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يصادف قانون مالية 2022 السنة التشريعية األولى في الوالية الحادية عشر، والبدء في تنزيل توجهات اللجنة الملكية للنموذج التنموي 
الحكومي البرنامج  تنزيل  سياق  في  طبعا  يأتي  كما  بلدنا،  تنمية  في  نوعية  قفزة  لتحقيق  االستراتيجية  االختيارات  حدد  الذي  الجديد 

2021-2026 الذي يجسد المشروع المجتمعي للمملكة مع تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها.

على الصعيد االقتصادي والمالي، يندرج قانون مالية 2022 ضمن سياق يتسم بالتحديات واإلكراهات المرتبطة أساسا بارتفاع حدة الضغوط 
على المالية العامة، نتيجة ارتفاع المتطلبات االقتصادية واالجتماعية وكذا تقلب أسعار المنتوجات الطاقية في السوق العالمية، مع ما ترتب 
على ذلك من تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة. وفاقم من ذلك اآلثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 التي أثرت بشكل كبير على 
االقتصاد الوطني والعالمي بشكل عام، مما أدى إلى ارتفاع نسبة عجز الميزانية برسم سنــة 2020 إلــى 7,6% من الناتج الداخلي الخام قبل 

أن تنتقل إلى 5,6% برسم السنة المالية 2021. 

واستتباعا لعجز الميزانية، عرفت نسبة الدين تفاقما هي األخرى. فهذه النسبة التي عرفت استقرارا في حدود 65% من النـاتج الداخلـي 
الخام خالل أربع سنـوات متتالية، انتقلـت من 64,8% نهـاية سنـة 2019 إلى 76,4% سنة 2020، بزيادة قدرها %11,6. 

في ظل ظرفية هذه إكراهاتها وضغوطها، استطاع القانون المالي 2022 التوفيق بين ضرورات النمو االقتصادي والجواب على االنتظارات 
االجتماعية مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. 

بخصوص الفرضيات، ارتكز قانون مالية 2022 على نمو بنسبة 3.2% وعجز في الميزانية بنسبة 5.9% من الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدل 
تضخم في حدود %1.2.

وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على محاور أربعة يتم تنزيلها عبر برامج عمل، منها ما هو جديد، وأخرى ستتم 
مواصلتها وتفعيلها خالل 2022. 

السادس لالستثمار وتشجيع  تدابير أهمها أجرأة صندوق محمد  الوطني من خالل عدة  االقتصاد  إنعاش  يهم توطيد أسس  األول  المحور 
المبادرة المقاوالتية، عبر تمكين المواطنين من ممارسة أنشطتهم بشكل مهيكل عن طريق نظام تحفيزي ضريبي مبسط والمصادقة على 

ميثاق االستثمار ومواصلة دعم االستثمار العمومي. 

المحور الثاني يتعلق بتعزيز آليات اإلدماج والتقدم في تعميم الحماية االجتماعية من خالل عدة إجراءات أهمها إطالق المرحلة الثانية من 
تعميم التأمين اإلجباري وتسريع تفعيل السجل االجتماعي الموحد وتسريع تنفيذ برامج تنمية المجال القروي.

المحور الثالث يتعلق بتعزيز الرأسمال البشري وذلك من خالل إطالق إصالح عميق للمنظومة الصحية الوطنية والشروع في إصالح منظومة 
التكوين الطبي والرفع من جودة التعليم ومواصلة تنفيذ خارطة الطريق الجديدة للتكوين المهني، خصوصا من خالل إحداث مدن المهن 

والكفاءات متعددة األقطاب والتخصصات بكل جهات المملكة.

أما المحور الرابع واألخير، فيتعلق بإصالح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة وذلك من خالل إجراءات أهمها الشروع في تنزيل القانون رقم 
82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير االستراتيجي لمساهمات الدولة وتمكين الجهات من االضطالع بأدوارها وتمويل مخططاتها 

التنموية، وتفعيل الميثاق الوطني لالتمركز اإلداري.

وتتجلى إرادية قانون مالية 2022 بشكل ملموس في دعم المجهود التنموي، من خالل الرفع من ميزانية االستثمار العمومي إلى 245 مليار 
درهم )6.5+ % مقارنة مع سنة 2021(، ودعم الجهوية المتقدمة ب 10 مليار درهم. أما في إطار دعم القطاعات االجتماعية، فقد تم الرفع 
من ميزانية التعليم لتصل إلى 77 مليار درهم )بارتفاع قدره5+ مليار درهم مقارنة بسنة 2021( والرفع من ميزانية الصحة إلى 23.5 مليار 

درهم )بارتفاع قدره 3.7 مليار درهم مقارنة بسنة 2021(، هذا مع تخفيض العجز إلى 5.9 %.

وهكذا يتضح من خالل فرضيات القانون المالي التي تم وضعها على أسس دقيقة، ومن خالل التوجهات العامة أو الموارد المالية التي تمت 
تعبئتها لترجمة برامج العمل المختلفة أن هذا القانون المالي طموح من حيث األهداف وجريء من حيث اإلجراءات المعلن عنها، وهو 

بذلك يشكل تحديا للظروف واإلكراهات ورغبة صادقة في تجاوزها. 

هذا العدد من مجلة المالية يتناول بتفصيل أكثر الجوانب المختلفة ومجموع المقتضيات والتدابير التي أتى بها بقانون مالية 2022.  

تمهيد

نتمنى لكم قراءة مفيدة

فوزي لقجع
الوزير المنتدب لدى وزارة االقتصاد والمالية

 المكلف بالميزانية

نادية فتاح
وزيرة االقتصاد والمالية
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2022 المالية لسنة  لقانون  العريضة  الخطوط 

المملكة  منح  في  والحكومية  الملكية  اإلرادة  تعكس   ،2022 مالية  قانون  في  متضمنة  عمل  برنامج   23 من  أكثر 
الخاصة  الملكية  اللجنة  توصيات  تنزيل  إطار  في  تندرج  البرامج  هذه  من  عدد  ومتنوعا.  إدماجيا  قويا  اقتصادا 

الجديد. التنموي  بالنموذج 

أساسا  يتميز  سياق  في   2022 لسنة  المالية  قانون  يأتي 
أمام  الجديد  التنموي  للنموذج  العام  التقرير  بتقديم 
التشريعية  االنتخابات  وتنظيم  الملك،  جاللة  أنظار 
الجديدة  الحكومة  أعضاء  وتعيين  والمحلية،  والجهوية 
ثقة  بعد حصولها على  وتنصيبها  الملك  من طرف جاللة 
مجلس النواب، باإلضافة إلى استمرار جائحة كوفيد-19. 

العالمي. المستوى  على 

سيتم  الذي  الجديد،  التنموي  النموذج  شأن  ومن 
التنمية«،  أجل  من  الوطني  »الميثاق  إطار  في  تنزيله 
واإلصالحات  األوراش  لمختلف  جديدة  دفعة  يعطي  أن 
انطالقة جديدة  إعطاء  من  كذلك  وسيمكن  االستراتيجية 
لتسريع اإلقالع االقتصادي وتوطيد المشروع المجتمعي. 

ومن جهة أخرى، ولمواجهة االنعكاسات السلبية لجائحة 
للمملكة  الحية  القوى  جميع  تعبئة  مكنت  كوفيد-19، 
واالجتماعية  االقتصادية  اآلثار  من  التخفيف  من 
الوطني  لالقتصاد  تدريجي  إنعاش  وضمان  للجائحة 
لدعم  االستباقية  التدابير  من  سلسلة  اعتماد  خالل  من 
تحقيق  وكذا  المتضررة،  والشركات  االجتماعية  الفئات 

للتلقيح. الوطنية  الحملة  في  كبير  تقدم 

بهدف   ،2022 سنة  خالل  الجهود  هذه  وستتواصل 
مواجهة التحديات التي ال يزال يواجهها االقتصاد الوطني 
األكثر  القطاعات  في  السيما  المقاوالت،  من  كبير  وعدد 
ستواصل  المبذولة،  الجهود  استمرار  إطار  وفي  تضررا. 
الواردة  التدابير  تنفيذ جميع  وبوتيرة مطردة،  الحكومة، 
ستعمل  كما  والتشغيل.  االقتصادي  اإلنعاش  ميثاق  في 
الوطني  الخاص  االستثمار  تشجيع  على  الحكومة 
الهادفة  اإلصالحات  تسريع  خالل  من  السيما  واألجنبي، 
تجدر  الصدد،  هذا  وفي  األعمال.  مناخ  تحسين  إلى 
»القائمة  في  مدرجا  يعد  لم  المغرب  أن  إلى  اإلشارة 
غير  والمناطق  الدول  حول  األوروبي  لالتحاد  الرمادية« 
للقرارات  نتيجة  وذلك  الضريبي  المجال  في  المتعاونة 
مع  يتماشى  بما  الجبائي،  اإلصالح  مجال  في  المتخذة 
الدولية.  للمعايير  وفقا  الجيدة  الجبائية  الحكامة  مسار 

القانون-اإلطار  إصدار  إلى  باإلضافة  التقدم،  ويمثل هذا 
جديدا  مكسبا  الجبائي،  باإلصالح  المتعلق   69.19 رقم 

المغرب. لجاذبية 

المشروع  تنزيل  بمواصلة   2022 سنة  ستتميز  كما 
االجتماعية  الحماية  بتعميم  المتعلق  الكبير  الملكي 
خالل  من  تجسيده  تم  والذي  المغاربة،  جميع  لفائدة 
بالحماية  المتعلق   09.21 رقم  القانون-اإلطار  إصدار 
االجتماعية خالل سنة 2021، مما سيشكل ثورة اجتماعية 
حقيقية ونقطة تحول حاسمة في عملية إصالح الحماية 
الورش بإطالق  بالمغرب. وستتم مواكبة هذا  االجتماعية 

الصحية. للمنظومة  هيكلي  إصالح 

تعزيز  سيتم  العام،  القطاع  بإصالح  يتعلق  وفيما 
الهيكلية  االختالالت  معالجة  أجل  من  المبذولة  الجهود 
تكامل  ضمان  قصد  العمومية،  والمقاوالت  للمؤسسات 
فعاليتها  من  والرفع  مهامها،  في  وانسجام  أفضل 

واالجتماعية. االقتصادية 

اإلصالحات  من  العديد  تدعيم  سيتم  أخرى،  جهة  ومن 
الهيكلية في طور اإلنجاز. ويتعلق األمر خاصة بمواصلة 
وإصالح  اإلدارة  وإصالح  المتقدمة  الجهوية  ورش  تنزيل 

العدالة. منظومة 

اقتصادي  سياق  في   2022 لسنة  المالية  قانون  ويأتي 
وتيرة  بارتفاع  الدولي  المستوى  يتميز على  نسبيا،  مالئم 
وتحسين  الصحية،  للقيود  التدريجي  والتخفيف  التلقيح، 

القطاعات. بمعظم  والتشغيل  االقتصادي  النشاط  آفاق 

المالية  لقانون  العامة  والتوجهات  المرجعي  اإلطار 
 2022 لسنة 

يستند إعداد قانون المالية لسنة 2022 على التوجيهات 
التي  الملك  جاللة  خطب  في  الواردة  السامية  الملكية 
ألقاها بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب 
وكذا   2021 غشت  و20  يوليوز،   31 في  التوالي  على 
األولى  التشريعية  السنة  من  األولى  الدورة  افتتاح  في 

المالية قانون  مضامين 
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أكتوبر   08 في  عشرة  الحادية  التشريعية  الوالية  من 
حول  العام  التقرير  توصيات  على  وكذلك   ،2021
المرجعي  اإلطار  يستند  كما  الجديد.  التنموي  النموذج 
للفترة  الحكومي  البرنامج  في  الواردة  االلتزامات  على 

 .2026-2021

من  للحد  طريق  خارطة  المرجعي  اإلطار  هذا  ويشكل 
التنموي  للنموذج  األمثل  التنزيل  وضمان  األزمة  آثار 

الملك.  جاللة  يبتغيه  الذي  الجديد 

السامية الملكية  التوجيهات 

والعشرين  الثانية  الذكرى  بمناسبة  الملكي  الخطاب  في 
صعوبة  على  الضوء  الملك  جاللة  سلط  العرش،  لعيد 
على  للوباء  السلبي  بالتأثير  تتميز  التي  الحالية  الفترة 

: واقترح جاللته  االقتصادية،  واألنشطة  المشاريع 

فيروس  جائحة  بتدبير  الخاص  »الصندوق  إحداث   •
كورونا كوفيد-19« والذي لقي إقباال تلقائيا من طرف 

المواطنين؛

لدعم  موجهة  االقتصاد،  إلنعاش  الطموحة  الخطة   •
األزمة  من  المتضررة  والمتوسطة  الصغرى  المقاوالت 
الشرائية  القدرة  وعلى  الشغل  مناصب  على  والحفاظ 

تقديم مساعدات مادية مباشرة؛ لألسر من خالل 

أجل  من  لالستثمار  السادس  محمد  صندوق  إحداث   •
مختلف  وتمويل  ومواكبة  اإلنتاجية  باألنشطة  النهوض 

االستثمارية. المشاريع 

»الميثاق  يشكل  أن  أمله  عن  البالد  ملك  عبر  كما 
التنمية«، إطارا مرجعيا يحدد المبادئ  الوطني من أجل 
واجتماعيا،  اقتصاديا  وتعاقدا  التنموية،  واألولويات 

والشعب.  للملك  لثورة جديدة  يؤسس 

 ،2021 غشت   20 بتاريخ  الملكي  الخطاب  وخصص 
لثورة   68 الذكرى  بمناسبة  الملك  جاللة  ألقاه  الذي 
المغرب  موقع  لتحليل  كبيرا  قسطا  والشعب،  الملك 
المباشر.  محيطه  في  وخاصة  الدولية،  الساحة  على 
وأكد جاللة الملك أن المغرب يواصل طريقه نحو مزيد 
االنتخابات  إجراء  خالل  من  والتنمية  الديمقراطية  من 
وذلك  اليوم  نفس  في  والمحلية  والجهوية  التشريعية 
تزامنا مع إطالق جيل جديد من اإلصالحات والمشاريع 

الجديد. التنموي  النموذج  تنزيل  إطار  في 

األولى  الدورة  افتتاح  بمناسبة  الملكي  الخطاب  وأبرز 
التشريعية  الوالية  من  األولى  التشريعية  السنة  من 
أبعاد  ثالثة   ،2021 أكتوبر   08 بتاريخ  عشرة  الحادية 

بـ:   تتعلق  رئيسية، 

للمغرب؛  االستراتيجي  األمن  تعزيز   •

االقتصاد؛   إنعاش  الوبائية ومواصلة  األزمة  تدبير   •

مجموعة  وإطالق  التنموي  للنموذج  الفعلي  التنزيل   •
متكاملة من المشاريع واإلصالحات من الجيل الجديد.

النموذج  حول  العام  للتقرير  االستراتيجية  التوصيات 
الجديد التنموي 

التنموي، في تقريرها  بالنموذج  الخاصة  اللجنة  اقترحت 
 ،2021 ماي   25 في  الملك  جاللة  أنظار  أمام  المقدم 
استراتيجية  محاور  أربعة  على  تقوم  طريق  خارطة 
جديـدة  أولويـات  بينهـا  من  أولويات،  بعدة  مرتبطة 
قبيـل  مـن  الراهـن،  الوضـع  مـع  قطيعـة  تشـكل 
االجتماعية  الحماية  وتعميم  للثقافة،  المركزية  المكانة 
جاللة  لتعليمـات  تطبيقـا  الهشـة  السـاكنة  كافـة  علـى 
التأكيـد  يتعيـن  أخـرى  أولويـات  تشـمل  كمـا  الملك. 
السـتعجاليتها،  بالنظر  وبقـوة،  جديد  مـن  عليهـا 
المتقدمـة وتقويـة نسـيج  كالتعليم األساسـي والجهويـة 

والمتوسـطة. والصغـرى  جدا  الصغيرة  المقـاوالت 

2026-2021 للفترة  الحكومي  البرنامج 

 ،2026-2021 للفترة  برنامجها  في  الحكومة  تتعهد 
التحول  لمتطلبات  المستدام  اإلرساء  على  بالعمل 
البرنامج  هذا  ويرتكز  بالمغرب.  واالجتماعي  االقتصادي 
الفرص  وتكافؤ  االجتماعي  التماسك  قيم  تعزيز  على 
مخرجات  تفعيل  إلى  يهدف  كما  والشفافية.  والفعالية 

الجديد. التنموي  النموذج 

وتقييم  تتبع  آليات  مأسسة  على  الحكومة  وستعمل 
وفقا  واإلصالحات،  العمومية  السياسات  فعالية 
العام  التقرير  وتوصيات  السامية  الملكية  للتعليمات 
الدقيق  التتبع  عن  فضال  الجديد،  التنموي  للنموذج 

تنفيذها. األوراش ودعم  لتقدم 

للفترة  مجها  برنا خالل  من  لحكومة  ا وتطمح 
وطموحة  واقعية  إجابات  تقديم  إلى   2026-2021
من  بعزم،  المستقبل  واستشراف  األزمة  من  للخروج 
تنفيذ  إلى  تهدف  التي  اإلجراءات  من  مجموعة  خالل 
الحتياجات  واالستجابة  الجديد  التنموي  النموذج 

والمواطنين.  المواطنات  وأولويات 

2022 مالية  لقانون  العامة  التوجهات 

السياق  وعناصر  المعتمد  المرجعي  لإلطار  اعتبارا 
لقانون  العامة  التوجهات  ترتكز  والدولي،  الوطني 

أربعة محاور كبرى: 2022 على  المالية لسنة 
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الوطني  االقتصاد  إنعاش  أسس  توطيد 

الرامية  مجهوداتها  الحكومة  ستواصل  اإلطار،  هذا  في 
حيويتها،  استعادة  من  االنتاجية  القطاعات  تمكين  إلى 
وخلق  الشغل،  مناصب  توفير  على  قدرتها  من  والرفع 

المضافة، وذلك من خالل: القيمة 

تفعيل  تم  لالستثمار:  السادس  محمد  صندوق  أجرأة   •
هذا الصندوق عبر توقيع اتفاقيات أمام جاللة الملك، 
االستراتيجي  بالمشروع  تتعلق   ،2021 يوليوز   5 في 
ولقاحات  لكوفيد-19  المضاد  اللقاح  وتعبئة  لتصنيع 
مجموعة  تمويل  في  سيساهم  كما  بالمغرب.  أخرى 
القطاعين  بين  الشراكة  إطار  في  المشاريع  من 
التشغيل  على  أثرها  على  بناء  وذلك  والخاص،  العام 
الصندوق،  هذا  سيواكب  كما  المضافة.  القيمة  وخلق 
المقاوالت  الرأسمال،  في  ماليا  مستثمرا  باعتباره 

والمتوسطة؛ والصغرى  جدا  والصغيرة  الناشئة 

تمكين  خالل  من  المقاوالتية،  المبادرة  تشجيع   •
بشكل  المقاوالتية  أنشطتهم  ممارسة  من  المواطنين 
مبسط،  ضريبي  تحفيزي  نظام  طريق  عن  مهيكل 
تمكين  إلى  يهدف  الذي  »انطالقة«  برنامج  ومواصلة 
وحاملي  الشواهد،  حاملي  الشباب  من  عدد  أكبر 
االجتماعية،  الفئات  لمختلف  المنتمين  المشاريع، 
الذاتيين  والمقاولين  المبتكرة  الناشئة  والمقاوالت 
على  الحصول  من  الصغيرة،  الفالحية  والمشاريع 
النجاح.  من  نسبة  أكبر  لضمان  ومواكبتهم،  التمويل 
دينامية  إعطاء  على  العمل  سيتم  اإلطار  هذا  وفي 
الملكية  بالعناية  يحظى  الذي  البرنامج  لهذا  جديدة 
الشركاء.  كافة  مع  التعاون  خالل  من  وذلك  السامية، 
وفي نفس اإلطار، سيتم دعم المقاوالت الصغيرة جدا 
مجال  في  العاملة  والمتوسطة،  الصغرى  والمقاوالت 
التصدير، خاصة نحو إفريقيا، إلى جانب تعزيز آليات 
المقاوالت  هذه  ولوج  وتسهيل  لتحسين  الضمان 

للتمويل؛

وفق  األعمال  مناخ  لتحسين  المجهودات  مواصلة   •
الشغل  مناصب  توفير  إلى  الرامية  المقاربة  نفس 
المقاولة  تنافسية  تعزيز  مع  المضافة  القيمة  وخلق 
الوطنية  السياسة  تنفيذ  مواصلة  عبر  خاصة  الوطنية، 
المندمجة لتحسين مناخ األعمال للفترة 2021-2025؛

ربط  خالل  من  للمقاوالت  المواكبة  منظومة  تطوير   •
مناصب  بإحداث  المتعلقة  األهداف  بتحقيق  الدعم 
االلتزامات  واحترام  المضافة  القيمة  وخلق  الشغل 
ستتم  الصدد،  هذا  وفي  للمقاوالت.  االجتماعية 
اإلطار  ومراجعة  االستثمار  ميثاق  على  المصادقة 

المقاولين  تشجيع  أجل  من  لالستثمار  التحفيزي 
المبتكـرة  األنشطة  في  لالستثمار  والمستثمرين 
مع  والقطع  المضافــة  للقيمــة  أكثــر  المنتجـة 
مع  تماشيا  وذلك  والمحميـة،  الريعية  األنشطة 
إلى  الرامية  الجديد  التنموي  النموذج  توصيات 
أغلب  إلدماج  الحالي  االقتصادي  النسيج  تحديث 
تنافسيته  من  والرفع  المهيكل  القطاع  في  األنشطة 
اقتصادية  أنشطة  بتطوير  للسماح  االقتصاد  وتنويع 
القيمة المضافة المحلية،  ومهارات جديدة والرفع من 
العالمي،  االقتصاد  في  أفضل  بشكل  االندماج  وأخيرا 
إشعاع عالمة  في  المتمثل  الرهان  بتحقيق  ما سيسمح 

المغرب«؛ في  »صنع 

باإلصالح  المتعلق   69.19 رقم  القانون-اإلطار  تنزيل   •
الجبائية  العدالة  تحقيق  بهدف  وذلك  الجبائي، 
المتبادلة  الحقوق  وتعزيز  الجميع،  مساواة  وضمان 
اإلمكانات  كامل  وتعبئة  واإلدارة،  الملزمين  بين 
وإصالح  العمومية،  السياسات  لتمويل  الضريبية 
الضريبية  شبه  والرسوم  المحلية  الجبايات  منظومة 

الحكامة؛ نظام  ونجاعة  فعالية  تعزيز  جانب  إلى 

تحسين  أجل  من  العمومي،  االستثمار  دعم  مواصلة   •
توطيد  خالل  من  وذلك  الوطني  االقتصاد  تنافسية 
وتطوير  واللوجيستيكية،  التحتية  البنية  في  االستثمار 
مواصلة  عبر  الطاقة  كلفة  تقليص  مع  النقل  منظومة 
تعزيز  على  القائم  لبالدنا،  الطاقي  النموذج  تنزيل 
ذات  المتجددة  الطاقات  وتشجيع  الطاقي،  األمن 

الكربون. انبعاثات  من  المنخفض  المستوى 

الحماية  تعميم  في  والتقدم  اإلدماج  آليات  تعزيز 
االجتماعية

وتعزيز  الوطني  االقتصاد  إنعاش  أسس  توطيد  يرتبط 
التوزيع  بآليات  وثيقا  ارتباطا  الثروة  خلق  دينامية 
الرابط  تقوية  الثروة، وذلك عبر  لهذه  العادل والمنصف 
النساء  خاصة  المجتمع،  فئات  كل  وإدماج  االجتماعي 
األكثر  الفئات  تجاه  التضامن  آليات  وتجسيد  والشباب، 

هشاشة. 

مواصلة  على  خاصة  الحكومة  ستعمل  اإلطار،  هذا  وفي 
: االجتماعية، من خالل  الحماية  تعميم  تنزيل ورش 

والمالي  القانوني  الطابع  ذات  التدابير  تنفيذ   •
لتنظيمي؛ وا

اإلجباري  التأمين  تعميم  من  الثانية  المرحلة  إطالق   •
من  االستفادة  توسيع  خالل  من  المرض،  عن  األساسي 
التي  والفقيرة  الهشة  الفئات  لفائدة  التأمين  هذا 
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»راميد«.  الطبية  المساعدة  نظام  من  حاليا  تستفيد 
إصالح  بمواصلة  المرحلة  هذه  مواكبة  ستتم  كما 
استيعاب  من  لتتمكن  الوطنية  الصحية  المنظومة 
األساسي  اإلجباري  التأمين  من  الجدد  المستفيدين 

المرض؛ عن 

لتحقيق  الموحد،  االجتماعي  السجل  تفعيل  تسريع   •
تعميم  تنزيل  أجل  من  فعالية  أكثر  استهداف 

 .2023 ابتداء من سنة  العائلية  التعويضات 

: الحكومة على  ومن جهة أخرى، ستعمل 

مقاربة  وفق  التقاعد  منظومة  إلصالح  الفعلي  التنزيل   •
الفاعلين؛ كل  تضم  تشاركية 

مشاركة  وتشجيع  الجنسين  بين  المساواة  تعزيز   •
المجاالت االقتصادية واالجتماعية؛ النساء في مختلف 

خالل  من  الشباب  لمواكبة  مندمجة  سياسة  وضع   •
تمكينهم من اكتساب الكفاءات الالزمة ومنحهم فرص 
ولوجهم  لتيسير  وذلك  المستقبلية،  آفاقهم  تحسين 

الشغل؛ إلى فرص 

في  األمازيغية  اللغة  إلدماج  الالزمة  اإلجراءات  اتخاد   •
واإلبداع  واالتصال  واإلعالم  والتشريع  التعليم  مجاآلت 
مستوى  على  استخدامها  عن  فضال  والفني،  الثقافي 
االلتزام  أجل  من  العمومية  والمصالح  اإلدارات 
التنظيمي؛ القانون  المحددة في  بالمقتضيات واآلجال 

النهوض بالتنوع الثقافي من خالل مواصلة المجهودات   •
البرامج  وتطوير  المغربية  الثقافة  تعزيز  إلى  الرامية 
وتثمين  حماية  إلى  وكذا  الثقافية،  التحتية  والبنيات 

والالمادي؛ المادي  الوطني  الثقافي  الموروث 

للتنمية  الوطنية  المبادرة  من  الثالثة  المرحلة  مواكبة   •
البنيات  مستوى  على  الخصاص  لتدارك  البشرية 
ومواكبة  االجتماعية،  األساسية  والخدمات  التحتية 
الدخل  وتحسين  هشاشة،  وضعية  في  األشخاص 
الموجه  الدعم  وتعزيز  للشباب،  االقتصادي  واإلدماج 

الصاعدة؛  لألجيال  البشرية  للتنمية 

واالجتماعية  المجالية  الفوارق  تقليص  برنامج  مواصلة   •
للتوجيهات  طبقا  إعداده  تم  والذي  القروي،  بالوسط 
برامج  تنفيذ  تسريع  على  والسهر  السامية،  الملكية 

القروي؛ المجال  تنمية 

إلى  والمتوسطة  الفقيرة  الطبقات  ولوج  تحسين   •
الالئق. السكن 

البشري  الرأسمال  تقوية 

التقرير  توصيات  إحدى  البشري  الرأسمال  تقوية  تعتبر 
هذا  يكرس  الذي  الجديد  التنموي  للنموذج  العام 
أساسية  ورافعة  الفرص  تكافؤ  تضمن  كرافعة  المحور 
اإلطار،  هذا  في  المسـتقبل.  فــي  المغرب  لتنافســية 
ستهم   ،2026-2021 الحكومي  للبرنامج  وتطبيقا 
تنزيل  الخصوص،  وجه  على  الحكومة  مجهودات 
مع  تماشيا  جاذبيتها  وتعزيز  العمومية  المدرسة  إصالح 
بمنظومة  المتعلق   51.17 رقم  القانون-اإلطار  مقتضيات 
من  السيما  وذلك  العلمي،  والبحث  والتكوين  التربية 
تنزيل  وتسريع  األساتذة،  تكوين  جودة  تحسين  خالل 
االجتماعي  الدعم  األولي، وتعزيز  التعليم  برنامج تعميم 

والجامعي. المدرسي  العرض  وتطوير  والطلبة،  للتالميذ 

النموذج  تطوير  على  مجهوداتها  الحكومة  ستركز  كما 
التربية والتكوين من خالل  البيداغوجي وتحسين جودة 
جديدة  معايير  واعتماد  التدريس،  أساليب  تحديث 
للجودة مبنية على الكفاءة، مع إقرار نظام ناجع ونشيط 
باإلضافة  هذا  والجامعي.  والمهني  المدرسي  للتوجيه 
بين  الشراكة  وتطوير  البشرية  الموارد  تعزيز  إلى 
المجهودات  كل هذه  وتهدف  والخاص.  العام  القطاعين 
متطلبات  مع  ومالءمته  التكوين  جودة  من  الرفع  إلى 
لتأهيلهم وتعزيز  بالنسبة للشباب  الشغل، وخاصة  سوق 

للشغل. قابليتهم 

الجديدة  الطريق  خارطة  تنفيذ  مواصلة  وسيتم 
للتكوين المهني، خصوصا من خالل إحداث مدن المهن 
جهات  بكل  والتخصصات  األقطاب  متعددة  والكفاءات 

لمملكة. ا

للمنظومة  عميق  إصالح  إطالق  الحكومة  تعتزم  كما 
السامية  الملكية  للتعليمات  تنفيذا  الوطنية،  الصحية 
هذه  في  جذري،  بشكل  النظر،  إعادة  إلى  الداعية 
لعموم  جيدة  صحية  خدمة  توفير  بهدف  المنظومة، 
الدولية  للمعايير  تستجيب  والمواطنين  المواطنات 

الحديثة.

من  مكن  الذي  الحالي  الوضع  تشخيص  من  وانطالقا 
سيتم  الحالية،  الصحية  المنظومة  قصور  أوجه  تحديد 
وتثمين  الصحي،  العرض  تأهيل  نحو  الجهود  توجيه 
الدوائية،  السياسة  ومراجعة  الصحية،  البشرية  الموارد 
جديدة  حكامة  وإرساء  الوطني،  المنتوج  ودعم 

مندمج.  معلوماتي  نظام  وإحداث  الصحية  للمنظومة 

البشرية  الكفاءات  وإعداد  الكبير  الورش  هذا  ولمواكبة 
إصالح  إطالق  في  الحكومة  إلنجاحه، ستشرع  الضرورية 
منظومة التكوين الطبي ببالدنا، بجميع مكوناتها، السيما 
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رؤية  خالل  من  وذلك  األسنان  وطب  والصيدلة  الطب 
للمستقبل.  واستشرافي  تشاركي  ونهج  توافقية 

الحكامة  آليات  وتعزيز  العام  القطاع  إصالح 

على  الحكومة مجهوداتها خاصة  اإلطار، ستركز  في هذا 
ومعالجة  العام  للقطاع  العميق  اإلصالح  وتيرة  تسريع 
والمقاوالت  المؤسسات  لبعض  الهيكلية  االختالالت 
التكامل  من  قدر  أكبر  تحقيق  قـصد  العمومية، 
االقتصادية  فعاليتها  من  والرفع  مهامها،  في  واالنسجام 
واالجتماعية. ولبلوغ األهداف المرجوة من هذا اإلصالح 
تدابير  تنزيل  تسريع  على  الحكومة  ستعمل  الهيكلي، 
المؤسسات  بإصالح  المتعلق   50.21 رقم  القانون-اإلطار 

عبر: خاصة  العمومية،  والمقاوالت 

المتعلق   82.20 رقم  القانون  تنزيل  في  الشروع   •
االستراتيجي  للتدبير  الوطنية  الوكالة  بإحداث 
المؤسسات  أداء  نجاعة  وتتبع  الدولة  لمساهمات 
نوعية  قفزة  يشكل  ما  وهو  العمومية،  والمقاوالت 
المؤسسات  لقطاع  الشمولي  اإلصالح  مجال  في 

العمومية؛ والمقاوالت 

انتفت  التي  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  •  حذف 
الفعالية  يقدم  وجودها  يعد  لم  أو  إحداثها  شروط 

الالزمة؛

خالل  من  للمؤسسات  المخصصة  اإلعانات  تقليص    •
زمني  بأفق  وبااللتزام  األداء  بنجاعة  الدعم  هذا  ربط 

المالي؛ االستقالل  لتحقيق 

إحداث أقطاب كبرى عبر تجميع عدد من المؤسسات   •
متقاربة،  أو  متداخلة  مهاما  تمارس  التي  العمومية 
في  النجاعة  المردودية وضمان  من  الرفع  قصد  وذلك 

النفقات. وعقلنة  الموارد  استغالل 

من  المتقدمة،  الجهوية  ورش  تنزيل  مواصلة  سيتم  كما 
من  الجهات  وتمكين  الترابية،  الحكامة  تعزيز  خالل 
وذلك  التنموية،  مخططاتها  وتمويل  بأدوارها  االضطالع 

في إطار تعاقدي مع الدولة.

األوراش  أخرى على تسريع  الحكومة من جهة  وستعمل 
الكبرى إلصالح اإلدارة، السيما من خالل :

تفعيل الميثاق الوطني لالتمركز اإلداري وذلك لتأهيل   •
خدمة  وفي  للتنمية،  فعالة  أداة  وجعلها  اإلدارة، 

المقاولة؛ أو  بالمواطنين  األمر  تعلق  سواء  المرتفق 

العمومية،  المرافق  ميثاق  بمثابة  القانون  تفعيل   •
المرتبطة  والتنظيمية  القانونية  النصوص  بإعداد  وذلك 

به؛

اإلدارة؛ رقمنة  تسريع   •

مبدأ  وتكريس  العدالة  منظومة  إصالح  استكمال   •
أوال  الحكومة  وستحرص  القضائية.  السلطة  استقاللية 
هذا  تنزيل  استكمال  ثم  المكتسبات  توطيد  على 
أهمية  الملك  جاللة  يوليه  الذي  اإلصالحي  الورش 
والقانون  الحق  دولة  ترسيخ  خالل  من  السيما  خاصة، 

أعمال جاذب. مناخ  وعدالة منصفة تضمن 

الميزانية مديرية  المصدر: 



13 المالية قانون  مضامين 

2022 لسنة  المالية  قانون  فرضيات 
الخام                            الداخلي  الناتج  3,2% نسبة نمو   •

الخوصصة عائدات  احتساب  الخام دون  الداخلي  للناتج  بالنسبة  الميزانية  نسبة عجز   %5,9  •
البوتان )للطن(                                     • $450 متوسط سعر غاز 

• نسبة التضخم أقل من %1,2

الدولة  ميزانية  نفقـات 

بما  درهما   520.248.526.000 بـ   2022 المالية  السنة  برسم  الدولة  ميزانية  لتكاليف  اإلجمالـي  المبلـغ  يقـدر 
مقابل  الضريبية،  اإلرجاعات  والتخفيضات  بالتسديدات  المتعلقة  النفقات  برسم  درهم   8.132.000.000 مبلغ  فيها 
أو   44.237.514.000 درهم  قدرها  بزيادة  أي   ،2021 المالية  للسنة  المالية  قانون  برسم  476.011.012.000 درهما 

.%9,29

2022 في أرقام قانون مالية 

الدرهم( )بماليين   2022-2021 الفترة  برسم  الدولة  ميزانية  نفقـات  تطور 

التغييرات
ق.م 2022 ق.م 2021 لسنة ا

% لمطلق ا

%10,33 39.290,179 419.732,333 380.442,154 العامة* الميزانية 

%0,24 5,137 2.190,184 2.185,047 بصورة مستقلة المسيرة  الدولة  مرافق 

%5,29 4.942,198 98.326,009 93.383,811 للخزينة  الخصوصية  الحسابات 

%9,29 44.237,514 520.248,526 476.011,012 المجموع

الدرهم( )بماليين  الدولة برسم ق. م2022  بنية تحمالت ميزانية 

2.190
%0,4

87.402
%16,8

29.074
%5,6

61.138
%11,8

419 732
%80,7

98.326
%18,9

242.119
%46,5

المالية قانون  مضامين 

* مبا فيها االعتامدات التي سيتم دفعها للحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة.
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)بماليين درهم(  2022-2021 الفترة  العامة خالل  الميزانية  نفقات  تطور 

الدرهم( )بماليين   2022 مالية  قانون  برسم  العامة  الميزانية  نفقات  توزيع 

147.537
%35,2242 119

%57,7

87.402
%20,8

24.012
 %5,7

66.200
%15,8

55.680
%13,3

28.570
%6,8

8.132
%1,9  

2.200
%0,5

من  الحصة 
المجموع

لتغير  ا
لنسبي ا

لتغير   ا
لمطلق ا

المالية قانون 
2022

المالية قانون 
2021

نفقات التسيير:

%35,15 %5,49 7.673,13 147.536,58 139.863,46 نفقات الموظفين
%13,27 %9,82 4.978,38 55.680,21 50.701,83 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

%6,81 %16,39 4.023,48 28.570,00 24.546,52 التكاليف المشتركة

%1,94 %28,79 1.817,93 8.132,00 6.314,07 والتخفيضات بالتسديدات  المتعلقة   النفقات 
 واإلرجاعات الضريبية

%0,52 %-46,99 -1.950 2.200 4.150 النفقات الطارئة  والمخصصات االحتياطية

%57,68 %7,33 16.542,91 242.118,79 225.575,88 مجموع نفقات التسيير 

%20,82 %13,21 10.199,21 87.401,54 77.202,33 نفقات االستثمار 

%78,51 %8,83 26.742,12 329.520,33 302.778,21  مجموع النفقات للميزانية العامة
 )بدون احتساب الدين(

نفقات الدين العمومي :

%5,72 %123,00 13.244,43 24.012,00 10.767,57 الدين الخارجي
%15,77 %-1,04 -696,37 66.200,00 66.896,37 الدين الداخلي
%21,49 %16,16 12.548,06 90.212,00 77.663,94 مجموع نفقات الدين العمومي

%100,00 %10,33 39.290,18 419.732,33 380.442,15 مجموع نفقات الميزانية العامة
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التسيير  ميزانية  تطور 

المختلفة والنفقات  المعدات  نفقات  تطور 
الدراهم( )بماليير 

المختلفة والنفقات  المعدات  نفقات  تطور 
)%( الخام  الداخلي  بالناتج  مقارنة 

17,67

18,7
19,78

19,35
19,82

2022 2021 2020 2019 2018

195,91
215,62215,47225,58

242,12

2022 2021 2020 2019 2018

)%( الخام  الداخلي  بالناتج  مقارنة  التسيير  ميزانية  تطور  التسيير ميزانية  تطور 
الدراهم( )بماليير 

األجور  كتلة  تطور 

استقرت نسبة حصة نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الخام عند حوالي 10% )دون احتساب مساهمات الدولة 
النفقات  ضمن  األولى  المرتبة  تحتل  تزال  ال  النفقات  هذه  أن  علما  االجتماعي(،  االحتياط  وأنظمة  التقاعد  برسم 

.2022 العامة برسم سنة  الميزانية  30,30% من  يناهز  ما  العمومية، حيث تمثل 

108,85
112,16

117,84*
121,25*

127,18*

2022 2021 2020 2019 2018

9,82

9,73
10,82

10,410,43

2022 2021 2020 2019 2018

الدراهم( )بماليير  الموظفين  نفقات  تطور  )%( الخام  الداخلي  بالناتج  مقارنة  الموظفين  نفقات  تطور 

المختلفة  والنفقات  المعدات  نفقات 

بلغت االعتمادات المفتوحة برسم نفقات المعدات والنفقات المختلفة 55.680.207.000 درهم سنة 2022، مقابل 
50.701.830.000 درهم برسم قانون المالية للسنة المالية 2021، أي بزيادة قدرها %9,82.  

41,54
45,1346,17

50,7
55,68

2022 2021 2020 2019 2018

3,753,91
4,244,354,56

2022 2021 2020 2019 2018

)*( دون احتساب مساهامت الدولة يف إطار أنظمة اإلحتياط اإلجتامعي و التقاعد.
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68,23
73,37

85,73
77,20

87, 40

2022 2021 2020 2019 2018

6,16

6,367,876,627,15

2022 2021 2020 2019 2018

الدراهم( )بماليير  العامة  للميزانية  اإلستثمار  نفقات  تطور  الداخلي  بالناتج  مقارنة  العامة  للميزانية  اإلستثمار  نفقات  تطور 
الخام )%(

الدراهم( 2010 و2020 )بماليير  الممتدة بين  الفترة  الخزينة خالل  تطور دين 

االستثمار نفقات 

مقابل  درهم  مليار   87,4 االستثمار  بنفقات  والمتعلقة   ،2022 المالية  السنة  برسم  المفتوحة،  األداء  اعتمادات  تبلغ 
77,2 مليار درهم بالنسبة لسنة 2021، أي بارتفاع قدره %13,21.

إلى هذه االعتمادات: وتضاف 

72,28 مليار درهم؛ والبالغة  تليها  التي  2022 والسنوات  المالية  للسنة  االلتزام  اعتمادات   •

 ،2021 المالية  للسنة  المالية  قانون  إطار  في  بها  الملتزم  االعتمادات  من  تتكون  التي  المرحلة  األداء  اعتمادات   •
11,01 مليار درهم. المتوقع ب  والتي لم يصدر األمر بأدائها إلى متم 2021 والمقدر مبلغها 

وبهذا سيصل مجموع االعتمادات المرصدة لفائدة اإلدارات والمتعلقة بنفقات االستثمــار إلى 170,69 مليار درهم، 
برسم سنة 2022.

العمومي  الدين  نفقات  تطور 

قدرت نفقات الدين العمومي ب 90.212 مليون درهم برسم سنة 2022.

التغييرات
ق.م 2022 ق.م 2021 لسنة ا

لنسبية ا لمطلقة ا

%123,00 الخارجي 10.768 24.012 13.244 الدين 

%-1,04 الداخلي 66.896 66.200 696- الدين 

%16,16 المجموع 77.664 90.212 12.548

292,3331,3376,8424,5445,5488,4539,1514,7
585,7632,9

92,4
99,6

116,9
129,8141,1

140,8
153,2

148

161,6
199,7

49,0%
52,5%

58,2%
61,7%63,4%63,7%

65,1%65,2%64,8%

76,4%

0%

10%

20%
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80%

0
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2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

514,7

142,8

64,9%

عام  نهاية   %64,8 مقابل  في  الخام  الداخلي  الناتج  من   %76,4 قدره  ما   2020 سنة  نهاية  الدين  نسبة  بلغت  وقد 
2019، أي بزيادة تقدر ب 11,6% بعد أن استقرت في حدود 65% خالل السنوات األربع الماضية.
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الموارد

مقـابل  درهم،   461.191.336.000 قدره  ما   2022 المالية  السنة  برسم  الدولة  ميزانية  موارد  مجموع  تبلغ 
432.106.102.000 درهم برسم قانون المالية للسنة المالية 2021 أي بارتفاع قدره %6,73.  

التغييرات
ق.م 2022 ق.م 2021 لسنة ا

% لمطلقة ا

%7,45 25.003,853 360.625,295 335.621,442 العامة الميزانية 

%0,24 5,137 2.190,184 2.185,047 بصورة مستقلة المسيرة  الدولة  مرافق 

%4,32 4.076,244 98.375,857 94.299,613 للخزينة*  الخصوصية  الحسابات 

%6,73 29.085,234 461.191,336 432.106,102 المجموع

 255.238.295.000 قدره  ما   2022 المالية  السنة  برسم  المتوقعة  العامة  للميزانية  العادية  الموارد  مجموع  يبلغ 
.%11,74 المالية 2021، أي بزيادة قدرها  المالية للسنة  درهم، مقابل 228.421.442.000 برسم قانون 

في  الحصة 
المجموع

التغييرات
لنسبية ا

 التغييرات
لمطلقة ا ق.م 2022  ق.م 2021 الموارد بيان 

1 - الموارد الجبائية

%27,13 %21,20 17.111,78 97.823,77 80.711,99 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
%29,45 %11,08 10.593,96 106.197,97 95.604,00 الضرائب غير المباشرة

%3,28 %10,79 1.152,52 11.832,10 10.679,58 الرسوم الجمركية
%4,19 %1,64 244,31 15.115,14 14.870,82 رسوم التسجيل والتمبر

%64,05 %14,42 29.102,57 230.968,97 201.866,40 مجموع الموارد الجبائية

2 - الموارد غير الجبائية

%1,39 %25,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00 حصيلة تفويت مساهمات الدولة  
%3,88 %-18,30 -3.132,85 13.984,85 17.117,70 حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت
%0,10 %37,33 95,00 349,50 254,50 عائدات أمالك الدولة
%0,95 %-6,73 -247,87 3.434,97 3.682,84 موارد مختلفة
%0,42 %0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 موارد الهبات والوصايا
%6,73 %-8,61 -2.285,72 24.269,32 26.555,04 مجموع الموارد غيرالجبائية

%70,78 %11,74 26.816,85 255.238,30 228.421,44 المداخيل العادية )2+1(

%29,22 %-1,69 -1.813,00 105.387,00 107.200,00 3 - مـوارد االقتراضات المتوسطة
والطويلة األجل

%100,00 %7,45 25.003,85 360.625,30 335.621,44 مجموع موارد الميزانية العامة

)*( مبا فيها املوارد املتأتية من امليزانية العامة

الدرهم بماليين 

العامة الميزانية  موارد  أصناف  أهم  توقعات  تطور 
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الناتج  مع  مقارنة  الميزانياتي  العجز  نسبة  تطور 
الفترة 2022-2016  الخام في  الداخلي 

االقتصادية،  التوازنات  على  الحرص  مواصلة  إطار  في 
السياسة  ركزت  العمومية،  المالية  مستوى  على  خاصة 
تعبئة  على  األخيرة  السنوات  في  المتبعة  الميزانياتية 
اتخاذ إجراءات على مستوى كل  هوامش ميزانياتية عبر 
من الموارد والنفقات ترمي إلى تحسين تحصيل الموارد 
الضريبية،  غير  الموارد  مردودية  من  والرفع  الضريبية 
السيما تعبئة الهبات والمداخيل المتأتية من المؤسسات 
األصول  بعض  تفويت  وحصيلة  العمومية  والمقاوالت 
والمساهمات العمومية، إضافة إلى اعتماد آليات تمويل 
ترشيد  على  العمل  تم  ذلك،  مع  وبالموازاة  مبتكرة. 
المقاصة  إصالح  مواصلة  عبر  خاصة  العمومية  النفقات 
المؤسسات  لفائدة  والتحويالت  التسيير  نفقات  وترشيد 

االستثمار. نفقات  عقلنة  إلى  باإلضافة  العمومية، 

االقتصادية  الوضعية  عرفت  اإلجراءات،  هذه  وبفضل 
خاصة  ملحوظا  تحسنا  األخيرة  السنوات  خالل  للمغرب 
الماكرو-اقتصادية،  التوازنات  على  بالحفاظ  يتعلق  فيما 
في اتجاه تقليص العجز الميزانياتي من 4,3% من الناتج 
لكن،   .2019 3,6% سنة  إلى   2016 الخام سنة  الداخلي 
نظرا للتحديات واإلكراهات التي عرفها العالم في الثالث 
الضغوط  حدة  بارتفاع  أساسا  والمرتبطة  األخيرة  سنوات 
االقتصادية  المتطلبات  ارتفاع  نتيجة  العامة،  المالية  على 
في  الطاقية  المنتوجات  أسعار  تقلب  وكذا  واالجتماعية 
بالنسبة  إضافية  تكاليف  ترتبت  فقد  العالمية،  السوق 
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الداخلي  الناتج  مع  مقارنة  المتوقع  الميزانياتي  العجز  نسبة  تطور 
الخام )دون احتساب مداخيل الخوصصة( برسم ق. م 2022-2016

الدرهم( 2022 )بماليين  العامة برسم ق. م  الميزانية  بنية موارد 

بنية موارد ميزانية الدولة برسم ق م 2022 )بماليين الدرهم(
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الميزانية مديرية  المصدر: 

عن  الناجمة  اآلثار  ذلك  من  زاد  وقد  الدولة.  لميزانية 
االقتصاد  على  كبير  بشكل  أثرت  التي  كوفيد-19  جائحة 
نسبة  ارتفاع  إلى  أدى  مما  عام،  بشكل  والعالمي  الوطني 
الناتج  من   %7,6 إلى   2020 سنة  برسم  الميزانية  عجز 

الخام. الداخلي 

الضروري  التوازن  إرساء  ألجل  المبذولة  للجهود  ونتيجة 
اإلصالحية  المشاريع  لتنفيذ  الالزمة  الموارد  تعبئة  بين 
والتي تشكل  الملك  أطلقها جاللة  التي  الكبرى  والتنموية 
جهة،  من  الجديد  التنموي  للنموذج  الرئيسية  المحاور 
على  سلبا  تؤثر  التي  الميزانياتية  اإلكراهات  في  والتحكم 
فقد  ثانية،  جهة  من  العمومية  للمالية  الهيكلي  التوازن 
سنة  برسم   %6,5 إلى  الميزانية  عجز   نسبة  تقلصت 

2021، ويتوقع أن تصل إلى 5,9% برسم سنة 2022.
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مسجلة  درهم  مليون   59.033 مجموعه  ما   2020 سنة  خالل  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات  بلغت 
تراجعا بنسبة 17% مقارنة مع سنة 2019. ومن المرتقب أن تبلغ هذه االستثمارات في متم سنة 2021 ما يناهز 
المنحى  نفس   2022 2020. وستعرف سنة  بإنجازات سنة  22% مقارنة  تقدر ب  زيادة  أي  مليون درهم،   71.820

مليون درهم.  92.125 العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات  أن تصل  يرتقب  التصاعدي حيث 

 : العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات 
أزيد من 92 مليون درهم خالل سنة 2022

فاعال  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  قطاع  يعتبر 
رئيسيا في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد، 
االستثمارات  في  المتعددة  إسهاماته  خالل  من  خاصة 
والخدمات  التحتية  البنيات  وتطوير  االستراتيجية 
الصعيدين  على  المغرب  إشعاع  في  وكذا  العمومية 

والدولي.  الجهوي 

في  المتضمنة  السامية  الملكية  للتعليمات  وتطبيقا 
الخطاب  وفي   2020 يوليوز   29 بتاريخ  العرش  خطاب 
 2020 أكتوبر   9 بتاريخ  البرلمان  إلى  الموجه  الملكي 
 ،2020 14 أكتوبر  المنعقد في  الوزاري  المجلس  وخالل 
عرف هذا القطاع إطالق برنامج إصالح عميق يضع أسس 
المؤسسات  ومراقبة  وتدبير  لحكامة  جديدة  مقاربة 
صندوق  إحداث  عبر  السيما  العمومية،  والمقاوالت 
أساسية  ركيزة  والذي سيشكل  لالستثمار  السادس  محمد 
أعلنها  التي  للبالد  االقتصادي  اإلنعاش  خطة  تمويل  في 
السنة  من  األولى  الدورة  افتتاح  بمناسبة  الملك  جاللة 

العاشرة. التشريعية  الوالية  من  الخامسة  التشريعية 

وقد تم إحداث صندوق محمد السادس لالستثمار طبقا 
القطاعات  دعم  بهدف  السامية،  الملكية  للتوجيهات 
االستثمارية  المشاريع  ومواكبة  وتمويل  اإلنتاجية 
والخاص  العام  القطاعين  بين  شراكات  إطار  في  الكبرى 
اإلنعاش  إطار مخطط  المجاالت، وذلك في  في مختلف 
االقتصادي الهادف إلى التخفيف من اآلثار السلبية لألزمة 
وقد  كوفيد-19.  بجائحة  المرتبطة  واالقتصادية  الصحية 

رقم  القانون  على  المصادقة  إثر  الصندوق  إحداث  تم 
76.20 بتاريخ 31 دجنبر 2020 وعلى مرسومه التطبيقي 
باعتماد  المتعلق   2021 فبراير   19 بتاريخ   2.21.67 رقم 
مليار   15 في  رأسمالها  وتحديد  للشركة  األساسي  النظام 

درهم. 

محمد  صندوق  إحداث  على  القانون  هذا  نص  وقد 
بغرض  وذلك  المساهمة،  كشركة  لالستثمار  السادس 
الحكامة  مجاالت  في  الممارسات  أفضل  من  تمكينه 
ثقة  تعزيز  إلى  تهدف  التي  والشفافية  والتدبير 
تمكين  وكذا  المعنية،  األطراف  وباقي  المستثمرين 
رؤوس  لتوظيف  استراتيجية  على  التوفر  من  الصندوق 
واختيارات  أولويات  بخصوص  وضوحا  أكثر  األموال 
تطوير  االقتصادي ومن  اإلقالع  فيما يخص  الدولة  تدخل 

االقتصاديين. الفاعلين  لفائدة  للتمويل  بديل  عرض 

2020 برسم سنة  المنجزة  االستثمارات 

والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات  إنجازات  بلغت 
مليون   59.033 مجموعه  ما   2020 سنة  خالل  العمومية 
المؤسسات  طرف  من  إنجازها  تم   %66 منها  درهم، 
التدبير  نطاق  في  تدخل  التي  العمومية  والمقاوالت 
إنجاز  نسبة  االستثمارات  هذه  بلغت  وقد  االستراتيجي1. 
مليون   12.142 بلغ  انخفاضاً  بذلك  84%، مسجلة  قدرها 

درهم مقارنة بسنة 2019.

المالية قانون  مضامين 

العمومية والمقاوالت  المؤسسات  أداء  نجاعة  وتتبع  الدولة  لمساهمات  االستراتيجي  للتدبير  الوطنية  الوكالة  نطاق    
)1(
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وقد عرفت استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية 
برسم سنة 2020 انخفاضا بنسبة 17%، ويفسر هذا التراجع 
بانخفاض استثمارات كل من المجمع الشريف للفوسفاط 
)9.260 مليون درهم( والمكتب الوطني للكهرباء والماء 
الصالح للشرب )8.291 مليون درهم( ومجموعة العمران 
)4.334 مليون درهم( وصندوق اإليداع والتدبير )3.245 
الحديدية  للسكك  الوطني  والمكتب  درهم(  مليون 
)2.043 مليون درهم( والمكتب الوطني للمطارات )633 
مليون   340( للنقل  البيضاء  الدار  وشركة  درهم(  مليون 
العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  هذه  وتشكل  درهم(. 
أنجزها  التي  االستثمارات  إجمالي  من   %48 يقارب  ما 

القطاع خالل سنة 2020.

 2021 اختتام سنة  توقعات 

المرتقب  من   ،2021 سنة  اختتام  بتوقعات  يتعلق  فيما 
العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات  تبلغ  أن 

 2024-2022 توقعات 

والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات  توقعات  تبلغ 
درهم،  مليون   92.125 يناهز  ما   2022 لسنة  العمومية 
المؤسسات  استثمارات  منها 64.367 مليون درهم تخص 
التدبير  نطاق  في  تدخل  التي  العمومية  والمقاوالت 
االستراتيجي. ويضم هذا الغالف المالي توقعات استثمار 
للشرب  الصالح  والماء  للكهرباء  الوطني  المكتب  كل من 
العمران  التهيئة  ومجموعة  درهم(  مليون   11.030(
الماء  لتوزيع  المستقلة  والوكاالت  مليون درهم(   4.526(

 %22 قدرها  بزيادة  أي  درهم،  مليون   71.820 يناهز  ما 

من   %70 حوالي  وتهم   .2020 سنة  بإنجازات  مقارنة 

هاته االستثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية التي 

المجمع  خاصة  االستراتيجي،  التدبير  نطاق  في  تدخل 

والمكتب  درهم(  مليون   14.061( للفوسفاط  الشريف 

مليون   9.130( للشرب  الصالح  والماء  للكهرباء  الوطني 

درهم( ومجموعة التهيئة العمران )4.343 مليون درهم( 

ومجموعة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط )2.740 مليون 

والكهرباء  الماء  لتوزيع  المستقلة  والوكاالت  درهم( 

المتوسط  غرب  الناظور  وشركة  درهم(  مليون   2.722(
للموانئ )1.339  الوطنية  )2.478 مليون درهم( والوكالة 

مليون درهم(.

الجهة  الرباط  وشركة  درهم(  مليون   3.331( والكهرباء 
للتهيئة )2.868 مليون درهم( ومجموعة المكتب الوطني 
الدار  وشركة  درهم(  مليون   2.904( الحديدية  للسكك 
الشركة  ومجموعة  درهم(  مليون   2.709( للنقل  البيضاء 
الوطنية للطرق السيارة بالمغرب )2.008 مليون درهم(.

استثمارات  تعرف  أن  فيتوقع   ،2023 سنة  يخص  وفيما 
 %9 نسبته  تراجعا  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات 
 %67 حصة  ذلك  في  بما  درهم،  مليون   83.759 بمبلغ 
تمثلها استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية التي 

2024/2022 الفترة  برسم  )مليون درهم(  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات  تطور 

2024 2023 2022 لسنة ا

47.443 56.217 64.367 االستراتيجي التدبير  نطاق  في  تدخل  التي  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات 

73.902 83.759 92.125 العمومية والمقاوالت  المؤسسات  قطاع 

%64 %67 %70 )%( القطاع  االستراتيجي من مجموع  التدبير  نطاق  نسبة هيئات 

درهم( )مليون  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات  تطور 

2020/2019 2020 2019 لسنة ا

%-22 39.064 االستراتيجي 49.804 التدبير  نطاق  في  تدخل  التي  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات 

%-17 59.033 71.175 العمومية والمقاوالت  المؤسسات  قطاع 

- %66 %70 )%( القطاع  االستراتيجي من مجموع  التدبير  نطاق  نسبة هيئات 
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تدخل في نطاق التدبير االستراتيجي، بينما تصل توقعات 
استثمارات سنة 2024 إلى 73.902 مليون درهم.

الجهوي  التوزيع  حسب  التحليل 

عرف التوزيع الجهوي لالستثمارات المتوقعة لسنة 2021 
مقارنة بسنة 2020 بعض التحسن بفعل انخفاض حصص 
القنيطرة   - سال   - الرباط  كجهة  الجهات  بعض  استثمار 
التي عرفت تراجعا بحصة 2,7 نقطة بانتقالها من %19,3 
بينما   ،2021 سنة  برسم   %16,6 إلى   2020 سنة  خالل 
ستفقد كل من جهتي مراكش - آسفي وفاس - مكناس، ما 

قدره 0,9 و2 نقطة، على التوالي. 

ولقد تم تسجيل تحسن في حصص كل من جهات طنجة 
الساقية   - والعيون  نقطة(   2,1( الحسيمة   - تطوان   -
التحسن،  الحمراء )1,6 نقطة( وهو ما يمثل أعلى نسب 

بينما ستعرف حصص باقي الجهات تحسنا ال يتجاوز 1,2 
نقطة.

استثمار  لتوقعات  الجهوي  التوزيع  تبرز وضعية  وعموما، 
 2021 سنة  برسم  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات 
)84.075 مليون درهم( تعزيز حصتي جهتي الدار البيضاء 
إلى  وصلت  والتي  القنيطرة   - سال   - والرباط  سطات   -
التوقعات.  39% من مجموع هذه  قدرها  إجمالية  حصة 
 %34 حصة  على  أخرى  جهات  ثالث  استحوذت  بينما 
طنجة  جهات  وهي  المتوقعة  االستثمارات  مجموع  من 
وذلك  والشرق  آسفي   - ومراكش  الحسيمة   - تطوان   -
بخالف جهتي سوس - ماسة وفاس - مكناس اللتان تمثالن       
المتوقعة برسم  التوالي من االستثمارات  6% و 4% على 
من   %17 الجهات  باقي  تتقاسم  حين  في   ،2021 سنة 

المتبقية.  المتوقعة  االستثمارات 

والخوصصة العامة  المنشآت  مديرية  المصدر: 
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المائة  الميزانيات الموجهة للبرامج االجتماعية، حيث أن أزيد من 40 في  الرفع من  عمل قانون مالية 2022 على 
أخرى  ضمن  تدابير  والصحة.  التعليم  لقطاعي  تخصيصها  تم  المالي  القانون  في  المبرمجة  النفقات  إجمالي  من 
وكذا   االجتماعية  الحماية  تعميم  في  والتقدم  اإلدماج  آليات  تعزيز  يهمان  رئيسيين  هدفين  تحقيق  إلى  تسعى 
النظام الصحي الوطني وتنزيل إصالح المدرسة العمومية وإنعاش  تعزيز الرأسمال البشري من خالل إعادة تأهيل 

لتشغيل.  ا

2022 المالية  لقانون  البعد االجتماعي 
تدابير مهمة من أجل مشروع مجتمعي جديد 

أساسا  يتميز  سياق  في   2022 لسنة  المالية  قانون  يأتي 
بمواصلة تنزيل المشروع الملكي الكبير المتعلق بتعميم 
تم  والذي  المغاربة،  جميع  لفائدة  االجتماعية  الحماية 
 09.21 رقم  القانون-اإلطار  إصدار  خالل  من  تجسيده 
هذا  وسيعزز   .2021 سنة  االجتماعية  بالحماية  المتعلق 
الكبير،  المجتمعي  اإلصالح  هذا  تنفيذ  القانون-اإلطار 
تحول  ونقطة  حقيقية  اجتماعية  ثورة  يشكل  الذي 
بالمغرب  االجتماعية  الحماية  إصالح  عملية  في  حاسمة 
وصيانة  المواطنين  عيش  ظروف  تحسين  شأنه  من 

. والهشاشة  الفقر  وتقليص  كرامتهم 

السنة  بداية  مع   2022 لسنة  المالية  قانون  ويتزامن 
الوقت  الحادية عشرة، في  التشريعية  الوالية  األولى من 
مساره  في  جديدة  مرحلة  المغرب  فيه  يدشن  الذي 
للنموذج  الفعلي  التنزيل  أساسها  الشامل،  التنموي 
التنموي الجديد الذي بفضله ستفتح آفاق واسعة قادرة 
عبر  كبيرة  نوعية  نقلة  إحداث  من  بالدنا  تمكين  على 
من  جديد  وجيل  هيكلية  وإصالحات  مشاريع  إحداث 

القطاعية. السياسات 

 2022 لسنة  المالية  قانون  عمل  اإلطار،  هذا  وفي 
البرنامج  إطار  في  المعتمدة  التدابير  أولى  تنزيل  على 
الحكومي 2021-2026 والتي تتوخى إعطاء زخم جديد 
الملكية،  التوجيهات  تام مع  تناغم  للبعد اإلجتماعي في 
وكذا ترسيخ المكتسبات التي تم إنجازها خالل السنوات 
التعليم  وقطاع  العمومية  المدرسة  دعم  عبر  الفارطة، 
التربية  بمنظومة  للرقي  مهمة  لبنة  باعتباره  األولي 

والتكوين.

على   2022 المالية  قانون  عمل  ذلك،  مع  وبالموازاة 
تنزيل  من  لتمكينه  الصحة  لقطاع  المالية  الموارد  تعزيز 
والرفع  االجتماعية  الحماية  لمنظومة  الشامل  اإلصالح 
الصحية  المؤسسات  توفرها  التي  الخدمات  مستوى  من 
المنظومة  حكامة  تعزيز  عن  ناهيك  مكوناتها،  بكل 

. الصحية 

إلشكالية  خاصة  أهمية   2022 المالية  قانون  أولى  كما 
شأنها  من  سياسات  عدة  تنزيل  خالل  من  التشغيل 
االستثمار  تحفيز  عبر  للشباب  التشغيل  فرص  إحداث 
غرار  على  للتشغيل  جديدة  برامج  وهندسة  المنتج 
من  والتي  الكبرى«  »األشغال  وبرنامج  »فرصة«  برنامج 
ما  التي  االجتماعي  للبعد  جديد  نفس  إعطاء  شأنها 

أسسه. إرساء  على  تعمل  المالية  قوانين  فتئت 

الحماية  تعميم  في  والتقدم  اإلدماج  آليات  تعزيز 
االجتماعية البرامج  تنفيذ  ومواصلة  االجتماعية 

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب 
التغطية  »تعميم  تدعوإلى  والتي   2020 ليوليوز  العرش 
في  الحكومة  ستواصل  المغاربة«،  لجميع  االجتماعية 
تعميم  ورش  تنفيذ   ،2022 لسنة  المالية  قانون  إطار 
القانونية  التدابير  اتخاذ  خالل  من  االجتماعية،  الحماية 

الورش. لهذا  فعال  تنزيل  لضمان  والتنظيمية  والمالية 

المرحلة  إطالق   2022 سنة  ستعرف  اإلطار،  هذا  وفي 
عن  األساسي  اإلجباري  التأمين  تعميم  من  الثانية 
ليشمل  المستفيدين  نطاق  توسيع  خالل  من  المرض، 
نظام  من  حالياً  تستفيد  والتي  والفقيرة،  الهشة  الفئات 

»راميد«. الطبية  المساعدة 

التعويضات  إلى ذلك، ومن أجل تفعيل تعميم  باإلضافة 
على  الحكومة  ستنكب   ،2023 سنة  من  ابتداء  العائلية 

المالية قانون  الماليةمضامين  قانون  مضامين 
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لتحقيق  الموحد  االجتماعي  السجل  تفعيل  تسريع 
اإلصالح  على  ستعمل  كما  فعالية،  أكثر  استهداف 
مالية  هوامش  توفير  بهدف  المقاصة  لنظام  التدريجي 

الكبير. المشروع  هذا  لتمويل 

المرحلة  لمواكبة  الالزمة  التدابير  الحكومة  ستتخذ  كما 
وذلك  البشرية،  للتنمية  الوطنية  المبادرة  من  الثالثة 
التحتية  البنيات  مستوى  على  الخصاص  تدارك  أجل  من 
في  األشخاص  ومواكبة  األساسية،  االجتماعية  والخدمات 
االقتصادي  واإلدماج  الدخل  وتحسين  هشاشة،  وضعية 
البشرية لألجيال  للتنمية  الموجه  الدعم  للشباب وتعزيز 
تقليص  برنامج  تنزيل  الحكومة  ستواصل  كما  الصاعدة. 

القروي.  بالعالم  واالجتماعية  المجالية  الفوارق 

االجتماعية الحماية  لتعميم  الملكي  الورش  مواصلة 

يحظى  الذي  االجتماعية  الحماية  إصالح  مشروع  يعتبر 
اجتماعية  ثورة  بمثابة  خاصة،  ملكية  وعناية  بتتبع 
لتحسين  وملموسة  مباشرة  نتائج  تحقيق  من  ستمكن 
ظروف عيش المواطنين وصيانة كرامتهم وتقليص الفقر 

لألسر. الشرائية  القدرة  إلى دعم  إضافة  والهشاشة 

عيد  بمناسبة  السامية  الملكية  التوجيهات  مكنت  وقد 
 ،2020 لسنة  البرلمانية  الدورة  وافتتاح  المجيد  العرش 
يستهدف  االجتماعية  للحماية  كبير  إصالح  إطالق  من 

المغاربة. لجميع  االجتماعية  التغطية  توفير 

مشروع  يتضمن  السامية،  الملكية  للتعليمات  ووفقا 
التالية: األربعة  المحاور  االجتماعية  التغطية  تعميم 

 22 ستمكن  التي  اإلجبارية  الصحية  التغطية  تعميم   •
التأمين  من  االستفادة  من  إضافي  مستهدف  مليون 
العالج  تكاليف  سيغطي  والذي  المرض  عن  األساسي 

واالستشفاء؛ والرعاية  األدوية  واقتناء 

سبعة  حوالي  لفائدة  العائلية  التعويضات  تعميم   •
التمدرس؛ ماليين طفل في سن 

خالل  من  التقاعد  نظام  في  االنخراط  قاعدة  توسيع   •
الساكنة  من  مغربي  ماليين  خمسة  حوالي  إدماج 

التقاعد؛ تتوفر على حق  ال  التي  النشيطة 

الشغل  فقدان  عن  التعويض  من  االستفادة  تعميم   •
قار. يتوفر على شغل  لكل شخص  بالنسبة 

اإلصالح   هذا  تنزيل  سيتم  الملكية،  التعليمات  على  بناًء 
درهم   مليار   51 حوالي  السنوية  تكلفته  تبلغ  الذي 
الجدول  وفق  سنوات    5 مدى  على  تدريجية  بصفة 

التالي: الزمني 

المرض؛ اإلجباري عن  التأمين  تعميم   :2022-2021  •

العائلية؛ التعويضات  تعميم   :2024-2023  •

الشغل. فقدان  والتعويض عن  التقاعد  تعميم   :2025  •

االجتماعية  الحماية  لتعميم  المواكبة  التدابير 

تطوير أنظمة التحديد واالستهداف للحماية االجتماعية 

االجتماعي  السجل  مشروع  خالل  من  الدولة  تستجيب 
ذوي  األسر  استهداف  إلشكالية  واحد  آن  في  الموحد 
الدخل المحدود من أجل ضمان استفادتهم من البرامج 
الحماية  نظام  تجزئة  وإلشكالية  العمومية،  االجتماعية 
التداخالت  من  مجموعة  يعرف  الذي  االجتماعية، 
التي تؤثر سلبا على فعاليته ونجاعته. هذا،  واالختالالت 
برنامج   120 عن  يزيد  ما  على  حاليا  المغرب  ويتوفر 
الشاملة  التحويالت  بين  تتراوح  اجتماعية،  دعم وحماية 
وآليات الحماية التي تستهدف فئات معينة من السكان. 
تحديد  إلى  الدولة  تهدف  المشروع،  هذا  خالل  ومن 
الدعم  توجيه  أجل  من  بنجاعة،  األهلية  ذات  الفئات 
الذي  االنسجام  من  واالستفادة  احتياًجا،  األكثر  لألسر 
االزدواجية  تفادي  وكذا  البرامج  بين  تحقيقه  يمكن 

والغش.

ثالثة  على  لألسر  الشامل  االستهداف  منظومة  وتستند 
ركائز:

يعتمد  الذي   )RSU( الموحد  االجتماعي  السجل   -
من  لألسر،  السوسيو-اقتصادية  البيانات  جمع  على 
الخدمات  من  لالستفادة  المؤهلين  استهداف  أجل 

؛ االجتماعية 

تحديد  أجل  من   )RNP(للسكان الوطني  السجل   -
تجميع  السجل  هذا  ويضمن  واألسر.  األشخاص 

والبيومترية؛ الديموغرافية  البيانات  وحفظ  وتسجيل 
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- الوكالة الوطنية للسجالت )ANR( التي ستدبر لحساب 
في  المتضمنة  للمعلومات  األمثل  االستخدام  الدولة 
والسرية  الحماية  عاٍل من  السجلين، وبضمان مستوى 

المسجلة. للبيانات 

لها  المنظومة  هذه  مكونات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
هيكلة  خالل  من  بينها  فيما  ومتكاملة  محددة  مهمة 

ومثلى. آمنة 

المقاصة نظام  مواصلة 

المدعمة  للمنتجات  الدولية  السوق  ديناميكية  ظلت 
خالل سنة 2021 متأثرة إلى حد كبير بالوضعية المبهمة 
إلى  الوضع  هذا  أدى  وقد  كوفيد-19.  جائحة  لتطور 
المبادالت  تدفق  مستوى  على  مهمة  تغيرات  إحداث 
المواد  أسعار  تقلبات  اشتداد  إلى  وبالتالي  العالمية، 

والغذائية.  البترولية 

بالتالي، ارتفعت أسعار النفط الخام وغاز البوتان بشكل 
الفترة  برسم  سجلت  حيث   ،2021 سنة  بداية  منذ  حاد 
ارتفاعا   2021 شتنبر   15 إلى  يناير  فاتح  من  الممتدة 
سنة  من  نفسها  بالفترة  مقارنة   %61 بـ  يقدر  ملموسا 
2020. وكنتيجة لذلك، ارتفع دعم قنينة غاز البوتان من 
مقارنة   %46 بنسبة  المذكورة  الفترة  برسم  كلغ   12 فئة 

.2020 نفسها من سنة  بالفترة 

والقمح  الخام  السكر  أسعار  االتجاه، سجلت  نفس  وفي 
يناير  فاتح  الممتدة من  الفترة  برسم  ارتفاعا مهما  اللين 
التوالي  على  و%28   %39 بنسبة   2021 شتنبر   15 إلى 

.2020 الفترة من سنة  بنفس  مقارنة 

الراهنة  والتحليالت  العناصر  هذه  االعتبار  بعين  وأخذا 
المقاصة  نفقات  تسجل  أن  يتوقع  العالمية،  للسوق 
مقارنة  و%28   %43 تتجاوز  زيادة   2021 سنة  متم  في 

التوالي. 2020 و2019 على  بسنتي 

للمنتجات  العالمية  للسوق  العميقة  للتغيرات  وبالنظر 
الدولة، وانسجاما  القوي على ميزانية  المدعمة وتأثيرها 
المتعلق   09.21 رقم  اإلطار  القانون  مقتضيات  مع 
المقاصة  إصالح  مواصلة  أضحت  االجتماعية،  بالحماية 

ملحة. ضرورة 

الالزمة  المسبقة  الشروط  تحديد  انتظار  وفي  وعليه، 
مالي  غالف  برمجة  تمت  المذكور،  اإلصالح  لتفعيل 
إجمالي يبلغ 16,02 مليار درهم في إطار قانون المالية 
والسكر  البوتان  غاز  أسعار  دعم  لمواصلة   2022 لسنة 

اللين. للقمح  الوطني  والدقيق 

الحماية  دعم  صندوق  إطار  في  الممولة  البرامج 
التكافل  وصندوق  االجتماعي  والتماسك  االجتماعية 

العائلي

الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي صندوق دعم 

مواكبة  أجل  من  الصندوق  هذا  موارد  تعزيز  إطار  في 
الورش الملكي لتعميم الحماية االجتماعية، تم بمقتضى 
قانون المالية 2022 تخصيص موارد جديدة لفائدة هذا 
االجتماعية  المساهمة  حصيلة  في  تتمثل  الصندوق 
القسم  في  إليها  المشار  األرباح  عن  المترتبة  للتضامن 
الثالث من الكتاب الثالث من المدونة العامة للضرائب، 
إليها  المشار  االستهالك  على  الداخلية  الضريبة  وحصيلة 
من   9 الفصل  من  »ص«  والجدول  »ف«  الجدول  في 
الصادر   1.77.340 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير 
في 25 من شوال 1397 ) 9 أكتوبر 1977 ( لفائدة هذا 

الصندوق.

متم  غاية  وإلى  إحداثه  منذ  الصندوق  هذا  ساهم  وقد 
23,8 مليار درهم  شهر غشت 2021 بغالف مالي يفوق 

التالية:  البرامج  تمويل  في 

مواكبة  أجل  من  الطبية:  المساعدة  نظام  برنامج   •
اعتمادات  رصد  تم  الطبية،  المساعدة  نظام  تفعيل 
مالية تناهز 10,2 مليار درهم في إطار موارد »صندوق 
منها  االجتماعي«،  والتماسك  االجتماعية  الحماية  دعم 
رصد  تم  وقد   .2020 سنة  برسم  درهم  مليار   1,61
لفائدة  االعتمادات  هذه  بين  من  درهم  مليار   6,1
الوطنية  والوكالة  الجامعية  االستشفائية  المراكز 
لفائدة  درهم  مليار   4,13 يناهز  وما  الصحي،  للتأمين 
المركزية« من أجل شراء  بالصيدلية  الخاص  »الحساب 
نظام  توسيع  مكن  وقد  الطبية.  والمستلزمات  األدوية 
المساعدة الطبية إلى غاية 17 شتنبر 2021، من بلوغ 
7,15 مليون  17,41 مليون مستفيد )تسجيل  ما يفوق 

أسرة(؛ 

دعم  »صندوق  موارد  إطار  في  »تيسير«:  برنامج   •
رصد  تم  االجتماعي«  والتماسك  االجتماعية  الحماية 
 5,73 منها  تيسير،  برنامج  لفائدة  درهم  مليار   7,45
 2020-2014 الفترة  برسم  رصدها  تم  درهم  مليار 
1,72 مليار درهم برسم سنة 2021. وبلغ عدد  ومبلغ 
تلميذ   2.467.123 البرنامج  هذا  من  المستفيدين 

2020-2021؛ الدراسية  السنة  برسم 

هذه  استفادت  محفظة«:  »مليون  الملكية  المبادرة   •
الحماية  دعم  »صندوق  موارد  إطار  في  المبادرة 
اعتمادات  من  االجتماعي«  والتماسك  االجتماعية 
مالية بلغت 2,22 مليار درهم منها 250 مليون درهم 
المستفيدين  عدد  وبلغ   .2021 سنة  برسم  رصدها  تم 
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برسم  تلميذ  مليون   4,5 يناهز  ما  البرنامج  هذا  من 
مليون   4 حوالي  مقابل   2021-2020 الدراسية  السنة 

2016-2017؛ الدراسية  السنة  برسم  تلميذ 

برنامج دعم األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة: من   •
مليون   823 مبلغ  رصد  تم  البرنامج،  هذا  تفعيل  أجل 
مؤسسة  لفائدة   2021-2015 الفترة  برسم  درهم، 
دعم  »صندوق  موارد  إطار  في  الوطني  التعاون 

االجتماعي«؛   والتماسك  االجتماعية  الحماية 

وضعية  في  األرامل  للنساء  المباشر  الدعم  برنامج   •
الحماية  دعم  »صندوق  موارد  إطار  في  هشة: 
هذا  استفاد  االجتماعي«،  والتماسك  االجتماعية 
مليار درهم،   3,2 بلغت  مالية  اعتمادات  البرنامج من 
سنة  برسم  تعبئتها  تمت  درهم  مليون   296 منها 
والتأمين،  للتقاعد  الوطني  الصندوق  لفائدة   2021
عدد  بلغ  البرنامج، حيث  بتدبير  المكلفة  الهيئة  وهي 
يوليوز   02 غاية  إلى  البرنامج  هذا  من  المستفيدين 

2021، 114.851 أرملة وما يقارب 195.000 يتيم. 

