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مـــــلــــف

 

يأيت قانون مالية 2018 يف سياق دويل يتسم مبواصلة بوادر النمو لدى رشكاء املغرب بالخارج، وهو سياق يحتم لالستفادة منه، 

مواصلة التغيريات الهيكلية التي يعرفها االقتصاد الوطني عن طريق تنويع وتحديث رشاكاته وخصوصا عرب توجهه نحو افريقيا.

وقد رشع املغرب يف هذا املسلسل من اإلصالحات منذ مدة، حيث اختار توطيد إطاره املاكرو اقتصادي وتنويع نسيجه اإلنتاجي، 

عرب عدة سياسات قطاعية وتوطينها عرب تراب اململكة، وتحقيق التنمية البرشية، وهي االختيارات التي طبعت توجهات مختلف 

القوانني املالية ومنها القانون رقم 17-68 للسنة املالية 2018.

ويجد هذا القانون إطاره املرجعي يف خطاب جاللة امللك مبناسبة الذكرى الثامنة عرشة لعيد العرش والذكرى الرابعة والستني 

لثورة امللك والشعب وافتتاح الدورة األوىل للسنة الثانية برسم الوالية الترشيعية العارشة. ويرتجم مضمونه األولويات التي حددتها 

الحكومة ضمن التزاماتها املعلنة يف الترصيح الحكومي.

وأخذا بعني االعتبار لهذا اإلطار العام، فقد حدد قانون مالية 2018 األولويات التالية:

• دعم القطاعات االجتامعية من تعليم وصحة وتشغيل، والحد من الفوارق املجالية مع إيالء العامل القروي اهتامما خاصا؛

• تقوية وتطوير التصنيع وتشجيع االستثامر الخاص ودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛

• ترسيخ الجهوية املتقدمة؛

• إصالح اإلدارة وتحسني الحكامة وترسيع اإلصالحات.

وسيتيح تنزيل هذه التوجهات الكربى عىل أرض الواقع تحقيق نسبة منو يف حدود 3،2% وحرص عجز امليزانية يف حدود 3% من 

الناتج الوطني الداخيل الخام.

وعموما، ميكن أن نسجل يف هذه امليزانية إجراءين مهمني هام الدعم غري املسبوق للقطاعات االجتامعية من تعليم وصحة 

عرب توفري املوارد واملناصب املالية الرضورية، واتخاذ حزمة من اإلجراءات الرضيبية لتحفيز االستثامر وتشجيع املقاولة الصغرى 

واملتوسطة، وتحسني مواردها الذاتية وتخفيف الضغط الرضيبي عنها يف اتجاه دعم قدراتها التنافسية. 

وكعادتها، ومواكبة منها لهذا الحدث السنوي، وتقريبا من مضامينه الكربى وتجميعها يف وثيقة مرجعية واحدة، فقد تولت مجلة 

»املالية« عرض املقتضيات املختلفة املتعلقة باالستثامر العمومي والجبايات والتدابري الرامية لدعم الشق االجتامعي. 

كام اقرتحت املجلة ضمن هذا العدد تسليط الضوء عىل التقارير اإلثنى عرشة املصاحبة للقانون املايل مع توضيح املجهود املبذول 

من طرف املؤسسة الترشيعية يف اتجاه تحسني النص وتجويده، وهو املجهود الذي اتضح جليا من خالل عدد التعديالت املقدمة 

من طرف الربملان ونوعيتها والتي استجابت الحكومة للعديد منها.

ضمن هذا العدد أيضا، ويف إطار ركن »وجهة نظر«، تقدم املجلة قراءة يف مضامني هذا القانون لبعض أعضاء لجنة املالية والتنمية 

االقتصادية مبجلس النواب، وهم: 

• السيدة أسامء أغاللو، عن فريق التجمع الدستوري؛

• السيدة رفيعة املنصوري، عن الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية؛

• السيد نوفل النارصي، عن فريق العدالة والتنمية.



قـانـون مـالـية 2018
مـــــلــــف
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التوجهات العامة لقانون مالية 2018
وفقا للتوجيهات امللكية السامية وكذا إلتزامات الحكومة الواردة يف برنامجها للفرتة 2021-2017، 
كالتعليم  االجتامعية  القطاعات  أولويات، وهي دعم  أربع  املالية لسنة 2018 إىل  قانون  يستند 
تطوير  ثم  أوىل،  كأولية  القروي  بالعامل  خاصة  عناية  وإيالء  املجالية  الفوارق  وتقليص  والصحة 
التصنيع وتحفيز االستثامر الخاص ودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة كأولوية ثانية، فيام تنبني 
الحكامة  وتحسني  اإلدارة  إصالح  عىل  والرابعة  املتقدمة،  الجهوية  ترسيخ  عىل  الثالثة  األولوية 

وترسيع تنزيل اإلصالحات.

دعم القطاعات االجتماعية )التعليم، الصحة 
مع  املجالية،  الفوارق  وتقليص  والشغل( 

إيالء عناية خاصة بالعالم القروي
الحكومة  تنفيذ  ضمن  للتعليم  املخصص  الدعم  يندرج 
للرؤية االسرتاتيجية 2015-2030 إلصالح التعليم من أجل 
فعالية  وتعزيز  الفرص،  وتكافؤ  املناصفة  مبادئ  إرساء 
ستواصل  اإلطار،  هذا  ويف  التعليمية.  املنظومة  وحكامة 

الحكومة جهودها الرامية بوجه خاص إىل:

• تعميم التعليم األويل، وتوسيع العرض املدريس، وتعزيز 
تعليم اللغات، والرفع من نجاعة برامج محو األمية ؛

• الرفع من مردودية التعليم العايل، من خالل زيادة عدد 
الطلبة املسجلني باملسالك املهنية، وتحسني جودة التأطري 
بني مختلف  التكامل  تحقيق  والعمل عىل  البيداغوجي 

مكونات املنظومة التعليمية؛

تعميم إحداث مسارات مهنية ومالءمتها مع حاجيات   •
سوق الشغل.

أما فيام يخص النهوض بالتشغيل، فرتتكز جهود الحكومة عىل:

بالتشغيل،  للنهوض  الوطني  املخطط  تفعيل  ترسيع   •
خاصة عرب تقييم برامج إنعاش التشغيل ومراجعة آليات 
الوساطة وربط التحفيزات عىل مستوى االستثامر بعدد 
مناصب الشغل الفعلية املحدثة ودعم ومواكبة الشباب 
والجامعات  الجهات  دور  تعزيز  وكذا  املشاريع،  حاميل 

الرتابية يف مجال الشغل؛

املبتدئة  للمقاوالت  واملواكبة  الدعم  جهود  تكثيف   •
واالجتامعية  القانونية  الحامية  آليات  وتعزيز  واملبتكرة 

للعامل؛

عرب  املواطنني  لفائدة  املقدمة  الخدمات  جودة  تحسني   •
إحداث 19.265 منصبا ماليا لفائدة القطاعات الوزارية 
طرف  من  مدرسا   20.000 وتوظيف  واملؤسسات، 

عقود  مبوجب  والتكوين  للرتبية  الجهوية  األكادمييات 
برسم السنة الدراسية 2019-2018.

جهود  ستنصب  الصحية،  املنظومة  تعزيز  مجال  ويف 
الحكومة يف اتجاه:

إىل  العادل  الولوج  وتوفري  الصحية  التغطية  تعميم   •
املتعلق  القانون  عىل  املصادقة  عرب  الصحية  الخدمات 
املستقلني  العامل  لفائدة  األساسية  الصحية  بالتغطية 
الصحية  التغطية  توسيع  وكذا  الحرة،  املهن  وأصحاب 
نظام  إطار  يف  املؤمنني  وأمهات  وأباء  الطلبة  لفائدة 

التغطية الصحية اإلجبارية بالقطاع العام؛

• تحسني حكامة القطاع الصحي من أجل مواجهة العراقيل 
ذات  لخدمات صحية  املواطنني  ولوج  تحول دون  التي 

جودة؛

املوارد  يخص  فيام  جهة  كل  لحاجيات  الدقيق  التقييم   •
واملؤسسات  الصحية  التحتية  والبنيات  البرشية 

االستشفائية وذلك من خالل تفعيل الخريطة الصحية.

جهود  ستتمحور  املجالية،  الفوارق  تقليص  وبخصوص 
الحكومة حول :

• تحسني ظروف عيش املواطنني، خاصة الطبقات الفقرية 
إىل  وعادل  منصف  بشكل  ولوجهم  وضامن  واملتوسطة 

التعليم والصحة والسكن؛

• ترسيع إنجاز الربنامج املليك الرامي إىل تقليص الفوارق 
االجتامعية واملجالية بالعامل القروي؛

البرشية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  برامج  دعم  مواصلة   •
األنشطة  تطوير  يف  االجتامعي  االقتصاد  دور  وتعزيز 
املذرة للدخل لفائدة الشباب والنساء يف العامل القروي 
إطار  يف  املمولة  الربامج  وتنفيذ  الهامشية،  واألحياء 

صندوق دعم التامسك االجتامعي؛
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خالل  من  املساواة،  مبدأ  وتكريس  املرأة  حقوق  تعزيز   •
إرساء تفعيل هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 
وكذا تفعيل الخطة الحكومية الثانية للمساواة »إكرام 2«؛

خالل  من  املجتمع،  يف  الشباب  مبكانة  العناية  رضورة   •
الجمعوي،  والعمل  للشباب  االستشاري  املجلس  تفعيل 
وتأهيل مؤسسات دور الشباب وتعزيز مختلف البنيات 
الالمادي  الرأسامل  تثمني  عن  فضال  للقرب،  الرياضية 
الوطني يف  الثقايف  الرتاث  الحفاظ عىل  لبالدنا من أجل 

أبعاده املتعددة.

اخلاص  االستثمار  وحتفيز  التصنيع  تطوير 
ودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة

تتجه جهود الحكومة بخصوص هذا املحور نحو :

• مواصلة تفعيل مخطط الترسيع الصناعي ودعم مخطط 
املغرب األخرض وتقوية آليات االقتصاد األخرض والتنمية 
للطاقة  الكربى  املشاريع  تفعيل  ومواصلة  املستدامة 
االسرتاتيجيات  من  وغريها  التحتية  والبنية  املتجددة 

القطاعية؛

• دعم املقاولة وتحفيز االستثامر وتطوير تنافسية االقتصاد 
املزمع  للتدابري  طريق  خارطة  وضع  خالل  من  الوطني 
اتخاذها من أجل تحسني مناخ األعامل، واعتامد ميثاق 
املايل،  القطاع  تحديث  ومواصلة  لالستثامر،  جديد 
املقاوالت  وكذا  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  ومواكبة 
الصغرية جدا، وتيسري ولوج املستثمرين إىل العقار وفق 

قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص؛

من  الوطني  لالقتصاد  التصديري  العرض  تحول  مواكبة   •
القارة  بلدان  كل  مع  الثنائية  العالقات  تعزيز  خالل 
مستوى  عىل  املغرب  دور  تعزيز  وكذا  اإلفريقية، 
خصوصا  اإلقليمية  والتجمعات  القارية  املؤسسات 

املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا. 

ترسيخ اجلهوية املتقدمة
يتطلب تنزيل الجهوية املتقدمة :

• مواكبة الجامعات الرتابية لبلوغ حكامة جيدة يف تدبري 
مواردها  وتنمية  اختصاصاتها  ومامرسة  املحلية  شؤونها 

الذاتية وتأهيل مواردها البرشية؛

اإلداري ووضع مخطط  الالمتركز  ميثاق  وتفعيل  اعتامد   •
لتحويل االختصاصات للجهات عرب مقاربة متدرجة تأخذ 
التوازنات  إىل  باإلضافة  الجهات  قدرات  االعتبار  بعني 

املالية للدولة؛

الجنوبية  لألقاليم  الجديد  التنموي  النموذج  تنزيل   •
للمملكة الذي يعترب منوذجا لاللتقائية والعمل املتكامل 

بني الدولة والجهات؛

• تنفيذ إلتزامات القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية 
الحرضية  التنمية  بربامج  املتعلقة  االتفاقيات  إطار  يف 

املندمجة لبعض مدن اململكة.

وتسريع  احلكامة  وحتسني  اإلدارة  إصالح 
تنزيل االصالحات

ستعمل الحكومة يف هذا اإلطار عىل تنفيذ التدابري التالية:

الخدمات  نوعية  وتحسني  اإلستقبال  ظروف  تحسني   •
الرقمية  اإلدارة  وتعميم  واملقاولة  للمواطن  املقدمة 

وتبسيط املساطر واعتامد التدبري املرتكز عىل النجاعة؛

• تثمني املوارد البرشية من خالل مراجعة النظام األسايس 
مع  مالءمته  عرب  وذلك  العمومية،  للوظيفة  العام 
الشفافية  مبدأ  خاصة  الجديدة،  الدستورية  املقتضيات 

ومبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة؛

• تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة، ال سيام من خالل تنزيل 
االسرتاتيجية الوطنية ملحاربة الفساد؛

أولويات  من  فيعترب  القضاء،  إصالح  تنفيذ  بخصوص  أما 
عىل  القانون  لتطبيق  األساسية  الضامنة  ألنه  الحكومة 

الجميع.

العمومية،  السياسات  نجاعة  بتحسني  يتعلق  وفيام 
فالحكومة توجه جهودها نحو :

املالية  لقانون  التنظيمي  القانون  إصالح  تنفيذ  مواصلة   •
وإعداد  امليزانيات  يف  الربامج  اعتامد  تعميم  خالل  من 

تقارير نجاعة األداء؛

االستثامرية  املشاريع  لتدبري  الجديدة  املقاربة  تنزيل   •
خلق  يف  ودورها  فعاليتها،  من  الرفع  بغية  العمومية 
الرثوة وفرص الشغل وتحسني أثرها املبارش عىل مستوى 

عيش املواطنني؛

• متكني اإلدارة األمنية من املوارد البرشية واملالية الالزمة 
ألداء مهامها عىل الوجه املطلوب وتنسيق تدخالتها بغية 

ضامن حامية أمن الوطن واملواطنني.

اإلصالحات  بتنفيذ  الترسيع  الحكومة  ستواصل  كام 
بأنظمة  املتعلقة  تلك  خاصة  األخرى،  الرئيسية  الهيكلية 
التقاعد ونظام املقاصة والنظام الرضيبي. وستواصل أيضا 
استعادة االستقرار املاكرو اقتصادي من خالل وضع سياسة 

ميزانياتية فعالة واستباقية. 
املصدر: مديرية الدراسات و التوقعات املالية
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مـــــلــــف
قـانـون مـالـية 2018

قانون املالية لسنة 2018 باألرقام
نفقـات ميزانية الدولة 

يقـدر املبلـغ اإلجاملـي لتكاليف ميزانية الدولة برسم السنة 
مبلغ  فيها  مبا  درهام   407.368.084.000 ب   2018 املالية 
7.200.000.000 درهم برسم النفقات املتعلقة بالتسديدات 
والتخفيضات و اإلرجاعات الرضيبية، مقابل 398.277.959.000  
درهام برسم سنة 2017 ، أي بزيادة قدرها 9.090.125.000  
درهم أو 2,28%. و يبني الجدول التايل تطور نفقات امليزانية 

العامة خالل الفرتة 2018-2017 :

2	819,14
0,69%

78	561,05
19,29%

48,09%

16,75%

6,66%8,53%

325	987,90
80,02%

ميزانية التسي� 
195	914

ميزانية اإلستث�ر 
68	229,9

فوائد وعموالت الدين العمومي 
27	112,49

استهالكات الدين العمومي 
34	731,5

امليزانية العامة

الحسابات الخصوصية للخزينة

مرافق الدولة املس�ة
 بصورة مستقلة

مباليني الدراهم

20172018
التغريات

 )%(املطلق

0,41%325,266 987,8971 662,631325 324امليزانية العامة

-4,22%124,292-819,142 943,4342 2مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة

11,16%889,151 561,0457 671,89478 70الحسابات الخصوصية للخزينة

2,28%090,125 368,0849 277,959407 398املجموع

بنية تحمالت ميزانية الدولة برسم سنة 2018

فرضيات قانون مالية 2018 

• معدل النمو للناتج الداخيل الخام : %3,2

• معدل عجز امليزانية 3% من الناتج الداخيل الخام

• متوسط سعر غاز البوتان 380 : دوالر أمرييك للطن

• معدل التضخم : %1.5.
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مـــــلــــف
قـانـون مـالـية 2018

قانون املالية
2017

قانون املالية
2018

التغري النسبيالتغري املطلق
الحصة من 

املجموع

نفقات التسيري:

33,39%2,02%153 853,622 700,61108 106نفقات املوظفني

12,74%16,40%853 536,765 684,1841 35نفقات املعدات والنفقات املختلفة

11,23%-0,45%166-623,62 790,0036 36التكاليف املشرتكة

النفقات املتعلقة بالتسديدات و التخفيضات 

واإلرجاعات الرضيبية
5 260,007 200,001 940%36,88%2,21

0,52%-48,48%600 1-700,00 300,001 3النفقات الطارئة  و املخصصات االحتياطية

60,10%4,36%179 914,008 734,79195 187 مجموع نفقات التسيري

20,93%7,33%658 229,914 571,8568 63نفقات االستثامر

مجموع النفقات للميزانية العامة )بدون 

احتساب الدين(
251 306,64264 143,9112 837%5,11%81,03

نفقات الدين العمومي

2,72%-37,51%-328 875,005 203,008 14الدين الخارجي

16,25%-10,45%-184 968,996 153,0052 59الدين الداخيل

18,97%-15,69%-512 843,9911 356,0061 73مجموع نفقات الدين العمومي

100%0,41%325 987,901 662,64325 324مجموع نفقات امليزانية العامة

3%
195	914
60%

1% 7	200
2%

11%

13%

33%
52	969
	16%

21%

8	875

68	230

108	854

41	537

36	624

1	700

نفقات املعدات والنفقات املختلفة

التكاليف املشرتكة

النفقات الطارئة
و املخصصات االحتياطية

النفقات املتعلقة بالتسديدات
 و التخفيضات واإلرجاعات

 الرضيبية

نفقات املوظف� و األعوان

نفقات االستث�ر

نفقات الدين الخارجي

نفقات الدين الداخيل

نفقات التسي�

توزيع نفقات امليزانية العامة برسم قانون املالية 2018

مباليني الدرهم و يبني الجدول التايل تطور نفقات امليزانية العامة خالل الفرتة 2018-2017
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مـــــلــــف
قـانـون مـالـية 2018

21,54

19,71
18,05

17

16,83

2018 2017 2016 2015 2014

101,51
102,67

104,32

106,7

108,85

2018 2017 2016 2015 2014

199,35

194,76

183,36182,47

188,71

2018 2017 2016 2015 2014

10,97

10,39
10,27

9,949,71

2018 2017 2016 2015 2014

30,96
33,6335,135,68

41,54

2018 2017 2016 2015 2014

3,35
3,40

3,45

3,32

3,70

2018 2017 2016 2015 2014

تطور ميزانية التسيري )دون احتساب النفقات املتعلقة بالتسديدات 

والتخفيضات واإلرجاعات الرضيبية مقارنة بالناتج الداخيل الخام )%(

تطور نفقات املوظفني )مباليري الدراهم(

تطور ميزانية التسيري )دون احتساب النفقات املتعلقة 

بالتسديدات و التخفيضات و اإلرجاعات الرضيبية مباليري الدراهم(

تطور نفقات املوظفني مقارنة بالناتج الداخيل الخام )%(

تطور نفقات  املعدات والنفقات املختلفة  
)مباليري الدراهم(

تطور نفقات املعدات والنفقات املختلفة
 مقارنة بالناتج الداخيل الخام )%(

تطور ميزانية التسيري )دون احتساب النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الرضيبية(
ميكن تقديم تطور ميزانية التسيري برسم الفرتة 2014-2018 كام ييل :  

تطور كتلة األجور 
يواصل حجم كتلة األجور الرتاجع خالل السنة املالية   2018 ليصل نسبة  9,71%  من الناتج الداخيل الخام.

 نفقات املعدات والنفقات املختلفة 
مقابل   ،2018 سنة  درهم   41.536.764.000 املختلفة  والنفقات  املعدات  نفقات  برسم  املفتوحة  االعتامدات  تصل 

35.684.180.000 درهم خالل سنة 2017 أي بزيادة  قدرها  %16,40. 
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مـــــلــــف
قـانـون مـالـية 2018

49,50
54,10

61,4063,60
68,23

2018 2017 2016 2015 2014

5,35
5,47

6,04

5,92

6,08

2018 2017 2016 2015 2014

مباليني الدراهم

قانون املالية 
2017

قانون املالية 
2018

التغيري/2017

%الفارق

37,51%328 5 -875 2038 14الدين الخارجي

10,45%184 6-969 15352 59الدين الداخيل

15,69%512 11-844 35661 73املجموع

تطور نفقات اإلستثامر للميزانية العامة )مباليري الدراهم( تطور نفقات اإلستثامر للميزانية العامة مقارنة بالناتج 
الداخيل الخام )%( 

 نفقات االستثمار     
تبلغ اعتامدات األداء املفتوحة، برسم السنة املالية 2018، واملتعلقة بنفقات االستثامر 68,23 مليار درهم مقابل 63,57 مليار 

درهم بالنسبة لسنة 2017 ، أي بزيادة قدرها  %7,33. 

وتضاف إىل هذه االعتامدات:
• اعتامدات االلتزام للسنة املالية 2019 والسنوات التي تليها والبالغة 45,69  مليار درهم؛

• اعتامدات املرحلة التي تتكون من االعتامدات امللتزم بها يف إطار قانون املالية لسنة 2017، والتي مل يصدر إىل غاية 31 دجنرب 
2017 األمر بأدائها والتي تقدر بـ 14 مليار درهم.

وبهذا يصل، مجموع االعتامدات املرصدة لفائدة اإلدارات واملتعلقة بنفقات االستثامر إىل 127,92  مليار درهم، برسم سنة 2018.

 تطور نفقات الدين العمومي 
بلغت نفقات الدين العمومي 61.844 مليون درهم سنة 2018، موزعة كام ييل : 

عرفت نسبة الدين العمومي استقرارا يف64,7% من الناتج الداخيل الخام يف نهاية 2016، بارتفاع طفيف مبعدل +0,7% من 
الناتج الداخيل الخام  بني سنتي  2014 و 2017 ، و ذلك عقب ارتفاع بنسبة متوسطة تقدر ب 3,5% من الناتج الداخيل الخام 

خالل فرتة 2009-2014.  وستعرف نسبة الدين العمومي وثرية منحى تناقيص ابتداء من 2017 لتصل إىل 60% يف أفق 2021.

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

100

200

300

400

500

600

700

266,4292,3331,3376,8
424,5445,5

488,4512,9
78,7

92,4
99,6

116,9

129,8141,1
140,8

144,4

46,1%
49,0%

52,5%
58,2%

61,7%63,4%63,7%64,7%

الدين الداخيل الدين الخارجي  نسبة الدين



مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / عدد خاص - أبريل 102018

مـــــلــــف
قـانـون مـالـية 2018

20172018
التغريات

املطلقة)%(

638,291 3,6410%919,913 281,622302 292امليزانية العامة

124,292-4,22-%819,142 943,4342 2مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة

927,927 4,615%799,157 871,23083 77الحسابات الخصوصية للخزينة

441,926 4,4116%538,212 096,286389 373املجموع

مباليني الدراهم

املوارد
املتعلقة  املوارد  املالية 2018 ما قدره 000 212 538 389 درهم، باحتساب  السنة  الدولة برسم  بلغ مجموع موارد ميزانية 
بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الرضيبية التي بلغت 000 000 200 7 درهم، مقابل  000 286 096 373  سنة 2017 أي 

بزيادة قدرها 4,41%. وتتوزع كام ييل :

يبلغ مجموع املوارد العادية للميزانية العامة برسم السنة املالية 2018 )دون احتساب اإلقرتاضات املتوسطة و الطويلة األجل( 
ما قدره 000 913 919 234 درهم، مقابل 000 622 281 222 لسنة 2017 أي بزيادة قدرها %5,69.

قانون املالية 
1017

قانون املالية 
1018

 %التغري املطلق
الحصة من 

املجموع
1- املوارد الجبائية

32,28%8,65%787,30 769,307 982,0097 89الرضائب املبارشة والرسوم املامثلة

3,20%8,90%706,23793,03 913,209 8الرسوم الجمركية

30,86%4,75%238,61 470,814 232,2093 89الرضائب غري املبارشة

5,79%2,97-%536,80-538,00 074,8017 18رسوم التسجيل والتمرب

72,13%5,96%282,14 484,3412 202,20218 206مجموع  املوارد الجبائية

2- املوارد غري الجبائية

0,12%0,00%354,5354,500,00عائدات أمالك الدولة

حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت 

واملساهامت املالية للدولة
9 067,279 821,00753,73%8,31%3,24

1,70%5,31%153,57259,92 893,655 4موارد مختلفة

للتذكرةللتذكرةحصيلة تفويت مساهامت الدولة 

0,37%37,27-%657,50-106,50 764,001 1موارد الهبات والوصايا

5,43%2,21%435,57356,15 079,4216 16مجموع  املوارد غري الجبائية

77,55%5,69%638,29 919,9112 281,62234 222املوارد العادية )1+2(

22,45%2,86-%000,00 2-000,00 000,0068 370- موارد اإلقرتاضات املتوسطة والطويلة األجل

100,00%3,64%638,29 919,9110 281,62302 292مجموع موارد امليزانية العامة
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مـــــلــــف
قـانـون مـالـية 2018

بنية موارد امليزانية العامة برسم 2018

الرضائب املبارشة
والرسوم امل�ثلة 
97	769
%32,28

موارد اإلقرتاضات
68000
%22,45

الرسوم الجمركية
9	706
%3,20

الرضائب غ� املبارشة
93	471
%30,86

عائدات أمالك الدولة
355

%0,12

حصيلة مؤسسات 
االحتكار واالستغالالت

9	821
%3,24

	الهبات والوصايا
1	107
%0,37

موارد مختلفة
5	154
%1,70

موارد أخرى
	16	435,5	
	%5,43

17	538
%5,79

رسوم التسجيل والتمرب

-4,9
-4,3

-3,5
-3-3

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
ق م	2018ق م	2017ق م	2016ق م	2015ق م	2014

2	819
%1

 83 799 
%22

234920
%60

68000
%17

302	920
%77	

امليزانية العامة

املداخيل العادية

مداخيل اإلقرتاضات

الحسابات الخصوصية للخزينة

مرافق الدولة املس�ة
 بصورة مستقلة

بنية موارد ميزانية الدولة برسم 2018

املصدر: مديرية امليزانية

تطور نسبة العجز امليزانياتي مقارنة مع الناجت الداخلي اخلام في الفترة املمتدة ما بني 2014  و 2017
يف إطار اصالح املالية العمومية ، ركزت  السياسة امليزاناتية املتبعة عىل تعبئة هوامش ميزانياتية للدولة وذلك عرب تحسني املوارد  
خصوصا تحسني تحصيل املوارد الرضيبية وتعبئة الهبات واملوارد املتأتية من املؤسسات واملقاوالت العمومية وترشيد النفقات 

العمومية وخاصة عرب مواصلة اصالح املقاصة وترشيد نفقات التسيري والتحويالت لفائدة املؤسسات العمومية.
ومن جهة أخرى، فان تفعيل القانون التنظيمي لقانون املالية  واالقوانني التظيمية املتعلقة بالجامعات الرتابية  يسجالن خطوة 
هامة يف هذا االتجاه وبفضل هذه اإلجراءات عرفت الوضعية املالية للدولة تحسنا، حيث سجلت توقعات  العجز امليزانيايت منذ 

سنة 2014 انخفاضا ملموسا ، يهدف إىل تحقيق 3% من الناتج الداخيل الخام مع نهاية سنة 2018.
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مـــــلــــف
قـانـون مـالـية 2018

يعترب ترسيع التحول الهيكيل لالقتصاد الوطني وتعزيز نجاعته 

لسنة  املالية  لقانون  األساسية  التوجهات  بني  من  وتنافسيته 

 .2018

التصدير  وإنعاش  التصنيع  عىل  الغاية  هذه  تحقيق  ويرتكز 
اإلصالحات  ومتابعة  املتقدمة  الجهوية  تكريس  عىل  وكذلك 
الهيكلية، يف أفق تحفيز النمو، وإنعاش الشغل، وتعزيز متوقع 
البنيات  تثمني  عىل  اعتامدا  الجهوي  محيطها  داخل  البالد 
التحتية املرتكزة عىل األوراش الكربى واملشاريع املهيكلة وعىل 

مستوى النضج الذي بلغته االسرتاتيجيات القطاعية.

مشاريع  لتدبري  جديدة  مقاربة  وضع  يتم  أخرى،  جهة  ومن 
من  والرفع  مردوديتها  تحسني  أجل  من  العمومي  االستثامر 
دورها يف تكوين الرثوة وفرص الشغل، وكذا أثرها املبارش عىل 

املستوى املعييش للمواطنني.

احلجم اإلجمالي لالستثمارات العمومية
بالنسبة لسنة 2018، من املرتقب أن يصل املجهود االستثامري 

مليار   195 إىل  مكوناته  مبختلف  العام  القطاع  يف  اإلجاميل 

درهم، موزعة عىل النحو التايل:

 تسريع التصنيع وإنعاش الصادرات ومتابعة 
تفعيل االستراتيجيات القطاعية

تفعيل مخطط الترسيع الصناعي

سنة  بحلول   ،2020-2014 الصناعي  الترسيع  مخطط  يرمي 
الصناعة  2020، إىل إحداث 500.000 منصب شغل يف قطاع 
والرفع من حصة الصناعة يف الناتج الداخيل الخام من14% إىل 

23% وكذلك املساهمة يف توازن امليزان التجاري.

أهم االنجازات

هكذا، ومنذ إطالق مخطط الترسيع الصناعي، تم إحداث 54 
منظومة صناعية تهم 13 قطاعا صناعيا بني الدولة والجمعيات 
والجامعات املهنية. وقد أسفرت هذه املنظومات الصناعية إىل 
متم شهر غشت 2017، عن إحداث 000 189 منصب شغل 
محدث أو يف طور اإلحداث، والتي شكلت موضوع اتفاقيات 

االستثامر املربمة يف هذا اإلطار.

قطاع صناعة السيارات 

العاملية  السوق  يف  مكانتها  املغربية  السيارات  صناعة  عززت 
للسيارات كام يتضح من خالل النتائج املسجلة خالل السنوات 
األخرية، حيث تم إنتاج ما يناهز 345.106 سيارة سنة 2016 
أول  املغرب  أصبح  كام   .2014 سنة  سيارة   231.986 مقابل 

55%36%

9%

ميزانية الدولة

الج�عات الرتابية

املؤسسات واملقاوالت العمومية

االستثمارات العمومية: خيار استراتيجي
خالل سنة 2018، يتوقع أن يرتفع حجم االستثامرات العمومية إىل 195 مليار درهم، مقابل 190 

مليار درهم سنة 2017، أي بزيادة 5 ماليري درهم. سريصد هذا املجهود االستثامري لدعم التصنيع 

وترسيع وترية إنجاز األوراش الكربى للبنيات التحتية والعمل عىل نجاعة والتقائية االسرتاتيجيات 

القطاعية بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مندمجة توازي بني البعدين االجتامعي واملجايل.

نسبة توزيع املجهود االستثامري اإلجاميل بالقطاع العام
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مصنع للسيارات يف شامل إفريقيا وثاين أكرب مصنع للسيارات 
يف القارة.

فربسم سنة 2016، بلغ رقم معامالت القطاع 60 مليار درهم 
مقابل 40 مليار درهم سنة 2014، كام مكن القطاع من خلق 
بها يف  وملتزم  فعلية  )مناصب شغل  150.059 منصب شغل 
سنة  متم   73.000 مقابل  املربمة(  االستثامرات  اتفاقيات  إطار 
2014؛ كام عرف رقم املعامالت عند التصدير للقطاع منوا يقدر 

ب 50% ما بني 2014 و2016.

جدا،  مشجعة  النجاعة  عقود  إلنشاء  األولية  الحصيلة  وتعترب 
إطالق مخطط  منذ  استثامر  عقد   86 التوقيع عىل  تم  حيث 
درهم  مليار   23 ب  يقدر  إجاميل  مببلغ  الصناعي  الترسيع 

مكنت من خلق ما يقارب 72.000 فرصة شغل.

عالوة عىل ذلك، بلغ رقم املعامالت عند التصدير للقطاع حتى 
متم غشت 2017 ما يناهز 35,5 مليار درهم مقابل 35,4 مليار 
درهم برسم نفس الفرتة من سنة 2016 أي بزيادة قدرها %0,4.

قطاع الطريان 

والتي  رديي  بومبا  الرائدة  الرشكة  استقطاب  يف  املغرب  نجح 
باملغرب.  الطريان  صناعة  قطاع  لتنمية  قاطرة  حاليا  تشكل 
ومكن مرشوع »بومبا رديي«، عرب استثامر يقدر ب 1,8 مليار 
درهم، من إحداث 850 منصب شغل مبارش و4400 منصب 
شغل غري مبارش. ويشكل استقرار رشكات عاملية كربى كإيطون 
و أيروليا وألكوا دليال عىل قدرة بالدنا عىل استقطاب الرشكات 

الرائدة يف قطاع صناعة الطريان. 

يف  العاملي  الرائد  هيكسيل،  لرشكة  مرشوع  إطالق  تم  كام 
بغالف  صناعي  مرشوع  بإحداث  األمر  ويتعلق  املركبة،  املواد 
استثامري يبلغ 160 مليون درهم سيمكن من إحداث أكرث من 

120 منصب شغل.

التصدير  عند  املعامالت  رقم  بلغ   ،2017 غشت  متم  وحتى 
نفس  برسم  درهم  مليار   6 مقابل  درهم  مليار   6,8 للقطاع 

الفرتة من سنة 2016، أي بزيادة قدرها %13,5.

قطاع ترحيل الخدمات 

ترمي األهداف املتعلقة بقطاع ترحيل الخدمات، يف أفق سنة 
2020، إىل خلق 60.000 منصب شغل جديد بالقطاع وتحقيق 

رقم معامالت إضايف عند التصدير بقيمة 18 مليار درهم.

ويف إطار هذه الدينامية التي يعرفها قطاع ترحيل الخدمات، 
رقم  بتحقيق  جديد  من  النمو  إىل  القطاع  صادرات  عادت 

معامالت عند التصدير يقدر ب 8,83 مليار درهم برسم سنة 
2016 بزيادة 20% مقارنة مع 2014.

قطاع النسيج والجلد 

املغربية  »الجمعية  و  الدولة  بني  بالتوقيع  متيزت سنة 2016 
لصناعات املنسوجات واملالبس« عىل ثالثة عقود أداء خاصة 
العقود  هذه  وتهدف  النسيج.  لقطاع  الصناعية  باملنظومات 
رقم  وتحقيق  منصب شغل   16.700 خلق  إىل   2020 أفق  يف 
وكذا  درهم  مليار   2,75 قدره  التصدير  عند  إضايف  معامالت 

انبثاق 20 رشكة وطنية رائدة. 

كام متيزت سنة 2016 بالتوقيع عىل ثالثة عقود أداء بني الدولة 
يف  العقود،  هذه  وتهدف  الجلد.  لصناعة  املغربية  والفدرالية 
رقم  من  والرفع  منصب شغل   35.000 إىل خلق   ،2020 أفق 
مليار درهم  القطاع ب 7,5 مليار درهم، منها 5,5  معامالت 

عند التصدير وكذا إحداث 40 رشكة وطنية رائدة.

وتجدر اإلشارة إىل أنه حتى متم شهر غشت 2017، تم التوقيع 
 25 منها  والجلد،  النسيج  ميدان  يف  استثامر  اتفاقية   88 عىل 
مرشوع استثامري خاص برشكات رائدة و63 مرشوع استثامري 
اإلجاميل  الغالف  ويبلغ  واملتوسطة.  الصغرى  بالرشكات  خاص 
 43.545 خلق  إىل  تهدف  درهم  مليار   3,7 املشاريع  لهذه 
 6,98 ب  يقدر  إضايف  معامالت  رقم  وتحقيق  شغل  منصب 

مليار درهم، منها 4,8 مليار درهم موجهة للتصدير.

مليار   25,4 والجلد  النسيج  قطاع  صادرات  قيمة  بلغت  كام 
درهم، حتى متم شهر غشت 2017، مقابل 24,2 مليار درهم 

برسم نفس الفرتة من سنة 2016، أي بزيادة %4,96.

تطوير التجارة اخلارجية
تسهيل التجارة 

التدبري الالمادي لإلجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية

الالمادي  التدبري  يف  واملتمثلة  املتخذة  اإلجراءات  مكنت 
لوثائق االسترياد ورخصة التصدير، وكذا إجراءات الرقابة عىل 
فاعيل  من   22.000 من  أكرث  ربط  من  الصناعية،  املنتجات 
التجارة الخارجية بالشباك الوحيد لعمليات التجارة الخارجية 

»بورتنت« وتقليص املدة الزمنية املتعلقة بهذه العمليات.

التجارة الخارجية وتعميم  املخطط الوطني لتبسيط مساطر 
البيانات اإللكرتونية

يتعني  التي  التدابري  تحديد  من  الجديد  املخطط  هذا  سيمكن 
كل  يف  الورق  استعامل  عن  التام  االستغناء  أجل  من  تنفيذها 
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معامالت التجارة الخارجية متاشيا مع أهداف اإلدارة االلكرتونية 
.)e-Gov(

اإللكرتوين  التبادل  تعميم  إىل  أساسا  املخطط  هذا  ويهدف 
ووضع  الخارجية  التجارة  إجراءات  خارطة  وتحيني  للبيانات 

مخطط جديد 2021-2017.

تنمية الصادرات

استفادت 416 مقاولة من برنامج عقود تنمية الصادرات خالل الفرتة 
هامة  تحسينات  إدخال  األخرية  السنة  خالل  تم  كام   .2017-2013

عىل هذا الربنامج من أجل تسهيل وتحسني ولوج املقاوالت إليه.

مواصلة مخطط املغرب األخضر
منو ملحوظ لالستثامر

تضاعفت االستثامرات العمومية والخاصة يف القطاع الفالحي، 
يناهز  ما  إىل  مليار درهم سنة 2008  انتقلت من 7.1  حيث 

13.3 مليار درهم سنة 2016. 

