهر يناير من كل سنة، بتكريم العديد 
والنجوم  املتقاعدين  والجمركيني  والفعاليات  الشخصيات  من 
املجال  تدبري  لهم مساهمة متميزة يف  الذين كانت  الرياضيني 
الريايض باملغرب. وعرف الحفل، الذي احتضنه املركب الريايض 
موالي عبد الله، حضور شخصيات إدارية وعسكرية ورياضية 
متنوعة  رياضية  أنشطة  شهد  الذي  اللقاء  فعاليات  ملتابعة 

وتقديم ميداليات لرياضيي الجمعية الجمركية املغربية.  
املصدر: مديرية الشؤون اإلدارية والعامة
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تطور الوضعية االقتصادية واملالية للمغرب خالل العرشة األشهر 
األوىل من سنة 2016

سجلت مؤرشات الظرفية الوطنية إىل غاية نهاية شهر أكتوبر 2016 تراجعا يف وترية النمو 
االقتصادي، ويرجع هذا التباطؤ أساساً لرتاجع النشاط الفالحي وإىل تسجيل معدل منو متواضع 
بالنسبة لألنشطة غري الفالحية. و يف املقابل، عرفت عائدات االستثامرات الخارجية والسياحة 
و الخدمات و قطاع الصناعة التحويلية تحسنا موازاة مع مواصلة استعادة التوازنات املاكرو 

اقتصادية يف سياق دويل يعرف توقعات انتعاش تدريجي لالقتصاد العاملي.
عىل الصعيد العاملي

واصل االقتصاد املغريب خالل األشهر األخرية أداءه يف ظل ظرفية 
عاملية هشة، اتسمت أساسا باستقرار أسعار املواد األولية عند 
ملعدالت  املستمر  االنخفاض  إىل  باإلضافة  ضعيفة  مستويات 
والجيوسياسية  االقتصادية  االضطرابات  تفاقم  وكذا  التضخم 
الدول  اقتصاديات  مستوى  فعىل  املناطق.  بعض  تعرفها  التي 
املتقدمة، شهدت الواليات املتحدة األمريكية تسارعا مستمرا يف 
وترية منوها االقتصادي، حيث بلغ 2.9% برسم الفصل الثالث 
لسنة 2016 مقابل 1.4% فقط خالل الفصل السابق، يف حني 
استقر معدل اقتصاد منطقة األورو يف مستوى ضعيف مل يتجاوز 
الصاعدة،  الدول  يخص  فيام  أما  الفصل.  نفس  خالل   %0.3
منو  معدل  عىل  الصني  حافظت  التوايل،  عىل  الثالث  وللفصل 
بينام سجلت  الثالث من سنة 2016  الفصل  بلغ 6.7% خالل 

الربازيل ركودا اقتصاديا للفصل العارش عىل التوايل.

تحييناته  إطار  يف  الدويل  النقد  صندوق  قام  السياق،  هذا  يف 
املنرصم  أكتوبر  شهر  خالل  العاملي  االقتصاد  آلفاق  األخرية 
برسم  العاملي مستقرة يف %3.1  للنمو  توقعاته  بالحفاظ عىل 
ملعدل  خفضا  التوقعات  هذه  شملت  وقد  هذا،   .2016 سنة 
مقابل   2016 سنة  خالل   %1.6+) املتقدمة  بالدول  النمو 
+1.8% متوقعة آنفا) يف حني تم رفع معدل منو الدول الصاعدة 

(+4.2% مقابل +%4.0).

تحسنا  املتحدة  الواليات  عرفت  الشغل،  بسوق  يتعلق  فيام 
البطالة حيث تراجع إىل 4.6% خالل شهر  ملحوظا يف معدل 
 ،2007 سنة  من  غشت  شهر  منذ  له  معدل  أدىن  وهو  نونرب، 
انخفض  ذلك،  مع  موازاة   .2015 دجنرب  متم  عند   %5 مقابل 
أدىن  إىل  أكتوبر  شهر  خالل  األورو  منطقة  يف  البطالة  معدل 
مستوى له منذ شهر يوليوز من سنة 2009 ليناهز 9.8% مقابل 

10.4% عند متم سنة 2015.

أما بالنسبة ألسعار املواد األساسية، فقد سجلت ارتفاعا مضطردا 
منذ بداية السنة قبل أن تسجل انخفاضا خالل شهر نونرب كام 
يعكسه تراجع املؤرش الرتكيبي الخاص بها، والذي يعده البنك 
الدويل، بنسبة 7% مقارنة مع الشهر املايض. يف املقابل، وبعد 
انخفاض دام أربعة أشهر متتالية، عاد مؤرش املواد غري الطاقية 
إىل االرتفاع خالل شهر نونرب ليبلغ 3.3% عىل إثر صعود املؤرش 
بعض  غلق  إثر  وذلك   %10 ب  األساسية  للمعادن  الرتكيبي 

املناجم. 