العائلي التكافل  صندوق 

في إطار األوراش الهادفة إلى تعزيز التماسك االجتماعي 
صندوق  إحداث  على  الحكومة  عملت  الفقر،  ومحاربة 
يندرج   والذي   ،2010 سنة  من  ابتداء  العائلي  التكافل 
في إطار جيل جديد من الخدمات يروم توطيد التماسك 
في  أساسية  نواة  باعتبارها  العائلية  الخلية  واستمرارية 

لمجتمع. ا

العائلي،  التكافل  بصندوق  العمل  انطالق  ومنذ  وهكذا، 
بمبلغ   42.843 منه  المستفيدات  النساء  عدد  بلغ 
ماي  شهر  متم  إلى  درهم  مليون   501,8 قدره  إجمالي 

.2021

االجتماعية البرامج  مختلف  تنفيذ  مواصلة 

التحتية  البنيات  مستوى  على  الخصاص  تدارك  أجل  من 
في  األشخاص  ومواكبة  األساسية،  االجتماعية  والخدمات 
االقتصادي  واإلدماج  الدخل  وتحسين  هشاشة،  وضعية 
البشرية لألجيال  للتنمية  الموجه  الدعم  للشباب وتعزيز 
لمواكبة  الالزمة  التدابير  الحكومة  ستتخذ  الصاعدة، 
البشرية.  للتنمية  الوطنية  المبادرة  من  الثالثة  المرحلة 

الفوارق  تقليص  برنامج  تنزيل  الحكومة  ستواصل  كما 
على  والسهر  القروي  بالعالم  واالجتماعية  المجالية 
بتشييد  القروي  المجال  تنمية  برامج  تنفيد  تسريع 
وإصالح الطرق والمسارات والربط بالماء الصالح للشرب 
تنفيذ  مواصلة  إطار  في  الجهود  وستستمر  والكهرباء. 

مختلف السياسات االجتماعية األخرى، والسيما من خالل 
السكن  السكن والقضاء على أشكال  إلى  الولوج  تحسين 
التشغيل  وإنعاش  السكني،  العرض  وتنويع  الالئق  غير 
لألشخاص  الشغل  إلى  الولوج  تحسين  خالل  من  خاصة 
ووضع  األزمة  تداعيات  من  والمتضررين  المؤهلين  غير 
للمشاريع،  الفردية  المبادرات  لدعم  »الفرصة«  برنامج 

ودعم األشخاص في وضعية هشة.

المساواة  تعزيز  على  السهر  سيتم  ذلك،  عن  فضال 
مختلف  في  النساء  مشاركة  وتشجيع  الجنسين  بين 
سياسة  وضع  وكذا  واالجتماعية،  االقتصادية  المجاالت 
من  تمكينهم  خالل  من  الشباب  لمواكبة  مندمجة 
اكتساب الكفاءات الالزمة ومنحهم فرص تحسين آفاقهم 

الشغل. فرص  إلى  ولوجهم  لتيسير  وذلك  المستقبلية، 

إلدماج  الالزمة  اإلجراءات  اتخاد  على  الحكومة  وحرص 
واإلعالم  والتشريع  التعليم  مجاالت  في  األمازيغية  اللغة 
الثقافي والفني، فضال عن استخدامها  واالتصال واإلبداع 
أجل  من  العمومية  والمصالح  اإلدارات  مستوى  على 
القانون  في  المحددة  واآلجال  بالمقتضيات  االلتزام 

لتنظيمي. ا

ستعمل  الثقافي،  المجال  يتبوؤه  الذي  للدور  نظرا 
الحكومة على النهوض بالتنوع الثقافي من خالل مواصلة 
المجهودات الرامية إلى تعزيز الثقافة المغربية وتطوير 
حماية  إلى  وكذا  الثقافية،  التحتية  والبنيات  البرامج 

والالمادي. المادي  الوطني  الثقافي  الموروث  وتثمين 

النظام  تأهيل  إعادة  البشري من خالل  الرأسمال  تعزيز 
العمومية المدرسة  إصالح  وتنزيل  الوطني  الصحي 

التنموي  النموذج  حول  العام  التقرير  لمضامين  تبعا 
يشكل  الذي  البشري،  الرأسمال  تعزيز  فإن  الجديد، 
لبناء  ووسيلة  الفرص  وتكافؤ  بالمساواة  للنهوض  رافعة 
لتنافسية  أساسية  رافعة  وكذا  القانون  يسوده  مجتمع 
لنجاح  أساسيا  عامال  سيشكل  المستقبل،  في  بالدنا 
الحكومي  البرنامج  يولي  كما  الجديد.  التنموي  النموذج 

البشري. الرأسمال  لتثمين  قصوى  أهمية   2026-2021

األولويات  من  أولوية  الرافعة  هذه  تشكل  وبالتالي، 
هذا  وفي   .2022 لسنة  المالية  لقانون  الرئيسية 
المجال  هذا  في  الرئيسية  األنشطة  تهدف  الصدد 
يستجيبان  تعليمي  ونظام  صحي  نظام  توفير  إلى 
صارت  التي  الجودة  ولمعايير  الديمغرافية  للدينامية 
المتميزة  والمكانة  التكنولوجية  التحوالت  تفرضها 
للنمو  أساسيين  محددين  باعتبارهما  والمعرفة  للعلم 

االجتماعية. والتنمية  االقتصادي 
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تأهيل النظام الصحي الوطني وتحسين عرض العالجات

إلى  الداعية  السامية  الملكية  للتعليمات  تنفيذا 
الصحية،  المنظومة  في  جذري،  بشكل  النظر،  إعادة 
المواطنات  لعموم  جيدة  صحية  خدمة  توفير  بهدف 
انطالقا  الحديثة.  الدولية  للمعايير  تستجيب  والمواطنين 
من تشخيص الوضع الحالي الذي مكن من تحديد أوجه 
الجهود  توجيه  سيتم  الحالية،  الصحية  المنظومة  قصور 
البشرية  الموارد  وتثمين  الصحي،  العرض  تأهيل  نحو 
المنتوج  ودعم  الدوائية،  السياسة  ومراجعة  الصحية، 
الصحية  للمنظومة  جديدة  حكامة  وإرساء  الوطني، 

مندمج.  معلوماتي  نظام  وإحداث 

البشرية  الكفاءات  وإعداد  الكبير  الورش  هذا  ولمواكبة 
إصالح  إطالق  الحكومة في  الضرورية إلنجاحه، ستشرع 
مكوناتها،  بجميع  ببالدنا،  الطبي  التكوين  منظومة 
خالل  من  وذلك  األسنان  وطب  والصيدلة  الطب  السيما 

للمستقبل. واستشرافي  تشاركي  ونهج  توافقية  رؤية 

العالمية  الصحية  األزمة  تفرضها  التي  للتحديات  ونظرا 
الورش  إلنجاح  الضرورية  وللمتطلبات  جهة،  من  الحالية 
االجتماعية  الحماية  بتعميم  المتعلق  الكبير  االجتماعي 
تكثيف جهودها  الحكومة على  من جهة أخرى، ستعمل 
الموارد  وتعبئة  الصحية  المنظومة  تأهيل  يخص  فيما 
الحكامـة،  وتجويد  البشرية،  الموارد  وتأهيل  المالية 
وتحسين  الضرورية  التحتية  البنيات  توفير  على  والعمل 
تأهيل  إعادة  خالل  من  الصحية  الخدمات  جودة 

العالجات. مسار  وتنظيم  الصحية  الوحدات 

أربعة  على  الصحية  المنظومة  إصالح  مشروع  ويرتكز 
وهي: توجيهية  مبادئ 

الواردة  القيود  رفع  من خالل  البشرية  الموارد  تثمين   •
في القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 
ممارسة  من  لتمكينهم  بالمغرب  األجانب  طرف  من 
المهنة وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائهم من 
تهدف  صحية  عمومية  وظيفة  إحداث  مع  المغاربة، 

الصحي؛ للقطاع  البشري  الرأسمال  تثمين  إلى 

الصحي العرض  تأهيل   •

تعزيز  بهدف  األولية  الصحية  الرعاية  تأهيل مؤسسات   -
المرضى.  تدفق  وتوجيه  وتقنين  الصحي  العرض 
والتجهيزات  البنيات  تأهيل  العملية  هذه  وستشمل 

البشرية؛ الموارد  وتعزيز 

تقدر  بميزانية  المستشفيات  تأهيل  برنامج  مواصلة   -
هذا  ويهدف   .2025 أفق  في  سنويا  درهم  بمليار 
بتجهيزات  االستشفائية  البنيات  تعزيز  إلى  البرنامج 

بيوطبية؛ ومعدات 

- مأسسة إلزامية احترام مسلك العالجات وذلك من أجل 
في  بالمرضى.  التكفل  مدة  وتحسين  التكلفة  تقليص 
هذا اإلطار يجب أن يتم الولوج إلى مسلك العالجات 
عبر  أو  األولية  الصحية  الرعاية  مؤسسات  عبر  إجباريا 

عام. طبيب 

عبر  وذلك  الصحية  المنظومة  حكامة  تعزيز   •
المراكز  حول  الترابية  الصحية  المجموعات  إحداث 
مستوى  على  ستضم  والتي  الجامعية  االستشفائية 
المكلفة  للوزارة  التابعة  الصحية  البنيات  جميع  الجهة 

؛ بالصحة 

التعقب  من  يمكن  مندمج  معلوماتي  نظام  إحداث   •
طبي  ملف  عبر  مريض  كل  لمسار  الدقيق  والتتبع 
صحية  مؤسسات  من  المتدخلين  كافة  بين  مشترك 
الصحي  للـتأمين  المدبرة  والهيئات  وخاصة(  )عمومية 

المقننة. والهيئة  المرض  عن 

االجتماعية  الحماية  إصالح  تنزيل  مواكبة  إطار  في 
وتنفيذ  المرض  عن  اإلجباري  التأمين  تعميم  خاصة 
 2022 سنة  ستشهد   ،2026-2021 الحكومي  البرنامج 
الصحية،  التحتية  البنيات  لتأهيل  مهمة  مجهودات  بذل 
لتأهيل  درهم  مليار   6 قدرها  ميزانية  ستخصص  حيث 
زيادة  يشكل  ما  وهو  تجهيزاتها  وتعزيز  البنيات  هذه 
قدرها 2,7 مليار درهم مقارنة مع سنة 2021. وسترتكز 

على: الرئيسية  اإلجراءات 

ابن  الجديد  الجامعي  االستشفائي  المركز  بناء  إطالق   -
سينا )1,1 مليار درهم(؛

السيما  الشاملة،  الصحية  التغطية  تفعيل  لبدء  اإلعداد   -
لمؤسسات  تابع  مركز   1.500 حوالي  تأهيل  من خالل 
المرتبطة  العالجية  والبنيات  األولية  الصحية  الرعاية 

بها )500 مليون درهم(؛

الجهوية  االستشفائية  المراكز  وتأهيل  بناء  مواصلة   -
درهم(؛ مليون   600( واإلقليمية 
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مليون   500( مندمج  معلوماتي  نظام  إحداث  دعم   -
درهم(.

باإلضافة إلى ذلك، ستتميز سنة 2022 ب:

اإلجراءات  ضمان  إلى  الرامية  الجهود  استمرارية   -
ومكافحة  المواطنين  صحة  حماية  نحو  الموجهة 
الحملة  خالل  من  وذلك  كوفيد-19،  وباء  انتشار 
الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، فضالً عن التكفل 
المصابة  الحاالت  اكتشاف  مع  خاصة  بالمرضى، 

الفيروس؛  من  المتحورة  بالسالالت 

االتفاقيات  ضمان استكمال مشاريع االستثمار موضوع   -
تطوير  إلى  تهدف  والتي  الملك  جاللة  أمام  الموقعة 

الصحية؛ التحتية  البنيات  وتعزيز 

للعالجات  الولوج  وتحسين  االستشفائي  العرض  تعزيز   -
الجامعية  في  المستشفيات  بناء وتجهيز  عبر مواصلة 

كل من أكادير والعيون ؛

األشغال  نهاية  طور  في  مستشفيات  عدة  تشغيل   -
)توسيع المستشفيات اإلقليمية بالراشيدية، وورززات، 
ومستشفى  والحسيمة،  صالح،  بن  والفقيه  والقنيطرة، 
بإفران...(؛ النهار  بأكادير ومستشفى  النفسية  األمراض 

والطفل  األم  )صحة  الصحية  للبرامج  الدعم  مواصلة   -
واالستراتيجية  الخاصة  االحتياجات  ذوي  واألشخاص 
المتنقلة والمراقبة  والوقاية من األمراض ومكافحتها(.

ولضمان ولوج جميع المواطنين للعالجات وكذا تكريس 
الحق في الصحة تم بذل مجهودات كبيرة لفائدة قطاع 
له  المخصصة  الميزانية  تعزيز  خالل  من  سواء  الصحة، 
تزويد  أجل  من  مالية  مناصب  تخصيص  خالل  من  أو 
الالزمة  البشرية  بالموارد  الوطنية  الصحية  المنظومة 

األمثل. الوجه  على  عملها  لضمان 

خالل  بالصحة  المكلفة  الوزارة  ميزانية  انتقلت  وهكذا، 
)دون  درهم  مليار   14,29 من  األخيرة  سنوات  الخمس 
 20,54 إلى   2017 سنة  االلتزام(  اعتمادات  احتساب 
مليار   6,25 بـ  ارتفاعا  مسجلة   2021 سنة  درهم  مليار 

درهم )%43,7(.

وخالل نفس الفترة، تم إحداث ما يناهز 24.000 منصب 
 4.900 منها  بالصحة،  المكلفة  الوزارة  لفائدة  مالي 
االستشفائية  المراكز  مختلف  لفائدة  مالي  منصب 

الجامعية.

المكلفة  الوزارة  استفادت  المجهودات،  موازاة مع هذه 
بالصحة في إطار مواكبة وتنزيل نظام المساعدة الطبية 
بأزيد  يقدر  مالي  غالف  من   2020-2017 الفترة  خالل 
من 6 مليار درهم تم رصده لفائدة المراكز االستشفائية 

وكذا  المركزية  بالصيدلية  الخاص  والحساب  الجامعية 
موارد  إطار  في  وذلك  الصحي،  للتأمين  الوطنية  الوكالة 
صندوق دعم الحماية االجتماعية، والتماسك االجتماعي.

المكلفة  الوزارة  تمكين  أجل  ومن  السياق  نفس  في 
جائحة  بمواجهة  المرتبطة  التكاليف  تحمل  من  بالصحة 
تم  الوطني  الصعيد  على  انتشاره  ومراقبة  كوفيد-19 
تقدر   2021-2020 الفترة  إضافية خالل  اعتمادات  رصد 
الرصيد  خالل  من  القطاع  لفائدة  درهم  مليار   3,2 بـ 
جائحة  بتدبير  الخاص  الصندوق  مستوى  على  المتوفر 

»كوفيد-19«. كورونا  فيروس 

الصحة  قطاع  مواكبة  من  المكتسبات  هذه  مكنت  وقد 
عدة  تنفيذ  تم  حيث  االستراتيجية.  أهدافه  بلوغ  في 
إجراءات تهدف أساسا إلى مواصلة تعميم نطاق التغطية 
والسالمة  األمراض  ومكافحة  والوقاية  األساسية،  الصحية 
للرصد  الوطني  المخطط  تنفيذ  وكذا  الصحية،  واليقظة 

كوفيد-19.  لفيروس  والتصدي 

المتعلقة  الجهود  مواصلة  تمت  ذلك،  إلى  إضافة 
الولوج  وتحسين  االستشفائي  الصحي  العرض  بتعزيز 
الصحية  والخدمات  الطبية  والمستلزمات  األدوية  إلى 
والبرامج  والطفل  األم  صحة  برامج  تعزيز  ومواصلة 

األمراض. لمكافحة  الصحية 

لمواجهة  الجاللة  لصاحب  المتبصرة  الرؤية  إطار  وفي 
على  تداعياتها  من  والحد  كورونا  فيروس  جائحة 
الحكومة  عملت  واالجتماعية،  االقتصادية  المستويات 
وباء  ضد  للتلقيح  الوطنية  االستراتيجية  بلورة  على 
الهادفة إلى ضمان نسبة تغطية تفوق 80% من  كورونا 

الساكنة.

باللقاحات  بالدنا  تزويد  ولضمان  السياق،  هذا  وفي 
اقتناء  في  السباقة  الدول  من  المغرب  كان  الكافية، 
المختبرات  مع  اتفاقيات  عدة  إبرام  عبر  اللقاحات 

لكوفيد-19. المضادة  للقاحات  المنتجة  العالمية 
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ما  على  المغرب  حصل   ،2021 أكتوبر   12 تاريخ  وحتى 
فيروس  ضد  اللقاحات  من  جرعة  مليون   54 مجموعه 
برنامج  إطار  في  جرعة  مليون   2 فيها  بما  كورونا 
أزيد  تلقيح  من  المغرب  مكن  مما  األممي،  »كوفاكس« 
أزيد  فيهم  بما  األولى  بالجرعة  شخص  مليون   23,1 من 

الجرعتين. تلقوا  مليون شخص   20,4 من 

االجتماعية  الحماية  إصالح  تنزيل  مواكبة  إطار  وفي 
وتنفيذ  المرض  عن  اإلجباري  التأمين  تعميم  خاصة 
 2022 سنة  ستشهد   ،2026-2021 الحكومي  البرنامج 
الصحية،  التحتية  البنيات  لتأهيل  مهمة  مجهودات  بذل 
لتأهيل  درهم  مليار   6 قدرها  ميزانية  ستخصص  بحيث 
زيادة  يشكل  ما  وهو  تجهيزاتها  وتعزيز  البنيات  هذه 

2,7 مليار درهم مقارنة مع سنة 2021.  قدرها 

جاذبيتها  وتعزيز  العمومية  المدرسة  إصالح  تنزيل 

له  للتنمية  رئيسي  كعامل  البشري  الرأسمال  تعزيز  إن 
على  العمل  تم  حيث  للمغرب،  بالنسبة  حاسمة  أهمية 
توسيع  خالل  من  والتكوين  التربية  نظام  إصالح  إنجاح 
للتالميذ  االجتماعي  والدعم  الجودة  وتحسين  العرض 
الملكية  التوجيهات  تنفيذ  إطار  في  وذلك  والطلبة، 
خالل  من   2030-2015 االستراتيجية  والرؤية  السامية 
بمنظومة  المتعلق   51.17 رقم  القانون-اإلطار  اعتماد 
لتتبع  لجنة  وإحداث  العلمي  والبحث  والتكوين  التربية 

المنظومة. هذه  إصالح 

النموذج  تطوير  على  مجهوداتها  الحكومة  ستركز  كما 
من  والتكوين  التربية  جودة  وتحسين  البيداغوجي 
معايير  واعتماد  التدريس،  أساليب  تحديث  خالل 
نظام  إقرار  مع  الكفاءة،  على  مبنية  للجودة  جديدة 
والجامعي.  والمهني  المدرسي  للتوجيه  ونشيط  ناجع 
وتطوير  البشرية  الموارد  تعزيز  إلى  باإلضافة  هذا 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتهدف كل هذه 
ومالءمته  التكوين  جودة  من  الرفع  إلى  المجهودات 
للشباب  بالنسبة  وخاصة  الشغل،  سوق  متطلبات  مع 

للشغل. قابليتهم  وتعزيز  لتأهيلهم 

الالزمة  بالوسائل  المنظومة  تزويد  أجل  ومن  هكذا، 
الميزانياتي  المجهود  شهد  اإلصالح،  هذا  لتنفيذ 
والتكوين  التربية  عن  المسؤولة  للقطاعات  المخصص 
 55,6 من  انتقل  استثنائيا، حيث  تطورا  العلمي  والبحث 
درهم  مليار   77,4 إلى   2016 سنة  برسم  درهم  مليار 
دون   ،%39,2 حوالي  بزيادة  أي   ،2022 سنة  برسم 
مليار   1,3 من  انتقلت  التي  االلتزام  اعتمادات  احتساب 
بالرغم  الفترة،  نفس  برسم  درهم  مليار   6,2 إلى  درهم 

كوفيد-19. لوباء  الصحية  األزمة  تداعيات  من 

الوطنية التربية  قطاع 

من  العديد  وتنفيذ  إطالق  من  المبذولة  الجهود  مكنت 
قاعدة متينة من أجل  إرساء  المهيكلة، بهدف  المشاريع 
مدرسة اإلنصاف والجودة وتعزيز الرأسمال البشري، من 
خالل حافظة مشاريع لتنفيذ القانون-اإلطار رقم 51.17 

العلمي.  والبحث  والتكوين  التربية  بمنظومة  المتعلق 

2022 خصوصا: برنامج عمل سنة  ويشمل 

تعزيز  أجل  من  األساتذة  تكوين  جودة  تحسين   •
التربية  مهن  تعزيز  الحكومة  تعتبر  كفاءاتهم: 
إصالح  أجل  من  رئيسية  انطالق  نقطة  والتكوين 
اإلجراء السيما  هذا  تفعيل  وسيتم  التربوية.  المنظومة 

من خالل:

للفاعلين  والمستمرة  األساسية  التكوينات  تعزيز   -
سيتم  حيث  التربية،  مهن  تجويد  أجل  من  التربويين 
لهذا  درهم  مليون   500 بـ  يقدر  مالي  غالف  رصد 

الغرض؛

الجهوية  المراكز  وتجهيزات  التحتية  البنيات  تأهيل   -
بغالف  لها  التابعة  والمراكز  والتكوين  التربية  لمهن 

مالي يقدر بـ 350 مليون درهم.

التعليم األولي من خالل  تسريع تنفيذ برنامج تعميم   •
إحداث وتأهيل وتجهيز الحجرات وكذا تسييرها بهدف 
أفق  في  األولي  بالتعليم  تمدرس  كنسبة   %100 بلوغ 
غالف  تخصيص  سيتم  اإلطار،  هذا  وفي   .2028 سنة 
برسم سنة  البرنامج  لهذا  مليار درهم   1,9 يناهز  مالي 
التعليم  أقسام  لتسيير  درهم  مليون   940 منها   2022

األولي؛

حيث  المبكرة،  الطفولة  تنمية  برامج  في  االستثمار   •
األطفال  رياض  تطوير  مواكبة  على  الحكومة  ستعمل 
أجل  من  وذلك  سنوات،   4 أعمارهم  تتجاوز  ال  الذين 
الرفع من فرص النجاح المدرسي والمهني وخلق فرص 
وسيخصص  النساء.  تشغيل  قابلية  وتحسين  الشغل 
درهم  مليون   250 يناهز  مالي  غالف  الغرض  لهذا 

برسم سنة 2022؛

بناء  خالل  من  السيما  المدرسي،  العرض  تعزيز   •
مؤسسات تعليمية جديدة، حيث سيتم تخصيص غالف 
سنة  برسم  الغرض  لهذا  درهم  مليار   2,3 قدره  مالي 
مؤسسة   230 يقارب  ما  بناء  من  سيمكن  مما   ،2022

داخلية؛ و43  مدرسة جماعاتية   30 منها  تعليمية 

بغالف  المدرسية  والتجهيزات  التحتية  البنيات  تأهيل   •
مليون   560 منها  درهم،  مليار   2,56 بـ  يقدر  مالي 

المفكك؛ البناء  الستبدال  درهم 
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 15.000 توظيف  خالل  من  البشرية  الموارد  تعزيز   •
التربوي  للدعم  إطار   2.000 إلى  باإلضافة  أستاذ 
والذين   ،2022 سنة  برسم  واالجتماعي  واإلداري 
مستوى  على  األساسي  التكوين  من  سيستفيدون 

والتكوين؛ للتربية  الجهوية  المراكز 

بالنسبة  الدامجة  للتربية  الوطني  البرنامج  تنفيذ   •
اندماجهم  لتسهيل  إعاقة  وضعية  في  لألطفال 

التربوية؛ المنظومة  في  التدريجي 

الدعم  إطار  في  المبذولة  المجهودات  مواصلة   •
السيما  المدرسي،  الهدر  محاربة  أجل  من  االجتماعي 
وسيتم  المدرسية.  والمطاعم  الداخليات  خالل  من 
لهذا  درهم  مليار   1,5 يناهز  مالي  غالف  تخصيص 

الغرض برسم سنة 2022.

الوطنية  التربية  لقطاع  المخصص  المالي  المجهود 
2022 لسنة  المالية  قانون  برسم  األولي  والتعليم 

تبلغ االعتمادات المقترحة في إطار قانون المالية لسنة 
2022 ما يناهز 67,54 مليار درهم، بزيادة تقارب %8.5 
المالية  قانون  بموجب  الممنوحة  باالعتمادات  مقارنة 

.2021 لسنة 

 11,677 ب   2022 لسنة  االستثمار  ميزانية  وتقدر 
أداء  كاعتمادات  درهم  مليار   6,759 منها  درهم،  مليار 
إلى  باإلضافة  التزام.  كاعتمادات  درهم  مليار  و4,918 
تثبيت المشاريع في طور اإلنجاز ومساهمة القطاع في 
الدولة وصندوق  أمالك  باستبدال  الخاص  الحساب  إطار 

من: المجهود سيمكن  فإن هذا  القروية،  التنمية 

تعزيز المجهود الخاص بإحداث المؤسسات التعليمية   •
الجديدة مما سيمكن من إحداث 230 مؤسسة جديدة 
منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية مقابل متوسط 
الخمس  خالل  مؤسسة   160 بلغ  سنوية  إحداثات 
)اعتمادات  درهم  مليون   +375( األخيرة.  سنوات 

أداء( و450+ مليون درهم )اعتمادات التزام(؛ 

السنوية  باإلحداثات  المتعلق  المجهود  متابعة   •
حجرة.   4.000 يناهز  ما  أي  األولي  التعليم  لحجرات 

)55+ مليون درهم من اعتمادات األداء(؛

خالل  من  التعليمية  المؤسسات  تأهيل  برنامج  تعزيز   •
واستبدال          دراسية  حجرة   6  000 يناهز  ما  تأهيل 
200+ مليون درهم  المفكك.)  البناء  000 4 حجرة من 
)اعتمادات  درهم  مليون  و)310+  أداء(  )اعتمادات 

التزام(؛

خالل  من  المعلومات  تكنولوجيا  استعمال  تعزيز   •
المعلوماتي  بالعتاد  التعليمية  المؤسسات  تجهيز 
مليون   110 إلى  فباإلضافة  األنترنيت.  بشبكة  وربطها 
العامة  الميزانية  إطار  في  للبرنامج  المخصصة  درهم 
األكاديميات  ستستفيد   ،2022 المالية  قانون  برسم 
ب  تقدر  اعتمادات  من  والتكوين  للتربية  الجهوية 
صندوق  مخصصات  من  انطالقا  درهم  مليون   275

للمواصالت. األساسية  الخدمة 

جهد  بذل   ،2022 سنة  ،خالل  سيتم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
خاص لتحسين ظروف تكوين األساتذة من خالل تأهيل 
الجهوية  بـالمراكز  الخاصة  والمعدات  التحتية  البنية 
بمبلغ  بها  الملحقة  التكوين  ومراكز  والتكوين  للتربية 
وتناهز  المشروع.  لهذا  مخصص  درهم  مليون   350
احتساب  )دون  درهم  مليار   5,93 التسيير  ميزانية 
سيتم  الخصوص،  بهذا  األكاديميات(.  أطر  أجور  نفقات 
األساتذة  لتكوين  خاصة  عناية  إيالء   2022 سنة  برسم 

األولي، ال سيما من خالل: التعليم  وتعميم 

درهم  مليون   500 تقدر ب  إجمالية  اعتمادات  توفير   •
التربية من خالل  مهن  لتجويد  وذلك   %+350 بزيادة 
للفاعلين  والمستمرة  األساسية  التكوينات  تعزيز 

التربويين؛

درهم  مليون   940 تقدر ب  إجمالية  اعتمادات  توفير   •
التعليم  بزيادة ما يناهز 48+% موجهة لتسيير أقسام 
األولي. مما سيمكن من تسيير ما يناهز 000 18 قسم 
للتعليم األولي من طرف األكاديميات الجهوية للتربية 
والتكوين مقابل 13.500 قسم خالل سنة 2021 ) بما 
الوطنية  المبادرة  طرف  من  المحدثة  األقسام  فيها 

البشرية(؛ للتنمية 

فيما يخص الدعم االجتماعي وباإلضافة إلى اعتمادات   •
للداخليات  ستخصص  درهم  مليار   1,5 ب  تقدر 
االستفادة  في  القطاع  سيستمر  المدرسية،  والمطاعم 
واللذان  و»تيسير«  محفظة«  »مليون  برنامجي  من 

مليار درهم.  3 يناهز  ما  كلفتهما  ستبلغ 
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صعيد  على  سواء  المبذولة  فالمجهودات  الصدد،  بهذا 
من  مكنت  قد  البشرية  الموارد  أو  المالية  االعتمادات 
كما  التربوية  للمنظومة  الداخلية  الفاعلية  تحسين 

التالية: المؤشرات  توضحه 

بالنسبة  التوالي  على  انتقلت  حيث  التمدرس:  نسب   •
 %98 من  والتأهيلي  واإلعدادي  االبتدائي  للسلك 
و87,6% و66,2% برسم الموسم الدراسي 2017-2016 
إلى 100% و94,2% و69,6% برسم الموسم الدراسي 

2020-2021 ؛

انخفاًضا  سجلت  حيث  المدرسي:  الهدر  نسبة   •
 2019-2018 الدراسيين  الموسمين  بين  ملحوظًا 
للسلك  بالنسبة   %2,1 إلى   %2,7 من  و2020-2019، 
للسلك  بالنسبة   %10,4 إلى   %12,1 ومن  االبتدائي، 
بالنسبة   %7,4 إلى   %8,8 ومن  اإلعدادي،  الثانوي 

التأهيلي؛  الثانوي  للسلك 

نسبة االكتظاظ: سجلت انخفاًضا مهما بين الموسمين   •
انتقلت  حيث  و2020-2019،   2017-2016 الدراسيين 
و%22,2  االبتدائي،  للسلك  بالنسبة   %48.8 من 
بالنسبة  و%29  اإلعدادي،  الثانوي  للسلك  بالنسبة 
و%8,2  و%4,7   %13,5 إلى  التأهيلي  الثانوي  للسلك 
 40 من  أكثر  تضم  التي  لألقسام  بالنسبة  التوالي  على 

؛ تلميذا

التعليم  جودة  تحسين  جعل  على  الحكومة  وستعمل 
التربوي وذلك عبر: ركيزة من ركائز اإلصالح 

التربويين  للفاعلين  والكفاءات  القدرات  تعزيز   •
تعزيز  أجل  من  األساتذة  تكوين  جودة  تطوير  عبر: 
من  سيما  ال  اإلجراء  هذا  تفعيل  وسيتم  كفاءاتهم. 
للفاعلين  والمستمرة  األساسية  التكوينات  تعزيز  خالل 
التربويين من أجل تجويد مهن التربية، حيث تم رصد 
غالف مالي يقدر ب 500 مليون درهم لهذا الغرض. 

سيتم  مؤهلة  بشرية  بموارد  المنظومة  تعزيز  أجل  ومن 
مسلك  تقوية  عبر  األساسي  التكوين  جودة  على  التركيز 
البكالوريا  لفائدة حاملي  بالجامعات  التربية  في  اإلجازة 
للتربية  الجهوية  بالمراكز  التدريب  إلى  باإلضافة 
البنيات  تأهيل  أجل  ومن  الخصوص،  بهذا  والتكوين. 
التربية  لمهن  الجهوية  بالمراكز  والتجهيزات  التحتية 
غالف  تخصيص  تم  فقد  لها،  التابعة  والمراكز  والتكوين 

مالي يقدر ب 350 مليون درهم خالل سنة 2022.

من   : التربوية  المنظومة  تدبير  في  الجيدة  الحكامة   •
المتدخلين  مختلف  بين  األهداف  حول  التعاقد  خالل 
لتطوير  شامل  استراتيجي  تعاقدي  إطار  وضع  عبر 
مردوديتها  من  والرفع  والتكوين،  التربية  منظومة  جودة 

أساس  على  األداء  نجاعة  عقود  عبر  جودتها  وتحسين 
بالقطاع  الفاعلين  مختلف  بين  األهداف  حول  التزامات 
الجهوية  الوصية واألكاديميات  الوزارية  بالقطاعات  بدءا 
عن  الفاعلة  الحلقة  إلى  ووصوال  والتكوين  للتربية 
هذا  شأن  من  حيث  التعليمية،  المؤسسات  وهي  قرب 
في  والشفافية  والفعالية  الكفاءة  متطلبات  تلبية  النهج 
والتكوين  التعليم  مجال  في  العمومية  السياسة  تنفيذ 
األولويات  مراعاة  مع  الترابية،  المستويات  جميع  على 

الوصية. السلطة  قبل  المحددة من  الوطنية  واألهداف 

العالي التعليم 

العلمي  والبحث  العالي  التعليم  نظام  تطوير  يشكل 
في  األساسي  دوره  باعتبار  الحكومة،  أولويات  إحدى 
المهني  االندماج  على  ومساعدتهم  الشباب  تأهيل 
للمقاوالت  التنافسية  القدرة  وتحسين  واالجتماعي، 
المؤهلة  البشرية  الموارد  وتعزيز  الوطني،  واالقتصاد 

واالبتكار. العلمي  البحث  تطوير  وكذا 

بالنموذج  الخاصة  اللجنة  فإن  التوجه،  لهذا  ووفقا 
أساسيا  عامال  العالي  التعليم  تعتبر  الجديد  التنموي 
للبالد،  واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية  النمو  لتحقيق 

عبر: وذلك 

وإجراءات  إصالحات  صلب  في  الطالب  مكانة  توطيد   • 
؛ والمهني  العالي  التعليم  أداء  تحسين 

• تشجيع البحث العلمي من خالل آلية مستقلة للتمويل 
والتقييم؛

وتعزيز  العالي  التعليم  مؤسسات  استقاللية  ضمان   •
؛ متها حكا

 • تعزيز التعاون والشراكة على الصعيد الوطني والدولي.

أولوية   2026-2021 الحكومي  البرنامج  أعطى  كما 
التكوين  تجويد  عبر  البشري،  الرأسمال  في  لالستثمار 
الولوج  من  والخاص  العام  القطاعين  لتمكين  الجامعي، 
اقتصاد  متطلبات  تلبية  على  قادرة  مؤهلة  كفاءات  إلى 

االبتكار، خاصة من خالل:   متنوع موجه نحو 
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خطة  عبر  العالي  التعليم  مؤسسات  جاذبية  تعزيز   •
التحتية  البنيات  تجديد  إلى  تهدف  استثمارية 
من  حقيقية  جامعية  مركبات  إحداث  عبر  الجامعية، 
خالل تزويد الجامعات ببنيات تحتية رياضية ومكتبية 

حديثة؛ مطالعة  وقاعات  الئقة  وإقامات  ومطعمية 

أكبر  انفتاح  عبر  العالي  التعليم  جودة  تحسين   •
في  األساتذة  تكوين  بتشجيع  محيطها  على  للجامعة 
برنامج  من خالل وضع  عالمي،  ذات صيت  مؤسسات 
جامعات  في  للدراسة  شامل  لتمويل  دكتوراه  منح 
بالتدريس  المرشحين  التزام  مقابل  وأجنبية،  وطنية 

مغربية؛ جامعة  في 

سنة  برسم  الحكومي  البرنامج  يرتكز  السياق،  هذا  وفي 
التالية: 2022 على تنزيل األوراش ذات األولوية 

نظام  بتطبيق   2022-2021 الجامعية  السنة  ستتميز   •
قبل  وتجريبي  تدريجي  منهج  وفق  البكالوريوس، 
 .2023-2022 الجامعية  السنة  من  ابتداًء  تعميمه 
سنوات،   4 على  يمتد  الذي  الجديد،  النظام  ويشجع 
الشخصية  والمكتسبات  اللغوية  المعارف  تعزيز  على 

الشغل؛ سوق  في  إدماجهم  لتحسين  للطلبة 

احتياجات  مع  للجامعات  البيداغوجي  العرض  مالءمة    •
من  السيما  الوطني،  لالقتصاد  القطاعية  البرامج 
المعنية  القطاعات  مع  التنسيق  آليات  تعزيز  خالل 
لتلبية  والمتخصصة  المؤهلة  البشرية  الموارد  لتكوين 

احتياجاتها؛

ذات  الجامعية  للمؤسسات  جديدة  نماذج  إحداث   •
والتدبير،  االقتصاد  كليات  المفتوح، خاصة  االستقطاب 

الفنون؛ وكليات  والسياسية  القانونية  العلوم  وكليات 

تعزيز الخدمات االجتماعية لفائدة الطلبة، خاصة عبر    •
اإليوائية  الطاقة  من  والرفع  الممنوحين  قاعدة  توسيع 
بالمطاعم  االستقبال  بنيات  وتعزيز  الجامعية  لألحياء 

الجامعية؛

وتحقيق  العالي  التعليم  على  المتزايد  الطلب  •  مواكبة 
التوازن في توزيع العرض التربوي بين الجهات بالرفع 
الجامعية وإحداث  الطاقة االستيعابية للمؤسسات  من 
المؤسسات  وتأهيل  صيانة  وكذا  جديدة  مؤسسات 

الجامعية؛

العرض  تعزيز  االستثماري في مجال  المجهود  مواصلة    •
مواصلة  عبر  وذلك  المملكة،  جهات  بجميع  الجامعي 
مدارس   6 فيها  بما  بناء مشاريع جديدة  أشغال  إنجاز 
مالل  وبني  أكادير  من  بكل  والتكوين  للتربية  عليا 

إعطاء  وكذا  والقنيطرة،  ووجدة  وسطات  والجديدة 
انطالقة الدراسات لمشاريع جديدة بما فيها تلك التي 

الجهات؛ الشراكة مع  إطار  سيتم إحداثها في 

مؤسسات  وتجهيز  وتهيئة  تأهيل  إعادة  برنامج  تعزيز    •
لألساتذة  العليا  المدارس  بالخصوص  العالي،  التعليم 
وتطوان  ومراكش  وفاس  البيضاء  والدار  بالرباط 
التقني  للتعليم  العليا  المدرسة  وكذا  ومكناس 

بالمحمدية.

واالبتكار العلمي  البحث 

حقيقية  رافعة  واالبتكار  العلمي  البحث  يشكل 
التنافسية  ذات  البلدان  ومواكبة  التنمية  مسار  لتسريع 
بالنموذج  الخاصة  اللجنة  أوصت  وهكذا،  المستدامة. 
جعله  أجل  من  العلمي  البحث  بتثمين  الجديد  التنموي 

للمغرب. السوسيو-اقتصادية  للتنمية  قوية  حلقة 

باألساس  انصبت  اللجنة  توصيات  فإن  الصدد،  هذا  وفي 
التكوين  وتجويد  العلمي  البحث  نظام  هيكلة  على 
يشجع  تحفيزي  نظام ضريبي  الدكتوراه مع وضع  بسلك 
محرك  الجامعات  جعل  أجل  من  البحث،  أنشطة  على 

المقاوالت. تنافسية  خدمة  في  لالبتكار  أساسيا 

مواصلة  سيتم   2022-2021 الجامعية  السنة  وبرسم 
من خالل: واالبتكار،  العلمي  البحث  تشجيع 

العلمي  للبحث  الوطنية  المنظومة  حكامة  تحسين   •
للبحث  الوطنية  االستراتيجية  مراجعة  عبر  واالبتكار 
 2030-2015 االستراتيجية  الرؤية  مع  تماشيا  واالبتكار 

51.17؛ والقانون-اإلطار رقم 

عن  التميز  وتشجيع  العلمي  البحث  ودعم  تمويل   •
ودعم  التميز  منح  برنامج  تنزيل  مواصلة  طريق 

الوطني؛ الصعيد  على  العلمية  التظاهرات 
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مراجعة  طريق  عن  الدكتوراه  سلك  دراسات  تحسين   •
الدكتوراه؛ لسلك  الوطنية  البيداغوجية  الضوابط  دفتر 

واالبتكار  العلمي  للبحث  التحتية  البنية  تعزيز   •
تطوير  مواصلة  مع  المشترك  استعمالها  وتشجيع 
والشبكة  التواصل  وخدمات  وآليات  الرقمية  المنصات 

»MARWAN«؛ الجامعية  المعلوماتية 

تعزيز آليات تثمين نتائج البحث العلمي والتكنولوجي   •
ووضع  االبتكار  مدن  أوراش  مواصلة  عبر  واالبتكار 
مع  الشراكة  تشجيع  وكذا  لتسييرها،  فعالة  آليات 
تمويل  في  مشاركته  تعزيز  أجل  من  الخاص  القطاع 

العلمية؛ األبحاث 

البحث  مجال  في  والدولي  الوطني  التعاون  تشجيع   •
مجهودات  تجميع  طريق  عن  والتكنولوجي  العلمي 
واإلفريقية  األورومتوسطية  البلدان  مع  المغرب 
مع  جديدة  شراكات  تطوير  وكذا  المجال،  هذا  في 

والدولية. الجهوية  المنظمات 

النشيطة  البرامج  دعم  ومواصلة  التشغيل  إنعاش 
للتشغيل

 250.000 إدماج  إلى  الهادف  »أوراش«  برنامج  يشكل 
العامة  األوراش  خالل  من  الشغل  سوق  في  شاب 
مختلف  مستوى  على  إطالقها  المزمع  والكبرى  الصغرى 
خصاصا  تعرف  التي  المجاالت  مختلف  وفي  الجهات 
»الفرصة«  برنامج  وكذا  التحتية،  والبنيات  الخدمات  في 
حاملي  من  اآلالف  عشرات  مواكبة  إلى  الهادف 
إنعاش  لبرامج  مكملين  تدبيرين  المقاوالتية،  المشاريع 
في  والمتمثلة  حاليا  بها  المعمول  الوطنية  التشغيل 
برامج »ادماج« و»تحفيز« و»تأهيل«، فضال عن البرامج 
الجهات  بعض  مستوى  على  المنزلة  للتشغيل  الجهوية 
باعتبار  الجهات والدولة  واألقاليم في إطار تعاقدي بين 
وفقا  والجهات  الدولة  بين  مشترك  اختصاص  التشغيل 

. األخيرة  لهذه  التنظيمي  للقانون 

جعل  هي  الحكومة  فاستراتيجية  المنطلق،  هذا  ومن 
وكذا  العمومية  السياسات  لكل  الناظم  الخيط  التشغيل 
إحداث  المرتقب  من  حيث  القطاعية،  االستراتيجيات 
الصيد  قطاع  في  جديد  شغل  منصب   450.000 حوالي 
 400.000 إلى  باإلضافة  الغذائية  والصناعة  البحري 
منصب شغل في إطار تعزيز االندماج المحلي لصناعات 
باإلضافة  األموال،  رؤوس  في  مهم  استثمار  على  قائمة 
االعتماد  تقليص  إطار  في  شغل  منصب   100.000 إلى 

الواردات.  من  درهم  مليار   34 واستبدال  االستيراد  على 
شغل  منصب   50.000 خلق  إلى  الحكومة  تسعى  كما 
آليات  وضع  على  التشجيع  مع  العمومية  الوظيفة  في 
الحياة  تسهيل  غرار  على  للمواكبة  خدمات  لتقديم 
للمسنين ورعاية األطفال والتعليم األولي والتي  بالنسبة 

الشغل. من شأنها خلق آالف مناصب 

ريادة  تشجيع  عل  الحكومة  ستعمل  أخرى،  جهة  ومن 
إطالق  خالل  من  الفردية  المبادرات  ودعم  األعمال 
لبرنامج  جديد  نفس  إعطاء  مع  »الفرصة«  برنامج 
أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  استدامته.  وضمان  »انطالقة« 
برنامج »الفرصة« يعد متمما ومكمال لبرنامج »انطالقة«، 
في  تدخل  ال  التي  المشاريع  يستهدف  أنه  اعتبار  على 
الصغيرة  للمقاوالت  الممنوحة  الحالية  التمويالت  نطاق 
إلى  تصل  قد  بقيمة  شرف  قرض  منحها  عبر  والناشئة 
100.000 درهم والذي من شأنه أن يشكل حافزا لألبناك 
الكفيلة  القروض  من  المشاريع  هذه  تمكين  أجل  من 
هذا  إطار  في  المشاريع  حاملي  وسيستفيد  بتمويلها. 
أجل هيكلة  وتكوينات من  وتوجيه  مواكبة  البرنامج من 
المشروع في كل أطواره، منذ تصور الفكرة إلى تحقيقها 
وكذا  المعنية  العمومية  المؤسسات  مع  بشراكة  وذلك 

الخاص. القطاع 

وغير  مباشرة  انعكاسات  العمومية  لالستثمارات  أن  كما 
اليد  تعبئة  خالل  من  وذلك  الشغل،  سوق  على  مباشرة 
العاملة الالزمة في األوراش المهمة المفتوحة والتي تهم 
الموانئ...(  )الطرق،  العمومية  األشغال  قطاعات  خاصة 
تعتبر  التي  االقتصادية  القطاعات  إلى  باإلضافة 
اإلنتاجية  زيادة  من  وتمكن  النمو،  لتحقيق  استراتيجية 
والطاقات  والسيارات  الطيران  مثل  الشغل،  فرص  وخلق 
كبيرة  استثمارية  موارد  من  استفادت  والتي  المتجددة، 

المباشر. األجنبي  االستثمار  لجذب  وتحفيزات 

الطلبيات  تحفيز  في  تساهم  العمومية  فاالستثمارات 
بالقطاع  شغل  مناصب  إحداث  في  وبالتالي  العمومية، 
وتحسين  الوطني،  االقتصاد  تنافسية  وتعزيز  الخاص، 
في  عامة  وبصفة  األجنبية  االستثمارات  جلب  مناخ 

الوطني. االقتصادي  النسيج  صمود 

بلغت  العمومي،  التشغيل  مجهود  من  الرفع  إطار  وفي 
المناصب المالية المحدثة بموجب قانون المالية 2022 
األكبر منها  الحيز  ماليا، خصص  43.860 منصبا  يناهز  ما 
والتعليم  الصحة  قطاعي  خاصة  االجتماعية،  القطاعات 

القطاعين. بهذين  العمومية  الخدمات  لتحسين  وذلك 

الميزانية  مديرية   : المصدر 
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تنفيد  وإطالق  الضريبي  باإلصالح  المتعلق   69-19 رقم  اإلطار  القانون  بإصدار   2022 لسنة  المالية  قانون  تميز 
آليــات  وتعزيــز  اإلستثمار  تشجيع  بهدف  الجبائية  التدابير  من  بالعديد  جاء  فقد  الجديــد.  التنمــوي  النمــوذج 
اإلدمــاج وتعميــم نظــام الحمايــة اإلجتماعيــة، باإلضافة إلى تحسين مناخ الثقة بين الملزمين وإدارة الضرائب.

التدابير الجبائية لقانون مالية 2022 : ما الجديد بالنسبة 
للشركات و األفراد؟

المالية  قانون  في  المدرجة  الضريبية  التدابير  تعكس 
اإلصالح  عملية  إطالق  في  الحكومة  رغبة   2022 لسنة 
من   69-19 رقم  اإلطار  القانون  إليها  دعا  التي  الجبائي 

األولوية. تنزيل أهدافها األساسية ذات  خالل 

والضريبة  الشركات  على  الضريبة  التدابير  هذه  وتهم 
وواجبات  المضافة  القيمة  على  والضريبة  الدخل  على 
لجميع  مشتركة  تدابير  وكذا  أخرى،  ورسوم  التسجيل 

والرسوم. والواجبات  الضرائب  هذه 

الشركات  على  بالضريبة  الخاصة  التدابير 

الشركات على  الضريبة  أسعار  تصاعدية جدول  إلغاء 

قام قانون المالية رقم 21-76 لسنة 2022 بتغيير تدابير 
التصاعدي  الجدول  بتعويض  وذلك  ألف   I-19 المادة 
هذه  وتطبق  تناسبية.  أسعار  على  يحتوي  بجدول 
ابتداء  المفتوحة  المحاسبية  السنوات  برسم  األحكام 
المقدمة  الدفعات  2022. ويتم احتساب  يناير  من فاتح 
المحاسبية  السنوات  برسم  المستحقة  الحسابات  على 

األسعار  حسب  التاريخ  هذا  من  ابتداء  المفتوحة 
الذكر. السالفة  المادة  في  إليها  المشار  التناسبية 

الشركات  على  المطبقة  الضريبة  أسعار  تخفيض 
لصناعية  ا

المادة  تدابير  بتغيير   2022 لسنة  المالية  قانون  قام 
الضريبة  لجدول  الهامشي  السعر  بتخفيض   9°-I-19
للشركات  بالنسبة   %26 إلى   %28 من  الشركات  على 
الصافي عن مائة مليون  التي يقل مبلغ ربحها  الصناعية 
الصافي  ربحها  مبلغ  يخص  فيما  درهم   )100.000.000(
األحكام  هذه  وتطبق  المحلي.  أعمالها  لرقم  المطابق 
فاتح  من  ابتداء  المفتوحة  المحاسبية  السنوات  برسم 

.2022 يناير 

الحسابات  على  المقدمة  الدفعات  احتساب  ويتم 
ابتداء  المفتوحة  المحاسبية  السنوات  برسم  المستحقة 
إليها  المشار  التناسبية  األسعار  حسب  التاريخ  هذا  من 

الذكر. السالفة  المادة  في 

المالية قانون  مضامين 

%31 في  المحدد  الهامشي  بالسعر  العادي  التناسبي  الجدول 

لسعر ا بالدرھم الصافي(  الربح  )مبلغ 

%10 يقل أو يساوي 300.000 

%20 من 300.001 إلى 1.000.000 

%31 يفوق 1.000.000  
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ربحها  مبلغ  يقل  التي  الصناعية  الشركات  على  المطبق   %26 في  المحدد  الهامشي  بالسعر  التناسبي  الجدول 
الصافي عن مائة مليون )100.000.000( درهم

األنشطة بعض  على  المطبق   %20 في  المحدد  الهامشي  بالسعر  التناسبي  الجدول 

لسعر ا بالدرھم الصافي(  الربح  )مبلغ 

%10 يقل أو يساوي 300.000 

%20 من 300.001 إلى 1.000.000 

%26 من 1.000.001 إلى 99.999.999

لسعر ا بالدرھم الصافي(  الربح  )مبلغ 

%10 يقل أو يساوي 300.000 

%20 يفوق 300.000

مساهمة  عمليات  لتشجيع  تحفيزي  نظام  إحداث 
أصولها وخصومها  بعناصر  الصغيرة  التمويالت  جمعيات 

مساهمة  شركة  في 

المدونة  تدابير  بتتميم   2022 لسنة  المالية  قانون  قام 
مرات  ثالث  المكررة   161 بالمادة  للضرائب  العامة 
عمليات  على  المطبق  التحفيزي  بالنظام  الخاصة 
أصولها  بعناصر  الصغيرة  التمويالت  جمعيات  مساهمة 

مساهمة. شركة  في  وخصومها 

أداء  تأجيل  من  الصغيرة  التمويالت  جمعيات  تستفيد 
زائد  صافي  على  المترتبة  الشركات  على  الضريبة  مبلغ 
بعناصر  المساهمة  إثر  على  تحقيقه  تم  الذي  القيمة 
الشروط  وفق  مساهمة  شركة  في  وخصومها  أصولها 

التالية:

مراقب  قبل  من  المساهمة  عناصر  تقييم  يتم  أن   •
لهم  المخول  األشخاص  بين  من  اختياره  يتم  للحصص 

الحسابات؛  مراقبي  مهام  ممارسة 

• أن تدلي الجمعيات السالفة الذكر لدى إدارة الضرائب 
اإلدارة  تعده  نموذج  وفق  بإقرار  إلكترونية  بطريقة 
عقد  لتاريخ  الموالية  يوما   )60( الستين  داخل 
يتضمن  الذي  المساهمة  بعقد  مرفوقا  المساهمة، 
إلى  اإلشارة  مع  بها  المساهم  العناصر  وطبيعة  عدد 
وقيمتها  الصافية  المحاسبية  وقيمتها  اقتنائها  ثمن 
القيمة  زائد  وصافي  المساهمة  تاريخ  في  الحقيقية 
المترتبة  الضريبة  ومبلغ  المساهمة  هذه  عن  الناتج 
الجمعية  إسم  وكذا  أدائه،  تأجيل  تم  والذي  عنها 
ورقم  الجبائي  تعريفها  ورقم  التجاري  عنوانها  أو 

أصبحت  التي  المساهمة  لشركة  الجبائي  التعريف 
؛ بها  المساهم  للعناصر  مالكة 

• أن تلتزم الجمعيات السالفة الذكر في عقد المساهمة 
باألداء التلقائي لمبلغ الضريبة على الشركات الذي تم 
اإلدارة،  تعده  نموذج  وفق  إلكترونية  بطريقة  تأجيله، 
السحب  لتاريخ  الموالية  يوما   )60( الستين  داخل 
بها  المرتبط  للعناصر  الجزئي  أو  الكلي  التفويت  أو 
أو  المساهمة  المذكور مـن طرف شركـة  القيمـة  زائد 
مقابل  الجمعيات  طرف  من  عليها  المحصل  للسندات 

المساهمة. 

إليها  المشار  الشروط  احترام  عدم  حالة  في  أنه  غير 
الذكر  السالفة  الجمعيات  وضعية  تسوية  تتم  أعاله، 

العام. القانون  قواعد  وفق 

الدخل على  بالضريبة  الخاصة  التدابير 

الموحدة  المهنية  المساهمة  نظام  وتحسين  مالءمة 

 I-40 قام قانون المالية لسنة 2022 بتغيير تدابير المادة
المساهمة  بنظام  الخاصة  للضرائب  العامة  المدونة  من 

إلى: المتخذة  التدابير  وتهدف  الموحدة.  المهنية 

األعمال  رقم  على  المطبقة  الهامش  معامالت  مراجعة   •
الطبيعة؛ نفس  ذات  األنشطة  تجميع  عبر  به  المصرح 

المهني  الدخل  على  للضريبة  فرض  كيفية  توضيح   •
في  الموحدة  المهنية  المساهمة  نظام  وفق  المحدد 

. أنشطة  لعدة  للضريبة  حالة مزاولة خاضع 
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المعامل المهن أصناف 

%6 العامة  التغذية  تجارة

%8 أخرى  غذائية  منتجات 

%8 - مواد أولية
البناء - مواد 

%10 وأسمدة  كيميائية  منتجات 

%12 أخرى  غذائية  غير  منتجات 

%10 أو سريعة  وجبات خفيفة  الخدمات تقديم 

%20 المشروبات  وبائع  مطعم  مستغل 

%10 والبضائع  األشخاص  نقل 

%15 الصيانة  أنشطة 

%20 المنقولة  الممتلكات  كراء 

%25 والتسيير  بالتأجير  متعلقة  أخرى  أنشطة 

%20 والتجميل  الحالقة 

%30 اإلصالح  أعمال  منجز  ميكانيكي   -
إلكترونية  أجهزة  مصلح   -

وترفيهية  فنية  أنشطة   -
مطحنة  مستغل   -

%12 أخرى حرفيو خدمات 

%45 الوسطاء 

%20 أخرى  خدمات 

%10 غذائية منتجات   -
غذائية غير  منتجات   -

تصنيع

%4   )Chevillard( بالمجازر  اللحوم  تاجر  خاصة وأنشطة  تجارة 

%3 التبغ  بائع 

%4,5 والمسال  المضغوط  الغاز  بائع 
والمحلول 

%5 النخالة  أو  والسميد  والنشا  الدقيق  بائع 

%7 مجهز السفن أو الراسي عليه أو أزاد 
لصيد ا

%8 خباز 
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أنشطة  أو  مهن  عدة  للضريبة  الخاضع  يزاول  عندما 
المهني  الدخل  فإن مجموع  مختلفة،  لمعامالت  خاضعة 
منفصل  بشكل  المحددة  الدخول  مجموع  يساوي 

نشاط. أو  مهنة  لكل  بالنسبة 

الملحق  الجدول   ،2022 يناير  فاتح  من  ابتداء  وينسخ 
على  بالضريبة  المتعلق  للضرائب  العامة  بالمدونة 

الموحدة. المهنية  المساهمة  لنظام  الدخل 

الملزمين  لفائدة  التحفيزية  التدابير  تطبيق  تمديد 
لدى  هويتهم  عن  مرة  ألول  بالكشف  يقومون  الذين 

الضرائب إدارة 

المدونة  من   XVIII-247 المادة  أحكام  أقرت  للتذكير، 
لفائدة  انتقاليا  تحفيزيا  تدبيرا  للضرائب  العامة 
غير  القطاع  داخل  أنشطة  يزاولون  الذين  الملزمين 
لدى  هويتهم  عن  الكشف  إمكانية  بمنحهم  المهيكل 
المهني  الرسم  جدول  في  بالتسجيل  الضرائب  إدارة 
غاية  إلى   2020 يناير  فاتح  من  الممتدة  الفترة  خالل 

31 ديسمبر 2021.

في  المهيكل  غير  القطاع  إدماج  تشجيع  أجل  ومن 
 2022 لسنة  المالية  قانون  نص  المنظم،  االقتصاد 
غاية  إلى  االنتقالي  النظام  هذا  تطبيق  تمديد  على 

31 ديسمبر 2022.

لنشاط  المزاولين  الطبيعيين  األشخاص  فإن  وهكذا، 
مرة  ألول  يقومون  والذين  الدخل  على  للضريبة  خاضع 
بالكشف عن هويتهم لدى إدارة الضرائب )بتقيدهم في 
فاتح  من  الممتدة  الفترة  خالل  المهنية  الضريبة  سجل 
سيخضعون   ،)2022 ديسمبر   31 غاية  إلى   2022 يناير 
للضريبة فقط على أساس الدخول المكتسبة والمعامالت 

الهوية. تحديد  تاريخ  ابتداء من  تحقيقها  تم  التي 

ذكرهم  السالف  للملزمين  التدبير  هذا  تطبيق  ويتم 
المهني.  تحديد دخلهم  نظام  النظر عن  بغض 

مراجعة الخصم الجزافي المطبق على األجور المدفوعة 
المحترفين للرياضيين 

المادة تدابير  بتغيير   2022 لسنة  المالية  قانون  قام 
XVIII-247 من المدونة العامة للضرائب ألجل مراجعة 
المالية  قانون  بموجب  المحدثة  الجزافية  الخصوم 
الرياضيين  لفائدة  المداخيل  هذه  برسم   ،2021 لسنة 
وفي  التقني.  والفريق  والمدربين  والمربين  المحترفين 
هذا الصدد، سيتم مراجعة الخصوم المطبقة على دخول 

يلي: كما  الذكر  السالفي  األشخاص 

- 90% برسم سنوات 2021 و2022 و2023؛

- 80% برسم سنة 2024؛

- 70% برسم سنة 2025؛

- 60% برسم سنة 2026.

هذه  بعد  المطبق  الجزافي  الخصم  بأن  التذكير  ويجدر 
50% وفقا لمقتضيات  االنتقالية تحدد نسبته في  الفترة 

للضرائب. العامة  المدونة  III-60 من  المادة 

المدربين  على  يتعين  الخصم،  هذا  من  ولالستفادة 
رياضي  عقد  على  يتوفروا  أن  التقني  والفريق  والمربين 
المتعلق   09-30 رقم  القانون  ألحكام  طبقا  احترافي 
قبل  من  صادر  وترخيص  والرياضة  البدنية  بالتربية 

الرياضية.  االتحادات 

و من جهة أخرى، ال يمكن الجمع بين هـذا الخصـم وأي 
للضرائب. العامة  بالمدونة  عليه  منصوص  آخر  خصم 

لألجر  بالنسبة  الدخل  على  الضريبة  من  اإلعفاء  تمديد 
له تشغيل  أول  بمناسبة  لألجير  المدفوع 

قام قانون المالية رقم 21-76 لسنة 2022 بتغيير تدابير 
يخص  فيما  تقر  التي   247 المادة  من   XXXIII الفقرة 
األجر  إعفاء  انتقالية،  ولفترة  الدخل،  على  الضريبة 
مهما  تعاونية  أو  جمعية  أو  مقاولة  طرف  من  المدفوع 
وذلك  له  تشغيل  أول  عند  لألجير  إنشائها،  تاريخ  كان 

التشغيل.  ابتداء من تاريخ  36 شهرا األولى  خالل 

التاليين: الشرطين  وفق  اإلعفاء  ويمنح هذا 

• أن يتم تشغيل األجير في إطار عقد شغل غير محدد 
يناير  فاتح  من  الممتدة  الفترة  في  والمبرم  المدة 

2022 إلى غاية 31 ديسمبر 2022؛

• أن ال يتجاوز عمر األجير 35 سنة عند تاريخ إبرام أول 
له. عقد شغل 

ولالستفادة من اإلعفاء لمدة 36 شهًرا، يجب على األجير 
التعرف  يتم  لم  أنه  يثبت  مستند  أي  للمشغل  يقدم  أن 
للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  له  كمؤمن  إطالقا  عليه 

االجتماعي من قبل أي مشغل.

المتدربين  أعاله  المذكور  اإلعفاء  من  يستفيد  كما 
الشغل  إلنعاش  الوطنية  الوكالة  لدى  المسجلين 
تبلغ  التي  التدريب  فترة  للتو  أنهوا  الذين  والكفاءات، 

24 شهًرا. 

قائمة  يتضمن  إقرار  تقديم  المشغلين  على  يجب  كما 
أعاله  عليه  المنصوص  اإلعفاء  من  المستفيدين  األجراء 
العامة  المدونة  من   V-79 المادة  لمقتضيات  وفقا 

للضرائب.
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المذكورة  اإلعفاء  شروط  يحترمون  ال  الذين  المشغلون 
وفًقا  مسطرة،  دون  تلقائيًا  وضعيتهم  تسوية  يتم  أعاله، 

للضرائب. العامة  المدونة  III-200 من  المادة  ألحكام 

المضافة القيمة  على  بالضريبة  الخاصة  التدابير 

القيمة  على  الضريبة  من  المستعملة  المعادن  إعفاء 
الخصم الحق في  المضافة دون 

بإعادة إرساء اإلعفاء من   2022 المالية لسنة  قام قانون 
الخصم  في  الحق  دون  المضافة  القيمة  على  الضريبة 
 91 المادة  في  المستعملة،  للمعادن  مخوال  كان  الذي 
وذلك  للضرائب،  العامة  المدونة  من   )°5  - جيم   -I(

ابتداء من فاتح يناير 2022.

مالءمة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على 
التكافلي مع  التأمين  وإعادة  التكافلي  التأمين  عمليات 
الكالسيكي التأمين  عمليات  على  المطبقة  المقتضيات 

قام قانون المالية رقم 21-76 لسنة 2022 بتوسيع نطاق 
 )°3  - دال   -I(  91 المادة  في  عليه  المنصوص  اإلعفاء 
التأمين  عمليات  ليشمل  للضرائب  العامة  المدونة  من 

التكافلي. التأمين  وإعادة  التكافلي 

وهكذا، فابتداء من فاتح يناير 2022، تعفى من الضريبة 
الخدمات  الخصم،  في  الحق  دون  المضافة  القيمة  على 
وإعادة  التكافلي  التأمين  عمليات  إطار  في  تنجز  التي 
 99.17 رقم  القانون  في  إليها  المشار  التكافلي  التأمين 

وتتميمه. تغييره  تم  كما  التأمينات  بمدونة  المتعلق 

طرف  من  الممنوحة  القروض  فوائد  إعفاء  توسيع 
حكمها  في  المعتبرة  والهيآت  االئتمان  مؤسسات 
لتمويل  والمعدة  العمومي  التعليم  طلبة  ليشمل 

المغرب وخارجه داخل  دراستهم 

المادة على   2022 لسنة  المالية  قانون  أدخل 
V -91-°3 من المدونة العامة للضرائب التدابير التالية:

القيمة  على  الضريبة  من  اإلعفاء  نطاق  توسيع   •
بفوائد  المتعلقة  الخصم  في  الحق  دون  المضافة 
االئتمان  مؤسسات  طرف  من  الممنوحة  القروض 
الخاص  التعليم  لطلبة  حكمها  في  المعتبرة  والهيآت 
التعليم  طلبة  أيًضا  منها  ليستفيد  المهني،  التكوين  أو 

العمومي؛

تمويل  إلى  تهدف  المذكورة  القروض  بأن  التوضيح   •
المغرب وخارجه. داخل  دراستهم 

.2022 يناير  ابتداء من فاتح  التدابير  وتطبق هذه 

مع  استثمار  اتفاقية  إلبرام  المحددة  العتبة  تخفيض 
الدولة من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم

مقتضيات  بتغيير   2022 لسنة  المالية  قانون  قام 
المادتين I -92-°6 و 123-°22 -ب من المدونة العامة 
اتفاقية  إلبرام  المحددة  العتبة  تخفيض  ألجل  للضرائب 
من  اإلعفاء  من  لالستفادة  المخولة  الدولة  مع  استثمار 
مليون   )100( مائة  من  المضافة،  القيمة  على  الضريبة 
إلى خمسين )50( مليون درهم. وتطبق العتبة الجديدة 

ابتداء من فاتح يناير 2022.

المضافة  القيمة  على  الضريبة  حيادية  مبدأ  تكريس 
والسخانات  الشمسية  باأللواح  المتعلقة  البيع  لعمليات 

لشمسية ا

وتتميم مقتضيات  بتغيير   2022 لسنة  المالية  قانون  قام 
العامة  المدونة  من  و124  و123  و99  و92   91 المواد 

التالية: التدابير  من خالل  للضرائب 

والسخانات  الشمسية  األلواح  على   %10 سعر  تطبيق   •
االستيراد؛ وعند  الداخل  في  الشمسية 

األلواح  صنع  في  الداخلة  والمواد  المنتجات  إعفاء   •
قبل  من  المستوردة  أو  محليا  المقتناة  الشمسية، 
القيمة  على  الضريبة  من  األلواح  هذه  مصنعي 

االستيراد. وعند  الداخل  في  المضافة 

ولهذا، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة، المقتناة 
األلواح  هذه  مصنعي  قبل  من  مستوردة  أو  الداخل  في 

والواردة بعده :

فولتائية؛  - خاليا ضوئية 

- زجاج شمسي؛

البالستيكيية؛ األلواح  زوايا   -

أوليفين؛  البولي  من  مصنوعة  مغلفات   -

الفولتائية؛ الضوئية  الخاليا  لربط  المستخدم  الشريط   -

الكابالت؛  تقاطع مع  - مربعات 

التقاطع؛  مربعات  سيليكون   -

الفولتائية؛ الضوئية  الخاليا  لحام   -

اللوحة؛  - خطاف وهيكل دعم 

اللوحة. - إطار 

 ،2022 يناير  فاتح  من  ابتداء  أنه  على  التذكير  ويجدر 
المنتجات  المضافة  القيمة  على  الضريبة  من  تعفى 
السالفة  الشمسية  األلواح  صنع  في  الداخلة  والمواد 
االستيراد  عند  أو  الداخل  في  حصريا  والمقتناة  الذكر، 
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المادة ، وفقا لمقتضيات  األلواح  من قبل مصنعي هذه 
العامة  المدونة  من   59°-123 والمادة   54°-I-92

للضرائب.

وتجدر اإلشارة إلى أن المادة I-124 من المدونة العامة 
  92-I-54° للضرائب قد تم استكمالها بإشارة إلى المادة
من المدونة المذكورة، من أجل النص على أن االستفادة 
الستكمال  تخضع  الداخل  في  المذكور  اإلعفاء  من 
اإلجراءات المنصوص عليها في المرسوم الصادر لتطبيق 
المتعلق  للضرائب  العامة  المدونة  من  الثالث  القسم 

المضافة. القيمة  على  بالضريبة 

المؤقت  البيع  عمليات  حالة  في  الخصم  تسوية  عدم 
للممتلكات العقارية المقيدة في حساب لألصول الثابتة 
المؤسسة  بين  فيما  التسنيد  عملية  إطار  في  المنجزة 
وفقا  للتسنيد  الجماعي  التوظيف  وصناديق  المبادرة 

بالتسنيد المتعلق   33-06 رقم  القانون  ألحكام 

العقارية  للممتلكات  المؤقتة  البيع  عملية  التخضع 
إطار  في  المنجزة  الثابتة  لألصول  حساب  في  المقيدة 
وصناديق  المبادرة  المؤسسة  بين  فيما  التسنيد  عملية 
القيمة  على  للضريبة  للتسنيد،  الجماعي  التوظيف 
عملية  إلتمام  أساسيا  شرطا  تشكل  ألنها  المضافة 

التمويل. 

قانون  في  إدخاله  تم  الذي  التدبير  يهدف  وبالتالي، 
من   102 المادة  مستوى  على   2022 لسنة  المالية 
المدونة العامة للضرائب إلى استثناء من تسوية الخصم 
عليها  المنصوص  العقارية  الممتلكات  إطار  المطبقة في 
للضرائب،  العامة  المدونة  من   2°-II-104 المادة  في 
المقيدة  العقارية  للممتلكات  المؤقت  البيع  عمليات 
التسنيد  عمليات  إطار  في  المنجزة  الثابتة،  األصول  في 
الجماعي  التوظيف  وصناديق  المبادرة  المؤسسة  بين 
تم  كما   06.33 رقم  القانون  لمقتضيات  طبقا  للتسنيد 

. تغييرها

أخرى ورسوم  التسجيل  بواجبات  الخاصة  التدابير 

 IV-129 المادتين  في  المضمنة  اإلحالة  تحيين 
 II-162و

 I-133 المادة  بتتميم   2021 لسنة  المالية  قانون  قام 
من المدونة العامة للضرائب بفقرة جديدة »حاء« التي 
المطبقة  التسجيل  واجبات  من  التخفيض  على  تنص 
المنجزة عن  الشركات  مال  رأس  في  الزيادة  عقود  على 
طريق حصص مشاركة عينية مجردة من 1% إلى %0.5، 
 %1 سعر  تطبق  التي   10°- دال   I-133 المادة  وإلغاء 

الذكر. السالفة  العقود  على 

المادة  من   10°- دال  الفقرة  إلغاء  إطار  في  و  وهكذا، 
 2022 لسنة   76-21 رقم  المالية  قانون  فإن   ،I-133

المادة  من   10°- دال  الفقرة  على  اإلحالة  بتغيير  قام 
 8°-IV-129 المادتين  في  والمضمنة  الذكر  السالفة 
باإلحالة  للضرائب  العامة  المدونة  من  -واو   II-162 و 

.H-I-133 المادة  الجديدة على 

في  المؤقت  التأمين  لعمليات  الجبائي  النظام  مالءمة 
ما  مع  التشاركية  األبناك  لفائدة  المكتتبة  الوفاة  حالة 
المكتتبة لفائدة األبناك  المذكورة  العمليات  يطبق على 

التأمين عقود  على  الرسم  يخص  فيما  الكالسيكية 

للضرائب،  العامة  المدونة  من   °2-284 للمادة  وفًقا 
الوفاة  حالة  في  المؤقت  التأمين  عمليات  تخضع 
عقود  على  للرسم  المقرضة  المؤسسات  لفائدة  المكتتبة 

 .%10 بسعر  التأمين 

إطار  في  المطبق  الجبائي  النظام  مالءمة  أجل  ومن 
التأمين  عمليات  على  التأمين،  عقود  على  الرسم 
التشاركية،  واألبناك  الكالسيكية  األبناك  لفائدة  المكتتبة 
قام  التكافلي،  التأمين  إطار  في  تتم  التي  تلك  سيما  وال 
 284 المادة  أحكام  بتعديل   2022 لسنة  المالية   قانون 
)2° و3°( من المدونة العامة للضرائب، من أجل اعتماد 
التأمين  لمعامالت  بالنسبة  الرسم،  هذا  من   %10 سعر 
األبناك  لفائدة  المكتتبة  الوفاة  حالة  في  المؤقت 

التشاركية.

في  السياحة  وإنعاش  للتضامن  الجوي  الرسم  إدراج 
للضرائب العامة  المدونة 

أحدث الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة بموجب 
 .2014 المالية لسنة  المكررة من قانون   4 المادة 

المدونة  أحكام  بتتميم   2022 لسنة  المالية  قانون  وقام 
القسم  األخير  هذا  داخل  بإدراج  للضرائب  العامة 
وإنعاش  للتضامن  الجوي  الرسم  ينظم  الذي  السادس 

بالطائرة. السفر  تذاكر  على  المطبق  السياحة 

األشخاص المفروض عليهم الرسم : يطبق الرسم الجوي 
بالطائرة،  السفر  تذاكر  على  السياحة  وإنعاش  للتضامن 
إلى  باإلضافة  المسافرون  )يتحمله  شكلها  كان  كيفما 
من  المنطلقة  للرحالت  بالنسبة  المذكورة(  التذاكر  سعر 
التعريفية  الشروط  كانت  كيفما  المغربية  المطارات 

الجوي. النقل  الممنوحة من طرف شركات 

اإلعفاءات : يعفى من أداء هذا الرسم: 

يرتبط  الذين  الطائرة  متن  على  المستخدمون   •
أفراد  مباشر، السيما  بشكل  المعنية  بالرحلة  وجودهم 
الطاقم المسؤول عن الرحلة وعناصر األمن أو الشرطة 

الشحن؛ عن  والمسؤولون 

أعمارهم عن سنتين؛ تقل  الذين  األطفال   •
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مؤقت  بشكل  المتوقفون  مباشرة،  العابرون  الركاب   •
برقم  الطائرة  نفس  متن  على  والمغادرون  بالمطار 
التي  الطائرة  رحلة  لرقم  مطابق  المغادرة  عند  رحلة 

أقلتهم؛

اضطراري  هبوط  بعد  رحلتهم  المواصلون  الركاب   •
أي  أو  الجوية  األحوال  سوء  أو  تقنية  أعطاب  بسبب 

قوة قاهرة أخرى؛

الداخلية؛ للرحالت  المستعملون  الركاب   •

المغربية  المطارات  عبر  العابرون  المسافرون  الركاب   •
24 ساعة. والتي ال تتجاوز مدة توقفهم 

 )100( مائة  في  الرسم  تعريفة  تحدد   : الرسم  تعريفة 
 )400( وأربعمائة  االقتصادية  للدرجة  بالنسبة  درهم 

األولى/األعمال. للدرجة  بالنسبة  درهم 

شركات  تعتبر   : واألداء  باإلقرار  المتعلقة  االلتـزامات 
عن  ومسؤولة  بالرسم  للدولة  مدينة  الجوي  النقل 

التالية:  لألحكام  وفقا  وأدائه  الزبناء  لدى  تحصيله 

• إدالء شركات النقل الجوي المقيمة بالمغرب كل شهر 
وفق  بإقرار  إلكترونية  بطريقة  الضرائب  إدارة  لدى 
الذين  الركاب  عدد  السيما  يبين  اإلدارة  تعده  نموذج 
المنجزة  الرحالت  عبر  السابق  الشهر  خالل  نقلهم  تم 
المطابق  انطالقا من المغرب والمبلغ اإلجمالي للرسم 
له. ويجب على هذه الشركات أداء الرسم تلقائيا لدى 
الوقت  نفس  في  إلكترونية  بطريقة  الضرائب  إدارة 

الذي يتم فيه اإلدالء باإلقرار السالف الذكر. 