ليس   )%142+( العمومي  االستثامر  دينامية  ومكنت  هذا، 
فقط من الرفع من حجم االستثامرات الخاصة )+22%(، بل 

كذلك، من تنويع واسع ملصادر التمويل. 

التنمية  لتدخل صندوق  أساسا،  الخاص  االستثامر  ويعزى منو 
مليار   21 قدره  إجاميل  مبلغ  تعبئة  من  مكن  الذي  الفالحية 
درهم خالل الفرتة املمتدة ما بني 2008 و2016 برسم إعانات 
الدولة إلنعاش االستثامر يف القطاع الفالحي. وقد ارتفع حجم 
هذه اإلعانات بنسبة 93% حيث انتقل من 1,5 مليار درهم 

سنة 2008 إىل 2,9 مليار درهم سنة 2016.

منحى إيجايب للناتج الداخيل الخام الفالحي 

الفرتة  برسم  الفالحي  الخام  الداخيل  الناتج  متوسط  بلغ 
بزيادة  أي  سنويا  درهم  مليار   103 يفوق  ما   2016-2008

47% مقارنة مع املعدل السنوي املسجل بني 2000 و2008 
القطاع  يف  املنجزة  العمومية  االستثامرات  بفضل  وذلك 

الفالحي.

تدبري أمثل وترشيد للموارد املائية

بلغت املساحات املسقية 1,5 مليون هكتار سنة 2016، فيام 
تضاعفت املساحة املجهزة بأنظمة الري املوضعي )بالتنقيط( 
إىل   2016 سنة  متم  حتى  لتصل   2008 سنة  منذ  مرات   3,1
حوايل 500.000 هكتار، وهو ما ميثل نسبة 91% من الهدف 

املسطر يف إطار مخطط املغرب األخرض.

التغريات  تأثريات  من  للتخفيف  الجفاف  التأمني ضد  تطوير 
املناخية

الحبوب  تأمني  برنامج  إطار  يف  املؤمنة  املساحات  عرفت 
والقطاين ضد آفة الجفاف ارتفاعا يفوق 1.44% ما بني 2011 

و2016 حيث انتقلت من 65.000 هكتار إىل مليون هكتار.

تنمية سالسل اإلنتاج الحيواين والنبايت من خالل

عرب  املالية  التحفيزات  تقديم  الفالحية:  التنمية  صندوق   •
صندوق التنمية الفالحية من أجل إنعاش االستثامر الخاص يف 
القطاع الفالحي وخصوصا يف مجال تثمني املنتوجات الفالحية، 
وذلك طبقا اللتزامات الدولة يف إطار العقود التسعة عرش التي 

تم إبرامها مع مختلف التنظيامت املهنية.

 486 إنجاز  مواصلة  املتوقع  من  الثانية:  الدعامة  مشاريع   •
مرشوعا وكذا إعطاء االنطالقة ل 114 مرشوعا جديدا، يغطي 

كل جهات اململكة.

بناء  الفالحية: ستعرف سنة 2018، مواصلة  التجارة  تنمية   •
الفالحي  بالقطب  الجودة  ومراقبة  والتنمية  األبحاث  قطب 
األبحاث  بقطب  املتعلقة  الدراسات  وإعداد  ماسة  لسوس 
للغرب والحوز،  الفالحيني  بالقطبني  الجودة  والتنمية ومراقبة 
وكذلك املساهمة يف بناء سوق الجملة بالرباط والذي سيشكل 
النباتية  املنتجات  تسويق  ظروف  لتحسني  مالمئة  أرضية 

والحيوانية واملساهمة يف خلق قيمة مضافة مهمة.

• تطوير قطاع الصناعة الغذائية: شكلت اإلجراءات املتعلقة 
الربنامج  عقد  موضوع  الغذائية  الصناعة  تطوير  باسرتاتيجية 
املتعلق بتطوير الصناعة الغذائية )2017-2021( الذي يناهز 
حوايل  إحداث  من  وسيمكن  درهم.  مليار   12 املايل  غالفه 

40.000 منصب شغل إضايف.
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تطوير الري وتهيئة املجال الفالحي

التدخالت  حول   2018 سنة  برسم  املسطر  الربنامج  يتمحور 
التالية:

األشغال  إنهاء  الري:  مياه  القتصاد  الوطني  الربنامج   •
الهيدروفالحية عىل مساحة 10.000 هكتار.

• برنامج توسيع الري: إنهاء األشغال املتعلقة مبدارات كل من 
ودار  التني  وواد  أقوبع،  ودار  وأمغاس  املال  وأسيف  تافراطة 
وأجراس  خروفة  دار  مبدارات  األشغال  مواصلة  وكذا  خروفة 
وسايس  وقدوسة  وقصوب  املتوسط  وسبو  وبوهودة  وأسجن 

واملنطقة العليا لدكالة. 

األشغال  إنهاء  الري:  مجال  يف  والخواص  الدولة  بني  الرشاكة   •
الرشيك  طرف  من  الجديد  البرئ  أزمور-  ببناء مرشوع  املتعلقة 
وكذا  التوزيع(  )شبكة  هكتار   3.200 مساحة  عىل  له  املفوض 
مبنطقة  والسقي  املياه  تحلية  ملرشوع  االكتتاب  حملة  انطالق 

اشتوكة.

الرشيك  باختيار  املتعلقة  الثانية  املرحلة  إنهاء  يرتقب  كام 
التحتية  البنية  واستغالل  إنجاز  إليه  سيعهد  الذي  الخاص 
للسقي بسهل سايس وإنهاء الدراسة الخاصة بهيكلة مرشوع 
البحر  مياه  لتحلية  محطة  بناء  بهدف  الخواص  مع  الرشاكة 
لسقي 5.000 هكتار بجهة الداخلة-وادي الذهب وكذا إنهاء 
الخواص  مع  الرشاكة  وإمتام مرشوع  بهيكلة  الخاصة  الدراسة 
للري يف سافلة سد قدوسة عىل مساحة 5.000 هكتار باإلضافة 

إىل طلب العروض الختيار الرشيك الخاص. 

مدارات  تأهيل  إعادة  أشغال  إنجاز  الفالحي:  املجال  تهيئة 
وكذا  هكتار   8.000 مساحة  عىل  واملتوسطة  الصغرية  السقي 
بني  برنامج  خصوصا  الرعوية  املناطق  تهيئة  برنامج  مواصلة 
مستوى  عىل  الرتحال  وتنظيم  الرعي  بتهيئة  املتعلق  الجهات 
جهتي سوس ماسة وكلميم، واد نون وإقليم السامرة باإلضافة 

إىل إنجاز املتهيئات العقارية عىل مساحة 1.000 هكتار.

التنمية املستدامة وتعزيز االقتصاد األخضر
التغريات  حول  املتحدة  لألمم   22 »املؤمتر  ونتائج  تنظيم 

)COP 22( »املناخية

 ،COP22 أعلن صندوق البيئة العاملي مبناسبة مؤمتر األطراف
الشفافية  مبادرة  إطالق  األطراف،  متعددة  وكالة متويل  وهو 
تصل  مانحة،  متقدمة  دولة   11 من  بدعم  القدرات  لتقوية 
بدفع  الدول  تعهدت هذه  مليون دوالر. وقد  إىل 50  قيمتها 

بذلك  متجاوزة  التكيف،  لصندوق  دوالر  مليون   81 من  أكرث 
الهدف املسطر لهذه السنة.

االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة  

تهدف االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة إىل: 

• تعزيز االلتقائية بني االسرتاتيجيات القطاعية من أجل تحقيق 
التنمية املستدامة؛ 

ترتكز  للتنمية،  املستدامة كمقاربة  التنمية  تكريس مفهوم   •
والبيئية  والثقافية  االقتصادية واالجتامعية  األبعاد  توازن  عىل 

لألنشطة التنموية؛

• إدراج ثقافة التنمية املستدامة يف الربامج الرتبوية؛

• تشجيع برامج البحث والتنمية يف خدمة التنمية املستدامة 
واالقتصاد األخرض.

تنفيذ السياسة العمومية يف مجال البيئة

أهم  البيئة حول  العمومية يف مجال  السياسة  تنفيذ  يتمحور 
برامج التدخل التالية:

العادمة:  املياه  ومعالجة  السائل  للتطهري  الوطني  الربنامج   •
قيد  السائل  للتطهري  الوطني  الربنامج  تنفيذ مشاريع  مواصلة 
قدرها  مبيزانية  جديدة  مشاريع  انطالقة  إعطاء  وكذا  االنجاز 
545,8 مليون درهم. وإىل غاية يونيو 2017، بلغ معدل الربط 
العادمة  املياه  معالجة  ونسبة   ،%75 السائل  التطهري  بشبكة 

.%44,22

• الربنامج الوطني للنفايات املنزلية: مواصلة تفعيل الربنامج 
الوطني للنفايات املنزلية بتمويل من طرف الدولة مببلغ 290 
نسبة  وصلت   ،2017 يونيو  نهاية  حدود  وإىل  درهم.  مليون 
املطارح  ساهمت  حني  يف   ،%85,2 املنزلية  النفايات  جمع 
ومراكز استغالل النفايات يف معالجة 3.81 مليون طن يف السنة 
من النفايات، أي ما يعادل 60,4% من إجاميل النفايات املنزلية.

تعزيز الطاقات اخلضراء
تتلخص أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها يف هذا املجال يف: 

القانوين  اإلطار  واستكامل  تحديث  القانوين:  اإلطار  مالءمة 
الوطني، وكذا إعادة تحديد أدوار مختلف الجهات الفاعلة يف 
هذا القطاع، ويتعلق األمر بالوكالة املغربية للطاقة املستدامة، 
والوكالة  للرشب  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  واملكتب 

املغربية للنجاعة الطاقية.
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تطوير الطاقات املتجددة: يهدف املغرب إىل رفع حصة القدرة 
أفق  يف   %42 إىل  املتجددة  الطاقات  من  املنتجة  الكهربائية 
2020 و52% يف أفق 2030 )20% باستخدام الطاقة الشمسية، 
من  وذلك  املائية(  بالطاقة  و%12  الريحية،  بالطاقة  و%20 

خالل تنفيذ الربامج التالية:

الربنامج املغريب للطاقة الشمسية 

متيزت سنة 2017 مبواصلة أشغال املحطات »نور 2« و »نور 
3« للمركب الشميس بورززات، بقدرة كهربائية إجاملية تصل 

إىل 350 ميغاواط وتكلفة مالية تناهز 16,46 مليار درهم.

 ،2017 أبريل  يف  الجاللة،  صاحب  أعطى  ذلك،  إىل  باإلضافة 
انطالقة إنجاز أشغال املحطة »نور 4«. وتندرج هذه املحطة 
الكهروضوئية يف إطار املرحلة األوىل من إنتاج الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية »NOOR PV 1« بقدرة كهربائية إجاملية تصل 
درهم.  مليار   2,27 تناهز  مالية  وتكلفة  ميغاواط   172 إىل 

وتشمل هذه املرحلة إنشاء ثالث محطات:

• محطة »نور 4« بورززات بقدرة كهربائية إجاملية تصل إىل 
72 ميغاواط وتكلفة مالية تقدر ب 750 مليون درهم؛

العيون« بقدرة كهربائية إجاملية تصل إىل  • محطة »نور 
80 ميغاواط وتكلفة مالية تقدر ب 1,21  مليار درهم؛

• محطة »نور بوجدور« بقدرة كهربائية إجاملية تصل إىل 
20 ميغاواط وتكلفة مالية تقدر ب 308 مليون درهم. 

الخاص  العروض  طلب  إطالق   2017 سنة  عرفت  كام 
بإنجاز أشغال املحطة »نور ميدلت« بقدرة كهربائية تصل 
الحرارية  التقنيات  بني  تجمع  والتي  ميغاواط،   800 إىل 

الشمسية والكهروضوئية.

وستعرف سنة 2018 تشغيل املرحلة الرابعة للمركب الشميس 
بورززات »نور 4« وكذا إعطاء انطالقة أشغال محطات »نور 

ميدلت« و »نور العيون« و »نور بوجدور«.

الربنامج املغريب املندمج للطاقة الريحية

ميتد  الذي  الريحية،  للطاقة  املندمج  املغريب  املرشوع  يهدف 
عىل 10 سنوات باستثامر إجاميل يقدر ب 31,5 مليار درهم، 
إىل الرفع من القدرة الكهربائية املنتجة من مصادر ريحية من 

280 ميغاواط سنة 2010 إىل 2000 ميغاواط سنة 2020.

ويتوفر املغرب حاليا عىل طاقة ريحية يف طور االستغالل تصل 
إنشاء  وذلك من خالل  ميغاواط،  إىل 780  الكهربائية  قدرتها 

أربع مركبات ريحية يف فم الواد وحومة وأخفنري وطرفاية. 

وسيتم خالل سنة 2018 مواصلة أشغال املركب الريحي بتازة 
)150 ميغاواط(، وإعطاء االنطالقة للمرشوع املندمج للطاقة 
ميغاواط:   850 إىل  تصل  إجاملية  كهربائية  بقدرة  الريحية 
ميغاواط(،   200( الحديد  وجبل  IIة)100ميغاواط(،  طنجة 
ميغاواط(   300( وتيسكراد  ميغاواط(،   150( وميدلت 

وبوجدور )100 ميغاواط(.

الحفاظ عىل املوارد املائية

بوضع  الحكومة  قامت  املائية،  املوارد  عىل  الحفاظ  أجل  من 
املخطط الوطني للامء الذي يشكل وثيقة اسرتاتيجية لتخطيط 

وتدبري موارد املياه يف أفق 2030.

ويستند املخطط الوطني للامء عىل ثالث ركائز هي:

أساسا  ترتكز  املائية:  املوارد  وتثمني  املاء  عىل  الطلب  تدبري 
إجراءات تدبري الطلب عىل املياه عىل التحكم يف هذا الطلب، 
التقنية واالجتامعية  الفعالية  املياه وتحسني  والحد من ضياع 

واالقتصادية يف االستخدامات املختلفة للمياه.

السطحية  املياه  تعبئة  مخططات  خالل  من  العرض:  تطوير 
السطحية  للمياه  املحيل  والتثمني  الكبرية  السدود  بواسطة 
بواسطة السدود الصغرية وتحويل املياه من أحواض الشامل-
الغريب إىل أحواض الوسط-الغريب وكذا تجميع مياه األمطار. 

والتكييف  الطبيعي  والوسط  املائية  املوارد  عىل  املحافظة 
املياه  جودة  عىل  الحفاظ  خالل  من  املناخية:  التغريات  مع 
ومكافحة التلوث، والحامية والتدبري املستدام للمياه الجوفية، 
املناطق  عىل  والحفاظ  املائية  األحواض  وحامية  وتهيئة 

الحساسة خصوصا املناطق الرطبة والواحات.

الربنامج  إطار  يف  التصحر:  ومكافحة  الغابوية  املوارد  حامية 
العمل  الغابوي 2015-2024، يرتقب يف سنة 2018،  العرشي 
إنجاز  وكذا  الغابوي،  املجال  تحفيظ  عمليات  مواصلة  عىل 
أشغال فتح املسالك الغابوية وأشغال التشجري الجديد والتهيئة 

وتدبري مخاطر الحرائق.
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مواصلة تنفيذ االستراتيجيات القطاعية األخرى             
االسرتاتيجية الطاقية

األخرية،  سنوات  الخمس  خالل  تم  الكهربايئ:  العرض  تقوية 
إضافية  طاقية  إنتاج  كقدرة  ميغاواط   1.777 وتفعيل  إنشاء 

باستثامر إجاميل يصل إىل15 مليار درهم.

للنجاعة  الوطني  املخطط  يهدف  الطاقية:  النجاعة  تنمية 
أفق  يف   %12 بنسبة  الطاقي  االستهالك  تقليص  إىل  الطاقية 
2020 ونسبة 15% يف أفق 2030. وقد عرفت سنة 2017 إنهاء 
سنة  خالل  إطالقها  تم  التي  الطاقية  للنجاعة  العامة  القوائم 
من  اتخاذها  املزمع  التدابري  من  مجموعة  تهم  والتي   ،2013

طرف مختلف القطاعات بغية ترشيد االستهالك الطاقي. 

التأهيل  برنامج  تفعيل   2018 لسنة  املرتقبة  العمليات  وتهم 
تهم  التي  التدقيقية  الدراسات  وتعميم  للمساجد،  الطاقي 
مجال الطاقة، وكذا إرساء إجراءات النجاعة الطاقية بقطاعات 

الصناعة والنقل والفالحة والصيد.

الفعيل  االنطالق  النووية: عرفت سنة 2017  السالمة  تطوير 
يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  هياكل  مختلف  لعمل 
دخول   2018 سنة  وستعرف  واإلشعاعي.  النووي  املجالني 

برنامج هذه الوكالة حيز التنفيذ.

الوطنية  الهيئة  إحداث  يستجيب  الكهرباء:  قطاع  تنظيم 
الرامية  للمغرب  الطموحة  للسياسة  الكهرباء  قطاع  لتنظيم 
إىل انفتاح سوق اإلنتاج الكهربايئ من خالل مصادر الطاقات 

املتجددة وكذا مالمئة مامرساته مع املعايري الدولية.

االسرتاتيجية السياحية

من   %11,4 حوايل  السياحة  عىل  اإلجاميل  الطلب  مؤرش  بلغ 
الناتج الداخيل الخام، باإلضافة إىل كونه قطاعا واعدا يف إحداث 
فرص الشغل وذلك بخلق 515 ألف منصبا مبارشا نهاية سنة 

.2016

املمتدة  الفرتة  خالل  السياحي  النشاط  مداخيل  حققت  كام 
بني شهر يناير وشهر غشت 2017 ما يناهز 46,8 مليار درهم 
بالنسبة لغري املقيمني باملغرب، مقابل 44,5 مليار درهم برسم 

نفس الفرتة من سنة 2016 أي بزيادة %5.

السياحة املستدامة: يطمح املغرب يف أن يصبح وجهة دامئة 
املنظمة  جهود  يف  انخراط  حيث  مرجعية،  ذات  ومسؤولة 
لسنة  املقرر  العمل  لربنامج  رسمي  كراعي  للسياحة،  الدولية 
كسنة  املنظمة  هذه  طرف  من  اختيارها  تم  والتي   ،2017

للسياحة املستدامة.

للهندسة  املغربية  الرشكة  ستتابع  املنتوج:  محفظة  تنويع 
املحطات  منتوج  تطوير  مواكبة   ،2018 سنة  برسم  السياحية 
تاغازوت- السياحية  املحطة  مستوى  عىل  الساحلية  السياحية 

أكادير، بالخصوص عن طريق وضع تجهيزات التنشيط السياحي 
ب  تقدر  استيعابية  طاقة  تحقيق  من  املغرب  ستمكن  والتي 

267.000 رسير سياحي.

افتتاح منشأة  السعيدية من جهتها  الساحلية  املحطة  وستعرف 
 18 للكولف ب  ملعب  وافتتاح  760 رسير  من  تتكون  سياحية 

حفرة.

الرتويج للوجهة املغربية: أبرم املكتب الوطني املغريب للسياحة 
سنة 2017، 63 اتفاقية رشاكة مع الفاعلني السياحيني الرائدين، 
تنطلق من  الثمن  مكنت من إحداث رحالت جوية مخفضة 

دول أوروبا الرشقية ومن روسيا ومن أملانيا.

 وتتجىل أهم التحديات برسم سنة 2018 يف دعم النمو اإليجايب 
من خالل تفعيل رافعات التنمية األكرث نجاعة )تقوية »عالمة 
املغرب«، تعزيز الرتابط بني مختلف الوجهات املغربية، مواكبة 
مسلسل الجهوية املتقدمة، تطوير برنامج رقمي مندمج ميكن 

من مواكبة السائح قبل وأثناء وبعد السفر(.

عىل   2016 سنة  الحكومة  عملت  السياحي:  القطاع  متويل 
إحداث صندوق ضامن بغالف مايل يقدر ب 400 مليون درهم 
مخصص للقطاع السياحي. وسيمكن هذا الصندوق من تسهيل 
لتمويل  املوجهة  البنكية  للقروض  السياحيني  الفاعلني  ولوج 
وبالتنشيط  باإليواء  املتعلقة  واملتوسطة  الكربى  املشاريع 

السياحي.

اسرتاتيجية املغرب الرقمي 2020 

مكانة  ترسيخ  إىل   ،2020 الرقمي  املغرب  اسرتاتيجية  تهدف 
هذه  وترتكز  الرقمية،  التكنولوجيات  مجال  يف  املغرب 



مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / عدد خاص - أبريل 182018

مـــــلــــف
قـانـون مـالـية 2018

االسرتاتيجية عىل   ثالث محاور وهي: التحول الرقمي لالقتصاد 
واملكانة  جهوي،  رقمي  محوري  قطب  وإحداث  الوطني، 

الرقمية املتميزة للمغرب.

وستتكلف »وكالة التنمية الرقمية« بتنزيل اسرتاتيجية الدولة 
يف ميدان تطوير االقتصاد الرقمي.

اسرتاتيجية هاليوتيس

محاورها  خالل  من  مهمة  نتائج  االسرتاتيجية  هذه  سجلت 
الثالث. فعىل مستوى محور االستدامة، تم وضع خمسة عرش 
املصايد  من   %94 أن  حيث  األسامك،  مصايد  لتهيئة  تصميام 
.2007 سنة  فقط   %5 مقابل  مستدام  نحو  عىل  تدبريها  تم 

كام تم تجهيز سفن الصيد بنظام تحديد املوقع الجغرايف عرب 
القمر االصطناعي، و وضع مسطرة للتصديق االلكرتوين ملصايد 
األسامك من أجل  مكافحة الصيد غري القانوين وغري املبلغ عنه 

وغري املرخص به.

فيام يخص محور النجاعة، تم اتخاذ عدة إجراءات مكنت من 
إىل 4% خالل  يصل  املراكب مبعدل سنوي  تفريغ  نسبة  رفع 
إنتاج  حجم  بلغ  كام  و2016،   2010 بني  ما  املمتدة  الفرتة 
األسامك 1.465.000 طن، أي 88% من الهدف الذي حددته 
ومتيز  طن(.   1.660.000(  2020 لسنة  هاليوتيس  اسرتاتيجية 

املحور الثاين لالسرتاتيجية باإلنجازات التالية:

• إنجاز نقط التفريغ وقرى الصيادين )تم االنتهاء من إنجاز 
البناء(.  أو  الدراسة  مرحلة  يف  أخرى  مواقع  و3  موقعا   40

حجم  من   %70 بنسبة  التحتية  البنيات  هذه  وساهمت 

مبيعات األسامك سنة 2016؛

لتشجيع  الجديد  الجيل  من  باحة   15 لبناء  ورش  إطالق   •
تسويق املنتجات السمكية؛

بالجملة،  األسامك  لبيع  أسواق   7 من  مكونة  شبكة  إنشاء   •
نقاط  بني  الجمع  عىل  قادرة  إقليمية  توزيع  مراكز  توفر 

التفريغ والتسويق؛

• الرشوع يف استخدام حاويات موحدة للتفريغ ولبيع األسامك 
غري صحية  صناديق خشبية  الستخدام  أجل وضع حد  من 

التي تؤثر سلبا عىل صحة املستهلك.

منتوجات  تثمني  إىل  الهادف  التنافسية  محور  مستوى  وعىل 
الصيد، تم تسجيل النتائج التالية:

• زيادة صادرات املنتوجات البحرية التي بلغت ما يناهز21,2 
مليار درهم يف سنة 2016، أي مبعدل منو سنوي يقدر ب 
11% منذ سنة 2010، وهو ما يشكل 69% من الهدف الذي 

حددته االسرتاتيجية يف أفق سنة 2020؛

• تحسني االستثامر الصناعي الخاص، الذي بلغ 2,1 مليار درهم 
برسم الفرتة املمتدة ما بني 2010 و2016 )منها 1,7 مليار 

درهم يتعلق بالرخص الجديدة(؛

بتثمني  الخاصة  للصناعة  جديدة  رخصة   40 عىل  املوافقة   •
سنة  فقط  رخص   10 مقابل   2016 سنة  السميك  املنتوج 

.2010

وستعرف سنة 2018، مواصلة تنفيذ جميع املشاريع املربمجة 
يف إطار هذه االسرتاتيجية التي تقوم عىل برنامجني رئيسيني، 
البحرية  األحياء  وتربية  البحري  الصيد  بتطوير  األول  يتعلق 

وتثمني املوارد من خالل:

• مواصلة تشييد البنيات التحتية ملشاريع التجهيزات املندمجة 
للصيد التقليدي، من خالل توطيد االعتامدات املتعلقة بنقط 

التفريغ املجهزة  لكورزيم  وشماللة وأمسا بإقليم تطوان؛

• مواكبة الصيادين املترضرين من الخسائر الناجمة عن هجوم 
الدلفني الكبري عىل شباك الصيد يف البحر األبيض املتوسط؛

• إنشاء نقطة تفريغ مجهزة يف إفري إفوناسن يف إطار اتفاقية 
غرب  للناضور  املينايئ  املجمع  موقع  خارج  مرافق  إنجاز 

املتوسط بتكلفة إجاملية قدرها 70 مليون درهم؛

• تعزيز البحث يف مجال الصيد البحري من خالل اقتناء سفينة 
مجال  يف  للبحث  الوطني  املعهد  قبل  من  بالبحث  خاصة 
للتعاون  اليابانية  الوكالة  من  قرض  باعتامد  البحري  الصيد 

الدويل بغالف مايل قدره 613,93 مليون درهم.

التأھیل والتنمية السوسيومھنیة وسالمة  الثاين  ويهم الربنامج 
والبنية  التجهيزات  مستوى  رفع  عىل  يرتكز  حيث  البحارة، 

التحتية ملؤسسات التكوين البحري.

تطوير التجارة والتوزيع

التي  القرب  تجارة  بهيمنة  والتوزيع  التجارة  قطاعي  يتميز 
الرئيسية لتوزيع حاجيات االستهالك. ومتثل هذه  القناة  متثل 
 %36 و  القطاع  معامالت  رقم  من   %58 التجارية  الوحدات 
من فرص الشغل و80% من نقط البيع. ويرتبط تطوير تجارة 
تقنيات جديدة  تبني  االقتصادي عرب  القرب بتحسني منوذجه 
للبيع، وكذلك تطوير عروض أكرث جاذبية والتحكم يف نفقات 

النشاط التجاري.
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وقد مكن برنامج عرصنة تجارة القرب حتى متم يوليوز 2017 
من مواكبة أكرث من 25.780 نقطة بيع عىل املستوى الوطني 

وإحداث حوايل 10.000 منصب شغل غري مبارش.

تطوير قطاع الصناعة التقليدية 

بساكنة  مشغل  قطاع  ثاين  التقليدية  الصناعة  قطاع  يعترب 
من   %20 أي  وحرفية،  حريف  مليون   2,3 ب  تقدر  نشيطة 
كام  الرثوة  لخلق  دعامة  ويشكل  النشيطة،  الساكنة  مجموع 

يساهم بنسبة 7% من الناتج الوطني الخام.

ودعامة  املادي  غري  املال  لرأس  رافعة  أيضا  القطاع  ويشكل 
والتقاليد  الثقافة  عىل  الحفاظ  خالل  من  الوطنية  للهوية 

العريقة للمغرب. 

يف  املربمجة  املشاريع  إنجاز  مواصلة   2017 سنة  عرفت  وقد 
اسرتاتيجية القطاع، ال سيام:

• ترسيع إنشاء البنيات التحتية إلنتاج وبيع املنتجات الحرفية؛

• تنفيذ برنامج توحيد القياس واعتامد الجودة؛
• الدعم التقني؛ 

• إحداث عالمات تجارية جديدة؛

للحرفيني،  الوظيفي  األمية  محو  برنامج  تنفيذ  مواصلة   •
األلفية  تحدي  برنامج  أهداف  استكامل  إطار  يف  خاصة 

.)MCA-MAROC(

االسرتاتيجية املعدنية

الدول  بني  بالدنا  مكانة  تعزيز  املعدنية  االسرتاتيجية  تروم 
تطوير  إىل  االسرتاتيجية  املجال. وتهدف هذه  الرائدة يف هذا 
وإنعاش  الجيولوجية،  التحتية  البنية  وإرساء  املعدين،  البحث 
وسائل  وتحديث  اإلنتاج،  مصادر  وتنويع  املعدنية،  املشاريع 

وأساليب االستخراج، وكذا تحسني التكوين املهني.

وقد عرفت سنة 2017 تفعيل القانون رقم 15-74 الذي يهدف 
الخاص  القطاع  مستثمري  وصول  أجل  من  القيود  رفع  إىل 
حقوق  حامية  وكذلك  وفكيك،  لتافياللت  النجمية  للمنطقة 

عامل املناجم الحرفيني.

باإلضافة إىل ذلك، ويف إطار تطوير البنية التحتية الجيولوجية، 
تم إيالء عناية خاصة للمخطط الوطني الخرائطي الجيولوجي 
والجيوفيزيائية  الجيولوجية،  اإلمكانيات  لتحديد  وذلك 

والجيوكيميائية لبلدنا.

الخصوص،  وجه  عىل  املرتبطة،  االقتصادية  للمخاطر  وتحسبا 
باالستثامرات يف القطاع املعدين، وضعت خارطة طريق وطنية 
 2015 بني  ما  املمتدة  للفرتة  الجيوعلمية  الخريطة  لتطوير 
و2025. وقد سطرت هذه الخريطة يف أولوياتها خمس مناطق 
معدنية واعدة سيواكبها برنامج العتامد املعلوميات يف تحليل 
املعطيات العلمية والجغرافية وتطوير قاعدة بيانات خاصة يف 

املجال املعدين.

تعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستكية

قطاع الطرق السيارة

باملغرب تطورا ملحوظا مام ساعد  السيارة  الطرق  عرف قطاع 
ما  إنجاز  تم  حيث  الطرق،  هذه  إنجاز  وترية  من  الرفع  عىل 

 2018 سنة  خالل  سيتم  الصدد،  هذا  ويف  كلم.   1800 يقارب 
 - مليل  تيط  السيار  الطرقي  املقطع  من  األخري  الشطر  إنجاز 
والرشكة  الدولة  بني  املربم  الربنامج  عقد  ضمن  املسطر  برشيد 

الوطنية للطرق السيارة باملغرب.

و تجدر اإلشارة إىل أن لهذه املشاريع انعكاسات إيجابية حيث 
أن 70% من ساكنة املغرب تم ربطها بشبكة الطرق السيارة.

و من جهة أخرى، تعتزم الرشكة الوطنية للطرق السيارة، ضمن 
وتتعلق  مهيكلة،  مشاريع  عدة  إنجاز  االسرتاتيجي،  مخططها 
الدار  بني  الرابط  السيار  الطريق  توسعة  بأشغال  بالخصوص 
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البيضاء  الدار  يربط  الذي  املداري  والطريق  وبرشيد،  البيضاء 
مبطار محمد الخامس.

القطاع الطرقي 

صيانة الشبكة الطرقية من خالل

• توسيع ما يقارب 10.000 كلم من الطرق بهدف رفع نسبة 
الطرق بعرض 6 أمتار إىل 75%؛

الطرق  من   %80 نسبة  تحقيق  أفق  يف  الطرق  حالة  تحسني   •
املعبدة؛

• تعميم تعبيد الطرق يف أفق تحقيق 40% من الطرق املعبدة؛

املنشآت  بناء  إعادة  وكذا  الفنية،  املنشآت  وتأهيل  تطوير   •
املهددة بالسقوط؛

الالزمة  بالعنارص  الطرقية  الشبكة  مجموع  وتأهيل  تجهيز   •
للسالمة الطرقية والتشوير ابتداء من سنة 2020.

األشغال  الطرقية خالل سنة 2017  الصيانة  وشملت عمليات 
املتعلقة بتقوية 500 كلم من الطرق وبتكسية 700 كلم من 
الطرق وبإصالح وصيانة وإعادة بناء 40 منشئة فنية وبتوسيع 

400 كلم من الطرق.

بناء الطرق الرسيعة

وفتح  أشغال  إنجاز  إىل  الربنامج  لهذا  األولية  الحصيلة  تشري   
املمتدة بني 2004  الفرتة  السيارة خالل  الطرق  969 كلم من 

و2016.

توسيع شبكة الطرق القروية

 نظرا للحصيلة اإليجابية عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي 
للربنامج الوطني األول والثاين للطرق القروية الذي عرف إنجاز 
فقد  بني 1995 و2017،  ما  القروية  الطرق  كلم من   26.136
التوجه من خالل املساهمة  تبنت السلطات الحكومية نفس 
االجتامعية  الفوارق  من  الحد  إىل  يهدف  برنامج  وضع  يف 
فك  إىل  الربنامج  هذا  يهدف  كام  القروي.  العامل  يف  واملجالية 
تهم  مشاريع  عدة  بإنجاز  وذلك  القروية  الساكنة  عن  العزلة 
البنيات التحتية الطرقية القروية بغالف مايل إجاميل يناهز 36 

مليار درهم.

تحسني البنيات التحتية الطرقية الحرضية

 توجد حاليا، يف طور اإلنجاز، مشاريع هامة تهدف إىل تقوية 
الطرق وتثنية طرق أخرى مبدن طنجة ومراكش وتطوان والدار 

عىل  التوقيع  تم  الغرض،  ولهذا  والقنيطرة.  والرباط  البيضاء 
6 اتفاقيات رشاكة بني الدولة والجامعات الرتابية املعنية من 
أجل تقوية البنية التحتية الطرقية لهذه املدن بتكلفة إجاملية 
تقدر بــ  21,71 مليار درهم مبساهمة للدولة تبلغ 3,67 مليار 

درهم.

البنيات التحتية املينائية

يف إطار االسرتاتيجية املينائية، تم اعتامد مقاربة جديدة قامئة 
عىل مفهوم القطب املينايئ الذي من شأنه متكني كل جهة من 
التحتية  جهات اململكة من تعزيز مكانتها ومواردها وبنياتها 

هذه  تتيحها  التي  االقتصادية  الديناميكية  من  واالستفادة 
املوانئ. 

ويف هذا الصدد شهدت سنة 2017 مواصلة أشغال بناء ميناء 
آسفي الجديد وميناء الصيد الجديد يف املهرييز.

والجبهة،  طرفاية  مينايئ  توسيع  من  االنتهاء  كذلك  وسيتم 
التخزين  قدرة  من  والرفع  التفريغ  ظروف  تحسني  وبالتايل 
املحليني  السكان  وتزويد  التقليدي،  الصيد  لقطاع  الحالية 

بأحواض محمية ملزاولة أنشطتهم.

طنجة  ميناء  إنجاز   2018 سنة  ستعرف  ذلك،  إىل  باإلضافة 
املتوسط 2،  ومرشوع املحطة الثالثة مليناء الدار البيضاء وكذا 
بناء مجمع ميناء الناضور غرب املتوسط الجديد )باستثامرات 

إجاملية تبلغ 9,88 مليار درهم(.

البنيات التحتية للمطارات

ستعرف سنة 2018 استكامل األشغال بعدة أوراش منها عىل 
الخصوص:

بالدار  الخامس  محمد  ملطار   1 املحطة  مباين  تهيئة  إعادة   •
البيضاء عىل مساحة 38.000م مربع، وتوسيع املبنى املطل 
38.000م  مبساحة  طبقات   3 مستوى  عىل  الرصيف  عىل 
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للمعايري  املطابقة  واملعدات  التجهيزات  توفري  مع  مربع، 
وذلك  الخدمة،  وجودة  والسالمة  األمن  حيث  من  الدولية 

مببلغ مايل مقدر ب 1.640 مليون درهم؛

مع  مربع  3700م  مساحة  عىل  الراشيدية  محطة  وتجهيز  بناء   •
تهيئة الفضاء الخارجي مببلغ إجاميل يقدر ب 88.5 مليون درهم؛

• تهيئة منطقة مدنية مبطار كلميم مببلغ مايل يقدر ب 248.5 
مليون درهم؛

• بناء محطة مراقبة جهوية باملنطقة الجنوبية مبيزانية قدرها 
89 مليون درهم.

املدين  للطريان  السادس  محمد  الدولية  األكادميية  توسيع   •
عرب بناء داخلية وناد للطالب يف مرحلة أوىل، وبناء مدرجني 
للدراسة، ومخترب وعدة أقسام للدراسة، مببلغ إجاميل قدره 

124 مليون درهم.

البنيات التحتية السككية

ستعرف سنة 2018 استكامل إنجاز املشاريع املربمجة يف إطار 
للخط  الجزئية  بالتثنية  واملتعلقة  الربنامج 2015-2010،  عقد 
الدار  بني  السكيك  الخط  وتثليث  بني سطات-مراكش،  الرابط 
السكيك  الخط  تأهيل  إعادة  إىل  إضافة  والقنيطرة،  البيضاء 

الرابط بني طنجة وسيدي قاسم.

الرابط بني  الخط األول فائق الرسعة،  وبالنسبة إلنجاز مرشوع 
 %93 به  األشغال  تقدم  نسبة  بلغت  البيضاء،  والدار  طنجة 
الخط  استغالل هذا  حتى متم شهر شتنرب 2017. وسيرشع يف 
بعد خضوعه ملرحلة تجريبية، خالل سنة 2018، وسيمكن من 
تقريب وتسهيل الحركية بني القطبني االقتصاديني للمملكة، الدار 

البيضاء وطنجة.

للسكك  الوطني  املكتب  سيواصل  املرشوع،  بنفس  وعالقة 
الحديدية أشغال إنشاء محطتي الرباط أكدال والدار البيضاء 

املسافرين اللتان ستكونان يف خدمة القطار فائق الرسعة.

البنيات التحتية املائية

مكنت سياسة الحكومة فيام يتعلق ببناء املنشآت املائية من 
توفر بالدنا حاليا عىل 140 سدا كبريا بطاقة استيعابية تقارب 
يبلغ طولها  املياه  لنقل  منشأة  و13  مكعب،  مرت  مليار   17,6
حوايل 785 كلم بصبيب يبلغ 175 مرت مكعب يف الثانية، وما 
بحوايل  تقدر  إجاملية  بسعة  ومتوسط  مائة سد صغري  يفوق 
لتخزين  واآلبار  الثقوب  من  واآلالف  مليون مرت مكعب   100

املياه الجوفية. 

وبلغت االعتامدات التي تم رصدها سنة 2017 لبناء املنشآت 
املائية ما يقرب 8 مليار درهم الستكامل 14 سدا كبريا بسعة 

تقدر بحوايل 3,53 مليار مرت مكعب.