مع  مقارنة   %6.6 النفط ب  أسعار  تراجعت  السياق،  يف هذا 
لتحد  للربميل،  دوالر   46.6 املتوسط  يف  لتناهز  أكتوبر  شهر 
بذلك ارتفاعها مقارنة مع بداية السنة إىل 22.4%. ويعزى هذا 
الرتاجع إىل حالة عدم اليقني التي عمت األسواق وسط شكوك 
املصدرة  الدول  منظمة  أعضاء  توصل  شأن  يف  املستثمرين 
للبرتول «أوبك» إىل تفاصيل اتفاق خفض اإلنتاج والذي مل يتم 
إبرامه إال عند متم شهر نونرب. و قد ساهم يف هذا االنخفاض 
كذلك كل من ارتفاع االنتاج يف نيجرييا وكذا استئناف الصادرات 
الليبية عالوة عىل الزيادة يف اإلنتاج الرويس مبعدل 11.2 مليون 

برميل يوميا.

فيام يخص املواد الغذائية، وبعد أربعة أشهر من االنخفاضات 
نونرب كام  انتعاشا طفيفا خالل شهر  األسعار  املتتالية، شهدت 
مع  مقارنة   %0.4 لها ب  الرتكيبي  املؤرش  ارتفاع  ذلك  يعكس 
هذه  أسعار  الزالت  التطور،  هذا  من  بالرغم  املنرصم.  الشهر 
املواد يف انخفاض مقارنة مع بداية السنة  بنسب بلغت %28.4 
فيام يخص الشعري (134.1 دوالر للطن يف املتوسط خالل شهر 
للطن)  دوالر   190.7) األمرييك  اللني  للقمح  و%9.7  نونرب) 
لألرز  بالنسبة  و%5.7  للطن)  دوالر   151.8) للذرة  و%7.4 

(339.6 دوالر للطن).
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أما عىل مستوى الفوسفاط ومشتقاته، فقد ظلت أسعار الخام 
دون تغيري عند 115 دوالر للطن منذ شهر فرباير من سنة 2016، 
قبل أن تشهد انخفاضا ابتداء من شهر غشت إىل 104 دوالر 
للطن خالل شهر نونرب، وهو أدىن مستوى له منذ شهر فرباير 
من سنة 2014، أو ما يعادل تراجعا ب 15.1% مقارنة مع نهاية 
سنة 2015. موازاة مع ذلك، واصلت أسعار األسمدة انخفاضها 
خاصة بالنسبة لـ TSP و DAP ليبلغا 270 دوالر للطن و 323 
بلغ  بانخفاض  أي  نونرب،  شهر  خالل  التوايل  عىل  للطن  دوالر 

28.9% و 19.1% مقارنة مع متم سنة 2015.

عىل الصعيد الوطني
عن  للتخطيط  السامية  للمندوبية  الفصلية  النتائج  أسفرت 
تراجع وترية النمو االقتصادي خالل الفصل الثاين من سنة 2016 
من  الثاين  الفصل  خالل   %4.2 مقابل   %0.5 تتجاوز  مل  حيث 
سنة 2015. ويرجع هذا التباطؤ يف وترية النمو أساساً للرتاجع 
الحاد للنشاط الفالحي وإىل تسجيل معدل منو متواضع بالنسبة 

لألنشطة غري الفالحية. 

وبالنسبة ملكون الطلب يف النمو االقتصادي، فقد ارتفعت وترية 
تطور الطلب الداخيل خالل الفصل الثاين من سنة 2016 لتصل 
املاضية  السنة  الفرتة من  نفس  1.5% خالل  مقابل   %2.5 إىل 
عوض%0.4   %3.9 بـ  االستثامر  الرتفاع  باألساس  نتيجة  وذلك 
 %2.2 بـ  لألرس  النهايئ  االستهالك  نفقات  لتزايد  أقل  وبشكل 
عوض 1.8%. من جهة أخرى، شهدت املبادالت الخارجية تطورا 
يف حجم الواردات (+8.7% خالل الفصل الثاين من سنة 2016) 

يفوق نظريه من صادرات السلع والخدمات (+%4.6).