• إدالء شركات النقل الجوي غير المقيمة التي ال يوجد 
شهر  كل  بالمغرب  تمثيلية  أو  اجتماعي  مقر  لديها 
نموذج  وفق  للمطارات  الوطني  المكتب  لدى  بإقرار 
تعده اإلدارة يبين السيما عدد الركاب الذين تم نقلهم 
خالل الشهر السابق عبر الرحالت المنجزة انطالقا من 
له. ويجب  المطابق  للرسم  اإلجمالي  والمبلغ  المغرب 
على هذه الشركات أداء الرسم في نفس الوقت الذي 

الذكر. السالف  باإلقرار  يتم فيه اإلدالء 

مبلغ  دفع  للمطارات  الوطني  المكتب  على  ويتعين 
الرسم المستخلص إلى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية 
للشهر  الموالي  الشهر  خالل  اإلدارة  تعده  نموذج  وفق 
الذي تم فيه استخالص الرسم مصحوبا بإقرارات شركات 

له. المطابقة  المقيمة  غير  الجوي  النقل 

 : والتقادم  والجزاءات  والمنازعات  والمراقبة  التحصيل 
تطبق أحكام التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات 
والمتعلقة  المدونة  هذه  في  عليها  المنصوص  والتقادم 
للتضامن  الجوي  الرسم  على  الشركات  على  بالضريبة 

السياحة. وإنعاش 

مشتركة تدابير 

إلى   %0,50 من  للضريبة  األدنى  الحد  سعر  تخفيض 
إيجابية بحصيلة  تصرح  التي  للمنشآت  بالنسبة   %0,40

المادة  مقتضيات  بتغيير   2022 لسنة  المالية  قانون  قام 
لتخفيض  للضرائب  العامة  المدونة  من  دال   -  I-  144
للضريبة  بالنسبة  المطبق  للضريبة  األدنى  الحد  سعر 
إلى   %0.50 من  الدخل  على  والضريبة  الشركات  على 
جارية  بحصيلة  تصرح  التي  للمنشآت  بالنسبة   ،%0.40

االهتالك. احتساب  دون  إيجابية، 

 %0.40 في  المحدد  للضريبة  األدنى  الحد  سعر  يطبق 
فاتح  من  ابتداء  المفتوحة  المحاسبية  السنوات  برسم 

.2022 يناير 

مع  المعامالت  لتسديد  كوسيلة  البنكي  اإليداع  إدراج 
المبيعات بيان  في  بالزبون  التصريح  وجوب 

قام قانون المالية لسنة 2022 بتغيير أحكام المادة 193 
البنكي«  »اإليداع  بإدراج  للضرائب،  العامة  المدونة  من 
لغرامة  الخاضعة  غير  الدفع  وسائل  ضمن  البائع  لصالح 
أو،  التاجر  الزبون  قبل  من  مباشرة  ذلك  تم  سواء   ،%6

عنه. ونيابة  باسمه  االقتضاء،  عند 

الدفع  طريقة  لقبول  الضروري  التتبع  ضمان  أجل  ومن 
للضرائب،  العامة  المدونة  من   193 المادة  وفق  هذه 

التاليين: باإلجراءين  القيام  يلزم 

التي  اإلشارة  مع  البنكي  اإليداع  مستندات  تقديم   •
المعنية  والمعامالت  الودائع  هذه  بين  بالربط  تسمح 
البائع  على  يجب  الغرض،  ولهذا  هذه.  الدفع  بطريقة 
يبين  الذي  البنكي  الدفع  مستند  على  الحصول 

المعاملة؛ إلى  تشير  التي  المؤشرات 

المنصوص  المبيعات  بيان  في  بالزبون  التصريح   •
العامة  المدونة  من   I-82و  I-20 المادتين  في  عليه 

للضرائب.

الملزمين ضمانات  تعزيز 

قام قانون المالية لسنة 2022 بإدخال تدبيرين لتحسين 
الضريبة: مراقبة  نظام 

التواجهية  الشفوية  المحاورة  نظام  تحسين 

المادة  أحكام  بتغيير   2022 لسنة  المالية  قانون  قام 
على  للتنصيص  للضرائب  العامة  المدونة  من   I-212
اختتام  تاريخ  قبل  التواجهية  الشفوية  بالمحاورة  القيام 

المحاسبة. فحص 
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ولهذا الغرض، يتم إشعار الخاضع للضريبة وفق مطبوع 
المنصوص  اإلجراءات  وحسب  اإلدارة  تعده  نموذجي 

للضرائب: العامة  المدونة  219 من  المادة  عليها في 

• بالتاريخ المحدد إلجراء المحاورة الشفوية والتواجهية 
المذكورة؛

المحاسبة. فيه فحص  الذي سيختتم  وبالتاريخ   •

المراقبة  إطار  في  للملزم  كمخاطب  »اإلدارة«  تكريس 
»المفتش« بدالً من 

المواد  أحكام  بتغيير   2022 لسنة  المالية   قانون  قام 
العامة  المدونة  من   III-مكررة و226  و221   220
الضرائب«  »مفتش  مصطلح  باستبدال  وذلك  للضرائب 

ب »اإلدارة«.

الضريبيين والتهرب  الغش  محاربة  آليات  تعزيز 

في إطار تعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين، 
التالية: التدابير  باتخاذ   2022 لسنة  المالية  قانون  قام 

الضريبية  الوضعية  مجموع  فحص  مسطرة  تعزيز 
للضريبة للخاضعين 

المادة  أحكام  بتغيير   2022 لسنة  المالية   قانون  قام 
أنه  لتحديد  وذلك  للضرائب،  العامة  المدونة  من   216
 78 المادتين  أحكام  يخالفون  الذين  للملزمين  بالنسبة 
لإلدارة  يمكن  للضرائب،  العامة  المدونة  من   1-148 و 
ضريبي،  تعريف  إعطاءهم  تلقائية  بصورة  تقوم  أن 
وذلك قبل مباشرة مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية 
المنصوص عليها في المادة 228 من المدونة المذكورة.

وعالوة على ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن المادة 216 من 
إلى  باإلحالة  إتمامها  تم  قد  للضرائب  العامة  المدونة 
المتعلقة  المذكورة  المدونة  من   I-61و و46   30 المواد 
الفالحية  والدخول  المهنية  بالدخول  التوالي  على 
والدخول العقارية التي تم التعرف عليها وكذا تلك التي 

التكرار. طابع  تكتسي 

الضريبية  المخالفات  في  النظر  لجنة  مهام  تفعيل 

على  للضرائب  العامة  المدونة  من   231 المادة  تنص 
الفاتورات  بإصدار  المتعلقة  الشكايات  باستثناء  أنه، 
الصورية، يجب أن يعرض سلفا وزير المالية أو الشخص 
إلى  الرامية  الشكايات  الغرض  لهذا  لدنه  من  المفوض 
 192 المادة  في  عليها  المنصوص  الجزاءات  تطبيق 
في  للنظر  لجنة  على  االستشارة  سبيل  على  المذكورة 
إثنين  ممثلين  وتضم  قاض  يرأسها  الضريبية  المخالفات 

الضرائب. إلدارة 

يعينون  اللجنة  هذه  أعضاء  أن  على  المادة  هذه  وتنص 
وكيفيات  تنظيمها  تحديد  دون  الحكومة،  لرئيس  بقرار 

. تسييرها

المخالفات  في  النظر  لجنة  مهام  تفعيل  أجل  ومن 
 2022 لسنة  المالية  قانون  قام  الذكر،  السالفة  الضريبية 
العامة  المدونة  من   231 المادة  مقتضيات  بتغيير 
اللجنة  تسيير  وكيفية  تنظيم  بأن  لتوضيح  للضرائب 

تنظيمي. بنص  ستحدد  الذكر  السالفة 

تعزيز مهام لجان النظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

أدخل قانون المالية لسنة 2022 ثالث أحكام متعلقة ب:

المتعلقة  الطعون  في  للنظر  جهوية  لجان  إحداث   •
بالضريبة؛ 

الضريبة؛ لتقدير  المحلية  اللجان  نجاعة  تعزيز   •

الطعون  في  للنظر  الوطنية  اللجنة  مهام  تعزيز   •
بالضريبة. المتعلقة 

المتعلقة  الطعون  في  للنظر  جهوية  لجان  إحداث 
بالضريبة

المالية   قانون  من   6 المادة  من  الثانية  الفقرة  أتمت 
جديدة  بمادة  للضرائب  العامة  المدونة   2022 لسنة 
المتعلقة  الطعون  في  للنظر  جهوية  لجنة  أنشأت 
ودائرة  ومقرها  اللجان  هذه  عدد  ويحدد  بالضريبة. 

تنظيمي. بنص  اختصاصها 

في  المذكورة  اللجان  تنظر   : اللجنة  اختصاص  نطاق 
الخاضعون  عرائض  شكل  في  يقدمها  التي  المطالب 
مؤسستهم  أو  االجتماعي  مقرهم  الكائن  للضريبة 

التالية: الحاالت  في  اختصاصها  دائرة  داخل  الرئيسية 

الناشئة  واألرباح  بالدخول  يتعلق  فيما  التصحيحات   •
عن رؤوس األموال المنقولة ؛ 

يقل  الذين  للضريبة  للخاضعين  المحاسبة  فحص   •
الحاصالت  حساب  في  به  المصرح  أعمالهم  رقم 
الفترة  عـن  محـاسبية  سنة  لكل  بالنسبة  والتكاليف، 
 )10( عـن عشرة  الفحـص،  مـوضـوع  المتقـادمـة  غير 

درهم. ماليين 

أنظارها  على  المعروضة  النزاعات  في  اللجان  وتبت 
المسائل  في  اختصاصها  بعدم  تصرح  أن  عليها  ويجب 
أو  تشريعية  نصوص  بتفسير  تتعلق  أنها  ترى  التي 

. تنظيمية

المحلية  اللجان  من  االختصاصات  توزيع  إعادة  تهدف 
الطعون  في  للنظر  الجهوية  اللجان  إلى  الضريبة  لتقدير 
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للطعون  أفضل  تأطير  ضمان  إلى  بالضريبة  المتعلقة 
اللجان. مختلف  تخصص  تعزيز  من خالل  الضريبية، 

المتعلقة  الطعون  في  للنظر  الجهوية  اللجان  تشكيل 
التالية: األعضاء  لجنة  تضم كل   : بالضريبة 

• قاضيا، رئيسا، يعين من طرف رئيس الحكومة باقتراح 
القضائية؛  للسلطة  األعلى  المجلس  من 

• ممثلين إثنين لإلدارة يقوم واحد منهما بمهمة الكاتب 
المقرر؛

تابعين  يكونان  للضريبة  للخاضعين  إثنين  ممثلين   •
يزاوله  الذي  للنشاط  تمثيال  األكثر  المهني  للفرع 

الطالب.

الجهوية  اللجنة  اجتماع  يحضر  أن  عضو  ألي  يمكن  ال 
يعرض  عندما  بالضريبة  المتعلقة  الطعون  في  للنظر 
عليها نزاع سبق أن نظر فيه في إطار مزاولة نشاطه أو 

بمهامه. القيام 

ممثلي  اختيار  يتم   : للضريبة  الخاضعين  ممثلي  تعيين 
بين:  من  للضريبة  الخاضعين 

األكثر  المهنية  المنظمات  أعضاء  الذاتيين  األشخاص   •
خدماتيا  أو  صناعيا  أو  تجاريا  نشاطا  المزاولين  تمثيال 
أو حرفيا أو في الصيد البحري والمدرجين في القوائم 
رؤساء  من  وكل  المذكورة  المنظمات  تقدمها  التي 
الصناعة  وغرف  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرف 

البحري؛  الصيد  وغرف  الفالحة  وغرف  التقليدية 

المعتمدين  المحاسبين  أو  المحاسبين  الخبراء   •
المدرجين على التوالي في القوائم التي تقدمها هيئة 
للمحاسبين  المهنية  والمنظمة  المحاسبين  الخبراء 

المعتمدين.

لمدة  الحكومة  الممثلون من طرف رئيس  ويعين هؤالء 
للسلطات  مشترك  اقتراح  على  بناء  سنوات   )  3( ثالث 
والصيد  التقليدية  والصناعة  بالتجارة  المكلفة  الحكومية 

بالمالية. المكلفة  الحكومية  والسلطة  البحري 

ويتم اختيارهم قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة 
حظيرة  في  المعينين  األعضاء  مهام  خاللها  تبتدئ  التي 

الجهوية. اللجنة 

حال  أو  الجدد  الممثلين  تعيين  في  تأخير  طرأ  إذا 
المنتهية  الممثلين  انتداب  تمديد  يتم  عائق،  ذلك  دون 

الجدد. الممثلين  تعيين  غاية  إلى  تلقائيا  مهامهم 

المتعلقة  الطعون  في  للنظر  الجهوية  اللجان  عمل 
إلى  الموجهة  المطالب  المفتش  يتسلم   : بالضريبة 
بالضريبة  المتعلقة  الطعون  في  للنظر  الجهوية  اللجنة 
بإجراءات  المتعلقة  بالوثائق  مصحوبة  لها  ويسلمها 
البت. من  اللجنة  هذه  تمكن  التي  التواجهية  المسطرة 

عرضا  وتتضمن  الخالف  موضوع  المطالب  هذه  تحدد 
إليها.  المستند  للحجج 

يحدد أجل أقصاه ثالثة )3( أشهر لتسليم اللجنة الجهوية 
للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المطالب والوثائق 
السالفة الذكر من طرف اإلدارة، ابتداء من تاريخ تبليغها 
اللجنة  أمام  للضريبة  الخاضع  المقدم من طرف  بالطعن 
والوثائق  المطالبات  توجيه  عدم  حالة  وفي  المذكورة.  
السالفة الذكر داخل األجل المحدد، ال يمكن أن تتجاوز 
قبولها  أو  بها  اإلقرار  تم  التي  تلك  الضريبة  فرض  أسس 

للضريبة.  الخاضع  لدن  من 

عشر  خمسة  اللجنة  أعضاء  المقرر  الكاتب  يستدعي 
لالجتماع  المحدد  التاريخ  قبل  األقل  على  يوما   )15(
من   219 المادة  في  عليها  المنصوص  اإلجراءات  وفق 

للضرائب. العامة  المدونة 

الطعون  في  للنظر  الجهوية  اللجنة  مقرر  الكاتب  يخبر 
اجتمـاعها  انعقـاد  بتاريخ  الطرفين  بالضريبـة  المتعلقة 
يوما   )30( ثالثين  عن  يقل  ال  بما  موعـده  حلـول  قبل 
من   219 المادة  في  عليها  المنصوص  اإلجراءات  وفق 

للضرائب. العامة  المدونة 

طلب  إذا  للضريبة  الخاضع  ممثل  إلى  اللجنة  تستمع 
كلتا  في  إليه  االستماع  الالزم  من  أنه  رأت  إذا  أو  ذلك 
أو  ممثال  واحد  آن  في  اللجنة  تستدعي  الحالتين، 
عن  ممثلين  أو  وممثال  للضريبة  الخاضع  عن  ممثلين 
الغرض.  المعينين من لدن اإلدارة لهذا  الضرائب  إدارة 

معا  هما  أو  حدة  على  كل  الطرفين  إلى  اللجنة  تستمع 
المواجهة  أن هذه  ارتأت  إذا  أو  إما بطلب من أحدهما 

ضرورية.

حضرها  إذا  صحيحة  بصورة  األمر  في  اللجنة  وتبت 
أصوات  بأغلبية  وتتداول  أعضائها.  من  واثنان  الرئيس 
األعضاء الحاضرين، وعند تعادل األصوات يرجح الجانب 

الرئيس. فيه  يكون  الذي 

في  للنظر  الجهوية  اللجان  مقررات  تكون  أن  يجب 
ويبلغها  ومعللة،  مفصلة  بالضريبة  المتعلقة  الطعون 
الكتاب مقررو هذه اللجان إلى الطرفين وفق اإلجراءات 
العامة  المدونة  من   219 المادة  في  عليها  المنصوص 
لتاريخ  الموالية  أشهر   )4( األربعة  خالل  للضرائب 

صدورها. 
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شهرا   )12( عشر  إثنى  أجل  في  اللجنة  تبت  أن  ويجب 
المطالبات والوثائق من طرف  تاريخ تسلمها  يبتدئ من 
اإلدارة. وإذا انتهى هذا األجل ولم تتخذ اللجنة الجهوية 
يشعر  مقررها،  بالضريبة  المتعلقة  الطعون  في  للنظر 
وفق  رسالة،  بواسطة  بذلك  األطراف  المقرر  الكاتب 
اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة 
العامة للضرائب، خالل الشهرين المواليين النصرام أجل 

اإلثنى عشر )12( شهرا .

للنظر  الوطنية  اللجنة  لتسليم  شهران  أقصاه  أجل  يحدد 
والوثائق  المطالب  بالضريبة  المتعلقة  الطعون  في 
تاريخ  من  ابتداء  اإلدارة،  طرف  من  الذكر  السالفة 
السابقة.  الفقرة  إليها في  المشار  تبليغها برسالة اإلشعار 

وفي حالة عدم توجيه المطالب والوثائق السالفة الذكر 
داخل األجل المضروب، ال يمكن أن تتجاوز أسس فرض 
طرف  من  قبولها  أو  بها  اإلقرار  تم  التي  تلك  الضريبة 

للضريبة. الخاضع 

الطعن في المقررات الصادرة عن اللجان الجهوية للنظر 
في الطعون المتعلقة بالضريبة : يجوز لإلدارة وللخاضع 
عن  الصادرة  المقررات  في  قضائيا  ينازعا  أن  للضريبة 
بالضريبة،  المتعلقة  الطعون  في  للنظر  الجهوية  اللجان 
صرحت  التي  بالمسائل  منها  المتعلقة  ذلك  في  بما 
وفق  وذلك  االختصاص،  بعدم  بشأنها  المذكورة  اللجان 
من   242 المادة  في  عليها  المنصوص  واآلجال  الشروط 

للضرائب. العامة  المدونة 

ال يمكن تقديم الطعن في آن واحد أمام المحاكم وأمام 
بالضريبة. المتعلقة  الطعون  في  للنظر  الجهوية  اللجان 

إطار  في  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر  ذلك،  إلى  باإلضافة 
العامة  المدونة  مواد  من  العديد  تعديل  تم  المالءمة، 
في  للنظر  الجهوية  اللجنة  إحداث  بعد  للضرائب 

وهي: بالضريبـة،  المتعلقة  الطعون 

األداء  على  المترتبة  بالجزاءات  المتعلقة   208 المادة   •
والرسوم؛ والواجبات  للضرائب  المتأخر 

المراقبة؛ بحق  المتعلقة   210 المادة   •

لتصحيح  العادية  بالمسطرة  المتعلقة   220 المادة   •
الضرائب؛

لتصحيح  السريعة  بالمسطرة  المتعلقة   221 المادة   •
الضرائب؛

لتقدير  المحلية  باللجان  المتعلقة   225 المادة   •
الضريبة؛

في  للنظر  الوطنية  باللجنة  المتعلقة   226 المادة   •
بالضريبة؛ المتعلقة  الطعون 

بآجال  متعلقة  عامة  بأحكام  المتعلقة   232 المادة   •
التقادم؛

المطبقة  القضائية  بالمسطرة  المتعلقة   242 المادة   •
الضريبة؛ مراقبة  إثر  على 

المهني. بالسر  المتعلقة   246 المادة   •

من   6 المادة  من   8-V الفقرة  أقرت   : انتقالي  تدبير 
من  واستثناء   ،2022 لسنة   21-76 رقم  المالية  قانون 
أحكام المادة 225 المكررة - II - باء من المدونة العامة 
للنظر  الجهوية  اللجان  أنه يمكن ألعضاء  للضرائب، على 
األولين، مباشرة مهامهم  بالضريبة  المتعلقة  الطعون  في 

تعيينهم. بعد  مباشرة  المذكورة  اللجان  في حظيرة 

الضريبة لتقدير  المحلية  اللجن  نجاعة  تعزيز 

قام قانون المالية رقم 76-21 لسنة 2022 بتغيير المادة 
فعالية  لتعزيز  وذلك  للضرائب  العامة  المدونة  من   225
تهدف  الضريبة.  لتقدير  المحلية  اللجن  واختصاصات 

إلى: السياق  إدخالها في هذا  التي تم  التغييرات 

• تحديد دائرة اختصاص اللجن المحلية لتقدير الضريبة 
يتعلق: فيما  بالتصحيحات 

المساهمة  نظام  حسب  المحددة  المهنية  بالدخول   -
الموحدة؛ المهنية 

العقارية؛  الدخول واألرباح   -

والتمبر. التسجيل  واجبات   -

لممثل  الضريبة  لتقدير  المحلية  اللجن  كتابة  إسناد   •
المصلحة  »رئيس  على  اإلحالة  دون  الضرائب،  إدارة 

للضرائب«؛ المحلية 

الملزمين  ممثلي  اختيار  يشمل  أن  على  التنصيص   •
العدول أو هما معا؛ أو  الموثقين  كذلك 

اإلقليم  أو  العمالة  عامل  تعيين  على  التوضيح    •
من  عددهم  ومثل  الرسميين  الممثلين  باألمر  المعني 
أو  الموثقين  بين  من  سنوات   )3( ثالث  لمدة  النواب 
الموثقين  هيئتي  من  باقتراح  معا،  هما  أو  العدول 
للسنة  السابقة  السنة  من  أكتوبر   31 قبل  والعدول 
المعينين في حظيرة  التي تبتدئ خاللها مهام األعضاء 
تهم  التي  الطعون  يخص  فيما  وذلك  المحلية،  اللجنة 
العقارية  واألرباح  بالدخول  المتعلقة  التصحيحات 

والتمبر؛ التسجيل  وواجبات 

أنه  بحيث  التنافي  بحالة  يتعلق  تدبير  على  التنصيص   •
المحلية  اللجنة  اجتماع  يحضر  أن  عضو  ألي  يمكن  ال 
لتقدير الضريبة عندما يعرض عليها نزاع سبق أن نظر 

القيام بمهامه؛ أو  فيه في إطار مزاولة نشاطه 
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المنتهية  للضريبة  الخاضع  ممثلي  انتداب  تمديد   •
تعيين  في  تأخير  طرأ  إذا  ما  حالة  في  تلقائيا  مهامهم 
غاية  إلى  عائق،  ذلك  دون  حال  أو  الجدد  الممثلين 
أي  تجنب  أجل  من  وذلك  الجدد،  الممثلين  تعيين 

الطعون؛ معالجة  في  توقف 

 225 المادة  من   II- األولى-دال  الفقرة  أحكام  حذف   •
أنه  على  تنص  التي  للضرائب  العامة  المدونة  من 
قضية  كل  يخص  فيما  إليها  اللجنة  تضيف  أن  »يمكن 
الموظفين  بين  تعينهما من  األكثر  إثنين على  خبيرين 
الخاضعين للضريبة ويكون لهما صوت استشاري«،  أو 
اآلن  تضم  الضريبة  لتقدير  المحلية  اللجنة  ألن  وذلك 
أو  الموثقين  لهيئتي  ينتمون  للضريبة  الخاضع  ممثلي 

العدول أو هما معا.

بمقتضيات  عمال   : انتقالية  التطبيق وأحكام  دخول حيز 
واستثناء   ،2022 لسنة  المالية  قانون  من   6-V الفقرة 
العامة  المدونة  من  باء   -  II  -  225 المادة  أحكام  من 
لممثلي  يمكن  وتتميمها،  تغييرها  تم  كما  للضرائب، 
في  مهامهم  مباشرة  األولين  والعدول  الموثقين  هيئة 
بعد  مباشرة  الضريبة  لتقدير  المحلية  اللجان  حظيرة 

 . تعيينهم

المالية  قانون  من   7-V الفقرة  نصت  انتقالية،  وبصفة 
الضريبة  لتقدير  المحلية  اللجان  أن  على   2022 لسنة 
العامة  المدونة  من   225 المادة  في  عليها  المنصوص 
عليها،  المحالة  الطعون  في  بالنظر  تستمر  للضرائب 
 31 في  العمل  بها  الجاري  التشريعية  لألحكام  طبقا 
الجهوية  اللجان  وضع  غاية  إلى  وذلك   ،2021 ديسمبر 
عليها  المنصوص  بالضريبة  المتعلقة  الطعون  في  للنظر 

في المادة 225 المكررة من هذه المدونة.

الطعون  في  للنظر  الوطنية  اللجنة  نجاعة  تعزيز 
بالضريبة المتعلقة 

المادة  أحكام  بتغيير   2022 لسنة  المالية  قانون  قام 
التدابير  العامة للضرائب ألجل إدخال  226 من المدونة 

التالية:

الخبراء  ضمن  للضريبة  الخاضعين  ممثلي  اختيار   •
المدرجين  المعتمدين  المحاسبين  أو  المحاسبين 
هيئة  تقدمها  التي  القوائم  في  التوالي  على 
للمحاسبين  المهنية  والمنظمة  المحاسبين  الخبراء 
اختيارهم  تم  الذين  أولئك  إلى  باإلضافة  المعتمدين، 
المهنية  المنظمات  أعضاء  الذاتيين  األشخاص  بين  من 

تمثيال؛    األكثر 

قبل  من  اإلدارة  ممثلي  أعضاء  الموظفين،  اختيار   •
رئيس الحكومة لمدة ثالث )3( سنوات قابلة للتجديد 
المكلفة  الحكومية  السلطة  من  باقتراح  واحدة،  مرة 

بالمالية؛

في  تلقائيا  مهامهم  المنتهية  الممثلين  انتداب  تمديد   •
الجدد  الممثلين  تعيين  في  تأخير  طرأ  إذا  ما  حالة 
الممثلين  تعيين  غاية  إلى  عائق،  ذلك  دون  حال  أو 
معالجة  في  توقف  أي  تجنب  أجل  من  وذلك  الجدد 

الطعون؛

أعضاء  جميع  لتشمل  التنافي  حالة  نطاق  توسيع   •
بالضريبة  المتعلقة  الطعون  في  للنظر  الوطنية  اللجنة 
للتوضيح على أنه ال يمكن ألي عضو أن يحضر اجتماعا 

يخص نزاعا سبق أن نظر فيه: 

القيام بمهامه؛  أو  في إطار مزاولة نشاطه   -

في حظيرة لجنة محلية لتقدير الضريبة أو في حظيرة   -
بالضريبة. المتعلقة  الطعون  في  للنظر  جهوية  لجنة 

III من المادة 226 من المدونة  • حذف أحكام الفقرة 
العامة للضرائب التي تنص على أنه »يمكن أن تضيف 
أو  خبيرا  قضية  كل  يخص  فيما  إليها  الفرعية  اللجنة 
صوت  لهما  يكون  موظفين  غير  أو  موظفين  خبيرين 
في  للنظر  الوطنية  للجنة  ألن  وذلك  استشاري«، 
الخاضع  ممثلي  اآلن  تضم  بالضريبة  المتعلقة  الطعون 
المحاسبين  أو  المحاسبين  الخبراء  من  للضريبة 

المعتمدين.

على  أخرى  تغييرات  إدخال  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
أجل  من  للضرائب،  العامة  المدونة  من   226 المادة 

وهي: وتحديثه،  النص  تنسيق  ضمان 

خالل  من  مكرر،   225 المادة  أحكام  مع  المواءمة    •
اللجان  تصدر  لم  التي  الطعون  أن  على  التأكيد 
بشأنها  بالضريبة  المتعلقة  الطعون  للنظر في  الجهوية 
كذلك  ترفع  شهًرا،  عشر  إثني   )12( فترة  خالل  قراًرا 
المتعلقة  الطعون  في  للنظر  الوطنية  اللجنة  إلى 

بالضريبة؛

النص:  تحديث   •

الحكومة«؛  بـ »رئيس  الوزراء«  باستبدال كلمة »رئيس   -

باستبدال »الوزير« بـ » السلطات الحكومية المكلفة«؛  -

العامة  للمدونة  العربية  النسخة  في  باستبدال   -
»األشخاص  بـ  الطبيعيين«  »األشخاص  للضرائب 

الذاتيين«.

ملكية  نقل  عمليات  على  الضريبة  حيادية  إقرار 
الترابية  الجماعات  ملكية  في  كانت  التي  العقارات 

المحدثة الترابية  الجماعات  إلى  السابقة 

من أجل مواكبة إصالح اإلطار القانوني لألمالك العقارية 
رقم القانون  بموجب  المحدث  الترابية  للجماعات 
بتاريخ الرسمية  بالجريدة  نشره  تم  )الذي   57-19
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هذه  تحديث  إلى  يهدف  والذي   )2021 يوليو   22
التنمية  أجل  من  رافعة  جعلها  بهدف  الممتلكات، 
المحلية واإلقليمية، أقر قانون المالية رقم 76-21 لسنة 
المدونة  من   XXXIV-247 المادة  في  إحداث   ،2022
حيادية  ضمان  إلى  يهدف  تدبيرا  للضرائب،  العامة 
هذه  بين  العقارات  ملكية  نقل  عمليات  على  الضريبة 

الجماعات.

والرسوم  والواجبات  الضرائب  من  تعفى  وهكذا، 
عمليات  للضرائب،  العامة  المدونة  في  عليها  المنصوص 
الترابية السابقة  التابعة للجماعات  العقارات  نقل ملكية 
الجماعات  تقسيم  إثر  المحدثة  الترابية  الجماعات  إلى 
رقم  القانون  ألحكام  طبقا  والمنجزة  ضمها  أو  الترابية 
للجماعات  العقارية  األمالك  بنظام  المتعلق   19.57

الترابية.

اإلجمالي  المبلغ  استثمار  إعادة  على  الشركات  تشجيع 
الثابتة  أصولها  عناصر  تفويت  لعائدات 

أتم قانون المالية رقم 76-21 لسنة 2022 أحكام المادة 
247 من المدونة العامة للضرائب بالفقرة XXXV التي 
تشجيع  إلى  يرمي  واستثنائي  انتقالي  تدبير  على  تنص 
الثابتة  أصولها  عناصر  استثمار  إعادة  على  الشركات 

.2022 سنة  المفتوحة خالل  المحاسبية  السنة  برسم 

تخفيض  إمكانية  المنشآت  منح  إلى  التدبير  هذا  يهدف 
المحقق  القيمة  زائد  صافي  على  يطبق   %70 بنسبة 
األراضي  باستثناء  الثابتة،  األصول  عناصر  تفويت  نتيجة 
سنة  خالل  المفتوحة  المحاسبية  السنة  برسم  والبنايات 
للشروط  يخضع  التخفيض  هذا  من  االستفادة   .2022

التالية:

العناصر  تملك  تاريخ  بين  الفاصلة  المدة  تكون  أن   •
تفويتها  فيه  وقع  الذي  والتاريخ  بالتفويت  المعنية 

تفوق ثمان )8( سنوات؛

المبلغ  استثمار  بإعادة  المعنية  المنشأة  تلتزم  أن   •
في  الضريبة  من  الصافي  التفويت  لعائدات  اإلجمالي 
شهرا   )36( وثالثين  ستة  مدة  خالل  الثابتة،  األصول 
المعنية  المحاسبية  السنة  اختتام  تاريخ  من  ابتداء 
يدلى  اإلدارة  تعده  نموذج  وفق  وذلك  بالتفويت، 
الضريبة  عليها  المفروضة  بالحصيلة  اإلقرار  مع  به 
المنصوص عليه في المواد I-20 أو I-82 من المدونة 

للضريبة؛ العامة 

ببيان  الضرائب  إلدارة  المذكورة  المنشأة  تدلي  أن   •
الصافي  التفويت  لعائدات  اإلجمالي  المبلغ  يتضمن 
وطبيعة  استثماره  إعادة  تم  الذي  الضريبة  من 
اقتناءها،  وثمن  تاريخ  وكذا  المقتناة  الثابتة  األصول 
باإلقرار  مرفقا  يكون  اإلدارة  تعده  نموذج  وفق  وذلك 

عليه  المنصوص  الضريبة  عليها  المفروضة  بالحصيلة 
المدونة  من   I-82 أو   I-20 المواد  في  التوالي  على 

للضريبة؛ العامة 

المقتناة  الثابتة  باألصول  المعنية  المنشأة  تحتفظ  أن   •
تاريخ  تبتدئ من  األقل  )5( سنوات على  لمدة خمس 

اقتناءها.

أعاله  إليها  المشار  الشروط  احترام أحد  وفي حالة عدم 
تتم تسوية وضعية المنشأة المعنية وفق قواعد القانون 

)4°-VIII-232 العام )المادة

وفقا للمادة VIII-232-°4 من المدونة العامة للضريبة، 
قانون  من   I-6 بالمادة  والمكملة  المعدلة  بصيغتها 
الضريبة  2022، يصدر ويستحق حاال مبلغ  المالية لسنة 
المستحقة  بها  المرتبطة  والزيادات  الذعيرة  وكذا 
المادة في  إليها  المشار  المخالفة  المنشآت  على 

تم  ولو  للضريبة  العامة  المدونة  من   XXXV-247
التقادم. أجل  انقضاء 

المترتبة  التحصيل  وصوائر  والزيادات  الغرامات  إلغاء 
السياحي النقل  عمليات  على 

أتم قانون المالية رقم 76-21 لسنة 2022 أحكام المادة 
 XXXVI بالفقرة  للضرائب  العامة  المدونة  من   247
النظر عن  انتقالية وبصرف  بصفة  و  أنه  على  تنص  التي 
والزيادات  الغرامات  تلغى  المخالفة،  األحكام  جميع 
السياحي  النقل  المترتبة على عمليات  التحصيل  وصوائر 
فاتح  من  ابتداء  الممتدة  الفترة  في  شأنها  في  الصادر 
بالتحصيل  أمرا   2021 31 ديسمبر  إلى غاية   2020 يناير 
والرسوم  والواجبات  للضرائب  األصلي  المبلغ  يتضمن 
والتي  للضرائب  العامة  المدونة  في  عليها  المنصوص 
مستخلصة،  غير   2021 ديسمبر   31 غاية  إلى  ظلت 
تلقائيا  المعنيون  للضريبة  الخاضعون  يقوم  أن  شريطة 
قبل  والرسوم  والواجبات  الضرائب  هذه  أصل  بتسديد 

.2023 يناير  فاتح 

على  للتضامن  االجتماعية  المساهمة  اعتماد  إعادة 
2022 برسم سنة  للشركات  بالنسبة  والدخول  األرباح 

قام قانون المالية  لسنة 2022 بإعادة اعتماد المساهمة 
المنصوص  والدخول  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية 
من  الثالــث  الكتــاب  من  الثالث  القسم  في  عليها 

المساهمة: هذه  وتتحمل  للضرائب.  العامة  المدونة 

من   III-2 المادة  في  محددة  هي  كما  الشركات   •
المعفاة  الشركات  باستثناء  للضرائب،  العامة  المدونة 
إليها  المشار  دائمة  بصفة  الشركات  على  الضريبة  من 

في المادة I - 6 – ألف من نفس المدونة؛
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الدخول  على  يحصلون  الذين  الذاتيون  األشخاص   •
المحددة في المادتين 30 )1° و2°( و46 من المدونة 
الدخل  على  للضريبة  والخاضعون  للضرائب  العامة 

الحقيقية. الصافية  النتيجة  نظام  وفق 

التالي: النحو  على  المساهمة  تصفية  يتم 

على  للشركات  بالنسبة  المذكورة  المساهمة  تحتسب   •
في  إليه  المشار  الصافي  الربح  مبلغ  نفس  أساس 
للضرائب  العامة  المدونة  من  ألف   –  I  -  19 المادة 
والذي  الشركات  على  الضريبة  احتساب  يعتمد  الذي 
يساوي أو يفوق ملیون )1.000.000( درهم عن آخر 

؛ مختتمة  محاسبية  سنة 

المساهمة  تحتسب  الذاتيين،  لألشخاص  وبالنسبة   •
من  الصافية  الدخول  أو  الدخل  أساس  على  المذكورة 
المدونة  من   267 المادة  في  إليها  المشار  الضريبة 
تفوق  أو  تساوي  والتي  المحققة  للضرائب  العامة 
محاسبية  سنة  آخر  عن  درهم   )1.000.000( ميلون 

. مختتمة

التناسبية  األسعار  حسب  المذكورة  المساهمة  تحتسب 
التالية:

باإلقرار المتعلقة  االلتزامات 

يجب على الشركات المعنية بهذه المساهمة أن تدلي   •
اإلدارة  تعده  نموذج  وفق  إلكترونية  بطريقة  بإقرار 

المادة  في  إليه  المشار  الصافي  الربح  مبلغ  يتضمن 
المساهمة  ومبلغ  للضرائب  العامة  المدونة  من   268
الموالية  أشهر   )3( الثالثة  خالل  وذلك  له،  المطابق 

محاسبية.  سنة  آخر  اختتام  لتاريخ 

يجب على األشخاص الذاتيين المشار إليهم في المادة   •
بإقرار  يدلوا  أن  للضرائب  العامة  المدونة  من   267
يتضمن  اإلدارة  تعده  نموذج  وفق  إلكترونية  بطريقة 
المشار  الضريبة  من  الصافية  الدخول  أو  الدخل  مبلغ 
للضرائب  العامة  المدونة  من   268 المادة  في  إليه 
لسنة  يونيو  فاتح  قبل  له،  المطابق  المساهمة  ومبلغ 

.2022

بالدفع المتعلقة  االلتزامات 

إليهم  المشار  الذاتيين  واألشخاص  الشركات  على  يجب 
في المادة 267 من المدونة العامة للضرائب أن يدفعوا 
تلقائيا مبلغ المساهمة بالتزامن مع إيداع اإلقرار المشار 

العامة للضرائب. المدونة  270 من  المادة  إليه في 

والتقادم والجزاءات  والمنازعات  والمراقبة  التحصيل 

تطبق أحكام التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات 
للضرائب  العامة  المدونة  في  عليها  المنصوص  والتقادم 
على  الضريبة  أو  الشركات  على  بالضريبة  والمتعلقة 
على  للتضامن  االجتماعية  المساهمة  على  الدخل 

والمداخيل. األرباح 

لسنة   21-76 رقم  المالية  قانون  من   6 المادة  أحكام 
المدونة  IV-11 من  المادة  2022 قامت بتعديل أحكام 
المساهمة االجتماعية  لتحديد أن مبلغ  للضرائب  العامة 
من  للخصم  قابل  غير  والدخول  األرباح  على  للتضامن 

للضريبة. الخاضعة  الحصيلة 

األرباح  على  للتضامن  االجتماعية  المساهمة  تطبق 
والدخول برسم سنة 2022.

سعر 
لمساهمة ا

الخاضع  الدخل  أو  الربح  مبلغ 
)بالدرهم( للمساهمة 

%1,5 من مليون إلى أقل من 5 ماليين

%2,5 من 5 ماليين إلى أقل من 10 ماليين

%3,5 من 10 ماليين إلى أقل من 40 مليون

%5 من 40 مليون فما فوق

للضرائب العامة  المديرية  المصدر: 
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)القمح  المحلي  المنتوج  وحماية  مناسبة،  بأثمنة  الوطنية  للسوق  المنتظم  للتزويد  المالئمة  الشروط  توفير  يعتبر 
الفاعلين في  المنافسة الشريفة بين مختلف  اللين والصلب بالخصوص( واإلسهام في تنمية بعض األنشطة وضمان 
في  الواردة  الجمركية  التدابير  أهداف  أهم  من  الطاقية  الفعالية  وتعزيز  العمومية  الخزينة  القطاع وضمان مصالح 

.2022 مالية  قانون 

الجمركية   التدابير   :2022 المالية لسنة  قانون 

لتـأهيــل  ا

بمقتضى الفصلين 5 و183 من مدونة الجمارك والضرائب 
بمثابة  الشريف  بالظهير  عليها  المصادق  المباشرة،  غير 
قانون رقم 339-77-1 الصادر في 25 من شوال 1397 
يمكن  وتتميمها،  تعديلها  تم  كما   )1977 أكتوبر   9(
باستثناء  استيفاء،  وقف  أو  بتغيير  الحكومة  تقوم  أن 
الجمركية  الرسوم  المضافة،  القيمة  على  الضريبة 
الواردات  المفروضة على  الضرائب والرسوم  وغيرها من 
بناء  االستهالك  على  الداخلية  الرسوم  وكذا  والصادرات 
 70 الفصل  ألحكام  وفقا  وذلك  بإصدار  إذن  قانون  على 

الدستور. من 

2 من مشروع  الفصل  I من  البند  ينص  اإلطار،  في هذا 
قانون المالية للسنة المالية 2022، على تأهيل الحكومة 
خالل  وذلك  مراسيم  بمقتضى  التالية  اإلجراءات  التخاذ 

:2022 المالية  السنة 

وغيرها  الجمركية  الرسوم  استيفاء  وقف  أو  تغيير   •
الواردات  على  المفروضة  والرسوم  الضرائب  من 
االستهالك،  على  الداخلية  الرسوم  وكذا  والصادرات، 

المضافة؛ القيمة  على  الضريبة  باستثناء 

التي  المنتجات  قوائم  بمراسيم  كذلك  تتميم  أو  تغيير   •
اإلفريقية  البلدان  بعض  إلى  ومصدرها  أصلها  يعود 
قائمة  االستيراد وكذا  اإلعفاء من رسم  المستفيدة من 

المذكورة. الدول 

المصـادقـة 

التشريعي  التأهيل  بموجب  المتخذة  المراسيم  إن 
البرلمانية  إليه أعاله، يجب أن تخضع للمصادقة  المشار 

التأهيل. قانون  عليه في  المنصوص  األجل  انتهاء  عند 

قانون  مشروع  من   2 المادة  من   II البند  فإن  لذا، 
على  المصادقة  إلى  يرمي   ،2022 المالية  للسنة  المالية 

من   2 المـادة  بأحكام  عمال  المتخذة  التالية،  المراسيم 
:2021 المالية  للسنة  المالية  قانون 

جمادى   10 في  الصادر   2-20-922 رقم  المرسوم 
األولى 1442 )25 ديسمبر 2020( بوقف استيفاء رسم 

ومشتقاته اللين  القمح  على  المفروض  االستيراد 

عند فاتح نونبر 2020، بلغ المخزون الوطني من القمح 
)المطاحن  االقتصاديين  الفاعلين  لدى  المتوفر  اللين 
ما  الواردات،  من  أساسا  والمتكون  التخزين(،  ومراكز 

الصناعية.     المطاحن  أشهر من حاجيات   3،3 يناهز 

من أجل توفير الشروط المالئمة لتزويد السوق الوطنية 
رقم  المرسوم  بموجب  تم  مناسبة،  بأثمنة  اللين  بالقمح 
في  االستمرار   2020 ماي   13 في  الصادر   345-20-2
اللين  القمح  على  المطبق  االستيراد  رسم  استيفاء  وقف 
فابتداء  وعليه،   .2020 دجنبر   31 غاية  إلى  ومشتقاته 
إلى  االستيراد  رسم  إعادة  توجب   2021 يناير  فاتح  من 

مستواه األول قبل وقف استيفائه أي في نسبة %35. 

ألسعار  المسجلة  المستويات  إلى  استنادا  أنه  غير 
نسبة  وإلى  العالمي،  السوق  مستوى  على  اللين  القمح 
بخصوص  الوطنية  والتوقعات  االستيراد  رسم  من   %35
محاكاة  عملية  بعد  تبين  للحبوب،  الضعيف  المحصول 
األسعار أن سعر تكلفة استيراد القمح اللين عند الخروج 
أي  للقنطار  درهم   305 حوالي  إلى  وصل  الميناء  من 
طرف  من  المستهدف  الثمن  مع  مقارنة  أعلى  مستوى 

للقنطار.  260 درهم  الحكومة وهو 

يتمكن  وحتى  سبق،  لما  االعتبار  بعين  وأخذا  لذا، 
كافية  استيراد  عمليات  إنجاز  من  االقتصاديون  الفاعلون 
استيفاء  تعليق  تقرر  الداخلي،  للسوق  منتظم  وتزويد 
رسم االستيراد المطبق على القمح اللين ابتداء من فاتح 

يناير 2021 إلى غاية 31 ماي 2021.   

المالية قانون  الماليةمضامين  قانون  مضامين 
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رمضان  من   24 في  الصادر   2-20-328 رقم  المرسوم 
باستيفاء  العمل  باستئناف   )2021 ماي   7(  1442
ومشتقاته  اللين  القمح  على  المفروض  االستيراد  رسم 
هذه  على  المفروض  االستيراد  رسم  مقدار  وبتغيير 

لمنتجات ا

القمح  مخزون  حجم  بلغ   ،2021 أبريل  فاتح  غاية  إلى 
الفاعلين  بحوزة  الوطني  الصعيد  على  المتوفر  اللين 
ومراكز  )المطاحن  المجال  هذا  في  االقتصاديين 
المطاحن  متطلبات  لتغطية  كاف  مستوى  التخزين(، 

االحتياجات. 3,5 شهرا من  يعادل حوالي  لما  الصناعية 

من أجل توفير الشروط المالئمة لتزويد السوق الوطنية 
رقم  المرسوم  بموجب  تم  مناسبة،  بأثمنة  اللين  بالقمح 
استيفاء  وقف  دجنبر2020   25 في  الصادر   922-20-2
ومشتقاته  اللين  القمح  على  المطبق  االستيراد  رسم 
وعليه،   .2021 ماي   31 غاية  إلى  يناير  فاتح  من  ابتداء 
االستيراد  رسم  تطبيق  تم   2021 يونيو  فاتح  من  وابتداء 
بالمستوى الذي كان عليه قبل وقف االستيفاء، أي نسبة 

 .%35

اللين  القمح  ألسعار  المسجلة  المستويات  إلى  واستنادا 
من   %35 نسبة  وإلى  العالمي،  السوق  مستوى  على 
المحصول  بخصوص  الوطنية  والتوقعات  االستيراد  رسم 
الجيد للحبوب، وبعد عملية محاكاة األسعار، وصل سعر 
الميناء  من  الخروج  عند  اللين  القمح  استيراد  تكلفة 
درهم  و287-268  للقنطار  درهم   310-290 حوالي  إلى 
المغرب  بين  الحر  التبادل  اتفاقية  إطار  في  للقنطار 
كاف  غير  المستوى  هذا  واعتبر  األوروبي.  واالتحاد 
فترة  خالل  اللين  القمح  من  الوطني  اإلنتاج  لحماية 

المحاصيل.   جمع 

رسم  رفع  تقرر  سبق،  لما  االعتبار  بعين  وأخذا  لذا، 
إلى   %35 من  اللين  القمح  على  المطبق  االستيراد 
تسويق  ضمان  قصد   2021 ماي   15 من  ابتداء   %135
تزويد  وكذلك  اللين  القمح  من  الوطني  للمنتوج  عادي 

المنتوج.  الوطني من هذا  السوق 

رمضان  من   24 في  الصادر   2-21-329 رقم  المرسوم 
رسم  باستيفاء  العمل  باستئناف   )2021 ماي   7(  1442

الصلب القمح  على  المفروض  االستيراد 

الفاعلين  طرف  من  المنجزة  االستيراد  عمليات  مكنت 
منتظم  تزويد  من  الوطني  المستوى  على  االقتصاديين 
في  كافية  مستويات  إلى  والوصول  الوطني  للسوق 
تفوق  الصناعية  المطاحن  حاجيات  لتغطية  المخزون 

أشهر.  4

بموجب  تم  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر  الصدد،  هذا  وفي 
 2020 مارس   27 في  الصادر   2-20-296 رقم  المرسوم 

القمح  على  المطبق  االستيراد  رسم  استيفاء  تعليق 
تزويد  أجل  من   2020 أبريل  فاتح  من  ابتداء  الصلب 
الوطني.     المحصول  بعد ضعف  خاصة  للسوق  منتظم 

السوق  في  لألسعار  المسجلة  المستويات  إلى  واستنادا 
تعليق  االعتبار  بعين  وأخذا  الصلب،  للقمح  العالمية 
محاكاة  فإن  الفترة،  هذه  خالل  االستيراد  رسم  استيفاء 
عند  الصلب،  القمح  استيراد  كلفة  أن  بينت  األسعار 
للقنطار  درهم   348 حوالي  وصلت  الميناء  من  الخروج 
للمنشأ  بالنسبة  للقنطار  درهم  و334  الكندي  للمنشأ 
لحماية  كاف  غير  المستوى  هذا  واعتبر  الفرنسي. 

المحلي. المنتوج 

وأخذا بعين االعتبار لما سبق، تقرر إعادة استيفاء رسم 
وذلك   %170 ب  الصلب  القمح  على  المطبق  االستيراد 

ابتداء من فاتح يونيو 2021.  

أدى هذا اإلجراء إلى ضمان ثمن تكلفة عند الخروج من 
الذي  الشيء  للقنطار  درهم   525-510 بحوالي  الميناء 
فترة  خالل  الوطني  للمنتوج  واسعة  حماية  من  مكن 

المحاصيل. جمع 

ربيع  من   21 في  الصادر   2-21-851 رقم  المرسوم 
رسم  استيفاء  بوقف   )2021 أكتوبر   28(  1443 األول 

الصلب القمح  على  المفروض  االستيراد 

القمح  مخزون  حجم  يبلغ  أن  المتوقع  من  كان 
الفاعلين  بحوزة  الوطني  الصعيد  على  المتوفر  الصلب 
ومراكز  )المطاحن  المجال  هذا  في  االقتصاديين 
قنطار،  مليون   1,6  ،2021 أكتوبر  متم  في  التخزين( 
المطاحن  احتياجات  من  شهرين  حوالي  يعادل  ما  أي 

الصناعية.

وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أنه من أجل حماية 
 2-21-329 رقم  المرسوم  بموجب  تم  الوطني،  اإلنتاج 
االستيراد  رسم  استيفاء  إعادة   ،2021 مايو   07 بتاريخ 
المطبق على القمح الصلب وذلك ابتداء من فاتح يونيو 
2021. إال أن هذا اإلجراء لم يوفر الحماية الكافية لكون 
استيراده  يتم  للمطاحن  الموجه  الصلب  القمح  أغلبية 
من كندا، حيث تم إلى غاية فاتح غشت 2021، استعمال 

34 ألف قنطار من اإلنتاج الوطني.   فقط 

أسعار  عرفت  العالمي،  الصعيد  وعلى  أخرى،  جهة  ومن 
وصل  حيث   2021 يوليوز  منذ  ارتفاعا  الصلب  القمح 
أمريكي،  دوالر   580 إلى  كندا  في  الصلب  القمح  سعر 
أي ما يعادل ضعف السعر المسجل في نفس الفترة من 
وفي  أمريكي،  دوالر   290 في  والمحدد  الماضية  السنة 
 %60 قدرها  زيادة  أي  دوالر،   500 السعر  بلغ  فرنسا، 

.2020 الفترة من عام  مقارنة بنفس 
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إلى  رئيسي  بشكل  األسعار  في  الزيادة  هذه  وتعزى 
العالمي  اإلنتاج  في  بانخفاض  توحي  التي  التوقعات 
وتدهور  الماضية  بالسنة  مقارنة   %20 بنسبة  يقدر 
والزيادة   %39 بنسبة  كندا  في  الصلب  القمح  محصول 
المفروضة  للقيود  نظرا  البحري  الشحن  تكلفة  في 
وفي  كوفيد-19.  وباء  نتيجة  الصين  في  الموانئ  على 
من   %60 بنسبة  البحري  الشحن  تكلفة  زادت  المغرب، 

السالفة. بالسنة  مقارنة  كندا  70% من  وبنسبة  فرنسا 

الصلب  القمح  ألسعار  الحالية  المستويات  إلى  واستنادا 
على مستوى السوق العالمي وإلى رسم االستيراد بنسبة 
2,5% المطبقة حاليا، سيصل سعر تكلفة استيراد القمح 
للقنطار  درهم   600 الميناء،  من  الخروج  عند  الصلب 
بالنسبة  للقنطار  درهم  و500  الكندي،  للمنشأ  بالنسبة 
على  و%50   %106 قدرها  زيادة  أي  الفرنسي،  للمنشأ 

.2020 الفترة من سنة  بنفس  التوالي مقارنة 

المالئمة  الشروط  توفير  وقصد  سبق،  ما  على  استنادا 
لتزويد السوق الوطنية بأثمنة مناسبة، بدا من المناسب 
القمح  على  المفروض  االستيراد  رسم  استيفاء  وقف 
2021 حيث سيمكن هذا  نونبر  فاتح  ابتداء من  الصلب 
 14 و   12 بين  بما  االستيراد  سعر  خفض  من  اإلجراء 

للقنطار. درهًما 

ربيع  من   21 في  الصادر   2-21-852 رقم  المرسوم 
رسم  استيفاء  بوقف   )2021 أكتوبر   28(  1443 األول 

ومشتقاته اللين  القمح  على  المفروض  االستيراد 

سبتمبر  شهر  نهاية  غاية  إلى  يبلغ،  أن  المتوقع  من  كان 
الصعيد  المتوفر على  اللين  القمح  2021، حجم مخزون 
المجال  هذا  في  االقتصاديين  الفاعلين  بحوزة  الوطني 
أي  قنطار،  مليون   15,5 التخزين(،  ومراكز  )المطاحن 
المطاحن  احتياجات  من  شهرا   4,2 حوالي  يعادل  ما 
مليون   12,3 إلى  المخزون  هذا  ينخفض  وأن  الصناعية، 
 3,3 يعادل  ما  أي   ،2021 أكتوبر  شهر  نهاية  في  قنطار 

المطاحن. احتياجات  من  أشهر 

وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أنه من أجل حماية 
 2-21-328 رقم  المرسوم  بموجب  تم  الوطني،  اإلنتاج 
االستيراد  رسم  استيفاء  إعادة   ،2021 مايو   7 بتاريخ 
مقدار  وتغيير  ومشتقاته  اللين  القمح  على  المفروض 
رسم االستيراد المفروض على هاته المنتجات من %30 

إلى 135% وذلك ابتداء من 15 مايو 2021.

اإلنتاج  من   %30 تسويق  من  اإلجراء  هذا  مكن  ولقد 
الوطني، أي ما يعادل 15 مليون قنطار من القمح اللين، 
طرف  من  اللين  القمح  بيع  أسعار  على  الحفاظ  وكذلك 
درهما  و260   245 بين  يتراوح  مستوى  في  الفالحين 

ر. للقنطا

أسعار  عرفت  العالمي،  الصعيد  وعلى  أخرى،  جهة  ومن 
بلغت  حيث  األخيرة،  األشهر  في  ارتفاعا  اللين  القمح 
سنتي  شهدته   الذي   االرتفاع   منذ   مستوى   أعلى  

الزيادة بشكل رئيسي إلى:  2014-2015. وتعزى هذه 

المصدرة،  البلدان  بعض  في  اإلنتاج  تدهور  توقع   •
تعرفها،  التي  المالئمة  غير  المناخية  للظروف  نظرا 
والرطوبة  الشمالية  أمريكا  تشهده  الذي  كالجفاف 

القمح في فرنسا؛ تؤثر سلبا على جودة  التي 

اللين  القمح  تصدير  على  ضريبة  بفرض  روسيا  قيام   •
بمقدار46,5 دوالر من أجل الحد من التضخم الداخلي 

لألثمنة؛

التقليديين  العالميين  المستوردين  لدى  الطلب  ارتفاع   •
وغيرها(؛ وإيران  وتركيا  )مصر 

• ارتفاع أسعار الحبوب األخرى مثل الصويا والذرة؛ 

التي  البحري  الشحن  تكلفة  في  الملحوظة  الزيادة   •
الصين  في  الموانئ  على  المفروضة  للقيود  ترجع 
تكلفة  زادت  المغرب،  وفي  كوفيد-19.  وباء  نتيجة 
من  و%70  فرنسا  من   %60 بنسبة  البحري  الشحن 

مصادر أخرى مقارنة مع نفس الفترة في 2020.

اللين  القمح  ألسعار  الحالية  المستويات  إلى  واستنادا 
من   %135 نسبة  وإلى  العالمي  السوق  مستوى  على 
تبلغ  أن  المتوقع  من  حاليا،  المطبقة  االستيراد  رسم 
الميناء،  من  الخروج  عند  اللين  القمح  استيراد  أسعار 
األوروبي  االتحاد  لمنشأ  بالنسبة  للقنطار  درهم   460
مقارنة  مرتفع  المستوى  هذا  ويعتبر  األسود.  والبحر 
من  سيمكن  والذي  درهًما   260 المستهدف  السعر  مع 

الوطني.  المخزون  ضمان مستوى كاف من 

المالئمة  الشروط  توفير  وقصد  سبق  لما  ونظرا  لذا، 
لتزويد السوق الوطنية بأثمنة مناسبة، بدا من الضروري 
وقف استيفاء رسم االستيراد المفروض على القمح اللين 
سيمكن  حيث   2021 نونبر  فاتح  من  ابتداء  ومشتقاته 
الخروج  عند  اللين  القمح  سعر  خفض  من  اإلجراء  هذا 

للقنطار. 315-325 درهما  إلى  الميناء  من 

المباشرة غير  والضرائب  الجمارك  مدونة 

و39  و34  و27  و26  و25   24( الجمارك  دائرة  حذف 
و171  و170  و169  و168  و167  و53  و47  و45  و41 
و179  و178  و177  و176  و175  و174  و173  و172 

و180 و221 و279 المكرر مرتين و282 و302(.

الحالية  الجمارك  مدونة  من   24 الفصل  مقتضيات  تنص 
التراب  بمجموع  عملها  تباشر  الجمارك  إدارة  أن  على 
طول  على  خاصة  حراسة  منطقة  وتنظم  الجمركي 
الجمارك.  دائرة  تكون  التي  والبحرية  البرية  الحدود 
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بحرية.  ومنطقة  برية  منطقة  الدائرة  هذه  وتشمل 
خاصة  لشروط  الدائرة  هذه  في  البضائع  حركة  وتخضع 
االعتبار  بعين  أخدا  أنه  غير  والغش.  التهريب  لمحاربة 
مجال  في  الجمارك  إدارة  ألعوان  المخولة  الصالحيات 
فإن  الجمركي،  التراب  مجموع  في  والحراسة  المراقبة 
لم  الجمركية  للدائرة  المنظمة  المقتضيات  على  اإلبقاء 

يعد ذي جدوى.

الجمارك  مدونة  مقتضيات  مجموع  نسخ  تم  وعليه، 
وبالفعل: الجمارك.  بدائرة  المتعلقة 

هي  والتي  الجمارك  لدائرة  المنظمة  فالمقتضيات   •
رقم  الشريف  الظهير  ألحكام  نقل  عن  عبارة 
المنسوخ   1958 فبراير   14 في  المؤرخ   052-58-1
تاريخية  اعتبارات  أملتها  الجمارك،  بدائرة  والمتعلق 
القوانين  لتطور  اعتبارا  متجاوزة،  أصبحت  وقانونية 

الجمركية. والمهن 

عليها  المنصوص  الدائرة  ألنظمة  المؤطرة  اإلجراءات   •
غير  والضرائب  الجمارك  مدونة  من  السابع  الجزء  في 
داخل  البضائع  وحيازة  بحركة  والمتعلقة  المباشرة 

التطبيق؛ وصعبة  الجمركي  التراب 

• المقتضيات المتعلقة بالفصل 170 من مدونة الجمارك 
البضائع  حركة  تخضع  التي  المباشرة،  غير  والضرائب 
اإلدارة  طرف  من  المرور  رخص  لتسليم  الدائرة  في 
داخل  الواقعة  المناطق  في  المحلية  السلطات  أو 
الدائرة والتي ال تكون اإلدارة ممثلة فيها، تحل محلها 
المطبقة  بالقواعد  المتعلقة   181 الفصل  مقتضيات 
في  عامة  تعتبر  والتي  الخاضع  التراب  مجموع  في 

نطاقها؛

وهكذا، تم تجاوز المنطق القانوني لدائرة الجمارك من 
أوسع  نطاقه  يعد  والذي  الجمركي  التراب  مفهوم  خالل 
عملهم  يمارسوا  أن  الجمارك  ألعوان  يسمح  وبالتالي 
المنصوص  والحراسة  المراقبة  مجاالت  في  قيود  دون 

التطبيقية. ونصوصها  الجمارك  مدونة  في  عليها 

)الفصول  الجمركي  الزجري  النظام  وترشيد  تخفيف 
مرات  ثالث  المكرر  و279  المكرر  و279  و219   182
و287  و285  و284  و283  المكرر  و282  و281  و280 
المكرر و288 و293 و294 و294 المكرر و296 و297 
و297 المكرر و298 و299 و299 المكرر و301 و305(

التاسع  الجزء  بخصوص  المتخذة  التعديالت  تهدف 
جهة  من  بالمنازعات  المتعلق  الجمارك  مدونة  من 
لشدة  نظرا  الزجري  المقتضى  حدة  من  التخفيف  إلى 
ومن  المرتكبة،  المخالفات  على  المفروضة  العقوبات 
من  الزجري  المقتضى  وفهم  قراءة  تحسين  أخرى  جهة 

بها. المتعلقة  الفصول  ترتيب  إعادة  خالل 

كما تم إدراج مقتضيات جديدة من أجل التنصيص على 
مخالفات تتعلق بحاالت غش جديدة تم اكتشافها وغير 

عليها.  معاقب 

النظام  وترشيد  تخفيف  إلى  اإلجراء  هذا  يهدف  وعليه، 
التالية: الزجري، من خالل اإلجراءات 

ثالث  المكرر   279 )الفصول  الغرامات  مبلغ  تخفيض   •
مرات، 282 المكرر، 287 المكرر، 294 المكرر(؛

 219 )الفصلين  الغرامات  احتساب  أسس  مراجعة   •
و279 المكرر ثالث مرات(؛   

الجمركية  المخالفات  بتحديد  الفصول  ترتيب  إعادة   •
)الفصول  عليها  المطبقة  العقوبات  تحديد  قبل  أوال 
و287  و283  المكرر  و282  مرات  ثالث  المكرر   279
المكرر  و299  المكرر  و297  المكرر  و294  المكرر 

و301 و305(؛

المخالفات  بترتيب  يتعلق  فيما  االنسجام  تحقيق   •
مباشرة  تتعلق  ال  التي  تلك  بتجميع  وذلك  الجمركية 
بالبضاعة كمخالفات من الدرجة الثالثة )الفصول 285 

و294 و297 و297 المكرر(؛

بعين  األخذ  إلى  تهدف  التي  اإليضاحات  بعض  تقديم   •
وتسهيل  الجمركية  للمساطر  المادي  التجريد  االعتبار 

قراءة مدونة الجمارك )281 و285 و288 و299(؛

االمتثال  )عدم  جديدة  غش  حاالت  على  التنصيص   •
وساحات  مخازن  مستغلوا  بها  تعهد  التي  لاللتزامات 
البضائع  استيراد  وجريمة  الجمركي  االستخالص 
مكرًرا   6-294 الفصل  في  إليها  المشار  المحظورة 

)الفصول 285 و287 المكرر و294 المكرر(.

ووسائل  التجارية  األوراق  مراقبة  مقتضيات  إدراج 
والضرائب  الجمارك  مدونة  في  المالية  واألدوات  األداء 
التراب  من  الخروج  أو  الدخول  عند  المباشرة  غير 
المكرر  و66  مرات  ثالث  المكرر   45 )الفصول  الخاضع 
و234 و235 و240(. ومن أهم التدابير التي جاءت بها 

المقتضيات:  هذه 

التراب  من  الخروج  أو  الدخول  عند  التصريح  وجوب   •
واألدوات  األداء  ووسائل  التجارية  باألوراق  الخاضع 
مبلغ  قيمتها  تتعدى  أو  تساوي  عندما  المالية، 

100.000 درهم؛

• تحديد أجل 10 سنوات لحفظ الوثائق المتعلقة بهذه 
العمليات.
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المادي  طابعها  من  الجمركية  المساطر  تجريد  مواصلة 
)الفصلين 74 و93( وذلك من خالل:

• التنصيص على أن التصريح المفصل للبضائع يمكن أن 
إلكترونيا؛  أيضا  يكون 

الرسوم والمكوس  • تحديد تاريخ انطالق احتساب أجل 
بدل  التحصيل  إصدار سند  تاريخ  من  ابتداء  الجمركية 

اإلصدار.  بورقة  المدخول  تاريخ تسجيل سند 

إطار  في  المنجزة  االستثمارات  مبلغ  سقف  تخفيض 
اإلعفاء  من  والمستفيدة  الحكومة  مع  مبرمة  اتفاقيات 

األخرى: الجمركية  والرسوم  االستيراد  من رسم 

مدونة  من  164-1°-ط  الفصل  لمقتضيات  تطبيقا 
الجمركية  الرسوم  من  اإلعفاء  مع  تستورد  الجمارك، 
التجهيزية  السلع  والرسوم،  الضرائب  من  وغيرها 
لفائدة  أو  طرف  من  المستوردة  واألدوات  والمعدات 
يساوي  استثماري  برنامج  بإنجاز  تلتزم  التي  المقاوالت 
مبلغه أو يفوق مائة مليون )100.000.000( درهم في 
إطار اتفاقيات مبرمة مع الحكومة، والالزمة إلنجاز هذا 
والقطع  األجزاء  وكذلك  المذكور؛  االستثماري  البرنامج 
السلع  استيراد  عند  المستوردة  واللوازم  المنفصلة 

لها. المخصصة  واألدوات  والمعدات  التجهيزية 

خالل  من  الفصل  هذا  تتميم  تم  ذلك،  على  عالوة 
التجهـيزيـة  السلع  هذه  استـيراد  أن  على  التنصيص 
من  يستثنى  أعاله  لها  المشار  واألدوات  والمعدات 
لمقتضيات  طبقا  المتخذة  التجارية  الحمـاية  تدابير 
التجارية. الحماية  بتدابير  المتعلق   15.09 رقم  القانون 

الجمركية الرسوم  تعريفة 

رفع رسم االستيراد المطبق على فطائر الدواجن سابقة 
الطبخ من 10% إلى %40.

شكل  على  المقدمة  الدواجن  لحم  محضرات  تخضع 
المحمص،  الخبز  بمسحوق  المغطاة  حصص،  أو  فطائر 
 100 عن  يزيد  ال  وزن  ذات  المجمدة  الطبخ،  السابقة 
البند  المعبأة في أكياس من لدائن والمصنفة في  غرام، 
في   ،%10 بنسبة  استيراد  لرسم   1602.32.10 التعريفي 
أخرى  بطريقة  المقدمة  المحضرات  نفس  تخضع  حين 
لرسم   1602.32.90 التعريفي  البند  في  والمصنفة 

  .%40 بنسبة  االستيراد 

وحيث أن األمر يتعلق بمنتوج نهائي يتطلب فقط إضافة 
يصبح جاهزا  لكي  المستهلك(  )من طرف  للطهي  مكمل 
المطبقة  االستيراد  رسوم  بين  الفرق  فيعتبر  لالستهالك، 
التعريفيين  البندين  في  المصنفة  المواد  هذه  على 

مبرر.  غير  أعاله  المذكورين 

كل  على   %40 بنسبة  االستيراد  رسم  تطبيق  تم  لذا، 
مستوى  عن  النظر  بغض   1602.32 البند  منتوجات 

تقديمها.   شكل  أو  طبخها 

تدخل  مستحضرات  على  المطبق  االستيراد  رسم  خفض 
السكري  مرض  عالج  في  المستعملة  األدوية  صناعة  في 
صناعة  توفير  من  سيمكن  مما   .%2,5 إلى   %40 من 
منتظم  تزويد  وبالتالي  للسكري  المضادة  لألدوية  محلية 

الوطني. للسوق 

على  المطبق  االستيراد  رسم   %10 إلى   %40 من  خفض 
وكربونات  الصوديوم  كبريتات  أساسها  مستحضرات 
شكل  على  مقدمة  الصوديوم  كلوريد  أو  الصوديوم 

سطحية. بألوان  ملونة  حبيبات 

المطبق  االستيراد  رسم   %2,5 إلى   %17,5 من  خفض 
وذلك  تيريفثاالت(  )األثيلين  بولي  من  النفايات  على 

الوطنية. الصناعة  لتشجيع 

من  الليثيوم  خاليا  على  المطبق  االستيراد  رسم  خفض 
40% إلى %17,5.

المطبق  االستيراد  رسم  خفض  إلى  اإلجراء  هذا  يهدف 
على خاليا الليثيوم من 40% إلى 17،5% وذلك من أجل 
على  الليثيوم  بطاريات  تركيب  مشروع  إنجاز  تشجيع 
المستوردة  الليثيوم  خاليا  من  انطالقا  الوطني  المستوى 

األسيوية.      البلدان  من 

السكاكين  انصال  على  المطبق  االستيراد  رسم  خفض 
الحادة والمسننة من 40% إلى %17,5.

تركيب  على  السكاكين  من  المحلي  اإلنتاج  يعتمد 
مصنوعة  بالستيكية  مقابض  على  المستوردة  األنصال 

.%40 تبلغ  مضافة  بقيمة  بالمغرب 

البند  نفس  في  مقابض  بدون  األنصال  تصنيف  أن  غير 
الخاضعة  مقابض  ذات  بالسكاكين  المتعلق  التعريفي 

القطاع. نمو هذا  يعيق   %40 بنسبة  االستيراد  لرسم 

ولتصحيح هذا الفرق التعريفي، تم خفض رسم االستيراد 
والمسننة  الحادة  السكاكين  انصال  على  المطبق 
إلى   %40 من  وذلك  المقابض  على  لتركيبها  المصممة 

 .%17,5

والمصابيح  األنابيب  على  المطبق  االستيراد  رسم  رفع 
المتوهجة من 2,5% إلى %17,5

الطاقية  النجاعة  تعزيز  إطار  في  التدبير  هذا  يندرج 
استخدام  تشجيع  سيما  ال  الوطني،  المستوى  على 
عكس  على  للطاقة  المنخفض  االستهالك  ذات  المنتجات 

مكثفة. بطريقة  للطاقة  المستهلكة  تلك 
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االستهالك على  الداخلية  الضريبة 

المادية  المحاسبة  لسجالت  المادي  التجريد 

إلى  الرامية  الجهود  إطار  في  التعديل  هذا  يندرج 
ذات  والوثائق  التصريح  لسندات  المادي  التجريد 
إلكترونية  بطريقة  مسك  إمكانية  بإدراج  وذلك  الصلة 
بالمكوس  الملزمين  الدخول والخروج من طرف  سجالت 

االستهالك. على  الداخلية 

المطبقة  االستهالك  على  الداخلية  الضريبة  من  الرفع 
على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر اإللكترونية.

الضريبة  مقدار  من  الرفع  إلى  التدبير  هذا  يهدف 
أو  تعبئة  سوائل  على  المطبقة  االستهالك  على  الداخلية 
في  عليها  المنصوص  اإللكترونية  السجائر  تعبئة  إعادة 
في  2020، وذلك  لسنة   70-19 رقم  المالية  قانون  إطار 

المستهلك. صحة  حماية  إطار 

وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن المنظمة العالمية 
على  مشددة  تشريعات  بتطبيق  أوصت  قد  للصحة 
نفس  تطبيق  خالل  من  خصوصا  اإللكترونية،  السجائر 

عليها. األخرى  التبغ  منتجات  على  المطبقة  الضريبة 

على  المطبقة  االستهالك  على  الداخلية  الضريبة  إصالح 
السجائر

السنوات  خالل  السجائر  ألثمنة  المتتالي  الرفع  أدى 
ثمن  التضريب حسب  في  مهم  فارق  خلق  إلى  األخيرة 

للعموم. البيع 

وتجاوز  القطاع  في  المنافسة  من  جو  إرساء  وبهدف 
كيفيات  مراجعة  تمت  الحالي،  المعقد  الضريبي  النظام 
التالية:   األهداف  تحقيق  بغية  وذلك  السجائر  تضريب 

الخزينة؛ • ضمان مصالح 

• تبسيط كيفيات تضريب التبغ المصنع وتقليص الفارق 
والمنخفضة  الممتازة  السجائر  بين  الثمن  في  الكبير 

الكلفة؛

في  الفاعلين  مختلف  بين  الشريفة  المنافسة  ضمان   •
القطاع؛ 

ضمن  االنخراط  خالل  من  المستهلك،  صحة  حماية   •
التبغ؛ لمكافحة  للصحة  العالمية  المنظمة  توصيات 

على  التنصيص  خالل  من  للمتعاملين  رؤية  إعطاء   •
للتضريب موزع على سنوات عديدة؛ متدرج  مخطط 

من  العالمية  الماركات  بعض  إنتاج  توطين  تشجيع   •
التبغ.

على  مطبقة  االستهالك  على  داخلية  ضريبة  تطبيق 
للكهرباء  المستهلكة  واألجهزة  واآلالت  المنتجات 
بتوهج  المضيئة  والمصابيح  والثالجات  الهواء  )مكيفات 
التزامات  متابعة  إطار  في  وذلك  إلخ...(  الشعيرات، 
البيئة  حماية  إجراءات  تشجيع  إلى  الهادفة  المغرب 
األهداف  مع  تام  انسجام  وفي  المستدامة،  والتنمية 
الوطنية  لالستراتيجية  الطريق  خارطة  في  المحددة 

.)2030-2009( للطاقة 

اإلطار  قانون  مقتضيات  إطار  في  اإلجراء  هذا  ويندرج   
إلصالح المنظومة الضريبية، والذي سلط الضوء على دور 
والتنمية  البيئي  التحول  تمويل  في  والمكوس  الضرائب 
من  الطاقية  النجاعة  تعزيز  إلى  يهدف  كما  المستدامة. 
األكثر  المعدات  اقتناء  على  المستهلكين  تشجيع  خالل 

الطاقة. استهالك  اقتصادا من حيث 

الداخلية  المكوس  تطبيق  إلى  اإلجراء  هذا  ويرمي 
الشائعة  المنزلية  األجهزة  على  االستهالك  على 
وأجهزة  وآالت  الهواء  ومكيفات  كالثالجات  االستخدام 
باإلضافة  األواني  غسل  وآالت  األلبسة  وتجفيف  غسل 

الشعيرات.  بتوهج  المضيئة  للمصابيح 

صندوق  لفائدة  المكوس  هذه  عائدات  وستخصص 
االجتماعي. التماسك  ودعم  االجتماعية  الحماية 

تدوير  إلعادة  االستهالك  على  داخلية  ضريبة  تطبيق 
بعض المنتجات والتجهيزات اإللكترونية )أجهزة التلفاز 
المركبات،  وبطاريات  والحاسوب  المحمولة  والهواتف 

إلخ.....(

تماشياً مع اإلجراء المذكور أعاله، وباالعتماد على أفضل 
لنفايات  الفعال  التدبير  ضمان  سيتم  الدولية،  التجارب 

واإللكترونية. الكهربائية  األجهزة 

وفي هذا الصدد، تم تطبيق رسم بيئي في صيغة مكوس 
المنتجات  لبعض  التدوير  إلعادة  االستهالك  على  داخلية 
اإللكترونية التي تشكل خطر تلوث بيئي في نهاية دورة 

استخدامها.

التلفاز  أجهزة  على  المكوس  هذه  تطبيق  أوال  سيتم 
والحواسيب  المحمولة  والهواتف  المركبات  وبطاريات 
في  الالئحة  تحيين  يتم  أن  على  اإللكترونية  واأللواح 
والفاعلين  الوزارية  القطاعات  مع  المشاورات  إطار 
هذه  عائدات  وستخصص  المعنيين.  االقتصاديين 

n للدولة.  العامة  الميزانية  لفائدة  المكوس 

المباشرة غير  والضرائب  الجمارك  مديرية  المصدر: 
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المصاحبة  التقارير 
قانون  لمشروع 

المالية



54 -  2022 يناير  خاص  خاصعدد 

ترتيب  إعادة  تفرض  التي  والفرص  التحديات  واإلقليمية  الدولية  الظرفية  تتيحها  التي  االقتصادية  اآلفاق  تبرز 
األولويات واعتماد الخيارات االستراتيجية الكبرى والقطاعية وتحريك أوراش التحول التي سطرها النموذج التنموي 
ميزانية  مستوى  على  المتاحة  الهوامش  رصد  خالل  من  األوراش  هذه  تمويل  هو  المهم  الهاجس  ويبقى  الجديد. 

إضافية. مالية  موارد  تعبئة  تتطلب  والتي  الدولة 

سياق  في   2022 لسنة  المالية  قانون  مشروع  يندرج 
التنزيل  أساسها  جديدة  مرحلة  المغرب  فيه  يدشن 
الخيارات  حيث  من  الجديد  التنموي  للنموذج  الفعلي 
نقلة  القادرة على تمكين بالدنا من إحداث  االستراتيجية 
المستوى  على  الشامل.  التنموي  في مساره  كبيرة  نوعية 
بحدة  موسوم  سياق  في  المشروع  هذا  يأتي  الدولي، 
الصحية  األزمة  تداعيات  جراء  اليقين  وعدم  التعقيدات 
لكوفيد-19. ويحق القول بأن تدابير الدعم المتخذة في 
هذه  آثار  مواجهة  على  ساعدت  قد  العالم  أنحاء  جميع 
االقتصادي.  للنشاط  التدريجي  االستئناف  وتعزيز  األزمة 
والتحوالت  الميزاناتي  المستوى  على  انعكاساتها  أن  غير 
وتحديات  رهانات  أفرزت  قد  صاحبتها  التي  العميقة 
استشراف  على  الدول  قدرة  المحك  على  تضع  جديدة، 

الهيكلية والتكيف معها. التحوالت 

اتخذها  تم  التي  للتدابير  كان  الوطني،  المستوى  وعلى 
المستوى الصحي واالقتصادي واالجتماعي، والرامية  على 
إلى التخفيف من آثار أزمة كوفيد-19، انعكاسات إيجابية 
االقتصاد  قدرة  تعزيز  في  ساهمت  حيث  عام،  بشكل 
في  وكذا  الخارجية  الصدمات  أمام  الصمود  على  الوطني 
تأهيله لرفع التحديات المرتبطة بالتحول الهيكلي للنسيج 
تركيب سالسل  إعادة  يشهد  سياق  في  الوطني،  اإلنتاجي 
اإليكولوجي  االنتقال  عن  الناجمة  وتلك  العالمية،  القيمة 

والرقمي.

السامية  الملكية  للتوجيهات  ووفقاً  السياق،  هذا  في 
لسنة  المالية  قانون  مشروع  يرتكز  الحكومة،  والتزامات 
الهيكلي  الطابع  ذات  األساسية  اإلجراءات  على   2022
وتكريس  الوطني،  االقتصاد  إنعاش  تعزيز  إلى  والرامية 
تعميم  لورش  السريع  التنزيل  خالل  من  اإلدماج  سياسة 
وكذلك  البشري  الرأسمال  وتأهيل  االجتماعية  الحماية 
الحكامة  مبادئ  وترسيخ  العام  القطاع  إصالح  تعميق 

الجيدة.