وستستمر خالل سنة 2018 أشغال بناء السدود الكربى التالية: 
سد دار خروفة الواقع بعاملة العرائش، وسد ولجة السلطان 
بإقليم خنيفرة، وسد سيدي  الخميسات، وسد متالوت  بإقليم 
وسد  تطوان،  بإقليم  مرتيل  وسد  تارودانت،  بإقليم  الله  عبد 
مدز الواقع بإقليم صفرو، وسد خروب بإقليم العرائش، وسد 
ڭرسيف،  بإقليم  أومادي  تارڭا  وسد  الراشدية،  بإقليم  قدوسة 
وسد تيداس بإقليم الخميسات، وسد أڭدز بإقليم زاڭورا، وسد 
تودغة بإقليم تنغري، وسد غيس بإقليم الحسيمة، وسد فاسك 

بإقليم ڭلميم، وسد تيمكيت بإقليم الراشدية.

سدين  بناء  إطالق   2018 سنة  ستشهد  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
كبريين جديدين، ويتعلق األمر بسد آيت زيات وسد بولعوان 

بإقليم الحوز بتكلفة إجاملية قدرها 2 مليار درهم.

السالمة الطرقية

يف مجال السالمة الطرقية تهدف االسرتاتيجية املعتمدة للفرتة 
هذه  وترتكز  السري.  حوادث  نسبة  تخفيض  إىل   2025-2016
لها  االسرتاتيجية عىل محاور تشمل تدابري ذات قيمة مضافة 

تأثري مبارش عىل مؤرشات السالمة الطرقية وتخص:

• تنسيق وتدبري السالمة الطرقية عىل أعىل مستوى؛

رخصة  وإصالح  السائقني  وتدريب  والزجر  واملراقبة  الترشيع   •
السياقة؛

• تحسني البنية التحتية للطرق داخل وخارج املدار الحرضي؛

• تحسني العالجات املقدمة لضحايا حوادث السري؛

• التواصل والتوعية؛

• البحث العلمي وتكنولوجية اليقظة.

النقل البحري 

حددت الحكومة اسرتاتيجية جديدة لقطاع النقل البحري بغية 
لألسطول  مستدام  تطور  وتحقيق  التنافسية  القدرة  استعادة 
هذا  يف  الفاعلني  مختلف  مع  تام  بتنسيق  وذلك  الوطني، 

القطاع.

وتهدف هذه االسرتاتيجية أساسا إىل تعزيز دور املغرب كبلد 
بحري ومينايئ قوي يف غرب البحر األبيض املتوسط. ولتحقيق 
عىل  قادر  مغريب  أسطول  إحداث  يتعني  املتوخاة،  األهداف 

لعب دور اقتصادي مستدام واسرتاتيجي قوي وذا مردودية. 
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النقل الجوي

يعترب النقل الجوي رافعة مهمة ملواكبة االسرتاتيجية السياحية 
وسياسة انفتاح املغرب عىل إفريقيا. ومن هذا املنظور، يحدد 
بتعزيز  املتعلقة  األهداف  إىل  باإلضافة  الحكومي،  الربنامج 
ال  الطريان،  قطاع  تطوير  إىل  ترمي  توجهات  التحتية،  البنيات 
سيام من خالل تطوير الربط الجوي للمغرب والرفع من الطاقة 
االستيعابية للمجال الجوي وكذا توفري رشوط السالمة يف قطاع 

الطريان املدين.

الحكومة أهمية خاصة لتحسني عروض  عالوة عىل ذلك، تويل 
داخلية  جوية  لفتح خطوط  دعمها  تواصل  كام  املحيل.  النقل 
الثقايف  تراثها  وتثمني  الرتايب  للمجال  الرتويج  يف  للمساهمة 
والسياحي. وانطالقا من قطبها املحوري الجوي بالدار البيضاء، 
األمر:  ويتعلق  للمملكة  جهات  لست  الجوي  الربط  تأمني  تم 
بطنجة - تطوان- الحسيمة والجهة الرشقية ودرعة- تافياللت 
وكلميم ووادي نون والعيون - الساقية الحمراء والداخلة وادي 
الذهب، باإلضافة إىل االتفاق الجديد الذي يهم الربط الجوي 

تم  والذي  آسفي،  مراكش  جهة  صعيد  عىل  الصويرة  ملدينة 
توقيعه يف شتنرب 2017. 

تطوير اللوجستيك

من بني األوراش املفتوحةيف هذا املجال، إعداد مخطط وطني 
للمحطات اللوجستيكية املنبثق من املخططات الجهوية التي 
توجد يف طور اإلعداد، مع مراعاة اإلمكانيات االقتصادية لكل 
جهة وكذا املعايري املتعلقة بالتحديد الجغرايف واملرتبطة أساسا 
التحتية  البنيات  التدفق والربط بشبكات  أقطاب  بالقرب من 
حوايل  تحديد  تم  وقد  العقارية.  األوعية  طوبوغرافية  وكذا 
2750 هكتار من األرايض من أصل 3300 هكتار، أي 83 % من 
احتياجات األرايض التي تم تحديدها من خالل الربنامج الوطني 
الفاعلني  بالتنسيق مع  اللوجستيكية يف أفق 2030  للمحطات 
املحليني ملختلف الجهات: الدار البيضاء - سطات، الرباط - سال 
- القنيطرة، سوس – ماسة، طنجة - تطوان - الحسيمة٬ فاس - 

مكناس ٬ مراكش - آسفي والداخلة - وادي الذهب.

كام متيزت سنة 2017 مبواصلة الدولة ملجهوداتها يف إطار تفعيل 
اتفاقية  عىل  التوقيع  عرب  وذلك  اللوجيستيكية  االسرتاتيجية 
بني  ما  واملجموعة  املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  مع  رشاكة 
اللوجستييك  التأهيل  برنامج  لتفعيل  االستشارة  لدعم  املهنية 
واللوجيستيك  النقل  مجال  واملتوسطة يف  الصغرى  للمقاوالت 
)Giac Translog(. ومن املرتقب أن يستفيد من هذا الربنامج 
ما  املمتدة  الفرتة  مقاولة صغرى ومتوسطة خالل  حوايل 600 

بني 2021-2017.

املصدر: مديرية امليزانية

ميكن حتميل التطبيق 
الهاتفي ”MEF News“ باملجان

App Store و Google Play Store على 
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استثمارات املؤسسات واملقاوالت العمومية: دعامة للتنمية 
االقتصادية واالجتماعية

تواصل املؤسسات واملقاوالت العمومية جهودها للرفع من مستوى استثامراتها التي من املتوقع أن تتجاوز 
107 مليار درهم خالل سنة 2018. ويعكس هذا املجهود االستثامري مساهمة املؤسسات واملقاوالت 

العمومية يف تنفيذ السياسات الحكومية وترسيع وثرية التنمية االقتصادية واالجتامعية باملغرب.
بذل املغرب يف السنوات األخرية مجهودا جبارا للرفع من قيمة 
االعتامدات املالية املخصصة مليزانية االستثامر. وقد متت ترجمة 
هذا املجهود من خالل إطالق مجموعة من املشاريع املهيكلة 
وتقوية  تنافسية  جهوية  أقطاب  انبثاق  تشجيع  إىل  الهادفة 
األوراش الكربى للبنية التحتية وتعزيز الربط بني الجهات)الطرق 
والطرق السيارة واملوانئ والسكك الحديدية واملطارات( وتطوير 
أقطاب حرضية مندمجة، باإلضافة إىل محاربة الفقر والهشاشة 
وتقليص العجز الذي يعاين منه العامل القروي واملناطق النائية 

عىل مستوى البنية التحتية.

و يندرج دور املؤسسات واملقاوالت العمومية يف نفس السياق 
مختلف  يف  الحكومية  السياسات  تنفيذ  يف  أسايس  كفاعل 
القطاعات، حيث تساهم هذه الهيئات بشكل دينامييك إلنجاز 
األهداف االسرتاتيجية القطاعية وخلق الظروف املالمئة لتشجيع 
االستثامر الخاص وترسيع وترية التنمية االقتصادية واالجتامعية 

وتنويع مصادر النمو وتحسني ظروف عيش املواطنني. 

ومن أجل التحسني املستمر لنجاعة االستثامر، تساهم مديرية 
لتدبري  جديدة  مقاربة  وضع  يف  والخوصصة  العامة  املنشآت 
اإلعداد  عمليات  ترشيد  إىل  تهدف  العمومية،  االستثامرات 
والتقييم واملصادقة وتدبري املشاريع العمومية، بغض النظر عن 

مصدر متويلها ومسطرة اقتنائها أو الطريقة املعتمدة لتنفيذها.

التي تنجزها املؤسسات واملقاوالت  وباإلضافة إىل االستثامرات 
العمومية، تبادر هاته الهيئات إىل إنجاز مشاريع كربى يف إطار 
الرشاكة بني القطاعني العام والخاص التي تشكل وسيلة لتنويع 
التحتية  البنيات  وإنجاز  العمومية  االستثامرات  متويل  مصادر 

وإثراء عرض الخدمات العمومية.

تطور استثمارات املؤسسات واملقاوالت العمومية 
بلغت استثامرات املؤسسات واملقاوالت العمومية خالل سنة 2016 
ما مجموعه 72.675 مليون درهم، مسجلة بذلك نسبة منو سنوي 
متوسط يناهز 1% خالل الفرتة 2010-2016 وانخفاضا نسبته %8,5 
مقارنة بسنة 2015 )79.421 مليون درهم(. ويرجع ذلك باألساس 
إىل بلوغ مستوى جديد من االستثامر منذ 2012 )77.545 مليون 

الطرق  مثل  املهيكلة  املشاريع  بعض  نضج  إىل  باإلضافة  درهم(، 
السيارة والنقل السكيك والبنيات التحتية للموانئ واملطارات...

االستثامرات  هذه  من   %60 يقارب  ما  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
تنجزه سبع مؤسسات ومقاوالت عمومية هي املجمع الرشيف 
للكهرباء  الوطني  واملكتب  درهم(  مليون   10.872( للفوسفاط 
واملاء الصالح للرشب )10.213 مليون درهم( ومجموعة التهيئة 
العمران )5.875 مليون درهم( واملكتب الوطني للسكك الحديدية 
والتدبري  اإليداع  صندوق  ومجموعة  درهم(  مليون   5.796(
)5.457 مليون درهم( والرشكة الوطنية للنقل الجوي - الخطوط 
امللكية املغربية )2.516 مليون درهم( ومجموعة الوكالة الخاصة 

طنجة-البحر األبيض املتوسط )2.177 مليون درهم(.

مبلغ   2017 سنة  برسم  االستثامرات  اختتام  توقعات  وتتجاوز 
استثامرات  دينامية  مواصلة  يؤكد  مام  درهم،  مليون   80.000
املؤسسات واملقاوالت العمومية ومحافظتها عىل مستوى مرتفع 
يتجاوز 100 مليار درهم كتوقعات سنوية منذ سنة 2010. ويتم 
السبع   طرف  من   %60 تفوق  بنسبة  االستثامرات  هذه  إنجاز 
املؤسسات  من  مجموعات  أو  عمومية  ومقاوالت  مؤسسات 
هذه  تخصيص  ويتم  الذكر.  السالفة  العمومية  واملقاوالت 
االستثامرات لألوراش االسرتاتيجية للبالد التي تهم قطاعات حيوية.

استثامرات  من   %90 يقارب  ما  أن  القطاعي  التوزيع  ويبني 
توجيهها  سيتم   2018 لسنة  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات 
لقطاع البنيات التحتية والنقل واملاء والطاقة واملعادن، فضال عن 

قطاع اإلسكان والقطاعات املالية واالجتامعية والرتبوية.

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

67 75668 898

77 54578 013

71 552

79 421

72 675

تطور استثامرات املؤسسات واملقاوالت العمومية )2010-2016( مبليون الدرهم
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عالوة عىل ذلك، سيتحسن التوزيع الجهوي لالستثامرات املتوقعة 
لسنة 2018 لجميع مناطق اململكة مقارنة بإنجازات سنة 2016. 
وهكذا ميكن مالحظة نفس التحسن مقارنة بتوقعات سنة 2017 
يف جميع الجهات باستثناء الجهة الرشقية وجهة طنجة - تطوان 
- الحسيمة التي ستنخفض حصتهام عىل التوايل بنقطتني ونقطة 
واحدة. أما جهة الدار البيضاء - سطات، وبالرغم من انخفاض 
توقعات استثامراتها لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017، فإن حصتها 

يف مجموع االستثامرات ستبقى مستقرة يف حدود %28.

حصص  توزيع  يف  التوازن  إعادة  أيضا  التوزيع  هذا  يربز  كام 
استثامرات الجهات، حيث ستشهد كل من جهة الدار البيضاء 
- سطات وجهة الرباط - سال - القنيطرة وجهة مراكش - أسفي 
وجهة سوس - ماسة وجهة درعة - تافياللت ارتفاعا يف حصة كل 
منها– لتنتقل عىل  التوايل من 27% و22% و9% و3% و%1 

سنة 2016 إىل 28% و23% و10% و5% و3% سنة 2018.

درهم   3.178( للفرد  بالنسبة  االستثامرات  متوسط  أن  يالحظ 
للفرد( يتجاوز املعدل الوطني، خاصة يف كل من جهة العيون - 
الساقية الحمراء وجهة الرباط - سال - القنيطرة وجهة الداخلة 

- وادي الذهب وجهة الدار البيضاء - سطات والجهة الرشقية.

»PIM« تكريس مقاربة تدبير االستثمار العمومي
البنك  طور  العمومي،  االستثامر  نجاعة  تحسني  أجل  من 
الدويل منهجية جديدة لتدبري االستثامرات العمومية تحمل 
 .»Public Investment Management« )PIM( إسم 
أويل  انتقاء  عىل  الجديد  التدبريي  النهج  هذا  ويستند 
املالية  وزارة  يف  للمشاريع  مركزي  بنك  وإنشاء  للمشاريع 
األولويات  حسب  ترتيبها  أساس  عىل  االستثامرات  وانتقاء 

واعتبارا ملدى تأثريها وللموارد املتاحة.

وقد وضعت وزارة االقتصاد واملالية خارطة طريق مستوحاة من 
املامرسات الجيدة واملعايري الدولية يف هذا املجال، والتي تهدف 

لتنفيذ أهم اإلجراءات التالية:

لتنفيذ  العمومي  االستثامر  تدبري  عمل  خطة  وضع   :2016  •
وإعداد الدالئل واملبادئ التوجيهية ذات الصلة باملوضوع؛

• 2017-2018: إعداد مرشوع اإلطار القانوين واملؤسيس لتدبري 
إىل  استنادا  العمومي واختباره يف قطاعات معينة  االستثامر 
القانون التنظيمي لقانون املالية وقانون الرشاكة بني القطاعني 

العام والخاص؛

• 2020: وضع قاعدة بيانات مركزية لتدبري االستثامر العمومي 
وإدماج املقاربة وتحسني وإعادة هيكلة اإلجراءات العملية 

والتخطيط واملراقبة املتكاملة والشاملة للمشاريع.
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 القطاع املايل

القطاعات االجت�عية
 والصحية والرتبية

 والتكوين

 السكن والتعم�
والتنمية املجالية

 السياحة والصناعة
التقليدية قطاعات

أخرى 

الطاقة واملعادن
واملاء والبيئة

البنيات التحتية والنقل

 الفالحة والصيد
البحري

التوزيع القطاعي لالستثامرات املتوقعة لسنة 2018

الجهة
املبلغ 

)مليون 
الدرهم(

الحصة
نصيب الفرد 
من االستثامر
الدرهم/الفرد

284.359%29.910الدارالبيضاء - سطات

235.315%24.346الرباط - سال - القنيطرة

102.432%10.995مراكش - آسفي

92.839%10.081طنجة - تطوان - الحسيمة

83.670%8.495الرشق

51.344%5.695فاس - مكناس

52.033%5.126بني مالل - خنيفرة

51.844%4.935سوس – ماسة

38.788%3.232العيون - الساقية الحمراء

31.687%2.758درعة-تافياللت

12.954%1.281كلميم - واد نون

15.068%725الداخلة - واد الذهب

1003.178%107.579مجموع الجهات

توزيع االستثامرات املتوقعة ألهم املؤسسات واملقاوالت العمومية

التوزيع الجهوي الستثامرات املؤسسات واملقاوالت العمومية برسم سنة 2017

املبلغ )مليون درهم(املؤسسات أو املقاوالت العمومية
15.000املجمع الرشيف للفوسفاط

املكتب الوطني  للكهرباء واملاء الصالح 
للرشب

13.075

10.000صندوق اإليداع والتدبري

7.000صندوق التمويل الطرقي

6.828املكتب الوطني للسكك الحديدية

6.191مجموعة التهيئة العمران

3.430الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب

2.000رشكة التهيئة لتنمية مدينة الرباط

44.055مؤسسات ومقاوالت عمومية أخرى

107.579مجموع القطاع
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املصدر: مديرية املنشآت العامة واخلوصصة 

واخلاص:  العام  القطاعني  بني  الشراكة 
حتالف ضروري من أجل تسريع االستثمارات 

العمومية
متاشيا مع رغبة الحكومة يف تعزيز االستثامر العمومي وتنويع 
مصادر متويله، تم وضع اإلطار القانوين والتنظيمي للرشاكة 
بني القطاعني العام والخاص عرب إصدار القانون رقم 86-12 
 2-15-45 رقم  التطبيقي  ومرسومه   2015 يناير   22 بتاريخ 
بتاريخ 13 ماي 2015 وكذا اإلطار املؤسيس للحكامة العمومية 
لعقود الرشاكة بني القطاعني العام والخاص عرب خلق اللجنة 
الوزارية املكلفة بالرشاكة بني القطاعني العام والخاص واللجنة 

الوطنية للطلبيات العمومية.

العمومي، فإن الرشاكة بني  هكذا، ويف إطار تنشيط االستثامر 
القطاعني العام والخاص سوف تلعب دورا هاما يف ترسيع وترية 
االقتصادية واالجتامعية وذلك من خالل  التنمية  برامج  تنفيذ 
تعزيز  عىل  وقادرة  األهمية  بالغة  استثامرية  مشاريع  تنفيذ 

القدرة التنافسية، وتحسني جودة معيشة املواطنني وخلق توازن 
جهوي منسجم.

للمشاريع  أمثل  تفعيل  ضامن  أجل  ومن  الصدد،  هذا  ويف 
االستثامرية يف إطار الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، متت 
مشاورات واسعة وعقد لقاءات متعددة مع القطاعات الوزارية 
تحديد  من  مكنت  املعنية  العمومية  واملقاوالت  واملؤسسات 
إمكانية إنجاز حوايل 60 مرشوعا يف مختلف القطاعات االجتامعية 
واإلنتاجية )صحة وري وطرق سيارة ومطارات ولوجستيك...(، 
تم إخضاع بعضها لدراسات معمقة و/أو لدراسات متهيدية تم 

إنجازها أو هي يف طور اإلنجاز.

59 مرشوعا ميكن إنجازها يف إطار الرشاكة بني القطاعني العام والخاص

• 26 مرشوعا يف قطاع النقل 
• 23 مرشوعا يف قطاع التعليم العايل

• 6 مشاريع يف قطاع السقي وتحلية املياه
• 4 مشاريع يف قطاع الصحة
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الرسوم اجلمركية: تدابير جديدة مدرجة في إطار قانون مالية 2018
تضمن قانون مالية 2018 سلسلة من التدابري الجمركية الجديدة همت بالخصوص تحديد طرق 
أداء الديون الجمركية مبا يف ذلك األداء االلكرتوين، و إعادة فرض رسوم االسترياد عىل الزبدة، وإعادة 
تصنيف بعض املخالفات و العقوبات، و إجراء تعديالت عىل الرضيبة عىل االستهالك الداخيل، واإلعفاء 

من الغرامات و الفوائد عن التأخري يف األداء املتعلقة مبتأخرات الرسوم الجمركية.

التـأهيــل و املصادقة
التـأهيــل

غري  والرضائب  الجامرك  مدونة  من  و183   5 الفصلني  مبقتىض 
رقم  قانون  مبثابة  الرشيف  بالظهري  عليها  املصادق  املبارشة، 
أكتوبر 1977(،  الصادر يف 25 من شوال 1397 )9   1-77-339
أو  بتغيري  الحكومة  تقوم  أن  وتتميمها، ميكن  تعديلها  تم  كام 
الرسوم  املضافة،  القيمة  الرضيبة عىل  باستثناء  استيفاء،  وقف 
الجمركية وغريها من الرضائب والرسوم املفروضة عىل الواردات 
والصادرات وكذا الرسوم الداخلية عىل االستهالك بناء عىل قانون 

إذن بإصدار، وذلك وفقا ألحكام الفصل 70 من الدستور.

قانون  الفصل 2 من مرشوع  البند I من  اإلطار، ينص  يف هذا 
املالية لسنة 2018، عىل تأهيل الحكومة التخاذ اإلجراءات التالية 

مبقتىض مراسيم وذلك خالل السنة املالية 2018:

• تغيري أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغريها من الرضائب 
الرسوم  وكذا  والصادرات،  الواردات  عىل  املفروضة  والرسوم 
الداخلية عىل االستهالك، باستثناء الرضيبة عىل القيمة املضافة؛

التي يعود  املنتجات  تتميم، كذلك مبراسيم، قوائم  أو  • تغيري 
اإلفريقية املستفيدة من  البلدان  أصلها ومصدرها إىل بعض 

اإلعفاء من رسم االسترياد وكذا قامئة الدول املذكورة..

املصـادقـة

الترشيعي  التأهيل  املتخذة مبوجب  املراسيم  أن تخضع  يجب 
املشار إليه أعاله، للمصادقة الربملانية عند انتهاء األجل املنصوص 
من   70 الفصل  ألحكام  طبقا  وذلك  التأهيل،  قانون  يف  عليه 

الدستور.

لذا، فإن البند II من املادة 2 من مرشوع قانون املالية لسنة 
2018، يرمي إىل املصادقة عىل :

• املرسوم رقم 633-17-2 الصادر يف 22 من محرم 1439 
)13 أكتوبر 2017( بتغيري مقدار رسم االسترياد املفروض 

عىل القمح اللني و مشتقاته، املتخذ عمال بأحكام املادة 
I-2 من قانون املالية رقم 16-73 للسنة املالية 2017.

•  املرسوم رقم 222-17-2 الصادر يف 19 من شعبان 1438 )16 
ماي 2017( بتغيري رسم االسترياد املفروض عىل القمح اللني و 
مشتقاته، املتخذ عمال بأحكام القانون رقم 17-19 الذي أذن 
مبوجبه للحكومة بتغيري رسم االسترياد املفروض عىل القمح 

اللني و مشتقاته مبقتىض مراسيم.

مدونة اجلمارك و الضرائب غير املباشرة 
مستوى  عىل  الجمركية  الديون  أداء  طرق  تحديد 

مدونة الجامرك )الفصل 95(.

ال تنص املقتضيات الحالية ملدونة الجامرك عىل طرق أداء الرسوم 
الجمركية و الرسوم و املكوس األخرى املستحقة عند االسترياد. 
لذلك يتم تطبيق مقتضيات املادة 20 من مدونة تحصيل الديون 
العمومية التي تنص عىل األداء إما نقدا أو بواسطة تسليم شيك 
أو عن طريق التحويل أو الدفع لفائدة حساب مفتوح يف اسم 
املحاسب املكلف بالتحصيل أو بأي وسيلة أخرى لألداء منصوص 

عليھا يف القوانني الجاري بھا العمل. 

وتطبيقا للمقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي للاملية ومن أجل 
تطويق املخاطر املرتبطة باملناولة اليدوية لألموال وتشجيع األداء 
الفصل 95 من  إلغاء مقتضيات  اقرتاح  تم  اإللكرتونية،  بالطرق 
مدونة الجامرك، و تعويضها مبقتضيات تنص عىل أن أداء الرسوم 
و املكوس  يجب أن يتم بأي وسيلة منصوص عليها يف القوانني 
الجاري بها العمل، مبا يف ذلك الطريقة اإللكرتونية، وحرص األداء 

نقدا يف العمليات الطارئة التي ليس لها أي طابع تجاري. 

املستوردة  املعدات  إلستهالك  عرض  تحديد رشوط 
)الفصل 134  الحر  الصناعي  املستودع  نظام  تحت 

املكرر أربع مرات(.

مدونة  من  مرات  أربع  املكرر   134 الفصل  مقتضيات  تنص 
قطعها  و  أجزاؤها  و  التجهيزات  و  املعدات  أن  عىل  الجامرك 
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املنفصلة املستوردة تحت نظام املستودع الصناعي الحر، التي 
فاقت مدة بقائها تحت هذا النظام ثالثني شهرا و تم استعاملها 
وضعها  ميكن   ،%75 حدود  يف  للتصدير  موجهة  سلع  إلنتاج 
لالستهالك مع تطبيق الرسوم الجمركية و باعتبار  قيمة هذه 
املعدات و التجهيزات يوم تسجيل الترصيح الخاص باالستهالك. 

غري أن املقتضيات السالفة الذكر مل تحدد رشوط وضع املعدات 
و التجهيزات التي مل يتم استعاملها إلنتاج سلع موجهة للتصدير 

يف حدود 75% لالستهالك. 

أن  التنصيص عىل  إىل  املقرتح  التعديل  يهدف  الصدد،  يف هذا 
يتم  أن  ميكن  لالستهالك  املعنية  التجهيزات  و  املعدات  وضع 
الفصل  الفقرة 2 من  كذلك طبقا للرشوط املنصوص عليها يف 
151 التي تنص عىل أن الرسوم الجمركية و الرسوم و املكوس 
تاريخ تسجيل ترصيح  املفروضة يف  تلك  املطبقة هي  األخرى 
االسترياد مع أداء الفائدة عن التأخري املنصوص عليها يف الفقرة 2 
من الفصل 93 من مدونة الجامرك، يف حالة عدم إيداع الرسوم 
تاريخ  من  ابتداء  الفائدة  هذه  وتستحق  املستحقة.  واملكوس 
تسجيل ترصيح االسترياد إىل غاية يوم التحصيل. والقيمة الواجب 
اعتبارها يف هذا الصدد هي قيمة املعدات واملنتجات املذكورة يف 

تاريخ تسجيل هذا الترصيح. 

متديد منح االستفادة من االمتيازات املرتبطة بوضع 
املعدات املستوردة تحت نظام القبول املؤقت التي 
تم استعاملها إلنتاج سلع موجهة للتصدير يف حدود 
75%  للمعدات املستوردة يف إطار مشاريع موضوع 
اتفاقيات استثامر مربمة مع الدولة و املشاريع املمولة 

بواسطة مساعدات مالية غري قابلة لإلرجاع.

يف  االقتصادية  األنظمة  إطار  يف  املستوردة  البضائع  عرض  يتم 
الجمرك لالستهالك باعتبار املكوس والرسوم وقيمة هذه البضائع 
يف  االقتصادية  األنظمة  تحت  الدخول  ترصيح  تسجيل  يوم 

الجمرك. 

الفقرة 2 املكرر  القاعدة، تنص مقتضيات  و استثناء من هذه 
املعدات  عرض  أن  عىل  الجامرك  مدونة  من   151 الفصل  من 
املستوردة تحت نظام القبول املؤقت، التي تم استعاملها إلنتاج 
تطبيق  مع  لالستهالك  للتصدير يف حدود %75،  موجهة  سلع 
تاريخ  يف  املعدات  هذه   قيمة  باعتبار   و  الجمركية  الرسوم 

تسجيل الترصيح الخاص بالعرض لالستهالك.

هذا  من  االستفادة  منح  متديد  إىل  املقرتح  التعديل  يهدف  و 
النظام االستثنايئ للمعدات املستوردة تحت نظام القبول املؤقت 

يف إطار اتفاقيات االستثامر املربمة مع الدولة أو املشاريع املمولة 
بواسطة مساعدات مالية غري قابلة لإلرجاع. 

متديد منح االستفادة من نظام التصدير املؤقت ألجل 
تحسني الصنع السلبي للبضائع املستوردة تحت نظام 

القبول املؤقت. 

متنح االستفادة من نظام التصدير املؤقت ألجل تحسني الصنع 
السلبي فقط للمنتجات و البضائع من أصل مغريب أو  التي تم 
عرضها لالستهالك أو املستوردة  تحت نظام املستودع الصناعي 
نظام  أو  الفعال  الصنع  لتحسني  املؤقت  القبول  نظام  أو  الحر 
التحويل تحت مراقبة الجمرك،و بالتايل تبقى البضائع املستوردة 
نظام  من  االستفادة  من  مستثناة  املؤقت  القبول  نظام  تحت 

التصدير املؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي.

و لإلشارة، فإنه يحدث يف بعض األحيان أن اآلالت و املعدات 
املستوردة تحت نظام القبول املؤقت تحتاج إلصالحات أو ضبط 
يف الخارج، فيضطر املتعامل الذي قام باستريادها إىل تصديرها 
نهائيا و إعادة استريادها من جديد، بعد إصالحها أو ضبطها، 
تحت نظام القبول املؤقت. عالوة عىل ذلك، و حينام يتعلق األمر 
مبعدات تم استريادها تحت نظام القبول املؤقت مع دفع أتاوة 
كل ثالثة أشهر، يضطر املتعامل إىل دفع هذه األتاوة من جديد 
عند إعادة استريادها دون أن تؤخذ بعني االعتبار تلك التي تم 

دفعها عند أول قبول مؤقت. 

و من أجل معالجة هذه الوضعية، تم اقرتاح متديد االستفادة من 
نظام التصدير املؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي للمنتجات و 

البضائع املستوردة تحت نظام القبول املؤقت. 

لإلعفاءات  شاملة  بقامئة  الجامرك  مدونة  تضمني 
الكلية أو الجزئية من رسم االسترياد املنصوص عليها 
يف نصوص خاصة ) الفصول 3 و 163 املكرر مرتني 
و163 املكرر ثالث مرات و 164 و 164 املكرر و166 

املكرر ثالث مرات(.

تطبيقا للمقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي للاملية، وبهدف 
إرساء مزيد من الشفافية التي تدعو إليها اتفاقية املنظمة العاملية 
الرؤيا  ووضوح  جهة،  من  املبادالت  بتسهيل  املتعلقة  للتجارة 
فيام يخص اإليرادات الجمركية من جهة أخرى، فإن االستثناءات 
التعريفية يجب أن تكون مدرجة يف مدونة الجامرك. ويهدف هذا 
التدبري بشكل ملموس إىل تضمني جميع االستثناءات التعريفية 

املمنوحة مبوجب نصوص خاصة. يف مدونة الجامرك. 
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الفصل 164 من مدونة  التدبري، تعديل  ويتطلب تحقيق هذا 
أنواع  لبعض  املمنوحة  اإلعفاءات  جميع  فيه  لتدرج  الجامرك 
العمليات وخلق فصل جديد )164 املكرر( يتم التنصيص فيه 

عىل اإلعفاءات الجزئية. 

و سيرتتب عىل تدوين جميع اإلعفاءات الكلية أو الجزئية من 
عىل  إحالة  كل  حذف  الجامرك،  مدونة  يف  واملكوس  الرسوم 
نصوص خاصة متنح اإلعفاءات عىل مستوى الفصول 3 و 163 

املكرر مرتني و 163 املكرر ثالث مرات و 166 املكرر مرتني.

تشديد العقوبة املطبقة عىل املخالفة املتعلقة برفض 
عىل  والتنصيص  الجامرك  أعوان  ألوامر  الخضوع 
الخاصة  الوثائق  تتعلق بعدم حفظ  مخالفة جديدة 

بالعمليات الجمركية )الفصول 284 و 285 و 294(

برفض  املتعلقة  املخالفة  املطبقة عىل  العقوبة  تشديد 
الخضوع ألوامر أعوان الجامرك

من أجل تقوية عمل اإلدارة يف ميدان محاربة التهريب وجعل 
تعديل  يهدف  ردعا،  أكرث  املجال  هذا  يف  الزجرية  املقتضيات 
عىل  املطبقة  العقوبة  تشديد  إىل  و294  و285   284 الفصول 
مخالفة رفض الخضوع ألوامر أعوان الجامرك من طرف سائقي 

وسائل النقل. 

من  كمخالفة  تصنيفها  سيتم  املخالفة  هذه  فإن  لذلك،  وتبعا 
الدرجة األوىل بدل اعتبارها مخالفة من الدرجة الثانية وستطبق 
عليها غرامة ترتاوح بني 80.000 و100.000 درهم بدل غرامة 

ترتاوح بني 3.000 و30.000 درهم.

حفظ  بعدم  تتعلق  جديدة  مخالفة  عىل  التنصيص 
الوثائق الخاصة بالعمليات الجمركية

يهذف التنصيص عىل مخالفة جديدة متعلقة بعدم حفظ الوثائق 
يف  عليه  املنصوص  لاللتزام  طبقا  الجمركية،  بالعمليات  الخاصة 
الذين  األشخاص  إجبار  إىل  الجامرك،  مدونة  من   2°-42 الفصل 
االلتزام خصوصا  هذا  احرتام  الجمرك عىل  يف  بالترصيح  يقومون 
املساطر  املادي عن  الطابع  نزع  املسجل يف مسلسل  التقدم  مع 
الجمركية الذي انخرطت فيه اإلدارة. كام أن الحرص عىل احرتام 

هذا االلتزام، سيمكن من تسهيل عمليات املراقبة الجمركية.

و يهدف هذا التدبري الجديد كذلك إىل املحافظة عىل حقوق 
املستفيدين من العمليات املنجزة و تحديد املسؤوليات لحسن 

تنفيذ القانون.

مدونة  من   285 و   284 الفصلني  مقتضيات  تعديل  تم  هكذا،  و 
الجامرك للتنصيص وزجر هذه املخالفة كمخالفة من الدرجة األوىل.

تعريفة الرسوم اجلمركية: استئناف استيفاء 
رسم االستيراد املطبق على مادة الزبدة

مبوجب املرسوم رقم 1220-07-2 الصادر يف 25 من شوال 1428 
)6 نونرب 2007(، تم وقف استيفاء رسم االسترياد املطبق عىل 
مادة الزبدة و ذلك بهدف تأمني متوين كاف للسوق من هذه 
املادة تبعا الرتفاع األسعار العاملية للمنتجات الحليبية يف تلك 

الفرتة.

وأخدا بعني االعتبار انخفاض األسعار العاملية للمنتجات الحليبية، 
مادة  عىل  املطبق  االسترياد  رسم  تحصيل  استئناف  اقرتاح  تم 
تم  املغريب،  باملستهلك  الرضر  إلحاق  ولتفادي  أنه  الزبدة. غري 
تطبيق رسم استرياد أدىن بنسبة 2,5% عوض 25% الواردة يف 

تعريفة رسوم االسترياد. 

الضريبة الداخلية على االستهالك
الداخلية عىل االستهالك  إدراج اإلعفاء من الرضيبة 
)Fo n°2( والفحم  الثقيلة  وال  الفيول  لفائدة 
الحجري و الفحم املجمر )كوك(، املعد إلنتاج الطاقة 
الكهربائية يف الظهري الرشيف مبثابـــة قانــون رقم 
بعض  عىل  املطبقة  للمقادير  املحدد   1.77.340
البضائع واملصوغات املفروضة عليها رضيبة االستهالك 

الداخيل 

اإلعفاء  تضمني  اقرتاح  تم  الشفافية،  من  مزيد  إرساء  بهدف 
من الرضيبة الداخلية عىل االستهالك التي تستفيد منها بعض 
املحروقات املعدة إلنتاج الطاقة الكهربائية التي تفوق قوتها 
10 ميغاواط يف الجدول )ت( من الفصل 9 من الظهري الرشيف 
مبثابـــة  قانــون  رقم  1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 
أكتوبر 1977( بتحديد املقادير املطبقة عىل البضائع واملصوغات 
املقتضيات  وكذا  الداخيل  االستهالك  رضيبة  عليها  املفروضة 
الطبيعي  الغاز  بأن  علام  واملصوغات،  البضائع  بهذه  الخاصة 

يستفيد من هذا اإلعفاء بغض النظر عن مجال استعامله.

لفائدة  االستثنائي  الضريبي  النظام  متديد 
أغذية األسماك

املالية  للسنة  املالية  قانون  من   II-7 املادة  ملقتضيات  تطبيقا 
2016، استفادت أغذية األسامك املصنفة بالبند التعريفي رقم 
23.09.90.90.82 من تطبيق رسم االسترياد األدىن بنسبة %2,5 
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وذلك ملدة سنتني ابتداء من فاتح يناير 2016 و يف حدود حصة 

كمية قدرها 25.000 طن سنويا. 

و يهدف هذا التدبري إىل حث الطلب الداخيل عىل هذا النوع 

من األغذية لتنمية قطاع تربية األسامك، حيث يعترب توفر هذا 

املدخل بأمثنة تنافسية أساسيا لتنمية مشاريع تربية األسامك. 

و من أجل تحسني تنافسية وجاذبية قطاع تربية األسامك، تم 

متديد هذا التدبري ملدة ست سنوات إضافية ابتداء من فاتح يناير 

2018 يف حدود كمية قدرها 15.000 طن سنويا. 

تسوية متأخرات الزيادات والغرامات وغرامات 
املستحقة  واملكوس  بالرسوم  املتعلقة  التأخير 

إلدارة اجلمارك والضرائب غبر املباشرة.
يف إطار الجهود املبذولة لتحسني عمليات تحصيل املداخيل الجمركية 
وتطهري وضعية امللزمني إزاء اإلدارة، تم إدراج مقتىض يرمي إىل إعفاء 
املتعلقة  التأخري  الغرامات وغرامات  الزيادات و  أداء  امللزمني من 
بالرسوم واملكوس املستحقة إلدارة الجامرك والرضائب غرب املباشـرة 
بأداء  املعنيني  امللزمني  قيام  وذلك رشيطة  يناير 2016  فاتح  قبل 

متأخرات الرسوم واملكوس تلقائيا قبل فاتح يناير 2019.

املصدر: إدارة اجلمارك والضرائب غير املباشرة

https://www.finances.gov.ma/ArMa
ركن »قانون املالية وامليزانية«
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قانون املالية لسنة 2018 : طابع اجتماعي واضح وملموس
أوىل قانون املالية  لسنة 2018، عناية خاصة للشق االجتامعي،  من خالل إعطاء األولوية  لدعم 
القطاعات االجتامعية، فقطاع التعليم ارتفعت ميزانيته ب 9% ليصل إىل 59.29 مليار درهم و كذلك 
الحال بالنسبة لقطاع الصحة الذي وصلت ميزانيته 14.79 مليار درهم محققا بذلك ارتفاعا بسبة 
3.47 مقارنة بسنة 2017. و تسعى الحكومة من خالل العديد من اإلجراءات اىل  تقليص  الفوارق 

االجتامعية واملجالية مع إيالء اهتامم خاص بالعامل القروي. 