وهكذا، فإن تراجع منو القيمة املضافة الفالحية يرجع باألساس 
 33.5 يتجاوز  مل  الخريفية حيث  الحبوب  إىل ضعف محصول 
املنرصم  للموسم  القيايس  املستوى  مع  مقارنة  قنطار  مليون 
فقد  وباملقابل،  أنه  إال  قنطار.  مليون   115 إىل  وصل  والذي 
نتائج  العالية  املضافة  القيمة  ذات  الزراعية  السالسل  حققت 

السيام  الحبوب  إنتاج  انخفاض  تدارك  يف  ساهم  مام  إيجابية 
 %24 ب  ارتفاعا  عرفا  اللذين  والحوامض  الزيتون  محصويل 
التوايل. و سجل قطاع تربية املاشية تطوراً ب %4  و7% عىل 
إطار  يف  األعالف  دعم  إىل  باإلضافة  الكأل  توفر  نتيجة  وذلك 
مخطط محاربة آثار الجفاف.  باإلضافة إىل ذلك، فقد شهدت 
املحاصيل املسجلة عىل مستوى الزراعات الصناعية و الزراعات 
الزيتية تطورا بلغ يف املتوسط 5%. ويف األخري، سجلت سلسلة 

الخرضوات ارتفاعا يف انتاجها بلغ ما بني 4% و %5. 

أما فيام يخص األنشطة غري الفالحية، فقد أبانت أهم مؤرشات 
الظرفية عن أداء إيجايب عىل العموم خالل العرشة أشهر األوىل 

من سنة 2016.  

شهر  متم   %11.3 بـ  املصطادة  األسامك  كمية  ارتفعت  قد  و 
أكتوبر 2016 مقابل ارتفاع ناهز 1.1% خالل نفس الفرتة من 
إرتفاع  إىل  باألساس  الجيد  األداء  يعزى هذا  و  املاضية.  السنة 
كمية صيد أسامك السطح ب11.7% والرخويات بـ 7.6%. ومن 
حيث القيمة، فقد تحسنت هذه األخرية بـ 7% نتيجة إلرتفاع 

قيمة الرخويات املصطادة ب %10.6.

 كام سجل اإلنتاج الصايف للطاقة تسارعا يف وترية منوه حيث 
تزايد بـ 3.2% عند متم شهر أكتوبر 2016 مقابل 2.5% خالل 
نفس الفرتة من السنة الفارطة. و يف نفس السياق، تحسن إنتاج 
الفوسفاط و مشتقاته بـ 1.1% و 9.6% عىل التوايل عند متم 
شتنرب 2016، و ذلك طبقا لسياسة املكتب الرشيف للفوسفاط 
التي تهدف إىل تطوير منتجات ذات قيمة مضافة عالية عىل 

الرغم من سياق عاملي يتسم بانخفاض األسعار. 

باملقابل ارتفعت مبيعات اإلسمنت بـ 0.5% خالل األحد عرش 
الفرتة  +1.7% خالل نفس  شهرا األوىل من سنة 2016 مقابل 
املسجلة  االنخفاضات  من  بالرغم  ذلك،  و  املاضية  السنة  من 
خالل النصف األول من السنة لعدد األوراش الجديدة بـ %9.1  

والوحدات املنشئة بـ %13.
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و فيام يخص القطاع الصناعي، فقد عرف مؤرش إنتاج الصناعة 
التحويلية باستثناء تكرير النفط ارتفاعا قدره 0.2% خالل الفصل 
الثالث من سنة 2016 مقارنة مع نفس الفرتة من سنة 2015. 
بـ  انخفاضا  االنتاجية  الطاقة  من جهته، شهد معدل استخدام 
باملقارنة  5.6 نقاط خالل العرشة أشهر األوىل من سنة 2016 
مع نفس الفرتة من السنة املاضية ارتباطاً بتوقف انتاج الرشكة 
أن  علاًم  إىل %64  ليصل  (سامري)،  والتكرير  للصناعة  املغربية 

مهن املغرب الجديدة تواصل أداءها الجيد.

باملقابل، سجل القطاع السياحي تطورا إيجابيا حيث ارتفع عدد 
الوافدين و الليايل السياحية بـ 0.3% و2.2% عىل التوايل عند 
متم شتنرب 2016. أما بالنسبة لقطاع االتصاالت، فقد حقق نتائج 
جيدة ارتباطا باستمرار منو سوق األنرتنيت (+21.8% متم شهر 
شتنرب). كام واصل قطاع النقل واملواصالت تحسنه حيث شهد 
النقل البحري و الجوي ارتفاعا بلغ 5.7% و 2.1% عىل التوايل.