التقرير  يتناول  التطورات،  هذه  على  الضوء  ولتسليط 
السياق  تطورات  األول  جزئه  في  والمالي  االقتصادي 
المخاطر  رصد  خالل  من  للمغرب،  واإلقليمي  الدولي 
منها  المرتبطة  تلك  وخاصة  عنه،  الناجمة  والفرص 
على  التقرير  من  الثاني  الجزء  ويركز  الوطني.  باالقتصاد 
حيث  من  الجديد،  التنموي  النموذج  توصيات  عرض 
باإلضافة  منها  والقطاعية  الكبرى  االستراتيجية  الخيارات 
االنتقال  لتسريع  يتعين تعبئتها  التي  التحول  إلى رافعات 
الثالث  الجزء  تخصيص  وتم  الجديد.  التنموي  األفق  نحو 
تمويل  في  المتمثلة  المحورية  للمسألة  التقرير  من 
أوراش التحول التي سطرها النموذج التنموي الجديد، من 
خالل رصد الهوامش المتاحة على مستوى ميزانية الدولة 
بهدف تعبئة موارد مالية إضافية. كما يتطرق هذا الجزء 
أيضاً إلى سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 

مع تفصيل أولوياته وخياراته الميزاناتية. 

المغرب في عالم متحول وبإيقاع سريع

لتداعياتها  بالنظر  كوفيد-19،  الصحية  األزمة  أسفرت 
االقتصاد  في  عميقة  تحوالت  عن  األبعاد،  المتعددة 
العالمي تسببت في ركوده بشكل كبير خالل سنة 2020. 
وبالموازاة مع حمالت التلقيح الواسعة ضد الوباء، تمكنت 
تمت  التي  والنقدي  والمالي  الميزاناتي  الدعم  تدابير 
تدريجي  استئناف  من  العالم،  أنحاء  جميع  في  أجرأتها 
للنشاط االقتصادي، وإن كان ذلك بوتيرة متباينة من بلد 
إلى آخر. غير أن هذا لن يجعل االنتعاش االقتصادي الذي 
رهينا  يظل  إذ  المخاطر،  عن  منأى  في  األفق  في  يلوح 
في  بها  التكهن  يصعب  التي  الوبائية  الوضعية  بتطورات 
على  تداعياتها  استشراف  على  الدول  وبقدرة  المستقبل 

المستوى الصحي واالقتصادي واالجتماعي.

ففي سنة 2020، تأثر النشاط االقتصادي في جميع أنحاء 
العالم، حيث تراجع الناتج الداخلي الخام العالمي بنسبة 
كما  الدولي1.  النقد  صندوق  تقديرات  آلخر  وفًقا   %3,1

المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 

01   تقديرات صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2021

استراتيجية  وخيارات  والمالي: فرص  االقتصادي  التقرير 
الجديد التنموي  النموذج  يمنحها 
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المتقدمة  الدول  لمجموعة  االقتصادي  النشاط  تقلص 
كبيرة  انخفاض  وتيرة  وهي   ،2020 سنة   %4,5 بنسبة 
وشهدت   .)%-2,1( والنامية  الناشئة  باالقتصادات  مقارنة 
تاريخيًا  اقتصاديًا  ركوًدا  األمريكية  المتحدة  الواليات 
المستمر، حيث  النمو  من  سنوات  عشر  بعد   2020 سنة 
 .2020 سنة   %3,4 بنسبة  األمريكي  االقتصاد  انكمش 
 %4,6 بنسبة  الخام  الداخلي  الناتج  تراجع  اليابان،  وفي 
انخفاض سنوي منذ سنة 2009.  سنة 2020، مسجال أول 
سنة  مسبوق  غير  اقتصاديا  ركودا  اليورو  منطقة  وعرفت 
2020، حيث سجل الناتج الداخلي الخام انخفاضا بنسبة 
6,3%، ارتباطا بانخفاض الناتج الداخلي الخام في ألمانيا 
و%10,8   %8 بنسبة  وإسبانيا  فرنسا  وفي   %4,6 بنسبة 

التوالي. على 

كوفيد- 19  جائحة  تسببت  والنامية،  الناشئة  البلدان  وفي 
في انكماش الناتج الداخلي الخام بنسبة 2,1% سنة 2020. 
وفي البلدان اآلسيوية، انخفض النشاط االقتصادي بشكل 
طفيف سنة 2020 وذلك بنسبة 0,8%. في المقابل، أثبتت 
الوبائية،  األزمة  مواجهة  في  الصمود  على  قدرتها  الصين 
الداخلي  الناتج  انخفض  كما   .%2,3 بنسبة  نموا  مسجلة 
الناشئة  البلدان  في   ،2020 2%، خالل سنة  بنسبة  الخام 
بحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  في   %7 وبنسبة  بأوروبا، 
الكاريبي، وبنسبة 2,8% في منطقة الشرق األوسط وآسيا 

الوسطى، وبنسبة 1,7% في أفريقيا جنوب الصحراء.

المعتمدة للحد من  الدعم  وتجدر اإلشارة إلى أن تدابير 
آثار الجائحة وتعزيز الخروج السريع من األزمة من شأنها 
تحسين آفاق النشاط االقتصادي في العديد من البلدان، 
يرتقب  الدولي،  النقد  لصندوق  فوفًقا  المتقدمة.  خاصة 
أن يسجل االقتصاد العالمي انتعاشا تدريجيا مسجال نموا 
بنسبة 5,9% سنة 2021 ثم 4,9% خالل سنة 2022، في 
ارتباطا  بالشكوك  االقتصادية مشوبة  اآلفاق  تزال  وقت ال 
الدولي  النقد  يتوقع صندوق  كما  الوبائي.  الوضع  بتطور 
 2021 سنة   %5,2 بنسبة  المتقدمة  االقتصادات  نمو 
و4,5% سنة 2022. وفي الواليات المتحدة، يتوقع ارتفاع 
الناتج الداخلي الخام بنسبة 6% سنة 2021 و5,2% سنة 
2022. وفي اليابان، يتوقع بلوغ معدل نمو الناتج الداخلي 
الخام 2,4% سنة 2021 و3,2% سنة 2022. وفي منطقة 
للمنطقة  الخام  الداخلي  الناتج  يرتفع  أن  يتوقع  األورو، 
يتوقع  حيث   ،2022 سنة  و%4,3   2021 سنة   %5 بنسبة 
تحقيق انتعاش اقتصادي قوي في كل من ألمانيا )%3,1 
)6,3% و%3,9(  2022( وفرنسا  2021 و4,6% سنة  سنة 

وإيطاليا )5,8% و4,2%( وإسبانيا )5,7% و%6,4(.

ومن المتوقع كذلك أن تحقق االقتصادات الناشئة والنامية 
مع   ،2022 سنة  و%5,1   2021 سنة   %6,4 بنسبة  نموا 
وتيرة جد متفاوتة من بلد آلخر. ففي الصين، يرتقب أن 

ينمو االقتصاد بنسبة 8% سنة 2021 و5,6% سنة 2022. 
االقتصاد  النمو  معدل  يصل  أن  المتوقع  من  الهند،  وفي 
فيرتقب  البرازيل،  في  أما   .2022-2021 في   %9,5 إلى 
أن ينتعش الناتج الداخلي الخام بنسبة 5,2% سنة 2021 

وبنسبة 1,5% سنة 2022. 

يتوقع  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  وفي 
سنتي  خالل   %4,1 بنسبة  نمًوا  الدولي  النقد  صندوق 
هذه  في  االنتعاش  هذا  أن  إلى  مشيرا  و2022،   2021
المنطقة سيكون بطيئًا ومتفاوتا بسبب التباين الكبير في 

التلقيح. عمليات 

التجارة  منظمة  تتوقع  التجارية،  المبادالت  يخص  وفيما 
بنحو  للسلع  العالمية  التجارة  حجم  انتعاش  العالمية 
10,8% سنة 2021. وسيبقى هذا االنتعاش متفاوتا حسب 
التجارة  منظمة  تتوقع   ،2022 لسنة  وبالنسبة  المناطق. 
أن  غير   .%4,7 بنسبة  السلع  تجارة  حجم  نمو  العالمية 
هذه التوقعات يمكنها أن تتأثر بفعل موجات جديدة من 

العدوى بكوفيد-19 وكذا ظهور متحورات أكثر ضراوة.

على  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  بخصوص  أما 
المستوى العالمي، فقد انخفضت بنسبة 35% سنة 2020، 
إلى   2019 سنة  دوالر  مليار   1.500 من  تراجعت  حيث 
التي  الشامل  اإلغالق  لعمليات  نتيجة  دوالر،  مليار   1000
العالم،  أنحاء  جميع  في  كوفيد-19  جائحة  إثر  فُرضت 
الشركات  جعل  مما  المحتمل،  االقتصادي  للركود  وكذا 
القيام بمراجعة خططها االستثمارية. متعددة الجنسيات 

وشهد شمال أفريقيا أكبر انخفاض في تدفقات االستثمار 
تراجع  إلى  هذا  ويعزى  المباشر)-%25(.  األجنبي 
تعتبر  التي   ،%35 بنسبة  بمصر  األجنبية  االستثمارات 
المباشرة  األجنبية  لالستثمارات  مستقطبة  دولة  أول 
من  إفريقيا  الثامنة  المرتبة  المغرب  واحتل  أفريقيا.  في 
حيث جاذبية االستثمارات األجنبية المباشرة وثالث دولة 

أفريقية مستثمرة في الخارج خالل سنة 2020.

والتنمية،  للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر  لتقديرات  ووفقا 
إلى  العالمي  المباشر  األجنبي  االستثمار  يصل  أن  يتوقع 
أدنى مستوى له سنة 2021، مع وجود احتمال لالنتعاش 
االستثمارات  وستبقى   .%15 إلى   10 بين  تتراوح  بنسبة 
لسنة  مستوياتها  من   %25 بنحو  أقل  المباشرة  األجنبية 
وظهور  اللقاحات،  على  الحصول  بإمكانية  رهينة   ،2019
االقتصادية  القطاعات  استئناف  وعودة  فيروسية  طفرات 

لنشاطها.

التي  لالضطرابات  وبالنظر  التطورات،  هذه  مع  موازاة 
المتحدة  األمم  مؤتمر  يتوقع  كوفيد-19،  جائحة  سببتها 
القيم  سالسل  في  عميق  تحول  حدوث  والتنمية  للتجارة 
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العالمية، على المدى الطويل، من شأنه أن يخل بمحيط 
التحول  هذا  وسيكون  العالميين.  واالستثمار  التجارة 
مبادئ  ترسيخ  على  تعمل  جديدة،  صناعية  لثورة  نتيجة 
في  االستثمار  على  تعتمد  والتي  المستدامة  التنمية 
ظهور  إلى  العودة  وكذا  والزرقاء،  الخضراء  االقتصادات 
لسالسل  تؤسس  أن  شأنها  من  التي  االقتصادية،  القومية 

إنتاج ذات مسار أقصر.

الذي  العالمية  القيم  سالسل  مسار  تقليص  فإن  وهكذا، 

يلوح في األفق يوفر بالنسبة للمغرب فرًصا غير مسبوقة. 
األسواق  طرق  مفترق  على  لبالدنا،  االستراتيجي  فالموقع 
الرئيسية، وكذا مكانته كمحور بحري ومنصة لوجستيكية 
التي  التحول  دينامية  إلى  باإلضافة  والتخزين،  للنقل 
في  المغرب  تضع  عوامل  كلها  اإلنتاجي،  نسيجه  يعرفها 
االقتصادية  األنشطة  من  مهم  جزء  الستقبال  مميز  موقع 
األدوية  وقطاع  والطيران  السيارات  صناعة  في  المرحلة 

الزراعية.  والصناعات 

الوطني االقتصادي  النشاط  على  األزمة  تداعيات 

على غرار البلدان األخرى في جميع أنحاء العالم، تضرر االقتصاد الوطني سنة 2020 بآثار جائحة كوفيد- 19. وقد 
أثرت إجراءات الحجر الصحي سلبًا على نشاط المقاوالت، مما قلص من الطاقة اإلنتاجية وأدى إلى تراجع مناصب 
المناخية  الظروف  األزمة،  هذه  وتفاقم  حدة  من  زاد  ومما  األزمة.  جراء  بشدة  تأثرت  التي  القطاعات  في  الشغل 
بالجفاف،  المصحوبة  الصحية،  األزمة  كلفت هذه  فقد  التوالي.  على  الثانية  للسنة  بالدنا  عرفتها  التي  المالئمة  غير 
مكنت  فقد  ذلك،  من  وبالرغم   .2020 سنة  الخام  الداخلي  الناتج  نمو  من  مئوية  نقاط   9 نحو  الوطني   االقتصاد 
آليات الدعم وخطة اإلنعاش من التخفيف من اآلثار االقتصادية واالجتماعية لهذه األزمة على المستويين الوطني 
والمجالية  االجتماعية  التفاوتات  واتساع  الخام  الداخلي  الناتج  نمو  انكماش  لبلغ  التدابير  هذه  ولوال  والجهوي. 

مقلقة. جد  مستويات 

التلقيح  مجال  في  المحرز  التقدم  بفضل   ،2021 سنة  في  تأكدت  قد  االقتصادي  النشاط  انتعاش  عودة  أن  ويبدو 
الرئيسيين  التجاريين  الشركاء  لدى  النمو  تحسن  عن  فضال  اعتمادها،  تم  التي  اإلنعاش  لخطة  اإليجابية  واآلثار 
سنة  برسم  القطاعي،  المستوى  على  ملموسا،  انتعاشا  الوطني  االقتصاد  يعرف  أن  المتوقع  من  وهكذا،  للمملكة. 

2021، مع بروز ثالثة مسارات لالنتعاش:

في  النقل  وقطاع  )السياحة،  العالمية  القيمة  بسالسل  المرتبطة  القطاعات  تهم  التي  الجزئي  االنتعاش  دينامية   •
...(؛ الجوي  بالنقل  المرتبط  شقه 

الخصوص  وجه  على  األزمة  بآثار  أقل  بحدة  تأثرت  التي  المحلية  األنشطة  تهم  التي  الكلي  االنتعاش  دينامية   •
المالية؛ األنشطة  وكذلك  واالتصاالت  والماء  والكهرباء  والبناء  الفالحة 

إنتاج  وأنشطة  واإلدارة(،  والتعليم،  )الصحة  العمومية  القطاعات  من  كل  تشمل  التي  الصمود  تعزيز  دينامية   •
التي  التصدير  أنشطة  عن  فضال  الدوائية،  والصناعات  الغذائية  كالصناعات  األزمة  سياق  في  األساسية  السلع 

الفوسفاط(.  ومشتقات  االستخراجية  )الصناعة  العالمي  المستوى  على  بالريادة  المغرب  فيها  يحظى 

مناصب  من  كبير  عدد  بفقدان  اتسم  الشغل  سوق  في  حادا  تدهورا   2020 سنة  شهدت  التشغيل،  مستوى  على 
فقدان  نتيجة  وذلك   ،2020 سنة   %11,9 إلى   %9,2 من  منتقال  نقطة   2,7 بـ  البطالة  معدل  ارتفع  حيث  الشغل. 
عرفت  ذلك،  وعلى عكس   .2019 سنة  منصب  ألف   165 إحداث  مقابل   2020 سنة  منصب شغل خالل  ألف   432
الوطني،  الشغل  إيجابا على سوق  انعكس  تحسنا ملحوظا   ،2021 الثاني من سنة  الفصل  التشغيل، خالل  مؤشرات 
 414.000 إحداث  )نتيجة  405.000 منصب شغل  تم خلق  التشغيل، حيث  الوطني حول  البحث  نتائج  أبرزته  كما 
الفصل من  589.000 خالل نفس  الحضري( مقابل فقدان  بالوسط  9.000 منصب  القروي وفقدان  بالوسط  منصب 
سنة 2020. وبالرغم من هذا التحسن اإليجابي في خلق مناصب الشغل، ارتفع معدل البطالة، بنسبة 0,5% منتقال 
مع  بالموازاة  وذلك  سنة2021،  من  الفصل  ونفس   2020 سنة  من  الثاني  الفصل  بين  ما   %12,8 إلى   %12,3 من 

 .%9 بنسبة  العاطلين  ارتفاع حجم 

بنسبة  الثابتة  باألسعار  الخام  الداخلي  الناتج  في  بانتعاش   2021 سنة  الوطني  االقتصاد  ينهي  أن  يتوقع  وبالتالي، 
.%5,6
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التنموي  النموذج  تنزيل  ظل  في  المغربي  االقتصاد 
الجديد: االختيارات االستراتيجية والطموحات

العالمية، في  انخرط المغرب، قبل بداية األزمة الصحية 
تنموي  نموذج  إرساء  إلى  يهدف  استراتيجي  مسلسل 
الممكنة  السبل  أفضل  استكشاف  إلى  يرمي  جديد 
لوضع مسار التنمية على أسس متينة ومستدامة. يتمثل 
اقتصاد  في  الجديد  النموذج  لهذا  الرئيسي  البنيان 
بخلق  وكفيل  الصدمات،  امتصاص  على  وقادر  تنافسي 
المزيد من الثروة المادية وغير المادية وبتوفير الولوج 
النظر  بغض  السكان  لجميع  اإلدماج  فرص  إلى  الواسع 
النموذج  عن وسط إقامتهم. ولبلوغ هذا الطموح، حدد 
تتمثل  التي  الرئيسية  التحول  محاور  الجديد  التنموي 
من  مزيد  خلق  على  قادر  ومتنوع  منتج  اقتصاد  في: 
قوي  بشري  رأسمال  الشغل؛  وفرص  المضافة  القيمة 
للجميع  اإلدماج  فرص  للمستقبل؛  أفضل  بشكل  ومؤهل 
كفضاءات  ترابية  مجاالت  وأخيراً  متين  اجتماعي  ورابط 
اقترح  التحول،  هذا  ولتحقيق  التنمية.  أسس  لترسيخ 
ذات  ورافعات  توصيات  عدة  الجديد  التنموي  النموذج 

كالتالي:  تصنيفها  تم  التي  وعملي  استراتيجي  توجه 

النمو محركات  تنويع 

استراتيجية  إطالق  تم  الفالحي،  القطاع  مستوى  على 
فقد   .»2030-2020 األخضر  »الجيل  جديدة  فالحية 
النموذج  إطار  في  جديدة  توجيهات  صياغة  تمت 
والحفاظ  الفالحي،  اإلنتاج  تثمين  تروم  الجديد  التنموي 
اإليجابية  اآلثار  من  والرفع  المائية،  الموارد  على 
واألخذ  المحلية  التنمية  على  الفالحية  لالستراتيجية 
ضمن  للبالد  الغذائية  السيادة  متطلبات  االعتبار  بعين 
بتفعيل  يتعلق  فيما  والمستقبلية  الراهنة  الخيارات 

للقطاع. المخصصة  العمومية  السياسات 

تحسين  إلى  فباإلضافة  الصناعي،  النشاط  يخص  فيما 
فرص  وخلق  الوطنية  المضافة  القيمة  في  مساهمته 
من  تجسدت  كبيرة،  تحوالت  القطاع  هذا  شهد  الشغل، 
القيمة  أنشطة ذات  لصالح  التخصص  خالل رفع مستوى 
القيم  سالسل  في  بقوة  والمدمجة  العالية  المضافة 
التصنيع مدعو  الزخم في  فإن هذا  العالمية. ومع ذلك، 
طفرات  يعرف  عالم  في  جديدة  تحديات  لمواجهة 
وكذا  الصحية  األزمة  تأثير  ظل  في  سيما  ال  متسارعة، 
التغيرات الفيصلية الناجمة عن التحول المزدوج الرقمي 
التنموي  النموذج  اقترح  الصدد،  هذا  في  والبيئي. 
تعزيز  إلى  تهدف  اإلصالحات  من  جديًدا  جياًل  الجديد 
وتسريع  تنوعها  وتعزيز  اإلنتاجية  المنظومة  تحول 
وضع  الطموح،  هذا  تحقيق  أجل  ومن  ارتقائها.  مستوى 
بعنوان  للمستقبل  رهانًا  الجديد  التنموي  النموذج 
على  يرتكز  واالرتقاء«  التنويع   : المغرب  في  »صنع 

عمل  فرق  إحداث  في  تتجلى  أساسية  مكونات  أربعة 
إحـداث  القطاعية؛  اإلمكانات  تحرير  أجل  من  خاصة 
إطار  في  اإلنتاجي  للتنويع  أساساً  مخصصة  تمويل  أداة 
لمواكبة  وطنية  سياسة  تطوير  السادس؛  محمد  صندوق 

لالبتكار.   وطني  نظام  وتطوير  المقاوالت؛ 

التحديات  رفع  يجب  السياحي،  القطاع  مستوى  على 
الهيكلية التي تعيق تطوره خاصة في ظل األزمة الوبائية  
على  آثارها  تستمر  أن  المرجح  من  والتي  كوفيد-19 
القطاع إلى غاية سنة 2023. في هذا اإلطار، تم تحديد 
العديد من المسارات في إطار النموذج التنموي الجديد 
السياحة على ضوء  إعادة هيكلة قطاع  إلى  تهدف  التي 
التوجهات العالمية والظروف الجديدة التي تمليها األزمة 
تعزيز  الخصوص،  وجه  على  التوصيات،  وتهم  الوبائية. 
عنصر التنشيط السياحي لعروض اإلقامة من خالل خطة 
وتنويع  للمستخدمين  اجتماعية  وتغطية  مالئمة،  تكوين 
كما   .)... القروية،  والسياحة  البيئية،  )السياحة  العرض 
الفرص  على  االنفتاح  الجديد  التنموي  النموذج  يقترح 
ووضع  للترويج  المتخصصة  المنصات  توفرها  التي 
وضمان  المستدامة(  )السياحة  المعتمدة  العالمات 
متطلبات  مع  السياحيين  للفاعلين  المستمر  التكيف 
التنموي  النموذج  يوصي  ذلك،  إلى  إضافة  السوق. 
السلطة  إشراف  تحت  عمل  فريق  بإنشاء  الجديد 
تراعي  مقاربة  وفق  القطاع  وتطوير  لتحديث  التنفيذية 

البيئي. النظام 

التنافسية،  للقدرة  محركا  اللوجستيك  قطاع  ويعتبر 
العالمية.  االقتصادية  الدينامية  في  واالندماج  والجاذبية 
إذ يعد تطويره من األولويات الضرورية لتعبئة إمكاناته 
القطاعات  باقي  المباشرة على  واالستفادة من آثاره غير 
إال  الشغل.  ومناصب  الثروة  خلق  حيث  من  االقتصادية 
أن هناك عدة معيقات تحد من تطور قطاع اللوجستيك 
بين  والتنسيق  التقنين  ضعف  في  باألخص  تتجلى 
العرض  جودة  ونقص  المعنيين،  الفاعلين  مختلف 
وأخذا  الطرقي...  النقل  خدمات  مجال  في  المغربي 
القطاع،  إمكانيات  وكذا  المعيقات  لهذه  االعتبار  بعين 
أجل  من  أهداف  عدة  الجديد  التنموي  النموذج  حدد 
قوي  وتنافسي  عصري  لوجستيكي  قطاع  انبثاق  تعزيز 
 %12 إلى  اللوجستيك  وخدمات  النقل  كلفة  )خفض 
وتتمثل   .)...2035 أفق  في  الخام  الداخلي  الناتج  من 
تقوية  في  األهداف  هذه  لتحقيق  المقترحة  الدعامات 
تنمية  تحقيق  أجل  من  اللوجستيك  قطاع  حكامة 
لوجستيكية  ممرات  وإحداث  ومتناسقة،  مندمجة 
لوجستيكيين  فاعلين  بروز  وتشجيع  مندمجة،  وطنية 
األولوية  إعطاء  وكذا  المنافسة،  على  قادرين  خواص 
التنقل  مجال  في  المتميز  لدوره  السككي  النقل  لتطوير 

المستدام.
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البشري  الرأسمال  وتثمين  تقوية 

لرفع  كبيرة  جهود  بُذلت  الماضيين،  العقدين  خالل 
التماسك  أسس  وترسيخ  البشرية  التنمية  مستوى 
طموحة  اجتماعية  برامج  تنفيذ  تم  وقد  االجتماعي. 
واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  تحسين  تستهدف 
اإليجابي  التطور  خالل  من  ذلك  يتضح  كما  للساكنة، 
التشغيل  مجال  في  سواء  االجتماعية،  المؤشرات  ألهم 
األساسية.  التحتية  البنية  مجال  في  أو  والصحة  والتعليم 
الخدمات  جودة  تظل  المبذولة،  الجهود  من  وبالرغم 
تشكل  إليها  الولوج  إمكانية  وضعف  المقدمة  العمومية 
من  كوفيد-19  لـ  الصحية  األزمة  زادت  كما  كبيرا.  عائقا 
لمحدودية  نظًرا  واضح،  بشكل  الوضعية  هذه  تفاقم 
قدرة النظام الصحي والتعليمي على امتصاص الصدمات 
الرأسمال  ألهمية  ونظرا  الجائحة.  عن  الناتجة  الخارجية 
تنموية،  استراتيجية  لكل  أساس  حجر  باعتباره  البشري، 
حاسـما  محـددا  للمستقبل  وإعداده  تعزيزه  شكل  فقد 
ذلك  يتطلـب  كما  الجديد،  التنموي  النمـوذج  لنجاح 
مستوى  على  جوهرية  ومراجعات  بانعطافـات  القيـام 
والتربية  الصحة  مجاالت  فـي  العمومية  السياسات 

العلمي. والبحث  العالي  والتعليم 

تقدما  المغرب  سجل  التربية،  قطاع  مستوى  على 
بالمستوى  وخاصة  التمدرس،  تعميم  مجال  في  حقيقيا 
العام  واألداء  التعلم  جودة  تظل  ذلك،  ومع  االبتدائي. 
فحجم  رئيسي.  انشغال  مصدر  الوطني  التعليمي  للنظام 
الهدر المدرسي المرتبط بالتكرار واالنقطاع عن الدراسة 
وبالتالي  التعليم،  نظام  أداء  على  ضغطًا  يشكل  يزال  ال 
يطرح أسئلة مهمة حول جودة التعلم والسلوك التربوي 
إجابات  توفير  وبهدف  ككل.  المدرسية  البيئة  وجاذبية 
التنموي  النموذج  حدد  النواقص،  لهذه  موضوعية 
التي  األولوية  ذات  لإلصالح  محاور  سبعة  الجديد 
قادرة  مغربية  تربوية  لنهضة  الفقري  العمود  تشكل 
هذا  في  والمستقبلية  الحالية  التحديات  مواجهة  على 
في  المقترحة  االسـتراتيجية  الخيارات  وتتمثل  المجال. 
جودة  لتحسين  التدريس«  لمهـن  التميز  »مركز  إحداث 
للمدرس؛  جديد  مهنـي  مسار  تصور  المدرسـين؛  تكوين 
المؤسسات؛  جودة  على  لإلشهاد  محفـزة  آلية  اعتماد 
مسار  تنظيم  التربوي؛  للنجاح  متكاملة  منظومة  إنشاء 
التلميذ في عدة مسـتويات للتعلم عبر تحديد المعارف 
طرف  مـن  اكتسابها  يجب  التي  والسلوكيات  والمهارات 
تطوير  الدراسي؛  مساره  مـن  مرحلة  كل  في  المتعلم 
تعليم أولي ذي جودة، مرتكز على سياسة قوية للطفولة 
عبر  المواطنة  قيـم  على  التربية  وضع  وكذا  المبكرة؛ 
المشروع  صلب  في  المشـتركة  المنفعة  ثقافة  ترسيخ 

التربوي.

الجهود  من  الرغم  وعلى  العالي،  التعليم  مستوى  على 
والبحث  العالي  التعليم  نظام  يزال  بالقطاع، ال  المبذولة 
سبيل  على  ترتبط  المعيقات،  من  العديد  يواجه  العلمي 
المنخفضة  والجودة  الفعال  غير  الحكامة  بنمط  المثال 
للبحث  المخصصة  المحدودة  والموارد  التكوين  لعرض 
الترابي.  محيطها  في  الجامعة  اندماج  وضعف  العلمي 
من  العديد  اقتراح  تم  المعيقات،  هذه  من  وللحد 
التنموي  النموذج  إطار  في  اإلستراتيجية  الدعامات 
نظام  صلب  فـي  الطالب  جعل  بالخصوص  تهم  الجديد، 
آلية  خالل  من  العلمي  البحث  تشجيع  العالي؛  التعليم 
لألستاذ- محفز  إطار  إحداث  والتقييم؛  للتمويل  مستقلة 

العالي  التعليم  مؤسسات  استقاللية  ضمان  الباحث؛ 
وانفتاحها على محيطها الترابي ومراجعة طرق حكامتها؛ 
تشجيع تكوينات التميز من خالل اعتماد الشراكات بين 
المهني  التكوين  تثمين  وكذا  والخاص؛  العام  القطاعين 

العالي. التعليم  مع  التواصل  ومد جسور 

الطريق  خارطة  تهدف  المهني،  التكوين  يخص  فيما 
عناصر  جانب  إلى  المهني،  التكوين  لتطوير  الجديدة 
التكوين  مراكز  من  جديد  جيل  إحداث  إلى  أخرى، 
األقطاب  متعددة  والكفاءات«  المهن  »مدن  إسم  تحمل 
والتخصصات وموزعة على الجهات اإلثني عشر للمملكة 
برنامج  تفعيل  في  وقد شرع  درهم.  مليار   3,6 بميزانية 
تشييد  أشغال  إطالق  مع  والكفاءات«  المهن  »مدن 
والناظور  أكادير  من  بكل   2021-2020 في  منها  ثالث 
تم  التي  االستراتيجية  التوجيهات  وتتماشى  والعيون. 
تحديدها في إطار النموذج التنموي الجديد مع أهداف 
على  خاص  بشكل  التركيز  مع  الجديدة،  الطريق  خارطة 

والكفاءات. المهن  مدن  تفعيل  تحديات 

الشامل الولوج لفرص اإلدماج  المساواة في 

في  األخيرين  العقدين  مدى  على  المغرب  انخرط 
الجنسين  بين  المساواة  تعزيز  قصد  اإلصالح  دينامية 
تقدم  إحراز  تم  حيث  الشاملة،  التنمية  أسس  وإرساء 
يخص  فيما  السيما  التطلعات  دون  يزال  ال  لكنه  مشجع، 
في  المتاحة2.  االقتصادية  الفرص  من  النساء  استفادة 
التمكين  الجديد  التنموي  النموذج  وضع  اإلطار،  هذا 
باعتباره  االستراتيجية  أولوياته  ضمن  للمرأة  االقتصادي 
االقتصادية  التنمية  عملية  لتسريع  أساسية  رافعة 
بذلها  التي  الجهود  من  الرغم  وعلى  لبلدنا.  واالجتماعية 
الفوارق  فإن  الشاملة،  التنمية  أسس  إلرساء  المغرب 
الولوج  حيث  من  سواء  مستمرة  تزال  ال  الجنسين  بين 
من  االستفادة  حيث  من  أو  االجتماعية  الخدمات  إلى 
الفرص االقتصادية المتاحة، ال سيما في الوسط القروي. 
الجديد مجموعة  التنموي  النموذج  ولتحقيق ذلك، حدد 

المتحدة للمرأة، ومركز  2020-2021، بشراكة مع هيئة األمم  بالمغرب«، في  العمل  الجنسين في سوق  المالية، حول »التكاليف االقتصادية للفوارق بين  الدراسات والتوقعات  التي أنجزت من طرف مديرية  الدراسة  02   حسب 

الحواجز  إزالة  خالل  من  والرجال،  النساء  بين  التشغيل  مستويات  في  للفجوة  الكامل  التخفيض  فإن  للتنمية،  الفرنسية  والوكالة  األوروبي  االتحاد  بعثة  من  وبدعم  االجتماعي،  للنوع  المستجيبة  بالميزانية  الخاص  االمتياز 
.%39,5 بنسبة  للفرد  الخام  الداخلي  الناتج  يرفع من  أن  النشاط، من شأنه  والتكوين ومزاولة  التربية  إلى  والنساء  الفتيات  بولوج  المرتبطة 
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 ،2035 سنة  بحلول  تحقيقها  يتعين  التي  األهداف  من 
تشمل الرفع من معدل نشاط النساء ليصل إلى مستوى 
إلى  العليا  المناصب  في  النساء  عدد  وزيادة   ،%45
مستوى 35%، وتكريس المساواة في األجور في القطاع 
مئوية  نقاط   10 بمقدار  األجور  فجوة  وتقليص  الخاص، 
التي  الفرص  نفس  النساء  ومنح   ،2035 سنة   %5 لتبلغ 
األمية  محاربة  وتعزيز  التعليم،  لولوج  الرجال  بها  يتمتع 
في  وخاصة  سنهن  عن  النظر  بغض  النساء  صفوف  في 
الوسط القروي. ولبلوغ هذه األهداف، خصص النموذج 
االقتصادي  للتمكين  منفصالً  مشروًعا  الجديد  التنموي 
في  بالخصوص  تتجلى  مكونات  ثالثة  على  يرتكز  للنساء 
قدرات  تعزيز  وفي  االقتصادية،  للفرص  النساء  ولوج 
سياسة  في  وكذا  والتعليم،  التكوين  مجال  في  النساء 

النساء.  العنف ضد  التسامح مع  عدم 

النشيطة،  الحياة  في  الشباب  اندماج  تعزيز  يخص  فيما 
ال  الشباب،  إلدماج  المبذولة  الجهود  من  الرغم  وعلى 
العراقيل  من  العديد  تواجه  الفئة  هذه  وضعية  تزال 
وترتبط  المتاحة.  إلمكانياتها  الكاملة  التعبئة  تعيق  التي 
الخدمات  بجودة  أساسي  بشكل  المعيقات  هذه 
)الثقافية  الفضاءات  ونقص  للشباب  الموجهة  األساسية 
والرياضية( والفرص )ريادة األعمال على وجه الخصوص( 
لسوق  الولوج  لصعوبات  باإلضافة  لتطورهم،  المواتية 
أعمارهم  تتراوح  الذين  الشباب  فئة  وتظل  الشغل. 
بلغت  بنسبة  للبطالة  عرضة  األكثر  سنة  و24   15 بين 
 %45,3( الوطني  المستوى  على   2020 سنة   %31,2
صفوف  في  البطالة  معدل  يظل  و  الحضري(.  بالوسط 
من  يستفيدون  وال  دراستهم  يتابعون  ال  الذين  الشباب 
مستوى  على  األعلى  الشغل،  سوق  في  وليسوا  تكوين 
بالنسبة   ،2019 سنة  خالل   ،%28,5 بلغ  حيث  العالم، 
المعطيات،  لهذه  وبالنظر  سنة.   24-15 العمرية  للفئة 
إطار  في  االستراتيجية،  الدعامات  من  العديد  اقتراح  تم 
انتظارات  تلبية  أجل  من  الجديد،  التنموي  النموذج 
وضع  الرافعات  هذه  وتشمل  وتطلعاتهم.  الشباب 
جميع  تشرك  للشباب،  ومندمجة  شاملة  اسـتراتيجية 
شاملة  حكامة  بإطار  ومصحوبة  بلورتها،  أثناء  الفاعلين 
عالية  قرب  خدمات  توفير  وضمان  المعنية،  للقطاعات 
وإنجاز  الحتياجاتهم  وتستجيب  الشباب  لفائدة  الجودة 
موجهة  سوسـيو-ثقافية  وفضاءات  منصات  وتنشيط 
المبادرة...  وأخذ  المشاركة  على  لتشجيعهم  للشباب 
وفي هذا اإلطار، اقترح النموذج التنموي الجديد إطالق 
يرتكز  الشباب  لفائدة  »كاب-شـباب«،  رائد  مشروع 
والفنية  الثقافية  االحتياجات  تغطي  عملية  برامج  على 
السوسيو-اقتصادي  اإلدماج  متطلبات  وكذا  والرياضية 

االجتماعي.  والدعم 

أسس  أحد  االجتماعية،  التغطية  تعميم  يشكل  كما 
البشري  الرأسمال  تعزيز  أفق  في  المبذولة  الجهود 

المهمة  االختالالت  إلى  فبالنظر  الوطني.  المستوى  على 
والتي  بالمغرب  االجتماعية  الحماية  نظام  يعرفها  التي 
المغرب،  أطلق  لكوفيد-19،  الصحية  األزمة  مع  تفاقمت 
بمبادرة من جاللة الملك محمد السادس، إصالحا عميقا 
لنظام الحماية االجتماعية. ويحدد مشروع القانون اإلطار 
والمبادئ  األحكام  االجتماعية  بالحماية  المتعلق   21-09
المؤطرة لهذا اإلصالح الذي سيتم تنزيله بشكل تدريجي 
تعميم  أهدافه،  بين  من  سنوات.  خمس  أجل  داخل 
التأمين اإلجباري عن المرض في أفق 2022، مما سيمكن 
النظام،  االستفادة من هذا  من  إضافي  مليون شخص   22
 ،2024-2023 الفترة  خالل  العائلية  التعويضات  وتعميم 
 5 بدمج  التقاعد  بأنظمة  المنخرطين  قاعدة  وتوسيع 
أي  من  يستفيدون  وال  عمال  يمارسون  شخص  ماليين 
فقدان  عن  التعويض  من  االستفادة  وتعميم  معاش، 
الشغل لتشمل كل شخص يتوفر على شغل قار في أفق 
في  بالتوقيع،  اإلصالح  هذا  تفعيل  وانطلق   .2025 سنة 
14 أبريل 2021، على ثالث اتفاقيات-إطار تخص تعميم 
والعاملين  المهنيين  لفئات  المرض  اإلجباري عن  التأمين 
المستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطًا 

حرا. 

بالمغرب،  االجتماعية  الحماية  تعميم  مواكبة  أجل  ومن 
يكرس  الذي  الصحة  قطاع  إطالق ورش هام إلصالح  تم 
حكامة جديدة للقطاع من خالل إحداث هيئات التدبير 
المندمج  للتقنين  العليا  الهيئة  في  المتمثلة  والحكامة 
والمجموعات  للصحة  الجهوية  والوكاالت  للصحة 
تعزيز  إلى  أيضا،  اإلصالح  هذا  ويهدف  الترابية.  الصحية 
الطبية  والكفاءات  الخبرات  وجلب  األجنبي  االستثمار 
التحتية  البنية  تطوير  جهة،  من  يضمن،  بما  األجنبية 
الطبية  الكفاءات  تحفيز  أخرى،  جهة  ومن  الصحية، 
بالمغرب.  واالستقرار  للعمل  بالخارج  المقيمة  المغربية 
كما يتوخى هذا اإلصالح تأهيل العرض الصحي، خصوصا 
الطبي  البرنامج  أجرأة  خالل  من  الجهوي،  الصعيد  على 
مع  العالجات،  مسلك  احترام  إلزامية  وإقرار  الجهوي، 
المؤسسات الصحية. ويسمح إحداث  العمل على تأهيل 
كل  واستغالل  ومعالجة  بجمع  مندمج،  معلوماتي  نظام 
بما  الصحية  بالمنظومة  الخاصة  األساسية  المعلومات 
الحماية  إنجاح ورش إصالح  أن  الخاص. كما  القطاع  فيه 
السجل  بتحقيق مشروع  وثيق  بشكل  مرتبط  االجتماعية 
هذا  في  للسكان.  الوطني  والسجل  الموحد  االجتماعي 
اإلطار، صادق مجلس الحكومة، بتاريخ 20 أبريل 2021، 
بتطبيق  الخاص   792-20-2 رقم  مرسوم  مشروع  على 
استهداف  بمنظومة  المتعلق   18.72 رقم  القانون 
وبإحداث  االجتماعي  الدعم  برامج  من  المستفيدين 
تدبير  مهامها  من  والتي  للسجالت  الوطنية  الوكالة 

الموحد. االجتماعي  والسجل  للسكان  الوطني  السجل 
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وتعزيز  الصمود  على  الترابية  المجاالت  قدرة  دعم 
االستدامة

تحديًا  يشكل  المتقدمة  للجهوية  الفعلي  التنفيذ  يزال  ال 
جعل  أجل  من  مواجهته  المغرب  على  يجب  كبيرا 
ومصدرا  الوطنية  الثروة  لخلق  قاعدة  الترابية  مجاالته 
أن  غير  والمستدامة.  والمتوازنة  الشاملة  للتنمية 
تكن  لم  الجهوي  المستوى  على  المسجلة  النمو  دينامية 
الثروة  لتركيز  نظرا  المجالية،  التفاوتات  لتصحيح  كافية 
تستحوذ  حيث  الجهات،  من  قليل  عدد  في  الوطنية 
الناتج  من   %68,4 من  أكثر  على  جهة   12 بين  من   4
األمر  ويتعلق  و2020.   2019 سنتي  بين  الخام  الداخلي 
الرباط-سال-القنيطرة  وجهة  البيضاء-سطات  الدار  بجهة 

فاس-مكناس.  جهة  ثم  الحسيمة  تطوان-  وطنجة- 

حاجة  هناك  أن  الخالصات،  هذه  خالل  من  ويتبين 
دور  واعتماد  للجهات  التنافسية  اإلمكانات  تعزيز  إلى 
السياسات  لصياغة  كفضاءات  الترابية  للمجاالت  جديد 
من  ومتكامل.  فعال  بشكل  لتنزيلها  وأماكن  العمومية 

أفق  في  استراتيجية،  دعامات  تحديد  تم  ذلك،  أجل 
وجعلها  الجهويين  للفاعلين  العملية  القدرات  تعزيز 
النموذج  الذي يستهدفه  الهيكلي  التحول  لتسريع  قاطرة 
على  الدعامات،  هذه  وتتجلى  الجديد.  التنموي 
كبيًرا  هامًشا  توفر  مجالية  حكامة  ضمان  في  الخصوص، 
استمرارية  وضمان  وتنويع  الجهوي،  المحيط  في  للعمل 
وتعزيز  دعم  وكذا  الترابية،  للجماعات  المالية  الموارد 
نفس  في  الترابية.  المجاالت  لفائدة  البشرية  الكفاءات 
توصيات  الجديد  التنموي  النموذج  يتضمن  السياق، 
ذات  مدن  إنشاء  قصد  وعملية  استراتيجية  وتوجهات 
المواطنين،  تلبية حاجيات  مناعة، ودامجة، وقادرة على 
أمام  الصمود  على  الترابية  المجاالت  قدرة  ودعم 
وحماية  البيئية  االستدامة  بتعزيز  المناخية  التغيرات 
الوطني  الطاقي  األمن  ودعم  الطبيعية،  الموارد 
مع  يتماشى  وتنافسي  منيع  طاقي  لنموذج  والتأسيس 
على  الحفاظ  وكذا  الجديدة،  العالمية  البيئية  األنظمة 

استمراريتها.  وضمان  وتحسينها  المائية  الموارد 

دعامات التحول لتجسيد طموحات النموذج التنموي الجديد

اإلدارة  أداء  في ضعف  المغرب  تقدم  تعيق  التي  المشاكل  إحدى  تكمن  الملكية،  الخطب  من  العديد  في  ورد  كما 
يدعو  االختالالت،  لهذه  موضوعية  إجابات  تقديم  وألجل  المقدمة.  الخدمات  وجودة  الحكامة  حيث  من  العمومية 
خدمة  في  والشفافية،  والنزاهة  بالفعالية  موسومة  إدارة  تتوخى  عميقة  تدابير  وضع  إلى  الجديد  التنموي  النموذج 
ذلك  ويتطلب  للتجاوزات.  فعالة  معالجة  مع  عالية  ذات جودة  قرب، خدمات  عــن  تقدم،  وأن  والمقاولة،  المواطن 
التوفر على جهاز إداري مجدد، ال سيما فيما يتعلق باإلدارة العليا، وكذا بالمؤسسات والمقاوالت العمومية االستراتيجية، 
وكذلك من خالل موارد بشرية محفزة وذات كفاءة عالية تشتغل ضمن وظيفة عمومية قادرة على تنفيذ السياسات 
النموذج  تضمنها  التي  االستراتيجية  التوجهات  تهدف  الصدد،  هذا  في  اإلداري.  الالتمركز  دينامية  وتدعيم  العمومية 
إدارة ذات كفاءة ومبادرة، مسؤولة وموجهة نحو جودة  استقالليتها، وجعلها  اإلدارة وضمان  تقوية  الجديد  التنموي 
اإلدارة  في  الداخلي  التدبير  مساطر  بتبسيط  تتسم  المواطن،  خدمة  في  جودة  وذات  نزيهة  وإدارة  والنتائج،  األداء 

والمؤسسات العمومية، وتعتمد على مساطر إدارية مبسطة، مرقمنة وشفافة.

رافعة  وجعلها  ترسيخها  مبكر،  وقت  في  المغرب،  اختار  الرقمية،  التكنولوجيات  تتيحها  التي  الفرص  إلى  وبالنظر 
كما  الماضي.  العقد  خالل  والبرامج  االستراتيجيات  من  العديد  اعتمد  حيث  االقتصادية  التنافسية  وللقدرة  للتنمية 
كرست األزمة الصحية أهمية التكنولوجيا الرقمية مع االستخدام المكثف للعمل والتعليم عن بعد والتجارة اإللكترونية 
لهذه  وإدراكا  الهشة.  االجتماعية  الفئات  لصالح  الدولة  تدفعها  التي  المباشرة  النقدية  للتحويالت  المهمة  والتدفقات 
األهمية، كرس النموذج التنموي الجديد مكانا بارزا للتكنولوجيات الرقمية كرافعة للتغيير بهدف تسريع تنفيذ العديد 
اإلدارية  للخدمات  المتكافئ  الولوج  تحفز  التي  تلك  الخصوص،  وجه  على  منها  نذكر  المقترحة،  التحول  أوراش  من 
)الخدمات اإللكترونية( وكذا التعليم والخدمات الصحية، وتلك التي تعزز اإلدماج االقتصادي والمالي للساكنة القروية 
مدعومة  جديدة،  رقمية  استراتيجية  اعتماد  الضروري  من  بات  ناجح،  رقمي  انتقال  أسس  إرساء  أجل  ومن  والهشة. 
البيانات  حماية  وتعزيز  الرقمي  لالنتقال  والقانوني  التنظيمي  اإلطار  تأهيل  إعادة  على  والعمل  فعال،  تقنيني  بإطار 
المطلوبة  المهارات  وتطوير  رقمي،  تهيئة  مخطط  ووضع  الرقمية  التحتية  البنية  إنجـاز  وتسريع  اإللكتروني،  واألمن 
في الرقميات، وتسريع االنتقال الرقمي للمقاوالت واإلدارة، وكذا تطوير خدمات ومحتويات رقمية جديدة تتالءم مع 

الخصائص الوطنية ودعم تطوير الشركات الناشئة.
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التنموي  النموذج  تمويل  خدمة  في  الميزاناتي  المجال 
الجديد

العقدين  خالل  العمومية  المالية  وضعية  تميزت 
العموم  على  اتسمت  متباينة  بتطورات  الماضيين 
توقف  التحسن  هذا  أن  إال  الميزانية.  عجز  بتقليص 
جراء   ،2020 سنة  خالل  االقتصادي،  الركود  نتيجة 
كوفيد-19.  بوباء  المرتبطة  الصحية  األزمة  تداعيات 
العشرين  مدى  على  العادية  الموارد  تطور  عرف  فقد 
الظرفية  توجهات  نتيجة  متباينة  تغيرات  المنصرمة  سنة 
االقتصادية مع تباطؤ هذه الموارد خالل العقد الماضي. 
من  العادية  الموارد  ارتفاع  األولى  العشرية  عرفت  فقد 
2000 إلى %26  الخام سنة  الداخلي  الناتج  19,7% من 
من  الرغم  وعلى   .2008 سنة  الخام  الداخلي  الناتج  من 
المتخذة منذ سنة 2013،  الميزاناتي  التوطيد  مجهودات 
من   %21 إلى  لتصل  انخفاضها  العادية  الموارد  واصلت 
الناتج الداخلي الخام سنة 2020 نتيجة انكماش النشاط 

الصحية.  باألزمة  المرتبط  االقتصادي 

الجماعات  احتساب  الجبائية )دون  الموارد  وفيما يخص 
 ،2020 سنة  خالل   %6,5 بنسبة  تقلصت  فقد  الترابية(، 
بنسبة  الدخل  على  الضريبة  موارد  تراجعت  حيث 
بنسبة  المضافة  القيمة  على  الضريبة  وموارد   ،%6,5
بنسبة  االستهالك  على  الداخلية  الضريبة  وموارد   ،%8,9
الشركات،  على  الضريبة  موارد  سجلت  كما   .%8,4
 ،2019 سنة  المحققة  الشركات  بنتائج  أساسا  المتعلقة 
مع  وموازاة   .2020 سنة   %0,2 بنسبة  طفيًفا  تراجعا 
 %2,9 بنسبة  الجمركية  الرسوم  موارد  تراجعت  ذلك، 
الخاضعة  الواردات  انخفاض  نتيجة   ،2019 بسنة  مقارنة 
رسوم  موارد  انخفضت  المنحى،  نفس  وعلى  للضريبة. 
تراجعت  بالموازاة،   .%11,4 بنسبة  والتنبر  التسجيل 
 %25,2 بنسبة   ،2020 سنة  خالل  الجبائية،  غير  الموارد 
لتمثل 2,5% من الناتج الداخلي الخام مقابل 2,9% في 
 .2000 سنة  منذ  الخام  الداخلي  الناتج  من  المتوسط 
المقاوالت  عائدات  تراجع  إلى  التطور  هذا  ويعزى 
المتعلقة  االستثنائية  واإليرادات  العمومية،  والمؤسسات 
بالمنح، بما في ذلك الهبات، باإلضافة إلى عدم تسجيل 

أي عملية خوصصة خالل سنة 2020.

متواصال  نموا  عرفت  فقد  الدولة،  بنفقات  يتعلق  وفيما 
النفقات  ارتفعت  المنصرمين، حيث  العقدين  على مدى 
و2012،   2000 بين  المتوسط  في   %8,4 بنسبة  العادية 
بالتحويالت  المتعلقة  االستثنائية  النفقات  نتيجة 
بالحوار  المرتبطة  والنفقات  المقاصة  ونفقات  والدعم 
سنة  من  وابتداء  الجفاف.  مكافحة  وببرامج  االجتماعي 
للحد  اإلجراءات  من  مجموعة  الحكومة  اتخذت   ،2013
التحويالت  وترشيد  المقاصة  نفقات  في  الزيادة  من 
المخصصة للمقاوالت والمؤسسات العمومية، مما ساهم 
إلى  العادية  النفقات  نمو  معدل  متوسط  خفض  في 
1,1% ما بين 2013 و2019. وخالل سنة 2020، في ظل 
بحوالي  العادية  النفقات  ارتفعت  االستثنائية،  الظرفية 
السلع  نفقات  ارتفاع  نتيجة   ،2019 بسنة  مقارنة   ،%3,4
النفقات  من   %82,4 لتشكل   %5,1 بنحو  والخدمات 
كما   .%15,8 بنسبة  المقاصة  نفقات  وتراجع  العادية، 
الداخلي  الناتج  إلى  نسبة  الخزينة  دين  فوائد  سجلت 
 %4,5 مقابل   ،2020 سنة   %2,5 بنسبة  انخفاضا  الخام 
الدين  معدل  ارتفاع  من  الرغم  على  وذلك   ،2000 سنة 

الماضي. العقد  خالل 

ارتفعا  سجلت  فقد  االستثمار،  نفقات  مستوى  على  أما 
من   %6,2 لتبلغ  و2009،   2000 سنتي  بين  ما  ملحوظا، 
سنة  من  وانطالقا   .2009 سنة  الخام  الداخلي  الناتج 
 %6 حدود  في  النفقات  هذه  مستوى  استقر   ،2010
الفترة  خالل  الخام،  الداخلي  الناتج  من  المتوسط  في 
إلى  لتصل   %18,8 بنحو  ارتفعت  كما   .2019-2010
 %7,9 بنسبة  أي   ،2020 سنة  خالل  درهم  مليار   85,9
النفقات،  هذه  وتشمل  الخام.  الداخلي  الناتج  من 
 15 مبلغ  إلى  باإلضافة  للدولة  التقليدية  االستثمارات 
لالستثمار،  السادس  محمد  صندوق  لفائدة  درهم  مليار 
استراتيجية تمويل اإلقالع  والذي سيلعب دورا مهما في 

األزمة. بعد  لما  االقتصادي 
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تطور الموارد الجبائية ما بين 2000 و2020

تطور الموارد العادية ما بين 2000 و2020 

والمالية االقتصاد  وزارة  المصدر: 

والمالية االقتصاد  وزارة  المصدر: 
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الميزانية،  عجز  تفاقم  التطورات،  هذه  إلى  وبالنظر 
خالل سنة 2020، ليصل إلى -7,6% من الناتج الداخلي 
األزمة  تداعيات  لمواجهة  المتخذة  التدابير  نتيجة  الخام 

كوفيد-19. بجائحة  المرتبطة  الصحية 

من  تخلو  ال  العمومية  للمالية  األخيرة  التطورات  إن 
الميزانية  مستوى  على  المتاحة  الهوامش  على  إكراهات 
العامة للدولة، والتي تظل ضرورية على المدى القصير، 
المتوسط  المدى  وعلى  االقتصادي.  االنتعاش  لدعم 
مستوى  على  إضافية  هوامش  توفير  يجب  والطويل، 
الماكرواقتصادية  التوازنات  توطيد  لضمان  الميزانية 
التنموي  النموذج  لتنزيل  الالزمة  التمويالت  وتوفير 

الجديد.

لتمويل  تعبئتها  يمكن  التي  الجبائية  لإلمكانات  وبالنظر 
تفعيل  في  الشروع  تم  الجديد،  التنموي  النموذج 
التدابير  من  مجموعة  خالل  من  الجبائي  اإلصالح 
2020 و2021   لسنتي  المالية  قوانين  إطار  في  المتخذة 
الثالثة  الوطنية  المناظرة  توصيات  عن  انبثقت  والتي 
السياق،  هذا  في   .2019 سنة  المنعقدة  الجبايات  حول 

المصادقة  تمت  السامية،  الملكية  للتوجيهات  وتطبيقاً 
باإلصالح  المتعلق   19-69 رقم  اإلطار  القانون  على 
إلى  القانون  هذا  ويهدف   .2021 سنة  خالل  الجبائي 
تحديد اإلطار المرجعي الذي تستند عليه سياسة الدولة 
بشأن اإلصالح الجبائي وتأسيس نظام جبائي فعال وعادل 
اإلمكانات  جميع  تعبئة  من  يمكن  ومتوازن،  ومنصف 
التنمية  وتعزيز  العمومية  السياسات  لتمويل  الضريبية 

االجتماعي. والتماسك  االندماج  وتحقيق  االقتصادية 

المغرب في عدة إصالحات  انخرط  إلى ذلك،  وباإلضافة 
لتنزيل  الضروري  الميزاناتي  المجال  تحرير  أجل  من 
النموذج التنموي الجديد. ويتعلق األمر، على الخصوص، 
المالية،  لقانون  التنظيمي  القانون  تفعيل  بمواصلة 
الدولة  دور  وتجويد  المقاصة،  نظام  إصالح  ومواصلة 
وإحداث  العمومية،  والمقاوالت  المؤسسات  إصالح  عبر 
الدولة  لمساهمات  االستراتيجي  للتدبير  الوطنية  الوكالة 

العمومية... والمقاوالت  المؤسسات  أداء  ومواكبة 

الملكية  التوجيهات  إلى  واستنادا  السياق،  هذا  وفق 
مشروع  يرتكز  الحكومي،  البرنامج  والتزامات  السامية 
قانون المالية لسنة 2022 على اإلجراءات ذات األولوية 
الوطني  االقتصاد  إنعاش  أسس  توطيد  إلى  الهادفة 
الحماية  تعميم  في  والتقدم  اإلدماج  آليات  وتعزيز 
القطاع  وإصالح  البشري  الرأسمال  وتقوية  االجتماعية 

الحكامة. آليات  وتعزيز  العام 

 ،2022 لسنة  المالية  قانون  مشروع  إعداد  إطار  وفي 
بانتعاش   2021 سنة  الوطني  االقتصاد  ينهي  أن  يتوقع 
بنسبة  الثابتة  باألسعار  الخام  الداخلي  الناتج  في 
الخام  الداخلي  الناتج  سيمكن  االنتعاش  هذا   .%5,6
قبل  المسجل  المستوى  من   %99 حوالي  استرجاع  من 
المستوى  من  أقل  سيبقى  ولكنه  كوفيد-19،  جائحة 
نمو  يستمر  أن  ويتوقع  األزمة.  قبل  ما  لمساره  الموافق 
االقتصاد الوطني خالل سنة 2022، ولكن بوتيرة أقل من 
الفرضيات  بناًء على   ،%3,2 بمعدل   ،2021 نظيرتها سنة 
سعر  كمتوسط  للبرميل  دوالر   68 قبيل  من  المعتمدة، 
نفط برنت في سنتي 2021 و2022، وسعر صرف األورو 
و2022،   2021 سنتي  خالل   1,21 في  الدوالر  مقابل 
)مع  المغرب  إلى  الموجه  الخارجي  الطلب  وزيادة 
 2021 سنة   %7,7 بنسبة  ومشتقاته(  الفوسفاط  استثناء 
الخصوص  وجه  على  ذلك  ويرجع   .2022 سنة  و%6,7 
بنسبة  الفالحية  غير  المضافة  القيمة  في  التحسن  إلى 
الفالحية  المضافة  القيمة  تنخفض  أن  ويتوقع   .%3,7
تحقيق  فرضية  أساس  على   ،%0,7 بنسبة  طفيف  بشكل 
قنطار  مليون   80 قدره  الحبوب  من  متوسط  محصول 

السابقة.  السنة  قنطار في  مليون   103,2 بعد 

على  استنادا  الميزانية،  عجز  يبلغ  أن  المتوقع  ومن 
المالية  للسنة  والنفقات  للموارد  المتوقعة  التطورات 
2022، ما يقارب 72,6 مليار درهم بما يعادل 5,9% من 
مقارنة   نقطة   0,3 بتراجع ب  أي  الخام،  الداخلي  الناتج 

.2021 لسنة  المالية  قانون  توقعات  مع 
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العادية بين 2000 و2020 النفقات  تطور 

تطور نفقات االستثمار بين 2000 و2020

الميزانية رصيد  تطور 

المالية والتوقعات  الدراسات  مديرية  المصدر: 

والمالية االقتصاد  وزارة  المصدر: 

والمالية االقتصاد  وزارة  المصدر: 

والمالية االقتصاد  وزارة  المصدر: 
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من  للبالد،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  عملية  في  رئيسيا  فاعال  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  قطاع  يعتبر 
في  ودوره  العمومية  والخدمات  التحتية  البنيات  وتطوير  االستراتيجية  االستثمارات  في  المتعددة  إسهاماته  خالل 
إشعاع المغرب على الصعيدين الجهوي والدولي. وهو قطاع استراتيجي يحظى باهتمام مستمر ومتزايد من طرف 
السلطات العمومية. وقد تلقى هذا القطاع دفعة قوية عقب خطاب العرش 2020 والتقرير حول النموذج التنموي 

الجديدي. 

تطبيقا للتعليمات الملكية السامية المتضمنة في خطاب 
الملكي  الخطاب  وفي   2020 يوليوز   29 بتاريخ  العرش 
وخالل   2020 أكتوبر   9 بتاريخ  البرلمان  إلى  الموجه 
عرف   ،2020 أكتوبر   14 في  المنعقد  الوزاري  المجلس 
برنامج  إطالق  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  قطاع 
لحكامة وتدبير  إصالح عميق يضع أسس مقاربة جديدة 
المحاور  خالل  من  وذلك  المؤسسات،  هذه  ومراقبة 

التالية:

والمتوازنة  الجوهرية  والمراجعة  العميق  اإلصالح   •
العام؛ للقطاع 

االستراتيجي  التدبير  مهمتها  وطنية  وكالة  إحداث   •
المؤسسات  أداء  نجاعة  وتتبع  الدولة  لمساهمات 

العمومية؛ والمقاوالت 

كركيزة  لالستثمار  السادس  محمد  صندوق  إحداث   •
أساسية في تمويل خطة اإلنعاش االقتصادي للبالد.  

التنموي  النموذج  حول  التقرير  حث  أخرى،  جهة  من 
الخاصة  اللجنة  طرف  من  إعداده  تم  الذي  الجديد، 
بالنموذج التنموي وعرضه على أنظار جاللة الملك بتاريخ 
على  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات   ،2021 ماي   25
التي  اإلصالحات  دينامية  مواكبة  بغية  جهودها  مضاعفة 

انخرطت فيها بالدنا.

السياسة  مراجعة  ورش  بتسريع  كذلك،  يوصي  التقرير 
الوطنية  الوكالة  تفعيل  خالل  من  للدولة  المساهماتية 
للتدبير االستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء 
المؤسسات والمقاوالت العمومية وإعادة هيكلة المحفظة 
إصالح  في  والشروع  قيادتها  ضبط  أجل  من  العمومية 
عدد من القطاعات األساسية )الطاقة والماء واللوجستيك 
والقطاع المالي...( بغية ضمان جودة الخدمات المقدمة 
للمواطنين بأقل تكلفة وتعزيز تنافسية النسيج اإلنتاجي. 

الملك تعليماته للحكومة  وفي هذا الصدد، أعطى جاللة 
ومختلف الفاعلين والمؤسسات، كل في مجال اختصاصه، 

تنفيذ  في  الفعالة  والمساهمة  المشاركة  أجل  من 
التوصيات الوجيهة التي وردت في تقرير اللجنة الخاصة 

التنموي. بالنموذج 

قامت  السامية،  الملكية  التوجيهات  تنزيل  إطار  وفي 
الحكومة بإعداد النصوص التالية المرتبطة بالقطاع العام:

محمد  صندوق  بإحداث  القاضي   76-20 رقم  القانون   •
الرسمية  بالجريدة  نشره  تم  والذي  لالستثمار  السادس 

بتاريخ 11 يناير 2021؛

القانون-اإلطار رقم 50.21 المتعلق بإصالح المؤسسات   •
والمقاوالت العمومية والذي تم نشره بالجريدة الرسمية 

بتاريخ 26 يوليوز 2021؛

الوطنية  الوكالة  بإحداث  القاضي   82.20 رقم  القانون   •
نجاعة  وتتبع  الدولة  لمساهمات  االستراتيجي  للتدبير 
أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية والذي تم نشره 

كذلك بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 يوليوز 2021.

منشور  خالل  من  الحث  تم  قد  أنه  إلى  اإلشارة  وتجذر 
غشت   9 بتاريخ  الصادر   14/2021 رقم  الحكومة  رئيس 
رقم  والمالية  باالقتصاد  المكلف  الوزير  ومنشور   2021
1509 بتاريخ 24 شتنبر 2021 على مواصلة الجهود التي 
وتوطيد  كوفيد-19،  أزمة  آثار  من  التخفيف  شأنها  من 
القطاع  تنزيل إصالح  البالد وتسريع  اقتصاد  إنعاش  أسس 
االجتماعية  الحماية  اإلدماج وتعميم  آليات  العام وتعزيز 
إضفاء  على  التأكيد  تم  كما  البشري.  الرأسمال  وتقوية 
وتحسين  المنتجة  القطاعات  على  الدينامية  من  المزيد 
أدائها والرفع من قدرتها على خلق القيمة المضافة، خاصة 
والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  عقود  خالل  من 

موازاة مع تفعيل صندوق محمد السادس لالستثمار.

مكونات وأداء المحفظة العمومية

العمومية المحفظة  مكونات 

بلغ عدد الهيئات المكونة للمحفظة العمومية، حتى نهاية 
ومقاولة  مؤسسة   269 مجموعه  ما   ،2021 غشت  شهر 

العمومية: والمقاوالت  المؤسسات  التقرير حول 
القطاعات  إصالح  أجل  من  المحفظة  هيكلة  إعادة 

األساسية

المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 
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أحدثه. الذي  القانون  المالي يسمى مؤسسة عمومية بموجب  القانونية واالستقالل  بالشخصية  يتمتع  العام  للقانون  األمر بشخص معنوي خاضع  يتعلق      01

الدولة رأسمالها مباشرة كليا أو جزئيا. التي تملك  القانون الخاص  02    يتعلق األمر بشركات 

االجتماعي للضمان  الوطني  للتقاعد والصندوق  المغربي  الصندوق  نتائج  03    دون احتساب 

عمومية تنشط في قطاعات استراتيجية ومتنوعة لالقتصاد 
الوطني. وتتوزع هذه الهيئات على الشكل التالي:

• 225 مؤسسة عمومية1؛

• 44 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة2.

والمقاوالت  المؤسسات  بعض  تمتلك  ذلك،  إلى  باإلضافة 
أو  التابعة  الشركات  من   498 مجموعه  ما  العمومية 

المساهمات، منها 54% تمتلكها باألغلبية.

وهو  مساهمة،  شركة   21 الترابية  الجماعات  تمتلك  كما 
نفس العدد المسجل خالل العامين الماضيين.

والمقاوالت  للمؤسسات  والمالية  االقتصادية  المؤشرات 
العمومية

العمومية،  المؤسسات والمقاوالت  فيما يخص أداء قطاع 
وفي ظل استمرار الجائحة وتبعاتها، عرف رقم المعامالت 
بحوالي  انخفاضا   ،2020 سنة  خالل  للقطاع،  اإلجمالي 
7% بتراجعه من 252.988 مليون درهم سنة 2019 إلى 
القيمة  سجلت  كما   .2020 سنة  درهم  مليون   235.713
المضافة انخفاضا نسبته 19%، حيث انتقلت من 84.778 
68.774 مليون درهم سنة  إلى   2019 مليون درهم سنة 
سنة  للقطاع،  اإليجابية3  االستغالل  نتائج  وبلغت   .2020
بانخفاض  أي  درهم،  مليون   15.924 يناهز  ما   ،2020
نتائج  2019، في حين سجلت  بسنة  قيمته 26% مقارنة 
من  لتنتقل   %120 بنسبة  تدهورا  السلبية  االستغالل 

7.051 مليون درهم إلى 15.521 مليون درهم.

مليون   9.430 اإليجابية  الصافية  النتائج  سجلت  وقد 
في   ،2019 بسنة  مقارنة   %13 قيمته  بتراجع  أي  درهم، 
بنسبة  السلبية  الصافية  النتائج  وضعية  تفاقمت  حين 
إلى   2019 سنة  درهم  مليون   4.112 من  لتنتقل   ،%276

15.474 مليون درهم سنة 2020.

العمومية المؤسسات والمقاوالت  استثمارات 

بلغت استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية خالل 
مسجلة  درهم،  مليون   59.033 مجموعه  ما   2020 سنة 
مقارنة   %17 قدره  تراجع  مع   %84 بلغت  إنجاز  نسبة 
بأداء سنة 2019 )71.175 مليون درهم(. كما تم تحيين 
توقعات استثمار المؤسسات والمقاوالت العمومية برسم 
ارتفاعا  مسجلة  درهم،  مليون   84.075 لتبلغ   2021 سنة 
هذا  نتج  وقد  األولية.  بالتوقعات  مقارنة   %3 نسبته 
للجان  آجال  المنعقدة  االجتماعات  أشغال  عن  التحيين 

العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  ميزانيات  مناقشة 
بعين  أخذت  والتي  الهيئات  لهذه  التداولية  واألجهزة 
االعتبار التوقعات المرتبطة بتطور جائحة كوفيد-19 خالل 
سنة 2021. أما فيما يخص سنوات 2022 و2023 و2024، 
فمن المنتظر أن تبلغ استثمارات المؤسسات والمقاوالت 
العمومية ما يناهز 92.125 مليون درهم و83.759 مليون 

درهم و73.902 مليون درهم، على التوالي.

والمقاوالت  والمؤسسات  الدولة  بين  المالية  العالقات 
العمومية

المالية  العالقات  ترشيد  إلى  الرامية  الجهود  مواصلة  تتم 
إطار  في  العمومية  والمقاوالت  والمؤسسات  الدولة  بين 
األرباح  عائدات  سجلت  حيث  للقطاع،  الشامل  اإلصالح 
العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  من  المتأتية  والموارد 
ما قدره 9.717 مليون درهم سنة 2020، في حين بلغت 
مليون درهم دون   11.118 قدره  ما   2021 توقعات سنة 
احتساب توقعات موارد تفويت األصول ما بين المؤسسات 
وعائدات  درهم(  مليون   6.000( العمومية  والمقاوالت 

الخوصصة )4.000 مليون درهم(.

المؤسسات  من  المتأتية  الموارد  إنجازات  بلغت  وقد 
ما   ،2021 غشت  شهر  متم  حتى  العمومية  والمقاوالت 
اختتام  توقعات  تناهز  بينما  مليون درهم،   12.204 قدره 
مليون درهم   10.959 منها  مليون درهم،   16.374 السنة 
برسم عائدات األرباح والمساهمات و5.415 مليون درهم 
باألساس عملية تفويت  التي تخص  برسم تفويت األصول 
الموانئ )مرسى  الدولة في رأسمال شركة استغالل  حصة 
المغرب( لفائدة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط. وتجدر 
اإلشارة إلى أنه بالنظر إلى وضعية السوق المالي ال يُتوقع 

إنجاز أية عملية خوصصة خالل سنة 2021.

األرباح  لعائدات  بالنسبة   2022 سنة  توقعات  وتبلغ 
العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  من  المتأتية  والموارد 
مليون   8.000 مبلغ  إلى  إضافة  درهم  مليون   10.985
درهم برسم الموارد المتوقعة من عمليات تفويت األصول 
)3.000 مليون درهم( وعمليات الخوصصة )5.000 مليون 

درهم(.

المؤسسات  لفائدة  الدولة  إعانات  يخص  فيما  أما 
ما  بلغت  فقد   ،2020 سنة  برسم  العمومية  والمقاوالت 
للتسيير   %63 منها  ُخصص  درهم،  مليون   33.213 قيمته 
تبلغ  فيما  المال،  رأس  في  للزيادة  و%5  للتجهيز  و%32 
مليون   41.202 قدره  ما   2021 لسنة  المحينة  التوقعات 

درهم، تم إنجاز 61% منها عند متم غشت 2021.
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تحويل   2021 سنة  خالل  تم  المقاولة،  بدعم  وعالقة 
تحت  مساهمة  شركة  إلى  للضمان  المركزي  الصندوق 
مما  المقاولة«،  وتمويل  للضمان  الوطنية  »الشركة  إسم 
سيتيح تحديث اإلطار القانوني والحكامة المنظمين لهذه 
خدمات  عرض  لضمان  الالزمة  المرونة  وتوفير  المؤسسة 
وظروف  وضعيات  تعدد  االعتبار  بعين  يأخذ  مالئمة 
وأدوات  اآلليات  تنويع  طريق  عن  وذلك  المقاوالت 

والضمان.  التمويل 

المؤسسات  تساهم  الفالحي،  القطاع  يخص  وفيما 
بشكل  القطاع  هذا  في  المتدخلة  العمومية  والمقاوالت 
الفالحية  التنمية  الستراتيجية  األمثل  التنزيل  في  مكثف 
مخطط  إطار  في   2008 سنة  انطالقتها  إعطاء  تم  التي 
متم  حتى  المخطط  هذا  وتبرز حصيلة  األخضر.  المغرب 
سنة 2018 إنجازات فاقت األهداف المسطرة، حيث بلغ 
النمو السنوي للناتج الداخلي الخام الفالحي نسبة %5,25 
الغذائية  والصناعة  الفالحة  قطاع  صادرات  وارتفعت 
لتصل إلى 62.546 مليون درهم سنة 2020 والتي شكلت 
وسيعرف  السنة.  الصعبة خالل هذه  للعملة  مصدر  ثاني 
سنة  بداية  إطالق  بعد  جديدة  وتحديات  آفاقا  القطاع 
األخضر                  الجيل  الجديدة«  الفالحية  االستراتيجية   ،2020
تتعلق  أساسيتين  ترتكز على دعامتين  والتي   2030-2020
األولى بالعناية بالعنصر البشري فيما تهم الثانية استدامة 

التنمية الفالحية.

القطاع  انتعاش  تسريع  أجل  ومن  أخرى،  جهة  ومن 
للسياحة  المغربي  الوطني  المكتب  قام  السياحي، 
وذلك  الرئيسية،  األسواق  الستهداف  استراتيجيته  بتوجيه 
المغرب  لعالمة  والترويج  للتواصل  حمالت  إطالق  عبر 
العموميين  المنظمين  مع  التعاقد  آلية  على  باالعتماد 

السياحية. للرحالت 

تمكين  وبغية  السمعي-البصري،  بالقطاع  يرتبط  وفيما 
بالدنا من قطب سمعي-بصري عمومي قادر على مواكبة 
عالية  بنجاعة  ومتسم  أفضل  نحو  على  الوطنية  القضايا 
نموذج  إرساء  بهدف  والتآزر  التكامل  تعزيز  على  تنبني 
متوازن ومستدام، تم في ماي 2021 إعطاء انطالقة إصالح 
عمومية  قابضة  شركة  حول  يتمحور  جديد  مؤسساتي 
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  الشركة  فيها  تمتلك  للتلفزة 
واإلنتاجات  الدراسات  شركة  من  كل  رأسمال  من   %100
البصرية )صورياد دوزيم( وميدي- 1 تيفي. كما  السمعية 

سيتم في مرحلة ثانية ضم فاعلين آخرين. 

الفوسفاط  قطاع  أن  التوقعات  تفرز  أخرى،  جهة  من 
إلى  يؤدي  متواصال  نموا  المقبلة  السنوات  في  سيعرف 
تعزيز  في  ستساهم  والتي  للصادرات  متواصل  ارتفاع 
بفضل  للفوسفاط  الشريف  للمجمع  الريادي  الدور 
من  مكنت  والتي   2009 سنة  منذ  المتبعة  استراتيجيته 
تعزيز القدرات اإلنتاجية وتنويع سلة المنتجات المقدمة 

التطور  خدمة  في  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات 
االقتصادي واالجتماعي للبالد

تواصل المؤسسات والمقاوالت العمومية إنجاز مخططات 
تنميتها بهدف تحسين جودة الخدمات للمرتفقين وتطوير 
التنافسية  القدرة  لتعزيز  الضرورية  التحتية  البنيات 
الربط بين  الوطني وتعزيز  للنسيج االقتصادي  واإلنتاجية 
وتقليص  االستثمارات  الترابية وتحسين جاذبية  المجاالت 
لتسريع  الالزم  الدعم  وتقديم  اإلنتاج  عوامل  تكاليف 

إنعاش االقتصاد الوطني.

في هذا الصدد، وفيما يخص التغطية االجتماعية، أعطى 
الورش  إطالق  أجل  من  السامية  تعليماته  الملك  جاللة 
الحماية االجتماعية  المتعلق بتسريع تعميم  االستراتيجي 
لفائدة  الصحية  التغطية  بهدف ضمان  المواطنين  لعموم 
وتعميم   2022-2021 الفترة  خالل  مستفيد  مليون   22
سن  في  طفل  ماليين   7 لفائدة  العائلية  التعويضات 
قاعدة  وتوسيع   2024-2023 الفترة  خالل  التمدرس 
المنخرطين في أنظمة التقاعد في أفق سنة 2025 لتشمل 
التعويض  من  االستفادة  تعميم  وكذا  مستفيد  ماليين   5

عن فقدان الشغل.

وفي هذا اإلطار، قام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
بوضع  االستراتيجي  الورش  هذا  وتسيير  بتدبير  المكلف 
توسيع  مع  اإلنتاج  آلية  مالءمة  إلى  يرمي  عمل  مخطط 
الخدمات  وجودة  سالسة  ضمان  بهدف  خدماته  سلة 
المقدمة وذلك موازاة مع المعايير المعتمدة في القطاع. 
البشرية  الموارد  تعزيز  خاصة  المخطط  هذا  ويهم 
وإصالح  المملكة  عبر  وكاالته  شبكة  وتوسيع  للصندوق 
إدارة  مجلس  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  المعلوماتي.  نظامه 
سيتم  الذي  المخطط  هذا  على  صادق  قد  الصندوق 
الدولة والذي  اعتماده في إطار مشروع عقد برنامج مع 

سيتم تقديمه للتوقيع فور االنتهاء من إعداده.