وعيا منها برضورة مواجهة التحديات االجتامعية، وانسجاما مع 
التوجيهات امللكية السامية يف هذا الشأن ، وضعت الحكومة  
كأحد أهم محاور برنامجها  تعزيز التنمية البرشية والتامسك 
االجتامعي و املجايل، من أجل تقليص نسبة الفقر والهشاشة 
مع إيالء أهمية خاصة  للتعليم  والتكوين  والصحة و تقليص 
التامسك  عىل  واملحافظة  واملجالية  االجتامعية  الفوارق 

االجتامعي واألرسي.

تنفيذ  واالبتكار:  البحث  وتعزيز  التعليم  إصالح 
الرؤية االستراتيجية 2030-2015

رغم أهمية املوارد املخصصة لقطاع التعليم والتكوين، والتي 
تشكل نسبة تناهز 6% من الناتج الداخيل االجاميل و%21,6 
يواجه  القطاع  الزال   ،2017 سنة  برسم  العامة  امليزانية  من 
والجودة  باملساواة  املتعلقة  تلك  أهمها  عديدة  تحديات 
هكذا،  التعلم.  مستوى  عىل  النتائج  من  والرفع  واملردودية 
املتعلقة  تلك  السيام  السامية،  امللكية  للتوجيهات  وتنفيذا 
التفعيل  الحكومة  تواصل  والتكوين،  الرتبية  منظومة  بإصالح 

التدريجي للرؤية االسرتاتيجية 2030-2015 .

الرتبية الوطنية ومحاربة األمية

خالل  تحسن  تسجيل  تم   ،2030-2015 رؤية  تفعيل  منذ 
فان  هكذا،  و  الرتبوية.  املنظومة  ملؤرشات  األخرية  السنوات 
نسب التمدرس الخاصة عرفت تطورا باألسالك  الثالثة حيث 
بالنسبة  و%85,2  لالبتدايئ  بالنسبة   %97,4 من  انتقلت 
خالل  التأهييل  للثانوي  بالنسبة  و%65,3  اإلعدادي  للثانوي 
و%66,6  و%87,6   %99,1 إىل   2016-2015 الدرايس  املوسم 
أما  التوايل.  عىل   2017-2016 الدرايس  املوسم  برسم 
موسمي  تراجعا خالل  عرفت  فقد  املدريس،  الهدر  نسبة 
انتقلت من 1,92% إىل  2015-2016 و 2016-2017، حيث 
بالنسبة   %10,2 إىل   %10,8 ومن  لالبتدايئ  بالنسبة   %1,2
للثانوي  بالنسبة   %9,6 إىل   %11,5 ومن  اإلعدادي  للثانوي 
أيضا  هي  عرفت  األويل  بالتعليم  التمدرس  نسبة  التأهييل. 
تطورا إيجابيا، حيث انتقلت من 45,3% خالل املوسم الدرايس 

مسجلة   ،2017-2016 موسم  49,5% خالل  إىل   2016-2015
ارتفاعا ب 4,2 نقطة. أما بالنسبة للفتيات فقد ارتفعت ب4,1 

نقطة حيث انتقلت هذه النسبة من 40,9% إىل %45. 

وبالرغم من تحسن املؤرشات الرتبوية، فإن القطاع الزال يواجه 
تحديات كربى، ويتعلق األمر بتعميم التمدرس وتقليص نسبة 
الهدر املدريس وتعميم التعليم األويل، خصوصا بالعامل القروي 

وكذا تحسني تحصيل املتمدرسني.

وهكذا ستواصل الحكومة الجهود الرامية  لتحسني املؤرشات 
الرتبوية وذلك من خالل تعزيز العديد من اإلجراءات.

يف  املبذولة  للجهود  فباإلضافة  االجتامعي،  الدعم  مجال  يف 
تواصل  محفظة،  مليون  امللكية  واملبادرة  تيسري  برنامج  إطار 
الحكومة مجهوداتها يف إطار عمليات أخرى للدعم االجتامعي 
تناهز  بتكلفة  والداخليات  املدرسية  باملطاعم  األمر  ويتعلق 
1,2 مليار درهم. وقد انتقل عدد املستفيدين من الداخليات 
إىل   2016-2015 الدراسية  السنة  خالل  تلميذ   108.749 من 
ليصل   2017-2016 الدراسية  السنة  خالل  تلميذ   113.429
بالنسبة  أما   .2018-2017 موسم  خالل  تلميذ   158.528 إىل 
الدخول  خالل  املستفيدين  عدد  فسيصل  املدرسية  للمطاعم 

املدريس 2017-2018 ما يناهز 1.25 مليون تلميذ.

شبكة  توسيع  سيتواصل  املدريس،  العرض  تطوير  يخص  فيام 
خالل   10.915 إىل  عددها  يصل  التي  التعليمية  املؤسسات 
ابتدائية  السنة الدراسية 2017-2018 مبا فيها 7.728 مدرسة 
و1.205  إعدادية  ثانوية  و1.982  جامعاتية(  مدرسة   116(
ثانوية تأهيلية، بزيادة 55 مؤسسة تعليمية جديدة و1.948 

حجرة دراسية.

قامت  التدريس،  لهيئة  وتعزيزا  الالمركزية،  تعزيز  إطار  ويف 
للتوظيف  بعمليتني  والتكوين  للرتبية  الجهوية  األكادمييات 
املوسمني  برسم  مدرس   35.000 شملت  عقود  مبوجب 
من  الحد  بغية  وذلك  و2018-2017   2017-2016 الدراسيني 

ظاهرة االكتظاظ واألقسام املشرتكة.  
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للمؤسسات  والداخيل  الخارجي  الفضاء  لتأهيل  بالنسبة 
عمل  وظروف  التالميذ  استقبال  ظروف  عرفت  التعليمية،  
تحسنا   2018-2017 املدريس  الدخول  خالل  التدريس  هيئة 
داخلية  و799  تعليمية  مؤسسة   9.917 تأهيل  عرب  خصوصا 
وتجديد األثاث املدريس )ما يقارب 13.345 طاولة و146.000 

سبورة لفائدة 13.500 مؤسسة(. 

التعليم  جودة  من  الرفع  عىل  أيضا  الحكومة  عملت  وأخريا 
للمسالك  بالنسبة  العرض  توسيع  خالل  من  وذلك  والتكوين 
الدولية للباكالوريا ودمج التكوين املهني يف التعليم العام مع 

مواكبة تتبع نظام توجيه مالئم. 

النظامية،  الرتبية غري  املبذولة يف مجال  املجهودات  إطار  ويف 
بلغ العدد اإلجاميل للمستفيدين 62.900 خالل السنة الدراسية 
عن  واالنقطاع  التمدرس  عدم  محاربة  إطار  يف   2018-2017

الدراسة بالنسبة لألطفال.

عىل  أساسا   2018 سنة  خالل  الحكومة  عمل  برنامج  ويرتكز 
تحسني ظروف االستقبال وتعزيز العرض املدريس عن طريق بناء 
141 مؤسسة تعليمية جديدة وتأهيل البنيات التحتية وتجهيز 
املؤسسات التعليمية وكذا مواصلة تعزيز هيئة التدريس عرب 
عملية توظيف مبوجب عقود ستشمل 20.000 مدرس برسم 
املوسم الدرايس 2018-2019 والذين سيستفيدون من عملية 
تشجيع  الحكومة  ستواصل  كام  أشهر.  تسعة  ملدة  تدريب 
وترسيع  املرجعي  إطاره  تفعيل  طريق  عن  األويل  التعليم 
وترية تعميمه من أجل بلوغ نسبة صافية للتمدرس تصل إىل 
52% خالل املوسم الدرايس 2017-2018 مقابل 49.5% خالل 
املوسم 2016-2017. كام ستعمل عىل مواصلة توسيع وتغطية 
لبلوغ   املهنية  الباكالوريا  إحداث شعب  عرب  األقاليم  مختلف 
املسالك  وتطوير   %100 قدرها  بزيادة  أي  تلميذا،   28.000
بها  املسجلني  التالميذ  عدد  ليبلغ  املغربية  للبكالوريا  الدولية 
أخرى،  ومن جهة   .%83.8 قدرها  بزيادة  أي  تلميذ،   63.748
محاربة  يف  املغرب  يواجهه  الذي  التحدي  بحجم  منها  ووعيا 
األمية ، تلتزم الحكومة بخفض معدل األمية من 30% إىل %20 

يف أفق 2021، ليصل إىل 10% يف أفق سنة 2026.

التعليم العايل

للرتبية والتكوين،  الوطنية  املنظومة  باقي مكونات  عىل غرار 
قامت الحكومة برتجمة التوجهات األساسية للرؤية االسرتاتيجية 
العايل  التعليم  قطاع  عمل  خطة  إىل   ،2030-2015 لإلصالح 

والبحث العلمي، برسم نفس الفرتة. 

و يف هذا السياق، سوف تعمل الحكومة خالل املوسم الدرايس 
مؤسسات  وتجهيز  بناء  أشغال  مواصلة  عىل   2018-2017
جديدة وكذا الرفع من نسبة التسجيل ب 20% يف املؤسسات 
الجامعية ذات االستقطاب املحدود والرفع من نسبة املسجلني 

عىل مستوى الشعب املمهننة ب 10% يف املؤسسات الجامعية 
تأهيل  إعادة  مرشوع  واستكامل  املفتوح  االستقطاب  ذات 
مدارس املهندسني والرفع من معدل التأطري داخل املؤسسات 

الجامعية. كام سيتم الحرص عىل تعزيز مهام التقييم.

وستعمل الحكومة أيضا عىل الرفع من عدد املمنوحني الجدد 
ب30.000 ليصل العدد اإلجاميل ل 360.000 طالب برسم سنة 
2017-2018، مقابل 330.000 برسم سنة 2016-2017، والرفع 
 2018-2017 لسنة  الجامعية  لألحياء  اإليوائية  الطاقة  من 
بافتتاح  وذلك  رسير،   68.027 إىل  للوصول  رسير  ب9.140 
وأكادير  وآسفي  الناضور  من  بكل  جديدة  جامعية  أحياء   4
ووجدة  بالراشيدية  جامعية  أحياء  ثالث  وتوسعة  ومكناس 

ومكناس وإطالق أشغال بناء حي جامعي بالحسيمة. 

التكوين املهني

انطالقا من أهداف الرؤية االسرتاتيجية 2015-2030 ويف إطار 
مواصلة جهود الدولة الرامية إىل تطوير نظام التكوين املهني، 
أهداف  تنفيذ  مبواصلة  الخصوص،  عىل   ،2018 سنة  ستتميز 
وتوجيهات االسرتاتيجية الوطنية للتكوين املهني يف أفق 2021 

من خالل  مجموعة من اإلجراءات .

فعىل مستوى تحسني الجانب التنظيمي، ستتم املصادقة عىل 
إىل  يهدف  الذي  املستمر  بالتكوين  املتعلق  القانون  مرشوع 
توسيع نطاق املستفيدين من هذا التكوين وكذا تحديث إطار 

تدبري آلياته؛

والخاص، سيتم  العام  القطاعني  بني  الرشاكة  أما عىل مستوى 
السيارات  مهن  يف  التكوين  معهد  تجهيز  أشغال  من  االنتهاء 
بطنجة وكذا تجهيز معهد التكوين يف مهن الطاقات املتجددة 
والنجاعة الطاقية بورزازات. كام سيتم مواصلة مرشوع توسيع 
معهد التكوين يف مهن السيارات يف القنيطرة ملواكبة مرشوع 

PSA Peugeot Citroën يف مجال املوارد البرشية؛

عدد  من  الرفع  سيتم  التكوين،  عرض  لتوسيع  وبالنسبة 
إىل 587.700 يف سنة  ليصل  املهني  التكوين  من  املستفيدين 
بسنة  مقارنة   %17,1 قدرها  بزيادة   2018-2017
2016-2017 وكذا مواصلة برامج التكوين بالتدرج عن طريق 
تكوين 55.334 مستفيدا مقابل 30.457 مستفيدا برسم السنة 

الدراسية 2017-2016.

وفيام يخص الدعم االجتامعي، ستعمل الحكومة عىل مواصلة 
الخاصة  املهني  التكوين  ملؤسسات  الدولة  دعم  برامج 
 8.930 تكوين  تكاليف  يف  املساهمة  خالل  من  املعتمدة 
متدربا مستفيدا برسم سنة 2017-2018 مقابل 7.180 متدربا 

سنة 2016-2017 وكذا رصف منح ملتدريب التكوين املهني.
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تعزيز البحث واالبتكار

املجمعات  ومواكبة  متويل  مواصلة   2018 سنة  ستعرف 
مجمعني  الختيار  مشاريع  طلب  وإطالق  املصنفة  الصناعية 
صناعيني جدد يف الصناعة والتكنولوجيا. و ستعرف سنة 2018 
وكذا  االبتكار  حي  لتصميم  املرتقبة  املكونات  إحداث  أيضا 

إطالق االستثامرات املتعلقة به.

إنعاش التشغيل
مجال  يف   2018 سنة  برسم  الحكومة  عمل  برنامج  يتمحور 
التشغيل أساسا عىل اعتامد وتنفيذ املخطط الوطني للنهوض 
دعم  تهم  أساسية  رافعات   5 حول  يرتكز  والذي  بالتشغيل 
خلق مناصب الشغل، ومالءمة منظومة الرتبية والتكوين مع 
للتشغيل  النشيطة  الربامج  وتكثيف  الشغل،  سوق  متطلبات 
وتطوير  الشغل  سوق  اشتغال  تحسني  وكذا  الوساطة،  ودعم 

ظروف العمل، فضال عن دعم البعد الجهوي يف التشغيل.

توسيع التغطية الصحية األساسية وحتسني الولوج 
إلى اخلدمات الصحية

الجهود  الحكومة بدعم  تلتزم  الصحية،  املنظومة  قصد تعزيز 
املالية  االعتامدات  رفع  خالل  من  الصحة  وزارة  تبذلها  التي 
املخصصة لهذا القطاع. حيث، ارتفعت امليزانية املخصصة لهذا 
القطاع ما بني 2008 و2017 من 8,14 مليار درهم إىل 14,3 
ملواكبة  املرصدة  االعتامدات  ذلك،  إىل  وتضاف  درهم.  مليار 
تفعيل نظام املساعدة الطبية وكذا منح دول مجلس التعاون 

الخليجي لتمويل مشاريع بناء املراكز االستشفائية الجامعية.

للفرتة  للصحة  القطاعية  االسرتاتيجية  مرشوع  ويندرج 
التنمية  أهداف  لبلوغ  اململكة  التزام  إطار  يف   2021-2017
محاور  ثالثة  حول  وتتمحور   .2030 سنة  أفق  يف  املستدامة 
ترسيخ  يهم  األول  املحور  ومندمجة.  متكاملة  اسرتاتيجية 
املكتسبات ملختلف االسرتاتيجيات واإلصالحات التي تم تبنيها، 
للعالجات  الولوج  وتحسني  الشاملة،  الصحية  التغطية  خاصة 
وإصالح منظومة الصحة العمومية. ويهدف هذا املحور، من 
جهة، إىل توسيع التغطية الصحية األساسية لتشمل املستقلني، 
وأصحاب املهن الحرة باإلضافة إىل ذوي حقوقهم )بلوغ تغطية 
تفوق 90% من الساكنة(، ومن جهة أخرى، تحسني والولوج إىل 
العالجات املقدمة من طرف املستشفيات ومؤسسات العالجات 
الجيدة  التمويل والحكامة  األولية، وذلك عن طريق  الصحية 
لنظام املساعدة الطبية راميد، وتحسني الولوج لألدوية باإلضافة 
إىل تجهيز املراكز الصحية بالتجهيزات الالزمة، وترسيخ خدمات 
للمختربات  الدعم  تقديم  مع  الحدود  عىل  الصحية  املراقبة 
املرجعية يف مجال الصحة العمومية. أما املحور الثاين فيتعلق 
خدمات  تقديم  إىل  يهدف  الذي  »خدمايت«  برنامج  بتكريس 

معلوماتية وتوجيه املواطنني عرب الهاتف واالنرتنيت من أجل 
تحسني ظروف وجودة االستقبال باملستشفيات العمومية. أما 

املحور الثالث فيهدف تعبئة املوارد البرشية.

الصحية  االسرتاتيجية  تنفيذ  إطار  يف  الحكومة،  وستسعى 
من  تحقق  ما  ترسيخ  إىل   ،2021-2017 للفرتة  الجديدة 
موزع  و  جودة  ذو  صحي  عرض  توفري  خالل  من  مكتسبات 
إنجازها  ااملتوقع  الرئيسية  اإلجراءات  وتعمل  عادلة.  بطريقة 

برسم 2018 عىل:

االتفاقيات  يف  املتضمنة  االستثامر  مشاريع  تنفيذ  مواصلة   •
املوقعة بحضور جاللة امللك والتي تهدف إىل تنمية مختلف 
وطنجة  ومراكش  البيضاء  والدار  )الرباط  اململكة  مدن 

والحسيمة والعيون وتطوان ، ...(؛

والتجهيزات  التحتية  البنيات  تأهيل  برنامج  تنفيذ  استمرار   •
الصحية مع مواكبة تعميم نظام املساعدة الطبية؛

• تعزيز توفري الرعاية الصحية وتحسني الولوج إىل العالجات 
وإنهاء  الجامعية  املستشفيات  وتأهيل  توسيع  خالل  من 
العمليات املدرجة يف إطار »برنامج املغرب الصحة3« وكذا 

بناء وإعادة بناء وتأهيل املستشفيات اإلقليمية؛

التكفل  لتحسني  الطبية  واألجهزة  األدوية  وتوفري  تعزيز   •
نظام  من  للمستفيدين  خاصة  السارية،  غري  باألمراض 

املساعدة الطبية؛

• دعم مختلف الربامج الصحية: الصحة اإلنجابية وصحة األم 
والطفل والشاب و االسرتاتيجية املتنقلة ودعم برنامج الصحة 
القروية واليقظة الصحية والوقاية من األمراض ومكافحتها 
االحتياجات  ذوي  لألشخاص  خدمات  تقديم  إىل  باإلضافة 

الخاصة)املسنني وذوي اإلعاقة(؛

بني  التفاوتات  تقليص  عرب  البرشية  املوارد  تدبري  تحسني   •
الجهات والفوارق املجالية من حيث التأطري الطبي والشبه 

الطبي وتعزيز املوارد البرشية؛

مايل  منصب   4.000 إحداث   2018 سنة  ستعرف  وهكذا 
لتعزيز املوارد البرشية للقطاع وذلك لضامن تشغيل املؤسسات 
عىل  اإلحالة  عن  الناتج  الخصاص  ولسد  املكتملة،  الصحية 
التقاعد مع ضامن توفري املوارد البرشية ملؤسسات العالجات 
املوارد  نقص  بسبب  أبوابها  اغلقت  التي  األولية  الصحية 

البرشية.

تسهيل الولوج إلى السكن الالئق
جعل الربنامج الحكومي من بني أهدافه إنتاج 800.000 وحدة 
سكنية يف أفق سنة 2021 وذلك بهدف تخفيض العجز املسجل 
مقابل400.000 وحدة حاليا.  إىل 200.000 وحدة  السكن  يف 
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ويشكل هذا الهدف استمرارية للجهود التي تبذلها الدولة يف 
املنتوجات  و  العمومية  السياسات  املجال، حيث مكنت  هذا 
 840.000 من  السكني  العجز  تقليص  من  املحدثة  السكنية 
متت  وقد  حاليا.  وحدة   400.000 إىل   2011 سنة  وحدة 
االستجابة إلشكالية تقليص العجز يف السكن من خالل القضاء 
عىل السكن غري الالئق وتحسني إطار عيش األرس املعوزة و كذا 

تنويع العرض السكني إلرضاء كافة الرشائح االجتامعية.

باإلضافة إىل ذلك، ومنذ تبني سياسة املدينة سنة 2013 وإىل 
بتكلفة  اتفاقية   145 عىل  التوقيع  تم   ،2017 غشت  حدود 
الدولة يف متويلها  تساهم  مليار درهم  تناهز 56,32  إجاملية 
وتتنوع   .%26 يناهز  ما  أي  درهم،  مليار   14,61 بحوايل 
تهيئة  و  الطرق  وإنجاز  الحرضي  التأهيل  بني  املشاريع  هذه 
السوسيو- التجهيزات  وإنجاز  الخرضاء  والفضاءات  الساحات 

ثقافية للقرب والربط بني املدن املجاورة.

وتعزيز  واالجتماعية  الترابية  الفوارق  من  احلد 
التماسك االجتماعي ومحاربة الفقر

تنفيذ  ترسيع  عىل   ،2018 سنة  خالل  الحكومة،  ستحرص 
الربنامج املليك لتقليص الفوارق االجتامعية والرتابية يف الوسط 
الوطنية  املبادرة  وبرامج  عمليات  تنفيذ  ومواصلة  القروي 
للتنمية البرشية وكذا العمليات والربامج التي يتم متويلها يف 

إطار صندوق دعم التامسك االجتامعي.

ومن أجل ضامن فعالية الدعم املبارش لفائدة الطبقات الفقرية 
والهشة، ستعمل الحكومة عىل وضع قاعدة معطيات موحدة 
للسكان، ويتعلق األمر مبرشوع تطوير السجل الوطني للسكان 
باعتامد رقم وحيد للتعريف وسجل اجتامعي موحد سيكون 

مدخال لتسجيل األفراد واألرس يف مختلف الربامج االجتامعية.

الفوارق  لتقليص  املليك  الربنامج  تفعيل  ترسيع 
املجالية واالجتامعية بالعامل القروي

طبقا التوجيهات امللكية السامية، قامت الحكومة خالل سنة 
2015 بإعداد برنامج لتقليص الفوارق املجالية واالجتامعية يف 

العامل القروي.

املسجلة  املشاريع  إنجاز  يتطلبه  الذي  املايل  الغالف  يقدر 
درهم.  مليار   8,31 ب   2017 لسنة  العمل  برنامج  إطار  يف 
درهم  مليون   348 بتعبئة  الربنامج  هذا  يف  الرشوع  تم  وقد 
غشت   10 بتاريخ  املشاريع  بإنجاز  املكلفة  الوحدات  لفائدة 
2017 وإعداد شطر ثاين مببلغ 797 مليون درهم. كام تواصل 
الحكومة تنفيذ برامج الكهربة القروية وبرامج التزويد باملياه 
الصالحة للرشب وكذا برامج الطرق القروية الرامية إىل الحد 

من النقص الذي يعاين منه سكان املناطق القروية والجبلية.

• برنامج الكهربة القروية الشاملة 

نهاية   %18 من  لينتقل  القروية  الكهربة  معدل  تحسني  تم 
سنة 1995 إىل 99,43% بنهاية سنة 2016. وقد بلغت قيمة 
االستثامرات املنجزة عند متم سنة 2016 حوايل 23.100 مليون 
درهم. كام بلغ معدل الكهربة القروية 99,47% سنة 2017. 
ويهم برنامج الكهربة القروية يف الفرتة املمتدة ما بني سنتي 
مام  أرسة،   52.470 تضم  قرية   2.100 كهربة  و2019   2017
سيمكن من رفع معدل الكهربة القروية إىل 99,93% بحلول 

سنة 2019.

لفائدة  للرشب  الصالح  باملاء  الجامعي  التزويد  برنامج   •
الساكنة القروية 

بلغت نسبة الولوج إىل املاء الصالح للرشب يف العامل القروي 
96% يف نهاية 2016 مقابل 95% يف نهاية سنة 2015. ومتيزت 
سنة 2017 مبواصلة هذا الربنامج من خالل دعم من ميزانية 
الوطني  املكتب  لفائدة  درهم  مليون   150 بقيمة  الدولة 
للكهرباء واملاء الصالح للرشب وذلك بهدف بلوغ نسبة الولوج 

تصل إىل %96,5. 

• الربنامج الوطني الثاين للطرق القروية  

 15.560 من   )%96( كلم   15.028 إنجاز  تم  االطار،  هذا  يف 
 %79,3 إىل  للطرق  الولوج  معدل  املستهدفة. كام وصل  كلم 
وسيصل تقريبا إىل النسبة املستهدفة البالغة 80% بعد االنتهاء 
الساكنة  عدد  وبلغ  اإلنجاز.  قيد  توجد  التي  العمليات  من 
القروية املستفيدة 2,974 مليون نسمة، من مجموع الساكنة 

املستهدفة الذي يقدر ب 3 ماليني نسمة.

مواصلة تنفيذ املبادرة الوطنية للتنمية البرشية
البرشية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  من  الثانية  املرحلة  متيزت 
برنامج  واعتامد  األربعة،  بربامجها  باالحتفاظ   ،)2015-2011(
ساكنة  لفائدة  الرتايب«  ل»التأهيل  مخصص  جديد  طموح 

املناطق الجبلية. 

ومكن تنفيذ املبادرة الوطنية للتنمية البرشية من خالل برامجها 
يناهز44.477  ما  إنجاز  من   ،2016-2005 الفرتة  يف  األربع 
نشاطا   و12.777  للدخل  مدرا  مرشوعا   8.800 منها  مرشوعا 
باستثامر إجاميل بلغ 34,5 مليار درهم، ساهمت فيه املبادرة ب 
20,74 مليار درهم، أي بأثر رافع يبلغ 40%. أما العدد اإلجاميل 

للمستفيدين من هذه املشاريع فقد بلغ 10,4 مليون شخص.

دعم  صندوق  إطار  يف  املمولة  األنشطة  مواصلة 
التامسك االجتامعي

ساهم صندوق دعم التامسك االجتامعي و الذي تبلغ مداخيله، 
إىل غاية منتصف سنة 2017، 9,47 مليار درهم يف متويل أربعة 

برامج أساسية:
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• برنامج نظام املساعدة الطبية )راميد(

إىل غاية نهاية شهر غشت 2017، مكن تعميم نظام املساعدة 
يناهز  ما  تسجيل  من  الوطني،  الرتاب  مجموع  عىل  الطبية 
 4,6 )تسجيل  النساء  من   %52 منهم  مستفيد  مليون   11,46
مليون أرسة( مام يفوق التوقعات بخصوص الفئة املستهدفة 

من هذا النظام.

•  برنامج تيسري

 2018-2017 الدراسية  السنة  خالل  املستفيدين  عدد  سيبلغ 
حوايل 736.380 تلميذا )منهم 46% تلميذة مستفيدة( عوض 
يف  و   .2017-2016 الدراسية  السنة  خالل  تلميذا   716.350
سنويا  يتم  االجتامعي«  التامسك  دعم  »صندوق  موارد  إطار 

رصد مبلغ قدره 500 مليون درهم لفائدة هذا الربنامج.

• املبادرة امللكية )مليون محفظة(

 2018-2017 الدراسية  السنة  املستفيدين خالل  عدد  سيصل 
تلميذة( عوض 4,02  )منهم 47%  تلميذ  مليون  حوايل 4,26 

تلميذ برسم السنة الدراسية 2017-2016.

• برنامج دعم األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

تتضمن اإلنجازات املحققة إىل متم شهر يونيو 2017، يف إطار 
الربامج املدعمة من صندوق دعم التامسك االجتامعي لفائدة 

األشخاص يف وضعية إعاقة:

• منح إعانات تقنية و معدات تقوميية و طبية لفائدة 7.800 
شخص منهم 3.200 مستفيدة )11,67 مليون درهم(؛

لفائدة  إعاقة  وضعية  يف  األطفال  متدرس  ظروف  تحسني   •
10.927 منهم 4.000 فتاة )110,37 مليون درهم(؛

جدا  الصغرية  واملقاوالت  للدخل  املدرة  األنشطة  تشجيع   •
 20,78( مستفيدة   158 بينهم  من  مستفيد   479 لفائدة 

مليون درهم(.

• برنامج الدعم املبارش للنساء األرامل يف وضعية هشة بحيث 
مكن هذا الربنامج، إىل غاية 04 غشت2017، من استفادة 
مبلغ  دفع  تم  الربنامج،  هذا  انطالقة  ومنذ  أرملة.   72.662
للتقاعد  الوطني  الصندوق  لفائدة  درهم  مليون   815,3
مليون   334,3 )منها  الربنامج  هذا  بتدبري  املكلف  والتأمني 

درهم تم رصدها إىل نهاية شهر شتنرب من سنة 2017(.

صندوق التكافل العائيل

منذ انطالقة صندوق التكافل العائيل سنة 2011 وحتى نهاية ماي 
2017، نفذ هذا الصندوق 14.760 قرارا قضائيا بغالف مايل قدره 

الهيئة  بصفته  والتدبري  اإليداع  مليون درهم عرب صندوق   150
املسؤولة عن تدبري االعتامدات املتعلقة بعمليات الصندوق.

تعزيز االقتصاد االجتامعي 

النسيج  تنمية  من  املجال  هذا  يف  املبذولة  الجهود  مكنت 
تعاونية   5.000 مقابل  تعاونية،   16.000 من  املكون  التعاوين 
املتعلق   16-112 رقم  القانون  دخول  مكن  كام   .2004 سنة 
بالتعاونيات حيز التنفيذ سنة 2016، من إعطاء دفعة جديدة 
لهذا القطاع كام يدل عىل ذلك عدد طلبات إحداث التعاونيات 
ومن   .2017 يوليوز  شهر  متم  عند  طلب   11.000 بلغ  الذي 
جهة أخرى، بلغ عند متم يوليو 2017، عدد الجمعيات التي 
تنشط يف مجال االقتصاد االجتامعي، 120.000 جمعية مقابل 

45.000 سنة 2009. 

وستتسم سنة 2018 عىل الخصوص بتنظيم النسخة السابعة 
الوطنية  املناظرة  وكذا  االجتامعي  لالقتصاد  الوطني  للمعرض 
انطلقت  التي  املشاريع  يف  واملساهمة  االجتامعي  لالقتصاد 
الرشاكة  اتفاقات  وتنفيذ  الوصاية  تحت  الهيئات  مع  برشاكة 
للتنمية  الجهوية  بالخطة  النهوض  برنامج  بتنفيذ  املتعلقة 
واالقتصاد االجتامعي لجهة الرباط-سال–القنيطرة مع الهيئات 

تحت الوصاية.

الربنامج الثاين ملؤسسة تحدي األلفية

الثاين،  األلفية  تحدي  برنامج  من  املمنوحة  امليزانية  تقدر 
ومؤسسة  املغربية  الحكومة  بني   2015 نوفمرب   30 يف  املوقع 
تحدي األلفية، ب 450 مليون دوالر أمرييك مخصصة لتمويل 
قابلية  لتحسني  والتكوين  »الرتبية  هام:  رئيسيني  مرشوعني 
هذه  إىل  ويضاف   . العقاري«  الوعاء  و»إنتاجية  التشغيل« 
مليون   83,5 يناهز  مبا  املغربية  الحكومة  مساهمة  امليزانية 

دوالر أمرييك، أي ما يقرب من 19% من مبلغ الربنامج.

وضعية  في  والسكان  للشباب  االجتماعي  اإلدماج 
هشة، وتعزيز املرأة ومواكبة مغاربة العالم

اإلدماج االجتامعي للشباب

املشاريع  من  العديد  إنجاز  تم  االسرتاتيجية،  هذه  إطار  يف 
شملت إنشاء عدة مراكز للشباب، وتهييئ وتجهيز املؤسسات 
السوسيو- تعليمية )روض األطفال، دور املرأة، دور الشباب، 

مراكز استقبال الشباب...(.

بتفعيل  املرتقبة  العمليات  أهم  تتعلق   ،2018 سنة  وبرسم 
التحتية  البنى  وتشييد  للشباب  االستشاري  املجلس  إحداث 
وتأهيل  الثقافات  بني  األنشطة  وتعزيز  الشباب  لفائدة 
واألنشطة  العمليات  وتقوية  تعليمية  السوسيو-  املؤسسات 

التعليمية األساسية للطفولة املبكرة.
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املرأة واألرسة والطفولة واملسنني

تهم أهم اإلجراءات املزمع القيام بها خالل سنة 2018:

مع  برشاكة   )2 )إكرام  للمساواة  الحكومية  الخطة  تنفيذ   •
القطاعات املعنية؛

• وضع األسس املتعلقة باإلحصائيات يف مجال تعزيز حقوق 
األشخاص يف وضعية إعاقة والقيام بدراسة جدوى إلحداث 

نظام معلومات حول اإلعاقة؛

القيام  وكذا  الوطني  والتنظيمي  الترشيعي  اإلطار  مالءمة   •
بتشخيص من أجل اعتامد أفضل املامرسات؛

الجمعيات  مع  الرشاكة  وتقوية  اإلعاقة  لتقييم  نظام  وضع   •
العاملة يف مجال اإلعاقة؛

املسنني،  لألشخاص  الوطني  املرصد  وتفعيل  ودعم  مواكبة   •
املعطيات  للمعلومات من أجل جمع وتحليل  بوضع نظام 

املتعلقة بهذه الفئة؛

»يقظة« ملكافحة  برنامج  منها  برامج،  الحكومة عدة  • وضع 
ملرافقة  »مواكبة«  وبرنامج  الصغريات،  الخادمات  تشغيل 
أطفال مؤسسات الرعاية االجتامعية بعد 18 سنة، والربنامج 
الوطني ملدن بدون أطفال شوارع، والربنامج الوطني لحامية 

األطفال عىل شبكة اإلنرتنت )برنامج السالمة اإللكرتونية(؛

ستقوم  كام  االجتامعي،  للعمل  اسرتاتيجية  الحكومة  وضع   •
فتح  لعملية  الالمادي  والتدبري  لتبسيط  دراسة  بإجراء  أيضا 

مؤسسات الرعاية االجتامعية؛

نوعية  تحسني  طريق  عن  األرسية  الوساطة  مراكز  دعم   •
الخدمات املقدمة وتعزيز قدرات مواردها البرشية.

مغاربة العامل والهجرة
هوية  عىل  للحفاظ  طموحة  اسرتاتيجية  الحكومة  وضعت 
إسهامهم  العامل وحامية حقوقهم ومصالحهم وتعزيز  مغاربة 
يف تنمية بالدهم. وتعتمد أهم العمليات املربمجة لسنة 2018 

عىل :

اإلستقبال  بلدان  املغربية يف  الثقافية  املراكز  • تحسني تسيري 
»دار املغرب«.

يف  الثقايف  والتنشيط  املواكبة  عمليات  ومضاعفة  تحسني   •
املغرب وبلدان االستقبال ؛

وضعية  يف  الفئات  ملساعدة  االجتامعية  اإلجراءات  تفعيل   •
صعبة ؛

العامل  مغاربة  دار   : جهوية  مندوبيات  إحداث  مواصلة   •
وشؤون الهجرة؛

• تعبئة الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج لتشجيع االستثامر 
املنتج والتنمية املحلية؛

املغاربة  لفائدة  العاملة  الجمعيات  مع  الرشاكات  تنمية   •
املقيمني بالخارج و الجمعيات العاملة يف مجال الهجرة وكذا 

تعزيز قدراتهم.

دعم قدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير

املقاومني  قدماء  أرسة  لفائدة  الحكومي  العمل  برنامج  يرتكز 
تحسني  وهام  رئيسيني  محورين  عىل  التحرير  جيش  وأعضاء 
جيش  وأعضاء  املقاومة  ألرسة  واالجتامعية  املادية  الظروف 
الكفاح  وأمجاد  التاريخية  الذاكرة  عىل  والحفاظ  التحرير، 

الوطني ونرش قيم الوطنية وثقافة املواطنة الفعالة .

إعادة اإلدماج االجتامعي واالقتصادي للسجناء

للسجناء،  واالقتصادي  االجتامعي  اإلدماج  تشجيع  إطار  يف 
يرتكز برنامج العمل االسرتاتيجي أساسا عىل مواصلة النهوض 

بظروف عيش وإيواء السجناء عرب:

• تحسني ظروف إيواء السجناء ؛

• الرفع من نسبة استفادة السجناء من برامج التعليم والتكوين 
املهني من 35% إىل 70%؛

 :2018 سنة  جديدة  محلية  سجون  بناء  مشاريع  إنجاز   •
الحسيمة، الداخلة، فاس 2، العيون، سيدي بنور وشيشاوة؛

الثقافية  السجناء املستفيدين من األنشطة  الرفع من عدد   •
 50.000 إىل  حاليا  سجني   13.000 من  والدينية  والرياضية 

سجني؛

سالمتهم  تعزيز  بغرض  السجناء  تأطري  نسبة  يف  الزيادة   •
وتطوير برامج إعادة إدماجهم؛

• تعميم املناولة بخصوص خدمة اإلطعام يف السجون بهدف 
الكم  حيث  من  ومتنوع  متوازن  للتغذية  برنامج  تحقيق 
والكيف وتكوين السجناء يف مجال اإلطعام يف أفق إدماجهم 

بعد إطالق رساحهم؛

برامج  تقوية  عرب  السجناء  إدماج  إعادة  برنامج  مواصلة   •
املعنوي  والدعم  األمية  ومحاربة  املهني،  والتكوين  التعليم 

واالجتامعي والروحي للسجناء.

املصدر: مديرية امليزانية
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التدابير اجلبائية املدرجة في قانون املالية لسنة 2018
جاء قانون مالية 2018 بحزمة من التدابري الجبائية الرامية إما إىل التدقيق أكرث يف بعض نسب الرضيبة 
أو تبسيط مساطرها أو تبسيط وتسهيل املساطر الرضيبية املعمول بها، أو إضفاء انسجام أكرث داخل 

املنظومة الرضيبية.

تهم التدابري الرضيبية املدرجة يف قانون املالية لسنة 2018 تدابري 
ذات طابع اجتامعي وأخرى تخص تحسني مناخ األعامل وتطوير 
مع  العالقة  تحسني  وكذا  التشغيل  بقطاع  والنهوض  االستثامر 

امللزمني والحوكمة الرضيبية.