معدل  بحرص  يتسم  سياق  ظل  ويف  الطلب،  لعنارص  بالنسبة 
التضخم يف 1.7% كمتوسط خالل العرشة أشهر األوىل من سنة 
بـ  االستهالك  قروض  بارتفاع  مدعوما  االستهالك  يظل   ،2016
5.2% وتحويالت املغاربة املقيمني بالخارج بـ 3.9%. من جهة 
االستثامر، عرفت واردات مواد التجهيز واملواد النصف مصنعة 
قروض  ارتفعت  كام  التوايل.  عىل   %6.5 و   %24.2 بـ  تزايدا 
نفقات  ارتفعت  حني  يف  أكتوبر  شهر  متم   %3.1 بـ  التجهيز 
االستثامر املتعلقة بامليزانية العامة للدولة بـ 12.4% لتصل إىل 

90.4% من توقعات قانون املالية 2016.

بارتفاع  الخارجية  املبادالت  وضعية  اتسمت  آخر،  سياق  يف 
 149.6 ليبلغ   %16.1 أو  مليار درهم   20.7 بـ  التجاري  العجز 
إىل  التطور  هذا  ويعزى  أكتوبر.  شهر  متم  عند  درهم  مليار 
أرسع  بوترية   %7.6 أو  درهم  مليار   23.6 بـ  الواردات  ارتفاع 
من تنامي الصادرات (+2.9 مليار درهم أو +1.6%). ويعزى 
تزايد الصادرات إىل ارتفاع املبيعات املتعلقة مبكونات السيارات 
الغذائية  والصناعة   (%5.5+) والجلد  والنسيج   (%11.6+)
صناعة  وكذا   (%11+) االلكرتونية  والصناعات   (%7.5+)

الطائرات (+%12.4).

املغاربة  وتحويالت  السياحة  عائدات  عرفت  ذلك،  مع  موازاة 
 2.1 و   %3.9 أو  درهم  مليار   2.1 بـ  تحسنا  بالخارج  املقيمني 
هذه  ساهمت  وهكذا،  التوايل.  عىل   %4.1 أو  درهم  مليار 
املداخيل يف تغطية 72.5% من العجز التجاري عند متم شهر 
جهتها،  من  املنرصمة.  السنة  خالل   %81 مقابل  أكتوبر2016 
سجلت مداخيل االستثامرات األجنبية املبارشة انخفاضا بـ 3.9 

مليار درهم أو 12.1% لتبلغ 27.1 مليار درهم.

مليار   13 ملبلغ  الخزينة  لتحصيل  كذلك  االعتبار  بعني  أخذا  و 
درهم من التمويالت الخارجية و 3.3 مليار درهم برسم الهبات 
املقدمة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع صايف 
االحتياطيات الدولية بـ 25.6 مليار درهم خالل العرشة أشهر 
ميكن  مام  درهم،  مليار   248.8 إىل  ليصل   2016 من  األوىل 
السلع  واردات  من  يوما  و29  أشهر   6 من  أكرث  تغطية  من 

والخدمات.

املالية  قانون  تنفيذ  أسفر  فقد  العمومية،  للاملية  بالنسبة  أما 
إىل غاية شهر أكتوبر 2016 عن ارتفاع طفيف لعجز امليزانية بـ 
0.5 مليار درهم أو 1.6% ليبلغ 3.4  مليار درهم. ويعزى هذا 
التطور أساساً إىل تزايد النفقات العامة بـ 11.2 مليار درهم أو 
5.4%، وذلك بالرغم من ارتفاع املداخيل العادية ب 10.5 مليار 

درهم أو %6.3.  

ويف هذا السياق، بلغت املداخيل العادية ما يناهز 178.3 مليار 
بـ 10.5 مليار  ارتفاعا  درهم متم أكتوبر 2016 مسجلة بذلك 
ويرجع   .2015 الفرتة من سنة  بنفس  مقارنة   %6.3 أو  درهم 
هذا التطور إىل تحسن املوارد الجبائية بـ 7.7 مليار درهم أو 
5.3% أساسا نتيجة تحسن كل من الرضائب املبارشة بـ 4 مليار 
درهم أو 6.4% و الرضائب غري املبارشة بـ 1.7 مليار درهم أو 