جاللة  موافقة  إثر  وعلى  المهني،  بالتكوين  يتعلق  فيما 
التي  الطريق  أبريل 2019 على خارطة  بتاريخ 04  الملك 
كل  في  والكفاءات  للمهن  مدينة   12 إحداث  إلى  تهدف 
جهات المملكة، فقد تم وضع أرضية مؤسساتية وقانونية 
تكلفتها اإلجمالية  تبلغ  التي  المدن  ومالية إلحداث هذه 
4.397 مليون درهم، حيث سيتم تمويلها بشكل مشترك 
الشغل  وإنعاش  المهني  التكوين  مكتب  من  كل  بين 
واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  الثاني  الحسن  وصندوق 
المشروع،  هذا  إنجازات  يخص  وفيما  والدولة.  والجهات 
والكفاءات خالل  للمهن  المتوقع تسليم ثالث مدن  فمن 
سنة 2021 في انتظار إسنادها لشركات التدبير من أجل 
والعيون  والشرق  ماسة  )سوس  استغاللها  في  الشروع 
المدن  بناء  استكمال  المقرر  ومن  الحمراء(.  الساقية 
الطريق  خارطة  في  الواردة  الشروط  احترام  مع  األخرى 

التي برمجت إنهاء إنجازها في أفق سنة 2023. 
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صناديق  على  الصندوق  سيعتمد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
معين،  قطاع  في  كل  تتدخل،  وموضوعاتية  قطاعية 
في  سيما  وال  تدخلها،  لنطاق  مالئمة  آليات  وتعتمد 
ذات  واألنشطة  واالبتكار  الصناعة  هيكلة  إعادة  مجاالت 
والمتوسطة  الصغرى  بالمقاوالت  والنهوض  الواعد  النمو 

التحتية والفالحة والسياحة. والبنيات 

االجتماع  عقد  أجل  من  االستعدادات  حاليا  وتجري  هذا، 
األول للمجلس اإلداري للصندوق والذي سيتم فيه اعتماد 
مجموعة من القرارات المتعلقة بإعطاء االنطالقة الفعلية 
الصناديق  وإرساء  بهيكلة  يتعلق  فيما  خاصة  للصندوق، 
القطاعية والموضوعاتية المنصوص عليها في القانون رقم 
وآليات  الحكامة  هيآت  استكمال  وكذا  المذكور   76.20
المالية،  المراقبة  اتفاقية  المتخصصة،  )اللجان  التدبير 

الصفقات...(. نظام 

المؤسسات  بإصالح  المتعلق   50.21 رقم  القانون-اإلطار 
العمومية والمقاوالت 

والمقاوالت  المؤسسات  قطاع  بإصالح  يتعلق  فيما 
 ،50.21 رقم  القانون-اإلطار  إصدار  إثر  وعلى  العمومية، 
والمقاوالت  المؤسسات  مع  الجارية  المشاورات  تهدف 
مندمج  برنامج  وضع  إلى  الوصية  والوزارات  العمومية 
لمشاريع اإلصالحات التي ستهم هذا القطاع، والذي سيتم 
إنجاز الشطر المستعجل منه خالل سنتي 2021 و2022.

اإلجراءات  على  بناء  المندمج  البرنامج  هذا  وسيتم وضع 
تتوخى  والتي  القانون-اإلطار،  تضمنها  التي  اإلصالحية 
المحفظة  حجم  بترشيد  تتعلق  أساسية  غايات  تحقيق 
وتسيير  حكامة  وجعل  النجاعة  وتعزيز  العمومية 
من  والحد  مهنية  أكثر  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات 
النماذج  مصداقية  وتعزيز  الدولة  ميزانية  إلى  اللجوء 
وتشجيع  العمومية  والمقاوالت  للمؤسسات  االقتصادية 
كافية  إمكانيات  ذات  كبرى  أقطاب  أو  مجموعات  بروز 
من أجل رفع تحديات المنافسة وقيادة البرامج العمومية 

للتنمية واألوراش االستراتيجية بنجاح.

المتضمنة  السامية  الملكية  للتوجيهات  وطبقا  هكذا، 
بتاريخ البرلمان  إلى  الموجه  الملكي  الخطاب  في 

إصالح  إدراج  على ضرورة  أكدت  والتي   ،2021 أكتوبر   8
قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية في سياق تفعيل 
تسريع  على  العمل  سيتم  الجديد،  التنموي  النموذج 
المشاورات من أجل وضع برنامج مندمج إلصالح القطاع، 

وذلك مراعاة لإلجراءات اإلصالحية ذات األولوية التالية:

والمقاوالت  المؤسسات  وإدماج  تجميع  عمليات   •
العمومية من أجل الرفع من النجاعة وتعزيز القدرات، 
وخصوصا تشجيع ظهور أقطاب كبرى قادرة على قيادة 
األوراش التي يتم إطالقها في إطار السياسات العمومية؛

من طرف المجمع. وهكذا انتقل رقم معامالت الصادرات 
من 48.600 مليون درهم سنة 2019 إلى 50.700 مليون 
 64.900 إلى  يصل  أن  المتوقع  ومن   2020 سنة  درهم 

مليون درهم في متم سنة 2021.

الوطني  المكتب  يواصل  الطاقة،  بقطاع  يتعلق  وفيما 
للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة 
المستدامة »مازن« إنجاز مخططات العمل الخاصة بهما 
التي  المتجددة  الطاقات  لتطوير  األولوية  تعطي  والتي 
سنة  متم  حتى  ميغاواط   3.934 اإلنتاجية  قوتها  بلغت 

2020 ممثلة 37% من مجمل الباقة الكهربائية. 

الذي  الحديدية،  السكك  قطاع  إصالح  مشروع  ويتمحور 
مؤسساتي  نموذج  اعتماد  حول   ،2018 سنة  إطالقه  تم 
وتنظيمي يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية من خالل 
البنيات  وتطوير  وتمويل  التجاري  االستغالل  بين  الفصل 
وتحسين  الخاص  القطاع  على  االنفتاح  أجل  من  التحتية 
النموذج  استدامة  على  العمل  وكذا  الخدمات  جودة 
االقتصادي والمالي لهذا القطاع بغية ضمان رؤية واضحة 
تسريع  قصد  التحتية  البنيات  تطوير  تمويل  يخص  فيما 

تهيئة المجاالت الترابية وتعزيز شبكة الربط في البالد.

والمقاوالت  المؤسسات  لقطاع  العميق  اإلصالح  تفعيل 
العمومية

إحداث وتفعيل صندوق محمد السادس لالستثمار

طبقا  لالستثمار  السادس  محمد  صندوق  إحداث  تم 
القطاعات  دعم  بهدف  السامية،  الملكية  للتوجيهات 
الكبرى  االستثمارية  المشاريع  ومواكبة  وتمويل  اإلنتاجية 
في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص في مختلف 
االقتصادي  اإلنعاش  مخطط  إطار  في  وذلك  المجاالت، 
الصحية  لألزمة  السلبية  اآلثار  من  التخفيف  إلى  الهادف 
واالقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد-19. وقد تم إحداث 
بتاريخ   76.20 القانون رقم  المصادقة على  إثر  الصندوق 
 2.21.67 التطبيقي رقم  2020 وعلى مرسومه  31 دجنبر 
بتاريخ 19 فبراير 2021 المتعلق باعتماد النظام األساسي 

للشركة وتحديد رأسمالها في 15 مليار درهم. 

وقد نص هذا القانون على إحداث صندوق محمد السادس 
تمكينه  بغرض  وذلك  المساهمة،  كشركة  لالستثمار 
والتدبير  الحكامة  مجاالت  في  الممارسات  أفضل  من 
والشفافية التي تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وباقي 
على  التوفر  من  الصندوق  تمكين  وكذا  المعنية  األطراف 
استراتيجية لتوظيف رؤوس األموال أكثر وضوحا بخصوص 
اإلقالع  يخص  فيا  الدولة  تدخل  واختيارات  أولويات 
ومكمل  للتمويل  بديل  عرض  تطوير  ومن  االقتصادي 

االقتصاديين. الفاعلين  لفائدة  للمديونية 
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للمساهمات  استراتيجي  تدبير  إرساء  أجل  من  وذلك 
العمومية التي يشرف عليها قطاع المؤسسات والمقاوالت 

العمومية.

تعزيز التفاعل بين القطاعين العام والخاص والمساهمة 
في تحسين مناخ األعمال

الرفع من فعالية تدبير المؤسسات والمقاوالت العمومية 
وتعزيز التفاعالت بين القطاعين العام والخاص

الدولة  بين  العالقات  في  التعاقد  ترسيخ  سيمكن 
لمقتضيات  طبقا  العمومية،  والمقاوالت  والمؤسسات 
القانون-اإلطار من ضبط أفضل لمقومات إصالح النموذج 
العمومية على  المقاولة  أو  للمؤسسة  والمالي  االقتصادي 
سلسلة  ضمن  المنسجم  والتموقع  المؤسساتي  المستوى 
أفضل  وتحديد  ناجعة  أعمال  مخططات  ووضع  القيمة 

لسياسة االستثمار وتطوير أساليب التدبير والحكامة.

السنوي  التقرير  على  وعالوة  األداء،  بآجال  يتعلق  وفيما 
األول لمرصد آجال األداء الذي تم نشره في ماي 2021، فقد 
تم القيام بعدة تدابير منذ سنة 2018، بما في ذلك وضع 
الناتجة  االقتصادية  األزمة  لمواجهة  استثنائية  إجراءات 
المقاوالت على  عن جائحة كوفيد-19، وبالتالي مساعدة 
ال  بالخزينة،  المرتبطة  المالية  الصعوبات  على  التغلب 
جدا،  والصغيرة  والمتوسطة  الصغرى  المقاوالت  سيما 
لتقليص  اإليجابي  التطور  على  الحفاظ  أجل  من  وذلك 

آجال أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية.

األداء  آجال  معدل  تقليص  من  الجهود  هذه  مكنت  وقد 
المتوسط من 55,9 يوما في دجنبر 2018 إلى 40,4 يوما 
النتائج،  هذه  تعزيز  وسيتم   .2021 يونيو  شهر  متم  عند 
آجال  مرصد  عن  الصادرة  التوصيات  تفعيل  عبر  خاصة 
زجرية  آليات  وضع  الخصوص  على  تروم  والتي  األداء 
بتطبيق غرامات مرتبطة بالتأخير في األداء. وتهدف هذه 
الخاص.  القطاع  األداء في  تقليص آجال  إلى  اآللية أساسا 
ومتمم  معدل  قانون  مشروع  بمقتضى  تفعيلها  وسيتم 
لمدونة التجارة والذي تمت صياغته وإدراجه في مسطرة 

المصادقة.

التنميط المحاسبي ومواكبة مهنة المحاسبة،  وفي مجال 
تتواصل الجهود الرامية على الخصوص إلى تنزيل مشروع 
تحديث  ومشروع  للمحاسبة  الوطني  المجلس  إصالح 

اإلطار المحاسبي الوطني.

لعقود  المنظم  القانوني  اإلطار  بتنزيل  يتعلق  فيما  أما 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبعد نشر القانون 
المتعلق   86.12 رقم  القانون  وتغيير  بتتميم   46.18 رقم 
 19 بتاريخ  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  بعقود 
النصوص  تنزيل  أجل  من  حاليا  العمل  يتم   ،2020 مارس 
والتي  القانون  هذا  بموجب  عليها  المنصوص  التطبيقية 

عمليات التقارب والتكامل بين المؤسسات والمقاوالت   •
أو  متقاربة  أو  مماثلة  مهام  تمارس  التي  العمومية 
النجاعة  من  والرفع  التآزر  تثمين  أجل  من  متكاملة 

وتقليص الكلفة وتحسين جودة الخدمات؛

التي  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  تصفية  تسريع   •
أصبحت مهامها متجاوزة أو التي تشكو من عجز مزمن؛

عن  االستغناء  أو  الحد  تروم  التي  اإلجراءات  تسريع   •
اللجوء إلى ميزانية الدولة؛

غير  والمساهمات  التابعة  والشركات  األصول  تفويت   •
الضرورية لممارسة المهام األساسية؛

تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا   •
إلى شركات المساهمة.

التدابير  باتخاذ  الحكومة  قامت  اإلطار،  نفس  وفي 
التطبيقية  النصوص  ووضع  تفعيل  أجل  من  الضرورية 
واآلليات المنصوص عليها في القانون-اإلطار المشار إليه 
المنصوص  الموازية  اإلصالحية  اإلجراءات  تنزيل  وتسريع 
على  تهم  والتي  القانون-اإلطار،  هذا  بموجب  عليها 
الخصوص تحسين الحكامة وتحديث المراقبة المالية من 
إرساء  وكذا  والمخاطر  النتائج  تقييم  نحو  توجيهها  خالل 
على  العمومية  والمقاوالت  للمؤسسات  تعاقدي  تنظيم 

المستوى الداخلي وفي عالقتها مع الدولة.

إحداث الوكالة الوطنية للتدبير االستراتيجي لمساهمات 
والمقاوالت  المؤسسات  أداء  نجاعة  وتتبع  الدولة 

العمومية

االستراتيجي  للتدبير  الوطنية  الوكالة  إحداث  يندرج 
المؤسسات  أداء  نجاعة  وتتبع  الدولة  لمساهمات 
األساسية  الركائز  إحدى  يعد  الذي  العمومية،  والمقاوالت 
إلصالح قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية، في إطار 
تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بمناسبة خطاب العرش 
بتاريخ 29 يوليو 2020 والخطاب الملكي السامي الموجه 

إلى البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2020.

رقم  القانون  على  التصويت  تم  فقد  اإلطار،  هذا  وفي 
للتدبير  الوطنية  الوكالة  بإحداث  المتعلق   82.20
أداء  نجاعة  ومواكبة  الدولة  لمساهمات  االستراتيجي 
يوليوز 2021  العمومية في شهر  المؤسسات والمقاوالت 
 26 بتاريخ  العربية  باللغة  الرسمية  الجريدة  في  ونشره 
 .2021 غشت   5 بتاريخ  الفرنسية  وباللغة  يوليوز2021 
ويرتبط تفعيل هذا القانون بتنصيب أجهزة إدارة وتسيير 

الوكالة )المادة 32 من القانون(.

اإلطار  تعزيز  إلى  الوطنية  الوكالة  إحداث  ويهدف 
مساهما،  بصفتها  الدولة  لتدخل  والتنظيمي  المؤسساتي 
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اإلشارة  مع  التنفيذ،  حيز  لدخوله  أساسيا  شرطا  تعتبر 
إلى   تهدف  والتي  اإلصالح  بهذا  المتعلقة  االنتظارات  إلى 
وتمويل  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  تعزيز 
القطاع الخاص للسياسات العمومية، ال سيما في ميادين 

التحتية والتعليم والصحة.  البنية 

برنامج  إطالق  إعادة  إطار  وفي  ذلك،  إلى  باإلضافة 
وبعد   ،2019 سنة  منذ  فيه  الشروع  تم  الذي  الخوصصة، 
توقفه خالل سنتي 2020 و2021 بسبب تداعيات جائحة 
كوفيد-19 على األسواق المالية، فإنه من المتوقع برمجة 
هذا  الئحة  في  إدراجها  سيتم  التي  الشركات  تفويت 
البرنامج، وكذا المساهمات ذات األقلية غير االستراتيجية 
في  الدولة  مساهمات  إلى  باإلضافة  للدولة  المباشرة 
الخوصصة.  الئحة  في  سابقا  إدراجها  تم  التي  الوحدات 
ومن المتوقع في سنة 2022، تحصيل موارد تبلغ 8.000 
األصول  وتفويت  الخوصصة  عائدات  برسم  درهم  مليون 

بين المؤسسات والمقاوالت العمومية.

بجائحة  المرتبطة  الصحية  األزمة  فإن  األخير،  وفي 
بالتحول  التسريع  وضرورة  أهمية  عن  أبانت  كوفيد-19 
الرقمي خصوصا بالقطاع العام. وفي هذا الصدد، ستعرف 
سنة 2022 إطالق وبرمجة العديد من المشاريع في إطار 
التوقيع اإللكتروني  الرقمنة، بهدف اعتماد  خارطة طريق 
أن  كما  المالية.  المراقبة  أعمال  ممارسة  مستوى  على 
تسريع  إلى  مدعوة  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات 
والتدبيرية  العملياتية  مساراتها  عن  المادية  الصفة  نزع 

مع إعطاء األولية للعالقات مع الموردين والزبناء.

تعزيز حكامة وشفافية المؤسسات والمقاوالت العمومية

يندرج مشروع إصالح منظومة الحكامة والمراقبة المالية 
إطار  في  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  على  للدولة 
مع  و2021،   2016 بين  ما  للفترة  الحكومي  البرنامج 
المشروع  األولى من هذا  النسخة  تقديم  تم  أنه  التذكير 
 ،2017 أكتوبر   19 بتاريخ  المنعقد  الحكومة  مجلس  في 
الوزارية  القطاعات  باقتراحات  إغنائه  بعدها  وتقرر 

المعنية.

بإصالح  المتعلق   50.21 رقم  للقانون-اإلطار  وطبقا 
منظومة  تنزيل  سيتم  العمومية،  والمقاوالت  المؤسسات 
الحكامة والمراقبة في احترام األحكام المرجعية المبتكرة 
بالحكامة  يتعلق  فيما  القانون-اإلطار  هذا  أقرها  والتي 

والمراقبة.

ميثاق  تفعيل  دينامية  مواصلة  ستتم  ذلك،  مع  وموازاة 
والمقاوالت  المؤسسات  لحكامة  الجيدة  الممارسات 
القانون- لمقتضيات  طبقا  تحيينه  خالل  من  العمومية 

والخوصصة العامة  المنشآت  مديرية  المصدر: 

المؤسسات  بإصالح  المتعلق   50.21 رقم  اإلطار 
مرجعية  توجيهات  تضمن  الذي  العمومية،  والمقاوالت 
جديدة في مجال حكامة هذه الهيئات. وستتم المصادقة 
على الميثاق المذكور بموجب مرسوم كما نص على ذلك 

القانون-اإلطار.

الخارجي  التدقيق  عمليات  همت  أخرى،  جهة  ومن 
والنقل  والمعادن  الطاقة  خاصة  القطاعات،  جل  المنجزة 
اإلسكان  إلى  باإلضافة  السائل  والتطهير  والماء  والكهرباء 
والتكوين  والتربية  العالي  والتعليم  والصحة  والفالحة 
عملية   85 إنجاز  تم  حيث  الموانئ،  وقطاع  والسياحة 
الفترة  عمومية خالل  ومقاولة  مؤسسة   95 تدقيق همت 
التدقيق  عمليات  بعض  أن  إلى  اإلشارة  مع   ،2020-2000
المراكز  وهي  عمومية  ومقاولة  مؤسسة  من  أكثر  همت 
 2002 سنة  سينا  وابن  رشد  ابن  الجامعية  االستشفائية 
حضريتين  ووكالتين   )4( والكهرباء  الماء  توزيع  ووكاالت 
بمراكش  الجامعي  االستشفائي  والمركز   2016 سنة 
)مراكش  العمران  شركات  وثالثة  بفاس  الثاني  والحسن 

وأكادير وتامنصورت( سنة 2017.

المحفظة  حكامة  لتحسين  الجهود  توطيد  أجل  ومن 
المؤسسات  أداء  دينامية  على  والحفاظ  العمومية 
في  الشروع   2019 يونيو  في  تم  العمومية،  والمقاوالت 
لتتبع  آلية  وضع  يروم  التقنية  للمساعدة  برنامج  إطالق 
المخاطر المنبثقة عن المؤسسات والمقاوالت العمومية 
والتي لها تأثير على المالية العمومية. وقد استمرت هذه 
المساعدة التقنية سنتي 2020 و2021 بذات الوتيرة رغم 

ظروف الجائحة، وهو ما مكن من :

تطوير منظومة لتقييم المخاطر حسب نوعيتها؛  •

وضع، على أساس نوعية المخاطر، األدوات والمنهجيات   •
المخاطر  على  واإلشراف  وتقييم  بتحديد  تسمح  التي 

العمومية؛ والمقاوالت  بالمؤسسات  المتعلقة 

عمل  وأوراش  جلسة(   20( منهجية  عمل  أوراش  عقد   •
مؤسسات  تضم  تجريبية  لعينة  المخاطر  خارطة  لوضع 

ومقاوالت عمومية.

لاللتزام  المثبتة  والمستندات  الوثائق  قوائم  يخص  وفيما 
القبلية  للمراقبة  الخاضعة  العمومية  المؤسسات  بنفقات 
من  القوائم  هذه  وتبسيط  مراجعة  تمت  فقد  وأدائها، 
خالل حذف 32% و35% على التوالي، من الوثائق المثبتة 
لاللتزام بالنفقات وأدائها، األمر الذي سيمكن من تبسيط 
مساطر تدبير النفقات والتقليص من آجال أداء الموردين.
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انخفض عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة من 187 مرفقا سنة 2020 إلى 173 مرفقا برسم سنة 2021،   •
والتكوين. التربية  مجال  في  العاملة  بصورة مستقلة  المسيرة  الدولة  مرافق  من  نتيجة حذف مجموعة 

 ،2020 سنة  نهاية  درهم  مليون   3.025 بلغ  المداخيل  في  فائضا  مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق  سجلت   •
 .%37,28 الصحة بنسبة  التي تشتغل في مجال  المرافق  تم تسجيله أساسا من طرف 

بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق  حول  التقرير  يتمحور 
أدوار  2022 حول  لسنة  المالية  لقانون  الُمرْفق  مستقلة 
بنمط  تحظى  للدولة،  مصالح  بصفتها  المرافق  هذه 
تلعب  أنها  حيث  المالية،  االستقاللية  على  يقوم  تدبير 
كما  لبالدنا،  التنموية  الدينامية  في  به  يستهان  ال  دورا 
العمومية.  والسياسات  االستراتيجيات  تنزيل  في  تساهم 
وعالقتها  المحلي  المستوى  على  تواجدها  ويَُمكُِّنَها 
في  هاما  دورا  تلعب  أن  من  بالمرتفقين  المباشرة 
سواء  قرب،  عن  المقدمة  العمومية  الخدمات  تحسين 
ينبغي  السياق،  هذا  وفي  الكيف.  أو  الكم  ناحية  من 
مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق  أن  على  التأكيد 
استثنائية  لظروف  مواجهتها  وفي  الصحة  بقطاع  العاملة 
سنتي                        خالل   لكوفيد-19   الصحية   األزمة   فرضتها  
من  مجموعة  اعتماد  في  نجحت  قد  و2021،   2020
الحلول  أن  كما  االستباقي،  بطابعها  تميزت  اإلجراءات 
تفرضها  التي  الرهانات  لحجم  مالئمة  جاءت  المقدمة 
األزمة  حفزت  فقد  ذلك،  مع  بالموازاة  الجائحة.  هذه 
قطاع  في  تشتغل  التي  للمرافق  بالنسبة  االبتكار  على 
وللمبادرات  الرقمية  للحلول  بالنظر  والتعليم،  التربية 
الدراسية  البرامج  مواصلة  على  ساعدت  التي  الخالقة 

بعد. عن 

انسجاما مع هذه الطموحات، يأتي التقرير حول مرافق 
المالية  لقانون  الُمرْفق  مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة 
الذي  المحوري  الدور  على  الضوء  ليسلط   ،2022 لسنة 
عن  المقدمة  الخدمات  تدبير  في  المرافق  هذه  تلعبه 
قرب للمواطنين، مع ربط برامج عملها بأهداف واضحة 

قياسها من خالل مؤشرات مرقمة.  يتم 

بصورة مستقلة المسيرة  الدولة  مرافق  تطور عدد 

 173 مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق  عدد  بلغ 
مرفقا برسم سنة 2021، مقابل 187 خالل السنة السابقة. 
انطالقا  مرافق  ثالثة  حذف  إلى  االنخفاض  هذا  ويُعزى 
التوجيه  بمرفق  األمر  ويتعلق   .2021 يناير  فاتح  من 
المعمارية  للهندسة  الوطنيتين  والمدرستين  والدعم 
12 مرفقا آخر  بكل من فاس وتطوان من جهة، وحذف 

وهي  أخرى،  جهة  من   2021 يوليوز  فاتح  من  انطالقا 
الفندقية  التطبيقية  للتكنولوجيا  المتخصصة  المعاهد 
ومراكش،  وأكادير  المحمدية  من  بكل  والسياحية 
من  بكل  والسياحية  الفندقية  التكنولوجيا  ومعاهد 
ومراكز  وسال،  والسعيدية  وفاس  وأرفود  الجديدة 
الفندقي والسياحي بكل من أصيال وبن  المهني  التأهيل 
التكنولوجيا  معهد  إلى  إضافة  البيضاء،  والدار  سليمان 
بفاس.  المغربي  الطبخ  لفن  والسياحية  الفندقية 
لمواكبة  المبذولة  الجهود  إطار  بالموازاة مع ذلك، وفي 
ورش الجهوية المتقدمة، فقد تم تمكين »المركز الطبي 
التابع  بالرشيدية«،  الملكية  المسلحة  للقوات  الجراحي 
نظام  من  حديثا،  أنشا  والذي  الوطني  الدفاع  إلدارة 
ويعكس  هذا،  مستقلة.  بصورة  المسير  الدولة  مرفق 
مجاالت  حسب  مستقلة  بصورة  الدولة  مرافق  توزيع 
الطابع  ذات  المرافق  هيمنة   ،2021 سنة  برسم  تدخلها 
لمرافق  اإلجمالي  العدد  من   %79,8 بنسبة  االجتماعي 
أصل  من  مرفقا   138( مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة 
 91 )ب  الصحي  بالمجال  العاملة  تلك  خصوصا   ،)173
مرفقا( ومجال التعليم والتكوين المهني )ب 44 مرفقا(.

المسيرة  الدولة  لمرافق  المالية  اإلنجازات  حصيلة 
2020 برسم سنة  بصورة مستقلة 

فائضا  مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق  سجلت 
درهم  مليون   3.025,25 بحوالي  يقدر  المداخيل  في 
أساسا  الفائض  هذا  تحقيق  تم  وقد   .2020 سنة  نهاية 
من طرف المرافق التي تشتغل في مجال الصحة بنسبة 
والخدمات  العمومية  السلطات  مجال  وفي   ،%37,28
بدرجة  األخرى  التحتية  والبنيات  النقل  ومجال  العامة 

التوالي 21,53% و%20,48. أقل، بنسب بلغت على 

بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق  بمداخيل  يتعلق  ما  في 
اإلجمالي1  مبلغها  ناهز  فقد   2020 سنة  خالل  مستقلة 
حجم  بذلك  متجاوزا  درهم،  مليون   5136,37 حوالي 
التوقعات التي كانت في حدود 5.083,97 مليون درهم، 

أي ما يمثل نسبة إنجاز تقدر ب 101,03%. حيث: 

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة : أداة لتحسين 
المواطنين لفائدة  القرب  خدمات 

01      أخذا بعين االعتبار الفائض المسجل خالل السنة السابقة
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بلغ مجموع المداخيل الذاتية 1.305,96 مليون درهم   •
وهو  درهم،  مليون   1.355,23 ناهزت  توقعات  مقابل 

ما يعادل نسبة تحصيل تقدر ب 96,36%؛

مرافق  بعض  لفائدة  العامة  الميزانية  تحويالت  بلغت   •
 2020 سنة  خالل  مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة 
مليون   946,12 مقابل  درهم،  مليون   797,86 حوالي 
قدره  تراجعا  بذلك  مسجلة   ،2019 سنة  خالل  درهم 
المالية  قانون  المصادقة على  إثر  15,7%، وذلك على 
اإلعانات  من  والذي خفض   2020 يوليوز  في  المعدل 

المرافق؛ لبعض  الممنوحة 

واالستثمار  االستغالل  ميزانيات  فائض  بلغ  جهته،  من    •
 ،2020 سنة  إلى  والمرحل   2019 سنة  نهاية  المسجل 
قدر  فائض  مقابل  درهم،  مليون   3.032,55 حوالي 
أي   ،2018 سنة  نهاية  عند  درهم  مليون   5.286,7 ب 
التراجع  هذا  ويعزى   .%42,6 بحوالي  يقدر  بانخفاض 
الكبير إلى حذف بعض المرافق التابعة لوزارة التجهيز 
النقل  »مديرية  خاصة  والماء،  واللوجستيك  والنقل 
»الوكالة  أصبحت  التي  الطرقية«،  والسالمة  الطرقي 
رصيدها  تحويل  تم  حيث  الطرقية«،  للسالمة  الوطنية 
11 من  الفصل  لمقتضيات  العامة، طبقا  الميزانية  إلى 

.2020 المالية  قانون 

المسيرة بصورة مستقلة،  الدولة  لنفقات مرافق  بالنسبة 
المنجزة خالل سنة 2020، فقد بلغت حوالي 2.111,12 
ناهزت  مفتوحة  أداء  اعتمادات  مقابل  درهم،  مليون 
إنجاز  نسبة  يمثل  ما  وهو  درهم،  مليون   4.964,14
طبيعتها  حسب  النفقات  هذه  وتتوزع   .%42,53 تبلغ 
 1.764,49 حوالي  بلغت  التي  االستغالل  نفقات  بين 
مليون درهم، أي ما يعادل 50,79%. من جهتها، ناهزت 
يمثل  ما  وهو  درهم  مليون   346,63 االستثمار  نفقات 
نسب  فإن  وللتذكير   .%23,26 حدود  في  إنجاز  نسبة 
الدولة  لمرافق  بالنسبة   %64,6 بلغت  النفقات  تنفيذ 
الصحة،  مجال  في  المتدخلة  مستقلة  بصورة  المسيرة 
المتدخلة  لتلك  بالنسبة  التوالي  على  و%9,1  و%11,3 
مجال  وفي  األخرى  التحتية  والبنيات  النقل  مجال  في 
آخر،  جانب  من  العامة.  والخدمات  العمومية  السلطات 
بلغت نسبة تغطية النفقات من خالل المداخيل الذاتية 
61,86% سنة 2020، مقابل 65,11% سنة 2019، وهو ما 
بالتداعيات  تفسيره  يمكن  نقطة،   3,25 تراجعا ب  يمثل 
أنشطة  على   2020 سنة  المعلن  الصحي  للحجر  السلبية 

مستقلة. بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق 

بصورة  المسيرة  الدولة  لمرافق  المادية  اإلنجازات 
2022 مستقلة ومخطط عمل سنة 

الدولة  مرافق  حول  التقرير  من  األخير  الجزء  يقدم 
المسيرة بصورة مستقلة اإلنجازات المالية لهذه المرافق 

الميزانية مديرية  المصدر: 

وبهدف  النشاط،  أو  االنتاج  مؤشرات  تطور  على  بناء 
تقييم جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. ففيما يتعلق 
بالمرافق العامة في مجال الصحة، فقد سجلت مؤشرات 
بالمستشفيات  العالجية  باألنشطة  المتعلقة  االنتاج 
تراجعا خالل سنة 2020 مقارنة مع المؤشرات المسجلة 
طبعته  الذي  للسياق  نظرا  وذلك   ،2019 سنة  خالل 
مواجهة  تطلبت  أخرى،  ناحية  من  كوفيد-19.  جائحة 
التابعة  المصالح  لبعض  الكاملة  التعبئة  الجائحة  هذه 
كوفيد  بمرضى  التكفل  أجل  من  العمومية  للمستشفيات 
المصالح من خالل  من جهة، وإعادة هيكلة بعض هذه 
العالجات،  بتقديم  المتعلقة  االعتيادية  أنشطتها  تقليص 
مستوى  على  االستقبال  مصالح  أن  إال  أخرى.  جهة  من 
على  الحرص  مع  خدماتها  تقديم  واصلت  المستعجالت 
للمرضى،  المقدمة  العالجات  وسالمة  جودة  ضمان 
وسوف  للمستعجالت.  زيارتهم  دواعي  كانت  كيفما 
من  خصوصا   ،2022 سنة  خالل  الدينامية  هذه  تستمر 
المستعجالت  البشرية على مستوى  الموارد  خالل تعزيز 
المهنيين،  لفائدة  التكوين  برنامج  وإنجاز  وإعداد 
الطبية  المساعدة  مصالح  وتجهيز  تهيئة  جانب  إلى 

.SAMU المستعجلة 

العاملة  مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة  لمرافق  بالنسبة 
أهم  فإن  األخرى،  التحتية  والبنيات  النقل  مجال  في 
همت  قد   ،2021-2020 الفترة  خالل  المنجزة  األنشطة 
الطرقية،  الشبكة  على  للتنقل  أفضل  استدامة  ضمان 
خصوصا من خالل استكمال الدراسة المتعلقة باستعمال 
األبعاد،  ثالثية  الليزر  وماسحات  طيار  بدون  الطائرات 
سيما  ال  الطرقية  للمعلومات  الرقمي  الولوج  أجل  من 
التجهيزات  جودة  وتحسين  الولوج،  صعبة  بالمناطق 
إضافة  العمومية،  األشغال  معدات  حظيرة  وتحديث 
وإنجاز  القروي  بالعالم  العزلة  فك  مسارات  تهيئة  إلى 
األشغال التي تضمن وضوح الرؤية للسائقين خالل فصل 
العمليات  أهم  فتتمحور   ،2022 سنة  برسم  أما  الشتاء. 
الطرقية  الشبكة  فحص  أشغال  مواصلة  حول  المبرمجة 
وتحديث  للطرق،  والسطحية  البنيوية  الحالة  وتقييم 
المعلومة  نظام  واستغالل  وصيانة  الفحص،  تجهيزات 
الحساب  مقاسات  استعمال  إلى  باإلضافة  الطرقية، 
السير  لحركة  السنوي  البيان  إعداد  أجل  من  الطرقي 

الطرقي.

المسيرة  الدولة  مرافق  تأثرت  فقد  آخر،  جانب  من 
الترفيهية  األنشطة  مجال  في  العاملة  مستقلة  بصورة 
سوف  هكذا،  كوفيد-19.  أزمة  باستفحال  كبير  بشكل 
األفق،  في  تلوح  بدأت  التي  االنتعاش  دينامية  تتزامن 
األساسية  التجهيزات  واقتناء  البنايات  تأهيل  مع عمليات 
وإعادة تهيئة المعدات الرياضية وتنظيم دورات تكوينية 
إلى  باإلضافة  والرياضي،  والتقني  اإلداري  التأطير  في 
والمتعلقة  المنخرطين  لفائدة  المقدمة  الخدمات  تطوير 

المدنية. والمسؤولية  بالتأمين 
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مقابل  درهم،  مليون   243.444 قدره  ما   2020 سنة  خصوصية  ألمور  المرصدة  الحسابات  موارد  مجموع  بلغ 
المبلغ  وصل  فقد  ذلك،  مع  بالموازاة   .2018 سنة  درهم  مليون  و206.278  سنة2019  درهم  مليون   194.107
اإلجمالي للنفقات المنجزة في إطار هذه الحسابات إلى 130.821 مليون درهم سنة 2020 مقابل 77.830 مليون 
درهم سنة2019 و96.241 مليون درهم سنة 2018. ترسيخا للدور الفعال لهذه الحسابات وترشيدا لتدبيرها، ضم 

تدابير تهم تغيير أو حذف بعضها.  2022 قانون مالية 

بالغ األهمية  للخزينة دورا  الخصوصية  الحسابات  تلعب 
وقد  العمومية.  السياسات  لتنفيذ  المالية  المواكبة  في 
تنفيذ  في  مساهمتها  خالل  من  جليا  فاعليتها  ظهرت 
التداعيات  مواجهة  في  المتخذة  والتدابير  العمليات 
تعد  كما  كوفيد-19،  لجائحة  واالجتماعية  االقتصادية 
االقتصادي  االنتعاش  لدعم  الناجعة  اآلليات  من  أيًضا 

االجتماعية. الحماية  ورش  وتنزيل 

المالية  الموارد  تعبئة  الحسابات في  وقد ساهمت هذه 
للبالد،  الصحية  المنظومة  قدرات  لتحسين  الضرورية 
وتعزيز  األسر  لماليين  الشرائية  القدرة  على  والحفاظ 
وهكذا،  لألزمة.  المتوقعة  غير  الصدمات  مواجهة  آليات 
من  أكثر  تعبئة  تم  المسبوق،  غير  التضامن  وبفضل 
المرصد  الحساب  إطار  في   2020 سنة  درهم  مليار   33
بتدبير  الخاص  »الصندوق  المسمى  خصوصية  ألمور 

كوفيد-19«.  كورونا  فيروس  جائحة 

باإلضافة إلى ذلك، مكنت الحسابات الخصوصية للخزينة 
ميثاق  تفعيل  إطار  في  الدولة  مساهمة  تحمل  من 
اإلنعاش االقتصادي والشغل، حيث تم خالل سنة 2020 
ألمور  المرصد  الحساب  لفائدة  درهم  مليار   15 تحويل 
االستراتيجي«.  االستثمار  »صندوق  المسمى  خصوصية 
ويمثل هذا المبلغ مساهمة الدولة في رأسمال صندوق 
بإعطاء  تفعيله  تم  والذي  لالستثمار  السادس  محمد 
وتعبئة  تصنيع  لمشروع  الملك،  جاللة  أمام  االنطالقة، 
ولقاحات  »كوفيد-19«  كورونا  لفيروس  المضاد  اللقاح 

أخرى.

بالغة  بأهمية  للخزينة  الخصوصية  الحسابات  وتحظى 
العمومية،  السياسات  دينامية  مواكبة  في  إلسهامها  نظًرا 
المال  رأس  على  والحفاظ  التحتية،  البنيات  وبتطوير 

البشري.

مجاالت  تعزيز  تم  فقد  االجتماعي،  المستوى  وعلى 
المسمى  خصوصية  ألمور  المرصد  الحساب  تدخل 
والتماسك  االجتماعية  الحماية  دعم  »صندوق 
المشروع  مواكبة  من  تمكينه  أجل  من  االجتماعي« 
وعلى  االجتماعية.  الحماية  بتعميم  المتعلق  الملكي 
خالل  من  سيما  ال  الجهود،  تواصلت  المنوال،  نفس 
التنمية  »صندوق  خصوصية  ألمور  المرصد  الحساب 
البرامج  من  العديد  إلنجاز  الجبلية«  والمناطق  القروية 
وتعزيز  والمجالية  االجتماعية  الفوارق  من  الحد  بهدف 

االجتماعي. التماسك 

التحتية، تساهم الحسابات  البنيات  وفيما يتعلق بتطوير 
المرصدة ألمور خصوصية في تمويل المشاريع التي من 
تمويل  عبر  النقل  الربط وتحديث وسائل  تحسين  شأنها 

الكبرى. التحتية  والبنيات  التهيئة  مشاريع 

للخزينة  الخصوصية  الحسابات  تواكب  ذلك،  على  عالوة 
القطاعات  مختلف  في  القطاعية  السياسات  تنفيذ 
الفالحية«  التنمية  »صندوق  خالل  من  االنتاجية 
اللذان  واالستثمارات«  الصناعية  التنمية  و»صندوق 
في  لالستثمار  الخاص  القطاع  تحفيز  عمليات  يواصالن 

تدخلهما. بمجاالت  الصلة  ذات  الميادين 

هذا، وتظهر البيانات الواردة في التقرير حول الحسابات 
أهمية   2022 مالية  لقانون  المرافق  للخزينة  الخصوصية 
الخصوصية  الحسابات  عدد  لترشيد  المبذولة  الجهود 
من  عددها  تراجع  حيث  تدبيرها،  وإجراءات  للخزينة 

156 حسابا سنة 2001 إلى 69 حسابا سنة 2021. 

الخصوصية  الحسابات  ونفقات  موارد  بنية  تحليل  ويبين 
 ،2020-2018 الفترة  برسم  طبيعتها  حسب  للخزينة 

التالية: المحاسباتية  االستنتاجات 

مجابهة  في  بارز  دور  للخزينة:  الخصوصية  الحسابات 
الجائحة

المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 
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خصوصية ألمور  المرصدة  الحسابات 

المرصدة ألمور خصوصية  الحسابات  موارد  بلغ مجموع 
سنة 2020 ما قدره 243.444 مليون درهم، منها 78.141 
درهم  مليون  و49.026  ذاتية،  كموارد  درهم  مليون 
و116.277  العامة،  الميزانية  من  تحويالت  عن  عبارة 
السنة  نهاية  عند  المرحلة  األرصدة  تمثل  درهم  مليون 
 2019 برسم سنتي  المداخيل  بلغت  2019. وقد  المالية 
و2018 على التوالي 194.107 مليون درهم و206.278 

درهم.  مليون 

للنفقات  اإلجمالي  المبلغ  بالموازاة مع ذلك، فقد وصل 
130.821 مليون  إلى  الحسابات  المنجزة في إطار هذه 
درهم سنة 2020 مقابل 77.830 مليون درهم و96.241 

التوالي، سنتي 2018 و2019. مليون درهم، على 

التمويل  حسابات 

 321,18 من  التمويل  لحسابات  اإلجمالي  الجاري  انتقل 
مليون درهم سنة 2018 إلى 309,33 مليون درهم سنة 
2019 و297,20 مليون درهم سنة 2020، مسجال بذلك 

.%3,81 بـ  يقدر  المتوسط  انخفاضا سنويا في 

المشار  القروض  جاري  بنية  تحليل  خالل  من  ويتبين 
من  أساسا  مشكل  أنه   ،2020 سنة  برسم  أعاله  إليه 
 ،)%79,23( »جيدة«  التمويل  شركة  على  المستحقات 
والشركة   )%10,82( للمغرب  الفالحي  القرض  يليها 

  .)%9,95( الصادرات  لتأمين  المغربية 

الدولية الهيئات  في  اإلنخراط  حسابات 

المغرب  برسم مشاركة  المدفوعة  المبالغ  وصل مجموع 
سنة  درهم  مليون   432,03 إلى  الدولية  الهيئات  في 
2020 مقابل 619,09 مليون درهم سنة 2019، و336,84 

مليون درهم سنة 2018.

أما بالنسبة لالعتمادات المرصدة في إطار قانون المالية 
لسنة  المالية  قانون  مشروع  وتوقعات   2021 لسنة 
2022 وسنتي 2023 و2024 فمن المتوقع أن تبلغ على 
درهم  مليون  و740,45  درهم  مليون   530,69 التوالي 

و596,56 مليون درهم و422,77 مليون درهم.

النقدية العمليات  حسابات 

خالل  من   2020 سنة  برسم  الحسابات  هذه  سجلت 
بيع  عمليات  في  الصرف  »فروق  المسمى  الحساب 
ضبط  على  يعمل  الذي  األجنبية«،  العمالت  وشراء 
على  والخسائر  باألرباح  المتعلقة  العمليات  حسابات 
بنك  طرف  من  المنجزة  العموالت  وبيوع  مشتريات 
 15,64 التوالي،  على  بلغت،  ونفقات  موارد  المغرب، 

مليون درهم و15,01 مليون درهم.

المخصصات  من  النفقات  حسابات 

هذه  تحمالت  وسقف  موارد  توقعات  بلغت 
الفترة برسم  درهم  مليون   32.402 قدره  ما  الحسابات 

 %12,50 التوالي  على  يمثل  ما  وهو   ،2020-2018
للحسابات  اإلجمالية  والتحمالت  الموارد  من  و%12,81 

الفترة. نفس  خالل  للخزينة  الخصوصية 

الحسابات  إطار  في  المنجزة  النفقات  يخص  وفيما 
ما  بلغت  فقد   ،2020 سنة  برسم  للخزينة  الخصوصية 
مليون   130.821 منها  درهم  مليون   149.365 يناهز 
المرصدة ألمور خصوصية،  الحسابات  تمثل حصة  درهم 
الحسابات  نفقات  مجموع  ويتوزع   .%87,58 بنسبة  أي 
كما  تدخلها،  مجال  حسب  خصوصية،  ألمور  المرصدة 

: يلي 

درهم  مليون   43.345  : واالجتماعية  البشرية  التنمية   •
أي 33,1%؛

• التنمية الترابية : 33.558 مليون درهم أي 25,7%؛

• اإلنعاش االقتصادي والمالي :  23.727  مليون درهم 
أي 18,1%؛

:  14.084 مليون درهم أي 10,8%؛ • مجاالت أخرى 

مليون    8.225  : والصيد  والفالحية  القروية  التنمية   •
درهم أي 6,3%؛

أي  درهم  مليون   7.881  : التحتية  البنيات  تعزيز   •
.%6,0

الميزانية مديرية   : المصدر 
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كشف التقرير حول النفقات الجبائية المرافق لقانون مالية 2022، أن إجمالي النفقات الجبائية لسنة 2021 ارتفع 
إلى 29,5 مليار درهم مقابل 27,82 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة قدرها 6%. وتم إحصاء 306 تدبيرا وتقييم 
النفقات  من  حصة  أكبر  من  األسر  استفادت  وقد  درهما.  مليار   29,5 قـدره  إجمالي  بمبلغ  ضريبيا  إجراءا   259

.%3 بنسبة  العمومية  المرافق  ثم   %44 بحصة  الشركات  تليها   ،%51 بنسبة  الجبائية 

المعروفة  الضريبية،  باإلمتيازات  المتعلقة  التدابير  إن 
باسم »النفقات الجبائية«، الممنوحة لفائدة فئات معينة 
من  الدولة  تمكن  القطاعات،  لبعض  أو  الملزمين  من 
أو  اقتصادية  كانت  سواء  االستراتيجية  أهدافها  تحقيق 
اجتماعية أو ثقافية أو غيرها. وتتخذ عدة أشكال تتراوح 
بين تخفيض معدالت الضرائب إلى اإلعفاء من الضرائب. 

يحدد التقرير حول النفقات الجبائية، المصاحب لمشروع 
الضريبة  نوع  بحسب  منها  كل  تكلفة  المالية،  قانون 

واالستثناءات والقطاعات والمستفيد والهدف.

النفقات الجبائية حسب نوع الضريبة

النفقات الجبائية حسب نوع الضريبة،  يعتبر فهم توزيع 
أمرا  التكلفة  حيث  من  أو  التدابير  عدد  حيث  من  سواء 
هذا  يعطي  حيث  الجبائية،  النفقات  بنية  لتحليل  مهما 
غالبية  تحتكر  التي  الضريبة  عن  واضحة  فكرة  التوزيع 
الجائية  النفقات  توزيع  تقييم  ويتمثل  الجائية.  النفقات 
نوع  ووفق  والتكلفة  العدد  و2021 حسب   2020 لعامي 

الضريبة كما يلي:

2021 6% خالل سنة  النفقات الجبائية ترتفع ب 

تم  التي  التدابير  عدد  أن  يالحظ  الجدول،  من  انطالقا 
انتقل من 302 تدبيرا سنة 2020 إلى 306  إحصاؤها قد 
لسنة  تقييم  كانت موضوع  تدبيرا   259 منها   .2021 سنة 
في   %85 تقييمها  تم  التي  التدابير  وتشكل حصة   2021

مجموع التدابير التي تم إحصاؤها سنة 2021.

سنة  خالل   %6 بنسبة  الجبائية  النفقات  إجمالي  ارتفع 

2021، ویرجع ذلك أساسا إلی النفقات الجبائية المتعلقة 
بالضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل والتنبر، 
حيث سجلت على التوالي زيادة قدرها 839 مليون درهم 

و814 مليون درهم.

المتعلقة  الجبائية  النفقات  تراجعت  ذلك،  إلی  باإلضافة 
بالضريبة على الشركات )990 مليون درهم(.

نسبة 
التغيير
21/20

تقييم 2021 تقييم 2020

الضريبة
الحصة  المبلغ

تدابير تم 
تقييمها

تدابير تم 
إحصاؤها

الحصة المبلغ
تدابير تم 

تقييمها
تدابير تم 
إحصاؤها

%7 %46 13 82 87 %46 12 752 83 85 الضريبة على القيمة المضافة

%-20 %14 4 086 48 57 %18 5 076 47 58 الضريبة على الشركات

% 9 %15 4 361 54 85 %14 4 010 57 83 الضريبة على الدخل

%46 %9 2 592 42 44 %6 1 778 42 44 واجبات التسجيل والتنبر

%6 %1 200 9 9 %1 188 9 9 السنوية  الخصوصية  الضريبة 
المفروضة على السيارات

%11 %12 3 498 14 14 %11 3 147 13 13 الرسم على عقود التأمين

%-60 %0 83 7 7 %1 207 7 7 الرسوم الداخلية على االستهالك

%63 %4 1 092 3 3 %2 669 3 3 الرسوم الجمركية

%6 - 29 259 306 - 27 827 261 302 المجموع

الدرهم بماليين  توزيع النفقات الجبائية حسب نوع الضريبة

المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 
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النفقات الجبائية حسب نوع التدبير

تتمثل  2021، حيث  لسنة  كنفقات جبائية  المؤهلة  االستثنائية  التدابير  تدبيرا من   )306( التقرير جردا ل  يتضمن هذا 
هذه التدابير في إعفاءات كلية أو جزئية أو مؤقتة، وتخفيضات وإسقاطات وخصوم وضرائب جزافية وتسهيالت مالية، 

ويلخص الجدول أدناه عدد التدابير حسب نوع اإلعفاء لسنتي 2020 و2021.

توزيع التدابير االستثنائية حسب القطاعات

اإلعفاءات  بنوع  المتعلقة  الجبائية  النفقات  رجحان  عن  الجبائية  النفقات  بنية  تحليل  يكشف   ،2021 لسنة  بالنسبة 
المتعلقة  الجبائية  النفقات  الثاني  المركز  في  تأتي  في حين  اإلجمالية.  اإلعفاءات  من   %55,1 نسبة  تمثل  التي  الكلية 

بالتخفيضات بنسبة 37,6% من اإلعفاءات اإلجمالية لسنة 2021.

2021 2020
القطاعات

الحصة المبلغ تدابير تم 
تقييمها

تدابير تم 
إحصاؤها الحصة المبلغ تدابير تم 

تقييمها
تدابير تم 
إحصاؤها

%22,2 6 546 37 43 %20,8 5 800 37 43 القطاع العقاري
%19,8 5 852 16 17 %18,7 5 201 15 16 األمن واالحتياط االجتماعي

%7,8 2 302 25 26 %8,8 2 457 25 27 الفالحة و الصيد البحري
%1,1 332 2 3 %1,2 340 1 2 المرافق العمومية
%3,7 1 090 7 7 %4,2 1 179 7 7 الصناعات الغذائية
%6,3 1 870 5 5 %10,0 2 796 6 9 الصادرات
%6,4 1 878 32 41 %6,8 1 886 33 41 القطاع المالي
%2,9 847 23 25 %2,4 673 23 25 الصحة و القطاع االجتماعي
%3,6 1 065 22 22 %3,7 1 039 22 22 قطاع النقل
%4,4 1 304 20 28 %3,5 983 20 25 تدابير تستفيد منها كافة القطاعات

%15,0 4 440 4 4 %13,1 3 644 4 4 إنتاج و توزيع الكهرباء والغاز
%0,5 137 6 6 %0,7 197 7 7 القطاع المنجمي
%2,0 585 5 5 %1,2 320 5 5 صناعة السيارات والصناعات الكيميائية
%0,2 61 7 10 %0,5 142 8 9 المناطق
%0,5 157 4 4 %0,6 169 4 4 النشر والطبع
%0,5 142 5 5 %0,7 198 5 5 السياحة
%0,9 267 14 14 %1,1 301 14 14 قطاع التربية
%0,2 73 4 5 %0,3 73 4 5 الصناعة التقليدية
%1,9 554 21 36 %1,5 429 21 32 قطاعات أخرى

- 29 501 259 306 - 27 827 261 302 المجموع

توزيع النفقات الجبائية تبعا لنوع التدبير

توزيع النفقات الجبائية تبعا لقطاعات النشاط 

الدرهم بماليين 

الدرهم بماليين 

2021 2020
التدبير

النسبة  المبلغ النسبة العدد النسبة المبلغ النسبة العدد
%55,1   16 248 %63,4      194    %57,0   15 862 %63,6 إعفاءات كلية    192     
%37,6   11 088 %19,0       58    %29,7    8 251 %18,2 تخفيضات    55      

%0,6      190 %5,9       18    %6,8    1 902 %6,6 إعفاءات جزئية أو مؤقتة    20      
%2,1      622 %1,6        5    %1,8      507 %1,3 إسقاطات    4       
%1,6      471 %1,6        5    %1,5      409 %1,7 تسهيالت مالية    5       
%2,4      703 %5,2       16    %2,5      702 %5,3 خصوم    16      
%0,6      179 %3,3       10    %0,7      193 %3,3 ضرائب جزافية    10      

-   29 501 -      306    -   27 827 - المجموع    302     
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يالحظ من خالل الجدول هيمنة النفقات الجبائية المتعلقة بالقطاع العقاري )22,2%( وقطاع األمن واالحتياط االجتماعي 
)19,8%( وقطاع الطاقة )%15,0(.

التدابير االستثنائية حسب المستفيد توزيع 

أو  الشركات  أما من  المستفيد  الجبائية، فتلقائيًا هناك طرف مستفيد. حيث قد يكون هذا  النفقات  عندما نتحدث عن 
األسر أو حتى الخدمات العامة. ويوضح الجدول أدناه حصة النفقات الضريبية لعامي 2020 و2021، موزعة من حيث 

العدد والمبلغ، حسب نوع المستفيد.

من   %44 بحصة  الشركات  تليها   ،%51 بمعدل  الجبائية  النفقات  من  أكبر حصة  من  األسر  استفادت   ،2021 سنة  خالل 
النفقات الجبائية ثم المرافق العمومية بنسبة %3. 

توزيع التدابير االستثنائية حسب األهداف

المتوخى  الهدف  نوع  والتكلفة، حسب  العدد  حيث  من  و2021،   2020 لسنتي  الجبائية  النفقات  أدناه  الجدول  يدرج 
تحقيقه:

2021 2020
المستفيدون

الحصة المبلغ تدابير تم 
تقييمها

تدابير تم 
إحصاؤها الحصة المبلغ تدابير تم 

تقييمها
تدابير تم 
إحصاؤها

%43,9 12 950 135 155 %49,7 13 820 139 154 المقاوالت

%2,6 760 13 16 %3,2 886 13 16 منها المنعشون العقاريون

%6,7 1 983 17 18 %7,6 2 120 17 19 منها الفالحون

%5,9 1 754 4 4 %10,0 2 796 6 9 منها المصدرون

%0,3 82 7 7 %0,4 114 7 7 منها الصيادون

%0,9 253 11 11 %1,0 285 11 11 منها المؤسسات التعليمية

%51,0 15 038 82 97 %44,5 12 371 81 95 األسر

%11,5 3 405 13 19 %11,1 3 076 12 18 منها المأجورون

%0,4 124 7 8 %0,4 105 7 8 منها الصناع ومقدمي الخدمات

%0,3 102 3 5 %0,4 98 3 5 منها المؤلفون الفنانون

%2,9 854 16 21 %3,7 1 043 15 20 المرافق العمومية

%2,6 775 6 10 %3,3 908 5 9 منها الدولة

%0,1 18 6 7 %0,3 96 6 7 منها وكاالت التنمية

%0,2 61 4 4 %0,1 39 4 4 منها المؤسسات العمومية

%2,2 659 26 33 %2,1 592 26 33 آخرون)*(

- 29 501 259 306 - 27 827 261 302 المجموع

الدرهم بماليين 

الدولية والمنظمات  بالجمعيات  باألساس  تتعلق   )*(

التدابير االستثنائية حسب طبيعة المستفيدين توزيع 
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توزيع التدابير االستثنائية تبعا للتوجه االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي

ثقافية. ومن أجل  أو  أو اجتماعية  اقتصادية  أقسام، حيث يمكن أن تكون  إلى ثالثة  الجبائية  النفقات  الغايات من  تنقسم 
معرفة الغاية التي تحتكر أغلب النفقات الضريبية، يوضح الجدول أسفله توزيع هذه النفقات حسب الغاية ونوع الضريبة 

لسنتي 2020 و2021.

يتبين من خالل الجدول أن التشجيعات الجبائية تتعلق أساسا بدعم القدرة الشرائية )724 5 مليون درهم بنسبة %19,4( 
وتعبئة االدخار الداخلي )998 4 مليون درهم بنسبة 16,9%( و تشجيع امتالك السكن )480 4 مليون درهم بنسبة %15,2(. 

االجتماعية  األهداف  وتليها   ،)%54,7( الجبائية  النفقات  من  حصة  بأكبر   2021 سنة  خالل  االقتصادية  األهداف  تحظى 
)44,7%( ثم األهداف الثقافية )%0,5(.

2021 2020
الهدف من التدابير

الحصة المبلغ تدابير تم 
تقييمها

تدابير تم 
إحصاؤها الحصة المبلغ تدابير تم 

تقييمها
تدابير تم 
إحصاؤها

%1,0 291 11 17 %0,5 147 11 17 النهوض باالقتصاد االجتماعي
%15,2 4 480 29 34 %15,9 4 426 29 34 تشجيع امتالك السكن
%16,9 4 998 24 32 %16,6 4 628 23 29 تعبئة االدخار الداخلي

%4,7 1 378 27 30 %3,7 1 028 28 30 تشجيع االستثمار
%1,0 289 12 13 %1,2 345 12 13 خفض تكلفة الخدمات الصحية
%0,7 221 16 18 %0,9 245 16 18 تقليص كلفة التمويل
%4,8 1 410 19 20 %5,3 1 468 19 20 تقليص تكلفة عوامل اإلنتاج
%7,2 2 119 18 19 %8,2 2 276 18 19 النهوض بالقطاع الفالحي

%19,4 5 724 18 18 %17,6 4 895 18 18 دعم القدرة الشرائية
%0,9 253 11 12 %1,0 286 11 12 تشجيع التعليم
%0,1 18 4 7 %0,3 96 5 6 تنمية المناطق المحرومة
%0,5 157 9 13 %0,6 169 9 12 النهوض بالثقافة
%6,5 1 912 7 7 %10,2 2 840 8 11 تشجيع عمليات التصدير
%0,0 - 3 6 %0,0 - 3 7 عصرنة النسيج االقتصادي
%0,7 196 2 2 %0,7 208 2 2 جلب االدخار الخارجي
%0,5 137 5 5 %0,7 197 6 6 تنمية القطاع المنجمي
%0,1 35 3 4 %0,1 35 3 4 تشجيع الصناعة التقليدية
%1,0 291 11 17 %0,5 147 11 17 أهداف أخرى)*( 

- 29 501 259 306 - 27 827 261 302 المجموع
السيارات. قطاع  واإلنتاج وتشجيع  المعامالت  تكاليف  بخفض  باألساس  )*(   تتعلق 

الدرهم بماليين 

الدرهم بماليين 

توزيع التدابير االستثنائية حسب األهداف المتوخاة منها

توزيع التدابير االستثنائية حسب توجهها االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي

2021 2020
نوع الضريبة

المجموع أهداف 
ثقافية

أهداف 
اجتماعية

أهداف 
اقتصادية المجموع أهداف 

ثقافية
أهداف 
اجتماعية

أهداف 
اقتصادية

13 590 157 8 590 4 844 12 752 169 7 877 4 706 الضريبة على القيمة المضافة
4 086      -      543 3 542 5 076      -      743 4 332 الضريبة على الشركات 
4 361      -      2 498 1 863 4 010      -      2 182 1 828 الضريبة على الدخل

6 290      -      1 417 4 873 5 113      -      1 211 3 902
واجبات التسجيل والتنبر والرسم على عقود التأمين 

والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات 
83      -           -      83 207      -          -      207 الرسوم الداخلية على االستهالك

1 092      -      145 946 669      -      14 656 الرسوم الجمركية 
29 502 157 13 193 16 151 27 827 169 12 027 15 631 المجموع
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للضرائب العامة  المديرية  المصدر: 

الدرهم بماليين  توزيع النفقات الجبائية المحذوفة حسب كل سنة

المبلغ  العدد  السنة

1 313 32 2006

882 7 2007

2 744 15 2008

1 631 10 2009

1 639 12 2010

- - 2011

2 938 5 2012

622 3 2013

1 347 15 2014

4 887 13 2015

784 1 2016

508 5 2017

301 1 2018

293 9 2019

14 3 2020

2 846 15 2021

22 749 146 المجموع

توزيع النفقات الجبائية المحذوفة حسب كل سنة
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يسعى تقرير الدين السنوي المصاحب لمشروع قانون المالية، إلى تسليط الضوء على تمويل الخزينة في السوق 
الداخلي ولدى المقرضين األجانب، كما يتضمن تحليال لمحفظة الدين من حيث الحجم والخدمة ومن حيث البنية 
هذا  يتطرق  كما  بها.  المرتبطة  والمخاطر  التكلفة  لمؤشرات  تقييما  وكذا  والعمالت  الفائدة  وسعر  األدوات  حسب 
تقرير  العمومية.  للخزينة  النشيط  التدبير  إلى  إضافة  والخارجي  الداخلي  للدين  النشيط  التدبير  لعمليات  التقرير 
زمن  في  المديونية  لوضعية  لتناوله  بالنظر  خاصا  طابعا  يكتسي   2022 مالية  لقانون  والمرافق   2020 لسنة  الدين 

الدولة. ميزانية  اقتصادية ومالية على  ماكرو  ما صاحبها من ضغوط  الجائحة مع 

تمويل الخزينة خالل سنة 2020

خالل  العمومية  والخزينة  الدين  وتدبير  الخزينة  تمويل 
فترة األزمة الصحية

أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى أزمة صحية، واقتصادية 
في  األزمة  هذه  حجم  تسبب  وقد  عالمية.  واجتماعية 
الماكرواقتصادية  التصرف  هوامش  مستوى  على  صدمة 
لبالدنا، شأننا في ذلك شأن معظم دول العالم، مما أدى، 
إيرادات  في  كبير  انخفاض  إلى  الخصوص  وجه  على 
التمويلية.  احتياجاتها  تضاعف  إلى  وبالتالي  الدولة 
ضغط  حدوث  متوقعا  كان  الوباء،  انتشار  استمرار  ومع 
سيما  ال  الصعبة  العملة  من  بالدنا  احتياطيات  على  قوي 
بسبب تراجع الصادرات واالستثمارات األجنبية المباشرة، 
القطاعات  ببعض  لحقت  التي  األضرار  إلى  باإلضافة 

االقتصادية التي توفر هاته العملة.

سياسة  أصبحت  المسبوق،  الغير  السياق  هذا  وفي 
السياسات  صميم  في  باعتبارها  الدين،  وتدبير  التمويل 

االقتصادية العمومية، تحت ضغط شديد.

مدبري  على  وباألخص  الوزارة  على  كان  فقد  وهكذا، 
الدين بمديرية الخزينة والمالية الخارجية التأقلم السريع 

مع هذا السياق الجديد والتعبئة بقوة من أجل:

• ضمان استمرارية العمل، خاصة خالل فترة الحجر؛

التمويلية  الحاجيات  لتغطية  الالزمة  الموارد  تعبئة   •
للدولة؛

المحدد  الوقت  في  الدين  استحقاقات  سداد  ضمان   •
وتجنب أي تأخير في الدفع؛ 

• وضع اإلجراءات الالزمة للتغلب على االختالالت المؤقتة 
في السوق الداخلية والناجمة عن األزمة؛

• ضمان عودة سريعة إلى األداء الطبيعي لهذه السوق.

للخزينة الداخلي  التمويل 

السوق  مستوى  على  الخزينة  تمويل  سياسة  عرفت 
الداخلية تعديالت أخذت بعين االعتبار للظرفية الجديدة 
خالل  الخزينة  نهجت  فقد  وهكذا،  األزمة.  عن  الناتجة 

سنة 2020 استراتيجية تمويل ترتكز على : 

في  منتظم  حضور  على  ذلك،  أمكن  ما  كل  الحفاظ،   •
سوق المزادات بالنسبة لجميع اآلجال؛ 

للتكيف مع  المتدخلين في السوق  التواصل مع  • تعزيز 
وذلك  الصحية،  األزمة  فرضتها  التي  والقيود  التحديات 

تبعا ألفضل الممارسات الدولية في هذا المجال؛

من  الخزينة  سندات  تبادل  لعمليات  المنتظم  اللجوء   •
واالستجابة  التمويل  إعادة  خطر  من  التقليص  أجل 
البنوك من أجل تمكينهم  لطلب المستثمرين، خصوصا 
إطار  في  الستعمالها  الخزينة  سندات  على  التوفر  من 

عمليات إعادة التمويل لدى البنك المركزي؛

بشكل  الخزينة،  سندات  شراء  إعادة  بعمليات  القيام   •
ظرفي وحسب تطور الخزينة العمومية، من أجل تقليص 
الجاري للخزينة وتخفيف الضغط على  الحساب  فائض 

الفائدة؛ أسعار 

• اللجوء اليومي لعمليات توظيف فائض الحساب الجاري 
للخزينة من أجل تدبير أمثل لموجودات هذا الحساب 
مع تعزيز التنسيق مع البنك المركزي وتبادل المعلومات 
مع البنوك وسطاء قيم الخزينة في ظل تدهور السيولة 
طرف  من  المتبعة  التيسيرية  واالستراتيجية  البنكية 
بنك المغرب للتأقلم مع الظرفية الجديدة الناجمة عن 

األزمة الصحية.

سنة  متم  في  الخزينة  إلصدارات  اإلجمالي  الحجم  بلغ 
مليار   104,4 مقابل  درهم  مليار   152,7 حوالي   2020
ويوزع   .%46,2 بلغ  بارتفاع  أي   ،2019 درهم خالل سنة 
الخزينة  حاجيات  لتمويل  اإلصدارات  بين  الحجم  هذا 

2022 تقرير الدين لسنة 
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للخزينة الخارجي  التمويل 

عند بداية تفشي جائحة كوفيد-19، كان احتمال إحداث 
الخارجية  الموجودات  على  مهم  لضغط  األخيرة  هذه 
المنتظر  السلبي  التأثير  جرَّاء  من  وذلك  كبير  جد  للبالد 
الصعبة  للعملة  المذرة  والقطاعات  األنشطة  على 
كالسياحة واالستثمارات األجنبية المباشرة والصادرات من 

المصنعة. المنتوجات 

وفي ظل هذا الوضع المتسم باالنخفاض المهم لمداخيل 
احتياجاتها  في  مهم  ارتفاع  عنه  نجم  والذي  الدولة، 
التمويلية، قامت الحكومة، وفق مقاربة استباقية، بإصدار 
سقف  بتجاوز  المتعلق   2.20.320 رقم  بقانون  المرسوم 
التمويالت الخارجية المدرج في إطار قانون المالية لعام 
2020، والذي كان محددا في البداية في 31 مليار درهم. 
وبفضل هذا اإلجراء، تمكنت الخزينة من الرفع من وتيرة 
من  مكن  نحو  على  الخارجية  التمويالت  إلى  لجوئها 
تنويع مصادر التمويل مع تعزيز السحوبات لدى الجهات 

المانحة الرسمية والسوق المالية الدولية.

الخارجية  القروض  على  السحوبات  سجلت  وبذلك، 
ما  إلى  لتصل  درهم  مليار   37,5 قدره  ارتفاعا  للخزينة 
 25,5 مقابل   2020 سنة  بمتم  درهم  مليار   63,0 يقارب 

مليار درهم نهاية سنة 2019.

المالية  السوق  المعبأة من  الخزينة  وقد بلغت سحوبات 
مجموع  من   %59,5 قدرها  حصة  لوحدها  الدولية 
ارتفاعا  بذلك  مسجلة  درهم،  مليار   37,5 أي  السحوبات، 
وتجذر   .2019 سنة  مع  مقارنة  درهم  مليار   26,9 قدره 
السوق  بإصدارين في  تميزت   2020 أن سنة  إلى  اإلشارة 
مليار   10,8( أورو  مليار  بقيمة  األول  الدولية،  المالية 
درهم( في شتنبر والثاني بقيمة 3 مليارات دوالر )26,7 

مليار درهم( في دجنبر.

أما فيما يخص السحوبات المعبأة لدى المقرضين متعددي 
األطراف، فقد بلغت 32,9% من إجمالي السحوبات، أي 
مليار درهم مقارنة   6,5 بزيادة قدرها  مليار درهم   20,8
مع سنة 2019. هذه السحوبات عبئت أساسا لدى البنك 
وصندوق  درهم(،  مليار   10,6( والتعمير  لإلنشاء  الدولي 
النقد العربي )3,9 مليار درهم( والبنك اإلفريقي للتنمية 

)3,5 مليار درهم(.

الثنائيين،  الدائنين  لدى  المعبأة  السحوبات  وبخصوص 
بحصة  أي  درهم،  مليار   4,7 مجموعه  ما  سجلت  فقد 
7,6% من مجموع السحوبات، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 
4,0 مليار درهم مقارنة مع سنة 2019. وقد عبئت هذه 

السحوبات أساسا لدى دول االتحاد األوروبي.
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بمبلغ 130,6 مليار درهم أو 85,5%، وبين اإلصدارات في 
مليار   22,1 بمبلغ  الخزينة  سندات  تبادل  عمليات  إطار 

درهم أو %14,5. 

الصندوق  إطار  في  مهمة  مالية  موارد  تعبئة  إثر  وعلى 
»كوفيد-19«،  كورونا  فيروس  جائحة  بتدبير  الخاص 
شهدت إصدارات الخزينة خالل األشهر األربعة األولى من 
سنة 2020 انخفاًضا بنسبة 20,2% مقارنة بالفترة نفسها 
مقابل  درهم  مليار   40,2 بلغت  حيث   ،2019 سنة  من 
األشهر  2019. وخالل  أبريل  متم شهر  درهم  مليار   50,4
إصدارات  وتيرة  ارتفعت  السنة،  من  األخيرة  الثمانية 
 6,7 مليار درهم مقابل   14 بلغ  بمتوسط شهري  الخزينة 
مليار درهم في سنة 2019 وذلك بسبب اللجوء المكثف 
المرتفعة  الخزينة  حاجيات  لتمويل  الداخلية  للسوق 
تعبئة  وتيرة  تسريع  خالل  من  منه  التخفيف  تم  والذي 
التمويالت الخارجية خاصة خالل األسدس األخير من سنة 

.2020

طلب  توزيع  غرار  وعلى  اإلصدارات،  هيكلة  حيث  ومن 
5 سنوات فما  السندات ذات آجال  المستثمرين، شكلت 
تقل  بنسبة  المصدر،  اإلجمالي  الجحم  من   %42 فوق 
كثيرا عن تلك المسجلة سنة 2019 )76%( عاكسة هيكلة 
طلب السوق المرتكزة بالخصوص على اآلجال القصيرة. 

وانخفضت أسعار الفائدة المقبولة من طرف الخزينة في 
المتوسط  متم سنة 2020 بمقدار 39,9 نقطة أساس في 
سجلت  اآلجال،  وحسب   .2019 سنة  نهاية  مع  مقارنة 
أسعار الفائدة على أذون الخزينة ذات آجال سنتين وأقل 
انخفاضا هاما وصل إلى 54,7 نقطة أساس في المتوسط، 
المركزي  البنك  بقرارات  أكثر  تتأثر  اآلجال  هذه  أن  إذ 
المتعلقة بخفض سعر الفائدة الرئيسي، في حين لم يتعد 
الخزينة ذات آجال  الفائدة على سندات  أسعار  انخفاض 
5 سنوات فما فوق 28,1 نقطة أساس في المتوسط حيث 
يتم  المركزي  للبنك  النقدية  السياسات  قرارات  انتقال  أن 

على مدى أطول بالنسبة لهذه اآلجال.

2019 و2020 المطلوبة ما بين سنتي  الفائدة  تطور أسعار 
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بنية الدين حسب األدوات
للتداول  القابل  الدين  من  أساسا  الخزينة  دين  يتكون 
المصدرة  الخزينة  سندات  برسم   %72 منها   %82 بحصة 
في سوق المزادات، و10% برسم اإلصدارات السندية في 

السوق المالية الدولية. 

إلى  المتداول والذي تصل حصته  للدين غير  بالنسبة  أما 
أساساً  فيتكون  الخزينة،  دين  محفظة  مجموع  من   %18
من الدين الخارجي المحصل عليه لدى الدائنين الثنائيين 

ومتعددي األطراف)%15(.

بنية الدين حسب سعر الفائدة
 %92,5 نسبة  الثابت  الفائدة  سعر  ذو  الدين  حجم  مثل 
بذلك  2020، مسجال  متم سنة  الخزينة  دين  إجمالي  من 
هيمنة  وتبقى   .2019 سنة  بمتم  مقارنة  طفيفا  ارتفاعا 
لكون  أساسا  راجعة  الثابت  الفائدة  سعر  ذي  الدين 
حجم  من   %76 يمثل  والذي  الداخلي،  الدين  إجمالي 
دين الخزينة، يتكون حصريا من ديون ذات أسعار فائدة 

116,9142,8161,6199,7
376,8

514,7585,7632,9
%58,2%61,7
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الدين الخارجي (�الي� الدراهم)الدين الداخيل (�الي� الدراهم)

دين الخزينة (بالنسبة للناتج الداخيل اإلجيل)

تطور دين الخزينة

هيكل دين الخزينة

حجم الدين
وبتأثيرها  كوفيد-19  جائحة  بتفشي  تميزت  ظرفية  في 
كمعظم  لبالدنا،  الماكرواقتصادية  الوضعية  على  المباشر 
دول العالم، حيث تدهور عجز الميزانية إلى 7,6% مقابل 
 832,6 الخزينة  دين  حجم  بلغ  قبلها،  التي  السنة   %3,6
نسبة  أو  درهم  مليار   85,3 قدرها  بزيادة  درهم،  مليار 

11,4% مقارنة بنهاية عام 2019 )747,3 مليار درهم(.

عرف  فقد  اإلجمالي،  الداخلي  للناتج  المئوية  وبالنسبة 
حجم دين الخزينة زيادة قدرها 11,6 نقطة مئوية، بعد 
أن استقر في حدود 65% خالل السنوات األربع الماضية، 
مسجال بذلك 76,4% في نهاية عام 2020 مقابل %64,8 
الداخلية  المديونية  مؤشر  بلغ  فيما   .2019 عام  نهاية 
بالنسبة  و%18,3  اإلجمالي  الداخلي  للناتج   %58,1
للمديونية الخارجية مقابل 50,8% و14,0% في متم سنة 

2019 على التوالي.

دين  محفظة  في  الخارجي  الدين  حصة  ارتفاع  ويعزى 
الداخلي  التمويل  بين  التوازن  إعادة  إلى  أساسا  الخزينة 
والتمويل الخارجي الذي هم استراتيجية تمويل الخزينة، 
المداخيل  على  األزمة  تداعيات  مواجهة  بغرض  وذلك 
الخارجية للبالد وكذا لتجنب اللجوء المكثف إلى الموارد 
مزاحمة  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  الذي  الشيء  المحلية، 
القطاع الخاص عوض توجيه تمويالت القطاع البنكي نحو 

انتعاشه. لتعزيز  االقتصاد 

تطور حجم الدين نسبة للناتج الداخلي الخام

العمومية لإلدارات  الموطد  الدين 

في  الوزارة  شرعت  الدين،  إحصائيات  ونشر  إلعداد  الدولية  المعايير  مع  للتقارب  المبذولة  للجهود  استمرارا 
العمل على توطيد المالية العامة من خالل اعتماد مفاهيم وتعريفات ومنهجية دليل إحصائيات مالية الحكومة 

.) GSDSP 2011 / لعام 2014، بما في ذلك إحصائيات الدين )توصيات دليل إحصائيات دين القطاع العام

للطلبات  المتاحة واالستجابة  المعلومات  الهدف منها تحسين جودة  العمل، تم تحديد منهجية  وفي إطار هذا 
معايير  من  تدريجياً  االقتراب  أخرى،  ناحية  ومن  وأهدافها،  ونطاقها  الموطدة  بالديون  المتعلقة  المختلفة 

الدولي. المستوى  على  بها  الموصى  التوطيد 

الناتج  من   %69,8 أي  درهم،  مليار   761,0 بحوالي  العمومية  لإلدارات  الموطد  الدين  قدر   ،2020 سنة  بمتم 
اإلجمالي. الداخلي  الناتج  نقطة مئوية من   13 ارتفاعا قدره  اإلجمالي مسجال  الداخلي 

هذا  عرف  حيث  الخزينة،  بدين  المتعلق  ُمَكونه  إلى  باألساس  العمومية  لإلدارات  الموطد  الدين  ارتفاع  يعزى 
أزمة  تداعيات  نتيجة  و2020،   2019 سنتي  بين  ما  اإلجمالي  الداخلي  الناتج  من  نقطة   11,6 بـ  ارتفاعا  األخير 
دين  ارتفاع  إلى  أيضا  التطور  هذا  يرجع  كما   .)»2020 سنة  بمتم  الخزينة  دين  »بنية  باب  )أنظر  كوفيد-19 
 +8,4 )أو  اإلجمالي  الداخلي  الناتج  من  نقطة   0,9 بحوالي  التجاري  غير  الطابع  ذات  العمومية  المؤسسات 
الناتج  0,2 نقطة من  بـ  الترابية  الجماعات  ارتفاع دين  إلى  أقل  الماضية، وبدرجة  بالسنة  مليار درهم( مقارنة 
بحوزة  التي  الخزينة  سندات  محفظة  حجم  انخفاض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  درهم(.  مليار   +1,3 )أو  الداخلي 
صناديق التقاعد واالحتياط االجتماعي وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع غير التجاري، بحوالي 0,6 نقطة 
بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي )أو 17,1 مليار درهم(، قد ساهم أيضا في ارتفاع الدين الموطد القائم على 

العمومية. اإلدارات  قطاع 
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الدين  ارتفعت خدمة  فيما   ،2019 مليار درهم متم سنة 
الخارجي بـ 11,9 مليار درهم لتصل إلى 24 مليار درهم 

سنة 2020 مقابل 12,1 سنة 2019. 

التكلفة  مؤشرات 

الخزينة المتوسطة لدين  التكلفة 
واصلت التكلفة المتوسطة لدين الخزينة منحاها التنازلي 
حيث بلغت 3,6% متم سنة 2020 مقابل 3,9% في متم 
انخفاض  إلى  باألساس  التطور  هذا  ويعزى   .2019 سنة 
نقطة   35 بحوالي  الداخلي  للدين  المتوسطة  التكلفة 
نتيجة  وذلك   )2019 سنة   %4,24 مقابل   %3,89( أساس 
الداخلية  الفائدة في السوق  المتواصل ألسعار  االنخفاض 

خالل السنوات الماضية.

سوق  في  اإلصدار  عند  المرجح  المتوسط  الفائدة  سعر 
المزادات

بلغ سعر الفائدة المتوسط المرجح عند اإلصدار لسندات 
التدبير  إطار  في  المنجزة  تلك  احتساب  )مع  الخزينة 
انخفاضا  بذلك  مسجال   ،%2,29 الداخلي(  للدين  النشيط 
سنة  المسجل  بالمستوى  مقارنة  أساس  نقطة   69 قدره 
2019 )2,98%(. ويرجع هذا التطور إلى االنخفاض المهم 
الذي عرفته أسعار الفائدة في سوق المزادات في سياق 
انخفاض سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب بـ 75 نقطة 

أساس.