بالنسبة للضريبة على الشركات
إحداث جدول تصاعدي لألسعار يف مجال الرضيبة 

عىل الرشكات 

أحدث قانون املالية لسنة 2018 أسعار تصاعدية بحسب األرباح 
فيام  حاليا  املطبقة  التناسبية  األسعار  عوض  املحققة  الصافية 
يخص الرضيبة عىل الرشكات وتم تغيري األشطر و أسعار الرضيبة 

كالتايل:                           

التوظيف  لهيئات  الجبائية  الشفافية  نظام  تحسني 
الجامعي العقاري

الشفافية  نظام  تحسني  عىل   2018 لسنة  املالية  قانون  عمل 
لفائدة   2017 لسنة  املالية  قانون  مبوجب  املحدث  الجبائية 

هيئات التوظيف الجامعي العقاري من خالل:

املرخص  األنشطة  الجبائية عىل جميع  الشفافية  نظام  • تطبيق 
املنظم  للقانون رقم 70-14  للهيئات املذكورة مزاولتها  طبقا 
لهيئات  املنظم  القانون  بني  املالمئة  لتحقيق  ذلك سعيا  و  لها 
العامة  املدونة  و  ذكره  السالف  العقاري  الجامعي  التوظيف 

للرضائب. 

من  املتأتية  األسهم  عوائد  من  املستفيدة  الرشكات  استثناء   •
األرباح املوزعة من طرف هيئات التوظيف الجامعي العقاري 
من الرشكات املستفيدة من التخفيض الرضيبي بنسبة %100.

تحسني طرق تسوية زائد القيمة املحصل عليها عىل 
إثر عمليات االندماج أو االنقسام

الرشكات  بعض  إليها  تلجأ  التي  املامرسات  من  الحد  بهدف 

للتخفيض من الرضيبة، من خالل إدماج زائد القيمة املذكور يف 

حصيلة السنوات التي تحقق فيها عجزا، أقر قانون املالية الجديد 

التلقايئ للرضيبة املتعلقة بزائد القيمة املحقق أو  رضورة األداء 

املالحظ من طرف الرشكة املندمجة أو املنقسمة املتعلق بعنارص 

األصول غري القابلة لالهتالك، والذي تم تأجيله إىل غاية تفويته أو 

سحبه من طرف الرشكة الدامجة أو املنبثقة عن االنقسام عوض 

إدراجه يف الحصيلة الخاضعة للرضيبة.

لدى  املرتاكم  الرضيبي  العجز  ترحيل  إمكانية 
أو  االندماج  عمليات  إطار  يف  الدامجة  الرشكات 

االنقسام

االندماج  عمليات  قبل  املحققة  االستثامر  برامج  دعم  بهدف 

الرشكات  تخويل   2018 لسنة  املالية  قانون  أقر  االنقسام،  أو 

االنقسام إمكانية ترحيل  أو  االندماج  الدامجة يف إطار عمليات 

الواردة يف ترصيحات آخر  املنتظمة  املتعلق باالهتالكات  العجز 

أرباح  إىل  االنقسام  أو  االندماج  لعملية  السابقة  سنة محاسبية، 

عىل  املادة  هذه  أحكام  وتطبق  املوالية.  املحاسبية  السنوات 

عمليات االندماج واالنقسام املحققة ابتداءا من فاتح يناير 2018.

إعفاء الجامعات و الجمعيات الرياضية املعرتف لها 
بصفة املنفعة العامة

يف إطار تطوير األنشطة الرياضية، أقر قانون املالية لسنة 2018 

إعفاء الجامعات والجمعيات الرياضية املعرتف لها بصفة املنفعة 

الدخول  وكذا  عملياتها  أو  أنشطتها  ملجموع  بالنسبة  العامة، 
املحتملة املرتبطة بها يف مجال الرضيبة عىل الرشكات.

السعر مبلغ الربح الصايف )بالدرھم(

یساوي أو یقل عن 000 300 %10

%20  من 001 300 إىل 000 000 1

%31 يفوق 000 000 1
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بالنسبة للضريبة على الدخل
توضيح النظام الرضيبي املطبق عىل عمليات تحويل 
عقود املعاش التكمييل من مقاولة تأمني إىل أخرى 

التكمييل  التقاعد  عقود  يف  للمنخرطني  املالية  قانون  سمح 
باالستمرار يف االستفادة من االمتياز الرضيبي املتمثل يف الخصم  
من صايف الدخل الخاضع للرضيبة، املتعلق باألقساط واالشرتاكات 
أو  لألقساط  كيل  تحويل  حالة  يف  املذكورة  بالعقود  املتعلقة 
االشرتاكات املتعلقة بتقاعده التكمييل من مقاولة تأمني إىل أخرى.

الفصل عن  حالة  الرضر يف  التعويضات عن  إعفاء 
العمل املحصل عليها عند اللجوء إىل مسطرة الصلح 

التحكيمي

طبقا ملقتضيات قانون املالية لسنة 2018، تم تعميم اإلعفاء من 
الرضيبة عىل الدخل املمنوح حاليا للتعويضات عن الرضر يف حالة 
التعويضات  بها املحاكم، ليشمل  التي تقيض  العمل  الفصل عن 

املمنوحة يف إطار مسطرة صلح تحكيمي.

تبسيط  تحسني جاذبية نظام » تحفيز« من خالل 
املرتبطة  الدخل  عىل  الرضيبة  من  اإلعفاء  رشوط 

بالتشغيل األول للشباب

قانون  نص  »تحفيز«،  التشغيل  نظام  وتحسني  دعم  أجل  من 
املالية 2018 عىل تبسيط رشوط اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل 

املتعلقة بالتشغيل األول للشباب وذلك من خالل:  

• توسيع الحق يف االستفادة من اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل 
درهم   10.000 يف  املحدد  اإلجاميل  الشهري  لألجر  بالنسبة 
ابتداءا  ليشمل 10 أجراء عوض 5 أجراء سابقا ملدة 24 شهرا 

من تاريخ التوظيف؛

الذكر  السالف  اإلجاميل  األجر  إعفاء  تطبيق  نطاق  توسيع   •
ليشمل األجور املدفوعة من طرف الجمعيات أو التعاونيات؛

التعاونية،  أو  الجمعية  أو  املقاولة  إحداث  تاريخ  استبدال   •
فاتح  من  عوض   ،2022 دجنرب   31 إىل   2015 يناير  فاتح  من 
يناير2018  إىل 31 دجنرب 2022، لتمتيع املنشآت املحدثة منذ 
فاتح يناير 2015 من التدابري الجديدة، وذلك بهدف تشجيع 
املقاولة عىل التشغيل من خالل استفادة  أكرب من االعفاءات 

املذكورة ؛

• تحسني الرشوط  املتعلقة  بأجل اإلعفاء وذلك باستبدال تاريخ 
إحداث املقاولة بتاريخ بداية استغاللها.     

الدخل  عىل  الرضيبة  من  الكافل  الشخص  إعفاء 
برسم الربح العقاري عند تفويت عقار بغري عوض 

 »La kafala«  يف إطار الكفالة

ملواكبة األهداف املتوخاة من القانون رقم 15.01 املتعلق بكفالة 
التفويت  املالية 2018 عىل إعفاء  األطفال املهملني، نص قانون 
تم  كفالة  إطار  يف  الكافل  ينجزها  التي  )الهبة(  عوض  بغري 
إسنادها بناءا عىل أمر أصدره القايض املكلف بشؤون القارصين، 
أحكام  وتطبق  العقاري.  الربح  برسم  الدخل  عىل  الرضيبة  من 
من  ابتداءا  املنجزة  والهبة  التفويت  عمليات  عىل  املادة  هذه 

فاتح يناير 2018.

إعفاء الشخص الكافل من الرضيبة عىل الدخل برسم 
الربح الناتج عن الهبة يف إطار كفالة )kafala( فيام 
يتعلق بالقيم املنقولة وغريها من سندات رأس املال 

والدين

عىل   2018 لسنة  املالية  قانون  نص  العقارية  األرباح  غرار  عىل 
إعفاء الشخص الكافل من الرضيبة عىل الدخل برسم الربح الناتج 
عن الهبة يف إطار كفالة تم إسنادها بناءا عىل أمر أصدره القايض 
وغريها  املنقولة  بالقيم  يتعلق  فيام  القارصين،  بشؤون  املكلف 
املادة عىل  أحكام هذه  وتطبق  والدين.  املال  رأس  من سندات 

عمليات التفويت والهبة املنجزة ابتداءا من فاتح يناير 2018.

تحديد مثن التملك الواجب اعتباره يف حالة تفويت 
عقارات وقع متلكها عن طريق اإلرث

التملك  باعتبار مثن  املالية لسنة 2018 إجراءا يقيض  قانون  أقر 
الواجب اعتباره يف حالة تفويث عقارات وقع متلكها عن طريق 

اإلرث إما:

الجرد  املقيدة يف  الهالك  وفاة  يوم  للعقارات  التجارية  القيمة   •
الذي أنجزه الورثة؛

بها  الهالك كام رصح  وفاة  يوم  للعقارات  التجارية  القيمة  أو   •
الخاضع للرضيبة.

املنجزة  التفويت والهبة  املادة عىل عمليات  تطبق أحكام هذه 
ابتداءا من فاتح يناير 2018.

األرباح  عىل  املطبقة  الرضيبية  األسعار  تعديل 
الناتجة عن تفويت العقارات الحرضية غري املبنية

 %20 نسبته  موحدا  سعرا   2018 لسنة  املالية  قانون  اعتمد 
عن  الناتجة  األرباح  عىل  املطبقة  الدخل  عىل  للرضيبة  بالنسبة 
تفويت العقارات الحرضية غري املبنية، بدال من األسعار املطبقة 

حاليا )20% و25% و 30%( حسب مدة التملك.
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تطبق هذه األحكام عىل األرباح الناتجة عن تفويت العقارات أو 
الحقوق العينية العقارية املحققة ابتداء من فاتح يناير 2018.

متديد تطبيق سعر 20 % خالل 10 سنوات عوض 5 
سنوات بالنسبة لألجراء العاملني بالرشكات املكتسبة 

لصفة »القطب املايل للدار البيضاء«

نص قانون املالية لسنة 2018 عىل متديد تطبيق سعر 20%  ملدة 
بالرشكات  العاملني  لألجراء  بالنسبة   )10( سنوات  عرش  أقصاها 
املكتسبة لصفة »القطب املايل للدار البيضاء« عوض 5 سنوات، 

وذلك ابتداءا من تاريخ التوظيف.

توسيع نطاق تطبيق الحياد الرضيبي عىل عمليات 
املساهمة بالعقارات من امللكية الخاصة للخاضعني 

للرضيبة إىل مخزون رشكة

يف إطار تشجيع عمليات املساهمة بالنسبة للرشكات، عمل قانون 
املالية لسنة 2018 عىل توسيع الحياد الرضيبي املتعلق بعمليات 
امللكية  من  العقارية،  العينية  والحقوق  بالعقارات  املساهمة 
الخاصة للملزم ليشمل املساهمة يف جميع أصول الرشكة مبا فيها 
املساهمة  عمليات  عىل  املادة  هذه  أحكام  وتطبق  املخزونات. 

املحققة ابتداءا من فاتح يناير2018.

إلكرتونية  بطريقة  واألداء  اإلقرار  إيداع  تعميم 
بالنسبة لبعض الدخول واالرباح الخاضعة  للرضيبة 

عىل الدخل

الرامية لتعزيز عرصنة اإلدارة، نص قانون  يف إطار دعم الجهود 
واألداء  اإلقرار  إيداع  عملية  تعميم  عىل   2018 لسنة  املالية 
بطريقة إلكرتونية فيام يتعلق ببعض الدخول واألرباح الخاضعة 
للرضيبة عىل الدخل )كالدخل العقاري والدخول واألرباح ذات 
دخولهم  املحددة  للرضيبة  الخاضعني  باستثناء  األجنبي(  املنشأ 
املهنية حسب نظام الربح الجزايف. وتطبق أحكام هذه املادة عىل 
الرضيبة عىل الدخل املستحقة التي يبتدئ األجل القانوين لدفعها 

من فاتح يناير 2018.

للرضيبة  الخاضعة  واألرباح  الدخول  بعض  تحصيل 
الرضيبة  وتحصيل  التلقايئ  األداء  بواسطة  الدخل  عىل 
املستحقة برسم هذه الدخول لدى قابض إدارة الرضائب.

اإلدارات واملحاسبون  التي تحجزها  الرضيبة  فإن مبالغ  لإلشارة، 
العموميون تدفع مبارشة إىل محاسبي الخزينة العامة للمملكة.

سنة  من  ابتداءا  اإللكرتونيني  واألداء  اإلقرار  عملية  تعميم  بعد 
بالتنصيص   2018 لسنة  املايل  القانون  مقتضيات  جاءت   ،2017

عىل توسيع نطاق التحصيل بالنسبة لقباضة إدارة الرضائب إىل:

الدخول  بعض  برسم  املستحقة  الدخل  عىل  الرضيبة  تحصيل   •
واألرباح بواسطة األداء التلقايئ عوض األداء عن طريق الجدول؛ 

قابض  لدى  الدخول  هذه  برسم  املستحقة  الرضيبة  تحصيل   •
إدارة الرضائب عوض قابض الخزينة العامة للمملكة؛

بدخول  املتعلقة  املنبع  يف  املحجوزة  بالرضيبة  األمر  يتعلق  و 
الخاص  للقطاع  بالنسبة  حكمها  يف  املعتربة  والدخول  األجور 
لألشخاص  اإلجاملية  الدخول  و  املنقولة  األموال  رؤوس  ودخول 

الطبيعيني غري املقيمني. 

التدابير اخلاصة بالضريبة على القيمة املضافة
   أحدثت مجموعة من التدابري تهم الرضيبة عىل القيمة املضافة 

مبوجب قانون املالية لسنة 2018 تتمثل يف:

املضافة  القيمة  عىل  للرضيبة  الخضوع  اختيار  إمكانية  منح   •
بالنسبة للعمليات املتعلقة بتأجري املحالت املخصصة ألغراض 

مهنية؛

•  إعفاء مجموع األنشطة و العمليات التي تقوم بها الجامعات 
الرياضية املعرتف لها بصفة املنفعة العامة؛

• إعفاء املواد والسلع والتجهيزات والخدمات املقتناة و العمليات 
املواد  و  الداخل  املضافة يف  القيمة  الرضيبة عىل  املنجزة من 
والسلع والتجهيزات والخدمات املقتناة عند االسترياد من لدن 

مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛

• منح اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة يف الداخل وعند 
تربية  يف  حرصيا  املستعملة  األساسية  املواد  لبعض  االسترياد 
األحياء املائية وهي أغذیة األسامك و غريها من األحياء املائية، 
وفراخ األسامك والريقات من األحياء املائية األخرى، وكذا صغار 

الصدفيات؛ 

وكذا  املقتناة  والخدمات  والتجهيزات  والسلع  املواد  إعفاء   •
الرسطان  داء  يف  البحث  معهد  طرف  من  املقدمة  الخدمات 
من الرضيبة عىل القيمة املضافة يف الداخل، و املواد والسلع 

والتجهيزات والخدمات املقتناة عند االسترياد؛

•  االحتفاظ بالصيغة األصلية للنص وذلك بتكريس عبارة »مع 
الحق يف الخصم« بالنسبة لألسعار املخفضة؛

العامة  املدونة  يف  حاليا  عليه  املنصوص  التدبري  عىل  اإلبقاء   •
للرضائب و الذي ينص عىل تطبيق الرضيبة عىل القيمة املضافة 

عىل الصابون املنزيل بسعر 7%؛

• االستفادة من إمكانية إرجاع دين الرضيبة عىل القيمة املضافة 
لفائدة املنشآت املكلفة بتحلية مياه البحر، والناتج عن الفرق 
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املاء  بيع  عملية  عىل  املطبق   %7 البالغ  املخفض  السعر  بني 
الصالح للرشب واألسعار األخرى املطبقة عىل املواد الداخلة يف 

عملية التحلية؛

السحايا  التهاب  ملرض  املضادة  لألدوية  االسترياد  عند  اإلعفاء   •
)Méningite(؛

• مالمئة اإلعفاءات كام جاءت يف مدونة الجامرك مع اإلعفاءات 
املنصوص عليها يف  املدونة العامة للرضائب، ويتعلق األمر ب:

- اإلرساليات االستثنائية التي ال تكتيس صبغة تجارية؛

املتلقاة يف شكل هبات قصد توزيعها  البضائع واملنتجات   -
مجانا عىل املحتاجني واملنكوبني؛ 

من  مجانا  إنسانية  خدمات  لتقديم  املخصصة  املعدات   -
طرف بعض املؤسسات الخريية؛

الدبلوماسية  واملصالح  السفراء  إىل  املوجهة  اإلرساليات   -
والقنصلية واملنظامت الدولية التي لها مقر باملغرب؛

- السلع والتجهيزات الرياضية املعدة لتسليمها عىل سبيل الهبة 
للرياضة  الوطنية  الجامعة  إىل  أو  الرياضية  الجامعات  إىل 

املدرسية أو إىل الجامعة الوطنية للرياضات الجامعية.

من  االستفادة  كيفيات  لتوضيح  التنظيمية  اإلجراءات  تحديد   •
اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة املشار إليه يف املادتني 

92 و 123 من املدونة العامة للرضائب واملتعلق ب:

- مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة؛

- العصبة املغربية لحامية الطفولة؛

- مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛

- معهد البحث يف داء الرسطان.

غري  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  استرياد  يف  الحق  تخويل   •
ذو  املحول  غري  الحليب  مشرتيات  عىل  املفروضة  الظاهرة 
التي  الحليب  مشتقات  إنتاج  يف  املستخدم  املحيل  املصدر 
يتم بيعها محليا، وذلك عىل غرار ما هو مطبق عىل القطاين 
والفواكه والخرض غري املحولة ذات املصدر املحيل املوجهة إىل 

منتوجات الصناعة الغذائية التي يتم بيعها محليا.

واجبات التسجيل
والتمرب  التسجيل  بواجبات  املتعلقة  التدابري  معظم  تتمحور 

بالنسبة لقانون املالية لسنة 2018 حول:

أو  الرشكات  رأسامل  يف  والزيادة  التأسيس  عقود  إعفاء   •
املجموعات ذات النفع االقتصادي. ويهدف هذا التدبري إىل 
املالية  املوارد  وتوجيه  املقاوالت  وخلق  االستثامر  تشجيع 

نحو التوظيفات املنتجة؛

• إعفاء عقود اقتناء أرايض فضاء مرصدة إلنجاز منشآت فندقية، 
وإعفاء عقود الرهن وعقود افتكاك الرهن. ويهدف هذا التدبري 
إىل تخفيف العبء الرضيبي عىل املستثمرين و تشجيع ودعم 

البنيات السياحية؛

• إعفاء عقود تفويتات األسهم أو حصص املشاركة يف الرشكات 
تشجيع  بهدف  وذلك  االقتصادي  النفع  ذات  واملجموعات 

إعادة هيكلة الرشكات و تعزيز رأساملها؛

االستثامرات  لتنمية  املغربية  الوكالة  إحداث  مواكبة  بهدف   •
عوض  بدون  التفويت  عمليات  عقود  إعفاء  تم  والصادرات، 
للعقارات واملنقوالت لفائدة الوكالة املغربية لتنمية االستثامرات 
واملركز  لالستثامرات  املغربية  الوكالة  اندماج  إثر  والصادرات 

املغريب للصادرات ومكتب املعارض بالدار البيضاء؛

• اعتامد نسبة التسجيل املخفضة 1,5% عىل عقود التفويت بغري 
عوض املنجزة بني الكافل واملكفول؛

التعاونيات  أعضاء  لفائدة  املربمة  التفويت  عمليات  إخضاع   •
املادة  يف  عليها  املنصوص  اإلعفاء  رشوط  يستوفون  ال  الذين 
I-7- ب من املدونة العامة للرضائب، لواجب التسجيل لنقل 
امللكية بعوض املحدد يف 4%، بدل الواجب الثابت املحدد يف 

200 درهم؛ 

النسبي  الواجب  عوض  درهم   200 الثابت  الواجب  اعتامد   •
العقار يف  بيع  قانون  إطار  املنجزة يف  بالعمليات  يتعلق  فيام 
طور اإلنجاز تطبق أحكام هذه املادة عىل العقود واملحررات 

املنجزة ابتداء من فاتح يناير 2018؛

• إلزام مفتش الرضائب املكلف بالتسجيل بعدم تسجيل العقود 
السكنية يف  التعاونيات  أو  بالجمعيات  املتعلقة   املحررات  و 
حالة عدم إدالئها بقامئة محينة لألعضاء املنخرطني فيها أو يف 
حالة اإلخالل بااللتزامات املنصوص عليها يف املادتني 247-148 
عىل  املادة  هذه  أحكام  تطبق  للرضائب.  العامة  املدونة  من 
العقود و املحررات املقدمة إىل التسجيل ابتداءا من فاتح يناير 

2018؛

• إلزام العدول أو املوثقني أو أي شخص آخر ميارس مهام توثيقية 
يف  القيد  رقم  اإلدارة،  تعده  الذي  النموذج  تضمني  برضورة 
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جداول رسم السكن ورقم التعريف املوحد للمقاولة رفقة عقد 
نقل امللكية أو عقد التفويت املحررة من طرفهم عند تقديم 

امللف ملفتش الرضائب؛

• إلزام املوثقني والعدول والخرباء املحاسبني واملحاسبني املعتمدين 
ابتداءا  وذلك  اإللكرتونية  بالطريقة  التسجيل  بإجراء  القيام 
فاتح  من  وابتداءا  للموثقني،  بالنسبة   2018 يناير  فاتح  من 
واملحاسبني  املحاسبني  والخرباء  للعدول  بالنسبة   2019 يناير 

املعتمدين.

واجبات التمبر
نص قانون املالية لسنة 2018 عىل مجموعة من التدابري تخص 
وإىل  جهة،  من  التمرب  منظومة  إصالح  إىل  ترمي  التمرب،  واجب 
ذات  العربات  اقتناء  تشجيع  عرب  أخرى  من جهة  البيئة  حامية 
وحرارية(   )كهربائية  مزدوجة  محركات  أو  كهربائية  محركات 

وهي كالتايل:

• إعفاء العربات غري امللوثة ذات محرك كهربايئ أو محرك مزدوج 
التسجيل  عند  النسبي  التمرب  واجب  من  وحراري(  )كهربايئ 

األول؛

الخاضعة  العربات  عىل  املطبقة  الجبائية  املقتضيات  توضيح   •
تطبيق  نطاق  بحرص  وذلك  املحرك  محور  عىل  للرسم  سابقا 
عىل  باملغرب  األول  التسجيل  عند  النسبي  التمرب  واجب 
أو  الحمولة  مع  وزنها  يساوي مجموع  أو  يقل  التي  العربات 
كيلوغرام   3.000 املجرورة  الحمولة  مع  لوزنها  األقىص  الحد 

وكذا كافة العربات الرباعية الدفع؛

• تحسني التدبري الجبايئ لهذه الواجبات  عرب:

بالنظر الرتفاع كلفة  الواجبات  االستغناء عن بعض هذه   -
تسيريها مقارنة مع هزالة إيراداتها؛

- حرص نطاق تطبيق الواجب من فئة 20 درهم يف العقود 
الخاضعة  التسجيل والوثائق  الخاضعة إلجراء  واملحررات 

حرصيا لهذه التعرفة يف املدونة العامة للرضائب؛

إىل  درهم   300 من  السفر  جواز  التمرب عىل  واجب  رفع   -
500 درهم لتعويض الخسارة املرتقبة لإليرادات الرضيبية.

• تحسني التدبري الجباىئ املتعلق باإلعالنات اإلشهارية عىل الشاشة 
و مواكبة النص الرضيبي للتقنيات الحديثة يف مجال اإلعالنات 

اإلشهارية عرب:

املقترص  الشاشة«  عىل  اإلشهار  »إعالنات  مفهوم  توسيع   -
اإلعالنات  جميع  ليشمل  والسينام  التلفزيون  عىل  حاليا 

عىل مختلف الشاشات؛

- تكليف وسيط موحد )حسب الحالة إما مستغيل قاعات 
بيع  و  بإدارة  املكلفة  الهيئات  أو  السينامئية  العروض 
وأداء  الالزمة  اإلقرارات  إليداع  اإلشهارية(  الفضاءات 
واجبات التمرب املطبقة عىل اإلعالنات اإلشهارية مع إرساء 
األطراف  بني  الواجبات  هذه  تحصيل  يف  التضامن  مبدأ 

املعنية؛

• مراجعة املقتضيات املتعلقة بتحصيل واجبات التمرب عرب:

برسم  التأشرية  بواسطة  لألداء  اإللزامي  التطبيق  تعميم   -
الخاضعة  واالتفاقات  املحررات  لجميع  بالنسبة  التمرب 

إلجراء التسجيل؛

بالطريقة  اإلقرار  عرب  التمرب  واجبات  أداء  مجال  توسيع   -
اإللكرتونية؛

لجواز  بالنسبة  لألداء  كطريقة  اإللكرتوين  التمرب  اعتامد   -
السالح  حمل  ورخصة  الربي  الصيد  رخصة  وكذا  السفر 

ورخصة السياقة الدولية.

التدابير املتعلقة بالضريبة اخلصوصية السنوية 
على املركبات

األموال  لنقل  املعدة  و  املغرب  لبنك  اململوكة  العربات  إعفاء   •
والقيم من الرضيبة الخصوصية السنوية عىل املركبات؛

•  التنصيص عىل أن العربات الرباعية الدفع )4×4( تبقى خاضعة 
لتعرفة رضيبة السيارات )الفنييت سابقا( كيفام كان وزن هذا 

الصنف من العربات. 

تدابير مشتركة 
أقر قانون املالية لسنة 2018 تدابري أخرى مشرتكة بني:

الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل الدخل

التي  للمقاوالت  بالنسبة  الرضيبة  من  تخفيض 
تساهم يف رأسامل املقاوالت حديثة النشأة املبتكرة 

يف مجال التكنولوجيات الحديثة

بهدف التشجيع عىل خلق و تطوير املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
املبتكرة يف مجال التكنولوجيات الحديثة، أقر قانون املالية الجديد 
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منح تخفيض رضيبي للمنشآت الخاضعة للرضيبة عىل الرشكات 
أو الرضيبة عىل الدخل التي تساهم يف رأسامل املقاوالت حديثة 
النشأة املبتكرة يف مجال التكنولوجيات الحديثة، و يساوي هذا 
التخفيض مبلغ الرضيبة املطابق ملبلغ املساهمة املذكورة وذلك 

وفق الرشوط التالية.

• رفع سقف مبلغ املساهمة من 100.000 درهم إىل 000 200 
درهم؛

• تحديد معايري تعريف املقاوالت املبتكرة يف ميدان التكنولوجيات 
الحديثة برقم األعامل املحقق خالل األربع سنوات املحاسبية 
األخرية والذي يجب أن يقل عن خمسة ماليني )5.000.000( 

درهم سنويا دون احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة؛

رأسامل  يف  املساهمة  عمليات  عىل  املواد  هذه  أحكام  وتطبق 
املقاوالت حديثة النشأة املبتكرة يف مجال التكنولوجيات الحديثة 
املحققة برسم السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداءا من فاتح يناير 

.2018

نفس  مبنحه  السياحي  التنشيط  قطاع  تشجيع 
االمتيازات الجبائية املخولة للقطاع الفندقي

اإلعفاء من الرضيبة عىل الرشكات أو الرضيبة عىل الدخل بالنسبة 
ملؤسسات التنشيط السياحي ملدة خمس سنوات متبوعا بالفرض 
الدائم للرضيبة بسعر مخفض، فيام يتعلق بجزء األساس املفروضة 
بعمالت  تحقيقه  تم  الذي  أعاملها  لرقم  املطابق  الرضيبة  عليه 
أجنبية محولة إىل املغرب بصفة فعلية مبارشة أو لحسابها عن 

طريق وكاالت لألسفار.

خصم الرسوم شبه الرضيبية

منح قانون املالية لسنة 2018  تخويل حق الخصم من الحصيلة 
للخصم  القابلة  غري  الرضيبية  شبه  للرسوم  للرضيبة  الخاضعة 
حاليا، و التي تشمل الرسم البيئي املفروض عىل البالستيك والرسم 
الخاص املفروض عىل حديد البناء والرسم الخاص املفروض عىل 
الرمال يف ما يخص الرضيبة عىل الرشكات و الرضيبة عىل الدخل.

املتعلقة  الرضيبية  شبه  الرسوم  عىل  املادة  هذه  أحكام  وتطبق 
بالسنوات املحاسبية املفتوحة ابتداءا من فاتح يناير 2018.

إحداث إلزامية تقديم بيان سنوي للمبيعات حسب 
كل زبون مهني

عىل  للرضيبة  الخاضعة  الرشكات  عىل  يفرض  التزام  إحداث 
الدخل،  عىل  للرضيبة  الخاضعني  الذاتيني  واألشخاص  الرشكات 
الصافية  النتيجة  نظام  أو  الحقيقية  الصافية  النتيجة  نظام  وفق 

املبسطة، اإلدالء ببيان للمبيعات مفصل عن كل زبون مع اإلشارة 
إىل رقم التعريف املوحد للمقاولة. وتطبق أحكام هذه املواد عىل 
العمليات املحققة برسم السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداءا من 

فاتح يناير 2019.

توضيح النظام الجبايئ املطبق عىل عائدات شهادات 
)Sukuk( الصكوك

برسم  الجبايئ  النظام  نفس  عىل   2018 لسنة  املالية  قانون  نص 
الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل الدخل املطبق عىل شهادات 
تتميز  التي  األصول  تسنيد  عملية  إطار  يف  املحققة  الصكوك 
بخصوصية العائدات املرتتبة عنها، والتي ال تعترب كفوائد بنكية 
أو كفوائد سندات الديون بل كعوائد لشهادات استثامر تتداول 
وفق رشوط وضوابط محددة و تتحمل عوامل الربح و الخسارة.

توضيح النظام الجبايئ املطبق عىل املكافآت املرتتبة 
عىل ودائع االستثامر

مالءمة النظام الجبايئ املطبق عىل العائدات املرتتبة عىل ودائع 
االستثامر املنصوص عليها يف إطار املالية التشاركية، وذلك مبنحها 
املالية  التوظيفات  لحاصالت  املخصص  الجبايئ  التعامل  نفس 
ذات الدخل الثابت املشار إليها يف املادة 14 من املدونة العامة 

للرضائب.

الرضيبة عىل الرشكات وواجبات التسجيل

من  االستفادة  رشوط  تحديد   2018 لسنة  املالية  قانون  أقر 
اإلعفاء املخول للتعاونيات و الجمعيات السكنية بهدف الحد من 
بثمن  السكن  العقارية و متكني األعضاء من حقهم يف  املضاربة 

تكلفته، واملبينة كالتايل:

أو  للتعاونيات  املخول  اإلعفاء  من  االستفادة  رشوط  تحديد   •
الجمعيات السكنية ؛

الجمعيات  و  التعاونيات  عىل  الرضيبة  فرض  كيفية  تحديد   •
قيمة  باعتبار  وذلك  االستفادة  تحرتم رشوط  ال  التي  السكنية 

امللك التجارية يف تاريخ البيـع؛

• التنصيص عىل التزامات املفتش املكلف بالتسجيل فيام يخص 
العقود املتعلقة بالتعاونيات والجمعيات السكنية؛

• التنصيص عىل التضامن بني الجمعيات أو التعاونيات السكنية 
وأعضاءها أو منخرطيها؛

قبل          أنشأت  التي  السكنية  والجمعيات  التعاونيات  إلزام   •
يتضمن  ببيان  مرفقة  األعضاء  الئحة  بإيداع  دجنرب2017   31
معلومات عن مشاريعها السكنية وذلك قبل 30 يونيو 2018؛
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• يجب عىل التعاونية أو الجمعية السكنية املعنية باإلعفاء ابتداءا 
من فاتح يناير 2018 أن تضم أعضاء أو منخرطني مل يسبق لهم 
أن انضموا أكرث من مرة واحدة إىل تعاونية أو جمعية سكنية 

أخرى؛

• إضافة اإلحالة عىل املادة I( 6 - ألف- 1°( املتعلقة بالجمعيات 
السكنية.

وتطبق أحكام هذه املواد عىل التعاونيات و الجمعيات السكنية 
التي أنشأت ابتداءا من فاتح يناير2018.

الرضيبة عىل القيمة املضافة وواجبات التسجيل

بهدف تفعيل عملية الحياد الجبايئ واملواكبة، عمد قانون املالية 
الجديد عىل تتميم التدبري الحايل املنظم  للمنتوجات التشاركية 

باإلجراءات الجديدة املتمثلة يف:

املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  عليه  املفروضة  األساس  توضيح   •
بالنسبة لعقود »إجارة منتهية بالتمليك«؛

• متكني مؤسسات االئتامن أو الهيأة املعتربة يف حكمها من تحويل 
عىل  املطبقة  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  خصم  يف  الحق 
الخاضع  املقتني  إىل  »املرابحة«  عقود  طريق  عن  االقتناءات 

للرضيبة ؛

حكمها  يف  املعتربة  والهيئات  االئتامن  مؤسسات  تخويل  عدم   •
الحق يف خصم الرضيبة عىل القيمة املضافة املرتتبة عن اقتناء 
املحالت املعدة للسكن املخصصة للكراء يف إطار عقد »إجارة 
منتهية بالتمليك« و كذلك االقتناء املوجه للبيع يف إطار عقد 

»املرابحة«؛

• استفادة هذه املؤسسات من تطبيق واجبات التسجيل املخفضة 
تبعا لطبيعة العقار املمول )3% بالنسبة للبيع األول للمساكن 
 %4 و  املخفضة  العقارية  القيمة  ذات  واملساكن  االجتامعية 

بالنسبة للمحالت املبنية و 5% بالنسبة لألرايض العارية(؛

• تطبيق واجب التسجيل الثابت املحدد يف 200 درهم عىل عقود 
التفويت الجزيئ للعقارات املربمة من طرف مؤسسات االئتامن 
غرار  متناقصة«، وذلك عىل  إطار »مشاركة  زبائنها يف  لفائدة 
منتهية  »إجارة  و  »مرابحة«  عقود  يخص  فيام  مطبق  هو  ما 

بالتمليك«.

البيئة  لحامية  السادس  محمد  مؤسسة  إعفاء  عىل  التنصيص 
به  الطفولة عىل غرار ما هو معمول  املغربية لحامية  والعصبة 
بالنسبة للمؤسسات والعصبات الغري الهادفة عىل الحصول عىل 

ربح.

الدخل  عىل  والرضيبية  الرشكات  عىل  الرضيبة 
والرضيبية عىل القيمة املضافة

عن  املؤقت  التوقف  ينظم  جبايئ  إطار  إحداث 
مزاولة نشاط املنشآت

بالتزاماتها  تفي  تعد  مل  التي  املنشآت  لظاهرة  التصدي  بهدف 
الرضيبية فيام يخص اإلقرارات و األداءات و التقليص من املبالغ 
الباقي استخالصها، إىل جانب التقليص من كلفة تدبري املنشآت 
التي توجد يف وضعية صعبة، نص قانون املالية لسنة 2018 عىل 
نشاط  مزاولة  عن  املؤقت  التوقف  ينظم  جبايئ  إطار  إحداث 

املنشآت يقيض ب:

• السامح للمنشات، سواء كانت خاضعة للرضيبة عىل الرشكات 
أو الرضيبة عىل الدخل برسم دخولها املهنية وفق نظام النتيجة 
الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة أو املعفاة 
منها، بأن تقدم خالل الشهر الذي ييل تاريخ اختتام آخر سنة 
محاسبية لنشاطها، إقرارا بالتوقف املؤقت عن مزاولة النشاط 
برسم فرتة سنتني)2( محاسبيتني قابلة للتجديد لسنة محاسبية 
واحدة، وفق منوذج تعده اإلدارة يبني عىل الخصوص األسباب 

املربرة للتوقف املؤقت لنشاطها؛

السنوات  برسم  املستحق  للرضيبة  األدىن  الحد  من  اإلعفاء   •
144-1-جيم  للامدة  طبقا  اإلقرار  بهذا  املعنية  املحاسبية 
إقرار  أودعوا  الذين  لألشخاص  بالنسبة  القانون  هذا  مبقتىض 

التوقف املؤقت عن مزاولة النشاط ؛

• يتعني عىل املنشآت الخاضعة للرضيبة عىل القيمة املضافة أن 
تودع زيادة عىل ذلك قبل نهاية شهر يناير من كل سنة إقرارا 
برقم األعامل املتعلق بالسنة املنرصمة، ودفع الرضيبة املطابقة 

لها إن اقتىض الحال؛

• يف حالة استئناف الرشكة لنشاطها خالل الفرتة املشار إليها يف 
اإلقرار السالف الذكر، يستوجب عليها إشعار اإلدارة بذلك عرب 
أجل اليتعدى شهرا  اإلدارة يف  تعده  إعالم وفق منوذج  رسالة 
ابتداءا من تاريخ استئناف النشاط وتسوية وضعيتها الجبائية 

برسم السنة املحاسبية املعنية.

إحداث إلزامية التبليغ اإللكرتوين يف املجال الجبايئ 
بشكل مواز مع الوسيلة العادية للتبليغ

العنوان  يف  إلكرتونية  بطريقة  التبليغ  إمكانية  عىل  التنصيص   •
بشكل  امللزم،  من طرف  الجبائية  لإلدارة  به  املدىل  اإللكرتوين 

مواز للوسيلة العادية للتبليغ.

خدمات  مقدمي  لدى  إلكرتوين  عنوان  عىل  التوفر  إلزامية   •
والتنظيمية  الترشيعية  للنصوص  وفقا  اإللكرتونية  املصادقة 
اإلدارة  بني  اإللكرتوين  التبادل  مجال  يف  العمل  بها  الجاري 

الجبائية و امللزمني. 
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تدابري مشرتكة لجميع الرضائب

إحداث طلب استشارة رضيبية مسبقة

نص قانون املالية لسنة 2018 عىل إحداث تدبري باملدونة العامة 
لإلدارة  طلب  بتقديم  للرضيبة  للخاضعني  يسمح  للرضائب 
الرضيبية لتوضيح النظام الجبايئ املطبق عىل وضعيتهم الواقعية 
العمل،  بها  الجاري  التنظيمية  و  الترشيعية  األحكام  ضوء  عىل 

باستثناء امللفات التي هي يف طور مسطرة املراقبة أو املنازعة.

الرضيبية  االستشارة  طلبات  عىل  املادة  هذه  أحكام  وتطبق 
املسبقة املوجهة لإلدارة ابتداءا من فاتح يناير 2018.