.%2.6

+11,0%

+12,4%

+7,5%

+11,6%

+5,5%

20,725,1
33,740,5

45,2

27,721,828,028,029,6

5,36,05,76,97,7

15,016,617,721,022,0

5,95,96,76,77,4

تطور 2016/2015 أكتوبر 16 أكتوبر 15 أكتوبر 14 أكتوبر 13 أكتوبر 12

صناعة السيارات

النسيج والجلد

الصناعات الغدائية

الصناعات اإللكرتونية 

صناعة الطائرات

تطور صادرات املهن العاملية للمغرب – مباليري الدرهم –

املصدر: مكتب الرصف

181183182182
191194195

199210213219
221225229234237240243244243

249252250

أبريل

16

أبريل

15

مارس

16

دجنرب

14

يناير

15

 5 أشهر و 9 أيام

6 أشهر و 29 يوم

فرباير

15

يناير

16

فرباير

16

مارس

15

مايو

15

يونيو

15

يوليوز

15

غشت

15

شتنرب

15

أكتوبر

15

مايو

16

يونيو

16

يوليوز

16

غشت

16

شتنرب

16

أكتوبر

16

نونرب

15
دجنرب

15

 صايف املوجودات الخارجية باشهر الواردات

تطور صايف املوجودات الخارجية - مباليري الدراهم وأشهر 
واردات السلع والخدمات-

املصدر: مكتب الرصف



معطيات 48

وهكذا، فإن تحسن الرضائب املبارشة يرجع إىل تطور املداخيل 
املحصلة من الرضيبة عىل الرشكات بـ 2.1 مليار درهم أو %6.5 
لتبلغ 34.8 مليار درهم. باملوازاة مع ذلك فإن مداخيل الرضيبة 
عىل الدخل ارتفعت بـ 1.8 مليار درهم أو 6.1% مقارنة مع 
درهم  مليار   31.9 لتبلغ   2015 أكتوبر  متم  املسجل  املستوى 
الدخل  عىل  الرضيبة  عن  املستخلصة  الرضائب  تحسن  نتيجة 

الخاص باألرباح العقارية وكذا القيم املنقولة.  

بالنسبة للرضائب غري املبارشة، فإن الرضيبة عىل القيمة املضافة 
تحسنت بـ 614 مليون درهم أو 1.4% لتصل إىل 43.8 مليار 
فيام   %5.8 أو  درهم  مليار   1.5 بـ  ارتفاعا   مسجلة  درهم 
يخص الرضيبة عىل القيمة املضافة للواردات وتراجعا بـ  914 
املضافة  القيمة  للرضيبة عىل  بالنسبة   %5.4 أو  درهم  مليون 

الداخلية.

من  املستخلصة  الجبائية  املداخيل  ارتفعت  السياق،  نفس  يف 
أو %5.1  مليار درهم  بـ 1  اإلستهالك  الداخلية عىل  الرضائب 
بالتبغ  الداخلية عىل االستهالك الخاصة  نتيجة تطور الرضائب 
(735 مليون درهم أو 10.4%) وبشكل أقل إىل تطور الرضائب 
الطاقية  (235 مليون درهم أو  املواد  الداخلية عىل إستهالك 

 .(%1.9

أما عىل مستوى املداخيل الجمركية، فإن هذه األخرية شهدت 
ارتفاعا ملموسا بـ 3 .1 مليار درهم أو 20.1% نتيجة توسيع 

الوعاء الرضيبي.

 721 بـ  والتنرب  التسجيل  حقوق  تحسنت  السياق،  نفس  ويف 
مليون درهم أو 5.6% مقارنة مع نفس الفرتة من سنة 2015 
وحقوق  السيارات  عىل  الرضيبة  بتحسن  باألساس  ارتباطا 

التسجيل. 

و نتيجة لهذه التطورات، سجلت املداخيل الجبائية معدل إنجاز 
بلغ 81% مقارنة مع توقعات قانون املالية 2016. باملوازاة مع 
ذلك سجلت املداخيل غري الجبائية تطورا مهام بلغ 2.8 مليار 
أحادية  املؤسسات  مداخيل  ارتفاع  بفعل   %15.7 أو  درهم 
الهبات  ارتفاع  وكذا   %6.5 أو  درهم  مليون   729 بـ  القطب 
املقدمة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت 
3.3 مليار درهم عوض 1.7 مليار درهم خالل نفس الفرتة من 
السنة املاضية. وأخذا بعني اإلعتبار لهذه التطورات، فإن معدل 
املالية  قانون  توقعات  مع  مقارنة  اإلعتيادية  املداخيل  إنجاز 

2016 بلغ 80.3% متم شهر أكتوبر.   

كام شهدت النفقات العادية تطوراً بـ 9.5 مليار درهم أو %3.6 
 169.5 يف  لتستقر  املاضية  السنة  من  الفرتة  نفس  مع  مقارنة 
الذي يأيت يف سياق استمرار  التطور  مليار درهم. ويعزى هذا 
إىل   (%16.6- أو  درهم  مليار   1.9-) املقاصة  نفقات  تراجع 
إىل  وكذا   %5.9 أو  درهم  مليار   7.5 بـ  التسيري  نفقات  ارتفاع 

تطور فوائد الدين بـ 358 مليون درهم أو %1.5.