تحمالت الفائدة لدين الخزينة بالنسبة للمداخيل العادية 

إلى  بالنسبة  الخزينة  لدين  الفائدة  تحمالت  مؤشر  بلغ 
مقابل   2020 سنة  بمتم   %12,9 حوالي  العادية  الموارد 
 0,8 بـ  ارتفاعا  بذلك  مسجال   ،2019 سنة  نهاية   %12,1
العادية  الموارد  انخفاض  إلى  التطور  هذا  ويعزى  نقطة. 

تحت تأثير أزمة كوفيد-19.  

المخاطر  مؤشرات 

خطر إعادة التمويل

حصة الدين ذي األمد القصير 
دين  محفظة  في  القصير  المدى  ذي  الدين  حصة  بلغت 
الخزينة 11,5% نهاية سنة 2020 مقابل 13,2% متم سنة 
1,7 نقطة مئوية. ويرجع هذا  بانخفاض قدره  2019، أي 

ثابتة. كما ساهمت إصدارات الخزينة في السوق المالية 
الدولية، والتي تمت بأسعار فائدة ثابتة، في تعزيز حصة 

هذه الفئة من الدين.

وفيما يتعلق بالدين الخارجي للخزينة، فقد تميزت بنيته 
حسب نوع أسعار الفائدة بتعزيز حصة الدين ذي السعر 
سنة  بمتم   %64,3 مقابل   %68,7 بلغت  والتي  الثابت، 
فقد  المتغير،  الفائدة  سعر  ذي  الدين  حصة  أما   .2019
يناهز  ما  إلى   2019 سنة  بمتم   %35,7 من  انخفضت 

31,3% متم سنة 2020.   

بنية الدين حسب العمالت 
يهيمن الدين المصدر بالدرهم على محفظة دين الخزينة 
حيث بلغت حصته 75,4%، مسجلة بذلك انخفاضا مقارنة 

مع سنة 2019 )%78,1(.

حصة  بلغت  فقد  للخزينة،  الخارجي  للدين  بالنسبة  أما 
الدين المقوم باألورو 60,6% سنة 2020، في حين بلغت 
به  المرتبطة  والعمالت  بالدوالر  المقوم  الدين  حصة 
حوالي 33,8%. وفيما يخص باقي العمالت )الين الياباني، 
5,6% من  بلغت حصتها  فقد  والباقي(  الكويتي  والدينار 
إجمالي الدين. وتعكس هذه البنية الجهود المبذولة من 
من  للخزينة  الخارجي  الدين  محفظة  بنية  تقريب  أجل 
هذه  تعرض  تقليص  من  يمكن  مما  الدرهم،  سلة  بنية 

المحفظة لمخاطر تقلبات سعر الصرف.

بنية الدين حسب المستثمرين 
على  المنقولة  للقيم  الجماعي  التوظيف  مؤسسات  تحل 
سنة  بمتم  الخزينة  سندات  في  المستثمرين  قائمة  رأس 
36% من حجم  ما مجموعه  على  تستحوذ  2020، حيث 
الدين المصدر مقابل حصة 30% بالنسبة للبنوك و%20 
 %14 نسبة  وتعود  التأمين.  وشركات  التقاعد  لصناديق 

المتبقية للمؤسسات األخرى المالية وغير المالية.

وبخصوص بنية الدين الخارجي للخزينة حسب الدائنين، 
بحيث  و2020،   2019 سنتي  بين  مهما  تغيرا  تعرف  فلم 
بين  األول  المركز  األطراف  متعددو  الدائنون  يحتل 
السوق  تليهم   ،%52 بلغت  بحصة  المقرضين  مجموعة 
المالية الدولية التي انتقلت حصتها من 31% إلى %37، 

ثم المقرضون ثنائيو األطراف، بحصة %11.

خدمة دين الخزينة

والفوائد  الدين  أصل  من  الخزينة  دين  تحمالت  عرفت 
 169,6 لتبلغ  ارتفاعا   2020 سنة  المؤدات  والعموالت 
أي   ،2019 سنة  درهم  مليار   135,9 مقابل  درهم  مليار 
ويعزى   .%25 نسبة  أو  درهم  مليار   33,7 قدره  بارتفاع 
بـ  الدين  أصل  الرتفاع  المزدوج  التأثير  إلى  التطور  هذا 

34,6 مليار درهم وتراجع الفوائد بـ 0,9 مليار درهم.

الداخلي  الدين  ارتفعت خدمة  فقد  الدين،  نوع  وحسب 
بـ 22 مليار درهم لتبلغ 145,6 مليار درهم مقابل 123,9 

%1,7%1,6%1,6%1,6%1,8
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حصة دين الخزينة ذي أسعار فائدة متغيرة
الفائدة  سعر  ذي  الدين  حصة  بلغت   ،2020 سنة  بمتم 
المتغير في محفظة الدين الخارجي للخزينة 31% مقابل 
أهمية  إلى  التطور  هذا  ويرجع   .2019 سنة  نهاية   %36
السحوبات المعبأة خالل هاته السنة بأسعار فائدة ثابتة، 

خاصة في السوق المالية الدولية. 

خطر تقلبات أسعار الصرف

يمثل الدين المقوم بالعمالت األجنبية حوالي 24,6% من 
حجم دين الخزينة. ويتكون هذا الدين بحصة 60,6% من 
الدين المقوم باألورو و 33,8% من الدين المقوم بالدوالر 
والعمالت المرتبطة به. وتمكن هذه البنية، والتي تقترب 
من بنية سلة الدرهم الحالية، من تقليص تعرض محفظة 
األجنبية  للعمالت  الصرف  أسعار  تقلبات  لمخاطر  الدين 

مقابل الدرهم.

تطور الدين الخارجي العمومي

حجم الدين الخارجي العمومي

العمومي  الخارجي  الدين  حجم  بلغ   ،2020 سنة  بمتم 
374,6 مليار درهم، مسجال ارتفاعا قدره 34,7 مليار درهم 
أو 10,2% مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2019. أما 
فيما يخص مؤشر الدين الخارجي العمومي بالنسبة للناتج 
الداخلي اإلجمالي، فقد بلغ 34,4% مسجال ارتفاعا قدره 

4,9% من الناتج الداخلي اإلجمالي مقارنة بسنة 2019.

الدين  من  العمومي  الخارجي  الدين  يتكون  وللتذكير، 
والغير  المضمون  الخارجي  والدين  للخزينة،  الخارجي 
المضمون للمؤسسات والمقاوالت العمومية وللمؤسسات 
من  المضمون  الخارجي  الدين  وكذا  العمومية،  المالية 
ذات  وللمؤسسات  الترابية  للجماعات  الدولة  طرف 

العمومية. المنفعة 

باآلثار  يتسم  خاص  سياق  في  التطور  هذا  ويحدث 
ويفسره  بكوفيد-19،  المرتبطة  الصحية  لألزمة  السلبية 
للخزينة  الخارجي  الدين  حجم  ارتفاع  أساسي  بشكل 
لباقي  الخارجي  الدين  حجم  وانخفاض   ،%23,6 بحوالي 

المقترضين العموميين بحوالي %1,9.

من  للخزينة  الخارجي  الدين  حجم  انتقل  فقد  وهكذا، 
مليار   199,7 إلى   2019 سنة  نهاية  درهم  مليار   161,6
مليار   38,1 قدره  ارتفاعا  2020 مسجال  نهاية سنة  درهم 
للناتج  بالنسبة  الخارجي للخزينة  الدين  درهم. أما مؤشر 
تقدر  بزيادة   %18,3 نسبة  بلغ  فقد  اإلجمالي،  الداخلي 
اإلجمالي مقارنة  الداخلي  الناتج  مئوية من  نقطة   4,3 بـ 

بنهاية سنة 2019.

وفيما يخص حجم دين باقي المقترضين العموميين، فقد 
عرف انخفاضا يقدر بـ 3,5 مليار درهم حيث بلغ 174,9 
في   .2019 سنة  درهم  مليار   178,4 مقابل  درهم  مليار 

التحول باألساس إلى أهمية السحوبات الخارجية المعبأة 
وبآجال متوسطة وطويلة.

بلغت حصة الدين ذي المدى القصير في محفظة الدين 
نهاية   %13,7 مقابل   2020 سنة  نهاية   %13,5 الداخلي 
سنة 2019 في حين بلغت نسبة 5,1% فيما يخص الدين 

الخارجي للخزينة مقابل 11,7% متم سنة 2019.

المدة الزمنية المتوسطة المتبقية لسداد الدين
دين  لسداد  المتبقية  المتوسطة  الزمنية  المدة  بلغت 
 6 عوض   2020 سنة  نهاية  أشهر  و4  سنوات   7 الخزينة 
 5 بزيادة قدرها  سنوات و11 شهرا بمتم سنة 2019، أي 
المدة  ارتفاع  إلى  باألساس  التحسن  هذا  ويرجع  أشهر. 
الخارجي  الدين  لسداد  المتبقية  المتوسطة  الزمنية 

للخزينة.

خطر التمويل أو السيولة

معدل التغطية الشهري لإلصدارات
بلغ معدل تغطية اإلصدارات عن طريق المزادات لسندات 
بمتم  مرات   2,6 المستثمرين  عروض  طرف  من  الخزينة 
ويعزى   .2019 سنة  متم  في  مرات   5 مقابل   2020 سنة 
هذا االنخفاض إلى األثر المزدوج الرتفاع حجم إصدارات 
الخزينة )دون احتساب عمليات التدبير النشيط( بحوالي 
عروض  استقرار  وشبه  الماضية  بالسنة  مقارنة   %94,1

المستثمرين )دون احتساب عمليات التدبير النشيط(.

خطر تقلبات أسعار الفائدة

حصة دين الخزينة الذي يتطلب إعادة تثبيت فائدته

تثبيت  إعادة  يتطلب  الذي  الخزينة  دين  حصة  تتكون 
سعر فائدته خالل سنة 2021 من الدين ذي سعر الفائدة 
المدى  ذي  الخزينة  ودين  فقط(،  )الخارجي  المتغير 
إعادة تمويله  )الداخلي والخارجي( والذي يجب  القصير 

سنة 2021.

وقد بلغت حصة هذا الدين 154,3 مليار درهم عند متم 
الخزينة  دين  حجم  من   %18,5 حوالي  أي   2020 سنة 
ويعزى  الماضية.  السنة  مع  مقارنة   %2,5 بلغ  بانخفاض 
الخارجي  الدين  حصة  انخفاض  إلى  أساسا  التطور  هذا 

الذي سيصل أجل سداده في أقل من سنة.
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بنية الدين حسب سعر الفائدة

الفائدة، بلغت  الدين حسب نوع سعر  وفيما يخص بنية 
حصة الدين ذي سعر الفائدة الثابت نسبة 74,5%، فيما 

بلغت حصة الدين ذي سعر الفائدة المتغير %25,5.

األخيرة  الحصة  هذه  من   %82 أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
مقومة أساسا باألورو، مما يساهم في تقليص خدمة الدين 
المنخفضة لألسعار المرجعية في  بالنظر إلى المستويات 

السوق المالية الدولية.

السحوبات على القروض الخارجية

الخارجي  االقتراض  موارد  حجم  سجل   ،2020 سنة  بمتم 
قدره  ارتفاعا  العام  القطاع  طرف  من  تعبئتها  تمت  التي 
درهم،  مليار   76,1 مجموعه  ما  ليبلغ  درهم  مليار   36,6

مقابل 39,5 مليار درهم سنة 2019.

درهم،  مليار   63 قيمته  ما  الخزينة  سحوبات  مثلت  وقد 
المؤسسات  طرف  من  المعبأة  تلك  حجم  بلغ  حين  في 

والمقاوالت العمومية ما يقارب 13,1 مليار درهم.

خدمة الدين الخارجي العمومي

برسم سنة 2020، بلغت خدمة الدين الخارجي العمومي 
 ،2019 سنة  درهم  مليار   29,2 مقابل  درهم  مليار   41,4
هذا  ويعزى  درهم.  مليار   12,2 قدره  ارتفاعا  مسجلة 
االرتفاع إلى التأثير المزدوج الرتفاع خدمة الدين المسدد 
خدمة  وارتفاع  درهم  مليار   1,1 بـ  الرسميين  للمقرضين 
الدين المسدد للمقرضين الخواص بـ 11,1 مليار درهم. 

بالنسبة  العمومي  الخارجي  الدين  خدمة  سجلت  وقد 
ارتفاعا قدره  األداءات  لميزان  الجارية  للمداخيل  المئوية 
 %5,7 من  المؤشر  هذا  انتقل  حيث  مئوية،  نقطة   3,6

بمتم سنة 2019 إلى 9,3% عند نهاية سنة 2020. 

النشيط للدين التدبير 

التدبير النشيط للدين الداخلي

أنجزت مديرية الخزينة، خالل سنة 2020، تسع عمليات 
تبادل سندات الخزينة وثالث عمليات إعادة شراء، بمبلغ 
إجمالي يقدربـ 35,9 مليار درهم. ويتوزع المبلغ المعاد 

شراؤه حسب سنة االستحقاق كالتالي:
سنة  مستحقات  شراء  بإعادة  تتعلق  درهم  مليار   9,7  •

2020؛ 
سنة  مستحقات  شراء  بإعادة  تتعلق  درهم  مليار   24,9  •

2021؛ 
سنة  مستحقات  شراء  بإعادة  تتعلق  درهم  مليار   1,3  •

.2022
أما بالنسبة لتأثير عمليات التدبير النشيط للدين الداخلي 
على مؤشرات التكلفة والمخاطر المتعلقة بمحفظة الدين 

الداخلي، فقد أدت هاته العمليات إلى:

حين سجل مؤشر الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي 
اإلجمالي  الداخلي  الناتج  انكماش  تأثير  تحت  اإلجمالي، 
مقارنة  مئوية  نقطة   0,6 بـ  ارتفاعا   ،2020 سنة  خالل 
االرتفاع  ويعتبر هذا   .%16,1 إلى  ليصل  الماضية  بالسنة 

األول من نوعه بعد سنتين من االنخفاض المتتالي.

بنية الدين حسب المقرضين

المقرضين  العمومي حسب  الخارجي  الدين  بنية  تميزت 
لسنة 2020 بهيمنة الدين المستحق للمقرضين الرسميين 
 %72 حصته  تبلغ  الذي  األطراف(  ومتعددي  )ثنائيين 
الدين  لحجم  بالنسبة  أما  للدين.  اإلجمالي  الحجم  من 
المستحق للمقرضين الخواص، فقد عرف ارتفاعا بـ 20,4 
مليار درهم مقارنة بنهاية 2019 لتصل حصته من إجمالي 
منها  تشكل  بحيث   ،%28 إلى  العمومي  الخارجي  الدين 
المالية  السوق  في  للسندات  العام  القطاع  إصدارات 

الدولية ما نسبته %93.

بنية الدين حسب المقترضين

تجاوز   ،2015 سنة  منذ  األولى  وللمرة   ،2020 سنة  بمتم 
الدين الخارجي للخزينة دين باقي المقترضين العموميين 
)مضمون وغير مضمون( حيث بلغ حجم الدين الخارجي 
من   %53,3 يعادل  ما  أي  درهم  مليار   199,7 للخزينة 
الخارجي  الدين  يخص  وفيما  العمومي.  الخارجي  الدين 
مليار   174,9 بلغ  فقد  العموميين  المقترضين  لباقي 
درهم، وهو ما يمثل 46,7% من إجمالي الدين الخارجي 

العمومي.

أول  تمثل  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  والتزال 
وذلك  الخزينة  دون  العام  بالقطاع  للمقترضين  مجموعة 
 5 ويستحوذ  درهم.  مليار   171,1 يبلغ  دين  بحجم 
مقترضين على حوالي 80% من حجم هذا الدين، وهم: 
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )%26(، 
الوطني  والمكتب الشريف للفوسفاط )19%(، والمكتب 
للطاقة  المغربية  والوكالة   ،)%14( الحديدية  للسكك 

المستدامة )11%(، والطرق السيارة بالمغرب )%10(.

بنية الدين حسب العمالت

الخارجي  الدين  حصة  بلغت   ،2020 سنة  نهاية  في 
الدين  حصة  وسجلت   ،%60,6 باألورو  المقوم  العمومي 
بلغت  بينما   ،%30,7 نسبة  األمريكي  بالدوالر  المقوم 

حصة الدين المقوم بالدينار الكويتي نسبة %3,9..

والتي  الدرهم،  سلة  بنية  من  قريبة  البنية  هذه  وتبقى 
من شأنها تقليص تعرض محفظة الدين الخارجي لمخاطر 
حجم  على  آثارها  من  والتقليل  الصرف  سعر  تقلبات 

وخدمة الدين الخارجي العمومي.
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الخارجية والمالية  الخزينة  مديرية  المصدر: 

في  التوظيف  عمليات  شكل  على  أو  الخزينة  سندات 
التمويلية  الحاجيات  ولتلبية  البنوك.  بين  القائمة  السوق 
في  االقتراض  لعمليات  اللجوء  يتم  للخزينة،  المؤقتة 

السوق القائمة بين البنوك.

في سياق جد خاص تميز )أ( بتفاقم عجز السيولة البنكية 
األسبوعي  المتوسط  في  درهم  مليار   90,2 بلغت  التي 
المجال  على  الصحية  األزمة  لتأثير  مباشرة  كنتيجة 
موجودات  بارتفاع  و)ب(  لبالدنا،  والمالي  االقتصادي 
مليار درهم   11,5 قاربت  التي  للخزينة  الجاري  الحساب 
الخاص  الصندوق  مداخيل  تراكم  بسبب  يومي  كمتوسط 
بتدبير جائحة فيروس كورونا »كوفيد-19« وتلك المتعلقة 
بعمليات اإلصدار في السوق المالية الدولية، كان الهدف 
المنجزة خالل سنة  النشيط للخزينة  التدبير  من عمليات 
لدى  السيولة  عجز  من  التخفيف  في  المساهمة   2020
البنوك عبر ضخ فائض الحساب الجاري للخزينة في السوق 
من  الخارجية  والمالية  الخزينة  مديرية  وتمكين  النقدية 
احترام استراتيجيتها المتعلقة بإصدار سندات الخزينة في 

سوق المزادات.

مديرية  بها  قامت  التي  العمليات  عدد  بلغ  وهكذا، 
الخزينة والمالية الخارجية خالل سنة 2020، 386 عملية 
منها 381 عملية توظيف فائض الخزينة وخمس عمليات 
اقتراض في السوق القائمة بين البنوك مقابل 352 عملية 
لعمليات   2020 سنة  خالل  اللجوء  تم  وقد   .2019 سنة 
مؤقتة  بطريقة  البنوك  بين  القائمة  السوق  في  االقتراض 
وذلك لتغطية الحاجيات التمويلية للخزينة المتوقعة في 

بداية األيام المعنية بهذه العمليات.

مديرية  طرف  من  الموظف  اإلجمالي  الحجم  سجل 
بحوالي  انخفاضا  البنوك  لدى  الخارجية  والمالية  الخزينة 
مقابل   2020 سنة  خالل  درهم  مليار   675 ليبلغ   %25
900,2 مليار درهم خالل سنة 2019. ويرجع ذلك أساسا 
إلى انخفاض طلب البنوك بحوالي 31% سنة 2020 نتيجة 
من  النقدية  السوق  في  ضخها  تم  التي  السيولة  ارتفاع 
طرف بنك المغرب لتغطية احتياجات البنوك من السيولة.

الفوائد المحصل عليها من طرف الخزينة

مكن التدبير النشيط للخزينة من تحصيل عائدات صافية 
تقدر بـ 112,2 مليون درهم خالل سنة 2020، موزعة في 
العائدات(  إجمالي  )77% من  مليون درهم   86,1 حدود 
مليون درهم  التوظيف و26,1  فوائد عمليات  على شكل 
على شكل فوائد على الحساب الجاري للخزينة لدى بنك 

المغرب. 

العمومية  للخزينة  النشيط  التدبير  عمليات  بداية  ومنذ 
برسم سنة 2010، بلغ الحجم اإلجمالي للعائدات حوالي 
1,7 مليار درهم منها 1,2 مليار درهم )70% من إجمالي 
العائدات( على شكل فوائد عمليات التوظيف و0,5 مليار 

درهم على شكل فوائد على الحساب الجاري للخزينة.

بدين  المرتبط  التمويل  إعادة  خطر  من  التخفيف   •
الشهور  مستحقات  تقليص  )أ(  خالل  من  الخزينة 
درهم  مليار   1,3 بحوالي  االستبدال  بعمليات  المعنية 
مليار درهم   2,5 2020 وبحوالي  كمتوسط شهري سنة 
مليار   0,2 وبحوالي   2021 سنة  شهري خالل  كمتوسط 
درهم كمتوسط شهري خالل سنة 2022 و )ب( تمديد 
بما  الداخلي  الدين  لسداد  المتبقية  المتوسطة  المدة 

يقارب 5 أشهر؛
المؤداة  الداخلي  الدين  فوائد  تحمالت  لصافي  ارتفاع   •
سنة 2020 بحوالي 185,2 مليون درهم. وقد نتج هذا 
االرتفاع عن التأثير المزدوج النخفاض تحمالت الفوائد 
نتيجة  درهم  مليون   67,8 بحوالي   2020 سنة  المؤداة 
وزيادة  ذاتها،  السنة  لمستحقات  المبكر  الشراء  إلعادة 
و7,6  درهم  مليون   245,4 بحوالي  التحمالت  هاته 
مليون درهم نتيجة إعادة شراء مستحقات سنتي 2021 

و2022 على التوالي؛ 
من  مئوية  نقطة   1,2 بمقدار  المديونية  نسبة  تخفيض   •
مليار   13 شراء  إعادة  نتيجة  اإلجمالي  الداخلي  الناتج 
المنجزتين نهاية  الشراء  درهم في إطار عمليتي إعادة 

السنة.

التدبير النشيط للدين الخارجي

للمديونية  النشيط  التدبير  سياسة  مواصلة  إطار  في 
على  عبئها  من  التخفيف  إلى  تهدف  التي  الخارجية 
المالية  المخاطر  تأثيرات  من  والحد  الوطني  االقتصاد 
قامت  للخزينة،  الخارجي  الدين  بمحفظة  المرتبطة 
 ،2020 سنة  خالل  الخارجية،  والمالية  الخزينة  مديرية 
بمعالجة حوالي 3,5 مليون درهم ليصل الحجم اإلجمالي 
النشيط  التدبير  عمليات  خالل  من  المعالجة  للديون 
للمديونية منذ سنة 1996 إلى ما يناهز 85 مليار درهم.

معالجته  تمت  الذي  درهم  مليون   3,5 مبلغ  وينقسم 
تنفيذ  مواصلة  إطار  في  تّم  والذي  السنة،  هذه  خالل 
الموقعة  عمومية  استثمارات  إلى  الدين  تحويل  اتفاقية 

مع الحكومة اإليطالية إلى:
الوطنية  المبادرة  مشاريع  إطار  في  درهم  مليوني   •

البشرية؛  للتنمية 
• 1,5مليون درهم في إطار مشروع الحفاظ على التراث 
وزارة  من  كل  مع  بالتعاون  المنجز  المغربي  الثقافي 
اإليطالية  سيين  وجامعة  والرياضة  والشباب  الثقافة 

.)Université de Sienne(

العمومية للخزينة  النشيط  التدبير 

المنجزة  العمليات 

مديرية  تسهر  العمومية،  للمالية  أمثل  تدبير  أجل  من 
للخزينة  النشيط  التدبير  على  الخارجية  والمالية  الخزينة 
العمومية. وهكذا، يتم توظيف الفائض المؤقت للخزينة 
استحفاظ  عمليات  طريق  عن  إما  النقدية  السوق  في 
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إلى  الرامية  لجهودها  الحكومة  مواصلة   2022 لسنة  النوع  منظور  من  النتائج  على  القائمة  الميزانية  تقرير  يؤكد 
اإلدماج الشامل لبعد النوع االجتماعي في االستراتيجيات القطاعية وفي السياسات العمومية، إذ أن أي تقدم في 
مجال  في  الجديد  التنموي  النموذج  طموح  تحقيق  في  سيساهم  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الميزانية  تطبيق 

للخدمات. العادل  الولوج  وكذا  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت  في  النساء  إدماج 

من  النتائج  على  القائمة  الميزانية  تقرير  إعداد  تم 
يتسم  خاص  سياق  في   2022 لسنة  النوع  منظور 
ينبني  والذي  لبالدنا  الجديد  التنموي  النموذج  ببلورة 
االقتصادية  للمنظومة  جديدة  استراتيجية  خيارات  على 
النموذج  هذا  ويضع  والبيئية.  والجهوية  واالجتماعية 
وفي  العمومية.  السياسات  في  أساسي  كمحور  المواطن 
على  الجديد  التنموي  النموذج  تقرير  الصدد، حث  هذا 
كل  في  وطنية  أولوية  للنساء  االقتصادي  التمكين  جعل 
المشروع،  ويدعو هذا  والقروي.  الحضري  الوسطين  من 
إلى  المعنية  األطراف  جميع  االستراتيجية،  الحمولة  ذو 
األساسية،  اإلصالحات  تفعيل  اتجاه  في  بفعالية  العمل 
سواء كانت قيد اإلنجاز أو مبرمجة على المدى القصير، 
النوع  لبعد  الشامل  لإلدماج  خاص  اهتمام  بإيالء  وذلك 
السياسات  وفي  القطاعية  االستراتيجيات  في  االجتماعي 
الوطني والجهوي. وفي هذا  المستويين  العمومية، على 
المضمار، يتوجب توظيف األدوات واآلليات التي طورها 
المستجيبة  الميزانية  واعتماد  تطبيق  خالل  من  المغرب 
للنوع بغية تحقيق طموح النموذج التنموي الجديد في 

المجال. هذا 

القائمة  الميزانية  التقرير حول  فإن  المنطلق،  هذا  ومن 
قانون  لمشروع  المرافق  النوع  منظور  من  النتائج  على 
المالية لسنة 2022، يتناول، في جزئه األول، تحليل آثار 
أزمة كوفيد-19 من منظور النوع بناًء على نتائج أبحاث 
اهتم  الثاني،  جزئه  وفي  للتخطيط.  السامية  المندوبية 
النمو  حيث  من  المحتملة،  اآلثار  بدراسة  التقرير  هذا 
اإلضافي للناتج الداخلي الخام، التي يمكن أن تسفر عنها 
الزيادة في معدل مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي 
التنموي الجديد. كما سلط  النموذج  على ضوء توصيات 
الذي  التقدم  على  الضوء  التقرير  هذا  من  الثالث  الجزء 

البرمجة  تطبيق  مجال  في  الوزارية  القطاعات  أحرزته 
االجتماعي. للنوع  المستجيبة  الميزاناتية 

تحليل تأثيرات جائحة كوفيد-19 حسب النوع بالمغرب

هيئة  مع  بشراكة  للتخطيط  السامية  المندوبية  قامت 
حسب  تحليلية  دراسة  بإنجاز  للمرأة  المتحدة  األمم 
لتأثير جائحة كوفيد-19 على الوضعية  النوع االجتماعي 
نتائج  على  بناًء  لألسر  والنفسية  واالجتماعية  االقتصادية 
األسر، خالل  المنجزين على مستوى  الميدانيين  البحثين 
إلى  الدراسة  خلصت  وقد  الصحي.  الحجر  فترة  وبعد 
سواء  األسر،  وضعية  على  كبير  تأثير  لها  كان  األزمة  أن 
كان معيلها امرأة أو رجل. ولكن الدراسة بينت أن تأثير 
حيث  من  سيما  ال  النساء،  على  وطأة  أشد  كان  األزمة 

الشغل. لسوق  الولوج 

الصحية للخدمات  متباين  ولوج 

التي  اإلكراهات  حدة  الميدانيين  البحثين  نتائج  أبرزت 
التي  لألسر  بالنسبة  الصحية  الخدمات  إلى  الولوج  تعيق 
مقارنة  وذلك  القروي،  بالوسط  خاصة  نساء،  تعيلها 
عدوى  من  التخوف  ويظل  رجال.  يعيلها  التي  باألسر 
الخدمات  ألماكن  الولوج  في  والصعوبات  كوفيد-19، 
الصحية )عدم توفر وسائل النقل، والبعد الجغرافي، ...( 
وراء  الكامنة  األسباب  بين  من  المالية  الموارد  ونقص 

الصحية. للرعاية  الولوج  ضعف 

بعد عن  للتعليم  متباين  ولوج 

هي  نساء  تعيلها  التي  األسر  نسبة  أن  الدراسة  أظهرت 
دروسهم  يتابعون  ال  أطفالها  أن  صرحت  من  األكثر 
مقارنة بتلك التي يعيلها رجال. ويُعزى هذا التفاوت إلى 

لسنة  النوع  منظور  من  النتائج  على  القائمة  الميزانية 
2022

المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 
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الدروس  لمتابعة  الالزمة  المعدات  إلى  الولوج  صعوبات 
 .)... الحاسوب، والربط باإلنترنت،  عبر اإلنترنت )أجهزة 
ال   )%46( األسر  ربات  نصف  يقارب  ما  فإن  وهكذا، 
أطفالهن  تمكن  التي  المعدات  أو  الوسائل  على  يتوفرن 
التعليم  إلى  الولوج  من  االبتدائي  بالمستوى  المسجلين 
لدى  المرتفعة  األمية  نسبة  ذلك  إلى  يضاف  بعد.  عن 
النساء )42% مقابل 22,1% لدى الرجال( التي تحد من 

أطفالهن. تمدرس  ومتابعة  مواكبة  على ضمان  قدرتهن 

الولوج  حيث  من  النوع  على  القائمة  الفوارق  تفاقم 
الشغل إلى 

)وهي  الشغل  إلى  الولوج  في  النساء  وضعية  تفاقمت 
كوفيد-19(  الصحية  األزمة  ظهور  قبل  السائدة  السمة 
تداعيات  جراء  الشغل  مناصب  فقدان  مع  خصوصا 
المالية  الوضعية  تدهور  في  ساهم  مما  الصحية،  األزمة 

للنساء.

الميداني،  البحث  المتحصل عليها من  المعطيات  وتشير 
خالل  للتخطيط،  السامية  المندوبية  طرف  من  المنجز 
فترة الحجر الصحي، إلى أن عددا كبيرا من ربات األسر 
)القطاع  األزمة  من  تضرًرا  األكثر  القطاعات  في  يعملن 
والسياحة...(.  والمطاعم،  والفنادق،  المهيكل،  غير 
وكشفت هذه المعطيات أن 14% فقط من أفراد األسر 
الخاص  القطاع  في  العمل  يواصلون  امرأة  تعيلها  التي 

يعيلها رجل. التي  لتلك   %22 مقابل 

البحث  يُظهر  النشاط،  مزاولة  باستئناف  يتعلق  وفيما 
المنجز  للتخطيط  السامية  للمندوبية  الثاني  الميداني 
بين  الفوارق  استمرار  الصحي،  الحجر  فترة  نهاية  بعد 
النشاط  قطاعات  متباينة حسب  وبحدة  والرجال  النساء 
معيشة  ومستوى  السوسيو-مهنية  والفئات  المزاول 
تكمن  عوامل  عدة  هناك  أن  اإلشارة  وتجدر  األسر. 
الحجر  نهاية  بعد  لنشاطهن  النساء  استئناف  عدم  وراء 
الموارد  ونقص  العدوى،  من  التخوف  بينها  من  الصحي، 
قبل  المزاول  المهني  النشاط  الستئناف  الالزمة  المالية 
ال  األطفال،  رعاية  مسؤولية  تولي  إلى  إضافة  التوقف، 

المدارس.  سيما في سياق إغالق 

النسائية  العاملة  اليد  استخدام  تقليص ضعف  مساهمة 
رجعي  بأثر  تحليل  المعيشة:  مستوى  تحسين  في 

واستباقي

المندوبية  أنجزتها  التي  الميدانية  البحوث  من  تبين 
خالل  تدهورت  النساء  وضعية  أن  للتخطيط  السامية 

فترة الحجر الصحي وبعدها مباشرة، حيث تأثرت النساء 
الدخل.  وانخفاض  الشغل  مناصب  بفقدان  األسر  ربات 
المهيكل،  النشاط  دوائر  في  الضعيف  حضورها  وبفعل 
الممنوحة  المساعدات  أقل من  بدرجة  النساء  استفادت 
للضمان  الوطني  الصندوق  طريق  عن  األزمة  لمواجهة 
لألسر  الممنوحة  تلك  في  بحصتهن  مقارنة  االجتماعي، 
أخرى  مرة  يدل  مما  مهيكلة،  غير  أنشطة  تزاول  التي 
على هشاشة وضعية نسبة مهمة من النساء المغربيات. 
أنشطة  في  وإدماجهن  النساء  قدرات  تعزيز  يشكل  لذا، 
الشاملة  التنمية  لضمان  أساسية  رافعة  والئقة  مهيكلة 
الطريق  خارطة  تتوخى  ولهذا،  بلدنا.  إليها  تطمح  التي 
الرفع  الجديد  التنموي  النموذج  تقرير  إطار  في  الواردة 
االقتصادية  المجاالت  في  النساء  مشاركة  مستوى  من 
الرفع  يتوجب  ذلك،  ولتحقيق  والسياسية.  واالجتماعية 
من معدل نشاط النساء تدريجيا، باعتماد عدة رافعات، 
سنة   %19,9 مقابل   2035 أفق  في   %45 إلى  ليصل 

.2020

والتوقعات  الدراسات  مديرية  قامت  السياق،  هذا  وفي 
تأثير  حول  تنجزها  التي  األبحاث  إطار  في  المالية، 
في  االقتصادي  النمو  على  النوع  على  القائمة  الفوارق 
المكاسب  إبراز  تروم  جديدة  دراسة  بإعداد  المغرب، 
المعيشة، من خالل  المحتملة من حيث تحسن مستوى 
الرفع من معدل نشاط النساء الذي يطمح إليه النموذج 
على  المعتمدة  المنهجية  وترتكز  الجديد.  التنموي 
معدالت  باستخدام  للفرد،  الخام  الداخلي  الناتج  تقسيم 
وتأثير  اإلنتاجية  تأثير  إثنين:  تأثيرين  إلى  محاسباتية، 
تم  التقسيم،  هذا  أساس  فعلى  العاملة.  اليد  استخدام 
إجراء محاكاة حول تأثير الرفع من معدل مشاركة النساء 

.2035 للفرد بحلول سنة  الخام  الداخلي  الناتج  على 

مساهمة النساء في تحسين مستوى العيش في المغرب 
الفترة 2019-2008 خالل 

خالل  للفرد1  الخام  الداخلي  الناتج  تطور  تحليل  أبان 
سنوي  نمو  متوسط  تسجيل  عن   ،2019-2010 الفترة 
أعاله،  إليه  المشار  التقسيم  نتائج  وتبرز   .%2,4 بنسبة 
 ،2019-2010 الفترة  المعيشة، خالل  تحسن مستوى  أن 
 ،%96 بنسبة  العمل  إنتاجية  تأثير  إلى  أساسا  يعزى 
في  ضعيفة  العاملة  اليد  استخدام  مساهمة  تظل  بينما 
في  اإلشارة،  4%. وتجدر  بلغت حوالي  المتوسط، حيث 
بين مكونين:  اإلنتاجية يجمع  تأثير  أن  إلى  الصدد،  هذا 
وكثافة   )PTF( اإلنتاج  لعوامل  اإلجمالية  اإلنتاجية 
ُيَقاَرُب  الذي  األخير،  المكون  هذا  ويشكل  المال.  رأس 

الناتج الداخلي الخام باألسعار المقيدة.     01
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المساهم  العمل،  وعامل  المال  رأس  عامل  بين  بالنسبة 
اإلنتاجية  تساهم  ال  بينما   ،)%99 )بنسبة  الرئيسي 
بعض  وفي  ضئيلة،  بنسبة  إال  اإلنتاج  لعوامل  اإلجمالية 
نمو  مصادر  )مبيان:  سالبة  مساهمتها  تكون  األحيان 
أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  للفرد(.  الخام  الداخلي  الناتج 
ثالثة  بين  بدوره،  يجمع،  العاملة  اليد  استخدام  تأثير 
ومعدل  المشتغلين،  العمال  عدد  وهي  مترابطة  عوامل 

الديموغرافي2. التأثير  وكذا  النشاط، 

أن  الجنس  حسب  العاملة  اليد  استخدام  تحليل  ويبرز 
التطور  على  سلبي  تأثير  له  كان  النساء  نشاط  معدل 
اإلجمالي الستخدام اليد العاملة بلغ -1,6% خالل الفترة 
2011-2013 و44,2% خالل الفترة 2014-2016 و-%56,8 
خالل الفترة 2016-2017. وفي المقابل، بلغ تأثير معدل 
2017-2019، مسجال  الفترة  60,6% خالل  الرجال  نشاط 
 )%8,4-(  2016-2014 الفترة  مع  مقارنة  ملحوظا  تحسنا 

والفترة 2011-2013 )-4,5%( )مبيان 2(.

الناتج  نمو  على  النساء  نشاط  لمعدل  سلبي  تأثير 
للفرد  الخام  الداخلي 

نشاط  معدل  أن  تبين  المعتمد،  التحليل  لنتائج  استنادا 
الخام  الداخلي  الناتج  على  سلبي  تأثير  له  كان  النساء 
مقابل   %-17,3 بلغ   ،2019-2017 الفترة  خالل  للفرد 
التطور  هذا  ويعزى   .2016-2014 الفترة  خالل   %-77
نشاط  معدل  لمساهمة  المستمر  االنخفاض  إلى  أساسا 
بنسبة  تراجع  والذي  العمرية(،  الفئات  )جميع  النساء 
انخفض  أن  بعد   2019-2017 الفترة  خالل   %56,8
المقابل،  في   .2016-2014 الفترة  خالل   %52 بنسبة 
الفترة  خالل   %+39,3 الرجال  نشاط  معدل  تأثير  بلغ 
الفترة  مع  مقارنة  ملحوظا  تحسنا  مسجال   ،2019-2017

.)%-26,1( 2016-2014

الداخلي  الناتج  نمو  على  النساء  بطالة  معدل  تأثير 
للفرد الخام 

كما هو الحال لتطورات معدل النشاط، تسجل مساهمة 
للفرد  الخام  الداخلي  الناتج  نمو  في  البطالة  معدل 
فوارق مهمة حسب الجنس والسن. فعلى عكس الرجال، 
لجميع  بالنسبة  النساء،  لدى  البطالة  معدل  تأثير  ساهم 
الداخلي  الناتج  تطور  العمرية، بشكل سلبي في  الفئات 
 24-15 العمرية  للفئات  بالنسبة  خاصة  للفرد،  الخام 
انخفاًضا  مساهماتهن  شهدت  والتي  سنة،  و44-25  سنة 
كان  فقد  للرجال،  بالنسبة  أما  األخيرتين.  الفترتين  خالل 
الفترتين  بين  وتحسن  بل  إيجابيا  البطالة  معدل  تأثير 
العمرية  الفئة  باستثناء  و2019-2017،   2016-2014
رغم  طفيف،  بشكل  مساهمتها  انخفضت  التي   44-25

إيجابية. كانت  أنها 

الداخلي  الناتج  على  الديمغرافي  للعامل  إيجابي  تأثير 
تباطؤه رغم  للفرد  الخام 

تحسين  في  إيجابي  بشكل  الديموغرافي  التأثير  ساهم 
 %17,3 بنسبة  مساهمة  مسجال  المعيشي،  المستوى 
ما   %29,1 بلغ  تأثير  بعد   2019-2017 الفترة  خالل 
في  النساء  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  و2016.   2014 بين 
الناتج  نمو  في  الرجال  من  أكثر  ساهمن  الشغل  سن 
 %10,6 قدرها  إجمالية  بمساهمة  للفرد  الخام  الداخلي 
لما  معاكسة  ظاهرة  الرجال، وهي  لساكنة   %6,7 مقابل 
اليد  الستخدام  األخرى  للمكونات  بالنسبة  استنتاجه  تم 

النشاط. الشغل ومعدل  العاملة وهي معدل 
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المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، إنجاز مديرية الدراسات والتوقعات المالية

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، إنجاز مديرية الدراسات والتوقعات المالية

المتاحة. اإلحصائية  المعطيات  يعتمد على  لتقسيم بعدي  لها طابع محاسباتي وتخضع  المقاربة  أن هذه  التذكير  02    يجب 
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تحليل استباقي في أفق سنة 2035 للمكاسب المنتظرة 
من الرفع من معدل نشاط النساء وفقا لتوصيات تقرير 

الجديد التنموي  النموذج 

الرئيسية  التوجهات  تؤطر  التي  الطريق  خارطة  تهدف 
التنموي الجديد، بلوغ مستوى عاٍل من إدماج  للنموذج 
النساء في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، 
وذلك من خالل محاربة جميع أشكال اإلقصاء والتمييز. 
التي  األهداف  من  العديد  تحديد  تم  اإلطار،  هذا  وفي 
 ،2035 سنة  أفق  في  المجال  هذا  في  تحقيقها  يتعين 
إلى  ليصل  النساء  لدى  النشاط  معدل  زيادة  أهمها 

مستوى 45% سنة 2035. 

أن  يمكن  التي  المحتملة  المكاسب  تقييم  أجل  ومن 
تماشيا  النسوي،  النشاط  معدل  في  الزيادة  عن  تنتج 
تتعلق  توقعات  وضع  تم  الجديد،  التنموي  النموذج  مع 
 ،2035 أفق سنة  للفرد في  الخام  الداخلي  الناتج  بتطور 
تقسيم  على  القائمة  المنهجية  تطبيق  خالل  من  وذلك 
إليه  المشار  )التقسيم  للفرد  الخام  الداخلي  الناتج 

أعاله(.

الداخلي  للناتج  يمكن  أنه  المستخلصة  النتائج  وتشير 
في  إضافية  مئوية  نقطة   1,7 يكتسب  أن  للفرد  الخام 
بمتوسط  النسوي  النشاط  تحسن  نتيجة  المتوسط، 

يقارب 5,6%، خالل الفترة من 2022 إلى 2035.

ولتحقيق األهداف المسطرة في هذا االتجاه، تم اقتراح 
النموذج  التي حددها  الطريق  إطار خارطة  مشروع في 
للنساء.  االقتصادي  التمكين  يهم  الجديد،  التنموي 
مترابطة  مكونات  ثالثة  على  المشروع  هذا  ويرتكز 

قدرات  وتعزيز  االقتصادية،  للفرص  النساء  ولوج  منها 
النساء في مجال التكوين والتعليم واعتماد سياسة عدم 

النساء. العنف ضد  مع  التسامح 

المستجيبة  األداء  نجاعة  منهجية  واستيعاب  تطبيق 
الوزارية  القطاعات  قبل  النوع من  لبعد 

التي  اإلمكانيات  على  الجديد  التنموي  النموذج  يؤكد 
بمراعاة  المتعلق  المغرب  أطلقه  الذي  اإلصالح  يوفرها 
العمومية.  السياسات  استراتيجيات  في  النوع  بعد 
الذي  التقدم  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  الصدد،  هذا  وفي 
للنوع  المستجيبة  الميزانية  تطبيق  في  المغرب  أحرزه 
االجتماعي، منذ سنة 2002، يشكل إطاًرا عمليا من شأنه 
الطريق  خارطة  وتكريس  تسريع  في  ويساهم  يدعم  أن 
وتجدر  الجديد.  التنموي  النموذج  تضمنها  التي  الواعدة 
اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن بالدنا تواصل جهودها في 
هذا المجال، كما يتضح من خالل إدراج بعد النوع ضمن 
في  وكذلك   2022 لسنة  المالية  قانون  مشروع  أهداف 
للقطاعات  الموجهة  الحكومة  لرئيس  التوجيهية  المذكرة 
المالية لسنة 2022 وفي  الوزارية إلعداد مشروع قانون 
من  يدعو  التي   )2021/4 )رقم  الحكومة  رئيس  دورية 
إلى  العمومية  والمؤسسات  الوزارية  القطاعات  خاللها 
الحكومية  الخطة  تجسيد  أجل  من  الفعال  االنخراط 
للمساواة الثالثة، وكذا تنفيذ اإلجراءات المنوطة بها في 
االقتصادي  للتمكين  المندمج  الوطني  البرنامج  إعداد 

التمكين(. )مغرب  للنساء 

قبل  من  المبذولة  الجهود  أدناه  الجدول  ويوضح 
المستجيبة  الميزانية  تطبيق  إلنجاح  الوزارية  القطاعات 

للنوع.

الناتج الداخلي الخام للفرد  تأثير تداعيات جائحة كوفيد-19 على مساهمة استخدام اليد العاملة النسائية في تطور 
خالل سنة 2020

انخفاًضا بنسبة 7,1% خالل سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 جراء تداعيات جائحة  الخام للفرد  الداخلي  الناتج  سجل 
كوفيد-19. ويعزى هذا االنخفاض إلى تقلص في اإلنتاجية الظاهرة للعمل واستخدام اليد العاملة بمقدار 2,4- نقاط 
التأثيرات  حيث  من  سيما  ال  السابقة،  التطورات  مع  قطيعة   2020 سنة  شهدت  وهكذا،  التوالي.  على  نقاط  و4,8- 
الناجمة عن نشاط وبطالة الرجال على الناتج الداخلي الخام للفرد، التي أصبحت سلبية.  في حين أن تلك المتعلقة 
النشاط ومعدل  فاقم معدل  لذلك،  ونتيجة  أهم.  بكثافة  ولكن  السلبية  التطورات  نفس  على  نسبًيا  بالنساء حافظت 
البطالة لدى النساء من انخفاض الناتج الداخلي الخام للفرد، كما هو الحال بالنسبة للرجال، ولكن بحدة أكبر )على 

التوالي بنسبة 30,3% و8,5% لدى النساء مقابل 1,2% و33,9% لدى الرجال(.
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م
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رشي

الب

ت
جا

عال
 ال

ض
عر

ني 
س

تح

ز 
زي

تع
و

ة 
رشي
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ما 
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مئة
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ز 
جا

بإن
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تيا
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م

م 
دع
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الن
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اال

ع 
نو

 ال
ية

زان
مبي

ص 
خا
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ة. 
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لتن
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لة
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وال
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اع
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درا
 ال

ذه
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ىل 
ع

ة 
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اتي
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خ

رة 
لو
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ملت
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را 
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و
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خط
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ار
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يف 
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بال
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وفا
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اني
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لح
ا

ف
كل

امل
ع 

طا
لق
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 م
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األ
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ال
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ال
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اإل

ة 
صح

ال

ب 
شا

وال
ل 

طف
وال

م 
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ال
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تيا
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ل
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ف
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األ
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ة. 

مي
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هيئ
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اء
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اج
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عا

مرا
ع 

 م
ين

كو
الت

ض 
عر

و
ن 

وي
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اع
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ف
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و

ل 
غي

ش
الت

غل
ش

ال

1
1

غل
ش

 ال
ق

سو
ع 

تتب
 و

صد
 ر

ية
 آل
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اإل
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اع
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راع
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في إطار مجابهتها ألزمة كوفيد-19، عملت اإلدارة العمومية على اتخاذ عدة تدابير لتحقيق التوازن بين االستمرارية 
والسالمة. كسب رهان التطوير واإلصالح تماشيا مع مشروع التنمية الذي يتبناه المغرب، يبقى الرهان األكبر الذي 

لتحقيقه. التنمية  في  أساسيا  فاعال  بصفتها  اإلدارة،  تسعى 

كسب رهان تطوير اإلدارة العمومية، التزام دائم

إلدارة  األمثل  النموذج  تطوير  على  الحكومة  تعمل 
والقدرة  والشفافية  بالفعالية  تتميز  عصرية،  عمومية 
والمستقبلية،  الحالية  التحديات  مع  التفاعل  على 
ألداء  الموجهة  الوجيهة  االنتقادات  مع  والتجاوب 
السلبية  السلوكيات  بعض  من  والحد  العمومي،  المرفق 
التأسيس  هو  األكبر  التحدي  ويبقى  داخله.  المتفشية 
إلدارة مواطنة منسجمة مع محيطها الذي يشهد تحوالت 
يشهدها  التي  الدينامية  إطار  في  ومندمجة  متسارعة، 
تطوير  أن  في  شك  وال  متعددة.  مجاالت  في  المغرب 
وتغيير  البرامج  وضع  عن  النظر  بصرف  يستلزم،  اإلدارة 
كل  لدى  جماعي  وعي  ترسيخ  وتبسيطها،  المساطر 

للتنمية. كرافعة  العمومي  المرفق  بأهمية  المتدخلين 

الصمود  من  كوفيد-19:  جائحة  تدبير  وخطة  اإلدارة 
الحيوية واستعادة  التعافي  مرحلة  إلى 

التنظيمي والتدبيري المجهود  تعزيز 

أزمة  مع  تفاعلها  إطار  في  العمومية،  اإلدارة  عملت 
أجل  من  التدابير  من  حزمة  اتخاذ  على  كوفيد-19، 
بين  التوازن  وتكريس  العمومي  بالمرفق  العمل  تنظيم 
والحرص على  المرفق، من جهة،  استمرارية هذا  حتمية 
والمواطنين،  العمومي  للموظف  الصحية  السالمة  ضمان 
مجموعة  تسطير  تم  السياق،  هذا  في  أخرى.  جهة  من 
وزير  منشوري  خالل  من  االحترازية  التدابير  من 
بتاريخ   2020/1 رقم  اإلدارة  وإصالح  والمالية  االقتصاد 
2020. كما  أبريل  بتاريخ فاتح   2 2020 ورقم  16 مارس 
اإلدارة  وإصالح  والمالية  االقتصاد  وزير  منشور  حدد 
التدابير  من  جملة   2020 ماي   22 بتاريخ   2020/4 رقم 
وااللتزام  التقيد  والمرتفق  العمومي  الموظف  على  التي 
خالل  العمومي  المرفق  سير  حسن  ضمان  أجل  من  بها 
تطوير  تم  ذلك،  مع  بالموازاة  األزمة.  بعد  ما  مرحلة 
وعبر  بعد  عن  العمل  السيما  الحضوري  للعمل  بدائل 

بعد. عن  المناظرة  تقنية 

الوبائية  األزمة  ظل  في  الدولة  موظفي  نفقات  معالجة 
لكوفيد-19

الجائحة،  فرضتها  التي  الصحية  الطوارئ  لحالة  اعتبارا 
المساطر  لرقمنة  المتاحة  اإلمكانيات  كل  تسخير  تم 
والجماعات  الدولة  موظفي  رواتب  أداء  معالجة  بهدف 
هذا  في  تم  حيث  األخرى،  العمومية  والهيئات  الترابية 
أداء  مراحل  لكل  بعد  عن  المعالجة  على  العمل  اإلطار، 
أبريل  لشهور  بالنسبة  موظف  مليون  من  أكثر  رواتب 
اآلثار  مكافحة  في  االنخراط  وكذا   ،2020 ويونيو  وماي 
إطار  في  كوفيد-19  لجائحة  واالجتماعية  االقتصادية 
الملك. كما  إليها جاللة  التي دعا  التضامن  مواكبة حملة 

اإلدارية. المساطر  رقمنة  تمت 

إصالح اإلدارة، من البرنامج الوطني إلصالح اإلدارة إلى 
الجديد التنموي  النموذج 

البرنامج الوطني إلصالح اإلدارة 2018-2021: إصالحات 
استثمارها يتعين 

مواكبة  إلى  اإلدارة  إلصالح  الوطني  البرنامج  يسعى 
التأسيس  خالل  من  الحكومي،  للعمل  العامة  الدينامية 
التنظيمية  الجوانب  تشمل  لإلدارة  عميقة  لتحوالت 
البرنامج  هذا  ويروم  واألخالقية.  والرقمية  والتدبيرية 
الممتدة  الفترة  برسم  المسطرة  المشاريع  كافة  تنزيل 
التنزيل  قبيل  من   2021 نهاية  إلى   2018 يونيو  من 
وميثاق  المعلومات،  على  الحصول  لقانون  الفعلي 
اإلداري.  لالتمركز  الوطني  والميثاق  العمومية،  المرافق 

الجديد التنموي  النموذج  اإلدارة من منظور  إصالح 

قدمت اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد النموذج التنموي 
ماي   25 بتاريخ  الملك  جاللة  أمام  تقريرها  الجديد 
قطاعات  وضعية  في  التقرير  هذا  دقق  حيث   ،2021
عديدة، السيما قطاعات الصحة والفالحة والطاقة والنمو 
التي  الصعوبات  من  مجموعة  عن  كشف  كما  الصناعي، 
خدمات  لتقديم  العمومي  المرفق  تطوير  دون  تحول 

البشرية الموارد  التقرير حول 
اإلدارة العمومية: ركيزة أساسية لكسب رهان التنمية

المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 
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بمراجعة  يتعلق  فيما  السيما   ،2020 أكتوبر   27
تم  التي  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  من  مجموعة 
أشغال  بحصيلة  المتعلق  السنوي  التقرير  في  حصرها 
النصوص  هذه  وتهم  اإلداري.  لالتمركز  الوزارية  اللجنة 
والمصالح  الوزارية  القطاعات  تنظيم  قواعد  باألساس 
على  المشتركة  اإلدارية  التمثيليات  وتنظيم  الالممركزة 
في  بالتعيين  المتعلقة  والمساطر  الترابي  المستوى 
تدبير  ونظام  المسؤولية  مناصب  وفي  العمومية  اإلدارة 
الترقيات،  الحركية،  الجهوي،  )التوظيف  البشرية  الموارد 
القانونية  النصوص  إعداد  وكذا  المستمر...(،  التكوين 

والتتبع. والحكامة  بالتفويض  المرتبطة 

الوظيفة العمومية العليا: آلية محورية لقيادة المشاريع

ال  جزءا  العليا  العمومية  الوظيفة  هيكلة  إعادة  تعتبر 
ويهدف  لإلدارة.  الشامل  اإلصالح  استراتيجية  من  يتجزأ 
باستقطاب  الكفيلة  اآلليات  وضع  إلى  الورش  هذا 
العمومي  المرفق  تدبير  على  القادرة  العليا  الكفاءات 
معايير موضوعية  اعتماد  مع  وفعالة،  وفق طرق حديثة 
المسؤولية  وربط  والمهنية  االستحقاق  على  تستند 

بالمحاسبة.

السامية  الملكية  لإلرادة  ترجمة  الورش  هذا  ويعد 
مستوى  في  العليا  العمومية  الوظيفة  جعل  إلى  الرامية 
كافة  في  المغرب  يعرفها  التي  الكبرى  اإلصالحات 

المجاالت.

الرقمنة: أداة فعالة لتطوير أداء المرفق العمومي

تعمل  التي  المهمة  األوراش  من  اإلدارة  رقمنة  تعتبر 
في  الفعال  لدورها  اعتبارا  تنزيلها،  على  الحكومة 
اإلدارة  عالقة  وتحسين  العمومي  المرفق  أداء  من  الرفع 
مركزي  بدور  الرقمية  التنمية  وكالة  وتضطلع  بالمرتفق. 
الرقمي  التحول  وتنزيل  تفعيل  بهدف  المجال،  هذا  في 

العمومية. لإلدارة 

في هذا اإلطار، اعتمدت الحكومة خارطة طريق طموحة 
للتنمية  العامة  التوجهات  »مذكرة  إصدار  خالل  من 
اإلرادة  تترجم  والتي   »2025 أفق  في  بالمغرب  الرقمية 
التحديات  رفع  بغية  الرقمي  التحول  ورش  تسريع  في 

بالدنا. تواجهها  التي  الراهنة  اقتصادية  السوسيو 

البشرية تثمين الموارد 

: إثنين، وهما  الورش على محورين  يرتكز هذا 
تولي  العمومية:  للوظيفة  العام  األساسي  النظام 
جديد  تصور  اعتماد  لمشروع  بالغة  أهمية  الحكومة 
العمومية،  للوظيفة  العام  األساسي  النظام  شأن  في 
الصلة  ذات  والجوانب  العناصر  كل  االعتبار  بعين  يأخذ 
بالوظيفة العمومية، مع مراعاة المالءمة مع المقتضيات 
الدستورية ومتطلبات التدبير الحديث لإلدارة العمومية.

على  الضوء  تسليط  إلى  إضافة  هذا  عالية.  جودة  ذات 
ضعف ثقافة الفعالية وروح القيادة داخل اإلدارة وتزايد 
السلبية  النظرة  ر  وتجدُّ الخارجية  بالخبرات  االستعانة 
استعرض  وقد  العمومي.  المرفق  تجاه  المواطن  لدى 
التقرير كذلك تطلعات المواطن إلدارة شفافة وخدمات 
لإلمكانيات  األمثل  التوظيف  مع  بالجودة  تتسم  عمومية 
والفرص التي تتيحها الرقمنة. كما أكد أيضا على ضرورة 
البحث  وأهمية  العليا  العمومية  الوظيفة  جاذبية  تطوير 
الجهاز  فعالية  وتحسين  واستقطابها  الكفاءات  عن 

اإلداري.

الختيارات  تكريس  لإلدارة:  الهيكلية  اإلصالحات 
استراتيجية

وتنزيل  مواكبة  في  أساسيا  فاعال  بصفتها  اإلدارة،  تعمل 
ذات  اإلصالح  برامج  تنفيذ  على  العمومية،  السياسات 
إلى  بالنظر  األوليات  مراجعة  على  الحرص  مع  األولوية، 

الظرفية. تفرضها  التي  المتغيرات 

تبسيط المساطر اإلدارية : »إدارتي« دفعة نوعية بارزة

المساطر  بتبسيط  المتعلق   55-19 رقم  القانون  يعتبر 
تبسيط  ورش  لتعزيز  مهمة  دفعة  اإلدارية  واإلجراءات 
تحكم  التي  المبادئ  تحصين  أفق  في  اإلدارية  المساطر 
عالقة اإلدارة بالمواطن من قبيل الثقة والشفافية وثقافة 
من  نوع  وتحقيق  للخدمات  الدائم  والتطوير  القرب 

يستوجبها. التي  والوثائق  اإلداري  القرار  بين  المطابقة 

يقرب  ما  حذف  تم   ،2021 يونيو   21 غاية  وإلى  هذا، 
من 800 وثيقة إدارية ال ترتكز على سند قانوني. وعلى 
خالل  للتقاعد  المغربي  الصندوق  قام  المثال،  سبيل 
المرتفق ملزما  لم يعد  التي  الوثائق  بتحديد   2021 سنة 
بالشرف  بتصريح  تعويضها  يتم  أن  على  بها  باإلدالء 

 .55-19 القانون  باألمر طبقا ألحكام  للمعني 

كما تم في هذا الصدد بتاريخ 21 أبريل 2021، اإلطالق 
اإلدارية  واإلجراءات  للمساطر  الوطنية  للبوابة  الرسمي 
تنزيل  إطار  في  تدخل  التي   »www.idarati.ma«
مهلة  العمومية  اإلدارات  منح  الذي  المذكور  القانون 
لرقمنة  التنفيذ  حيز  دخوله  من  ابتداء  سنوات  خمس 
وتسليم  بمعالجة  المتعلقة  واإلجراءات  المساطر 

اختصاصاتها. التي تدخل في مجال  اإلدارية  القرارات 

الالتمركز اإلداري: تعزيز وتيرة التنزيل

تنزيل  على  العمل  مواصلة  تمت  اإلطار،  هذا  في 
سبق  الذي  اإلداري  لالتمركز  الوطني  الميثاق  مضامين 
بتاريخ   2-17-618 رقم  المرسوم  بموجب  اعتماده 
بواسطة  المحددة  الطريق  وخارطة   ،2018 دجنبر   26
ريخ  بتا  2020/17 رقم  لحكومة  ا رئيس  منشور 
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مع   %84 بلغت   ،2020-2018 الفترة  برسم  المنفتحة 
المذكورة. للخطة  التقييمي  التقرير  2020، حسب  نهاية 

المغربية  العمومية  بالوظيفة  البشرية  الموارد 
2021-2011

برسم  المدنيين  الموظفين  وأعداد  الساكنة  تطور حجم 
 2021-2011 الفترة 

عدد السكان والموظفين

ديموغرافية  تغيرات  الماضي  العقد  خالل  المغرب  شهد 
مليون   32,58 من  السكان  عدد  انتقل  حيث  واضحة، 
 ،2021 سنة  نسمة  مليون   36,31 إلى   2011 سنة  نسمة 
أي بمعدل زيادة يقدر بـ 373.000 نسمة سنويا، مسجال 
خالل  إجمالي  ديموغرافي  نمو  كمعدل   %11,46 بذلك 

الفترة. نفس 

في  النشيطين  السكان  عدد  شهد  أخرى،  جهة  ومن 
سنوية  زيادة  و2021   2011 سنتي  بين  ما  المغرب 
بلغت  نمو  بنسبة  أي  نشيطة  نسمة   75.100 بمعدل 
مليون   11,54 من  تعدادهم  لينتقل  سنويا،   %0,63
 ،2021 سنة  نسمة  مليون   12,29 إلى   2011 سنة  نسمة 
الحضري  بالوسط  النشيطة  للساكنة  سنوية  بزيادة  أي 
بالوسط  النشيطة  للساكنة  وتراجع   %2,11 بنسبة 

.%1,29 بنسبة  القروي 

المدنيين  الدولة  موظفي  عدد  بلغ  اإلطار،  هذا  وفي 
ما  وهو  موظفا،   570.769 حوالي   2021 سنة  برسم 
أي  المغرب،  سكان  عدد  من   ‰15,7 حوالي  يشكل 
وأكثر  نسمة،   1.000 لكل  مدنياً  موظفاً   16 يناهز  ما 
السكان  من  نسمة   1.000 لكل  مدنيا  موظفا   46 من 
المدنيين  الدولة  موظفي  أعداد  عرفت  وقد  النشيطين. 
ارتفاعا طفيفا، خالل الفترة ما بين 2011 و2021، بلغت 
 2011 سنة   566.718 من  انتقل  حيث   ،%0,71 نسبته 
قدره  سنوي  بمعدل   ،2021 سنة  موظفا   570.769 إلى 

.%0,07

تطور إحداث وحذف المناصب المالية 

من  المالية  المناصب  وحذف  إحداث  عمليات  تعتبر 
بمختلف  الموظفين  أعداد  لتطور  الرئيسية  المحددات 

العمومية. اإلدارات 

المالية  المناصب  إحداث 

على  محوري  بشكل  العمومي  المرفق  عمل  يعتمد 
بموجب  تعمل  الحكومة  يجعل  مما  البشرية،  الموارد 
المالية  المناصب  كل قانون مالي على إحداث عدد من 
الكفاءات  على  التوفر  من  اإلدارات  تمكين  بهدف 
بالجودة  تتسم  عمومية  خدمة  لتقديم  الضرورية 

الموارد  تدبير  مجال  في  اإلدارات  بين  التكامل  تعزيز 
للموارد  المشترك  المعلوماتي  )النظام  البشرية 
انطلق   :)SIRH–AP العمومية:  باإلدارات  البشرية 
البشرية  للموارد  المشترك  المعلوماتي  بالنظام  العمل 
ويهدف   .2021 مارس   25 بتاريخ  العمومية  باإلدارات 
المعطيات  لتبادل  موحدة  آلية  وضع  إلى  النظام  هذا 
الموارد  تدبير  أدوات  تطوير  وكذا  اإلدارات،  هذه  بين 
البشرية وتعزيز الكفاءات. وفي هذا السياق، تم تنظيم 
ماي   5 بين  ما  الممتدة  الفترة  مدى  على  عمل  ورشات 
البشرية ألربع  الموارد  مديري  لفائدة   2021 يونيو  و14 
آليات عمل  قطاعات وزارية نموذجية من أجل مناقشة 

النظام والتوافق حول : هذا 

بالنظر  النظام  لمستعملي  الوظيفية  الحاجيات  تحديد   •
الوزارية؛ القطاعات  إلى خصوصيات 

المعلومة؛ على  الحصول  بآلية  المرتبطة  الحقوق   •

فيها. والتحكم  المعطيات  تبادل  بروتوكول  اعتماد   •

اإلدارة العمومية ورهان التخليق: تقوية آليات الحكامة

في  بالغة  بأهمية  العامة  الحياة  تخليق  ورش  يحظى 
في  يلعبه  الذي  المحوري  للدور  نظرا  الحكومي  العمل 
الثقة والشفافية  مسار بناء دولة الحق والقانون وتعزيز 
الورش  هذا  ويرتكز  والمواطن.  الدولة  مؤسسات  بين 

محورين: على 

محاربة الرشوة

من أجل إعطاء دفعة قوية للدينامية التي يشهدها هذا 
 46-19 رقم  القانون  إصدار   2021 ماي  في  تم  المجال، 
الرشوة  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  بالهيئة  المتعلق 
الدستورية مجموعة  الهيئة  لهذه  الذي خول  ومحاربتها، 
توصيات  وتقديم  الرأي  إبداء  السيما  الصالحيات،  من 
لفائدة  الرشوة  بمحاربة  الصلة  ذات  توجهات  واقتراح 
الهيئة  مأموري  تدخل  مجال  توسيع  وكذا  الحكومة، 

والتحريات. باألبحاث  المكلفين 

المنفتحة الحكومة 

الحكومة  ورش  في  انخراطها  من خالل  الحكومة  تسعى 
المواطن  تجاه  المصداقية  تقوية  إلى  المنفتحة 
الخارجيين  للشركاء  إيجابية  إشارات  وإعطاء  والمستثمر 
تحرص  المنطلق،  هذا  ومن  الشفافية.  مستوى  بخصوص 
التي  االلتزامات  من  بمجموعة  التقيد  على  الحكومة 
في  والحق  الميزانية  شفافية  على  باألساس  ترتكز 
والتواصل  الرشوة  ومحاربة  المعلومة  على  الحصول 

والتحسيس.

للحكومة  الوطنية  الخطة  إنجاز  نسبة  فإن  ولإلشارة 
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 :2018 دجنبر   23 بتاريخ  األولى  الموحدة  المباراة   •
الثالثة، من  الدرجة  50 متصرفا من  لتوظيف  ُخصصت 
على  الحاصلين  إعاقة،  وضعية  في  المترشحين  بين 
جميع  في  لها  المعادلة  الشهادات  إحدى  أو  اإلجازة 

التخصصات؛

 :2019 دجنبر   15 بتاريخ  الثانية  الموحدة  المباراة   •
 120 لتوظيف  وخصصت  مالي،  منصب   200 همت 
الدرجة  من  متصرفا  و40  الثالثة  الدرجة  من  متصرفا 

الثالثة؛ الدرجة  من  تقنيا  و40  الثانية، 

 :2021 فبراير   22 بتاريخ  الثالثة  الموحدة  المباراة   •
 2020 سنتي  برسم  محدث  مالي  منصب   400 همت 
15 قطاع وزاري، وخصصت  توزيعها على  تم  و2021، 
لتوظيف 40 متصرفا من الدرجة الثانية، و320 متصرفا 
من الدرجة الثالثة، و20 تقنيا من الدرجة الثالثة و20 

الرابعة. الدرجة  من  تقنيا 

الوبائية  الوضعية  إلى  بالنظر  أنه،  إلى  اإلشارة  وتجدر 
الثالثة  النسخة  تنظيم  تم  فقد  بالدنا،  تشهدها  التي 
حيث  استثنائية،  ظروف  في  الموحدة  المباراة  من 
إجراء  خالل  من  السيما  مراحلها،  مختلف  رقمنة  تمت 
مترشحة   1.716 الجتيازها  تقدم  التي  االختبارات 
ثالثين  وتسخير  بعد،  عن  التناظر  تقنية  عبر  ومترشحا، 

المملكة. جهات  بمختلف  لالمتحان  مركزا 

الخبراء تشغيل 

العمومية  باإلدارات  عقود  بموجب  الخبراء  تعيين  يتم 
بتاريخ  2.15.770 رقم  المرسوم  لمقتضيات  طبقا 

التشغيل  وكيفيات  شروط  بتحديد   2016 غشت   9
العمومية.  باإلدارات  عقود  بموجب 

وهكذا، تم نشر 46 إعالنا عن فتح باب الترشيح لتشغيل 
ما  الممتدة  الفترة  برسم  العمومية  باإلدارات  خبيرا   73
بين سنة 2018 إلى حدود النصف األول من سنة 2021

التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية

العليا المناصب  في  التعيين 

يتم  العليا  المناصب  في  التعيين  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
المتعلق   02.12 رقم  التنظيمي  القانون  ألحكام  طبقا 
الفصلين  ألحكام  تطبيقا  العليا  المناصب  في  بالتعيين 

49 و92 من الدستور.

للوظيفة  الوطني  الملتقى  أعطى  اإلطار،  هذا  وفي 
 2018 سنة  بالصخيرات  عقد  الذي  العليا،  العمومية 
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة ، دفعة قوية لهذا 
التعيين  نظام  مراجعة  إلى  الدعوة  تمت  حيث  الورش، 
االستحقاق  مبادئ  ترسيخ  مع  العليا  المناصب  في 

المناصب  عدد  بلغ  الصدد،  هذا  وفى  والفعالية. 
 2021 لسنة  المالية  قانون  إطار  في  المحدثة،  المالية 
 300 ذلك  في  بما  ماليا،  منصبا   21.256 مجموعه  ما 
على  الحكومة  رئيس  طرف  من  توزيعها  يتم  منصب 
منصبا   200 يخصص  المؤسسات،  أو  الوزارات  مختلف 
العدد  وبلغ  إعاقة.  وضعية  في  األشخاص  لتوظيف  منها 
 2011 بين سنة  ما  المحدثة  المالية  للمناصب  اإلجمالي 
إضافة  ماليا،  منصبا   249.052 مجموعه  ما   2021 وسنة 
األكاديميات  مستوى  على  منصبا   102.000 إلحداث 

األساتذة. توظيف  أجل  من  والتكوين  للتربية  الجهوية 

المالية المناصب  حذف 

السن  حد  بلوغ  بعد  التقاعد  على  اإلحالة  تعتبر 
القانوني العامل الرئيسي الذي يتحكم في عملية حذف 
يمثل  العمومية، حيث  اإلدارات  المالية داخل  المناصب 
 %78 العملية  هذه  نتيجة  المحذوفة  المناصب  متوسط 
الفترة  خالل  المحذوفة  المالية  المناصب  مجموع  من 

الممتدة ما بين 2011 و2021.

الولوج إلى الوظيفة العمومية

التوظيف مباريات 

تندرج عملية إجراء مباريات التوظيف بالقطاع العمومي 
في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي 
والمواطنين  المواطنات  بين  المساواة  مبدإ  على  ينص 
في ولوج الوظائف العمومية حسب االستحقاق، وكذلك 
مقتضيات الفصل 22 من النظام األساسي العام للوظيفة 
لولوج  أساسية  كقاعدة  المباراة  كرس  الذي  العمومية 

العمومية. الوظيفة 

الوزارية  القطاعات  مختلف  قامت  اإلطار،  هذا  وفي 
برسم الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى حدود منتصف 
لشغل  وذلك  مباراة،   2.390 عن  باإلعالن   ،2021 سنة 
مفتوحا  منصبا   46 بمعدل  أي  ماليا،  منصبا   110.556

مباراة. لكل  للتباري 

مباريات  تنظيم  عملية  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  هذا، 
تفشي  باستمرار  تأثرت  العمومية  الوظيفة  التوظيف في 
اتخاذ   إلى  العمومية  باإلدارة  حذا  مما  كورونا،  جائحة 
من  للحد  الوقائية  والتدابير  اإلجراءات  من  مجموعة 

المباريات.  إجراء مختلف  أثناء  كورونا  فيروس  انتشار 

إعاقة باألشخاص في وضعية  الخاصة  الموحدة  المباراة 

لتوظيف  موحدة  مباريات   3 تنظيم  اإلطار  هذا  في  تم 
إشراف  تحت  الوزارية،  القطاعات  بمختلف  الفئة  هذه 
مصالح رئاسة الحكومة ووزارة االقتصاد والمالية وإصالح 

اإلدارة:
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بأسالك  األطر  فئة  توظيف  إلى عمليات  باإلضافة  الترقي 
األخيرة. السنوات  في  العمومية  الوظيفة 

توزيع األعداد حسب األنظمة األساسية

خضعت األنظمة األساسية لعملية تجميع من أجل ترشيد 
من  العمومية،  باإلدارة  البشرية  الموارد  تدبير  وعقلنة 
األساسية  األنظمة  عدد  وتقليص  المساطر  توحيد  خالل 
الدولة  موظفو  أصبح  لذلك،  ونتيجة  والدرجات.  واألطر 
األنظمة  رئيسية:  فئات  لثالث  يخضعون  المدنيون 
األساسية  واألنظمة  الوزارات،  بين  المشتركة  األساسية 
التوالي  على  لها  يخضع  الخصوصية،  واألنظمة  الخاصة، 
الدولة  موظفي  عدد  مجموع  من  و%3  و%68   %29

لمدنيين ا

توزيع األعداد حسب الفئات العمرية

مؤشرا  الدولة  لموظفي  العمري  الهيكل  دراسة  تعتبر 
والكفاءات،  للوظائف  التوقعي  التدبير  عملية  في  مهما 
كما  وترشيدها.  البشرية  الموارد  إدارة  من  تمكن  حيث 
العمرية  الفئات  الموظفين حسب  أعداد  بنية  أن تحليل 
من  الخصوص،  على  البشرية،  الموارد  مدبري  يمكن 
التقاعد،  على  إحالتهم  المتوقع  الموظفين  أعداد  تحديد 
وتسطير  الكفاءات  لتتبع  مناسبة  برامج  إعداد  وبالتالي 
اإلدارات  خصاص  لسد  للتوظيف  مالئمة  استراتيجيات 
الموظفين  أعداد  بنية  وتتميز  البشرية.  الموارد  من 

التالية: بالخصائص   2021 سنة  برسم  المدنيين 

 %20,8 سنة   35 سن  دون  الشباب  الموظفون  يمثل   •
المدنيين؛ الدولة  موظفي  مجموع  من 

الفئات  إلى  المنتمون  المدنيون  الدولة  • يشكل موظفو 
من   %42,1 سنة  و50   35 بين  ما  المتراوحة  العمرية 
أن  حين  في  المدنيين،  للموظفين  اإلجمالي  العدد 
 50 أعمارهم  تتجاوز  الموظفين  هؤالء  من   %37,1

سنة. 