تحديد حد أدىن إلصدار رضائب الدولة التي يتكلف 
بها قابضو إدارة الرضائب

ورسوم  والواجبات  الرضائب  إصدارات  تدبري  ترشيد  بهدف 
ورضورة  الرضائب،  إدارة  قابضو  بتحصيلها  يتكلف  التي  الدولة 
مالمئته مع ما هو منصوص عليه بالنسبة لبعض الرسوم املحدثة 
مبوجب القانون رقم 06-47 املتعلق بجبايات الجامعات الرتابية، 
العامة  باملدونة  التنصيص  املالية لسنة 2018  تم مبقتىض قانون 
للرضائب عىل عدم إصدار الرضائب والواجبات والرسوم التي يقل 

مبلغها عن مئة )100( درهم. 

وقف التقادم إىل حني انقضاء الشهر الثالث الذي 
لقوة  الحائز  القضايئ  القرار  أو  الحكم  تبليغ  ييل 

اليشء املقيض به

من أجل حامية مصالح الخزينة، أحدث قانون املالية لسنة 2018 
املمتدة من  الفرتة  التقادم طوال  ينص عىل وقف  إضافيا  تدبريا 
تاريخ تقديم الطعن القضايئ إىل حني انقضاء الشهر الثالث الذي 
ييل تبليغ الحكم أو القرار القضايئ الحائز لقوة اليشء املقيض به.

توضيح األحكام املتعلقة بتنفيذ املسطرة الرسيعة 
لتصحيح الرضائب

آجال  يف  التنفيذية  السندات  بإصدار  لإلدارة  السامح  أجل  من 
تشكل  التي  األصول  بنقل  املرتبطة  املخاطر  ولتجنب  معقولة، 
ضامنة للخزينة، متم قانون املالية لسنة 2018 مقتضيات املادتني 

VI-220 و I-221 من املدونة العامة للرضائب ب:

• إضافة إمكانية اإلدارة من اإلصدار الفوري للواجبات التكميلية 
عىل اعتبار األسس املبلغة إىل الخاضع للرضيبة يف رسالة التبليغ 
الثانية، يف حالة القيام بتفويت جزيئ أو كيل للمنشأة أو تسوية 
أو تصفية قضائية خالل فرتة املراقبة يف إطار املسطرة العادية 

لتصحيح الرضائب؛

طرف  من  التدخل  رسعة  تتطلب  التي  الحاالت  جميع  رسد   •
أو  للزبناء  أو  للمنشأة  الجزيئ  كالتفويت  الجبائية،  اإلدارة 

التوقف الجزيئ واملؤقت للنشاط.....إلخ.

توضيح مفهوم  اإلخالالت الجسيمة التي من شأنها 
أن تشكك يف قيمة اإلثبات التي تكتسيها املحاسبة

يف  الواردة  الجسيمة  اإلخالالت  ملفهوم  جيد  تفسري  أجل  من 
املادة 213 من املدونة العامة للرضائب،  والتي يكون من  شأنها 
التشكيك يف قيمة اإلثبات التي تكتسيها املحاسبة، حرص قانون 

املالية لسنة 2018 هذا املفهوم يف:

يف  أو  األعامل  رقم  يف  نقصان  عنها  يرتتب  التي  اإلخالالت   •
الحصيلة الخاضعة للرضيبة؛

• اإلخالالت التي ال متكن املحاسبة املدىل بها من تربير الحصيلة 
املرصح بها.

حسب  املحاسبة  مبسك  خاصة  إلتزامات  إحداث 
معايري محددة بنص تنظيمي

املالية لسنة  قانون  الجبائية، نص  املراقبة  بهدف تسهيل عملية 
الخاضعني  تهم  االلتزامات  من  مجموعة  إحداث  عىل   2018

للرضيبة الذين ميسكون املحاسبة:

للنصوص  طبقا  محاسبة  مبسك  للرضيبة  الخاضعني  إلزام   •
الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

التقييدات  بتسليم نسخة من ملف  للرضيبة  الخاضعني  إلزام   •
املحاسبية عىل شكل إلكرتوين يف بداية عمليات املراقبة؛

محاسبية  سنة  كل   عن  درهم   50.000 قدرها  غرامة  تطبيق   •
شكل   عىل  املحاسبة  ميسكون  الذين  للرضيبة  الخاضعني  عىل 
دعامة  عىل  املحاسبية  بالوثائق  يدلون  ال  والذين  إلكرتوين 

إلكرتونية و ذلك وفق مسطرة إعالم مسبقة؛

بالنسبة  الكرتونية  دعامة  عىل  بالوثائق  االحتفاظ  رضورة   •
للخاضعني الذين ميسكون هذه املحاسبة عىل شكل إلكرتوين؛

اإلدارة  للخاضع للرضيبة من أجل إخبار  • متديد األجل املخول 
حالة  يوما يف   30 إىل  يوما   15 من  املحاسبية،  الوثائق  بضياع 

القوة القاهرة؛

للرضيبة  الخاضعني  قدرها 50.000 درهم عىل  غرامة  تطبيق   •
عن كل  سنة محاسبية يف حالة عدم االحتفاظ خالل عرش )10( 
سنوات بالوثائق املحاسبية،  أو نسخ منها عىل حامل معلومايت، 
أو إذا تعذر ذلك عىل حامل ورقي طبقا ألحكام املادة 211 من 

املدونة العامة للرضائب.

الرضيبي   الفحص  عملية  بداية  تاريخ  توضيح 
لتفادي تضارب التأويالت

نص قانون املالية لسنة 2018 عىل وجوب الرشوع يف عملية فحص 
محاسبة خالل أجل ال يتجاوز خمسة )5( أيام عمل ابتداءا من 
التاريخ املحدد لبداية عملية املراقبة، وعند قيام اإلدارة بعملية 
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الفحص هذه وجب تبليغ إشعار بذلك إىل الخاضع للرضيبة قبل 
التاريخ املحدد للرشوع يف عملية الفحص بخمسة عرش)15( يوما 

عىل األقل. 

تطبق أحكام هذه املواد عىل عمليات املراقبة الرضيبية التي تم 
يف شأنها تبليغ اإلشعار بالفحص ابتداءا من فاتح يناير 2018.

تبسيط مسطرة تحويل املقر االجتامعي أو املوطن 
الرضيبي

بتحويل  الترصيح  إيداع  كيفية   2018 لسنة  املالية  قانون  حدد 
عىل  الزما  أصبح  حيث  الرضيبي  املوطن  أو  االجتامعي  املقر 
املنشات  الخاضعة للرضائب أن تشعر مفتش الرضائب التابع له 
املقر االجتامعي أو املوطن الرضيبي الجديد أو املؤسسة الرئيسية 
برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو تسليم رسالة مقابل وصل 

أو من خالل وضع إقرار وفق مطبوع منوذجي تعده اإلدارة.

تدابري تتعلق باإلشارة إىل التعريف املوحد

نص قانون املالية لسنة 2018 عىل:

من  لالستفادة  للمقاولة  املوحد  التعريف  عىل  التوفر  رشط   •
االمتيازات الجبائية املنصوص عليها يف املدونة العامة للرضائب؛

• إحداث ذعرية عن مخالفة االلتزام املتعلق باإلشارة إىل التعريف 
املوحد للمقاولة عىل الوثائق التي يسلمها الخاضعون للرضيبة 
وثيقة  كل  درهم عن  قدرها 100  األغيار،  إىل  أو  زبنائهم  إىل 
املوحد  التعريف  تتضمن  ال  للرضيبة  الخاضعون  يسلمها 

للمقاولة.

بالتحصيل  املتعلقة  األحكام  ومالءمة  توضيح 
املنصوص عليها يف املدونة العامة للرضائب

تحصيل  أن  عىل  ينص  تدبريا   2018 لسنة  املالية  قانون  أحدث 
وفق  تتم  الرضائب  إدارة  قابض  باستخالصها  املكلف  الرضائب 
الرشوط والكيفيات املنصوص عليها يف املدونة العامة للرضائب، 
ووفق القانون رقم 97-15 مبثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. 

عن  املرتتبة  االلتزامات  لتفعيل  تدبري  إحداث 
االتفاقيات الجبائية الدولية 

عرشون  قدرها  غرامة  فرض  الجديد  املالية  قانون  أقر 
االئتامن والهيئات  ألف)20.000( درهم عىل كل من مؤسسات 
وجميع  التأمني  وإعادة  التأمني  ومقاوالت  حكمها  يف  املعتربة 
أو  املطلوبة  باملعلومات  تديل  ال  التي  األخرى  املالية  املؤسسات 

تديل مبعلومات ناقصة أو غري كافية.

املعلومات  تبادل  باإلمكان  أصبح  القانون  هذا  مبقتىض  أنه  كام 
املطلوبة والالزمة لتطبيق االتفاقيات املربمة بني املغرب والدول 

األخرى فيام يخص التبادل اآليل للمعلومات ألغراض جبائية. 

إحداث إلزامية استعامل برامج معلوماتية للفوترة
الخاضعني  توفر  رضورة  عىل   2018 لسنة  املالية  قانون  نص 
الدخول  برسم  الدخل  عىل  الرضيبة  و  الرشكات  عىل  للرضيبة 
والنتيجة  الحقيقية  الصافية  النتيجة  نظام  املحددة وفق  املهنية 
الصافية املبسطة، وكذا الخاضعني للرضيبة عىل القيمة املضافة، 
لـلفـوتـرة، وفق معايري تقنية تحددها  عىل برامـج معلوماتـيـة 

اإلدارة طبقا إلجراءات محددة بنص تنظيمي.

بعض  يخص  فيام  اإللكرتونية  الوسائل  استعامل 
الخدمات املقدمة من لدن اإلدارة الرضيبية

أحدث قانون املالية لسنة 2018 تدبريا ينص عىل أن تتم عملية  
التي  األخرى  والخدمات  والشهادات  الطلبات  وتسليم  اإلدالء 
والرسوم  والواجبات  الرضائب  برسم  الخاضعون للرضيبة  يطلبها 

بطريقة إلكرتونية.

تدابير أخرى مدرجة بقانون املالية لسنة 2018
واألرباح  الدخول  برسم  إبرائية  مساهمة  إحداث 
بالخارج  املنشأة  املمتلكات  السيولة و  املرتتبة عن 
الجنسيات  ذوي  من  الذاتيني  األشخاص  قبل  من 

األجنبية املتوفرين عىل موطن رضيبي باملغرب
إبرائية  مساهمة  إحداث  عىل   2018 سنة  املالية  قانون  عمد 
برسم الدخول و األرباح املرتتبة عن السيولة و املمتلكات املنشأة 
الذاتيني من  لألشخاص  بالنسبة  يناير 2018،  فاتح  قبل  بالخارج 
ذوي الجنسيات األجنبية املتوفرين عىل موطن رضيبي باملغرب 
الرضيبية  لاللتزامات  مخالفة  وضعية  يف  يوجدون  والذين 
الدخول   برسم  للرضائب  العامة  املدونة  يف  عليها  املنصوص 

واألرباح املذكورة.

وصوائر  والزيادات  والغرامات  الذعائر  إلغاء 
املنصوص  والرسوم  والواجبات  للرضائب  التحصيل 

عليها يف املدونة العامة للرضائب.
الذعائر  مبقتضاه  تلغى  تدبريا   2018 لسنة  املالية  قانون  أقر   
والغرامات  والزيادات وصوائر التحصيل،  املتعلقة  بكل الرضائب 
والواجبات والرسوم املنصوص عليها يف املدونة العامة للرضائب، 
وكذا تلك التي تم حذفها أو إدماجها يف هذه املدونة والصادر يف 
شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016، والتي ظلت إىل غاية 
31ديسمرب 2017 غري مستخلصة مع التنصيص عىل رشط األداء 

مرة واحدة قبل فاتح يناير 2019.

املصدر: املديرية العامة للضرائب
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2018: املغرب يواصل انخراطه في  التقرير االقتصادي واملالي 
مسلسل التحديث رغم التحديات

يتناول التقرير التقرير االقتصادي واملايل لسنة 2018 التطورات األخرية للظرفية االقتصادية الدولية، 
التحول  مسار  التقرير  يقدم  كام  الوطني.  االقتصاد  عىل  املبارشة  وغري  املبارشة  اآلثار  تحليل  مع 
البنيوي لالقتصاد الوطني، ومدى استفادته من املخططات القطاعية التي متت بلورتها مع التطرق 

لتطور املالية العمومية و تقديم التدابري الرئيسية املعتمدة يف مرشوع قانون املالية لسنة 2018.

محيطه  عىل  املغرب  انفتاح  مكن 
تعميق  من  واإلقليمي  الدويل 
إصالحات التحديث التنافيس وتعزيز 
يف  أساسيني  فاعلني  مع  الرشاكات 
التدريجي  وتنويعها  املعومل  النظام 
يف  والنامية  الناشئة  البلدان  لصالح 
إطار التعاون جنوب-جنوب للسياسة 

الخارجية للمغرب.

للمغرب،  الجهوي  التجذر  عرف  وقد 
كأساس لنظام تحالفاته ورشاكاته، نقطة 
أرسته  إىل  عودته  مع  حاسمة  تحول 
املؤسساتية اإلفريقية، مام سيمكنه من 
أن يلعب دورا هيكليا لصالح تنمية القارة 

اإلفريقية، وفق مخططات تعاون رابح-رابح.

وعىل الصعيد الداخيل، جعل املغرب من التنمية البرشية 
أولوية وطنية، من خالل اإلصالحات املهمة التي تم تنفيذها 
خالل  من  اإلنتاجي،  لنظامه  الهيكيل  التحول  لترسيع 
القطاعات  تغطي  التي  الطموحة  القطاعية  االسرتاتيجيات 
الرئيسية لالقتصاد الوطني. ويظل الهدف املنشود هو توطيد 
تناسق منوذجه التنموي وجعله أكرث شمولية، خصوصا عىل 
املستوى الرتايب، باالرتقاء بجهات اململكة إىل مصاف الجهات 
الرثوة  لخلق  فضاء  وتكوين  التنمية  تحقيق  نحو  الفاعلة 

وجعلها مصدرا لربوز أقطاب تنافسية متخصصة.

بيد أن التقدم الذي أحرزه املغرب ال ينبغي أن يحجب عنه 
الهامة التي يجب رفعها من أجل ضامن  بعض التحديات 
والسامح  لبالدنا  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  مسار 
االقتصاد  يف  اندماجه  من  أفضل  نحو  عىل  باالستفادة  له 
اإلنتاجية اإلجاملية لعوامل  العاملي. فباإلضافة إىل تحسني 
تحسني  يظل  الشغل،  من  النمو  محتوى  وزيادة  اإلنتاج 
فعالية االستثامرات العمومية وتعزيز التقائية االسرتاتيجيات 

القطاعية من العنارص األساسية لتمكني املغرب من 
ولوج نادي االقتصاديات الصاعدة.

املغرب في محيطه الدولي واإلقليمي
النمو

الخام  الداخيل  الناتج  منو  يبلغ  أن  املتوقع  من 
سنة   %3,6 بعد   2018 سنة   %3,7 العاملي 
2017 و3,2% سنة 2016، بفضل انتعاش النمو 
االقتصادي بالدول املتقدمة )حوايل 2% سنتي 
وكذا   )2016 سنة   %1,7 بعد  و2018   2017
بالدول الناشئة )4,9% سنة 2018 بعد %4,6 

سنة 2017 و4,3% سنة 2016(. 

ومن املتوقع أن ينمو الناتج الداخيل الخام يف منطقة األورو 
 %1,8 بعد   2018 سنة  و%1,9   2017 سنة   %2,1 بنسبة 
سنة 2016، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدويل. وسيتعزز 
معدل النمو تدريجيا يف الواليات املتحدة ليبلغ 2,2% سنة 
2017 و2,3% سنة 2018 بعد 1,5% سنة 2016. وبالنسبة 
ارتفاع  يستمر  أن  ينتظر  والنامية،  الصاعدة  لالقتصادات 
سنة   %4,6 بعد   2018 سنة   %4,9 ليسجل  النمو  معدل 

2017 و4,3% سنة 2016.

تطور منو الناتج الداخيل الخام الحقيقي
الص�

الدول النامية

املصدر : صندوق النقد الدويل
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الناشئة  االقتصادات  النمو قويا يف  أن يظل  ويتوقع كذلك 
يف آسيا )6,5% سنة 2017 و2018 بعد 6,4% سنة 2016(، 
خاصة بالهند وذلك رغم التباطؤ التدريجي لالقتصاد الصيني.

وبالنسبة لدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، فمن املتوقع 
 2018 سنة  خالل  باملنطقة  االقتصادي  النمو  ينتعش  أن 
ليسجل 3,5% بعد تباطؤه إىل 2,6% سنة 2017. ومع ذلك، 
تظل التوقعات االقتصادية للمنطقة مهددة بتزايد التوترات 
الجيوسياسية واالضطرابات االجتامعية والسياسية يف سياق 

موسوم باستمرار ارتفاع مستوى البطالة.

كام يتوقع أن يرتفع النمو االقتصادي تدريجيا يف دول إفريقيا 
جنوب الصحراء ليسجل 3,4% سنة 2018، بعد 2,6% سنة 
2017 و1,4% سنة 2016، مدعوما بانتعاش االقتصاد العاملي 
وارتفاع أسعار املواد األولية. وينتظر كذلك أن يرتفع النمو 
االقتصادي للمجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا، خالل 

سنتي 2017 و2018، بنسبة 2,3% و3,4% عىل التوايل.

املبادالت التجارية

وباملوازاة، ينتظر أن يرتاوح منو حجم مبادالت السلع عىل 
الصعيد العاملي، خالل سنة 2018، بني 1,4% و4,4%، حيث 
يعكس هذا الفارق الشكوك التي تحوم حول تطور االقتصاد 
العاملي يف سياق التغيري املرتقب لتوجه السياسات النقدية 
يف الدول املتقدمة والسياسة املوازناتية يف الصني. كام يحتمل 
الحر  التبادل  اتفاق  حول  التفاوض  إعادة  عملية  تؤثر  أن 
ألمريكا الشاملية وكذا التفاوض بشأن املقتضيات التجارية 
االتحاد األوريب »الربيكسيت«  بريطانيا من  ملا بعد خروج 

عىل املبادالت العاملية.

وهكذا، من املتوقع أن يسجل الطلب الخارجي املوجه نحو 
املغرب منوا بحوايل 4,5% سنة 2017 و4,1% سنة 2018، 
مقابل 3,1% سنة 2016، حسب أحدث املعطيات الخاصة 

بتوقعات واردات الرشكاء الرئيسيني للمغرب.

وتجدر اإلشارة يف هذا اإلطار، إىل أن تطور التجارة الخارجية 
لبالدنا قد متيز عىل مدى العقدين املاضيني بتحوالت كبرية 
عىل مستوى البنية الجغرافية والقطاعية للصادرات، باإلضافة 
إىل تحسن الجودة واملحتوى التكنولوجي للمنتجات املغربية، 
مام انعكس إيجابا عىل القدرة التنافسية للعرض التصديري 
املغرب  اقتصاد  انفتاح  معدل  ارتفع  فقد  املغريب. وهكذا، 
وباملقارنة   .2016 سنة   %62,2 إىل   2000 سنة   %49 من 
انفتاح  معدل  املغرب  سجل  األخرى،  الناشئة  البلدان  مع 
 2008 بني  ما  املمتدة  الفرتة  خالل   ،%62 بحوايل  متوسط 
و2016، وهي نسبة تفوق النسبة املسجلة يف جنوب إفريقيا 
)57%(، وتركيا )42%( والربازيل )19%(، ومع ذلك، تبقى 
هذه النسبة أقل من تلك املسجلة يف تونس )87%( وبولندا 

.)%76(

ويوضح تحليل تطور الصادرات املغربية تنوعا أكرب حسب 
األورويب  االتحاد  انخفضت حصة  التصدير، حيث  وجهات 
إىل   2000 سنة  املغرب  صادرات  إجاميل  من   %75,5 من 
64,8% سنة 2016. وعىل الرغم من االنخفاض يف حصتهام 
الزبونني  وإسبانيا  فرنسا  تزال  ال  املغربية،  الصادرات  يف 
الرئيسيني للمغرب، بنسبة 21,1% و23,3% من الصادرات 

املغربية سنة 2016. 

خالل  كبريا  تحوال  املغربية  الصادرات  بنية  عرفت  كام 
 0,87 املنتجات  تنوع  مؤرش  بلغ  حيث  األخرية،  السنوات 
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خالل الفرتة املمتدة ما بني 2000 و2016. وبذلك ارتفع عدد 
املنتجات املصدرة بنسبة 1,5% كمعدل سنوي متوسط ما 
بني 2000 و2016، حيث ارتفع عدد املنتجات من 2.580 
متوسط  ارتفع  ذلك،  إىل  باإلضافة  منتجا.  إىل 3.272  منتج 
قيمة املنتجات املصدرة بأكرث من الضعف، حيث انتقل من 
30 مليون درهم سنة 2000 إىل أكرث من 68 مليون درهم 

سنة 2016.

يف املقابل، سجلت واردات املغرب، خالل الخمسة عرش سنة 
األخرية، ارتفاعا ملحوظا، حيث تزايدت قيمتها من 165 مليار 
درهم كمعدل للفرتة املمتدة من 2000 إىل 2007 إىل 354 
مليار درهم ما بني 2008 و2016، مام يشكل حصة مهمة 
الواردات  ولوج  نسبة  ارتفعت  فقد  الوطني.  االستهالك  يف 
للسوق الوطنية من 35% ما بني 2000 و2007 إىل 40% ما 
بني 2008 و2016. ويعزى منو واردات املغرب أساسا الرتفاع 
أسعار بعض املواد كالطاقة واملحروقات واملواد الخام واملواد 
التجهيز  معدات  واردات  لحجم  الرسيع  وللنمو  الغذائية، 

وأنصاف املواد واملواد االستهالكية النهائية.

االستثامر األجنبي املبارش

تحسنا  املبارش  األجنبي  لالستثامر  املغرب  جاذبية  عرفت 
مستمرا عىل مدى العقدين املاضيني. ويظهر تحليل التوزيع 
أغلب  أن  املغرب  يف  املبارش  األجنبي  لالستثامر  الجغرايف 
االستثامرات واردة من االتحاد األورويب، إال أن حصتها عرفت 
سنة 2016،  إىل %51  سنة 2000  من %84  تنازليا  منحى 
إجاميل  من   %27 استثمرت  التي  العربية  البلدان  لصالح 
االستثامر األجنبي املبارش سنة 2016، مقابل 6% سنة 2000.

وتجدر اإلشارة، إىل أن مختلف التقارير، التي تعنى بتشخيص 
حسب  االقتصاديات  ملختلف  والضعف  القوة  مواطن 
جاذبيتها لالستثامر األجنبي )تقرير التنافسية العاملية، تقرير 
االقتصادية(  الحرية  تقرير مؤرش  األعامل،  أنشطة  مامرسة 
مجاالت  يف  املغرب  طرف  من  املبذولة  باملجهودات  تنوه 
إقتصادي   - املاكرو  اإلطار  واستقرار  السيايس  االستقرار 
واالنفتاح االقتصادي والتجارة الخارجية. غري أن هذا التقدم 
ال ينفي املجاالت التي حددتها هذه التقارير كنقاط ضعف 
بالنسبة للمغرب. وتتجىل أهمها، وأكرثها تكرارا، يف مجال 
وكذا  والتطوير،  والبحث  والرشوة،  الشغل،  القضاء، وسوق 

جودة التعليم والتكوين املهني.

ويف هذا الصدد، متت بلورة إصالحات مهمة للتخفيف من 
آليات  تفعيل  أساسا  تهم  الذكر،  السالفة  اإلكراهات  حدة 
وتبسيط  والخاص،  العام  القطاعني  بني  املؤسسايت  الحوار 

لتسهيل  تنظيمي  إطار  ووضع  للمقاولة،  اإلدارية  املساطر 
القانونية  الرتسانة  وتقوية  ورقمنتها،  اإلدارية  اإلجراءات 

لألعامل، مبا يتامىش مع املامرسات الدولية الجيدة.

وعىل العموم، تظل آفاق متوقع بالدنا عىل الصعيد الدويل 
وخياراته  اإلرادية  إصالحاته  مسلسل  بفضل  إيجابية، 
االسرتاتيجية القامئة عىل دينامية تخصصاته وتجذره اإلقليمي 
عند  كمحور  املغرب  يكرس وضع  أن  ينبغي  الذي  الواعد، 

مفرتق الطرق بني األسواق القارية الكربى.

النموذج التنموي الوطني: سعي متواصل 
لتحقيق منو مدمج ومستدام

التحول البنيوي لإلقتصاد الوطني

املغرب  انخراط  االقتصادي،  للنمو  البنيوي  التحليل  يؤكد 
فقد متكن  اإلنتاجية.  قاعدته  وتنويع  تحديث  يف مسلسل 
تسجيل  من   ،2016-2008 الفرتة  خالل  الوطني،  االقتصاد 
املتوسط  يف   %3,9 ب  قدرت  الثابتة،  باألسعار  منو،  نسبة 
السنوي. ويرجع هذا األداء، جزئيا، إىل أداء القطاع الفالحي 
الذي أصبح أكرث فعالية منذ انطالق مخطط املغرب األخرض، 
حيث عرفت القيمة املضافة الفالحية تزايدا مبعدل سنوي 
قدر بنحو 5,7% ما بني سنتي 2008 و2016، يف حني، بلغت 
حصتها من إجاميل القيمة املضافة 13% يف املتوسط. كام 
بنسبة 2,5% يف  الثاين منوا  للقطاع  املضافة  القيمة  عرفت 
املتوسط السنوي، حيث بلغت حصتها املتوسطة يف إجاميل 
القيمة املضافة حوايل 28,9%. وقد سجل قطاع الخدامت، 
بلغت حصته  السنوي حيث  املتوسط  منوا قدره 3,6% يف 
57,1% يف املتوسط من إجاميل القيمة املضافة، ما بني 2008 

و2016.

مساهمة مكونات الطلب يف منو الناتج الداخيل الخام

يربز التحليل من حيث مساهمة مكونات الطلب يف منو الناتج 
الداخيل الخام، األثر الحاسم لالستهالك النهايئ، وبدرجة أقل 
النهايئ لألرس، والذي ميثل  االستثامر. فقد سجل االستهالك 
حوايل 58,9% من الناتج الداخيل الخام، منوا بنسبة %4,1، 
بذلك  الفرتة 2008-2016، مساهام  الثابتة، خالل  باألسعار 
بنحو 2,4 نقط، يف املتوسط، يف منو الناتج الداخيل الخام. من 
جهته، حقق التكوين الخام للرأسامل الثابت، والذي ميثل 
حوايل 31,1% من الناتج الداخيل الخام، منوا قدره 3,2% يف 
املتوسط السنوي، حيث ارتفعت مساهمته يف منو االقتصاد 
الوطني لتصل إىل نقطة واحدة يف املتوسط السنوي. ويشكل 
استثامرات  من  خصوصا  يتكون  الذي  العام،  االستثامر 
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تـقــاريـــر

املؤسسات العمومية متبوعة بنفقات االستثامر املدرجة يف 
امليزانية العامة للدولة، رافعة مهمة لنمو االقتصاد الوطني. 

االسرتاتيجيات القطاعية

إن التحول البنيوي الذي عرفه املغرب، منذ العقد األول من 
القرن الحايل، والذي بدأ يؤيت مثاره، كام يتضح من تطور القيم 
املضافة القطاعية، نابع من االلتزام الثابت لبلدنا يف تنفيذ 
اسرتاتيجيات قطاعية تهدف إىل تحديث نظامه اإلنتاجي مع 

تعزيز أدائه وصموده.

انطالق  منذ  كبرية،  دينامية  الفالحي  القطاع  شهد  فقد 
الهيكيل  التحول  يف  تجسدت  األخرض،  املغرب  مخطط 
لعرضه اإلنتاجي، إذ ارتفع االستثامر يف هذا القطاع بأكرث من 
الضعف، منذ سنة 2008، حيث انتقل من 7,1 مليار درهم 

إىل أكرث من 13,3 مليار درهم سنة 2016.

من جهته، سجل قطاع الصيد البحري تطورا إيجابيا، بعد 
التقدم الكبري الذي أحرزته اسرتاتيجية آليوتيس. فباإلضافة 
االجتامعي،  املستوى  االسرتاتيجية عىل  لهذه  اإليجايب  لألثر 
خصوصا فيام يتعلق بخلق مداخيل وفرصا للشغل، ستمكن 
توسيع  من  والتجهيزات  التحتية  البنيات  تحديث  دينامية 
آفاق منو قطاع  الصيد البحري وتعزيز مساهمته يف القيمة 
املضافة الوطنية. حيث بلغت االستثامرات املوجهة لخلق 
وحدات تثمني منتجات الصيد، 2,1 مليار درهم خالل الفرتة 

.2016-2010

وفيام يخص القطاع الصناعي، وبالرغم من كون مساهمته 
يف النمو االقتصادي ويف خلق فرص الشغل تتميز باالستقرار 
تطور  يف  تتجىل  تحوالت  عدة  يشهد  أنه  إال  املجمل،  يف 
مهن جديدة والتي ميكن اعتبارها مصدر تحول تكنولوجي 
الصادرات  ارتفعت حصة  الصناعي. فقد  القطاع  لصادرات 
الصناعية ذات محتوى تكنولوجي عايل أو متوسط من %29 
خالل سنة 2006 إىل 51% سنة 2015، مام ساهم يف تصنيف 

املغرب من حيث جودة الصادرات الصناعية يف الرتبة 37، 
سنة 2015، من بني 144 بلدا. باملوازاة، انعكست الدينامية 
التي انخرط فيها قطاعا صناعة السيارات وصناعة الطريان 
بشكل إيجايب عىل مناصب الشغل املحدثة، والتي ارتفعت 
عىل التوايل بنسبة 11% و10%، يف املتوسط السنوي، ما بني 
يوافق 92.500 منصب شغل  ما  أي  سنتي 2008 و2016، 
يف قطاع صناعة السيارات و12.000 منصب شغل يف قطاع 

صناعات الطريان برسم سنة 2016. 

الصناعي  القطاع  تنافسية  تظل  املسجلة،  الدينامية  ورغم 
تعاين من العديد من اإلكراهات املرتبطة عىل وجه الخصوص 
بالقدرة عىل مامرسة األعامل الحرة وباملستوى التكنولوجي، 
والصناعات  واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت  لدى  خصوصا 
الصغرية واملتوسطة، التي تشكل أكرث من 94% من النسيج 
الصناعي املغريب. ومن شأن تنفيذ اإلجراءات التي نص عليها 
مخطط الترسيع الصناعي أن يساهم يف  تحرير إمكانيات 
للتحول  حقيقية  رافعة  وجعله  املغريب  الصناعي  القطاع 
بجاذبية  النهوض  سيمكن  كام  الوطنية.  للصناعة  الهيكيل 
الجهات االثني عرش لالستثامرات الصناعية، من توزيع عادل 

ومتوازن للرثوة عىل الصعيد الوطني. 

وإلعادة التموقع االسرتاتيجي لقطاع الفوسفاط ومشتقاته، 
برنامجه  تنفيذ  للفوسفاط  الرشيف  املجمع  يواصل 
االستثامري بغالف مايل يناهز 200 مليار درهم خالل الفرتة 
2008-2025. وتويل اسرتاتيجية املجمع الرشيف للفوسفاط 
الجهويني  الفاعلني  مع  الرشاكات  لتعزيز  هامة  مكانة 
والعامليني وذلك من أجل تحسني االندماج يف سلسلة القيمة. 
وبفضل هذا التوجه، تم نسج مجموعة من الرشاكات مع 
رشكاء من بلدان مختلفة، خاصة مع دول القارة اإلفريقية 
تنزانيا،  غانا،  ديفوار،  كينيا، كوت  إثيوبيا،  أنغوال،  )نيجرييا، 
جمهورية الكونغو الدميقراطية، زامبيا، زمبابوي، الكامريون، 
السنغال، بنني، املوزمبيق( والتي توفر فرصا هامة من حيث 

األسواق واالندماج الصناعي. 

وفيام يتعلق بقطاعات الدعم، يؤكد تحليل النتائج املتعلقة 
بقطاع السياحة مدى أهمية هذا القطاع بالنسبة لالقتصاد 
الوطني، حيث ساهم، خالل سنة 2015، بنسبة 6,5% من 
الناتج الداخيل الخام الوطني، و42% من صادرات الخدمات، 
و4,7% من السكان النشيطني املشتغلني. إال أن هذا التحليل 
يربز كذلك وجود بعض النواقص التي يتعني التغلب عليها 
من أجل تعزيز قدرة هذا القطاع عىل الصمود أمام املنافسة 

الخارجية وتقديم عرض يستجيب لتطورات الطلب.
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ترحيل  قطاع  يف  العاملية  الفرص  من  االستفادة  أجل  ومن 
القطاع،  الصاعدة يف  الدول  الخدمات واالرتقاء إىل مصاف 
وكذا جذب املزيد من الرشكات األجنبية، تم التوقيع، سنة 
2016، عىل مخطط الفعالية )2016-2020(. ويهدف هذا 
من  درهم  مليار   1,5 جلب  إىل   ،2020 أفق  يف  املخطط، 
االستثامرات وإحداث 60.000 منصب شغل إضايف مبارش، 

وتحقيق 18 مليار درهم كرقم معامالت إضايف.

وفيام يخص الربط اللوجستييك الذي يعترب دعامة أساسية 
التي  الجهود  الوطني، مكنت  للجاذبية وتنافسية االقتصاد 
يبذلها املغرب، من أجل تحسني أدائه اللوجستي من االرتقاء، 
املركز 94 سنة  اللوجستية، من  الخدمات  أداء  وفق مؤرش 

2007 إىل املركز 86 سنة 2016.

كام لن يتأىت إدماج االقتصاد املغريب يف العرص الرقمي إال بتعزيز 
الطفرة التي يشهدها قطاع االتصاالت الوطني، حيث حقق 
دينامية قوية منذ تحريره سنة 1999. وملواكبة طموحات منو 
القطاع، تم إطالق اسرتاتيجية املغرب الرقمي 2020، يف يوليوز 
2016، من أجل ترسيع عملية التحول الرقمي للبالد وذلك 
بهدف رقمنة 50% من اإلجراءات اإلدارية، وتقليص الفجوة 
الصغرى  املقاوالت  من   %20 وربط   %50 بنحو  الرقمية 
إىل جعل  كذلك،  وتهدف االسرتاتيجية،  املغربية.  واملتوسطة 
املغرب أول مركز رقمي للمنطقة مع إنعاش اسرتاتيجي قوي 
لقطاع خدمات املعامالت املنقولة تجاه أوروبا ومتوقع املغرب 
كمركز رقمي بإفريقيا الفرونكوفونية. ومن أجل ضامن  تفعيل 
اسرتاتيجية املغرب الرقمي، تم إحداث وكالة خاصة باالقتصاد 

الرقمي والحكومة اإلليكرتونية.

ونظرا ألهميته، يحتل القطاع املايل مكانة أساسية يف دينامية 
االقتصاد الوطني خاصة يف عملية تراكم رأس املال والرفع 
من اإلنتاجية واملساهمة يف القيمة املضافة الوطنية. فقد 
األنشطة  لقطاع  الثابت،  بالسعر  املضافة،  القيمة  حققت 
املالية والتأمني منوا سنويا بلغ يف املتوسط 4,3% بني 2009 
املضافة  القيمة  منو  نسبة  يفوق  منو  معدل  وهو  و2016، 
اإلجاملية )3,2%(. وينتظر من القطاع املايل أيضا أن يرسع 
من ديناميته، وذلك من خالل الدور الرئييس الذي يلعبه يف 
متويل االستثامر املنتج، عرب تعبئة وتوجيه االدخار لتمويل 
تنافسية القطاع الصناعي، وإنشاء وتطوير املقاوالت الصغرى 
ذات  القطاعات  مواكبة  بغية  االبتكار،  ومتويل  واملتوسطة 

اإلنتاجية العالية.

دينامية التنمية الجهوية

فيام يخص دينامية التنمية الجهوية وانعكاسات االسرتاتيجيات 
القطاعية عىل الصعيد الرتايب، حققت جهة الدار البيضاء- 

الوطني  الخام  الداخيل  الناتج  يف  مساهمة  أهم  سطات 
خالل الفرتة 2001-2015 بحصة 26,9% كمتوسط سنوي، 
متبوعة بجهات الرباط-سال-القنيطرة )14,9%(، ومراكش-
آسفي )11,7%( ثم فاس-مكناس )10,1%(. وتستحوذ هذه 
الجهات األربع عىل 63,6% من الناتج الداخيل الخام. وفيام 
النمو املتفاوت للجهات، فإن حدتها متتد  يتعلق بدينامية 
من الجهات املركزية نحو الجهات املجاورة يف أفق التقارب 
بنسبة  تساهم  التي  جهات،  أربع  أن  حيث  الجهات.  بني 
أقل  بوترية  تطورا  عرفت  الخام،  الداخيل  الناتج  من   %56
من املعدل الوطني خالل الفرتة 2001-2015 )فاس-مكناس 
البيضاء- والدار   ،)%+3,9( مالل-خنيفرة  وبني   ،)%+3,5(

سطات )4,1+%( ثم مراكش-آسفي )4,4+%(.

تعزيز التنمية البرشية والتامسك االجتامعي 

فيام يتعلق باألثر االجتامعي لإلصالحات والربامج العمومية 
االقتصاد  لنمو  الهيكيل  التحليل  يبني  املغرب،  نفذها  التي 
املغريب، خالل الفرتة 2002-2016، انخفاضا ملحوظا يف مرونة 
عالقة النمو بالتشغيل. ونتيجة لذلك ارتفع معدل البطالة 
إىل 9,4% سنة 2016 مقارنة مبعدل 8,9% سنة 2011. ويف 
هذا اإلطار، اعترب الربنامج الحكومي إنعاش التشغيل أولوية 

مساهمة ودينامية الجهات خالل الفرتة 2015-2001

بنية الناتج الداخيل الخام والناتج الداخيل الخام املتاح لكل فرد 
خالل الفرتة 2015-2001

املصدر : حساب مديرية الدراسات والتوقعات املالية 

املعدل الوطني %5,8
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الوطني إلنعاش  وطنية مع انطالق أشغال إعداد املخطط 
تعزيز سوق  اإلجراءات قصد  العديد من  التشغيل واتخاذ 
الشغل وتحسني قابلية التشغيل وتقليص البطالة، سيام لدى 

فئة الشباب حاميل الشواهد. 