أما بالنسبة لنفقات االستثامر، فقد ارتفع حجم اإلصدارات بـ 
5.3 مليار درهم أو 12.4% مقارنة مع متم أكتوبر 2015 ليبلغ 
للرشكات  بالنسبة  التحويالت  تسارع  نتيجة  درهم  مليار   48

واملؤسسات العمومية.

يف هذا السياق، وأخذا بعني االعتبار للرصيد اإليجايب الذي بلغ 
5.8 مليار درهم عىل مستوى الحسابات الخصوصية للخزينة، 
انحرصت االحتياجات التمويلية للخزينة يف حدود 32.8 مليار 
خالل  درهم  مليار   43.1 مقابل  أكتوبر  شهر  متم  عند  درهم 

نفس الفرتة من السنة املنرصمة.

وهكذا، تراجع حجم االكتتابات عىل مستوى سوق املزايدات إىل 
91.6 مليار درهم متم شهر أكتوبر 2016 مسجال بذلك انخفاضا 
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بـ 25.1 مليار درهم أو 21.5% مقارنة مع نفس الفرتة من سنة 
2015. وبالنظر أساساً لحجم السداد يف سوق املزايدات الذي 
بلغ 79.4 مليار درهم، فإن حجم الدين الداخيل عرف ارتفاعا 
بـ 16.2 مليار درهم أو 3.3% مقارنة مع متم سنة 2015 ليصل 
مقابل  أكتوبر 2016   متم شهر  مليار درهم حتى   502.2 إىل 
من  الفرتة  نفس  خالل   %7.9 أو  درهم  مليار   34.9 بـ  ارتفاع 

السنة املاضية. 

أما فيام يخص أسعار الفائدة املعتمدة بسوق املزايدات، فقد 
شهر  متم  مع  مقارنة  أكتوبر  شهر  خالل  انخفاضها  واصلت 
دجنرب 2015 محققة بذلك تراجعا بـ 40.3 نقطة أساس و 20.3 
 52 و  أسبوع   26 لسندات  بالنسبة  التوايل  عىل  أساس  نقطة 
أسبوع لتستقر يف 2.15% و 2.3%.  وقد سجلت كذلك أسعار 
فائدة سندات 5 سنوات و 10 سنوات انخفاضات متتالية بـ 45 
نقطة أساس و 54 نقطة أساس. وعىل العموم فقد شهد معدل 
بـ 43 نقطة أساس  الخزينة تراجعا  الفائدة املتوسط لسندات 

مقارنة مع متم 2015 ليستقر يف حدود %2.61.

أما بالنسبة للدين الخارجي للخزينة، فقد سجل تدفقا صافيا 
إيجابيا خالل األشهر العرشة األوىل ناهز 2.4 مليار درهم مقابل 
-1.4 مليار درهم خالل نفس الفرتة من السنة الفارطة. هذا، 
وقد بلغت السحوبات 9.1 مليار درهم، بزيادة قدرت بـ 4.4 
مبوازاة   .2015 سنة  من  الفرتة  نفس  مع  مقارنة  درهم  مليار 
ذلك، سجل حجم سداد أصل الدين تراجعا ب 1.7 مليار درهم 

ليبلغ 6.7 مليار درهم.

الخزينة 640.4 مليار  الحجم اإلجاميل لدين  بلغ  وهكذا، فقد 
درهم متم شهر شتنرب مسجال بذلك ارتفاعا بـ 19.8 مليار درهم 

أو 3.2%  مقارنة مع متم 2015.

بالنسبة للقطاع النقدي، شهد املجمع م3 ارتفاعا بـ 28.7 مليار 
درهم أو 2.5% عند متم أكتوبر 2016 ليصل إىل 1.180 مليار 
القروض  ارتفاع  إىل  بالخصوص  التحسن  هذا  ويرجع  درهم. 

مقابل   %3.2+ أو  درهم  مليار   29.3+) لالقتصاد  املمنوحة 
-7.3 مليار درهم أو -0.8% خالل نفس الفرتة من سنة 2015) 
واالحتياطات الدولية الصافية (+25.9 مليار درهم أو +%11.5 
مقابل +36.9 مليار درهم أو +20.3%) حيث ساهمت بـ 2.6 

و 2.3 نقطة عىل التوايل يف تعزيز الكتلة النقدية. 