السن  حد  لبلوغ  التقاعد  على  اإلحاالت  عدد  توقعات 
القانوني برسم الفترة 2025-2021 

التقاعد  منظومة  عرفتها  التي  المقياسية  اإلصالحات  بعد 
على  اإلحالة  سن  رفع  الخصوص  على  شملت  والتي 
63 سنة وفق مقاربة تدريجية  60 سنة إلى  التقاعد من 
المغربي  الصندوق  يَتَوقع  سنة،  كل  أشهر   6 بزيادة 
حوالي  إحالة  القادمة،  سنوات  الخمس  خالل  للتقاعد، 
السن  حد  لبلوغهم  التقاعد  على  مدنيا  موظفا   55.663
الشكل  على  السنوات  ويتوزع عددهم حسب  القانوني، 

: التالي 

التعيينات  مجموع  وبلغ  بالمحاسبة.  المسؤولية  وربط 
حيز  المذكور  القانون  دخول  منذ  العليا  المناصب  في 
ما   ،2021 سنة  من  األول  النصف  غاية  وإلى  التنفيذ 

تعيينا.  1.319 مجموعه 

بمختلف  المصالح  ورؤساء  األقسام  رؤساء  تعيين 
الوزارات

في  الصادر   2.11.681 رقم  المرسوم  دخول  منذ 
25 نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء األقسام 
حدود  وإلى  التنفيذ،  حيز  باإلدارات  المصالح  ورؤساء 
إعالنا   1.999 نشر  تم   ،2021 سنة  من  األول  النصف 
شاغرا  منصبا   11.739 لـشغل  الترشيح  باب  فتح  عن 
منصبا   9.017 بين  موزعة  الوزارية،  القطاعات  بمختلف 
لرئيس مصلحة أو ما يماثله و2.722 منصبا لرئيس قسم 

يماثله. ما  أو 

المدنيين الدولة  موظفي  ألعداد  الحالية  الوضعية 

المدنيين،  الدولة  موظفي  أعداد  بنية  تحليل  خالل  من 
برسم سنة 2021، يظهر مدى التباين الحاصل في توزيع 
المستويين  على  العمومية  بالوظيفة  البشرية  الموارد 
األجور  ساللم  مستوى  على  وكذا  والمجالي  القطاعي 

العمرية. والفئات  والنوع  األساسية  واألنظمة 

توزيع أعداد الموظفين حسب القطاعات الوزارية 

بلغ عدد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية، برسم 
حوالي  يتمركز  موظفا،   570.769 حوالي   ،2021 سنة 
90% منهم في ست قطاعات وزارية كبرى، حيث تشغل 
العالي  التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم  وزارة 
اإلجمالي  العدد  من   %44,7 حوالي  العلمي  والبحث 
الداخلية  وزارة  من  كل  تليها  المدنيين،  للموظفين 
بحصة 26,7%، ووزارة الصحة بـ 10,4%، ووزارة العدل 
االدارة  وإصالح  والمالية  االقتصاد  ووزارة   ،%3,4 بـ 
تُشغل  حين  في   ،%2,2 بـ  السجون  وإدارة   ،%3,3 بـ 
مجموع  من   %9,3 يمثل  ما  مجتمعة  القطاعات  باقي 

المدنيين. الموظفين 

توزيع األعداد حسب ساللم األجور

حسب  المدنيين  الدولة  موظفي  أعداد  دراسة  تمكن 
داخل  التأطير  مستوى  على  الوقوف  من  األجور  ساللم 
الموظفين  أعداد  ومقاربة  جهة،  من  العمومية،  اإلدارة 
في  أخرى.  من جهة  والتنفيذ،  اإلشراف  بمهام  المكلفين 
العمومية  بالوظيفة  التأطير  نسبة  عرفت  السياق،  هذا 
 2021 سنة   %66,7 إلى  وصلت  حيث  ملحوظا،  تطورا 
التحسن  هذا  ويرجع   .2011 سنة   %56,3 مقابل 
نظام  عرفها  التي  المتتالية  المراجعات  إلى  باألساس 
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توزيع أعداد الموظفين المدنيين حسب النوع

مبدأ   2011 سنة  دستور  أقر  الوطني،  المستوى  على 
منه،   19 الفصل  والسيما  والمرأة،  الرجل  بين  المساواة 
قدم  على  والمرأة،  الرجل  »يتمتع  أنه  على  ينص  الذي 
إلى  وسعيا  المدنية...«.  والحريات  بالحقوق  المساواة، 
تحقيق هذه الغاية تم تأسيس هيئة المناصفة ومكافحة 

التمييز.  أشكال  كل 

مقاربة  إعطاء  إلى  المغرب  يسعى  السياق،  نفس  وفي 
الميزانية. إعداد  إدراجها في  عبر  متميزة  مكانة  النوع 

التي  االستراتيجية  اإلصالحات  هذه  من  بالرغم  أنه،  غير 
وضعتها الحكومة بدعم من هيئات األمم المتحدة قصد 
خصوصا  التمييز،  ونبذ  الجنسين  بين  المساواة  مأسسة 
في  المرأة  إدماج  فإن  العمومية،  الوظيفة  مستوى  على 
من  المنتظرة  الطموحات  إلى  يرقى  ال  الشغل  سوق 

القرار. لمراكز  الولوج  ونسبة  التمثيلية  حيث 

النساء  تمثيلية  نسبة  خالل  من  االتجاه  هذا  ويتأكد 
مقابل   %35,6 تتعدى  ال  التي  العمومية،  اإلدارات  في 

. للرجال  بالنسبة   %64,4

توزيع األعداد حسب الجهات

يتبين من خالل التوزيع الترابي الحالي لموظفي الدولة 
مختلف  بين  المسجل  الكبير  التفاوت  مدى  المدنيين 
جهات المملكة من حيث الموارد البشرية، حيث يتمركز 
حوالي 68% من الموظفين المدنيين في خمس جهات: 
البيضاء-سطات،  الدار  الرباط-سال-القنيطرة، وجهة  جهة 
وجهة فاس-مكناس، وجهة مراكش-آسفي، وجهة طنجة-

األخرى  السبع  الجهات  تتوفر  ال  فيما  تطوان-الحسيمة، 
الموظفين. سوى على حوالي %32 من مجموع هؤالء 

الموظفين نفقات 

تعتبر نفقات موظفي الدولة من بين المكونات األساسية 
للنفقات العمومية، مما دفع الحكومة إلى إيالئها أهمية 
بالغة بغاية التحكم في تطورها وترشيدها، وذلك بهدف 

العدد التراكمي 
لإلحالة على التقاعد

العدد السنة

- 11.742 2021

22.561 10.819 2022

31.906 9.345 2023

43.809 11.903 2024

55.663 11.854 2025

- 55.663 المجموع

البشرية  اإلمكانيات  توفير  ضرورة  بين  التوازن  تحقيق 
التي  العمومية  الالزمة لضمان جودة الخدمات  والمادية 
والمقاوالت  المواطنين  طرف  من  عليها  الطلب  يتزايد 
التمويل  مجهودات  توجيه  إعادة  وتعزيز  جهة،  من 
االقتصادية  التنمية  لتحقيق  االستثمار  ميزانية  نحو 

أخرى. بالدنا من جهة  إليها  التي تسعى  واالجتماعية 

والجدير باإلشارة أنه، على غرار باقي دول العالم، شهدت 
أفرزتها  صعبة  ظرفية  و2021   2020 سنتي  خالل  بالدنا 
صحية،  تداعيات  من  عنها  نتج  وما  كوفيد-19،  جائحة 
ظل  في  الحكومة،  عملت  وقد  واجتماعية.  اقتصادية 
لجاللة  النيرة  القيادة  تحت  االستثنائية،  الوضعية  هذه 
اإلجراءات  من  سلسلة  اتخاذ  على  الله،  حفظه  الملك 
الصحي  المستوى  على  الجائحة  هذه  احتواء  أجل  من 
توفير  من  ذلك  يتطلبه  وما  واالجتماعي  واالقتصادي 

خاصة. مالية  اعتمادات 

 2021–2011 الفترة  الموظفين خالل  نفقات  تطور 

مساهمات  احتساب  )دون  الموظفين  نفقات  شهدت 
االجتماعي(  االحتياط  وأنظمة  التقاعد  برسم  الدولة 
الممتدة  الفترة  خالل   %36,28 بنسبة  اجماليا  ارتفاعا 
مليار   88,97 من  انتقلت  حيث  و2021،   2011 بين  ما 
121,26 مليار درهم سنة  إلى حوالي   2011 درهم سنة 
النفقات  هذه  الرتفاع  السنوي  المعدل  وبلغ   ،2021

السنة. 3,82% في  المذكورة حوالي  الفترة  خالل 

2021، باحتساب  النفقات برسم سنة  ويقدر حجم هذه 
االحتياط  وأنظمة  التقاعد  برسم  الدولة  مساهمات 

مليار درهم.  139,86 بحوالي  االجتماعي، 

حصة نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الخام 

سجل مؤشر نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الخام 
خالل الفترة الممتدة ما بين سنتي 2011 و2021، معدال 
احتساب  دون  وذلك   ،%10,47 بحوالي  يقدر  سنويا 
االحتياط  وأنظمة  التقاعد  برسم  الدولة  مساهمات 

االجتماعي.

مساهمات  احتساب  إثر  وعلى   ،2020 سنة  من  ابتداء 
االجتماعي  االحتياط  وأنظمة  التقاعد  برسم  الدولة 
التوالي  على  المؤشر  هذا  بلغ  الموظفين،  نفقات  ضمن 

12,26% و12% برسم سنتي 2020 و2021.

حصة نفقات الموظفين من الميزانية العامة

من  الموظفين  نفقات  لحصة  السنوي  المعدل  بلغ 
يقارب  ما   2021-2011 الفترة  برسم  العامة  الميزانية 
32,81%، ومن المنتظر أن تصل هذه النسبة برسم سنة 

2021 إلى %31,87.



104 -  2022 يناير  خاص  خاصعدد 

بالجهات  الموظفين  نفقات  من   %77 حوالي  تمركز   •
الدارالبيضاء-سطات،  الرباط-سال-القنيطرة،   : التالية 
مراكش- طنجة-تطوان-الحسيمة،  فاس-مكناس، 

آسفي، وسوس ماسة.

الرباط-سال-القنيطرة  بجهة  الموظفين  نفقات  تحتل   •
الدولة  موظفي  نفقات  مجموع  من   %20 بـ  الصدارة 
جل  تمركز  إلى  باألساس  راجع  وذلك  المدنيين، 

الرباط. بمدينة  الوزارية  القطاعات 

مؤشرات األجور بالوظيفة العمومية برسم سنة 2021

العمومية بالوظيفة  لألجور  الصافي  الشهري  المتوسط 

بالوظيفة  لألجور  الصافي  الشهري  المتوسط  انتقل 
العمومية من 7.150 درهما شهريا برسم سنة 2011 إلى 
تحسنا  بذلك  مسجال   ،2021 سنة  برسم  درهما   8.237
أي  الفترة،  هذه  خالل   %15,71 نسبته  بلغت  إجماليا 

.%2,15 بمعدل ارتفاع سنوي قدره 

القطاعات لألجور حسب  الصافي  الشهري  المتوسط 

بالوظيفة  لألجور  الصافي  الشهري  المتوسط  يتميز 
القطاعات  حسب  واالختالف  بالتباين  العمومية 
 2021 سنة  برسم  المؤشر  هذا  سجل  وهكذا،  الوزارية. 
 12.145 يبلغ  حيث  العدل  بقطاع  مستوياته  أعلى 
المهني  والتكوين  الوطنية  التربية  قطاعات  تليه  درهما، 
واالقتصاد  والصحة،  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم 
تبلغ،  بمستويات  الداخلية  ثم  االدارة،  وإصالح  والمالية 
على التوالي، 9.482، و9.279، و8.330، و6.487 درهما.

العمومية  بالوظيفة  لألجور  الصافي  الشهري  المتوسط 
حسب ساللم األجور

بالوظيفة  لألجور  الصافي  الشهري  المتوسط  يتوزع 
على   2021 سنة  برسم  األجور،  ساللم  العمومية، حسب 

التالي: الشكل 

أو   6 األجور  سلم  في  المرتبين  للموظفين  بالنسبة   •
أقل: 4.473 درهما ؛

 7 من  األجور  ساللم  في  المرتبين  للموظفين  بالنسبة   •
إلى 9 : 5.662 درهم ؛

)السلم  األطر  فئة  إلى  المنتمين  للموظفين  بالنسبة   •
10 فما فوق( : 9.850 درهما. 

الدولة حسب شرائح األجور توزيع موظفي 

األجور  شرائح  حسب  المدنيين  الموظفين  أعداد  تتوزع 
التالي:  النحو  2021 على  برسم سنة 

وأنظمة  التقاعد  برسم  الدولة  مساهمات  وباحتساب 
سنة   %33,69 المؤشر  هذا  بلغ  االجتماعي،  االحتياط 

2020 وسيصل إلى حوالي 36,76% برسم سنة 2021. 

حصة نفقات الموظفين من ميزانية التسيير

عرف مؤشر حصة نفقات الموظفين من ميزانية التسيير 
2011-2021، حيث سجلت  الفترة  نسبيا خالل  استقرارا 
سنويا  معدال  الموظفين  لنفقات  المخصصة  االعتمادات 

التسيير. ميزانية  52,89% من  بحوالي  يقدر 

وأنظمة  التقاعد  برسم  الدولة  مساهمات  وباحتساب 
 2020 سنتي  المؤشر  هذا  بلغ  االجتماعي،  االحتياط 

و2021، على التوالي، 60,26% و%62.

حصة نفقات الموظفين من الموارد العادية

مجموع  من  الموظفين  لنفقات  السنوي  المعدل  بلغ 
لفترة  ا خالل   %43,32 نسبة  العادية  الموارد 
 %53,08 حوالي  الحصة  هذه  بلغت  كما   ،2021-2011

برسم سنة 2021. 

وأنظمة  التقاعد  برسم  الدولة  مساهمات  وباحتساب 
سنتي  خالل  النسبة  هذه  بلغت  االجتماعي،  االحتياط 
2020 و2021 حوالي 51,95% و61,23% على التوالي.

 2021 برسم سنة  الموظفين  نفقات 

القطاعات  حسب  المدنيين  الموظفين  نفقات  توزيع 
الوزارية

المدنيين  الموظفين  نفقات  من   %90 حوالي  تتمركز 
التربية  وزارة  تحتل  حيث  أساسية،  قطاعات  ست  في 
والبحث  العالي  والتعليم  المهني  والتكوين  الوطنية 
يليها   ،%48,74 تناهز  بنسبة  الصدارة  مرتبة  العلمي 
وزارات  تليها   ،%19,93 بـ  تقدر  بحصة  الداخلية  قطاع 
اإلدارة،  وإصالح  والمالية  واالقتصاد  والعدل،  الصحة، 
والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  والشؤون 
 %10,64 التوالي،  على  تبلغ،  بنسب  بالخارج  المقيمين 
المقابل،  في  وتستفيد،  و%2,47.  و%3,13  و%4,81، 
باقي اإلدارات مجتمعة من حوالي 10,28% من مجموع 

الموظفين. نفقات 

توزيع نفقات الموظفين المدنيين حسب الجهات

الجهوي  الصعيد  على  الموظفين  نفقات  توزيع  يرتبط 
البشرية  للموارد  الجهوي  بالتوزيع  مباشرا  ارتباطا 
بالتباين  يتميز  العمومية، والذي  الوظيفة  العاملة بقطاع 
المعطيات  ذلك  تؤكد  كما  ألخرى  جهة  من  واالختالف 

التالية:
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الدرجة  في  وللترقيات  للتوظيفات  المالية  المستحقات 
والرتبة

  »Régularisations« المالية  المستحقات  مجموع  بلغ 
الدرجة  في  الترقي  من  كل  عن  الناتجة   2020 لسنة 
درهم  مليون   1.304 التوالي،  على  الرتبة،  في  والترقي 
 %40,6 تباعا،  يعادل،  ما  أي  درهم،  مليون  و492 
طرف  من  المؤداة  المستحقات  مجموع  من  و%15,3 
اإلجمالي  غالفها  يصل  والتي  الموظفين،  نفقات  مديرية 
من   %2,77 يمثل  ما  وهو  درهم،  مليون   3.210 إلى 
مديرية  طرف  من  المؤداة  الموظفين  نفقات  مجموع 

السنة. نفس  برسم  الموظفين  نفقات 

أما فيما يخص المستحقات المالية الناتجة عن التوظيف 
 %51,9 بنسبة  انخفاضا  سجلت  فقد  اإلدماج،  وإعادة 
بين سنتي 2019 و2020، حيث انتقلت من 551 مليون 
درهم إلى 265 مليون درهم. ويعزى هذا االنخفاض إلى 
لمقتضيات  تطبيقا  والمباريات  الترقيات  بعض  تأجيل 
بتاريخ  الصادر   2020/03 رقم  الحكومة  رئيس  منشور 
المالية  الموارد  تعبئة  بهدف  وذلك   ،2020 مارس   25
وباء  النتشار  السلبية  االنعكاسات  لمواجهة  المتاحة 

فيروس كورونا في بالدنا.

القانونية االقتطاعات 

الدخل  على  الضريبة  برسم  القانونية  االقتطاعات  بلغت 
والتغطية  )التقاعد  االجتماعية  المساهمات  وكذا 
مليون   8.911 التوالي،  على   ،2020 سنة  برسم  الصحية( 
 40,508 ما مجموعه  أي  مليون درهم،  درهم و31.597 
نفقات  من   %34,98 يعادل  ما  وهو  درهم،  مليار 
الموظفين  نفقات  مديرية  من طرف  المؤداة  الموظفين 

السنة. نفس  برسم 

حدود  )إلى   2021 سنة  برسم  الموظفين  نفقات  تنفيذ 
نهاية شهر غشت 2021(

برسم  صرفها  تم  التي  الدولة  موظفي  نفقات  بلغت 
نهاية  غاية  إلى   2021 يناير  فاتح  من  الممتدة  الفترة 
مليار   94,658 حوالي  السنة  نفس  من  غشت  شهر 
من  مؤداة  درهم  مليار   81,407 بين  موزعة  درهم، 
درهم  مليار  و13,251  الموظفين  نفقات  مديرية  طرف 
للخزينة  التابعين  المحاسبين  باقي  طرف  من  صرفها  تم 
 %67,7 تقارب  تنفيذ  بنسبة  وذلك  للمملكة،  العامة 

.2021 سنة  برسم  الموظفين  نفقات  بتوقعات  مقارنة 

حوالي 8,55% من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون   •
درهم   3.000 بين  ما  تتراوح  صافية  شهرية  أجرة 

و4.000 درهم ؛

المدنيين  الموظفين  مجموع  من   %32,38 حوالي   •
يستفيدون من أجرة تساوي أو تقل عن 6.000 درهم؛

يستفيدون  المدنيين  الدولة  موظفي  من   %61,04  •
درهم   6.000 بين  ما  تتراوح  صافية  شهرية  أجرة  من 

و14.000 درهم ؛

أجورا  يتقاضون  المدنيين  الدولة  موظفي  من   %1,84  •
20.000 درهم. صافية شهرية تفوق 

األدنى لألجور الحد 

عدة  العمومية  بالوظيفة  لألجور  األدنى  الحد  شهد 
مراجعات على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف 
حيث  االجتماعي،  الحوار  جوالت  مختلف  في  الحكومة 
درهم   3.000 إلى   2011 سنة  درهما   2.800 من  ارتفع 

سنة 2014 ليصل إلى 3.362 درهم سنة 2021.

الموظفين نفقات  تنفيذ  حصيلة 

حصيلة تنفيذ نفقات الموظفين برسم سنة 2020

والتنفيذ  التوقعات 

التي تم صرفها خالل سنة  الدولة  بلغت نفقات موظفي 
درهم  مليار   115,8( درهم  مليار   133,5 حوالي   2020
مؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين و17,7 مليار 
التابعين  المحاسبين  باقي  طرف  من  صرفها  تم  درهم 
درهم  مليار   127,7 مقابل  للمملكة(  العامة  للخزينة 
النفقات  هذه  إنجاز  نسبة  ناهزت  وقد   .1  2019 سنة 
المعدل  المالية  قانون  توقعات  من   %98,23 حوالي 
إنجاز  في  التحسن  هذا  ويرجع   ،2020 المالية  للسنة 
من  بذلت  التي  المجهودات  إلى  الموظفين  نفقات 
إعداد  مستوى  على  سواء  بالصرف  اآلمرين  طرف 
باإلضافة  تنفيذها  مستوى  على  أو  التوقعات  وبرمجة 
االقتصاد  وزارة  مصالح  بها  تقوم  التي  المواكبة  إلى 

والمالية وإصالح اإلدارة في هذا اإلطار.

نفقات  مجموع  من   %90 أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  هذا، 
طرف  من   2020 سنة  برسم  أداؤها  تم  التي  الموظفين 
العامة  للخزينة  التابعة  الموظفين  نفقات  مديرية 

 . للمملكة، تهم خمس وزارات 

الميزانية مديرية   : المصدر 

التقاعد واالحتياط االجتماعي الدولة برسم  النفقات مساهمات  01    تتضمن هذه 
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خصص مشروع قانون المالية لسنة 2022 اعتمادا ماليا يزيد عن 16 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوطان والمواد 
استقرار  وعلى  للمواطنين  الشرائية  القدرة  على  الحفاظ  البوتان( قصد  وغاز  اللين  القمح  ودقيق  )السكر،  الغذائية 

العالمية. االقتصادية  الظرفية  تقلبات  مواجهة  في  االقتصادي  النشاط 

المدعمة  للمنتجات  الدولية  السوق  ديناميكية  تأثرت 
المستقرة  غير  بالوضعية  كبير  إلى حد   2021 سنة  خالل 
إلى  الوضع  هذا  أدى  وقد  كوفيد-19.  جائحة  لتطور 
المبادالت  تدفق  مستوى  على  مهمة  تغيرات  إحداث 
مواد  أسعار  تقلبات  حدة  ارتفاع  إلى  وبالتالي  العالمية، 

البترول الخام، والسكر، والقمح اللين.

عام  بشكل  األولية  المواد  على  الطلب  ارتفاع  أدى  وقد 
تجديد   2021 أجل  من  سنة  من  األولى  األشهر  خالل 
التجارة  سياسات  اكتنفت  التي  التغيرات  وكذا  المخزون، 
آسيا،  في  األسعار  ارتفاع  إلى  الدول  لمختلف  الخارجية 
وبطريقة غير مباشرة في أوروبا. ونتيجة للطلب المتزايد 
قياسية  أرقاما  سجلت  التي  البضائع  نقل  رسوم  وارتفاع 
البحرية،  التجارة  الذي شهدته  الشديد  االضطراب  بسبب 

تعرض العرض العالمي للمواد األولية لعدة ضغوطات.

العالمي  االقتصادي  النشاط  انتعاش  وعقب  عليه،  وبناء 
وتكثيف حمالت التلقيح في جميع أنحاء العالم، ارتفعت 
 2021 سنة  بداية  منذ  حاد  بشكل  الخام  النفط  أسعار 
حيث  الجائحة،  قبل  ما  مستويات  نفس  تقريبا  لتوازي 
شتنبر   15 إلى  يناير  من  الممتدة  الفترة  خالل  تأرجحت 
 67 متوسط  مسجلة  للبرميل،  دوالرا  و78   50 بين   2021
مقارنة  و%4   %61 ب  تقدر  بزيادة  أي  للبرميل،  دوالرا 

بنفس الفترة لسنتي 2019 و2020 على التوالي.

أما فيما يتعلق بغاز البوتان، فقد ارتفع سعره بشكل كبير 
أساسا بسبب تغيير الحكيمات التي أجريت على مستوى 
اآلسيوية  المشتريات  لنمو  ونظرا  اإلقليمية.  األسواق 
من  األمريكية  المخزونات  بشأن  والمخاوف  الهائلة 
المنتوج، تأرجحت أسعار غاز البوتان في الفترة الممتدة 
من يناير إلى 15 شتنبر 2021 في نطاق يتراوح من 466 
يبلغ 571 دوالرا  للطن، مسجلة متوسط  إلى 742 دوالرا 
للطن، أي بزيادة 61% و40% مقارنة بنفس الفترة لسنتي 

2019 و2020 على التوالي.

 3941 بين  البوتان  غاز  دعم  تراوح  األساس،  هذا  على 
 4737 متوسط  ليبلغ  للطن  درهم  و5946  للطن  درهم 
درهم للطن خالل الفترة المذكورة، أي 57 درهما لقنينة 
الغاز من فئة 12 كيلوغرام، أي بزيادة 46% و25% مقارنة 

بسنتي 2019 و2020 على التوالي.

أما فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية، ففي ضوء المخاوف 
العديد  في  والتصدير  اإلنتاج  توقعات  على  أثرت  التي 
على  العالمي  الطلب  ارتفاع  وكذا  المنتجة  البلدان  من 
سنة  اللين خالل  والقمح  السكر  تجارة  تعززت  الواردات، 

.2021

حيث  قويا  ارتفاعا  الخام  السكر  أسعار  سجلت  وعليه، 
شتنبر   15 إلى  يناير  من  الممتدة  الفترة  خالل  تأرجحت 
 477 إلى  للطن  دوالرا   350 من  يتراوح  نطاق  في   2021
أي  للطن،  دوالرا   407 متوسط  مسجلة  للطن،  دوالرا 
لسنتي  الفترة  بنفس  مقارنة  للطن  دوالرا   %39 بزيادة 

2019 و2020.

الفترة  برسم  تأرجحت  فقد  اللين،  القمح  ألسعار  بالنسبة 
الممتدة من يناير إلى 15 شتنبر 2021 في نطاق يتراوح 
بين 237 دوالرا للطن و313 دوالرا للطن، مسجلة متوسط 
279 دوالرا للطن، أي بزيادة قدرها 28% و30% مقارنة 

بنفس الفترة لسنتي 2019 و2020 على التوالي.

وتجدر اإلشارة إلى أنه في مواجهة االرتفاع الذي شهدته 
األولى من سنة  األربعة  األشهر  اللين خالل  القمح  أسعار 
2021 والذي نتج عنه تجاوز سعر التكلفة ل 300 درهم 
للقنطار، أعادت الحكومة تفعيل نظام التعويض الجزافي 
إلى           فبراير  من  الممتدة  الفترة  خالل  االستيراد  عند 
إضافية  بتكلفة  الدولة  ميزانية  أثقل  مما   ،2021 ماي   15
من أجل تأمين إمدادات البالد من هذا المنتوج األساسي.

الراهنة  وللتحليالت  العناصر  لهذه  االعتبار  بعين  أخذا 
متم  المقاصة  نفقات  تسجل  أن  يتوقع  العالمية،  للسوق 
بسنتي  مقارنة  و%28   %43 تتجاوز  زيادة   2021 سنة 

2019 و2020 على التوالي.

%28 ارتفاع بنسبة  المقاصة: في 

المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 
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القانون-اإلطار  مقتضيات  مع  وتماشيا  أخرى،  جهة  من 
ورش  إنجاح  أضحى  االجتماعية،  بالحماية  المتعلق 

مواصلة إصالح المقاصة ضرورة ملحة.

الالزمة  المسبقة  الشروط  تحديد  انتظار  وفي  وعليه، 
إجمالي  غالف  برمجة  تمت  المذكور،  اإلصالح  لتفعيل 
المالية لسنة  يبلغ 16.020 مليون درهم في إطار قانون 
2022 لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق 

اللين. الوطني للقمح 

تحول السوق الدولية للمواد المدعمة في زمن كوفيد-19

االقتصاد   2020 سنة  ميزت  التي  الوبائية  الصدمة  هزت 
العالمي، وتركت آثارا الزالت نتائجها مستمرة على جميع 

األسواق الدولية.

بتعاقب   2021 سنة  خالل  تميز  النفط،  لسوق  بالنسبة 
مراحل التفاؤل عقب االنتعاش االقتصادي في عدة دول، 
جهة  من  التلقيح  حمالت  وتيرة  وتسريع  الصين،  خاصة 
وعدم اليقين بسبب موجة العدوى الجديدة التي انتشرت 
ذلك،  ومع  أخرى.  جهة  من  الصيفية  الفترة  خالل  عالميا 
اضطرابات  بسبب  االرتفاع  في  النفط  أسعار  استمرت 
األعاصير،  موسم  خالل  المتحدة  الواليات  في  اإلنتاج 
ناحية  من  المخزونات  في  كبير  انخفاض  إلى  أدى  مما 
تقريرها  في  الدولية،  الطاقة  لوكالة  األخيرة  والتوقعات 
كبير  انتعاش  إلى  تشير  والتي   ،2021 شتنبر  في  الصادر 
من  األخير  الربع  من  ابتداء  النفط  على  العالمي  للطلب 

سنة 2021 من ناحية أخرى.    

سنة  في  ملحوظا  انتعاشا  الخام  النفط  أسعار  عرفت 
2021، حيث سجلت أسعار برنت متوسطات 60,7 دوالر 
األول  الربع  خالل  التوالي  على  للبرميل  دوالر  و68,9 
 ،2021 يونيو  وابتداء من  2021. هكذا،  والثاني من سنة 
إثر  على  للبرميل  دوالرا   70 حاجز  برنت  أسعار  تجاوزت 
التي  العالمية  النفط  لمخزونات  التدريجي  االستنزاف 

تتشكل معظمها من إنتاج السنة الماضية. 

وأثرت أزمة فيروس كورونا بشكل مختلف على سوق غاز 
البترول المسال. ففي سنة 2020، بينما ظل الطلب على 
البترولية  بالمنتوجات  مقارنة  مرونة  أكثر  المنتوج  هذا 
العرض  تأثر  السكنية،  االحتياجات  لسد  خاصة  األخرى، 
باالضطرابات التي ميزت قطاع البترول وإغالق آبار النفط 
غاز  أسعار  شهدت  لذلك،  نتيجة  الزيتي.  الصخر  خاصة 
البوطان انخفاضا كبيرا أعقبه انتعاش مما أعطى متوسطا 

قدره 380 دوالرا / طن سنة 2020. 

خالل سنة 2021، ومع الزيادة الكبيرة في الطلب اآلسيوي 
وكذا االنخفاض التدريجي في مخزونات الواليات المتحدة، 

في  متأرجحة  حاد،  بشكل  البوطان  غاز  أسعار  ارتفعت 
خالل  للطن  دوالرا  و742  دوالرا   466 بين  يتراوح  نطاق 
الفترة الممتدة من يناير إلى 15 شتنبر، لتسجل متوسط 
بزيادة 61% و40% مقارنة بنفس  571 دوالر / طن، أي 

الفترة لسنتي 2020 و2019 على التوالي.

كوفيد-19  جائحة  تأثير  يزال  ال  السكر،  لسوق  بالنسبة 
المنتجة  الرئيسية  للدول  الخارجية  التجارة  سياسات  على 
 ،2020 سنة  بأنه خالل  التذكير  يجدر  و  متواصال.  للسكر 
الخام  النفط  أسعار  عرفته  الذي  الحاد  االنخفاض  وعقب 
وكذا  المنتوج  هذا  على  العالمي  الطلب  اندثار  إثر  على 
التي  البرازيل، و  البرازيلية، أعطت  انخفاض قيمة العملة 
إلنتاج  األولوية  للسكر،  عالمي  ومصدر  منتج  أكبر  تعتبر 
المنزلي على حساب اإليثانول.  الموجه لالستهالك  السكر 
في  البرازيلي  المعروض  توافر  إلى  الوضع  أدى هذا  وقد 
أسعار  في  طفيف  انخفاض  وحدوث  العالمية  السوق 

السكر الخام.

النفط  أسعار  ارتفاع  ومع   ،2021 سنة  خالل  أنه  غير 
عقب  للبرميل  دوالرا   70 حاجز  تجاوزت  التي  الخام 
استئناف النشاط االقتصادي وتكثيف حمالت التلقيح ضد 
إنتاج  التوجه مرة أخرى نحو  البرازيل  كوفيد-19، أعادت 
بعد  السكر  قصب  تلف  مع  خاصة  اإليثانول  من  المزيد 
يتوقع  أنه  بيد  والجفاف.  الصقيع  عن  المترتبة  األضرار 
والتايالند  الهند  إنتاج  في  المنتظر  االرتفاع  يعوض  أن 
واالتحاد األوروبي بدرجة كبيرة انخفاض اإلنتاج البرازيلي 
والمكسيك  المتحدة  الواليات  تحافظ  أن  يرتقب  بينما 

على استقرار معروضها.

تجديد  على  الطلب  زيادة  فمع  ذلك،  إلى  باإلضافة 
انتعش  والهندية،  الصينية  األسواق  في  خاصة  المخزون 
أكبر  بشكل  السكر  تجارة  وتعززت  العالمي  االستهالك 
المنحى  األسعار  استهلت  وهكذا،  الحالية.  السنة  خالل 
تجاوزت  حيث   2021 سنة  خالل  أخرى  مرة  التصاعدي 

حاجز 400 دوالر للطن.

الوبائية  الصدمة  تأثير  كان  الحبوب،  يتعلق بسوق  وفيما 
ونطاق  بمدة  خاصة  وارتبط  القصير،  المدى  على  قويا 
التوريد،  سالسل  وباضطراب  المختلفة،  اإلغالق  تدابير 
وبنقص اليد العاملة المتخصصة بسبب القيود المفروضة 

التنقل. على 

في مواجهة هذه الوضعية، وانطالقا من مبدإ اعتبار القمح 
منتوجا استراتيجيا في سلة األغذية، تبنت معظم البلدان 
احترازية  استراتيجيات  المخاطرة ووضعت  يتجنب  سلوكا 
متعددة، من خالل تعديل الجدول الزمني لالستيراد و/أو 

التصدير وكذا من خالل وضع التدابير المواكبة.
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البوطان  غاز  ثمن  من  المدعومة  الحصة  وبذلك، سجلت 
 2021 األولى من سنة  أشهر  التسع  أكثر من 54% خالل 
مسجلة الحد األقصى من السعر الحقيقي البالغ 64% في 

شهر شتنبر.

مليار   9,08 مبلغ  البوطان  غاز  دعم  تكلفة  وسجلت 
 ،2019 في  درهم  مليار   10,42 مقابل   2020 في  درهم 
أي بانخفاض 13%. في هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن 
الزيادة في االستهالك الوطني بنسبة 5% بين سنتي 2019 
للبوتان  الدولي  السعر  متوسط  انخفاض  قابلها  و2020 
الذي تراجع من 423 دوالرا أمريكي/طن إلى 380 دوالر 
أمريكي/طن. وتراوح متوسط نصيب الفرد من الدعم بين 

333 درهم في سنة 2018 و242 درهما سنة 2020.

دعم مادة السكر

والتداعيات  كوفيد- 19  وضعية  حول  الشكوك  تنامي  مع 
األزمة  هذه  من  للحد  المتخذة  اإلجراءات  صاحبت  التي 
الصناعية،  األنشطة  لبعض  الجزئي  )التوقف  الصحية 
الفعاليات  وإلغاء  والفنادق  والنوادي  المطاعم  وإغالق 
في  المهم  االنخفاض  أي  ذلك(،  إلى  وما  االحتفالية، 
االستهالك خارج المنزل في المقام األول، تراجعت األسعار 
بشكل حاد، حيث بلغت متوسط 292 دوالرا للطن برسم 
األسدس األول من سنة 2020 قبل أن تنتعش بنسبة %10 
الثاني  األسدس  برسم  للطن  دوالرا   322 متوسط  لتسجل 

من نفس السنة.

توقعات  تراجع  إلى  أساسا  التصاعدي  المنحى  يعزى هذا 
التي  الشديدة  الجفاف  ظروف  تأثير  تحت  اإلنتاج 
بعد  الواقع،  العالم. في  الرئيسيين في  المنتجين  واجهت 
يسجل  أن  يرتقب  اإلنتاج،  في  الفائض  من  سنتين  توالي 
موسم  خالل  طن  مليون   3 ب  يقدر  عجزا  السكر  سوق 

.2021/2020

خالل السنوات األخيرة، أبانت سلسلة السكر عن مستوى 
عال من حسن األداء، حيث تجاوز اإلنتاج حاجز 500.000 
طن برسم الفترة 2015-2020، الشيء الذي يعكس نتيجة 
االستثمار الضخم على المستوى القبلي والبعدي للنشاط 
الزراعي، والذي مكن من توجيه حسن أداء سالسل اإلنتاج 

وبالتالي، ارتفعت أسعار جميع أنواع الحبوب بشكل كبير 
على مستوى جميع بلدان المنشأ. وبالنسبة لسعر القمح 
 237 بين  يتراوح  نطاق  في  تأرجح  فقد  الفرنسي،  اللين 
دوالرا للطن و313 دوالرا للطن برسم الفترة الممتدة من 
 279 قدره  متوسطا  مسجال   ،2021 شتنبر   15 إلى  يناير 
الفترة  نفس  برسم  للطن  دوالر   218 مقابل  للطن  دوالر 

من السنة السابقة، أي بزيادة قدرها %28.

من  المغرب  إمدادات  وتأمين  الوضعية  هذه  ولمواجهة 
بداية  قبل   2021 سنة  من  األولى  األشهر  خالل  القمح 
موسم الحصاد الوطني، عمدت الحكومة إلى تفعيل نظام 
رسوم  تعليق  إلى  باإلضافة  القمح  استيراد  عن  التعويض 
ماي   15 إلى  فبراير  من  الممتدة  الفترة  برسم  االستيراد 

.2021

دعم مادة غاز البوتان

لغاز  السنوي  السعر  متوسط  انخفض   ،2020 سنة  خالل 
 2019 سنة  مع  مقارنة  للطن  دوالرا   43 بمقدار  البوطان 
انخفض  لذلك،  ونتيجة  للطن.   دوالرا   380 عند  ليستقر 
متوسط دعمه من 3.735 درهم للطن سنة 2019، أي 45 
درهما للقنينة من حجم 12 كلغ إلى 3.232 درهما للطن 
من  للقنينة  درهما   39 يعادل  ما  وهو   ،2020 سنة  في 

نفس النوع، أي بتراجع بلغ %13.

خالل سنة 2021، تطور الدعم الشهري لقنينة غاز البوطان 
فبعد  الدولية.  السوق  في  تطور سعره  منوال  نفس  على 
أن اتخذ هذا الدعم منحى تصاعديا خالل الفترة الممتدة 
للقنينة،  درهما   55 متوسط  أبريل، مسجال  إلى  يناير  من 
وانخفض إلى 47 درهما في يونيو قبل أن يواصل ارتفاعه 
له  مستوى  أعلى  وهو  شتنبر  في  للقنينة  درهما   71 إلى 

في األرباع الثالثة األولى من هذه السنة.
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12 كيلوغرام  فئة  البوطان من  قنينة غاز  الشهري لدعم  التطور 
2021 )بالدرهم( برسم سنة 

)مليون درهم( البوتان  تكلفة دعم غاز 
2020-2017 
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المغرب  مخطط  في  المسطرة  التنمية  مسارات  نحو 
السقي،  مياه  نقص  أمام  ذلك،  من  الرغم  وعلى  األخضر. 
يتوقع أن يتقلص اإلنتاج الوطني إلى 388.000 طن خالل 
الكبير  االنخفاض  إلى  التدهور  هذا  ويعزى   .2021 سنة 
إشكالية  أعاقتها  التي  المزروعة  المساحات  في  المسجل 

التنافسية للقطاع. المياه والقدرة 

السكري  بالشمندر  المزروعة  المساحات  بلغت  هكذا، 
انخفاضا  مسجلة  الحالي،  الموسم  خالل  هكتار   46.100
تراجعت  بينما  سنوي،  أساس  على   %19 بنسبة  صافيا 
لتبلغ   %4 بنسبة  السكر  بقصب  المزروعة  المساحات 

مساحة 12.500 هكتار.

والمثال من المنطقة الفالحية دكالة عبدة; حيث لم يتم 
تخصيص أي حصص للري نتيجة انخفاض احتياطي المياه 
الحنصالي  المسيرة  المائي  بالمركب  المسجل  المحلي 
مكعب  متر  مليون   492 بلغ  الذي  الموسم،  بداية  قبل 
خالل  الفترة  نفس  في  مكعب  متر  مليون   740 مقابل 
الموسم السابق، مسجال معدل ملء يقدر بحوالي %14,8 

من قدرتها النظرية مقابل 22,3% خالل السنة الفارطة.

المحلي  باإلنتاج  االستهالك  انتقلت نسبة تغطية  و هكذا 
من 42% سنة 2015 إلى 50% سنة 2019، و إلى %44 

سنة 2020.

تراجعت نفقات دعم السكر خالل سنة 2020 بنسبة %5 
بشكل  ذلك  تفسير  ويمكن  والقيمة.  الكمية  حيث  من 

باتباع  وكذلك  المنزل  خارج  االستهالك  بتراجع  أساسي 
إرشادات منظمة الصحة العالمية. وبذلك بلغت النفقات 
مليار   3,248 االستهالك  عند  السكر  بدعم سعر  المتعلقة 
درهم سنة 2020 مقابل 3,407 مليار درهم خالل السنة 

السابقة.

من  الرغم  فعلى  االستيراد،  عند  بالدعم  يتعلق  فيما  أما 
5% خالل  بنحو  الوطنية  الواردات  في  المالحظة  الزيادة 
المناسبة  الوضعية  فإن  سنوي،  أساس  على   2020 سنة 
نفقات  على  انعكاسها  تحييد  من  مكنت  الدولية  لألسعار 
الدعم على غرار السنتين الفارطتين. واستنادا على ذلك، 
انتقل الدعم عند االستيراد إلى 305 مليون درهم لصالح 

الدولة.

دعم القمح والدقيق

 2020 سنة  خالل   %9 بنسبة  اللين  القمح  سعر  ارتفع 
 210 متوسط  مقابل  للطن  دوالرا   228 متوسط  ليسجل 
الفرنسي  اللين  للقمح  بالنسبة   2019 سنة  للطن  دوالرا 
شهده  الذي  االضطراب  نتيجة  جاء  االرتفاع  هذا  األصل. 
مختلف  وضعتها  التي  اإلغالق  تدابير  إثر  على  الطلب 
وباء  تفشي  لمكافحة  العالم  أنحاء  جميع  في  الدول 
كوفيد-19، وتنفيذ المرحلة األولى من االتفاق االقتصادي 
والتجاري الموقع بين الصين والواليات المتحدة األمريكية 
التحديات  نتيجة  وكذلك  الصيني،  الطلب  بارتفاع  مقرونا 
في  اإلنتاج  توقعات  تحقيق  بشدة  أعاقت  التي  المناخية 
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2020-2015 

السكر عند االستهالك )مليون درهم(  تطور نفقات دعم مادة 
2020-2015

السكر عند االستيراد )مليون درهم(  تطور نفقات دعم مادة 
2020-2015
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والدقيق  اللين  القمح  لدعم  اإلجمالية  الكلفة  بلغت 
مقابل  درهم  مليون   1.289 يناهز  ما   2020 سنة  برسم 
بتراجع  أي  السابقة،  السنة  برسم  درهم  مليون   1.350
يقدر بحوالي 5%، نتيجة انخفاض تكاليف دعم التجميع 
كمية  لتراجع  نظرا  اللين  القمح  تخزين  ومنحة  الجزافي 
موسم  خالل  قنطار  مليون   4 ناهزت  التي  التجميع 

التسويق.  

مشروع قانون المالية 2022

خصص مشروع قانون المالية لسنة 2022 اعتماد إجماليا 
يقدر ب 16,020 مليار درهم، أي بزيادة 28% على أساس 
سنوي، من أجل دعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية 

)السكر ودقيق القمح اللين(.

العالم: انخفاض حاد في اإلنتاج في فرنسا )-20% حبوب 
القش(، والبحر األسود )القمح في رومانيا وبلغاريا والذرة 

في أوكرانيا(.

توقعات  تبدو  الجفاف،  من  متتاليين  موسمين  بعد 
ما  إنتاج  يتوقع  حيث  متفائلة،  الحالي  الزراعي  الموسم 
بحوالي  يقدر  بارتفاع  أي  قنطار،  مليون   103,2 قدره 
مقارنة   %63 وبحوالي  السابق  بالموسم  مقارنة   %221
بمتوسط السنوات الخمس، متجاوزا فرضية قانون المالية 

لسنة 2021 البالغة 70 مليون قنطار.

تعزى هذه الوضعية اإليجابية بالنسبة لالقتصاد المغربي 
تراكمي  نزول  )تسجيل  الجيدة  المناخية  الظروف  إلى 
 221 مقابل  أبريل   29 عند  ملم   291 ناهز  لألمطار  مهم 
وإلى  التاريخ(  نفس  في  السابق  الموسم  برسم  ملم 
بلغت  والتي  المزروعة  المساحات  عرفته  الذي  التوسع 

4,35 مليون هكتار.

النوع إلى   وهكذا، يتوزع إنتاج الحبوب المتوقع بحسب 
50,6 مليون قنطار من القمح اللين و24,8 مليون قنطار 

من القمح الصلب و 27,8 مليون قنطار من الشعير.

بالنسبة لسنة 2020، قدرت الكميات المجمعة من القمح 
 17 بلغ حوالي  إنتاج  أصل  من  قنطار  مليون   4 اللين ب 

مليون قنطار، أي ما يعادل نسبة تجميع %24.

الميزانية مديرية   : المصدر 
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الفالحية(  الشراكة  )خارج  هكتارا   158.365  ،2021 سنة  من  األول  األسدس  خالل  الدولة،  أمالك  مديرية  عبأت 
لفائدة مختلف األنشطة القطاعية من أجل إنجاز 219 مشروعا بمبلغ استثماري يقدر بـ 267 مليار درهم مع خلق 
مساحة  تهم  الفالحية،  الشراكة  إطار  في  اتفاقيات،   5 على  بالتوقيع  المديرية  قامت  كما  شغل.  منصب   15.629

24 مليون درهم سيمكن من احداث 182 منصب شغل.  تقدر بـ 219 هكتارا بمبلغ استثماري يصل إلى 

لالستثمار المعبأ  للدولة  العقاري  الرصيد 

الشغل  مناصب 
المتوخاة

المرتقب  االستثمار 
)بالدرهم(

المعبأة المساحة  المشاريع عدد  النظام

14.099 258.532.292.612 157.297 هـ 52 آر 81 س 217 لتدبير  ا
الالمتمركز

400 2.676.000.000 1.011هـ 42 آر 38 س 1 خارج اإلطار 
التعاقدي

1.130 6.420.000.000 56 هـ 35 آر 59 س 1 النظام 
التعاقدي

15.629 267.628.292.612 158.365 هـ30 آر78س 219 المجموع 
العام

المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 

ما  تعبئة  استفاد كذلك من  2021، حيث  األول من سنة 
لالستثمار،  المعبأة  اإلجمالية  المساحة  من   %99 يقارب 
درهم  مليار   258,5 ب  يقدر  استثماري  بمبلغ  وذلك 

والذي سيمكن من خلق 14.099 منصب شغل قار.

كما تمت المصادقة خارج اإلطار التعاقدي على مشروع 
استثماري واحد استفاد من 1.011 هكتارا أي 0,64% من 
 .2021 سنة  من  األول  األسدس  خالل  المعبأة  المساحة 
مشروع  علئ  المصادقة  تمت  التعاقدي  اإلطار  وفي 
من   %0,04 أي  هكتارا   56 من  استفاد  واحد  استثماري 

األسدس.  نفس  المعبأة خالل  المساحة 

)خارج  االستثمار  لفائدة  للدولة  العقاري  الرصيد  تعبئة 
الفالحية( الشراكة  إطار 

ما  تعبئة  تمت   ،2021 سنة  من  األول  األسدس  خالل 
يناهز 158.365 هكتارا )خارج الشراكة الفالحية( لفائدة 
219 مشروعا  إنجاز  أجل  القطاعية من  األنشطة  مختلف 
وإحداث  درهم  مليار   267 بـ  يقدر  استثماري  بمبلغ 

15.629 منصب شغل.

االستثماري  النظام  حسب  التوزيع 

 %99 على  لالستثمار  الالمتمركز  التدبير  نظام  استحوذ 
من المشاريع التي تمت المصادقة عليها، برسم األسدس 
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مبالغ االستثمار )درهم( مناصب الشغل المتوخاة المساحة االتفاقيات المبرمة الجهة

1.970 250.575.769.320 150.082ه 84 آر 40 س 8 كلميم-واد نون

2.068 3.843.450.000 6.860ه91 آر 59س 58 الداخلة-واد ي الذهب 

3.200 2.199.814.540 201هـ89 آر87 س 107 العيون-الساقية الحمرة 

3.485 677.537.500 65 هـ 71آر82 س 11 طنجة-تطوان-الحسيمة 

127 533.995.793 44 هـ 79 آر 12س 4 الرباط-سال-القنيطرة 

160 133.359.609 17 هـ 77آر 14س 6 الدار البيضاء-سطات 

1357 222.510.000 10هـ 50 آر 47 س 9 فاس-مكناس

245 66.090.850 7هـ73 آر 40 س 5 الجهة الشرقية

176 138.240.000 2 هـ 61 آر 26 س 5 سوس -ماسة

211 41.525.000 2 هـ 57 آر 06 س 3 بني مالل -خنيفرة

100 100.000.000 16 آر 68 س 1 مراكش -أسفي

14.099 258.532.292.612 157.297 ه 52 آر 81 س 217 المجموع

إنجازها  أجل  من  ستخصص  بالصويرة،  الريحية  للطاقة 
مساحة إجمالية تقدر ب 1.011 هكتارا من ملك الدولة 
الخاص، باستثمار إجمالي يقدر ب 2.676 مليون درهم.

التعاقدي النظام 

األسدس  برسم  واحد،  استثماري  مشروع  دراسة  تمت 
األول من سنة2021، في قطاع التربية والتكوين في إطار 
محمد  جامعة  إنجاز  قصد  لالستثمار،  التعاقدي  النظام 
الجديدة(،  )سال  بالرباط  التقنيات  متعددة  السادس 
خصص من أجل إنجازها مساحة تقدر ب56 هكتارا من 
 6.420 ب  يقدر  إجمالي  باستثمار  الخاص،  الدولة  ملك 
مليون درهم وسيمكن من خلق 1.130 منصب شغل قار. 

القطاعات حسب  التوزيع 

والسياحة  )الخدمات  قطاعية  أنشطة  أربع  تستحوذ 
المشاريع  من   %84 على  الفالحية(  والصناعة  والصناعة 

المصادق عليها برسم األسدس األول من سنة 2021.

 14.099 خلق  مع  درهم  مليار   258,5 ب  تقدر  بقيمة 
تعبئتها  تمت  المساحة  هذه  من   %96 شغل  منصب 
لفائدة جهة كلميم –واد نون، و99% منها لفائدة قطاع 

الطاقة.

التعاقدي النظام  خارج 

تمت، برسم األسدس األول من سنة2021، دراسة مشروع 
للكهرباء  الوطني  المكتب  لفائدة  واحد  استثماري 
حظيرة  إنجاز  أجل  من  التعاقدي،  النظام  خارج  والماء، 

لالستثمار  الالمتمركز  التدبير 

 ،2021 سنة  من  األول  األسدس  برسم  المصادقة،  تمت 
إجمالية  مساحة  فوق  إنجازها  سيتم  مشروعا  على217 
تقدر ب 157.279 هكتارا، ستمكن من جلب استثمارات 

المعبأة المساحة 
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الطاقة. لفائدة قطاع  المعبأة  المساحة  99% من  تم رصد 

جهة  لفائدة  المعبأة  المساحة  من   %95 تخصيص  تم 
نون.  كلميم –واد 

الجهات حسب  التوزيع 

برسم  بالموافقة  حظيت  التي  المشاريع  من   %76 على  الذهب  –وادي  والداخلة  الحمراء  الساقية  العيون-  جهتي  تستحوذ 
األسدس األول من سنة 2021.

الطاقة. قطاع  لفائدة  تعبئتها  تمت  االستثمارات  من   %96

الشغل  مناصب  من   %38 بنسبة  الصناعة  قطاع  ساهم  كما 
المحدثة، برسم األسدس األول من سنة 2021.
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مبالغ االستثمار )درهم( مناصب الشغل المتوخاة المساحة االتفاقيات المبرمة الجهة
162 16.098.000 183هـ 60آر 39س 3 الرباط-سال-القنيطرة

12 4.569.500 34هـ 14آر 48س 1 فاس-مكناس

8 3.626.560 1هـ 77آر 00س 1 الجهة الشرقية

182 24.294.060 219هـ51آر87س 5 المجموع

الجهات  حسب  التوزيع 

183هكتارا.  بـ  تقدر  بمساحة  –القنيطرة  الرباط –سال  بجهة  المبرمة  االتفاقيات  60% من مجموع  تتمركز 
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على   %93 على  نون  –واد  كلميم  جهة  واستحوذت 
االستثمارات. 
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الشغل  مناصب  من   %75 من  جهات  أربع  استفادت  كما 
2021، وهي جهة  األول من سنة  األسدس  برسم  المحدثة، 
طنجة –تطوان – الحسيمة وجهة العيون –الساقية الحمراء 

الذهب. الداخلة–وادي  وجهة كلميم –واد نون وجهة 
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األخضر  المغرب  مخطط  لدعم  العقار  تعبئة 

تم التوقيع على 5 اتفاقيات في إطار الشراكة الفالحية، برسم األسدس األول من سنة 2021، تهم مساحة تقدر بـ 219 
182 منصب شغل. 24 مليون درهم، سيمكن من خلق  إلى  هكتارا ومبلغ استثماري يصل 

االستثمار مبلغ 

المعبأة المشاريعالمساحة  عدد 

المتوقعة الشغل  مناصب  االستثمارعدد  مبلغ 

المتوقعة الشغل  مناصب  عدد 
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الوردية(  والفواكه  الزيتون  )زراعة  فاس-مكناس  جهة 

استفادت جهة فاس –مكناس، خالل األسدس األول من سنة 2021، من مشروع استثماري واحد بمساحة تقدر ب 
12 منصب شغل. 4,57 مليون درهم وسيمكن من إحداث  بـ  34 هكتارا ومبلغ استثماري مرتقب يقدر 

اللحوم( )إنتاج  الشرقية  الجهة 

هكتارا   1,77 بمساحة  واحد  استثماري  مشروع  من   ،2021 سنة  من  األول  األسدس  خالل  الجهة،  هذه  استفادت 
8 مناصب شغل. 3,6 مليون درهم وسيمكن من إحداث  بـ  ومبلغ استثماري مرتقب يقدر 

القطاعات   حسب  التوزيع 

خالل األسدس األول من سنة 2021، استحوذ قطاع فالحي واحد على77% من المساحة اإلجمالية المعبأة )أي ما 
والطبية. العطرية  األعشاب  بزراعة  األمر  ويتعلق  167 هكتارا(،  يعادل 

والطبية(   العطرية  )األعشاب  –القنيطرة   الرباط –سال  جهة 

 16 بـ  يقدر  استثماري  ومبلغ  هكتارا   183 إلى  تصل  بمساحة  مشاريع   3 من  –القنيطرة  –سال  الرباط  جهة  استفادت 
العطرية  األعشاب  زراعة  أساسا  المشاريع  هذه  وتستهدف  شغل.  منصب   162 إحداث  من  وستمكن  درهم،  مليون 

هكتارا(.  167( والطبية 
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%22

المعبأة المشاريعالمساحة  عدد 

اإلستثمار مبلغ 
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الطبية   و  العطرية  األعشاب  زراعة 

األول  األسدس  خالل  الخاص(،  )الملك  الدولة  قامت 
قطاع  لفائدة  هكتارا   167 بتعبئة   ،2021 سنة  من 
زراعة األعشاب العطرية والطبية )77% من المساحة 
بمبلغ  واحد  مشروع  إنجاز  قصد  المعبأة(  اإلجمالية 
وسيمكن  درهم  ماليين   9 قدره  إجمالي  استثماري 
من خلق 150 منصب شغل. و يتمركز هذا المشروع 

. –القنيطرة  الرباط –سال  بجهة 

الوردية  والفواكه  الزيتون  أشجار  زراعة 

األول  األسدس  خالل  الخاص(،  )الملك  الدولة  قامت 
قطاعي  لفائدة  هكتارا   42 بتعبئة   ،2021 سنة  من 
من   %19( الوردية  الفواكه  وزراعة  الزيتون  زراعة 
مشروعين  إنجاز  قصد  المعبأة(  اإلجمالية  المساحة 
درهم  ماليين   10 بـ  يقدر  إجمالي  استثماري  بمبلغ 
وسيمكنان من خلق 24 منصب شغل. وتتمركز بجهة 
لفائدة  المعبأة  المساحة  من   %81 -مكناس  فاس 

القطاع. هذا 

اللحوم إنتاج 

األول  األسدس  خالل  الخاص(،  )الملك  الدولة  قامت 
قطاع  لفائدة  هكتارات   9 بتعبئة   ،2021 سنة  من 
المعبأة(،  اإلجمالية  المساحة  من   %4( اللحوم  إنتاج 
من أجل إنجاز مشروعيين استثماريين بمبلغ إجمالي 
 8 خلق  من  سيمكن  والذي  درهم  ماليين   4 قدره 

شغل. مناصب 

 %82 من  القنيطرة   – –سال  الرباط  جهة  واستفادت 
القطاع. هذا  لفائدة  المعبأة  اإلجمالية  المساحة  من 
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الدولة : مديرية أمالك  المصدر 
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المعبأة المساحة 

الشغل مناصب  عدد 

المعبأة المساحة 

اإلستثمار مبلغ 
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أن تصل  المرتقب  الصعبة، حيث من  وتداعياتها  الجائحة  التصاعدي رغم  استمرار منحاه  العمومي  االستثمار  عرف 
مقارنة   %6,5 يناهز  بارتفاع  أي  درهم،  مليار   245 إلى   2022 سنة  برسم  العمومي  لالستثمار  المخصصة  الميزانية 
االقتصادي  النمو  في  العمومي  االستثمار  يلعبه  الذي  الريادي  للدور  ترسيخا  االرتفاع  هذا  ويأتي  الفارطة.  بالسنة 

الجهوية. التنمية  وتحقيق  واالجتماعي 

األساسية  الدعامة  العمومي  االستثماري  المجهود  يشكل 
لبالدنا.  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  لتنزيل 
ويتجلى هذا المجهود بالخصوص من خالل توفير المزيد 
العمومي،  االستثمار  نحو  وتوجيهها  المالية  الهوامش  من 
حيث انتقل حجم هذا األخير من 167,3 مليار درهم سنة 
2011 إلى 230 مليار درهم سنة 2021 خصصت منها 45 
لالستثمار،  السادس  محمد  صندوق  لفائدة  درهم  مليار 
الريادي  الدور  يؤكد  ما  وهو   .%37,4 فاقت  بزيادة  أي 
االقتصادي  النمو  في  العمومي  االستثمار  يلعبه  الذي 
لبالدنا، وكذا في تطوير مختلف القطاعات المذرة للثروة 
الجهوي.  المستوى  على  خاصة  الشغل،  لفرص  والمنتجة 
السابعة  النسخة  خالل  من  جليا  المجهود  هذا  ويتضح 
المرافقة  لالستثمار  الجهوي  التوزيع  حول  للمذكرة 

لمشروع قانون المالية لسنة 2022.

مجابهة  في  ودوره  العمومي  االستثمار  تطور  مؤشرات 
الجائحة  تداعيات 

بالنظر لدوره البالغ األهمية في التخفيف من آثار الوباء 
وإنعاش االقتصاد على المستوى الجهوي، عرف االستثمار 
منذ  يشهده  الذي  التصاعدي،  منحاه  استمرار  العمومي 
السياسة  يعكس  الذي  األمر  الزمان،  من  عقد  من  أزيد 
مشاريع  مختلف  تنفيذ  لمواصلة  للحكومة  االستباقية 
ينعكس  مما  القطاعية،  واالستراتيجيات  التحتية  البنية 
االقتصادي  الصعيدين  على  الجهات  مستوى  على  إيجابا 

واالجتماعي.

تحفيز  مواصلة   ،2022 سنة  ستعرف  الصدد،  هذا  في 
السنة  غرار  على  حجمه  وزيادة  العمومي  االستثمار 
الميزانية  تصل  أن  المرتقب  من  حيث  المنصرمة، 
إلى   2022 سنة  برسم  العمومي  لالستثمار  المخصصة 
245 مليار درهم، أي بارتفاع يناهز 6,5% مقارنة بالسنة 
العامة،  )الميزانية  الدولة  ميزانية  على  موزعة  الفارطة، 

المسيرة  الدولة  مرافق  للخزينة،  الخصوصية  الحسابات 
وصندوق  درهم،  مليار   88,9 قدره  بما  مستقلة(  بصورة 
محمد السادس لالستثمار ب 45 مليار درهم، والمؤسسات 
والجماعات  درهم،  مليار   92,1 العمومية ب  والمقاوالت 

الترابية ب 19 مليار درهم.

تنفيذ  معدل  عرف  فقد  باإلنجازات،  يتعلق  فيما  أما 
ارتفاعا  العامة،  الميزانية  برسم  االستثمار  اعتمادات 
الفترة ما بين 2017 و2020 حيث بلغ حجم  كبيرا خالل 
اإلصدارات 89,91 مليار درهم سنة 2020 بمعدل إصدار 
سنة  درهم  مليار   67,01 مقابل   %83,80 إلى  يصل 
على  عالوة   .%78,95 إلى  يصل  إصدار  بمعدل   2017
حجم  تقليص  من  بذلها  تم  التي  الجهود  مكنت  ذلك، 
انتقل من 15,75 مليار درهم  االعتمادات المرحلة حيث 
سنة 2017 إلى حوالي 11,01 مليار درهم سنة 2020 أي 
بانخفاض بنحو 30%. وبالموازاة مع ذلك، استمرت نسبة 
برسم  المفتوحة  االعتمادات  من  المرحلة  االعتمادات 
قانون المالية في االنخفاض، حيث انتقلت من 36% سنة 

2017 إلى 24% سنة 2020.

يبذل  المستويات،  الملحوظ على هذه  للتقدم  وباإلضافة 
المجالية  التفاوتات  من  للحد  جبارة  جهودا  المغرب 
أخذا  وذلك  الجهات،  بين  التقارب  مسلسل  وتسريع 
الدولية  المكانة  تعزيز  بين منطق  التوفيق  االعتبار  بعين 
اإلمكانات  تثمين  وهاجس  الرائدة  الترابية  للمجاالت 
الكامنة للمجاالت الترابية التي تواجه صعوبات اقتصادية، 
مبدأ  مع  انسجام  في  الخاصة  بمواردها  النهوض  عبر 

التوازن والعدالة المجالية.

في هذا اإلطار، يتضح من خالل وثيرة النمو اإلسمي، أن 
هي  الخام  الداخلي  الناتج  في  مساهمة  األقل  الجهات 
المعدل  تفوق  نمو  بمعدالت  أكثر  دينامية  تسجل  التي 
الوطني )5,4%(، الشيء الذي انعكس على تطور دينامية 

لالستثمار  الجهوي  التوزيع 
االستثمار العمومي يسجل ارتفاعا قياسيا سنة 2022

المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 
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النمو التي أصبحت تسير في اتجاه تقارب الجهات وذلك 
الجهات  تعرفه  الذي  التأخر  استدراك  مسلسل  إطار  في 

األقل دينامية مقابل تراجع األقطاب التقليدية.

التي  الوبائية  األزمة  تداعيات  انعكست  أخرى،  جهة  من 
عرفتها بالدنا، بشكل متفاوت على مختلف جهات المملكة 
القطاعات  وأهمية  اإلنتاجي  النسيج  تنوع  حسب  وذلك 
االقتصادية  األزمة  تأثير  تقييم  كشف  وقد  المتضررة. 
الدار  جهة  أن  الجهات  اقتصاد  على  الوباء  عن  الناتجة 
البيضاء-سطات سجلت أكبر خسارة في القيمة المضافة. 
فقد  الجهوية،  المضافة  القيمة  نمو  معدل  من حيث  أما 
الشرقية.  الجهة  في   2020 سنة  برسم  تراجع  أكبر  ُسجل 
طنجة-تطوان-الحسيمة  جهات  تتأثر  لم  أخرى،  جهة  من 
من  كبير  بشكل  ودرعة-تافياللت  والرباط-سال-القنيطرة 

تداعيات أزمة كوفيد-19.

وقد مكنت التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد- 19، 
الصحي،  الموجهة لألسر والمقاوالت والقطاع  تلك  السيما 
درهم،  مليون   20.560 بنحو  قدرت  مكاسب  تحقيق  من 
المضافة.  القيمة  من  مئوية  نقطة   1,5 يعادل  ما  أي 
إلى  األزمة  الناتجة عن  الخسائر  انخفضت  لذلك،  ونتيجة 
5,3% على مستوى القيمة المضافة الوطنية عوض %6,8 
في حال غياب أي إجراء. هذا، وتعتبر جهة الدار البيضاء-

سطات المستفيد األول من التدابير السالفة الذكر.

التي  التدابير  بسلسلة  التنويه  يجدر  الصدد،  هذا  وفي 
تداعيات  عبء  من  التخفيف  أجل  من  المغرب  اتخذها 
العمومي،  االستثمار  بتحفيز  المتعلقة  تلك  السيما  األزمة 
السادس  محمد  »صندوق  إنشاء  الخصوص،  وجه  وعلى 
بإصدار   2021 سنة  تميزت  اإلطار،  هذا  في  لالستثمار«. 
القانون  أحكام  بتطبيق  المتعلق   2.21.67 رقم  مرسوم 
رقم 20-76 القاضي بإحداث هذا الصندوق، والذي يحدد 
المتصرفين  والئحة  األساسي  ونظامه  الداخلي،  نظامه 
مليار   15 في  المحدد  األولي  الرأسمال  ومبلغ  األوليين 
في  الفعلي  الشروع  وتجلى  الدولة.  ميزانية  من  درهم 
تفعيل هذا الصندوق، بتاريخ 5 يوليوز 2021، من خالل 
المساهمة في تمويل مشروع تصنيع وتعبئة لقاح كورونا 

ولقاحات أخرى بالمغرب.

العمومية،  االستثمارات  تدبير  نظام  بإصالح  يتعلق  فيما 
بعض  باستكمال  و2021   2020 سنتي  تميزت  فقد 
لمشروع  طريق  خارطة  إطار  في  المبرمجة  اإلجراءات 
مسطرة  يوحد  تنميطي  إطار  إعداد  تم  حيث  اإلصالح، 
من  األولى  النسخة  وإعداد  العمومية  االستثمارات  تدبير 
الوثيقة اإلطار المتعلقة بطريقة ترتيب مشاريع االستثمار 
العمومي حسب األولوية. كما يتم حاليا استكمال إعداد 
الخاص  الفنية  للمواصفات  المفصل  التحمالت  دفتر 

المعلومات للمشاريع االستثمارية. بتطوير بنك 

من  للتقليص  أساسية  رافعة  العمومي:  االستثمار 
التنمية  وتحقيق  والمجالية  االجتماعية  الفوارق 

السوسيواقتصادية 

خدمة  في  الفعال  دوره  العمومي  االستثمار  يواصل 
وتحقيق  والمجالية  االجتماعية  الفوارق  من  التقليص 
للتوجيهات  تنفيذا  وذلك  السوسيواقتصادية،  التنمية 
من  سياسات  خالل  من  الخصوص  بهذا  السامية  الملكية 
االجتماعية  الخدمات  إلى  الولوج  وتعميم  تسهيل  شأنها 

األساسية.

االجتماعية القطاعات  في  العمومية  االستثمارات 

االجتماعية  القطاعات  في  العمومية  االستثمارات  عرفت 
العديد من اإلنجازات يُذكر منها على الخصوص :

قطاع التربية الوطنية والتعليم األولي

تم تسجيل تطور ملموس في إطار تعميم وتطوير التعليم 
المعنيين،  الفاعلين  األولي وذلك بفضل تظافر جهود كل 
بالتعليم األولي لتصل إلى  التمدرس  حيث ارتفعت نسبة 
لتتجاوز   ،2020-2019 الدراسي  الموسم  برسم   %72,5
 ،)%67( الوطني  البرنامج  في  المستهدفة  النسبة  بذلك 
تتجاوز  لم  النسبة  هذه  بأن  علما  نقطة،   5,5 بزيادة  أي 
باإلضافة   .2017-2016 الدراسي  الموسم  برسم   %45,6
حيث  ملحوظاً،  تطوراً  المدرسي  العرض  شهد  ذلك،  إلى 
الفترة  خالل  جديدة  تعليمية  مؤسسة   639 إحداث  تم 
مجموع  ليبلغ  القروي،  بالعالم   %60 منها   ،2021-2017

هذه المؤسسات حوالي 11.487 مؤسسة. 

فمن   ،2022-2021 الدراسي  بالموسم  يتعلق  وفيما 
المرتقب أن يتم افتتاح 166 مؤسسة تعليمية جديدة.

الحكومي  البرنامج  تنفيذ  إطار  وفي  أخرى،  جهة  من 
ب  يقدر  إضافي  مالي  غالف  تخصيص  تم   ،2026-2021
بالتربية  المكلف  القطاع  لفائدة  درهم  مليون   1.140
العرض  دعم  أجل  من  وذلك  األولي،  والتعليم  الوطنية 

المدرسي بشتى أشكاله.

العالي التعليم  قطاع 

خصصت السنوات الثالث األخيرة كلفة إجمالية تقدر ب 
1.152 مليون درهم بالتركيز على مواصلة برمجة وإطالق 
التعليمية  المؤسسات  وتهيئة  بناء  مشاريع  من  مجموعة 
على مستوى جهات المملكة، وذلك بهدف رفع التحديات 
المستوى  على  القطاع  يواجهها  التي  اإلكراهات  وتجاوز 
على  المتزايد  الطلب  بمواكبة  القيام  خاصة  الوطني، 
بين  العرض  توزيع  في  التوازن  وتحقيق  العالي  التعليم 
الجهات، وإنشاء نماذج جديدة من المؤسسات الجامعية 
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التكوين  جودة  وتحسين  المفتوح،  االستقطاب  ذات 
المغربية  بالجامعة  »المهني«  البعد  وتقوية  الجامعي، 
حاجيات  لتلبية  بالجامعات  التربية  في  اإلجازة  ودعم 
وإحداث  البشرية  الموارد  من  األولي  التعليم  قطاع 
جهة،  كل  مستوى  على  والتكوين  للتربية  عليا  مدرسة 
االجتماعية،  الخدمات  من  المستفيدين  عدد  من  والرفع 
وتنفيذ  الترابية  التنمية  برامج  في  المساهمة  عن  فضال 
مختلف االتفاقيات المتعلقة بتحسين العرض البيداغوجي 
االجتماعية.  والخدمات  العلمي  البحث  ودعم  للجامعات 
 ،2026-2021 الحكومي  البرنامج  تنزيل  إطار  وفي  هذا، 
مليون   360 ب  يقدر  إضافي  مالي  غالف  تخصيص  تم 
والبحث  العالي  بالتعليم  المكلف  القطاع  لفائدة  درهم 
العلمي وذلك من أجل تأهيل المؤسسات الجامعية وكذا 

إحداث وتجهيز مؤسسات التربية و التكوين. 

التكوين المهني  قطاع 

سوق  متطلبات  تلبية  إلى  المهني  التكوين  قطاع  يهدف 
وبهذا  االقتصادية.  التنافسية  تحديات  ومواجهة  الشغل 
االستثمارات  من  مجموعة  بإنجاز  االلتزام  تم  الصدد، 
المهني  التكوين  جودة  مستوى  من  الرفع  إلى  تتطلع 
تتماشى ومتطلبات  المغاربة بمهارات  المتدربين  وتزويد 
عشرة  وافتتاح  وتجهيز  بناء  تم  حيث  الشغل،  سوق 
معاهد للتكوين في وجه المتدربين تهم قطاعات صناعة 
والطاقات  والمالبس  والنسيج  والطائرات،  السيارات 

الطاقية. والنجاعة  المتجددة 

وعليه، فقد بلغ عدد المقاعد الطالبية في مجال التكوين 
المهني ما يناهز 455.576 مقعدا برسم الدخول المدرسي 
من  انطالقا  مقعدا،   555.400 إلى  ليصل   ،2021-2020
خالل  من  وذلك   ،2022-2021 الدراسي  الموسم  بداية 
المهني،  بالتكوين  خاصة  مؤسسة   24 في  التكوين  بدء 
تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من بينها 
في  المدن  هذه  وتدخل  والكفاءات.  للمهن  مدن  ثالثة 
المملكة،  جهات  كل  تغطية  إلى  الرامي  البرنامج  إطار 
مليار   2 منها  درهم  مليار   3.6 اإلجمالية  تكلفته  وتبلغ 
للتنمية  الثاني  الحسن  صندوق  طرف  من  ممولة  درهم 
من  ممولة  درهم  مليار  و1,6  واالجتماعية،  االقتصادية 
باإلضافة  الشغل  وإنعاش  المهني  التكوين  مكتب  طرف 
ومساهمة  درهم  مليون   733 ب  الجهات  مساهمة  إلى 

الوزارة المكلفة بالصناعة ب 64 مليون درهم. 

تجدر  البرنامج،  هذا  في  المحرز  بالتقدم  يتعلق  وفيما 
اإلشارة إلى أنه باإلضافة إلى مدن المهن والكفاءات الثالث 
2022- الدراسي  الموسم  بداية  فيها  العمل  ينطلق  التي 

افتتاحها  اإلنجاز، سيتم  أخرى طور  9 مدن  توجد   ،2021
 2023-2022 الدراسيين  الموسمين  أفق  في  تدريجيا 

و 2024-2023.

قطاع الصحة 

على غرار باقي دول العالم، أثرت جائحة كوفيد-19 على 
إعادة  إلى  الدولة  دفع  مما  المغربي،  الصحي  النظام 
التفكير في استراتيجيتها الصحية ومعالجة المشاكل التي 
المعدل  المالية  تواجهها. ونتيجة لذلك، وفي إطار قانون 
برمجة  تنزيل  تم   ،2020 المالية  للسنة   35-20 رقم 
لألولويات  تخصيصها  إلعادة  االستثمار  لنفقات  جديدة 
الصحية  التحتية  البنية  لدعم  وبالخصوص  االستراتيجية، 
المكلف  القطاع  بادر  وقد  هذا،  الصحي.  النظام  وتعزيز 
عمل  سياسة  نهج  إلى  األخيرة  السنوات  في  بالصحة 
متعددة األبعاد، تهدف باألساس إلى تعزيز البنية التحتية 
تشمل  مهمة،  عمومية  استثمارات  خالل  من  الصحية 
واإلقليمية،  والجهوية  الجامعية  االستشفائية  المراكز 

وكذلك مستشفيات القرب ومؤسسات األمراض النفسية.

الحكومي  البرنامج  تنفيذ  إطار  وفي  أخرى،  جهة  من 
2021-2026، تم تخصيص غالف مالي إضافي يقدر ب 2,7 
مليار درهم لدعم قطاع الصحة، السيما من أجل إحداث 
االستشفائية  المراكز  وبناء  الصحية،  للمعلومات  نظام 
والمركز  بالرباط  الجامعي  االستشفائي  )المركز  الجامعية 
االستشفائي الجامعي بالعيون(، باإلضافة إلى بناء وتأهيل 

مؤسسات صحية أخرى.

االجتماعية التنمية  قطاع 

التنمية  تحقيق  إلى  ترمي  استراتيجية  الحكومة  وضعت 
بالفئات  والنهوض  النساء  وضعية  وتحسين  االجتماعية، 
المسنين  واألشخاص  إعاقة  وضعية  في  )األشخاص  الهشة 
إنشاء  خالل  من  وذلك  صعبة(،  وضعية  في  واألطفال 
ومؤسسات  االجتماعية  المساعدة  مراكز  تأهيل  وإعادة 
استثمارية  مشاريع  تنفيذ  وكذا  االجتماعية،  الحماية 
المشاريع  عدد  بلغ  وقد  هذا،  الهشة.  للفئات  مخصصة 
بغالف  مشروعا   238  2020-2019 الفترة  خالل  المنجزة 

مالي يقدر ب 53,11 مليون درهم.

فقد  إعاقة،  وضعية  في  األشخاص  دعم  يخص  فيما  أما 
المشاريع من أجل إحداث وتأهيل  العديد من  تم إنجاز 
ذلك،  على  عالوة  والتوجيه.  االستقبال  مراكز  وتجهيز 
ولوجة’’  ‘’مدن  برنامج   2018 سنة  في  الدولة  أطلقت 
ونشر  تعميم  أجل  من  الترابية  الجماعات  مع  بشراكة 
الولوجيات، وقد  المكتسبة في مجال  الجيدة  الممارسات 
تم خالل سنتي 2019 و2020، رصد مبلغ 20 مليون درهم 

للشروع في أشغال تأهيل الولوجيات بعدة مدن.

االنطالقة  إعطاء   ،2019 سنة  برسم  تم  ذلك،  مع  موازاة 
لوضع  األولى  للمرحلة  المعنيين،  الفاعلين  مع  بتنسيق 
ثمانية  في  الطفولة،  لحماية  المندمجة  الترابية  األجهزة 

عماالت وأقاليم نموذجية.
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أما على صعيد محاربة العنف ضد النساء، تعمل الحكومة 
الوظائف  متعددة  مؤسسة   85 يقارب  ما  إحداث  على 

للنساء في وضعية صعبة مع نهاية 2021.

قطاع اإلسكان وسياسة المدينة

الثالث  السنوات  خالل   : الالئق  غير  السكن  محاربة 
األخيرة )2019، 2020، 2021(، عملت وزارة إعداد التراب 
إنجاز  تمويل  على  المدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير 
جهات  مختلف  غطت  االستثمارية  البرامج  من  العديد 
المملكة، حيث تم التوقيع في هذا اإلطار على 53 اتفاقية 
 117.217 يقارب  ما  لفائدة  السكن  تروم تحسين ظروف 
المندرجة  للمشاريع  اإلجمالية  الكلفة  بلغت  وقد  أسرة. 
بمساهمة من  مليار درهم،   12 أكثر من  اإلطار  في هذا 
هذه الوزارة بلغت 2.636 مليون درهم. وقد تم تخصيص 
هذا الغالف المالي من أجل إنجاز برامج تهدف لمحاربة 
برنامج  ذلك  في  بما  تجلياته،  بجميع  الالئق  غير  السكن 
السكن  إشكالية  الصفيحي، ومعالجة  السكن  القضاء على 
الحضري  والتأهيل  الهيكلة  وإعادة  باالنهيار،  المهدد 

الناقصة التجهيز وغير القانونية.  لألحياء 

البرنامج  هذا  تنفيذ  أجل  من   : المدينة  سياسة  برنامج 
استراتيجية  بإعداد  المدينة  وسياسة  اإلسكان  قطاع  قام 
من  الساكنة  استفادة  تحسين  أجل  من  طموحة  وطنية 
خدمات  إلى  ولوجهم  وكذا  الضرورية  التحتية  البنيات 
التماسك  تعزيز  إلى  باإلضافة  العمومية  والمرافق  القرب 
القروية. وقد عرفت  للمدن والمراكز  الحضري  واالندماج 
الفترة الممتدة ما بين 2019-2021 مواصلة المشاريع في 
طور اإلنجاز وإطالق 90 مشروًعا جديدا لسياسة المدينة 
بتكلفة إجمالية تبلغ 15,37 مليار درهم، منها 4,63 مليار 
عدد  فإن  أخرى،  جهة  من  الدولة.  من  كمساهمة  درهم 
في  إطالقها  المرتقب  من  التي  المدينة  سياسة  مشاريع 
عام 2022 هي 20 مشروًعا بتكلفة إجمالية قدرها 904,9 
مليون درهم ودعم مالي من الوزارة بقيمة 472,1 مليون 
درهم. تم تحديد هذه التوقعات لعام 2022 على أساس 
التزامات الوزارة وشركائها الممولين في مشاريع اتفاقيات 

التمويل التي هي في طور التوقيع.