باملوازاة، يبني تطور مؤرشات التمدرس التقدم الكبري الذي 
االبتدايئ  باملستوى  التعليم  تعميم  مستويات  عىل  تحقق 
وتقليص الفوارق بني الوسطني الحرضي والقروي. فبالنسبة 
ملحوظا  تحسنا  التمدرس  نسبة  االبتدايئ، سجلت  للتعليم 
حيث انتقلت من 97,4% ما بني 2015-2016 إىل %99,1 
سجلت  كام  الوطني.  املستوى  عىل   2017-2016 بني  ما 
انتقلت  القروي، حيث  بالوسط  تحسنا مهام  النسبة  هذه 
من 99,4% إىل 101,1% مقابل 95,8% إىل 97,4% بالوسط 
التعليم  مستوى  وعىل  الفرتة.  نفس  خالل  الحرضي 
بالفئة  التمدرس الخاصة  اإلعدادي والثانوي، بلغت نسبة 
عىل  سنة،   17-15 العمرية  والفئة  سنة   14-12 العمرية 
التوايل، 87,6% و66,6% سنة 2016-2017 مقابل %85,2 
و65,3% سنة 2015-2016. وبلغ معدل األمية لدى الساكنة 
البالغة 10 سنوات فام فوق 32% سنة 2014 مقابل %43 
صفوف  يف  األمية  معدل  بلغ  النوع،  وحسب   .2004 سنة 

النساء 42,1% مقابل 22,2% لدى الرجال. 

الرتبية  قطاع  يواجهها  التي  الكربى  بالرهانات  منها  ووعيا 
الرؤية  بتنزيل  العمومية  السلطات  قامت  الوطنية، 
إنشاء  هدفها   ،2030-2015 التعليم  إلصالح  االسرتاتيجية 
مدرسة جديدة تتمثل أسسها الرئيسية يف اإلنصاف وتكافؤ 
الفرص، وضامن جودة الرتبية والتكوين للجميع، واالرتقاء 
مجاالت   3 حول  الرؤية  هذه  وتتمحور  واملجتمع.  بالفرد 

للتدخل ذات أولوية و16 مرشوعا حامال للتغيري. 

وفيام يخص الولوج للخدمات الصحية، مكنت اإلنجازات يف 
هذا املجال من تحسني مؤرشات الولوج للخدمات الصحية 
نسبة  الرفع من  تتجىل يف  والتي  العمومية،  باملستشفيات 
االستشفاء بحوايل 61%، ويف انخفاض معدل وفيات األمهات 
بأكرث من 68%، خالل الفرتة 2004-2016، ليصل إىل 72,6 
لكل 100.000 والدة حية. أما فيام يخص مؤرشات وفيات 
األطفال، فقد سجلت كذلك انخفاضا مهام وصل إىل 28,8 
دون  لألطفال  بالنسبة  سنة 2011  حية  والدة  لكل 1.000 
السنة. إال أن هذه اإلنجازات تظل غري كافية لرفع التحديات 
يف مجال الولوج إىل الخدمات الصحية وتوفري املوارد البرشية 

خصوصا يف العامل القروي واملناطق املعزولة.

التقاعد ورشني  أنظمة  الصحية وإصالح  التغطية  كام متثل 
هذا  ففي  باملغرب.  االجتامعية  الحامية  مجال  يف  هامني 
حامية  لضامن  تدابري  عدة  الحكومة  وضعت  الصدد، 

اجتامعية أكرب للمواطنني، وذلك من خالل مواصلة توسيع 
التي  األساسية،  الصحية  التغطية  من  املستفيدة  الرشائح 
تم الرشوع فيها ابتداء من 2005 مع دخول عملية التأمني 
األوىل  املرحلة  وإطالق  التنفيذ  املرض حيز  عن  اإلجباري 
ولضامن حامية  اإلطار،  هذا  يف  التقاعد.  قطاع  إصالح  من 
اجتامعية أمثل لألشخاص الذين يزاولون نشاطا مهنيا حرا، 
متت املصادقة عىل مشاريع قوانني ليك تستفيد هذه الفئة 
من الساكنة النشيطة، عىل حد سواء، من خدمات التغطية 
الصحية ومن أنظمة التقاعد. ومن شأن تفعيل وتنفيذ هاته 
املشاريع، تعميم التغطية الصحية عىل نطاق واسع وتحسني 

معدل تغطية أنظمة التقاعد لتشمل الساكنة النشيطة.

توجه السياسة امليزاناتية لضمان استدامة املالية 
العمومية

باملوازاة مع الجهود املبذولة والجارية إلنعاش منو اقتصادي 
لتحسني  تدابري  عدة  اتخاذ  تم  اجتامعيا،  ومدمج  مستدام 
املقاصة،  نظام  إصالح  خصوصا  العمومية،  املالية  وضعية 
للموارد  األمثل  واالستعامل  الجارية  النفقات  وترشيد 
الجديد  التنظيمي  القانون  دخول  أعطى  وقد  الرضيبية. 
لقانون املالية حيز التنفيذ، منذ سنة 2016، دفعة إضافية 
جديد  ميزانايت  تدبري  عىل  ينص  لكونه  امليزانايت،  لإلصالح 

يرتكز عىل حسن األداء والنتائج. 

وقد أسفرت هذه املجهودات عن تحسني الهوامش امليزاناتية 
االستثامر  دينامية  عىل  الحفاظ  من  مكنها  مام  للدولة، 
القطاعية والربامج  العمومي ومواكبة تنفيذ االسرتاتيجيات 
االجتامعية الكربى. كام أبان تطور املالية العمومية، منذ سنة 
2013، عن أداء معتدل للموارد الجبائية، مع تحسن ملحوظ 
خالل سنة 2016، حيث ارتفعت بنسبة 4,1%. بالنسبة ملوارد 
الرضيبة عىل الرشكات، فقد انخفضت عىل العموم، بنسبة 
1,6% يف املتوسط خالل الفرتة املمتدة من 2013 إىل 2015، 
قبل أن تسجل تحسنا بنسبة 5,2% خالل سنة 2016. ويعزى 
هذا التحسن أساسا إىل األداء الجيد لنتائج بعض الرشكات 
الكربى خالل سنة 2015 )املكتب الرشيف للفوسفاط، البنك 
الشعبي، القرض العقاري والسياحي، رشكة استغالل املوانئ، 

وقطاع اإلسمنت..(.

أما بالنسبة للرضيبة عىل الدخل، فقد سجلت ارتفاعا ملموسا 
بنسبة 6,7% يف املتوسط بني سنتي 2015 و2016. ويفرس 
هذا االرتفاع عىل الخصوص باألداء الجيد ملداخيل الرضيبة 
عىل الدخل املستخلصة من املنبع عىل األجور. وفيام يتعلق 
مبداخيل الرضيبة عىل القيمة املضافة الداخلية، فقد سجلت 
تطورا متفاوتا خالل الفرتة املمتدة بني 2013 و2016. فبعد 



مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / عدد خاص - أبريل 522018

تـقــاريـــر
قـانـون مـالـية 2018

االنخفاض الذي سجلته سنة 2014 )2,4-%(، عرفت هذه 
سنة   %2,5 بنسبة  ارتفعت  حيث  إيجابيا،  تطورا  املوارد 

2015، و بنسبة 0,7% خالل سنة 2016.

التسجيل  برسوم  املتعلقة  املوارد  حافظت  جانبها،  ومن   
فبعد   .2016-2013 الفرتة  خالل  منوها  وترية  عىل  والتنرب 
أن ارتفعت بنسبة 3,8% خالل 2013، عرفت هذه املوارد 
ارتفاع  ثم   %14,9 بلغ   2014 سنة  خالل  ملموسا  ارتفاعا 
بنسب 3,3% و3,1% عىل التوايل خالل سنتي 2015 و2016.  

وفيام يتعلق بالنفقات، ال زالت بنيتها تتسم بهيمنة النفقات 
حصة  بلغت  فقد  االستثامر.  نفقات  حساب  عىل  العادية 
السنوات  املتوسط خالل  يف  نسبة %80   العادية  النفقات 
الخمس املاضية. ويعزى ذلك إىل صعوبة التحكم يف كتلة 
األجور وتفاقم تحمالت املقاصة، إضافة إىل ضعف معدل 
تنفيذ نفقات االستثامر، اليشء الذي انعكس سلبا عىل تزايد 
االعتامدات املرحلة. وتجدر اإلشارة إىل أن التحكم يف تطور 
كتلة األجور مكن من تخفيض معدلها إىل 10,3% من الناتج 
الداخيل الخام سنة 2016. وسيساهم إدخال الطابع التقييدي 
العتامدات األجور، انطالقا من قانون املالية لسنة 2017، يف 
املالية، من  لقانون  الجديد  التنظيمي  القانون  تنزيل  إطار 

التحكم أكرث يف معدل كتلة األجور.

الناتج  من   %1,4 املقاصة  نفقات  سجلت  جهتها،  ومن 
الداخيل الخام سنة 2016، أي بانخفاض بلغ 3,2 نقاط مقارنة 
نفقات  يخص  فيام  أما   .2013 سنة  املسجل  املستوى  مع 
االستثامر، فقد سجلت ارتفاعا عىل مستوى ميزانية الدولة، 
نتيجة الجهود املبذولة من طرف السلطات العمومية لدعم 
النشاط االقتصادي، حيث انتقلت نسبتها إىل 6% من الناتج 
الداخيل الخام، يف املتوسط، خالل الفرتة 2008-2016، مقابل 
التطورات،  لهذه  ونتيجة  الفرتة 2007-2001.  3,9% خالل 
تراجع عجز امليزانية منتقال من 6,8% من الناتج الداخيل 
سنة  الخام  الداخيل  الناتج  من   %4 إىل   2012 سنة  الخام 
2016. وهكذا، تم التحكم تدريجيا يف وترية تطور مديونية 
الخزينة التي انخفضت إىل 1,2% من الناتج الداخيل الخام، 
الناتج  من   %0,6 يف  لتنحرص   ،2015-2013 الفرتة  خالل 

الداخيل الخام سنة 2016.

ووفقا للتوجيهات امللكية السامية والربنامج الحكومي، يروم 
إىل  تهدف  أساسية  أولويات  تفعيل   ،2018 املالية  قانون 
التصنيع وتحفيز االستثامر الخاص ودعم املقاوالت  تطوير 
وإصالح  املتقدمة  الجهوية  وترسيخ  واملتوسطة  الصغرى 

اإلدارة وتحسني حكامة السياسات العمومية.

وتندرج معطيات املالية العمومية، كام جاءت يف قانون املالية 
لسنة 2018، يف إطار مواصلة إعادة التوازن للاملية العمومية 
بغية ضامن استدامتها عىل املدى املتوسط. فخالل سنة 2018، 
ينتظر أن يسجل االقتصاد الوطني منوا بنسبة 3,2% بعد %4,6 
سنة 2017. ويعزى هذا التباطؤ أساسا إىل االنخفاض املتوقع 
الناتج  تحسن  وإىل   %0,8 بنسبة  الفالحية  املضافة  للقيمة 

الداخيل الخام غري الفالحي بنسبة %3,7.

عىل   ،2018 لسنة  املالية  قانون  مرشوع  توقعات  وتعتمد 
فرضيات إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، وسعر متوسط 
للنفط الخام يناهز 60 دوالرا للربميل، وسعر رصف األورو 
مقابل الدوالر لقيمة تعادل 1,18، وتزايد الطلب الخارجي 
ومشتقاته(  الفوسفاط  منتجات  )دون  املغرب  إىل  املوجه 

بنسبة %3,7. 

وهكذا، من املتوقع أن يسفر تطور املوارد والنفقات، برسم 
سنة 2018، عن عجز يف امليزانية يقدر بحوايل 3% من الناتج 

الداخيل الخام. 

الخام يف  الوطني  االدخار  أن يستقر معدل  ويتوقع كذلك 
سيبلغ  حني  يف  الخام،  الداخيل  الناتج  من   %29,6 حدود 
وتبعا  الخام.  الداخيل  الناتج  من   %33,4 االستثامر  معدل 
لهذه التطورات، من املتوقع أن تبلغ حاجيات متويل االقتصاد 

الوطني 3,8% من الناتج الداخيل الخام. 

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية
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التوزيع اجلهوي لالستثمار : من أجل منو متوازن للجهات
استفادت جهات اململكة من االرتفاع املضطرد لوترية االستثامر العمومي التي انتقلت من 71 مليار 
درهم سنة 2006 إىل 195 مليار درهم خالل سنة 2018، وذلك كأحد نتائج سياسة املشاريع الكربى 
الجهوية  باعتامد سياسة  االستفادة  تعمقت هذه  وقد  القطاعية.  االسرتاتيجيات  توطني  وسياسة 

املتقدمة، مام سيساهم يف خلق دينامية اقتصادية واجتامعية ترابيا.  

رصدت مذكرة التوزيع الجهوي لالستثامر العمومي برسم سنة 
2018 تطور املجهود االستثامري العمومي، كام تطرقت لآلثار 
االقتصادية للتوزيع الجهوي لالستثامر العمومي )وترية النمو(، 
واالجتامعية )الولوج إىل الخدمات االجتامعية األساسية والحد 
أخرى  جهة  من   املذكرة  هذه  وتقدم  هذا،  التفاوتات(.  من 
العمومي،  السوسيو-اقتصادي لالستثامر  املردود  آفاق تحسني 
العمومية.  االستثامرات  لتدبري  جديد  نظام  اعتامد  خالل  من 
كام تستعرض بشكل مفصل توزيع مشاريع االستثامر العمومي 
املربمجة سنة 2018 حسب الجهات، سواء املمولة من امليزانية 
العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  ميزانيات  أو  للدولة  العامة 
حيث ارتفع حجم االستثامرات العمومية املرصودة برسم هذه 

السنة إىل ما يناهز 195 مليار درهم.

الجهوي  املستوى  عىل  العمومي  االستثامري  املجهود  ويتعزز 
االقتصادية  التنمية  يف  رئييس  كفاعل  الجهة  انبثاق  إثر  عىل 
االقتصادية  الجاذبية  الرفع من  واالجتامعية، وذلك من خالل 
املجالية عن طريق مواصلة االستثامرات يف القطاعات املنتجة، 
بني  والربط  التنقل  تحسني  بغية  التحتية  البنيات  وتعزيز 
الجهات وفك العزلة عن املناطق الصعبة الولوج، باإلضافة إىل 

تنمية األقطاب الحرضية املندمجة والتأهيل الرتايب. 

هذا، وقد أسهمت املجهودات املبذولة يف خلق دينامية متميزة، 
مكنت من إحراز تقدم كبري عىل مستوى تنفيذ االسرتاتيجيات 
األخرض  املغرب  ملخطط  بالنسبة  الحال  هو  كام  القطاعية، 
الطاقية  واالسرتاتيجية  الصناعي  لالنبثاق  الوطني  واملخطط 
ومخطط  الرقمي  املغرب  ومخطط  السياحية  واالسرتاتيجية 
للبنية  كربى  مشاريع  إطالق  تم  ذلك،  عن  فضال  آليوتيس. 
التحتية ومشاريع مهيكلة يف مجاالت متعددة كالطرق والطرق 
السيارة والسدود واملطارات والقطار الفائق الرسعة الرابط بني 
وميناء  طنجة-املتوسط  ميناء  ومجمع  وطنجة  البيضاء  الدار 
برامج  اعتامد  تم  كام  املتوسط.  الناضور-غرب  وميناء  آسفي 
التنمية الحرضية املندمجة بالنسبة لكل من مدن الدار البيضاء 
والرباط وطنجة وتطوان وسال ومراكش والقنيطرة والحسيمة.

جد  العمومي  االستثامر  نتائج  أضحت  السياق،  نفس  يف 

ملموسة يف مجال التنمية االجتامعية، حيث تبنى املغرب خالل 
من  الحد  إىل  الرامية  الربامج  من  مجموعة  األخرية  السنوات 
الفقر وتقليص الفوارق االجتامعية واملجالية وفك العزلة عن 
املناطق الصعبة الولوج. وقد مكنت هذه الربامج من تحسني 
مجموعة من املؤرشات االجتامعية عىل الصعيد الوطني تهم 

بالخصوص:

• معدل الكهربة القروية: 99.4%؛

• معدل التزويد باملاء الصالح للرشب بالعامل القروي: 96%؛

• معدل ولوج الساكنة القروية إىل الطرق : 79%؛

• معدل وفيات الرضع : 27 لكل 1.000 مولود حي سنة 2017 
مقابل 40 خالل الفرتة 2003-2004؛

والتأهيلية:  واإلعدادية  االبتدائية  باملدارس  االلتحاق  • معدل 
99.1% و90.4% و70.1% عىل التوايل يف الفرتة 2015-2014 

مقابل 91.6% و70.2% و 49.9% يف الفرتة 2008-2009؛

• عدد املدن بدون صفيح : 58 مدينة إىل غاية سبتمرب 2017؛

مقابل  : 400.000 وحدة سنة 2017  العجز السكني  نقص   •
1.240.000 وحدة سنة 2002.

املتقدمة،  الجهوية  مرشوع  تفعيل  انعكس  أخرى،  جهة  من 
والذي مكن من تعزيز املوارد املالية املخصصة للجهات لتبلغ 
7 مليار درهم برسم قانون املالية لسنة 2018، يف أفق بلوغ 10 
ماليري درهم سنة 2021، عىل االستثامر العمومي الذي ارتقى 
مبساهمة بعض الجهات لتسجل مستويات البأس بها يف مجال 
خلق الرثوة، خصوصا الجهات الجنوبية التي تعتمد النموذج 
والذي  واالقتصادية،  االجتامعية  للتنمية  الجديد  التنموي 
دينامية  خلق  عىل  قادرة  تنافسية  أقطاب  إنشاء  عىل  يقوم 
جديدة كفيلة بتوفري فرص الشغل وقادرة عىل تعزيز التنمية 
املتكاملة وترسيخ البعد الثقايف لكل جهة، فضال عىل تبنيه مبدأ 
الحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة.  هذا، وقد رصد 
مليار  يقدر ب 77  للتنمية غالف مايل  املندمج  الربنامج  لهذا 
درهم خالل الفرتة 2015-2021 ومحفظة مشاريع تناهز 650 
بلغ  الربنامج  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  أخرى،  جهة  من  مرشوعا. 
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املصدر: مديرية امليزانية

التوقيع  بعد  وذلك  اإلجراءات،  وتنزيل  التنفيذ  مرحلة  حاليا 
عىل اتفاقيات الدعم املايل املخصص للجهات الجنوبية الثالث 
لكل  املندمجة  التنمية  برامج  عقود  وعىل  الدولة  طرف  من 

جهة.

العمومي وتحسني  أداء جيد لالستثامر  وأخريا، وبغية تحقيق 
أثره عىل ظروف عيش املواطنني، خاصة عىل املستوى املحيل 
االستثامرات  لتدبري  جديد  نظام  اعتامد  سيتم  والجهوي، 
إىل  النظام  هذا  ويهدف   .2018 سنة  من  ابتداء  العمومية 

بغية  العمومي  االستثامر  لتدبري  موحد  معياري  إطار  وضع 

توجيه الدعم إىل املشاريع القادرة عىل تحقيق مردود سوسيو 

مع  تام  انسجام  ويف  االنتظارات،  سقف  يوازي  اقتصادي 

التوجهات االسرتاتيجية للدولة، وذلك من خالل اعتامد التقييم 

القبيل للمشاريع االستثامرية املقرتحة مع الرتكيز عىل مرحلة 

والتقييم  التتبع  أهمية  إغفال  دون  القبيل،  والتقييم  االنتقاء 

البعدي للمشاريع بعد انقضاء مدة اإلنجاز.
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دعم االستثمار املنتج 
الصادرة  امللكية  الرسالة  مبوجب 
تم   ،2002 يناير   09 بتاريخ 
من   82 الفصل  مقتضيات  تعديل 
املرسوم املليك الصادر يف 21 أبريل 
للمحاسبة  عام  نظام  بسن   1967
بتفويت  الرتخيص  ألجل  العمومية 
عقارات الدولة بقرار صادر عن والة 
تهم  التي  املشاريع  بخصوص  الجهة 
قطاعات الصناعة والصناعة الفالحية 

والسياحة والسكن والصناعة التقليدية والصحة والطاقة واملعادن 
والرتبية والتكوين عندما يكون املرشوع االستثامري يقل عن 200 
مليون درهم، أو بقرار صادر عن وزير املالية بالنسبة للمشاريع 
أو  مليون درهم  االستثامرية 200  قيمتها  تعادل  أو  تفوق  التي 
السالفة  القطاعات  ضمن  تدخل  ال  التي  املشاريع  يخص  فيام 

الذكر كيفام كانت كلفتها.

ومتت املصادقة برسم سنة 2017 عىل إنجاز 345 مرشوعا فوق 
الالمتمركز  التدبري  إطار  يف  الخاص(،  )امللك  الدولة  عقارات 
إلقامة  هكتارا،   13.475 بـ  تقدر  إجاملية  مبساحة  لالستثامر، 
مشاريع استثامر مببلغ 11.004 مليون درهم وخلق 12.548 

منصب شغل.

63% من املشاريع تتمركز عىل مستوى جهة الداخلة- وادي 

الذهب وجهة العيون- الساقية الحمراء. 

ثالثة  مستوى  عىل  متمركزة  املشاريع  من   %63 يقارب  ما 

أنشطة قطاعية )الطاقة والسياحة والرياضة(.

57% من االستثامرات متمركزة عىل مستوى قطاعات الصناعة 

والسكن والسياحة.

52% من مناصب الشغل ميثلها قطاعا الصناعة والسياحة.

تعبئة العقار لفائدة مجموعة العمران
برسم سنة  2017  متت تعبئة 178 هكتارا إلنجاز 9 مشاريع 

لفائدة مجموعة العمران باستثامر متوقع يناهز 662 مليون 

درهم.

تعبئة امللك اخلاص للدولة لفائدة االستثمار برسم سنة 2017
الدولة مبساحة إجاملية  إنجاز 345 مرشوعا فوق عقارات  املصادقة عىل  برسم سنة 2017، متت 
تقدر بـ 13.475 هكتارا. كام متت تعبئة 178 هكتارا إلنجاز 9 مشاريع لفائدة مجموعة العمران. أما 
الرشاكة الفالحية،  فقد استفادت من التوقيع عىل 71 اتفاقية تهم مساحة تقدر بـ 4.106 هكتارات.
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الشراكة الفالحية
الدولة  قامت  والخاص،  العام  القطاعني  بني  الرشاكة  إطار  يف 

الخاص  ملكها  من  فالحية  أرايض  بتعبئة   2004 منذ  املغربية 

وذلك من أجل مواكبة تنمية القطاع الفالحي. وتهدف هذه 

الرشاكة إىل إنعاش االستثامر يف القطاع الفالحي وكذا النهوض 

املثمرة، زراعة  الفالحية األساسية )زراعة األشجار  بالقطاعات 

الخرضوات، تربية املوايش، زراعة الكروم، إنتاج الزيوت ...(؛

تتضمن وضع  الشأن  اعتامد مقاربة يف هذا  تم  الغرض،  لهذا 

األرايض الفالحية رهن إشارة املستثمرين يف إطار الكراء الطويل 

األمد، توخيا ملردودية مجدية للمشاريع وانخراط املقاولني يف 

املجال الفالحي والصناعة الفالحية ألجل تلبية الطلب الداخيل 

والدويل.

إن عمليات تخصيص الدولة لألرايض الفالحية لفائدة الفاعلني 

الخواص، تنظمها دورية الوزير األول رقم 2/2007 بتاريخ 29 

التابعة  الفالحية  العقارات  كراء  بكيفية  املتعلقة   2007 يناير 

للملك الخاص للدولة وكذا النصوص املرتبطة بطلبات العروض.

هكتارا   107.120 يناهز  ما  تعبئة  اآلن،  حتى  متت  وإجامال، 

لدعم 892 مرشوعا مببلغ استثامري يقدر بحوايل 20,57 مليار 

درهم ويرتقب أن توفر قرابة 55.296 منصب شغل.

وتم التوقيع برسم سنة 2017، عىل 71 اتفاقية يف إطار الرشاكة 

باستثامر  هكتارات،   4.106 بـ  تقدر  مساحة  تهم  الفالحية 

إجاميل يناهز 692,8 مليون درهم وخلق 1.741 منصب شغل.

63% من املشاريع متمركزة عىل مستوى ثالث جهات )فاس-

مكناس والرباط-سال-القنيطرة وبني مالل-خنيفرة(.

لقد أبان التوزيع القطاعي عن استحواذ ثالثة قطاعات إنتاجية 
 ،2017 سنة  برسم  املعبأة  اإلجاملية  املساحة  من   %93 عىل 
ويتعلق األمر بكل من زراعة األشجار املثمرة وتربية املوايش 

وزراعة الخرضوات.  
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تواصل وزارة االقتصاد واملالية 
الوزارات  ملرافقة  جهودها 
التدريجي  االعتامد  عملية  يف 
التنظيمي  القانون  ألحكام 
خاصة  املالية،  لقانون  الجديد 
النوع  بعد  ببلورة  يتعلق  فيام 
تدبري  مستوى  عىل  االجتامعي 
امليزانية املرتكز عىل النتائج. وقد 
الذي  املسلسل،  هذا  تدعيم  تم 
املساواة  مبدأ  تفعيل  إىل  يطمح 
منصوص  هو  كام  الجنسني  بني 
من   ،2011 سنة  دستور  يف  عليه 
خالل دورية رئيس الحكومة )رقم 
بعد  إدماج  تتوخى  التي   )7/2017
النوع االجتامعي يف صلب عمليات 
املشاريع  إعداد  امليزانية ويف  برمجة 

الوزارية الخاصة بنجاعة األداء.

من   39 املادة  تفعيل  في  احملرز  التقدم 
لقانون  اجلديد  التنظيمي  القانون 

املالية 
إن مأسسة إدماج بعد النوع االجتامعي يف مامرسات الربمجة 
التي تتبعها القطاعات الوزارية قد صيغ مبوجب املادة 39 من 
املغرب  جعل  مام  املالية،  لقانون  الجديد  التنظيمي  القانون 
بلدا رائدا يف هذه املجال. وتنص هذه املادة عىل أن كل برنامج 
متعلق بنفس الوزارة أو بنفس املؤسسة العمومية، ومقسم إىل 
مشاريع وإجراءات، ينبغي أن يرتبط بأهداف محددة، فضال 
عن املؤرشات الكمية التي متكن من قياس النتائج املحققة مع 

مراعاة بعد النوع االجتامعي.

الخيارات  بلورة  تتم  ذلك،  إىل  واستنادا 
تأثري  لها  التي  األنشطة  حسب  امليزاناتية 
كبري يف تقليص الفوارق بني الجنسني، وذلك 
بهدف تعزيز املساءلة بالنظر إىل االلتزامات 
املتعهد بها، وخاصة تلك املتعلقة بتعزيز 

املساواة بني الجنسني. 

واملالية  االقتصاد  وزارة  تواصل  كام 
عملية  يف  الوزارات  لدعم  جهودها 
االستيعاب التدريجي ملقتضيات القانون 
املالية.  لقانون  الجديد  التنظيمي 
االمتياز  مركز  رشع  الصدد،  هذا  ويف 
مليزانية النوع االجتامعي، التابع لوزارة 
املوجة  مواكبة  يف  واملالية،  االقتصاد 
ميزانية  العتامد  الوزارات  من  األوىل 
تراعي بعد النوع االجتامعي يف إطار 
إعداد مرشوع قانون املالية لسنة 2017. 
واستهدفت هذه املوجة، كمرحلة تجريبية أوىل، 10 قطاعات 
وزارية )االقتصاد واملالية، الصحة، األرسة والتضامن واملساواة 
والتنمية االجتامعية، الشباب والرياضة، الثقافة، الشغل، املاء، 
مرحلة  إطالق  تم  كام  البحري(.  والصيد  الفالحة  الداخلية، 
تجريبية ثانية، خالل إعداد مرشوع قانون املالية لسنة 2018، 

من أجل توسيع نطاق هذه العملية لتشمل جل القطاعات.

صادر  منشور  إرسال  تم  املتواصلة،  الدينامية  هذه  إطار  ويف 
عن رئيس الحكومة )رقم 7/2017(، بخصوص إطالق عمليات 
إطار  يف  النتائج،  القامئة عىل  النوع  ميزانية  لتطبيق  تجريبية 
إصالح القانون التنظيمي للاملية، إىل جميع القطاعات الوزارية 
واملؤسسات العمومية. ويهدف هذا املنشور إىل تحديد كيفية 
تنفيذ العمليات التجريبية )نقاط ترسيخ بعد النوع االجتامعي 
يف مسلسل برمجة امليزانية ويف مسلسل إعداد مشاريع األداء(، 

امليزانية القائمة على النتائج من منظور النوع : احلصيلة والتحديات
تؤسس النسخة الثالثة عرشة من تقرير امليزانية القامئة عىل النتائج من منظور النوع ملرحلة جديدة 
يف تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية. فاملادة 39 من هذا القانون تكرس 
تدبريا للميزانية يرتكز عىل النتائج ويراعي الفوارق بني الجنسني، وتضع األدوات والقواعد املرتبطة بها، 
والتي تشمل إعداد امليزانيات العمومية وتنفيذها وتقييمها لتستجيب للحاجيات املختلفة للساكنة 
املستهدفة. التقرير يشكل لحظة مهمة للوقوف عىل ما تحقق عىل طريق تفعيل املساواة بني الجنسني.
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وكذا تحديد هيئات القيادة )حيث يتوىل مركز االمتياز مليزانية 
لجنة بني  إحداث  املسلسل مع  لهذا  التنفيذية  القيادة  النوع 

وزارية1 ولجنة للتتبع2(.

ويبني تتبع هذه العملية، من خالل تقرير امليزانية القامئة عىل 
النتائج من منظور النوع، أن درجة إدماج النوع يف امليزانيات 
تختلف من قطاع آلخر. وقد بدأ مجهود املواكبة الذي يقوم 
به مركز االمتياز من أجل تطبيق نجاعة األداء املستجيبة للنوع 
يف إعطاء مثاره، ال سيام بالنسبة للقطاعات التي استفادت من 
املوجة األوىل من املواكبة. وبفضل جهود التتبع املبذولة من 
طرف وزارة االقتصاد واملالية، خالل سنة 2017 ويف أفق 2018، 
الناجح  التفعيل  من  األخرى  الوزارية  القطاعات  ستتمكن 
الجديد  التنظيمي  القانون  من   39 املادة  ملقتضيات  والناجع 

لقانون املالية. 

ضرورة   : للمرأة  اإلقتصادي  التمكني 
ملواصلة التقدم نحو التنمية الشاملة

يواصل املغرب بعزم اإلصالحات القانونية والتنظيمية من أجل 
تعزيز املساواة بني الجنسني، وذلك من خالل ترسيع مالءمة 
بحقوق  املتعلقة  الدولية  اآلليات  مع  الوطنية  الترشيعات 
اإلنسان والتي صادقت عليها اململكة املغربية. ويف هذا اإلطار، 
قوانني  مشاريع  إىل  باإلضافة  قوانني  مشاريع  عدة  اعتامد  تم 
رقم  بالقانون  األمر  ويتعلق  عليها.  واملصادقة  املوافقة  قيد 
التمييز،  أشكال  املناصفة ومكافحة كل  بهيئة  املتعلق   79.14
الذي صادق عليه مجلس النواب، يف قراءة ثانية، يف 8 غشت 

.2017

وبالنسبة ملناهضة العنف ضد النساء، صادق مجلس النواب 
عىل مرشوع القانون رقم 103.13 املتعلق مبحاربة العنف ضد 
النساء، يف 21 يوليوز 2016، والذي يتم النظر فيه حاليا عىل 

مستوى مجلس املستشارين.

بتحديد  املتعلق  رقم 19.12  القانون  الربملان عىل  كام صادق 
رشوط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامالت والعامل املنزليني 
يف يوليوز 2016 ودخل حيز التنفيذ يف 10 غشت 2017. ويف 
الحكومة، يف 10 غشت 2017،  السياق، صادق مجلس  نفس 

عىل مرشوعي مرسومني يتعلقان بالقانون رقم 19.12. يحدد 
والعامل  بالعامالت  الخاص  العمل  عقد  األول منوذج  املرسوم 
املنزليني، ويحدد املرسوم الثاين الئحة األشغال التي مينع فيها 
تشغيل العامالت والعامل املنزليني املرتاوحة أعامرهم بني 16 

و18 سنة.

كام صادق مجلس النواب، يف إطار قراءة ثانية، عىل مرشوع 
لألرسة  االستشاري  باملجلس  املتعلق   ،78.14 رقم  قانون 
والطفولة يف يونيو 2016، والذي تم نرشه يف الجريدة الرسمية 

يف غشت 2016.

وفيام يخص تعزيز املشاركة الفعلية للنساء يف إتخاذ القرارات 
وتسيري الشؤون العمومية، وضعت شبكة التشاور بني الوزارية 
تأسست  التي  العمومية،  الوظيفة  يف  الجنسني  بني  للمساواة 
منذ 2010، اسرتاتيجية مأسسة مبدأ املساواة بني الجنسني يف 
الفرتة ما بني 2016 و2019، ترتكز  العمومية، خالل  الوظيفة 
الجنسني  بني  واملساواة  العدالة  ملبادئ  األفقي  اإلدماج  عىل 

ضمن إصالح الوظيفة العمومية.

وقد بلغ معدل التأنيث يف الوظيفة العمومية نسبة 35% )تصل 
هذه النسبة إىل 39% دون احتساب املوظفني التابعني لألمن 
الوطني والوقاية املدنية(. وتظل املرأة أكرث متثيلية بالقطاعات 
»املؤنثة«، حيث أن 74% من املوظفات بالقطاعات الوزارية 
ينتمني لوزارة الصحة ووزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني. 
وتظل حصة ولوج النساء إىل مناصب املسؤولية، جد ضعيفة 

حيث ال تتجاوز سقف 19,1% يف 2017.

الولوج العادل للحقوق االجتامعية

هناك  تبقى  لكن  املجال  هذا  يف  ملموس  تقدم  تسجيل  تم 
تحديات مهمة وجب رفعها.

فبخصوص الولوج إىل التعليم، عرف مؤرش التكافؤ بني الجنسني 
بالتعليم االبتدايئ العمومي تطورا مهام عىل املستوى الوطني، 
 0,90 إىل   2001-2000 موسم  برسم   0,84 من  انتقل  حيث 
2017- موسم  ممدرس(  ولد   100 مقابل  ممدرسة  فتاة   90(

2016، أي بارتفاع يقدر ب 6 نقاط مئوية. وخالل نفس الفرتة، 
اإلعدادي  الثانوي  بالتعليم  الجنسني  بني  التكافؤ  انتقل مؤرش 

1   يرأس مدير امليزانية اللجنة بني الوزارية والتي تتألف من الكتاب العامني للقطاعات الوزارية /املؤسسات العمومية املعنية بإعادة الهيكلة.

   يتم إحداث لجنة للتتبع عىل مستوى كل قطاع وزاري ويرأسها كاتبه العام. وتتألف هذه اللجنة من املدراء املركزيني للقطاع.
2
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العمومي من 0,75 إىل 0,84، مسجال بذلك ارتفاعا يقدر ب 9 
نقاط مئوية. وانتقل مؤرش التكافؤ بني الجنسني بالتعليم الثانوي 
التأهييل العمومي من 0,85 سنة 2000-2001 إىل 0,98 سنة 
يقدر ب 13  بارتفاع  أي  الوطني،  املستوى  2016-2017 عىل 

نقطة مئوية.

التحدي  ال سيام  إكراهات،  تزال هناك  ال  التقدم،  ورغم هذا 
الفتيات  التالميذ يف املدارس، خصوصا  املتمثل يف اإلبقاء عىل 
يف  امللحوظ  االنخفاض  من  الرغم  وعىل  القروية.  املناطق  يف 
بلغ  الذي  االبتدايئ،  التعليم  يف  نسبة الهدر املدريس للفتيات 
1,7% خالل السنة الدراسية 2016-2017، فإن هذا املعدل ال 
يزال مرتفعا بالنسبة للمستوى اإلعدادي، يف حدود 8% لنفس 

السنة الدراسية 2017-2016.

وبالنسبة للولوج العادل لربامج محو األمية، تم تسجيل تراجع 
للسكان  العام  اإلحصاء  نتائج  فحسب  األمية.  ملعدل  نسبي 
والسكنى لسنة 2014، بلغ معدل األمية عىل الصعيد الوطني 
32,2% مقابل 43% سنة 2004، أي برتاجع بـلغ 10,8  نقطة 
انتشار  القروية من  املناطق  وتعاين  مئوية خالل 10 سنوات. 
أكرب لهذه اآلفة مبعدل يناهز 47,5% مقابل 22,6% يف الوسط 
الرجال،  من  أكرث  اآلفة  هذه  من  النساء  تعاين  كام  الحرضي. 
الوطني  الصعيد  عىل  النساء  عند  األمية  معدل  بلغ  حيث 
ما  القروي،  املجال  ويف  الرجال.  عند   %22,1 مقابل   %41,9
بالنسبة   %34,9 مقابل  أميات  النساء  من   %60,1 يقرب من 

للرجال. 

تقدم  تسجيل  تم  الصحية،  الخدمات  إىل  للولوج  وبالنسبة 
ملموس، خالل العرشيتني األخريتني، خصوصا يف الشق املتعلق 
بالصحة اإلنجابية لألم والطفل. لكن يجب العمل عىل خفض 
معدل وفيات األطفال واألمهات الذي يظل مصدر قلق داخل 

العامل القروي.

وقد عرفت نسبة وفيات األمهات انخفاضا مهام، خالل الفرتة 
النسبة بنحو 68% لتصل  2010-2016، حيث تراجعت هذه 
الوطني  املسح  حسب  حية،  والدة   100.000 لكل   72,6 إىل 
بني  الفوارق  وتظل   .)2017( األرسة  وصحة  السكان  حول 
وفيات  نسبة  ترتفع  حيث  قامئة،  والقروي  الحرضي  املجالني 
القروي إىل 111,1 لكل 100.000 والدة حية  بالعامل  األمهات 

مقابل 44,6 فقط بالعامل الحرضي.