باملقابل، عرفت املقابالت األخرى للمجمع م 3 تراجعا ب 13 
 %22.8- أو  درهم  مليار   8.2- عوض   %32.1 أو  درهم  مليار 
الفارطة، أي ما يعادل مساهمة  السنة  الفرتة من  خالل نفس 
سلبية بـ 1.1 نقطة يف اإلنشاء النقدي. كام انخفضت القروض 
املمنوحة لإلدارة املركزية بـ 374 مليون درهم أو 0.3% مقابل 

+9.8 مليار درهم أو +%6.8.

مليار   5.7 بـ  تحسنا  البنكية  القروض  سجلت  اإلطار،  هذا  يف 
أو  مليار درهم   1.7- اكتوبر مقابل  متم  أو 0.7% عند  درهم 
احتساب  دون  املاضية.  السنة  من  الفرتة  نفس  خالل   %0.2-
 19.1 البنكية  القروض  تدفق  بلغ  املايل،  الطابع  القروض ذات 

  .%0.8- أو  درهم  مليار   5.4- مقابل   %2.9 أو  درهم  مليار 
 7.4+) السكن  قروض  تزايد  إىل  اإليجايب  التطور  هذا  ويرجع 
مليار درهم أو 4.1%) و قروض التجهيز (+4.5 مليار درهم أو 
+3.1%) و تسهيالت الخزينة (+2.4 مليار درهم أو +%1.4) 

وكذلك قروض االستهالك (+2.4 مليار درهم أو +%5.2).

وحسب القطاعات املؤسساتية، شهدت القروض املقدمة لألرس 
 %3.9+ أو  درهم  مليار   11.9+ إىل  ليصل  منوها  يف   تسارعا  
مقابل +8.6 مليار درهم أو +3 % خالل نفس الفرتة من السنة 
املاضية. كام عرفت القروض املقدمة للمقاوالت و للقطاع العام 
باستثناء اإلدارة املركزية ارتفاعا بلغ عىل التوايل 2.7 مليار درهم 
أو 0.9% و2.1 مليار درهم أو 4% مقابل -13 مليار درهم أو 
انخفضت  ذلك،  -2.3%. عكس  أو  مليار درهم   1.1- و   %4 -
القروض املمنوحة للرشكات املالية األخرى بـ 10.8 مليار درهم 

أو 9.4% مقابل +3.7 مليار درهم أو +%3.8.
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ومن جهته، فقد شهد عجز السيولة تحسنا بـ 5.2 مليار درهم 
لينحرص يف 18.4 مليار درهم كمتوسط خالل شهر أكتوبر 2016 
بعد أن بلغ يف شتنرب أعىل مستوياته منذ بداية السنة (-23.6 
مليار درهم)، وذلك نتيجة الرتاجع املوسمي للنقود االئتامنية  

(-3.1 مليار درهم).   

يف هذا الصدد ومن أجل الحفاظ عىل تطور سعر الفائدة ما بني 
البنوك يف مستويات قريبة من سعر الفائدة الرئييس، قام بنك 
املغرب بضخ 15.8 مليار درهم يف املتوسط خالل شهر أكتوبر 
عىل شكل تسبيقات ملدة 7 أيام مقابل 19.4 مليار درهم خالل 
الشهر املنرصم. من جهة أخرى، حافظ بنك املغرب عىل نفس 
داخل  وذلك  درهم)  مليار   4.1) املضمونة  القروض  مستوى 
إطار برنامج متويل املقاوالت الجد صغرية و املتوسطة. موازاة 
 24 ملدة  بالتسبيقات  متعلقتني  بعمليتني  البنك  قام  ذلك،  مع 
يوما بقيمة 216 مليون درهم و163 مليون درهم عىل التوايل. 
عموما، انخفض الحجم اإلجاميل املتوسط لتدخالت بنك املغرب 
يف السوق النقدية ليعود إىل 20 مليار درهم مقابل 23.7 مليار 

درهم خالل الشهر املنرصم.

مستوى  يف  البنوك  بني  ما  الفائدة  سعر  استقر  فقد  وهكذا، 
أي 2.26% كمتوسط خالل  الرئييس،  الفائدة  قريب من سعر 
عجز  تحسن  إىل  باألساس  يرجع  ذلك  و   2016 أكتوبر  شهر 
السيولة البنكية. أما بالنسبة ألسعار الفائدة عىل الودائع، فقد 
تراجع السعر املتوسط املرجح للودائع ألجل 6 و12 شهرا بـ 68 
نقطة خالل شهر شتنرب مقارنة مع شهر دجنرب 2015 ليستقر 
يف 3.11%. و يرجع هذا التطور إىل انخفاض األسعار املطبقة 
عىل الودائع ألجل 6 أشهر ب 63 نقطة أساس لتعود إىل %2.81 
واألسعار املطبقة عىل الودائع ألجل 12 شهرا بـ 60 نقطة اساس 

لتستقر يف 3.34%.   