والقطاعات  التحتية  البنيات  في  العمومية  االستثمارات 
المنتجة 

التحتية البنيات 

كما هو معلوم، يلعب االستثمار العمومي دورا هاما في 
تهييئ الشروط اللوجستية الضرورية لكي يقوم االستثمار 
وتسريع  السوسيواقتصادية  التنمية  بتحفيز  الخاص 
التحتية  البنية  إنشاء  خالل  من  وذلك  الترابي،  االندماج 

القطاعية. الالزمة وتنفيذ االستراتيجيات 

المشاريع  استهدفت  التحتية،  البنية  إنشاء  يخص  ففيما 
الجهوي، ويتعلق  للربط  التحتية  البنيات  العمومية تعزيز 
والطرق  الطرق  برامج  بمواصلة  الخصوص  على  األمر 
مواصلة  وكذا  الحديدية،  السكك  شبكة  وتمديد  السيارة 
التحتية  البنيات  مستوى  من  والرفع  التوسعة  أشغال 
للمطارات  التحتية  البنيات  تحسين  عن  فضال  للموانئ، 
التذكير  من  البد  الصدد،  هذا  وفي  السدود.  وبناء 

التالية: باإلنجازات 

 3,24 قدرها  بتكلفة  سيارة  طرق  وبناء  تثليث  مواصلة   •
بالربط  المتعلقة  الدراسات  إنجاز  وكذا  درهم،  مليار 
المتوسط  غرب  الناظور  لميناء  السيارة  الطرق  بشبكة 

بتكلفة إجمالية قدرها 4,50 مليار درهم؛

وإنجاز  والجهوية  الوطنية  الطرق  تثنية  إطالق مشاريع   •
قدره  مالي  بغالف  السريعة  والطرق  المدارية  الطرق 

4,2 مليار درهم؛

إعادة تأهيل وصيانة وتحديث البنية التحتية السككية؛  •

السككي  الربط  بمشاريع  المتعلقة  الدراسات  إنجاز   •
لميناء آسفى، وميناء الناظور غرب المتوسط ؛

إنجاز أشغال بناء وتوسعة الموانئ الوطنية؛  •

وإنجاز  سد،   13 بناء  ومواصلة  كبرى  سدود   7 بناء   •
األشغال التحضيرية المتعلقة ب 6 سدود أخرى.

أما فيما يخص أهم المشاريع المبرمجة برسم سنة 2022 
فتتمثل في :

ميناء  وخاصة  الموانئ  وتوسعة  بناء  أشغال  مواصلة   •
 620 ب  يقدر  مالي  بغالف  الجديد  األطلنطي  الداخلة 

مليون درهم برسم سنة 2022؛

الفائق  الخط  بمشروع  المتعلقة  الدراسات  مواصلة   •
ومراكش،  البيضاء-النواصر  الدار  بين  الرابط  السرعة 

وبين مراكش وأكادير؛

المتوسط  غرب  الناضور  ميناء  ربط  إنجاز  مواصلة   •
الجديد بالشبكة الطرقية وإنجاز دراسات البنية التحتية 
والهندسة المدنية واالستغالل السككي للخدمة الخاصة 

بالميناء؛

السالمة  وتوفير  السيارة  الطرق  بنية  وتحسين  تطوير   •
السيار  الطريق  تثليث  الخصوص  وعلى  لمستعمليها، 
الدار البيضاء – برشيد وإنجاز الطريق السيار تيط مليل 

– برشيد باإلضافة إلى تحديث ومكننة وسائل األداء؛
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الطريق  تثنية  وخاصة  الوطنية  الطرق  تثنية  أشغال   •
على  أقوبع  ودار  الزينات  بين  الرابطة   2 رقم  الوطنية 
الطريق  وتثنية  طنجة-تطوان-الحسيمة،  جهة  مستوى 

الوطنية رقم 8 بين فاس وتاونات.

طنجة- بجهة  جديدين  سدين  لبناء  االنطالقة  إعطاء   •
الوطني  البرنامج  إطار  في  وذلك  تطوان-الحسيمة، 
 ،2027-2020 السقي  ومياه  الشروب  بالماء  للتزويد 

بتكلفة إجمالية تقدر ب 3,25 مليار درهم.

الفالحة و التنمية القروية

يلعب القطاع الفالحي دوًرا حيويا في التنمية االقتصادية 
فرص  لخلق  مهما  يعد مصدرا  كما  للمغرب،  واالجتماعية 
اإلطار،  هذا  وفي  القروي.  الوسط  في  خاصة  الشغل 
الثالث  السنوات  خالل  المبذولة  المجهودات  تجسدت 

األخيرة في :

الدعامة  إطار  في  المندرجة  المشاريع  إنجاز  مواصلة   •
عدد  بلغ  حيث  األخضر،  المغرب  لمخطط  الثانية 
المشاريع المنجزة في الفترة ما بين 2019 و 2021 إلى 
خالل  بها  الملتزم  االعتمادات  تقدر  كما  مشروع،   154

نفس الفترة ب 3.683 مليون درهم ؛

الفالحي  المجال  وتهيئة  الري  برنامج  تنفيذ  مواصلة   •
منها  درهم،  مليار   22,30 يناهز  إجمالي  مالي  بغالف 
خالل  بها  الملتزم  االعتمادات  برسم  درهم  مليار   7,33

الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021 ؛

تبلغ  الذي  اإلنتاج  تنمية سالسل  برنامج  تنفيذ  مواصلة   •
 275 منها  درهم،  مليار   1,29 إلى  اإلجمالية  تكلفته 
مليون درهم برسم االعتمادات الملتزم بها خالل الفترة 

2019-2021 )إلى حدود 31 ماي 2021(.

البحري  الصيد 

مكنت استراتيجية »أليوتيس« من إعطاء دينامية تنموية 
على  التركيز  خالل  من  الوطني،  البحري  الصيد  لقطاع 
الموارد والبنية التحتية والمنتوج، مع إعطاء أهمية خاصة 
االستراتيجية  هذه  وتهدف  للقطاع.  االجتماعي  للجانب 
مستدامة،  بصفة  المغربية  البحرية  الموارد  تثمين  إلى 
عبر  المغربي  االقتصاد  لنمو  محركا  القطاع  هذا  وجعل 
محاور  ثالثة  على  ترتكز  استثمارية  مشاريع  عدة  إنجاز 
للصيد  التحتية  البنية  وأداء  المصايد،  استدامة  وهي: 

البحري والتسويق، وتنافسية منتجات الصيد.

تم  أليوتيس،  استراتيجية  تنزيل  مواصلة  إطار  وفي  هذا، 
المشاريع خالل  لمجموعة من  االنطالقة  إعطاء  أو  إنجاز 
لإلنقاذ،  قوارب  اقتناء  في  تتمثل   2021-2019 الفترة 

الصيد  قوارب  لفائدة  والسالمة  اإلنقاذ  معدات  واقتناء 
قرى  وتفعيل  المجهزة،  التفريغ  نقط  وإحداث  التقليدي، 

الصيادين، ودعم مؤسسات التكوين البحري.

المتجددة الطاقات 

لالستراتيجية  رئيسيا  مكونا  المتجددة  الطاقات  تعد 
الطاقية، باعتماد المصادر الكبيرة التي تتوفر عليها بالدنا 
استغاللها  يمكن  والتي  الطاقة  من  النوع  هذا  إلنتاج 
الطاقة  من  المتزايدة  االحتياجات  من  كبير  جزء  لتغطية 
حصة  زيادة  إلى  االستراتيجية  هذه  وتهدف  الكهربائية. 
من  أكثر  إلى  الكهربائي  المزيج  في  المتجددة  الطاقات 
الكهربائية  القدرة  بلغت  2030. وقد  أفق سنة  52% في 
يناهز  ما  نهاية 2020  المنشأة من مصادر متجددة حتى 
المتجددة  الطاقات  ميغاواط، وبذلك يصل معدل   3.934

في المزيج الكهربائي حوالي %37.

بلغت  الشمسية،  الطاقة  يخص  فيما   : الشمسية  الطاقة 
التشغيل  قيد  توجد  التي  اإلجمالية  المنشأة  القدرة 
بلغ  إجمالي  باستثمار   ،2020 سنة  ميغاواط   747 حوالي 
حوالي 28,8 مليار درهم. كما عرفت سنة 2020 تشغيل 
درعة  بجهة  أرفود  الفوتوضوئية  الشمسية  الطاقة  محطة 
 400 يناهز  وباستثمار  ميغاواط   40 بقدرة  تافياللت، 
مليون درهم، من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء 
الكهربائية  الشبكة  الصالح للشرب، بهدف تعزيز استقرار 
نور  مشروع  تطوير  متابعة  إلى  إضافة  للنقل،  الوطنية 
أطلس بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميغاواط وباستثمار 
يناهز 2.000 مليون درهم، بكل من جهة درعة-تافياللت 
سوس-ماسة  وجهة  الشرقية  والجهة  فاس-مكناس  وجهة 
يتم  أن  المرتقب  من  حيث  نون،  كلميم-وادي  وجهة 
الترخيص   ،2021 سنة  عرفت  وقد   .2023 سنة  تشغيلها 
شمسية  محطة  الستغالل   ،»Nestlé Maroc« لشركة 
فوتوضوئية، بقدرة 1 ميغاواط باستثمار يناهز 12 مليون 
بجهة  الجديدة  بمدينة  الذاتي  اإلنتاج  إطار  في  درهم، 
الدار البيضاء-سطات. كما تم خالل هذه السنة، الترخيص 
شمسية  محطة  لتطوير   ،’’Golden Logistics’‘ لشركة 
 1 بقدرة  الذاتي  اإلنتاج  إطار  في  بالداخلة،  فوتوضوئية 

ميغاواط وباستثمار يناهز 12 مليون درهم.

تمت  الكهرومائية،  للطاقة  بالنسبة   : الكهرومائية  الطاقة 
أشغال  متابعة   ،2021 سنة  غاية  وإلى   2019 سنة  خالل 
لمحطة  الضخ  عبر  الطاقة  تحويل  محطة  مشروع  إنجاز 
ميغاواط   350 بقدرة  سوس-ماسة،  بجهة  المومن  عبد 
وباستثمار يقدر ب 3,2 مليار درهم. كما سيمكن مشروع 
من  الطلب  تلبية  من  بالخصوص،  المومن  عبد  محطة 
وتحسين  الطاقة  وتخزين  الذروة  ساعات  خالل  الكهرباء 
المنظومة  تشغيل  في  والمرونة  اإلنتاج  وسائل  استغالل 
حجم  من  الرفع  على  سيعمل  كما  الوطنية  الكهربائية 
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نقل  شبكة  استقرار  وتحسين  المتجددة  الطاقات  إدماج 
الطاقة الكهربائية في المناطق الجنوبية.

الطاقة الريحية : ستعرف سنة 2022، إنجاز وتشغيل كل 
ميغاواط   300 تبلغ  بقدرة  بوجدور  الريحي  الحقل  من 
العيون-الساقية  بجهة  درهم  مليار   3,2 يبلغ  وباستثمار 
الريحي  الحقل  من  الثانية  المرحلة  إلى  إضافة  الحمراء، 
تازة بقدرة تبلغ 62 ميغاواط وباستثمار إجمالي يبلغ 2,5 
مليار درهم بجهة فاس-مكناس، وكذا الحقل الريحي جبل 
الحديد بقدرة تبلغ 200 ميغاواط وباستثمار اجمالي يبلغ 

2,6 مليار درهم بجهة مراكش-آسفي.

للطلب  االستجابة  إطار  في   : الكهرباء  إمدادات  تعزيز 
المنشأة إلنتاج  القدرة  الكهرباء والرفع من  المتزايد على 
الكهرباء، تمت برمجة إنجاز قدرة إضافية تصل إلى 2348 
ميغاواط خالل الثالث السنوات األخيرة. كما شهدت سنة 
2021، الشروع في استغالل وكذا استكمال أشغال إنجاز 
متجددة،  مصادر  من  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  مشاريع 
خالل  تم  حيث  ميغاواط،   120 إلى  تصل  إضافية  بقدرة 

الميزانية مديرية   : المصدر 

الثاني  الشطرين  تشغيل  في  الشروع   2021 ماي  شهر 
تافياللت  نور  الفوتوضوئي  الشمسي  للمشروع  والثالث 
إلى  باإلضافة  ميغاواط،   80 بقدرة  درعة-تافياللت  بجهة 
البيضاء-سطات،  الدار  بجهة  للوليدية  الريحي  الحقل 
المتعلق   13-09 القانون  إطار  في  ميغاواط   36 بقدرة 

المتجددة. بالطاقات 

السياحة

من  مجموعة  اتخاذ  تم  السياحي،  القطاع  بخصوص 
اإلجراءات الرامية إلى تعزيز قدرات المهنيين السياحيين 
وتأهيل الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع، والسيما 
الفندقي  التكوين  مؤسسات  تأهيل  إعادة  خالل  من 
المجال،  هذا  في  الدولية  للمعايير  لالستجابة  والسياحي 
وتعزيز  التحتية  البنية  جودة  تحسين  خالل  من  وذلك 
تموقع  إعادة  في  اإلجراءات  هذه  وتتمثل  المعدات. 
الفندقية  التطبيقية  للتكنولوجيا  المتخصص  المعهد 
تموقع  إعادة  وكذلك  وورزازات،  بطنجة  والسياحية 

المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة.

ميكن حتميل التطبيق 
الهاتفي ”MEF News“ باملجان

App Store و Google Play Store على 
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تضم اعتمادات فصل التسيير من ميزانية التكاليف المشتركة، باألساس، نفقات ذات طابع اجتماعي كتلك المتعلقة 
واإليرادات  اإلعانات  وكذا  االجتماعي  واالحتياط  التقاعد  بأنظمة  المرتبطة  النفقات  وبعض  المقاصة  بتكاليف 

المختلفة. والمعاشات 
بمساهمة  المتعلقة  النفقات  لتغطية  أساسا،  المشتركة،  للتكاليف  االستثمار  بفصل  المسجلة  االعتمادات  وتستعمل 
إطار  في  قطاعية  استراتيجيات  عدة  تفعيل  ولدعم  المهيكلة،  المشاريع  بعض  تمويل  في  والمالية  االقتصاد  وزارة 

مختلفة. لتحويالت  وكذا  ديونها،  وتصفية  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  بعض  هيكلة  وإلعادة  اتفاقي، 

بالتكاليف  المتعلقة  النفقات  حول  المذكرة  تسلط 
 ،2022 لسنة  المالية  لقانون  المصاحبة  المشتركة 
التكاليف  ميزانية  تلعبه  الذي  المهم  الدور  على  الضوء 
المشتركة في مساندة ودعم السياسات االجتماعية وكذا 

المهيكلة. والمشاريع  القطاعية  االستراتيجيات  تفعيل 

لمساندة  أداة  المشتركة:  للتكاليف  التسيير  ميزانية 
االجتماعية السياسات  ودعم 

بموجب  الفصل  برسم هذا  المفتوحة  االعتمادات  بقيت 
نفس  في  مستقرة   ،2020 لسنة  المعدل  المالية  قانون 
الذي   2020 لسنة  المالية  قانون  في  المتوقع  المستوي 
بلغ 24.651,21 مليون درهم. إال أنها سجلت تراجعا بـ 
مقارنة   %44,10 بنسبة  أي  درهم،  مليون   19.443,93

مع سنة 2019. 

من  السنة،  أثناء  االعتمادات،  هذه  من  الرفع  وتم 
من  اقتطاعات  عن  ناتجة  إضافية  اعتمادات  فتح  خالل 
بمبلغ  االحتياطية  والمخصصات  الطارئة  النفقات  فصل 
الحساب  من  تسديد  عن  وكذا  درهم،  مليون   374,96
الخاص  »الحساب  المسمى  خصوصية  ألمور  المرصد 

1.000 مليون درهم.    بمبلغ  الدولة«  أمالك  باستبدال 

برسم  المفتوحة  االعتمادات  إجمالي  بلغ  لذلك،  ونتيجة 
ما   ،2020 سنة  خالل  المشتركة  للتكاليف  التسيير  فصل 

قدره 26.026,17 مليون درهم. 

المذكور،  الفصل  برسم  بها  الملتزم  االعتمادات  ووصلت 
عند متم سنة 2020، إلى 23.296,29 مليون درهم، أي 

 .%90 ناهزت  تنفيذ  بنسبة 

في  المبرمجة  االعتمادات  بلغت   ،2021 لسنة  بالنسبة 
 24.546,52 قدره  ما  المشتركة،  للتكاليف  التسيير  فصل 
مليون   104,69 بـ  انخفاضا  بذلك  درهم، مسجلة  مليون 

االعتمادات  مع  مقارنة   %0,42 بنسبة  أي  درهم، 
 .2020 لسنة  المعدل  المالية  قانون  في  المتوقعة 

مليون   200 بمبلغ  زيادة  االعتمادات  هذه  شهدت  وقد 
درهم أثناء األسدس األول من سنة 2021، وذلك بواسطة 
فصل  من  اقتطاعات  عن  ناتجة  إضافية  اعتمادات  فتح 

االحتياطية.  والمخصصات  الطارئة  النفقات 

التسيير  فصل  برسم  بها  الملتزم  االعتمادات  وبلغت 
ما مجموعه   ،2021 يونيو  متم  عند  المشتركة،  للتكاليف 
12.187,26 مليون درهم، أي بنسبة تنفيذ تقدر بحوالي 

 .%49

لدعم  أداة  المشتركة:  للتكاليف  االستثمار  ميزانية 
المهيكلة والمشاريع  القطاعية  االستراتيجيات  تفعيل 

المالية  قانون  بموجب  المتوقعة  االعتمادات  بلغت 
 23.200,76 الفصل، ما قدره  2020 في إطار هذا  لسنة 
درهم  مليون   2.780,80 بـ  يقدر  بارتفاع  درهم،  مليون 

أي بنسبة 13,62% مقارنة مع سنة 2019.

بالدنا،  على  كورونا  فيروس  جائحة  تداعيات  ولمواجهة 
الرفع   ،2020 لسنة  المعدل  المالية  قانون  بموجب  تم 
بـ  المذكور  الفصل  إطار  في  المفتوحة  االعتمادات  من 
قانون  توقعات  مع  مقارنة  درهم  مليون   16.401,89
مليون   39.602,64 في  لتستقر   ،2020 لسنة  المالية 

درهم.

وقد تمت الزيادة في هذا المبلغ، أثناء السنة، بـ 7.030 
في  تتمثل  إضافية  اعتمادات  فتح  نتيجة  درهم  مليون 
خصوصية  ألمور  المرصدة  الحسابات  من  تسديدات 
 2.500( التأمين«  مؤسسات  تضامن  »صندوق  المسماة 
أمالك  باستبدال  الخاص  و»الحساب  درهم(،  مليون 
الدولة« )1.530 مليون درهم(، و»صندوق التضامن بين 

المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 

النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة : دعم للسياسات 
القطاعية ولالستراتيجيات  االجتماعية 
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الجماعات  و»حصة  درهم(،  مليون   1.000( الجهات« 
المضافة«  القيمة  على  الضريبة  حصيلة  من  الترابية 
تبلغ  مخصصات  إلى  باإلضافة  درهم(،  مليون   1.000(
المتأتية  المساعدة  أموال  بواسطة  درهم  مليون   1.000

المغرب. من شركة طاقة 

االستثمار  فصل  برسم  بها  الملتزم  االعتمادات  وبلغت 
قدره  ما   ،2020 سنة  متم  عند  المشتركة،  للتكاليف 
45.482,80 مليون درهم، أي بنسبة تنفيذ ناهزت %98.

المفتوحة  االعتمادات  بلغت   ،2021 بسنة  يتعلق  فيما 
درهم،  مليون   28.332,13 قدره  ما  الفصل  هذا  برسم 
قانون  توقعات  مع  مقارنة   %28,46 بنسبة  بانخفاض 

.2020 لسنة  المعدل  المالية 

الفصل  إطار  في  بها  الملتزم  االعتمادات  ووصلت 
 15.764,53 إلى   ،2021 يونيو  متم  عند  المذكور، 

درهم  مليون   251,25 مبلغ  ذلك  في  بما  درهم،  مليون 
الحساب  من  تسديد  في  تتمثل  إضافية  كاعتمادات 
الخاص  »الحساب  المسمى  خصوصية  ألمور  المرصد 
تبلغ  مخصصات  إلى  باإلضافة  الدولة«،  أمالك  باستبدال 
500 مليون درهم بواسطة أموال المساعدة المتأتية من 
بـحوالي  تقدر  تنفيذ  بنسبة  وذلك  المغرب،  طاقة  شركة 

.%54

 2022 لسنة  المشتركة  التكاليف  ميزانية  توقعات 

التسيير  فصلي  برسم  المبرمجة  االعتمادات  حجم  يبلغ 
 ،2022 لسنة  المشتركة  التكاليف  ميزانية  من  واالستثمار 
مليون  و30.859  درهم  مليون   28.570 التوالي،  على 
و%8,92   %16,39 بـ  ارتفاعا  بذلك  مسجلة  درهم، 
المالية  قانون  بموجب  المتوقعة  االعتمادات  مع  مقارنة 

n .2021 لسنة
الميزانية مديرية   : المصدر 
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المجموع التعديالت المسحوبة التعديالت المرفوضة التعديالت المقبولة

*12 0 0 12 الحكومة 

29 9 - 20 فرق األغلبية 
**73 8 61 4 فرق ومجموعة المعارضة 

***23 3 20 0 النائبة فاطمة التامني عن اليسار 

137 20 81 36 املجموع

إطار  في  البرلمانية  والمجموعات  الفرق  مختلف  طرف  من  مقترحا  تعديال   391 على  والتصويت  الدراسة  تمت 
المستشارين،  بمجلس  تعديال  النواب و254  بمجلس  تعديال   137 2022، منها  المالية لسنة  قانون  مناقشة مشروع 
األصلي  النص  على  تعديال   72 إدراج  على  المصادقة  تمت  قد  و   .2021 سنة  خالل  تعديال   387 دراسة  مقابل 

الضريبي. و  الجمركي  الطابعين  يكتسي جلهم   ،2022 مالية  قانون  لمشروع 

طرف  من  عليها  المصادق  التعديالت  ساهمت 
بقانون  إدراجها  تم  والتي  بغرفتيه،  البرلمان 
هذا  مقتضيات  إغناء  في   ،2022 لسنة  المالية 
كما  أحكامه.  بعض  صياغة  وتجويد  المشروع 
للحكومة  اإليجابي  التفاعل  مدى  عكست  أنها 
طرف  من  المقدمة  التعديالت  مقترحات  مع 
حرصت  حيث  ومعارضة،  أغلبية  األمة  ممثلي 
واإلجابات  التوضيحات  تقديم  على  الحكومة 
واالقتراحات،  والمالحظات  التساؤالت  كل  على 
على  تعديال   72 إدراج  على  الموافقة  وتمت 

.2022 قانون مالية  النص األصلي لمشروع 

 2022 لسنة  المالية  قانون  مشروع  مناقشة  مسار 
البرلمان،  بغرفتي  المقترحة  التعديالت  على  والتصويت 
بالتعديالت  المرحلة األولى خاصة  َعبَْر ثالثة مراحل:  َمرَّ 
ونتائج  األولى  قراءته  خالل  النواب  بمجلس  المقترحة 
تهم  الثانية  والمرحلة  التعديالت،  هذه  على  التصويت 
ونتائج  المستشارين  بمجلس  المقترحة  التعديالت 
األخيرة  المرحلة  أما  التعديالت.  هذه  على  التصويت 
طرف  من  التعديالت  على  التصويت  نتائج  فتخص 

له. والنهائية  الثانية  القراءة  في  النواب  مجلس 

 2022 المالية  قانون  مشروع  في  المدرجة  التعديالت 
من طرف مجلس النواب في إطار القراءة األولى

لسنة  المالية  قانون  مشروع  ومناقشة  دراسة  إطار  في 
2022 من طرف أعضاء لجنة المالية والتنمية االقتصادية 
تعديال،   137 مجموعه  ما  اقتراح  تم  النواب،  بمجلس 
تعديال   272 مقابل  الثاني،  الجزء  تهم  تعديالت   8 منها 

.2020 لسنة  المالية  قانون  برسم مشروع 

وقد شملت هذه التعديالت 39 تعديال ذو طابع جمركي 
تعديال  و18  للضرائب  العامة  المدونة  يهم  تعديال  و72 

عاما. طابعا  يكتسى 

2022: أهم التعديالت مشروع قانون مالية 

التعديالت  مقترحات  على  التصويت  نتائج  توزيع 
النواب بمجلس  االقتصادية  والتنمية  المالية  لجنة  داخل  تدارسها  تم  التي 

البرلمان المالية في  قانون 

*    5 تعديالت تهم الجزء الثاني
**   2 تعديالت تهم الجزء الثاني

الثاني ***  تعديل واحد يهم الجزء 
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و قد صادقت لجنة المالية والتنمية االقتصادية بمجلس 
قانون  مشروع  من  األول  الجزء  على  باألغلبية،  النواب 
التعديالت  إدخال  بعد   ،2022 لسنة   76.21 رقم  المالية 
صوت  حيث  تعديال،   31 عددها  بلغ  والتي  المقبولة 
قانون  مشروع  من  األول  الجزء  لفائدة  اللجنة  أعضاء 
 11 ومعارضة  نائبا،   21 بموافقة  تعديله  تم  كما  المالية 

امتناع. آخرين دون تسجيل أي 

منها تعديال،   58 تقديم  تم  العامة،  الجلسة  وخالل 
و15  المعارضة،  ومجموعة  فرق  طرف  من  تعديال   43
تعديال من طرف النائبة فاطمة التامني عن اليسار، وتم 
المعارضة، في حين تم رفض  سحب تعديلين من طرف 
بمجلس  الحاضرين  األعضاء  بأغلبية  التعديالت  باقي 

. النواب 

2020 المالية  35.20 للسنة  المعدل رقم  المالية  * قانون 

االقتصادية  والتنمية  المالية  لجنة  ناقشت  ذلك،  بعد 
تضمن الذي  المالية،  قانون  مشروع  من  الثاني  الجزء 

5 تعديالت في ما تم رفض  8 تعديالت، حيث تم قبول 
وعلى  الجزء  هذا  على  اللجنة  وصادقت  تعديالت.   3
عارضه  فيما  صوتا،   22 ب  برمته  المالية  قانون  مشروع 

11 صوتا دون تسجيل أي امتناع. 

يومه  عمومية،  جلسة  خالل  النواب  مجلس  وصادق 
مشروع  من  األول  الجزء  على   ،2021 نونبر   13 السبت 
نائبا، في حين   206 بموافقة   2022 لسنة  المالية  قانون 
بعد  وذلك  امتناع،  أي  يسجل  ولم  نائبا،   67 عارضه 
على  أولى  قراءة  في  المشروع  دراسة  مسطرة  استكمال 

العمومية. والجلسات  الدائمة  النيابية  اللجان  مستوى 
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التعديالت املقرتحة
التعديالت املقبولة

التعديالت املرفوضة
التعديالت املسحوبة

تطور تعديالت لجنة المالية والتنمية اإلقتصادية بمجلس النواب برسم مشاريع 
قوانين المالية لسنوات 2022-2018

وعلى إثر إدراج التعديالت التي تمت الموافقة عليها من 
المالية لسنة  النواب، عرف مشروع قانون  طرف مجلس 
التعديالت  بهذه  المعنية  التدابير  وتتميم  تغيير   2022

اإلضافية. والمواد  المقتضيات  بعض  إحداث  وكذلك 

مقتضيات  بالمشروع  المدرجة  التعديالت  وهمت 
وضرائبية. جمركية 

 2022 المالية  قانون  مشروع  في  المدرجة  التعديالت 
المستشارين مجلس  طرف  من 

المالية  للسنة   76.21 المالية  قانون  مشروع  أحيل 
2022، كما وافق عليه مجلس النواب، على لجنة المالية 

المستشارين  بمجلس  االقتصادية  والتنمية  والتخطيط 
تقدمت  مناقشته،  وبعد   .2020 نونبر   13 بتاريخ 
مجموعه بما  اللجنة  في  الممثلة  والمجموعات  الفرق 

الجمركية،  المقتضيات  35 تعديال يهم  254 تعديال، منها 
الضريبية، و32 تعديال  بالمقتضيات  يتعلق  و183 تعديال 
تهم  تعديالت  أربع  أن  علما  المختلفة،  األحكام  يهم 

الثاني. الجزء 

السالفة  باللجنة  المقترحة  التعديالت  مناقشة  إثر  وعلى 
قانون  بمشروع  وإدراجها  تعديال   40 قبول  تم  الذكر، 
المالية قبل إحالته على مجلس النواب في إطار القراءة 

الثانية.
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والتنمية  والتخطيط  المالية  لجنة  أعضاء  صادق 
قانون  مشروع  على  المستشارين  بمجلس  االقتصادية 
حيث   طرفها،  من  تعديله  تم  كما   2022 لسنة  المالية 
 )11( الموافقون  كاآلتي:  التصويت  نتيجة  جاءت 

)1( الممتنعون   )3( المعارضون 

من  تعديال   29 تقديم  تم  العامة،  الجلسة  وخالل 
ومجموعة   ،)7( للشغل  المغربي  اإلتحاد  فرق  طرف 
الحركي  الديمقراطية للشغل )8(، والفريق  الكونفدرالية 
)5(، والفريق االشتراكي )6(، ومستشارا االتحاد الوطني 
االجتماعية  العدالة  ومجموعة   ،)1( بالمغرب  للشغل 
التعديالت  هذه  عرض  وبعد   .)2( المستدامة  والتنمية 
الوزير تم سحب )12( تعديال في  حين  السيد  وجواب 

التعديالت)17(. باقي  برفض  التصويت  تم 

قانون  مشروع  من  األول  الجزء  على  التصويت  وخالل 
المالية 2022 بالجلسة العامة، وافق عليه 53 مستشارا، 
6 مستشارين. امتناع  14 مستشارا مع تسجيل  وعارضه 

أمام  المشروع  من  الثاني  الجزء  عرض  تم  ذلك،  وبعد 
االقتصادية   والتنمية  والتخطيط  المالية  لجنة  أعضاء 
تعديالت،  أربع  تقديم  تم  حيث  والتصويت،  للدراسة 
فيما  الحكومة  طرف  من  مقدم  واحد  تعديل  قبول  تم 
الجزء  هذا  على  والتصويت  تعديالت  ثالثة  سحب  تم 
قانون  مشروع  على  التصويت  تم  ذلك،  بعد  باإلجماع. 
13مستشارا  المشروع  لصالح  برمته حيث صوت  المالية 

امتناع. 4 مستشارين دون تسجيل أي  فيما عارضه 

على  باألغلبية،  المستشارين  مجلس  صادق  ذلك،  بعد 
خالل  وذلك  برمته،   2022 لسنة  المالية  قانون  مشروع 

المجموع التعديالت المسحوبة التعديالت المرفوضة التعديالت المقبولة

8 8 الحكومة

35 17 18 فرق األغلبية
46 39 7 - الفريق الحركي
35 23 11 1 الفريق االشتراكي

15 14 1 فريق االتحاد العام للشغالين بالمغرب
26 15 11 فريق االتحاد العام لمقاوالت المغرب
31 17 13 1 فريق االتحاد المغربي للشغل
22 3 19 - مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
22 18 4 - مجموعة العدالة االجتماعية والتنمية المستدامة
14 7 6 1 مستشارا االتحاد الوطني للشغل بالمغرب

*254 153 61 40 المجموع

المستشارين بمجلس  االقتصادية  والتنمية  والتخطيط  المالية  لجنة  داخل  تدارسها  تم  التي  التعديالت  مقترحات  على  التصويت  نتائج  توزيع 

الثاني الجزء  4 تعديالت تهم  * بما فيها 
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التعديالت املقرتحة
التعديالت املقبولة

التعديالت املرفوضة

التعديالت املسحوبة

تطور التعديالت بلجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية بمجلس 
المستشارين 2022-2019



 .2021 دجنبر   03 الجمعة  يوم  عقدت  عمومية  جلسة 
مستشارا،   64 موافقة  على  القانون  مشروع  حصل  وقد 

7 مستشارين. وامتناع  18 مستشارا،  ومعارضة 

عليه  وافق  كما  بالمشروع  المدرجة  التعديالت  وهمت 
وضريبية. جمركية  مقتضيات  المستشارين  مجلس 

التعديالت المصادق عليها من طرف مجلس النواب في 
الثانية    القراءة  إطار 

قانون  لمشروع  والنهائية  الثانية  القراءة  إطار  في 
أحيل  كما   ،2022 المالية  للسنة   76.21 رقم  المالية 
القانون  لمقتضيات  وطبقا  المستشارين،  مجلس  من 
النظام  مقتضيات  وكذا  المالية  لقانون  التنظيمي 
والتنمية  المالية  بلجنة  تمت  النواب،  لمجلس  الداخلي 
 ،2021 6 دجنبر  بتاريخ  العامة  الجلسة  االقتصادية وفي 
موضوع  كانت  التي  المواد  على  والتصويت  الدراسة 
والبالغ  المستشارين  مجلس  طرف  من  تعديالت 

و13،  و6  و5  و4   3 المواد  همت  تعديال،   40 عددها 
 41 المادة  وكذا  بها،  الملحق  »أ«  والجدول   36 والمادة 
والجدول »ب« الملحق بها وإضافة المادتين 5 المكررة 
هذه  على  باألغلبية  التصويت  وتم  المكررة.  و7 

التعديالت.

والتنمية  المالية  لجنة  طرف  من  المصادقة  تمت  وقد 
المالية  قانون  مشروع  على  النواب،  بمجلس  االقتصادية 
القراءة  إطار  في  تعديله  تم  كما  برمته   2022 لسنة 
أصوات   10 المشروع مقابل  لفائدة  23 صوتا  الثانية ب 

امتناع.  المشروع، ودون تسجيل أي  ضد 

األربعاء  يوم  النواب في جلسة عمومية  وصادق مجلس 
6 دجنبر 2021 على مشروع قانون المالية رقم   67.21 
ثانية  قراءة  في  تعديله  تم  كما   2022 المالية  للسنة 
فيما  المشروع  لفائدة  نائبا   123 صوت  حيت  باألغلبية، 

n .عارضه 41 نائبا، و لم يسجل امتناع أي نائب

الميزانية مديرية   : المصدر 

MEF NEWS  التطبيق الهاتفي

/financesmaroc @financesmaroc
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حوار مع السيد عزيز الخياطي
الميزانية مدير  نائب 

القانون  هذا  في  الواردة  األرقام  أهم  تلخص  ومبسط.  واضح  بشكل  المالية  قانون  تقدم  وثيقة  المواطن  ميزانية 
العمومية وكذا مختلف  المرافق  الدولة من أجل تمويل  نفقات  توزيع  استيعاب طريقة  المواطن من  بشكل يمكن 
تطور  إلى  باإلضافة  العمومي  والدين  الميزانية  عجز  نسبة  معرفة  من  الوثيقة  هذه  وتمكن  الدولة.  موارد  مصادر 
من  الميزانية،  مدير  نائب  الخياطي  عزيز  السيد  يقربنا  الحوار  هذا  خالل  من  اقتصادية.   الماكرو  المؤشرات  أهم 

وتطورها. أهميتها  إعدادها،  الوثيقة،  هذه 

 2022 لسنة  المالية  لقانون  المواطن  ميزانية  تتزامن 
تحديدا  تكمن  ماذا  ففي  عشر،  الحادية  نسختها  مع 

الوثيقة؟ هذه 

المالية هو عبارة عن وثيقة قانونية تترجم اإلذن  قانون 
ميزانية  تنفيذ  أجل  من  للحكومة  البرلمان  يمنحه  الذي 
الدولة وفًقا للتوقعات المرقمة لموارد وتكاليف الدولة، 
الثالثة  بأبعاده  الحكومي،  البرنامج  تنزيل  بهدف  وذلك 
للطابع  ونظرا  أنه  إال  والبيئية.  واالجتماعية  االقتصادية 
التقني لقانون المالية وتعدد الوثائق المصاحبة له، فإن 
الذين  لألشخاص  بالنسبة  وشاقا  صعبا  يصبح  استيعابه 
ليسوا مؤهلين بما يكفي حتى يكونوا قادرين على فهم 

المالية. قانون  وتحليل 

ولوجية  أكثر  الدولة  ميزانية  جعل  أجل  ومن  هذا، 
صياغة  اعتماد  تم  فقد  للعموم،  ووضوحا  ومقروئية 
وثيقة  خالل  من  المالية  لقانون  وسلسة  مبسطة  نسخة 

المواطن«. »ميزانية  تسمى 

بطريقة  تقدم  وثيقة  المواطن«  »ميزانية  تمثل  وبالتالي، 
قانون  في  الواردة  المعلومات  جميع  ومنهجية،  تركيبية 
وسياق  االستراتيجية،   بالتوجهات  األمر  ويتعلق  المالية. 
والدولي،   الوطني  المستويين  على  المالية  قانون  إعداد 
الرئيسية  والتدابير  اقتصادية،  الماكرو  والفرضيات 
وتوزيع  الضريبي،  المستوى  على  خصوصا  المقترحة، 
الدين  وتركيبة  مصادرها،  الموارد حسب  وكذا  النفقات، 
إطاللة  جانب  إلى  الدولة،  ميزانية  تمويل  وحاجيات 
التركيز  مع  الرئيسية،  القطاعية  االستراتيجيات  على 
معيش  على  ومباشر  قوي  تأثير  لها  التي  تلك  على 
وآليات  والصحة  التعليم  منها  وخصوصا  المواطنين، 
الذين  للمواطنين  موجهة  ولكونها  والفالحة.  اإلدماج 

كافية  دراية  لهم  ليست 
الميزانياتية،  بالمادة 
المواطن«  »ميزانية  تقدم 
التعاريف  من  مجموعة 
المفاهيم  لبعض 
الميزانياتية  والمصطلحات 

على  والتصويت  اإلعداد  لمراحل  تقديمها  إلى  باإلضافة 
المالية. قانون  مشروع 

تطورا سنويا، وذلك  المواطن عرفت  ميزانية  أن  الحظنا 
يمكنكم  فهل   ،2012 سنة  األولى  نسختها  إصدار  منذ 

التطور؟ هذا  على  التعليق 

نسختها  منذ  المواطن«  »ميزانية  شهدت  الواقع،  في 
 ،2012 لسنة  المالية  قانون  برسم   ،2012 لسنة  األولى 
وذلك  والمضمون،  الشكل  حيث  من  ملحوظًا  تطوًرا 
والمصالح  الهيئات  لكافة  الجماعية  المجهودات  بفضل 
هذه  إعداد  في  بعيد  من  أو  قريب  من  ساهمت  التي 
هذا  وفي  السنوات.  مر  على  المستمر  وإثرائها  الوثيقة 
المجتمع  مساهمة  على  التأكيد  أيًضا  المهم  من  الصدد، 
ينبغي  التي  المعلومات  بتحديد  يتعلق  فيما  المدني 
على  هنا  ونذكر  المواطن«،  »ميزانية  في  إدراجها 
على  الضريبة  وتوزيع  الضريبية،  النفقات  المثال،  سبيل 
وكذلك  الفئات،  حسب  الشركات  على  والضريبة  الدخل 
واقتصاديا  )إداريا   النفقات  لتصنيف  الثالث  التبويبات 
من  األخيرة  النسخ  في  إدراجها  تم  والتي  ووظيفيا(، 

المواطن«. »ميزانية 

بشكل  والكمية  النوعية  القفزة  هذه  انعكست  وقد 
على  المواطن«  »ميزانية  بتنقيط  يتعلق  فيما  خاص 
الذي  المفتوحة  بالميزانية  الخاص  المسح  مستوى 
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يدخل في إطار »شراكة الميزانية الدولية« والذي انتقل 
في   .2019 سنة   100/84 إلى   2012 سنة   100/42 من 
الوثيقة  هذه  إعداد  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  اإلطار،  هذا 
المجال،  هذا  في  المعتمدة  الدولية  للمعايير  وفًقا  يتم 
الدولية«،  الميزانية  »شراكة  وضعتها  التي  تلك  سيما  وال 

https://internationalbudget.org/wp-content/(
 uploads/Citizen-Budget-Guide-French.pdf

عن  الصادر  العمومية  المالية  شفافية  دليل  إلى  إضافة 
.2007 الدولي لسنة  النقد  صندوق 

نشر  يتم  الميزانية،  تدبير  مراحل  من  مرحلة  أي  في 
المواطن؟ ميزانية 

فقط  المواطن«  »ميزانية  إصدار  يتم  كان  البداية،  في 
خالل نشر قانون المالية السنوي، بعد مصادقة البرلمان 
المفتوحة  الميزانية  لتوصيات مسح  أنه، ووفًقا  إال  عليه. 
https://internationalbudget.org/(  2012 لسنة 
wp-content/uploads/OBI2012-Morocco-FR.pdf

وتأكيًدا إلرادة وزارتنا من أجل إثراء معلومات الميزانية 
انطالقا  شرعنا،  فقد  أفضل،  بشكل  للمواطنين  المقدمة 
من  نسختين  نشر  في   ،2014 لسنة  المالية  قانون  من 
المتعلقة  النسخة  في  تتمثالن  المواطن«،  »ميزانية 
المالية  قانون  تخص  التي  وتلك  المالية  قانون  بمشروع 
إيجازًا  أكثر  مطوية  إلى  باإلضافة  عليه،  المصادقة  بعد 
من  واعتباًرا  كذلك،  شرعنا  المنوال،  نفس  وعلى  ووقعا. 
الخاصة  المواطن«  »ميزانية  صياغة  في   ،2019 سنة 
»ميزانية  نشر  مع  وذلك   والمراقبة«،  »التدقيق  بمرحلة 
.2016 لسنة  التصفية  بقانون  المتعلقة  المواطن« 

لثالثة  المواطن«  »ميزانية  بنشر  حاليًا  نقوم  واختصارا، 
التي  اإلعداد  مرحلة   : الميزانياتية  الدورة  من  مراحل 
الدراسة  ومرحلة  المالية،  قانون  مشروع  مع  تتوافق 
والمصادقة التي تتوافق مع قانون المالية بعد المصادقة 
والمراقبة  التدقيق  مرحلة  ثم  البرلمان،  قبل  من  عليه 

التصفية. قانون  مع  تتوافق  التي 

المواطن؟ ميزانية  إعداد  عملية  يمكنكم وصف  هل 

باختالف  المواطن«  »ميزانية  إعداد  مراحل  تختلف 
الميزانياتية.  للدورة  المكونة  المراحل  من  مرحلة  كل 
لمشروع  المواطن«  »ميزانية  إعداد  فإن  وبالتالي، 
المعلومات  نوع  بتحديد  يوليوز  في  يبدأ  المالية  قانون 
رئيس  لتوجيهات  وفًقا  الوثيقة،  في  إدراجها  سيتم  التي 
مشروع  بإعداد  الخاص  المنشور  في  الواردة  الحكومة 
الميزانياتية  للبرمجة  العام  واإلطار  للسنة،  المالية  قانون 
الوزير  طرف  من  تقديمه  يتم  الذي  سنوات،  لثالث 
المكلفتين  اللجنتين  بالمالية، خالل عرضه على  المكلف 
بالمالية في البرلمان. بعد ذلك، يتم بعث مراسالت إلى 

األمر  ويتعلق  للمعلومات،  المنتجة  الهيئات  مختلف 
الوزارية.  بمديريات وزارة االقتصاد والمالية والقطاعات 
الوثيقة،  نموذج  إعداد  يتم  شتنبر،  شهر  وخالل  بعدها، 
المتعلقة  للمعلومات  المواطن  فهم  لتسهيل  وذلك 
لشهر  بالنسبة  أما  وأحكامه.  المالية  قانون  بمشروع 
الوثيقة،  على  األخيرة  اللمسات  لوضع  فنخصصه  أكتوبر، 
نشرها  قبل  شركائنا  مختلف  من  الواردة  للبيانات  وفًقا 

أكتوبر. شهر  نهاية  قبل 

أما بخصوص »ميزانية المواطن« لقانون المالية السنوي، 
على  المناقشات  متابعة  أساسي  بشكل  العملية  فتشمل 
لتشمل  وذلك  التصويت،  عملية  وكذا  البرلمان  مستوى 
والمصوت  المقترحة  التعديالت  مختلف  الوثيقة  هذه 
النواب  )مجلس  البرلمان  مجلسي  مستوى  على  عليها 

دجنبر.  31 قبل  نشرها  ويتم  المستشارين(  ومجلس 

قانون  لمشروع  المواطن«  »ميزانية  بـ  يتعلق  وفيما 
تلك  مع  عموما  تتطابق  إعدادها  مراحل  فإن  التصفية، 
المالية،  قانون  لمشروع  المواطن«  »ميزانية  بـ  المتعلقة 
في  نشره  أجل  من  أبريل  شهر  خالل  األعمال  بدء  مع 
بمختلف  المتعلقة  المعلومات  دمج  خالل  من  يوليوز، 
بطريقة  التصفية،  قانون  لمشروع  المصاحبة  الوثائق 
القانون  من   66 للمادة  وفًقا  وذلك  ومنهجية،  مبسطة 

المالية. لقانون  التنظيمي 

ماهي اإلضافات التي تقدمها ميزانية المواطن في إطار 
عملية  في  وزارتنا،  طرف  من  المبذولة،  المجهودات 

الميزانياتية؟ الشفافية  تعزيز 

المنجزات  بأهم  التذكير  من  البد  اإلطار،  هذا  في 
والتي  الميزانياتية،  بالشفافية  يتعلق  فيما  المحققة 
تمت ترجمتها أساسا من خالل القانون التنظيمي لقانون 
وعليه،   .2015 سنة  عليه  المصادقة  تمت  الذي  المالية 
فإن أهم اإلضافات التي جاء بها الدستور المالي لفائدة 
مقروئية  أكثر  ميزانية   : حول  تتمحور  المالية،  الشفافية 
مبنية  ميزانية  خالل  من  وذلك  األداء  بنجاعة  وربطها 
ومؤشرات  بأهداف  المرتبطة  والمشاريع  البرامج  على 
السنوات،  ثالثية  برمجة  إطار  في  تندرج  والتي  النتائج، 
وِصدقية،  شفافية  أكثر  الدولة  وحسابات  ميزانية  ثم 
خصوصا من خالل قواعد جديدة للتوازن المالي، وأخيرا 
برلمان يتم إخباره بشكل أفضل وتعزيز دوره في مراقبة 
المعلومات  إغناء  خالل  من  خصوصا  العمومية،  المالية 
نجاعة  حول  السنوي  التقرير  ونشر  للبرلمان  المقدمة 

التصفية. قانون  مشروع  تقديم  بمناسبة  األداء، 

المغرب  تنقيط  بتحسين  المجهودات  هذه  تكللت  وقد 
الميزانية  الميزانياتية، برسم مسح  فيما يتعلق بالشفافية 
المفتوحة، حيث سجل 100/43 كمؤشر نقط برسم سنة 



الشرق  منطقة  في  الثاني  المركز  بذلك  محتال   ،2019
وللتذكير،  األردن.  دولة  خلف  إفريقيا  وشمال  األوسط 
النشر  وآجال  المعلومات  بتقييم  يقوم  المسح  هذا  فإن 
»ميزانية  منها  ميزانياتية  وثائق  بثمانية  المتعلقة 
من  فهمها  يضمن  بشكل  تصميمها  يتم  التي  المواطن« 
المعلومة  جعل  هدف  مع  المواطنين،  أغلبية  طرف 
جهة،  من  العموم  لفائدة  ولوجية  أكثر  الميزانياتية 
الدورة  طوال  الدولة  بميزانية  المواطن  اهتمام  وإلثارة 
الميزانياتية من جهة أخرى، وذلك من أجل انخراطه في 

العمومية. السياسات  حول  النقاش 

المواطن  ميزانية  نشر  في  المعتمدة  الوسائل  هي  ما 
المغربي؟     المواطن  لدى 

العربية  نسختيها  في  المواطن«  »ميزانية  نشر  يتم 
المنصات  مستوى  على  أولى،  مرحلة  في  والفرنسية، 
مختلف  جانب  إلى  بوزارتنا،  الخاصة  التواصلية 
االجتماعية.  الشبكات  في  إدارتها  تتم  التي  الصفحات 
الوثيقة  بعد ذلك، تقوم الصحافة اإللكترونية بنقل هذه 
بالموازاة  الصدد.  من خالل مقاالت يتم نشرها في هذا 
قانون  مشروع  على  المصادقة  وبمناسبة  ذلك،  مع 
المتعلقة بقانون  المواطن«  المالية، يتم توزيع »ميزانية 
التي  القافلة  خالل  من  الورقية  نسختها  في  المالية،  
خالل  والمالية  االقتصاد  بوزارة  الباحثين  منتدى  ينظمها 

المملكة. مدن  عبر مختلف  بها  يقوم  التي  جولته 

هذه  نشر  يتم  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر  ذلك،  مع  موازاة 
المفتوحة،  الحكومة  بوابة  مستوى  على  أيضا  الوثيقة 
الرقمي  بالتحول  المكلفة  الوزارة  عليها  تشرف  التي 
واسع  نطاق  على  تستخدم  بوابة  وهي  اإلدارة،  وإصالح 

المدني. المجتمع  منظمات  من طرف 

المستوى  على  المواطن  ميزانية  لتطور  تصوركم  هو  ما 
المتوسط والبعيد، خصوصا لدورها في تحويل المعلومة 

المغربي؟ للمواطن  مبسط  بشكل  الميزانياتية 

فيما  الوثيقة  هذه  تحسين  على  طبعا  العمل  سنواصل 
لطلبات  يستجيب  وبشكل  والمضمون،  بالشكل  يتعلق 
الميزانياتية  بالمعلومة  يتعلق  ما  في  المواطنين 
بصدد  بأننا  أشير  أن  لي  البد  ذلك،  وألجل  المرجوة. 
من  المواطن  استشارة  تضمن  آلية  وضع  في  التفكير 
في  يدخل  ما  وهو  المواطن،  »ميزانية  تحسين  أجل 
مفتوحة          ميزانية  أجل  من  الثانية  العمل  »خطة  إطار 
المكلفة  الوزارة  عليها  تشرف  التي   ،»2023-2021

اإلدارة. الرقمي وإصالح  بالتحول 

نشر  وسائل  تنويع  في  نأمل  البعيد،  المستوى  وعلى 
إلى  موجهة  وثائق  تصميم  وفي  المواطن«،  »ميزانية 
في  وأيضا  الشباب،  منها  خصوصا   بدقة،  محددة  فئات 
مراحل  كل  لتشمل  الوثيقة  هذه  من  أخرى  نسخ  إنتاج 
»بميزانية  خصوصا  األمر  ويتعلق  الميزانياتية،  الدورة 

الميزانية.  تنفيذ  بمرحلة  المتعلقة  المواطن« 
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حوار مع ذ. محمد شوكي، فريق التجمع الوطني لألحرار
رئيس لجنة المالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب

امتدادا  جوانبه  بعض  في  يعتبر   2022 مالية  قانون  أن  »المالية«  مجلة  مع  الحوار  هذا  في  شوكي  محمد  ذ.  يرى 
الحكومي  للبرنامج  تنزيل  هو  أخرى  جوانب  وفي  أكبر،  زخما  وإعطائها  تعزيزها  مع  سابقة  عمومية  لسياسات 
وقابلة  واقعية   2022 مالية  قانون  فرضيات  فإن  شوكي،  للسيد  وبالنسبة  المرحلة.  تحديات  على  وجواب  الجديد 

بلدنا.  منها  عانت  التي  الجائحة  تداعيات  امتصاص وتخفيف  بها  التي جاء  التدابير  للتحقق، ومن شأن 

يعتبر قانون المالية 2022 األول في الوالية التشريعية 
مع  القطيعة  أو  االستمرارية  نقط  هي  ما  الحالية، 
القوانين المالية السابقة؟ وإلى أي حد نجح في ترجمة 

الحكومي؟ البرنامج  في  عنها  المعبر  االلتزامات 

جملة   2022 الحالية  للسنة  المالية  قانون  يتضمن 
البرنامج  وأهداف  تماشيا  تأتي  التي  اإلصالحات  من 
بعين  األولويات  من  مجموعة  وضع  الذي  الحكومي 
تفعيل  في  االستمرارية  إطار  في  تأتي  بعضها  الحسبان. 
تَمَّ  سابقة،  مالية  قوانين  عن  موروثة  عمومية  سياسات 
أكبرين، من  نفس وزخم  وإعطائها  تعزيزها  العمل على 

قبيل: 

االجتماعية  الحماية  نظام  تعميم  ورش  تنزيل  مواصلة   •
األساسي  اإلجباري  التأمين  بتعميم   2022 سنة  برسم 

العمال غير األجراء؛ لفائدة  المرض  عن 

مقارنة   % 6.7 بزيادة  االستثماري  المجهود  مواصلة   •
والطاقة  التحتية  البنية  مستوى  على   2021 سنة  مع 

والصناعة؛

السادس  محمد  صنـدوق  تفعيل  دينامية  مواصلة   •
مرصـود  مالي  بغالف  للتمويـل  كرافعـة  لالستثمار 
برسم  إحداثه  تم  بعدما  درهـم،  مليـار   45 قدره 
االستثمار  الماضية من أجل دعم  للسنة  المالية  قانون 

العمومي؛

استفادة  خالل  من  المقاوالت  ضمان  آليات  تعزيز   •
إقالع«  »ضمان  منتوج  من  مقاولة  ألف   50 من  أكثر 

 ،2021 3 شتنبر  إلى غاية 
للقروض  إجمالي  بحجم 
في  الممنوحة  البنكية 
هذا اإلطار ناهزت 45،58 

درهم. مليار 

تتضمن  التي  المالية  قانون  بأولويات  يتعلق  وفيما 
بأنها  التذكير  فينبغي  وجديدة،  مستحدثة  إجراءات 
تكون مرتبطة إما بالبرنامج الحكومي والتزامات األحزاب 
الماضية  االنتخابات  خالل  الحكومي  للتحالف  المشكلة 
مشاريع  تمويل  أجل  من  جاء  الذي  »الفرصة«  )برنامج 
مالي مرصود قدره  بدون شروط مسبقة بغالف  الشباب 
والمالية  االقتصادية  بالظرفية  وإما  درهم(  مليار   1.25
التي خلفتها الجائحة )برنامج »أوراش« الرامي إلى خلق 
ابتداء  مباشر في غضون سنتين  ألف منصب شغل   250
مليار   2.25 ب  يقدر  مالي  بغالف  الحالية  السنة  من 
شغل  مناصب  فقدوا  الذين  باألساس  ويستهدف  درهم، 

الجائحة(.  بسبب  رزقهم  وموارد 

للسنة  المالية  قانون  بأن  القول  يمكن  وبالتالي، 
اإلجابات  من  العديد  يحمل  أساسه  في  جاء  الحالية 
المرتبطة  سيما  المطروحة،  القضايا  من  مجموعة  على 
كورونا  لجائحة  واالجتماعية  االقتصادية  باآلثار  منها 
إلعطاء  أيضا  وجاء  االستثمار...(  دعم  الفرص،  )أوراش، 
الحماية  )انطالقة،  كبيرة ومعالجة سياسات سابقة  دفعة 

االجتماعية(.

نظر وجهة 
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المالية  قانون  عليها  ارتكز  التي  للفرضيات  تقييمكم  ما 
2022؟

المالية  قانون  إعداد  في  االعتماد  تم  المجمل،  في 
النمو  بنسبة  متعلقة  فرضيات  ثالث  على   2022 لسنة 
هذه  ولوضع  البوتان.  غاز  وسعر  الحبوب  ومحصول 
وآخر  الحالي  الدولي  السياق  استحضار  تم  الفرضيات، 
البنك  خاصة  الصلة،  ذات  المالية  المؤسسات  توقعات 
حول  التنقيط  ووكاالت  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي 

.2022 لسنة  النمو 

في  المالية  قانون  حدده  الذي  النمو  نسبة  يخص  فيما 
الركود  استحضار  تحديدها  في  تم  فقد   ،% 3,2 حدود 
من  سيليه  وما  كورونا  جائحة  عن  الناتج  االقتصادي 
من  يمكن  قد  مما  الوطني،  لالقتصاد  تدريجي  انتعاش 
الله،  بحول  النسبة  هذه  من  أعلى  مستويات  بلوغ 
تفعيلها  على  تُقبل  التي  المهيكلة  المشاريع  مع  خاصة 
قانون  القادمة، وهي متضمنة في  السنوات  بالدنا خالل 
المنظومة  تقوية  في  المحالة  سيساهم  مما  المالية، 

لبالدنا. االقتصادية 

تستند  األخرى  فهي  الحبوب،  محصول  فرضية  بخصوص 
كما  ماطرة  غير  سنة  توقع  منها  واقعية،  معطيات  على 
واقع  أيضا  استحضار  مع  الماضية  السنة  عليها  كانت 
من  عدد  تطوير  استطاعت  التي  الفالحية  المنظومة 
على  وقدرة  مناعة  القطاع  أكسب  مما  اإلنتاج،  سالسل 

للطلب. االستجابة 

من  أكثر  ارتفاعا  سجل  أنه  حال  ففي  البوتان،  غاز  أما 
اإلمكانيات  إلى  اللجوء  للحكومة  فيمكن  المحدد، 
ضمنها  ومن  الفارق  لتغطية  والمتاحة  المختلفة  المالية 

المقاصة. صندوق 

لالستثمار  المرصودة  االعتمادات  ستساهم  حد  أي  إلى 
اآلثار  امتصاص  من  القانون  هذا  برسم  العمومي 
الناتجة عن جائحة كوفيد- 19؟ االقتصادية واالجتماعية 

جميع  تضرر  إلى  لكورونا  الصحية  األزمة  أفضت 
بمستويات  تقريبا،  واالجتماعية  االقتصادية  القطاعات 
السياحة  قطاعي  يتقدمها  قطاع آلخر،  من  متفاوتة  ضرر 

التقليدية. والصناعة 

من  مجموعة  اإلطار  هذا  في  المالية  قانون  تضمن  وقد 
اإلجراءات من أجل التخفيف وامتصاص تداعيات األزمة، 

استعجالي  مخطط  اعتماد  قبيل  من  التنفيذ  قيد  بعضها 
الذي  السياحي  القطاع  لفائدة  درهم  مليار   2 بقيمة 
التدريجي لعافية القطاع، وقبله  سيساهم في االسترجاع 
ما  ضمن  من  الذي  أوراش«  »برنامج  إطالق  تم  بأيام 
الذين فقدوا عملهم أو مورد رزقهم  يستهدفه األشخاص 
ترمي  عديدة،  أخرى  تدابير  إلى  إضافة  الجائحة،  جراء 
ضمن  والصغرى  المتوسطة  خاصة  المقاوالت  لدعم 

برنامج »ضمان إقالع« .

صندوق  تفعيل  دينامية  مواصلة  ستتم  ذلك،  إلى  إضافة 
مرصود  مالي  بغالف  للتمويل  كرافعة  السادس  محمد 
يقدر بحوالي 45 مليار درهم، دون نسيان بالطبع التركيز 
منها  القطاعية،  االستراتيجيات  من  مجموعة  دعم  على 
التي  والبرامج  الفالحي  بالقطاع  الخاص  األخضر  الجيل 

التقليدية.  والصناعة  السياحة  قطاعي  تستهدف 

شأنها  من  االختيارات  هذه  أن  الخاص  تقديري  في 
واالجتماعية  االقتصادية  اآلثار  من  كبير  بشكل  التخفيف 
مبدأي  تنزيلها  في  المراعاة  يتم  أن  بشرط  للجائحة، 
لبالدنا.  الجغرافية  المجاالت  االلتقائية وأن تشمل جميع 

النموذج  إطالق  مع  موازاة   2022 المالية  قانون  يأتي 
عليها  ينص  التي  اإلجراءات  هي  ما  الجديد.  التنموي 

الكبير؟  الملكي  الورش  هذا  لتنزيل  المالية  قانون 

تعبئة  شأنها  من  التي  األهداف  من  اعتماد مجموعة  تم 
النموذج  أوراش  لتنزيل  الالزمة  المالية  اإلمكانيات 
للنظام  عميق  إصالح  إجراء  أبرزها  الجديد،  التنموي 
المناظرة  عن  المنبثقة  التوصيات  تفعيل  عبر  الضريبي 
الوطنية الثالثة حول الجبايات، والتي تم تبنيها في تقرير 
اإلصالحات  هذه  وستمكن  الجديد.  التنموي  النموذج 
من توسيع القاعدة الجبائية ودمج القطاع غير المهيكل 

الضريبة. العدالة  وتحسين 

في  االستمرار  عبر  النفقات  ترشيد  سيتم  لذلك،  إضافة 
سيمكن  مما  المالية،  لقانون  التنظيمي  القانون  تفعيل 
من تحسين فعالية االستثمار العمومي وتقوية أثره فيما 
هوامش  وإيجاد  والمجالي،  االجتماعي  باإلدماج  يتعلق 
النفقات  ترشيد  خالل  من  الميزاناتي  المجال  في 

العمومية.

نظام  ومراجعة  المقاصة  لصندوق  التدريجي  اإلصالح 
المقاصة  كلفة  لتقليص  الوصول  بغاية  الجاري  الدعم 
التحرير  أفق  في  الدولة  ميزانية  على  آثرها  وتخفيف 
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الحرة،  المنافسة  وتشجيع  المدعمة  للقطاعات  الكامل 
لتمويل  تعبئتها  ستتم  مهمة  مالية  موارد  سيوفر  ما 

االجتماعية. الحماية  منظومة  إصالح 

أخيرا، عدم االعتماد الكلي على التمويل العمومي الذي 
مجال  وإعطاء  بتنويعه  وذلك  إكراهات  يواجه  سيظل 
بينه  الشراكات  وتشجيع  لالستثمار  الخاص  للقطاع  أكبر 

العام. القطاع  وبين 

يتعلقان  أساسيين  إجراءين   2022 المالية  قانون  تضمن 
ومشروع  سنتين  أفق  في  ألف   250 تشغيل  بمشروع 
المقاوالت.  للشباب لخلق  إمكانية  الذي يمنح  »فرصة« 

اإلجراءين؟  لهذين  ما هي قراءتكم 

اللتزامات  تجسيدا  المهمان  اإلجراءان  هذان  يعتبر 
االجتماعية  الدولة  ركائز  وضع  أجل  من  الحكومة 
للمتضررين  بالنسبة  خاصة  التشغيل،  قابلية  وتحسين 
من جائحة فيروس كورونا. وقبل أيام تم إعطاء انطالقة 
يتم  أن  أفق  في  أقاليم  بعشرة  بداية  أوراش،  برنامج 
المهم  اإلجراء  المملكة، هذا  أقاليم  على جميع  تعميمه 
سنتي  أفق  في  عمل  فرصة  ألف   250 لخلق  الرامي 
2022 و2023 سيكون له وقع اقتصادي واجتماعي مهم 
الجائحة  عن  الناتجة  األزمة  من  الخروج  في  ومساهم 

االجتماعية  الفئات  على  خاصة  بظاللها  أرخت  التي 
من  نصيب  أيضا  لهم  سيكون  الذين  والشباب  الهشة 
لديهم  المقاولة  روح  تعزيز  أجل  من  فرصة  برنامج 

بتمويالت دون فائدة، قد تصل إلى 100 ألف درهم.  

قانون  في  اعتمداها  تم  التي  التدابير  تقيمون  كيف 
الوطنية  المقاوالت  مالية 2022 من أجل مواكبة ودعم 

أملتها؟   التي  للظرفية  بالنظر 

لدعم  استثنائية  إجراءات  اتخاذ  الوبائية  الظرفية  فرضت 
المقاوالت، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، وهو ما تم 
لعبت  التي  االقتصادية  اليقظة  لجنة  إجراءات  من خالل 
للجائحة،  االقتصادية  اآلثار  من  التخفيف  في  مهما  دورا 
و»ضمان  إنعاش«  »ضمان  آليتْي  بواسطة  خاصة 
الجمركية  اإلجراءات  مختلف  إليها  تنضاف  أوكسجين«، 

الحكومة.  اتخذتها  التي 

الصغيرة  المقاوالت  تبقى  ذلك  كل  من  بالرغم  لكن 
الداعمة  اإلجراءات  من  لمزيد  حاجة  في  والمتوسطة 
من أجل أن تعود لديناميتها العادية، وتكون قادرة على 

خلق فرص شغل. 
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حوار مع السيد لحسن حداد، عضو الفريق االستقــاللي 
المستشارين بمجلس  والتعادلية  للوحدة 

والتعادلية  للوحدة  االستقــاللي  الفريق  عضو  حداد،  لحسن  السيد  رسم  »المالية«،  لمجلة  الحديث  هذا  في 
العالمي والمشهد السياسي الوطني بعد  بمجلس المستشارين ووزير السياحة السابق، صورة للمشهد االقتصادي 

.2022 مالية  لقانون  التنموي وصوال  والنموذج   ،2021 انتخابات 

مشروع  وضع  على  أثرت  التي  الدولية  الظرفية  هي  ما 
2022؟  لسنة  المالية  قانون 

)وال  كانت  الدولية  االقتصادية  والظرفية  الزمني  النسق 
التحديات  والتحوالت.  والفرص  بالتحديات  حبلى  زالت( 
تمثلت في منعطف عرف ارتفاع أسعار البترول والمواد 
الفترة شهدت )وال زالت تعرف(  الغذائية؛ كما أن هذه 
إحدى  وهي  واإلنتاج،  التزود  سالسل  في  اضطرابا 
مخلفات ما عرفته السنة األولى من »عمر« وباء كورونا 
سالسل  منظومة  على  أثرت  تقلبات  من  عنها  نتج  وما 
اإلنتاج كما كنا نعرفها من قبل. وهو تحول واكبه كذلك 
على  واللوجستيك  النقل  أسعار  في  ملحوظ  ارتفاع 
المستوى الدولي، مما كان له أثر وخيم على األسعار في 
الكثير من اقتصاديات الدول المتقدمة والدول الصاعدة 
في  التضخم  معدل  بلغ  وقد  سواء.  حد  على  والنامية 
الواليات المتحدة والدول األوربية الكبرى أكثر من %5. 

في  والعسكرية  السياسية  التوترات  هذا  إلى  أضف 
أوربا  وفي  واألوسط  األقصى  والشرق  آسيا  شرق  جنوب 
عسكري  مجهود  من  تستدعيه  وما  وإفريقيا  الشرقية 
السلبية  وآثارها  الجائحة  استمرار  وكذا  للتسلح،  ونزعة 
والعالقات  الوطنية  السياسات  وعلى  االقتصاد  على 
الحكومات  مسؤولية  من  عقد  مما  الدولية،  االقتصادية 

لديها.  التحرك  والدول وقلل من هامش 

نظرا  التطورات  هذه  عن  بمنأى  يكن  لم  المغرب 
العملة  من  مخزونه  لتنمية  الصادرات  على  العتماده 
السياحة  وعلى  المضافة  قيمته  من  وللرفع  الصعبة 
)التي عرفت ظروفا صعبة لم يشهدها القطاع من قبل( 

العالم.  مغاربة  تحويالت  وعلى 

اإلقالع  تحديات  هي  ما 
انكماش  بعد  االقتصادي 

2020؟ 

كبير  ضغط  وكان   %6 حوالي   2020 في  االنكماش  بلغ 
عمومية  موارد  تعبئة  جراء  العمومية  المالية  على 
)وخاصة( لدعم المقاولة والشغل والحفاظ على المناعة 
مستوى  في  حاد  بهبوط  تميزت  ظرفية  في  االقتصادية 
الشرائية  القدرة  وتدهور  الفقر  رقعة  واتساع  الموارد، 
حازما  تدخال  استوجب  هذا  كل  الوسطى.  للطبقة 
الدورة  في  كبيرة  سيولة  لضخ  والحكومة  الدولة  من 
ونموذجية  جريئة  نيو-كينزية  مقاربة  في  االقتصادية 

الدولي.  المستوى  على 

ما هي دالالت الوضعية السياسية التي أفرزتها انتخابات 
2021؟ 

تمثلت  جديدة  سياسية  وضعية   2021 انتخابات  أفرزت 
وسياسيا  إيديولوجيا  ومنسجمة  واضحة  أغلبية  إفراز  في 
على  يدل  وهذا  والتنمية.  العدالة  حزب  قوة  وتواري 
حقيقية  قطائع  تحقيق  وفي  التغيير  في  واضحة  رغبة 
فرصة  وهذه  وسلبياته.  بإيجابياته  الماضي  تجاوز  وفي 
القصوى  السرعة  إلى  للمرور  عليها  الحفاظ  يجب  ثمينة 
معالمها  سطر  التي  المهيكلة  اإلصالحات  تنزيل  في 

الجاللة.   صاحب 

وما  الديمغرافية«  »النافذة  مرحلة  دخلنا  بالفعل  هل 
المغربي؟  االقتصاد  دينامية  على  تأثيرها 

من  أن  تعني  الديمغرافية«  »النافذة  و  سنوات  منذ 
عمرهم يقع ما بين 15 سنة و59 سنة يشكلون القاعدة 

نظر وجهة 
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إلى  تستمر  قد  نافذة  وهذه  السكاني.  للهرم  العريضة 
يبلغ  من  قاعدة  تتسع  عندما   2040 أو   2035 حدود 
في  وتحدي  فرصة  هذه  سنة.  الستين  فوق  ما  عمرهم 
الوقت ذاته. فرصة ألن من هم في سن اإلنتاج يشكلون 
أن  يمكن  الشباب«  »تصخم  الساكنة وتحدي ألن  غالبية 
تكون له عواقب اجتماعية وسياسية إن لم يتم استعمال 

جيدا.  استعماال  الديمغرافية«  »النافذة 

فرصة أخرى وتحدي في الوقت ذاته هو ورش الحماية 
نظركم؟  في  أهميته  ما هي  االجتماعية. 

هذا مشروع ُمهيِكل ومفصلي في تاريخ المغرب. أطلقه 
صاحب الجاللة ويؤكد على تنزيله التنزيل األمثل. ويهم 
عن  والتعويض  العائلية  والتعويضات  الصحية  التغطية 
فقدان الشغل وتوسيع قاعدة التقاعد لتشمل المستقلين 
به  أتت  ما  أخرى.  عديدة  وفئات  والتجار  والحرفيين 
 22 ل  الصحية  )التغطية  المالية  قانون  في  الحكومة 
مليون مواطن ومواطنة واالهتمام بالجوانب األخرى في 
السنوات الموالية( يترجم إرادة حقيقية في المرور إلى 
والذي  االجتماعية  التغطية  تعميم  في  القصوى  السرعة 
هو استثمار حقيقي في القدرات ودفعة قوية للرفع من 
من  وجه  هذا  والمتوسطة.  الفقيرة  الطبقات  إمكانيات 
أوجه النزعة االجتماعية للحكومة الحالية رغم تشكيلتها 
الشبه ليبرالية. التحدي يكمن في ضمان استدامة موارد 
يصبح  أن  دون  االجتماعية  للتغطية  المخصص  الصندوق 
العمومية، وفي تحقيق إصالح حقيقي  المالية  عبئا على 
وجودة  المستشفيات  في  االستقبال  بنيات  تحسين  في 

بها.  العاملة  البشرية  الموارد  وتحفيز  الخدمات 

سيتم  كيف  الجديد؟  التنموي  النموذج  عن  وماذا 
واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  عبر  فعليا  تنزيله 

للحكومة؟ 

جديد  تنموي  نموذج  تبني  ضرورة  حول  إجماع  هناك 
والمجالية،  االجتماعية  العدالة  على  مبني  ومتجدد 
وتنمية  الفقر،  ومحاربة  المتوسطة  الطبقة  دور  وتنمية 
المقاولة  أداء  وتطوير  والتشغيل،  البشري  الرأسمال 
االقتصاد  إلى  واالنتقال  المضافة،  القيمة  خلق  ودعم 
هذه  الرابعة.  الصناعية  الثورة  في  واالنخراط  الرقمي 
المالية  قانون  لمشروع  العريضة  الخطوط  هي  فعليا 
األجور،  في  الزيادة  قيمة  درهم  ماليير   8  .2022 لسنة 
حوالي 4 مليارات دعم للتشغيل، و9 مليارات زيادة في 
االستثمار  لدعم  مليار  و15  والتعليم،  الصحة  ميزانيتي 
هكذا  لالستثمار.  السادس  محمد  صندوق  عبر  الخاص 

لقد  درهم.  مليار   247 العمومي  االستثمار  حجم  بلغ 
الواسع،  بابها  من  الليبرالية  بعد  ما  الدولة  عهد  دخلنا 
مهم  دور  على  الحفاظ  مع  الثروة  توزيع  إعادة  سماتها 
الدولة  تدخل  بين  كامل  تناغم  في  الخاص  للقطاع 

الخاصة.  والمبادرة 

خصوصا  التضامن،  روح  تكريس  هي  الثانية  القطيعة 
تطبيقا  عالية،  أرباحا  لهم مقاوالت تحقق  من طرف من 
في  والتعاضد  التضامن  لثقافة  استلهاما  ولكن  للدستور 
وقد  المغاربة.  وقيم  شيم  من  هي  والتي  األزمة  زمن 
األشخاص  عن  التضامن  واجب  حذف  البرلمانيون  ن  ثمَّ

الثروة.  توزيع  إعادة  بالنسبة لي هذه هي  الذاتيين. 

المالية  التوازنات  على  المحافظة  أن  ننسى  أن  يجب  ال 
األزمة،  رغم  استثمارية  كوجهة  المغرب  وجاذبية 
حفاظا  العمومية  لماليته  مسؤول  تدبير  في  وانخراطه 
قدرته  وعلى  الدولية  التزاماته  وعلى  المكتسبات  على 
تحصر  الحكومة  جعلت  المخاطر  مع  التعامل  على 
وعجز  الخام  الداخلي  الناتج  من   %76 في  المديونية 
ميزانياتي ال يتعدى 5% وتضخم ما دون 2%، فمستقبل 
تدبيرية  مغامرات  عبر  يرهن  أن  يجب  ال  المغاربة 

عقباها. تُحمد  ال  قد  العمومية  للمالية 

طرح  في  توفقت  أنها  وأرى  بامتياز  اجتماعية  الحكومة 
نبقى في مستوى معقول من  أن  تُمكِّننا من  قد  معادلة 

والتضخم. والعجز  المديونية 

يخص  فيما  إرادية  سياسة  وجود  هي  األخرى  القطيعة 
التشغيل.  ودعم  الفقر  ومحاربة  المتوسطة  الطبقة  دعم 
التشغيل  لألجور ودعم  مليار درهم   18 تخصيص حوالي 
ال  أمور  هي  الصحية  والتغطية  المباشرة  والتحويالت 

بها.  يستهان 

في  النمو  من   %6 معدل  إلى  الوصول  يمكن  هل 
المتوسط؟  أو  القريب  المستقبل 

هذه  لدى  واردا  يبقى  أن  يجب  االستراتيجي  الطموح 
الحكومة والحكومات المقبلة: أن نصل إلى 6% كمعدل 

نمو سنوي من أجل ولوج نادي الدول الصاعدة.

الحكومة  الشغل؛ لهذا، فرغبة  ويتم ذلك عبر فتح سوق 
في المرور من نسبة تشغيل المرأة من 22% إلى %30 
الشغل  سوق  فتح  أجل  من  ولكن،  محمود.  شيء  هو 
وقانون  اإلضراب  قانون  وضع  من  بد  ال  ليونته  وضمان 
النقابات وإعادة النظر في مدونة الشغل في إطار حوار 

وفعال.  صريح  اجتماعي 
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الالمادي  الرأسمال  في  االستثمار  كذلك  يجب 
ودعم  والشفافية  الحكامة  تقوية  عبر  والمؤسساتي 
ودور  الجهات  دور  ودعم  والحريات  المؤسسات 
والتتبع  المباشرة  والديمقراطية  المدني  المجتمع 
خلق  أجل  من  أساسي  التنمية  لمشاريع  المواطناتي 

النمو.  على  تساعد  مؤسساتية  دينامية 

المغرب«؟ الصناعة وعالمة »صنع في  وماذا عن 

اإلطار  هذا  في  متكامال  تصورا  تضع  أن  الحكومة  على 
يقتضي  وهذا  المجال.  هذا  في  حقيقية  قطيعة  وخلق 
تعتمد  مبتكرة  صناعية  سياسة  أسس  وضع  كذلك 
ودعم  لتنافسية  وا والتصدير  الداخلية  السوق  على 
سياسة  في  واالستمرار   »le Made in Morocco«
منظومة  في  النظر  إعادة  في  واالنخراط  االستبدال 

الدولي.  المستوى  على  التزود  سالسل 

األساس في سياسة »Made in Morocco« هو الجودة 
سالسل  دعم  يقتضي  وهذا  األثمان.  في  والتنافسية 

حتى  الصناعية  اآللة  عبر  األولية  المواد  منذ  اإلنتاج 
والتصدير. التسويق 

المعرفة؟ وماذا عن طموح مجتمع 

ستستثمر  الحكومة  كون  أساسي.  المعرفة  مجتمع 
هي  المؤشرات  جدا.  إيجابي  شيء  التعليم  جودة  في 
والعلوم  والرياضيات  القراءة  في  الدولية  االمتحانات 
المغربية  الجامعة  مستوى  على  حقيقية  ثورة  وتلزمنا 
في  التدريس،  طرق  في  الحكامة،  في  التدبير،  في 
ووضعية  التدريس  شروط  وفي  االختراع،  في  البحث، 

الباحثين. واألساتذة  الطلبة 

دعم  مؤشر  ولكن  أساسي.  الرقمنة  في  االستثمار  كذلك، 
االبتكار  وثقافة  والتكنولوجيا  والعلوم  واالختراع  البحث 
ما  وهو  والدولي،  الوطني  المستوى  على  البراءات  هو 
بطريقة  البحث  دعم  لتدبير  استراتيجية  وضع  يقتضي 

n أكثر نجاعة. 
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