وفيام يخص أسعار الفائدة املدينة، فقد تراجع املعدل املتوسط 
اإلجاميل بـ 17 نقطة أساس خالل الفصل الثالث من سنة 2016 

هذا  يعكس  و   .%5.08 إىل  ليعود  السابق  الفصل  مع  مقارنة 
التطور انخفاض أسعار الفائدة املطبقة عىل تسهيالت الخزينة 
أساس)  نقطة   10-) العقارية  القروض  و  أساس)  نقطة   18-)
و قروض التجهيز (-3 نقطة أساس). باملقابل، ارتفعت أسعار 

فائدة قروض االستهالك بنقطة أساس واحدة.

يف   استقرارا  التضخم  معدل  فقد سجل  األسعار،  بخصوص  أما 
1.7% خالل العرشة أشهر األوىل من سنة 2016. ويشمل هذا 
التطور استقرارا لوترية منو أسعار املواد الغذائية يف +2.8% يف 
حني شهد مؤرش أسعار املواد غري الغذائية انخفاضا من +%0.8 

خالل سنة 2015 إىل +0.6% خالل سنة 2016.

و عىل مستوى سوق الشغل، فقد تم تسجيل فقدان 73 ألف 
منصب شغل ما بني الفصل الثالث من سنة 2015 ونفس الفصل 
من سنة 2016 نتيجة فقدان 3 أالف منصب يف الوسط الحرضي 

و 70 ألف منصب يف الوسط القروي.

«البناء  قطاع  باستثناء  القطاعات  جميع  عرفت  وقد  هذا 
هذه  خالل  التشغيل  حجم  يف  تراجعا  العمومية»  واألشغال 
الفرتة، حيث سجل قطاع «الفالحة، الغابة والصيد» فقدان 66 
نفس  خالل  ألف   27 فقدان  بعد  ذلك  و  شغل  منصب  ألف 
الفرتة من سنة 2015 و 75 ألف سنة 2014. من جهته، عرف 
ألف   44 فقدان  التقليدية»  الصناعة  فيها  مبا  «الصناعة  قطاع 
التشغيل  حجم  من   %3,6 بـ  انخفاضا  ميثل  ما  وهو  منصب، 
بالقطاع مقابل إحداث 16 ألف منصب سنة 2015 و 31 ألف 

سنة 2014. 

و بالنسبة لقطاع الخدمات، والذي يعد أهم قطاع من حيث 
منصب  ألف   15 فقدان  عرف  فقد  الشغل،  مناصب  إحداث 

مقابل إحداث 27 ألفا سنة 2015 و 60 ألفا سنة 2014. 

ويف املقابل، واصل قطاع «البناء واألشغال العمومية» انتعاشه 
حيث سجل إحداث 52 ألف منصب شغل جديد، و هو ما ميثل 
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املصدر: مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية

ارتفاعا لحجم تشغيله ب 5.3% و ذلك بعد إحداث 25 ألف 
منصب سنة 2015 و42 ألف سنة 2014.

موازاة مع ذلك، تحسن معدل البطالة بـ 0.5 نقطة ليعود إىل 
9.6% خالل الفصل الثالث من سنة 2016 نتيجة انخفاض مهم 
للسكان النشيطني (-1.1%) مقارنة مع تراجع حجم التشغيل 
(-0.7%). حسب وسط اإلقامة، انخفض هذا املعدل بـ 0.8 نقطة 
إىل 14.3% داخل املدن، و بالخصوص لدى األشخاص البالغني 
من العمر ما بني 25 و34 سنة (-1.3 نقطة ليبلغ 31.3%) وما 

بني 35 و44 سنة (-1.2 نقطة ليبلغ 6.4%) بينام ظل مستقرا يف 
20.4% بالنسبة لألشخاص الحاصلني عىل شهادة.

أما بالوسط القروي، فقد استقر معدل البطالة يف 4.3% ويشمل 
هذا التطور انخفاض هذا املعدل بـ 0.9 نقطة ليعود إىل %9.5 
لدى الشباب البالغني من العمر ما بني 15 و 24 سنة و ارتفاعه 
بـ 1.7 نقطة ليصل إىل 5.4% لدى األشخاص البالغني من العمر 

ما بني 25 و 34 سنة.   
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الصناعة الخدمات الفالحة القطاع الغابوي والصيد البناء واألشغال العمومية 

اإلحداث الصايف ملناصب الشغل حسب قطاع النشاط 
االقتصادي ووسط اإلقامة: - باآلالف – حرضي/قروي/وطني

 املصدر : املندوبية السامية للتخطيط
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