كام واصلت وفيات األطفال والصبيان منحاها نحو االنخفاض، 
حيث تقلصت لتصل، عىل التوايل، إىل 28,8 و30,5 لكل 1.000 
والدة حية سنة 2011، أي بانخفاض بلغ 28% و35% مقارنة 

الوالدة )خطر  وفيات حديثي  نسبة  مع سنة 2004. وعرفت 
الوفاة ألقل من شهر( ووفيات ما بعد حديثي الوالدة )خطر 
الفرتة  خالل  مهام،  انخفاضا  شهرا(  و12  شهر  بني  ما  الوفاة 
2004-2011، منتقلة، عىل التوايل، من 27 إىل 21,7 ومن 14 

إىل 7,1 لكل 1.000 والدة حية. 

التأمني  التغطية الصحية، خاصة  الولوج إىل  ويف إطار توسيع 
عن  اإلجباري  التأمني  نظام  تعميم  تم  املرض،  عن  اإلجباري 
السنة  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  دخل  حيث  للطلبة،  املرض 
الدراسية 2015-2016، إذ سيمكن من بلوغ ما بني 288.000 
و420.000 مستفيد خالل الفرتة 2015-2020. وتجدر اإلشارة، 
الطبية  نظام املساعدة  لتعميم  املتواصلة  الجهود  أن  إىل 
»راميد«، جعلت عدد املستفيدين يفوق الساكنة املستهدفة، 
املستهدفة  الساكنة  تغطية  ونسبة  مليون شخص،   11,46 أي 
 7,8 مقابل  نهاية غشت 2017،  غاية  إىل  إىل %135،  وصلت 
 .2014 سنة  بلغت 97% خالل  تغطية  ونسبة  مليون شخص 
القروي %48  الوسط  املنحدرين من  املستفيدين  وميثل عدد 

ومتثل النساء 52% من مجموع املستفيدين. 

وفيام يخص الولوج إىل السكن الالئق، يواصل قطاع السكنى 
السكن مع  العجز يف  تقليص  إىل  تهدف  التي  الربامج  مواكبة 
إقتصادية.  السوسيو  الفئات  ضامن فضاء عيش مالئم لجميع 
فحسب البحث الذي أجراه القطاع الويص، مكن برنامج »مدن 
بدون صفيح« مستفيديه من ولوج سهل للخدمات والبنيات 
التحتية األساسية. وهكذا، بالنسبة للخدمات الصحية، وبفضل 
برنامج مدن بدون صفيح، تقلص متوسط املسافة الفاصلة بني 
إليهم  مركز صحي  وأقرب  للمستفيدين  الجديد  السكن  مقر 
بحوايل الثلثني، أي بانخفاض من 30 كلم إىل 8 كلم. كام انتقل 
 ،%85,5 إىل  الرشب من %22,3  مياه  بشبكات  الربط  معدل 
بزيادة بلغت 63 نقطة. ونتيجة لذلك، تم تخفيف عبء جلب 
املياه امللقى عىل عاتق النساء والفتيات بنحو 39 نقطة، حيث 

انتقل من53,3%  إىل %14,4.   

وقد مكن برنامج مدن بدون صفيح أيضا من تحسني معدل 
ولوج النساء إىل ملكية السكن، حيث انتقل هذا املعدل من 
15,3% إىل 18,7%، أي بزيادة قدرها 3 نقاط. وعىل الرغم من 
هذا االرتفاع، فإن هذا املعدل يظل منخفضا نسبيا مقارنة مع 
معدل ولوج الرجال إىل ملكية السكن، الذي بلغ 80,9%، مام 
يعكس وجود إكراهات مؤسساتية وثقافية تحول دون ولوج 

النساء للملكية.

يبني  السكن،  رشاء  عمليات  متويل  إىل  الولوج  يخص  وفيام 
النوع،  حسب  فوكاريم،  صندوق  من  املستفيدين  توزيع 
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املستفيدين  مجموع  من   %57 مثلن  حيث  النساء،  هيمنة 
من الصندوق سنة 2016 مقابل 56,5% سنة 2015. وبالنسبة 
النساء سوى 40,5% من  لصندوق فوكالوج-عمومي، ال متثل 
مقابل   2016 سنة  برسم  الصندوق  من  املستفيدين  مجموع 

40% سنة 2015.

وعىل مستوى الولوج إىل املاء الصالح للرشب، مكن االستمرار 
يف تفعيل برنامج تعميم التزود باملاء الصالح للرشب بالنسبة 
للساكنة القروية من بلوغ نسبة ولوج ناهزت 96%، عند نهاية 
ما ميثل  أي  يقارب %40،  سنة 2016، مع معدل ربط فردي 

12,54 مليون مستفيدا من الساكنة القروية.

الشمويل  الربنامج  مكن  فقد  الطاقة،  إىل  للولوج  بالنسبة  أما 
لكهربة العامل القروي، خالل سنة 2016، من كهربة 349 قرية 
من  قرويا  مسكنا   11.883 مكن  مام  املرتابطة،  الشبكات  عرب 
االستفادة من الكهرباء. وهكذا، فقد متت كهربة حوايل 39.445 
بالشبكات، وهو ما ميثل 2.099.675  الربط  قرية عن طريق 
نسمة. كام متت كهربة 51.559 مسكنا تم تجهيزها باأللواح 
الكهربائية يف 3.663 قرية، وذلك منذ انطالق الربنامج. ونتيجة 
لذلك، سجل معدل الكهربة القروية 99,43% عند نهاية 2016 

و99,47% عند نهاية يونيو 2017.

وفيام يخص الولوج إىل البنية التحتية للنقل، يربز تقييم نتائج 
الربنامج الوطني للطرق القروية II، عند نهاية 2016، تحسن 
املستهدفة،  القروية  الساكنة  معيشة  وظروف  النقل  ظروف 
حيث مكن هذا الربنامج من الوصول إىل 2,974 مليون نسمة 
النساء  فيها  متثل   ،2016 سنة  نهاية  عند  القرى  ساكنة  من 
50,7% )حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014(. 
القروية  الطرق  إىل  الولوج  معدل  بلوغ  من  ذلك  مكن  وقد 
بنسبة 79,3% سنة 2016 ومن تقليص تكلفة نقل األشخاص 

والبضائع بنسبة 26% و15% عىل التوايل.

الولوج العادل واملنصف للفرص اإلقتصادية

بالنسبة للولوج العادل واملنصف للفرص اإلقتصادية لكل من 
تدابري  عدة  واتخاذ  برامج  عدة  تفعيل  تم  والرجال،  النساء 
لتحسني ولوج النساء إىل عوامل اإلنتاج، وإىل املؤسسات وكذا 

إىل اآلليات اإلقتصادية.

لدعم  الرئيسية  الربامج  إنجازات  تشري  الشغل،  مجال  ويف 
من  يقرب  ما  استقطب  قد  »إدماج«  برنامج  أن  إىل  الشغل 
75.613 باحث عن العمل خالل سنة 2016، 48% منهم من 
عن  باحث   16.542 »تأهيل«  برنامج  استقطب  كام  النساء. 

العمل، خالل سنة 2016، 65% منهم من النساء. وفيام يتعلق 
بربنامج التشغيل الذايت، الذي يتوخى إنعاش وخلق املقاوالت 
املشاريع،  أصحاب  من   1.904 مواكبة  متت  جدا،  الصغرية 
 848 استفاد  وقد  النساء.  من  منهم   %25  ،2016 سنة  خالل 
مرشوع من التمويل والتمويل الذايت )21% من هذه املشاريع 
انطالقة  ومنذ  عمل.  فرصة   1.835 خلق  من  مكنت  للنساء( 
برنامج »تحفيز«، الذي يهدف إىل إنعاش التشغيل يف املقاوالت 
والجمعيات الحديثة النشأة، وإىل نهاية سنة 2016، تم إيداع 
و906  أجري   2.235 لفائدة  عليها  والتأشري  بروتوكوال   2.235

مقاولة، 34% منهم من النساء.   

صندوق  أطلق  النساء،  لدى  املقاولة  روح  إنعاش  أجل  ومن 
»إليك«  الضامن  أداة   ،2013 سنة  خالل  املركزي،  الضامن 
نسائية مبنحها ضامن يف حدود %80  إنشاء رشكات  لتشجيع 
من السلف البنيك. كام متت إعادة النظر يف برنامج »إليك«، يف 
يونيو 2017، لتوسيع نطاق عمله لصالح الرشكات اململوكة من 
قبل امرأة واحدة أو أكرث، وإدراج قروض بنكية قصرية األجل 
مبعدل عمولة ضامن حددت يف 0,5%، بعدما كان هذا الربنامج 
مخصصا فقط للرشكات النسوية )100%( يف طور اإلنشاء والتي 
لديها مرشوع استثامري ميكن متويله بقروض بنكية ال تتجاوز 
النسوية  الرشكات  عدد  زيادة  وبغية  كذلك،  درهم.  مليون 
املستفيدة من ضامن »إليك«، تم تجريد عملية املعالجة من 
التبادل اإللكرتوين للمعطيات بني صندوق  طابعها املادي عرب 

الضامن املركزي واألبناك.

وتجدر اإلشارة إىل أنه، ومنذ انطالقه يف مارس 2013 إىل حدود 
شتنرب 2017، متت املوافقة عىل ما يقرب من 480 ملف«إليك«. 
خاصة  درهم،  مليون   157 املضمونة  القروض  حجم  وبلغ 
 ،%36 بنسبة  االجتامعي  والعمل  الصحة  قطاعات  لفائدة 
والتجارة )27%(، والخدمات )16%( والفنادق واملطاعم )%6( 

والصناعة )5%( والتعليم )%4(.

متثيلية  أقل  النساء  تبقى  املبذولة،  املجهودات  من  وبالرغم 
عىل مستوى سوق الشغل )كامًّ ونوعاً(، حيث أن معدل نشاط 
اإلناث مل يتجاوز 23,6% سنة 2016 )بعد 30% يف سنة 1999(، 
مقابل 70,8% للرجال، أي بفارق أكرث من 47,2 نقطة. باإلضافة 
اإلنتاجية  ذات  القطاعات  يف  أساسا  النساء  تعمل  ذلك،  إىل 
املنخفضة ويف وظائف غري مؤهلة وبأجور منخفضة. كام يظل 
الفارق يف مستوى نشاط الرجال مقارنة مع النساء أكرث أهمية 
عن  الرجال  نشاط  معدل  يزيد  حيث  الحرضية،  املناطق  يف 
ثالثة أضعاف معدل نشاط النساء، أي بفارق يفوق ضعف ما 
هو عليه يف الوسط القروي. وباملناطق القروية، تعاين النساء 
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أكرث من التمييز فيام يخص الحصول عىل العمل املدفوع األجر 
)خالل سنة 2015، شكلت نسبة النساء القرويات النشيطات 
كمساعدات لألرس بدون أجر ما يقارب 60,8%(. عالوة عىل 
ذلك، وعىل الرغم من االنخفاض املسجل يف الفوارق األجرية 
بني الرجل واملرأة، عىل املستوى األكادميي، ويف الخربات املهنية 

املتساوية، ال تزال الفوارق مستمرة. 

ويف نفس السياق، وبهدف تحليل األسباب املؤدية إىل ضعف 
مشاركة النساء يف سوق الشغل، فقد أسفرت التحليالت التي 
الدراسات  مديرية  أعدتها  التي  الدراسة3  إطار  يف  أجريت 
التحول  مستوى  أن  إىل  تشري  نتائج  إىل  املالية  والتوقعات 
الهيكيل لالقتصاد الوطني ال مينح فرصا للشغل كافية ومالمئة 
للمرأة. كام أن هيمنة بعض القطاعات ذات يد عاملة كثيفة 
إدماج  يحد من  والجلد،  والنسيج  الفالحة  مثل  وغري مؤهلة، 

النساء الحامالت لشهادات يف الوسط املهني.

كام تشري هذه النتائج أيضا إىل التوسع الحرضي الذي مل يعمل 
عىل تحسني مشاركة املرأة يف سوق الشغل. ويعزى ذلك، من 
جهة، إىل عدم مالءمة مؤهالت النساء القرويات املهاجرات إىل 
املدن مع مناصب الشغل بالوسط الحرضي، ومن جهة أخرى 
مواصلة  يستدعي  مام  الحرضي،  التوسع  عملية  طبيعة  إىل 
وخدمات  التحتية  البنيات  جودة  تقوية  إىل  الرامية  الجهود 
النقل واألمن بالوسط الحرضي، والتي تشكل مجموعة عوامل 
وفيام  الشغل.  سوق  يف  املشاركة  عن  النساء  تثني  أن  ميكن 
يتعلق بالبعد الدميوغرايف، فإن الخصوبة ومعدل إعالة الشباب 

يؤثران سلبيا عىل معدل مشاركة النساء.

كذلك، هناك عوامل أخرى لها تأثري سلبي عىل مشاركة املرأة 
يف سوق الشغل، مثل دخل األرسة، وارتفاع عدد األطفال لكل 
أرسة، وكذا هيمنة الذكور، وعدد البالغني عىل مستوى األرسة، 
الفالحي  القطاع  يف  الشغل  حصة  وأهمية  البطالة،  ومعدل 

واملستوى التعليمي الضعيف للنساء.

العمل، منها  يف املقابل، هناك عدة عوامل تشجع املرأة عىل 
عىل سبيل املثال املستوى العايل للتعليم بالنسبة للساكنة عىل 

مستوى كل جهة إدارية، وهيمنة اإلناث عىل مستوى البالغني 
الذين يعيشون يف نفس املسكن، وأهمية حصة مناصب الشغل 

يف قطاع الخدمات، إضافة للولوج إىل شبكة الطرق.

ثالث  عن  الكشف  من  أيضا،  الدراسة،  هاته  مكنت  وقد 
تعزيز  إىل  الرامية  للسياسات  تتيح  اإلجراءات  من  مستويات 
األمر  ويتعلق  فعالية.  أكرث  تصبح  أن  الجنسني  بني  املساواة 
بتقليص األحكام املسبقة التمييزية القامئة عىل النوع يف مكان 
األرسة  للمرأة عىل مستوى  التفاوضية  القدرة  وزيادة  العمل، 
وإعادة توزيع وقت األمهات نحو الفتيات. ومن شأن الجمع 

بني هذه التدابري إدماج أكرث للمرأة يف سوق الشغل. 

مستوى  حسب  الدراسة،  يف  عليها  املحصل  النتائج  وتبني 
للمساواة  املؤيدة  للتدابري  اإليجايب  األثر  املعتمدة،  اإلجراءات 
مهم  اقتصادي  مكسب  يف  يتجسد  النمو،  عىل  الجنسني  بني 
يرتاوح ما بني 0,2 و1,95 نقطة مئوية، بوترية سنوية، ملعدل 

النمو االقتصادي.

وبالتايل تبني التحاليل املعتمدة من خالل هذا العدد من تقرير 
امليزانية القامئة عىل النتائج من منظور النوع االجتامعي، أن 
الوزارات تعتمد تدريجيا النهج الذي حدده القانون التنظيمي 
النوع  بعد  مراعاة  مستوى  عىل  املالية  لقانون  الجديد 
والتخطيط  الربمجة  مجال  يف  مامرساتها  إطار  يف  االجتامعي، 

والرصد والتقييم.

إن انخراط القطاعات الوزارية يف هذا الورش الكبري واستيعابها 
للرهانات املطروحة سيمكن من ترسيخ مبادئ التدبري املرتكز 
عىل النتائج الذي يراعي بعد النوع االجتامعي املنصوص عليه 
يف القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية ويف دورية رئيس 
الحكومة )رقم 7/2017(. إال أن هذا االنخراط ال ميكن أن يعطي 
مثاره إال بتوفر رشوط مسبقة ذات طبيعة تنظيمية وعملية. 
ويتعلق األمر بإرشاك جميع الهياكل التابعة لكل وزارة، بالنظر 
الخاصة  املعلوماتية  النظم  النوع، وكذا جندرة  ألفقية مفهوم 
بها لتوفري األدوات الالزمة إلنجاح العمل الحكومي من منظور 

النوع االجتامعي.
املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية

  دراسة تحت عنوان »املساواة بني الجنسني والسياسات العمومية والنمو االقتصادي يف املغرب«، تم إعدادها، سنة 2017، برشاكة بني مديرية الدراسات والتوقعات 
3

املالية ومركز الدراسات واألبحاث التابع للمكتب الرشيف للفوسفاط.
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مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة : حصيلة إيجابية خالل 2017 
يعرض التقرير السنوي الخاص مبرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة حصيلة االنجازات املالية واملادية 
تقدم مشاريعها  تقديم مداخيلها ونفقاتها ومستوى  املرافق خالل سنة 2017، و ذلك عرب  لهذه 
وكذا برنامج عملها برسم سنة 2018، مع الرتكيز عىل مدى مساهمة هذه  املرافق يف تحسني جودة 

الخدمات املقدمة للمواطن. 

الدولة  مرافق  حول  السنوي  التقرير  يرصد 
املسرية بصورة مستقلة، برسم قانون املالية لسنة 
السياسات  تنزيل  يف  املرافق  هذه  دور   ،2018
ولوج  لضامن  الالزمة  املوارد  وتعبئة  العمومية 
والتعليم  االجتامعية  والحامية  للعالج  الساكنة 
للسلطات  أداة  باعتبارها  وذلك  والرياضة....، 

العمومية.

التقرير تطور عدد مرافق  الجزء األول من  ويربز 
حسب  وتوزيعها  مستقلة  بصورة  املسرية  الدولة 
مجاالت تدخلها برسم سنة 2017، حيث عرف هذا 
العدد ارتفاعا طفيفا ما بني سنتي 2016 و 2017، إذ 
انتقل من 204 إىل 208 مرفقا. ويعزى هذا االرتفاع 
باألساس إىل املجهود املبذول ملواكبة ورش الجهوية 

من خالل إحداث ثالثة مرافق جديدة تهم مصالح السوقيات 
تهم  أخرى  مصالح  وثالث  التجهيز،  لقطاع  التابعة  واملعدات 
التعمري.  لقطاع  التابعة  املعامرية  للهندسة  الوطنية  املدرسة 
باملوازاة مع ذلك، تم حذف مرفقني وهام »املصلحة املستقلة 
ثانية، يربز  الوطنية لإلدارة«. من جهة  للكحول« و »املدرسة 
املرافق  هيمنة  تدخلها،  مجاالت  املرافق حسب  هذه  توزيع 

مجموع  من   %73,6 بنسبة  االجتامعي  املجال  يف  العاملة 
املرافق، أي ما يعادل 153 مرفقا، 89 مرفقا من بينها تنشط يف 
مجال الصحة و60 مرفقا تشتغل يف مجال التعليم والتكوين 

املهني.

اإلنجازات  إىل حصيلة  التقرير  الثاين من هذا  الجزء  ويتطرق 
املالية ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنة 2016، 
وهي السنة التي متيزت بتنظيم حدث استثنايئ كبري باملغرب 
املتحدة حول  األمم  ملؤمتر  والعرشين  الثانية  الدورة  يف  متثل 
املسري  الدولة  مرفق  إحداث  تم  حيث  املناخية،  التغريات 
بصورة مستقلة لهذا الغرض بهدف السهر عىل تأمني التدبري 
املايل للحدث. وقد مكن تنظيم املؤمتر، ما بني السابع والثامن 
من  أكرث  استقبال  من  مبراكش،   2016 سنة  من  نونرب  عرش 

 196 من  ينحدرون  مشاركا  ألف   22
قويا  انخراطا  الدورة  عرفت  كام  دولة، 
للمجتمع املدين مبشاركة ما يقارب 500 
جمعية واتحادا ينتمون إىل أكرث من 60 

جنسية.

بلغت  املداخيل،  مستوى  عىل 
إنجازات مرافق الدولة املسرية بصورة 
درهم  مليون   8.163,88 مستقلة 
توقعات  مقابل   2016 سنة  خالل 
درهم،  مليون   9.937,71 حدود  يف 
تقدر  تحصيل  نسبة  ميثل  ما  وهو 

 2.262,61 منها   ،%82,15 ب 
مليون درهم برسم املداخيل الذاتية، أي ما يعادل 

نسبة إنجاز يف حدود 100%. يف حني بلغت تحويالت امليزانية 
 1.796,12 حوايل  املرافق  هذه  بعض  لفائدة  للدولة  العامة 
مليون درهم، وسجل فائض امليزانية برسم سنة 2015 ما يناهز 
4.105,15 مليون درهم. وتجدر اإلشارة إىل أن مرافق الدولة 
املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجايل األنشطة االقتصادية 
األخرى واألنشطة االجتامعية األخرى سجلت أفضل األداءات 

عىل مستوى تحصيل املداخيل الذاتية.

عىل مستوى النفقات، بلغت إصدارات مرافق الدولة املسرية 
سنة  خالل  درهم  مليون   3.648,54 حوايل  مستقلة  بصورة 
2016 باملقارنة مع توقعات يف حدود 7.498,81 مليون درهم، 

مسجلة بذلك نسبة إنجاز تقدر ب 48,65%، منها 2.076,11 
مليون درهم برسم نفقات االستغالل، أي ما يعادل نسبة إنجاز 

نفقات  برسم  درهم  مليون  و1.572,43   ،%61,54 حدود  يف 

االستثامر، بنسبة إنجاز يف حدود 38,12%. وقد حققت مرافق 
الفالحة  مجال  يف  العاملة  مستقلة  بصورة  املسرية  الدولة 
اإلصدارات  يف  النسب  أعىل  الصحة  ومجال  والغابة  والصيد 

املتعلقة بالنفقات بلغت عىل التوايل 82,89% و %66,04.
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وعىل العموم، بلغت نسبة تغطية املداخيل الذاتية للنفقات 
بعني  تأخذ  نسبة  وهي   ،%62,01 حوايل   2016 سنة  برسم 
االعتبار ارتفاع النفقات املنجزة من طرف مرافق الدولة املسرية 
بصورة مستقلة مقارنة مع سنة 2015، وذلك نتيجة إلحداث 
املرفق املسمى »تنظيم الدورة الثانية والعرشين ملؤمتر األمم 
املتحدة حول التغريات املناخية« الذي سجل مبفرده  إصدارات 

تقدر ب 751,92 مليون درهم.

حصيلة  التقرير  هذا  من  الثالث  الجزء  يستعرض  وأخريا، 
اإلنجازات املادية ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم 
سنة  برسم  العمل  برامج  تنفيذ  تقدم  ومستوى   2016 سنة 
2017، وكذا الربامج املرتقب إنجازها برسم قانون املالية لسنة 
2018، وذلك من خالل الرتكيز بشكل أكرب عىل تتبع املؤرشات 

التي متكن من تقييم جودة الخدمات املقدمة للمرتفقني.

األخرى،  االقتصادية  األنشطة  ملجال  وبالنسبة  اإلطار،  هذا  يف 
 2016 سنة  متيزت  لالستثامر،  الجهوية  املراكز  يخص  وفيام 
بإحداث 27.007 مقاولة أي بزيادة قدرها 2.8% مقارنة مع 
عىل  استثامريا  مرشوعا   1.216 عىل  واملوافقة   ،2015 سنة 
املستوى الجهوي بغالف استثامري بلغ 212,56 مليار درهم. 
أما فيام يتعلق مبجال الفالحة والصيد والغابة، فقد عرفت سنة 
املتحدة  األمم  ملؤمتر  والعرشين  الثانية  الدورة  تنظيم   2016
حول التغريات املناخية، والتي حقق املغرب خاللها مجموعة 

من اإلنجازات الكربى تتمثل يف :

• استغالل ستة فضاءات وساحات باملنطقة الخرضاء الخاصة 
»الجامعة   : اآلتية  للمواضيع  مخصصة  املدين  باملجتمع 
والثقافة«  والبحث« و»النوع واملناخ« و»الشباب« و»الفن 

و»املعرفة والتقاليد« و»املجاالت والجامعات الرتابية«؛

• إطالق 4 مبادرات جديدة وهي: املبادرة من أجل تكييف 
الفالحة اإلفريقية ومبادرة الحزام األزرق وإحداث صندوق 
دعم  ومبادرة  التكيف  أجل  من  لالستثامر  مراكش  لجنة 
االستدامة واالستقرار واألمن بإفريقيا برعاية كل من املغرب 

والسنغال؛

أجل  من  القدرات  لتقوية  باريس  لجنة  يف  إفريقيا  متثيل   •
ترسيخ قيم الشفافية؛

• تفعيل اإلجراءات املتخذة حول املناخ والتنمية املستدامة يف 
إطار إعالن مراكش للعمل.

بصورة  املسرية  الدولة  مرافق  متكنت  فقد  أخرى،  جهة  من 
التحتية  والبنيات  واملاء  »النقل  مجال  يف  العاملة  مستقلة 
األخرى« من إنجاز مجموعة من العمليات خالل سنة 2017، 
نذكر منها عىل الخصوص تقييم حالة تدهور الشبكة الطرقية 
من طرف املركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية بالنسبة 
ل 43.308 كلم، وإطالق مركز النداء من طرف مديرية النقل 
عرب الطرق والسالمة الطرقية لتمكني املواطنني من التبليغ عن 
مراكز  وافتحاص  العمومي،  النقل  حافالت  سائقي  مخالفات 
الفحص التقني للمركبات وكذا األعوان املكلفني بالفحص من 
واقتناء  والتصديق،  االختبارات  إلجراء  الوطني  املركز  طرف 
الداخيل »VISIOMET« من  للتواصل  وتشغيل نظام جديد 
طرف مديرية األرصاد الجوية الوطنية ملراقبة معالجة بيانات 

الرصد الجوي.

ويف األخري، تجدر اإلشارة إىل أن برنامج العمل برسم سنة 2018 
بالنسبة ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال 
الصحة، يتوقع الرفع من قدرة مراكز تحاقن الدم عىل تجميع 
أكرب عدد من أكياس الدم، وذلك من خالل اعتامد اسرتاتيجية 
تواصلية تستهدف املتربعني، مع العمل عىل تأمني سالمة نقل 
باملختربات.  الخاصة  التقنية  اقتناء املعدات واللوازم  الدم عرب 
يف نفس االتجاه، من املنتظر أن يعمل املركز الوطني للوقاية 
الوقاية من  تكوينية يف مجال  إجراء دورات  األشعة عىل  من 
يرتقب  فيام  لفائدة 150 مستفيدا،  األشعة خالل سنة 2018 
الطفيليات  علوم  مختربات  طرف  من  تحليلة   45.000 إجراء 
التابعة  الوراثة  وعلم  واملناعة  الطبية  والجراثيم  والفطريات 
العايل  باملعهد  طالبا   40 وتكوين  الصحي  الوطني  للمعهد 

للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

املصدر: مديرية امليزانية
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احلسابات اخلصوصية للخزينة: أية حصيلة؟
الحسابات  هذه  إىل حصيلة   ،2018 لسنة  للخزينة  الخصوصية  الحسابات  حول  التقرير  يتطرق 
برسم سنة 2016 باملقارنة مع ما تم إنجازه خالل سنتي 2015 و2014. كام يقدم حصيلة للربامج 
وتحتل   .2016 سنة  خالل  واملنجزة  الحسابات  هذه  طرف  من  املمولة  واالجتامعية  االقتصادية 
التنمية الرتابية املرتبة األوىل من بني هذه الربامج، مستفيدة بحصة 48,9%، تليها التنمية البرشية 

واالجتامعية بنسبة %17,7.

الخصوصية  الحسابات  تشكل 

للخزينة، باعتبارها مكونا أساسيا 

الدولة  ميزانية  مكونات  من 

الربامج  لتنفيذ  أساسية  رافعة 

االقتصادية  التنمية  وعمليات 

إذ  املستدامة،  واالجتامعية 

تساهم بشكل ملحوظ يف متويل 

ترتكز  التي  العمومية  السياسات 

الكربى  املشاريع  إنجاز  عىل 

املهيكلة.

الحسابات  حول  التقرير  ويشكل 

فعالة  أداة  للخزينة  الخصوصية 

تقوم  التي  باملجهودات  للتعريف 

بها الدولة يف هذا الشأن، إذ يربز تقرير سنة 2018 مساهمة 

املرصدة  الحسابات  السيام  للخزينة،  الخصوصية  الحسابات 

ألمور خصوصية يف بلورة الخيارات السوسيو-إقتصادية الوطنية 

التنمية  تعزيز  وكذا  املستدامة  والتنمية  التشغيل  وإنعاش 

البرشية والتامسك االجتامعي واملجايل. ويتمحور هذا التقرير 

حول العنارص التالية: 

• تطور عدد الحسابات الخصوصية للخزينة منذ بداية عرشية 
2000، حيث تراجع من 156 حسابا سنة 2001 إىل 71 حسابا 

سنة 2017. ويعزى هذا االنخفاض امللحوظ أساسا إىل التوجه 

الرامي إىل عقلنة ونجاعة تدبري هذه الحسابات.

• تحليل بنيات موارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة، 
حسب طبيعتها، برسم سنة 2016، باملقارنة مع سنتي 2015 

و2014 الذي يبني االستنتاجات املحاسبية التالية :

الحسابات املرصدة ألمور خصوصية

بلغ مجموع املوارد املنجزة من طرف الحسابات املرصدة 
 176.551 قدره  ما   2016 سنة  برسم  خصوصية  ألمور 
مليون درهم مقابل 159.115 مليون درهم سنة 2015 
و147.192 مليون درهم سنة 2014، أي بزيادة سنوية 

متوسطة تصل إىل 9,52% برسم الفرتة 2016-2014.

يف حني، وصل مجموع النفقات املنجزة من طرف هذه 
الحسابات إىل 63.749 مليون درهم سنة 2016 مقابل 
53.633 مليون درهم و 53.435 مليون درهم عىل 
التوايل سنتي 2015 و 2014، مسجلة بذلك ارتفاعا 
بنسبة 9,23% كمعدل سنوي برسم الفرتة املمتدة 

من 2016-2014 .

حسابات التمويل 

انتقل الجاري اإلجاميل لحسابات التمويل من 222,05 مليون 
أي   ،2016 سنة  درهم  مليون   166,67 إىل   2014 سنة  درهم 

بانخفاض يقدر ب 55,38  مليون درهم.

فئة  حسب  املذكور،  الجاري  تطور  تحليل  خالل  من  ويتبني 
للمغرب  الفالحي  القرض  استفادة   ،2016 لسنة  املستفيدين 
بنسبة 32,80% من جاري هذه القروض، تليها رشكة التمويل 
الصادرات  لتأمني  املغربية  والرشكة   %31,02 بحصة  »جيدة« 
الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  ثم   %23,81 بنسبة 

للرشب )فرع املاء( بنسبة %9,53.

حسابات االنخراط يف الهيئات الدولية

وصل مجموع املبالغ املدفوعة برسم مشاركة املغرب يف الهيئات 
الدولية إىل 15,92 مليون درهم خالل الثالثة أشهر األوىل من 
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سنة 2017 و327,37 مليون درهم سنة 2016 مقابل 334,58 

مليون درهم سنة 2015 و354,94 مليون درهم سنة 2014. أما 

بالنسبة لالعتامدات املربمجة يف إطار قانوين املالية لسنتي 2017 

و2020   2019 لسنوات  املالية  قانون  مرشوعي  وكذا  و2018 

فستبلغ، عىل التوايل 1.103,22 مليون درهم و 1.883,50 مليون 

درهم و 829,45 مليون درهم و 823,17 مليون درهم.

حسابات العمليات النقدية

سجلت هذه الحسابات برسم سنة 2016 من خالل الحساب 

العمالت  ورشاء  بيع  عمليات  يف  الرصف  »فروق  املسمى 

األجنبية«، الذي يعمل عىل ضبط حسابات العمليات املتعلقة 

املنجزة  العموالت  باألرباح والخسائر عىل مشرتيات ومبيعات 

من طرف بنك املغرب، موارد ونفقات وصلت عىل التوايل، إىل 

97,437 مليون درهم و 104,792 مليون درهم.

حسابات النفقات من املخصصات 

بلغت توقعات حسابات النفقات من املخصصات وسقف تحمالتها 

ما قدره 31.750,49 مليون درهم برسم الفرتة 2014-2016، ما ميثل 

14,09% و 16,90% من موارد وتحمالت الحسابات الخصوصية 

للخزينة.

وتبني املنجزات األساسية للحسابات  املرصدة ألمور خصوصية  
أهمية  الجهود  املبذولة من  طرف السلطات  العمومية  قصد  
تحقيق التنمية السوسيو-إقتصادية  وإنعاش التشغيل والتنمية 
املستدامة و كذا تعزيز التنمية البرشية والتامسك اإلجتامعي 

واملجايل.

وتجدر اإلشارة إىل أن الغالف اإلجاميل للنفقات املنجزة يف إطار 
الحسابات الخصوصية للخزينة برسم سنة 2016، قد بلغ 80.957 
مليون درهم مبا يف ذلك مبلغا قدره 63.749 مليون درهام ميثل 
من   %78,74 أي  خصوصية،  ألمور  املرصدة  الحسابات  حصة 

املجموع.

املصدر: مديرية امليزانية

توزيع مجموع النفقات املنجزة من طرف الحسابات املرصدة 
ألمور خصوصية، حسب األنشطة، برسم سنة 2016

• مجال التنمية الرتابية: 31.154,00 مليون درهم أي 48,9%؛
• مجال التنمية البرشية واالجتامعية:  11.287,37 مليون درهم أي 

17,7% ؛
• مجال البنيات التحتية: 6.425,47 مليون درهم أي 10,1%؛

• مجال التنمية الفالحية والصيد البحري: 6.217,65 مليون درهم 
أي 9,8% ؛

• مجال اإلنعاش االقتصادي واملايل 4.573,53 مليون درهم أي 7,2%؛
• مجاالت أخرى: 4.091,38 مليون درهم أي %6,3.

ميكن حتميل التطبيق 
الهاتفي ”MEF News“ باملجان

App Store و Google Play Store على 
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التقريرحول املوارد البشرية1: ارتفاع متواصل في أعداد 
املوظفني و نفقاتهم

خالل الفرتة املمتدة ما بني 2007 و2017، عرف اإلطار الترشيعي والتنظيمي للوظيفة العمومية 
تغيريات مهمة ليواكب ارتفاع عدد موظفي الدولة املدنيني الذي انتقل من 525.049 إىل 570.165 
موظفا، أي بزيادة إجاملية بلغت 8,59%، مبعدل سنوي ناهز 0,83%. كام ارتفعت خالل  تفس الفرتة 
نفقات املوظفني بحوايل 60% حيث انتقلت من 66,7 مليار درهم سنة 2007 إىل حوايل 106,7 مليار 

درهم برسم سنة 2017. 

1 يتناول التقرير حول الموارد البشرية دراسة فئات موظفي الدولة المدنيين العاملين بالوظيفة العمومية والذين تتحمل الميزانية العامة للدولة مرتباتهم، ويستثنى 
منه موظفو الجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات العمومية.

العمومية  بالوظيفة  البشري  الرأسمال 
املغربية

تطور أعداد املوظفني املدنيني برسم الفرتة 2017-2007 

عدد املوظفني والسكان

ارتفاعا  املغرب  سكان  عدد  شهد  املايض،  العقد  خالل 
إىل   2007 سنة  نسمة   30.998.000 من  انتقل  حيث  نسبيا، 
34.852.000 نسمة سنة 2017، أي بزيادة أكرث من 3.854.000 

نسمة ومبعدل منو سنوي بلغ %1,18.

يف حني انتقل عدد موظفي الدولة املدنيني، خالل نفس الفرتة، 
من 525.049 إىل 570.165 موظفا، أي بزيادة إجاملية بلغت 
8,59%، و مبعدل سنوي ناهز 0,83%، وهو ما يفوق النسبة 

السنوية لنمو السكان النشيطني )%0,7(.

تطور إحداث وحذف املناصب املالية

إحداث املناصب املالية 

بلغ إجاميل أعداد املناصب املالية املحدثة برسم الفرتة املمتدة 
ماليا،  منصبا   219.237 مجموعه  ما   2017 و   2007 بني  ما 
سنوي،  كمتوسط  ماليا  منصبا   19.931 إحداث  يعادل  ما  أي 
حظيت منها القطاعات ذات الطبيعة االجتامعية واألمنية حوايل 
78% )الرتبية الوطنية والتعليم العايل، الداخلية، الصحة، العدل(، 
إحداث   ،2017 لسنة  العامة  امليزانية  برسم  تم  وللتذكري، 

23.768 منصبا ماليا.

حذف املناصب املالية 

 2010 سنة  قبل  حذفها  تم  التي  املالية  املناصب  عدد  سجل 
أن هذا  إال  السنة،  يقارب 5.600 منصبا يف  ما  استقرارا حول 
العدد عرف بعد ذلك ارتفاعا نسبيا ليصل يف نهاية سنة 2016 
إىل أكرث من 19.700 منصبا ماليا. و يعزى هذا االرتفاع باألساس 
إىل إحالة عدد كبري من املوظفني عىل التقاعد )حوايل 17.000 

إحالة عىل التقاعد(.

املحالني  املوظفني  أعداد  الذي سجلته  املستمر  للتزايد  ونظرا 
التقاعد، فقد  التوازن املايل لنظام  التقاعد وكذا لهشاشة  عىل 
التقاعد حيث  برنامج إلصالح منظومة  الحكومة يف  انخرطت 

شكلت اإلصالحات املقياسية املرحلة األوىل من هذا الربنامج.

عىل  اإلحالة  وترية  انخفضت  اإلصالح،  لهذا  ونتيجة  هكذا، 
القانوين من 000 17 متقاعد  التقاعد نتيجة بلوغ حد السن 
سنة 2016 إىل 9.110 متقاعد سنة 2017. و يف نفس الوقت، 
سيزداد العدد املرتقب للطلبات عىل التقاعد النسبي ليسجل 

برسم نفس السنة، أكرث من 6.000 مغادرة مبكرة.

مباريات التوظيف

ينص  الذي  الدستور  الفصل 31 من  تنفيد مقتضيات  إطار  يف 
عىل مبدأ املساواة بني املواطنات واملواطنني يف ولوج الوظائف 
وجعل  الكفاءة  ملبدأ  وتطبيقا  االستحقاق،  حسب  العمومية 
من   22 الفصل  عىل  بناء  للتوظيف  أساسية  كوسيلة  املباراة 
النظام األسايس العام للوظيفة العمومية واملراسيم التطبيقية له، 
رشعت القطاعات الوزارية، منذ سنة 2012، يف تنظيم مباريات 

التوظيف لشغل املناصب املالية الشاغرة املخصصة لها.
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التوايل  عىل  و2016   2015 لسنة  املنظمة  املباريات  عدد  وبلغ 
157 و 214 لشغل 9.069 و 20.387 منصب مايل مفتوح للتباري، 
وبذلك انتقل معدل املناصب املالية املفتوحة للتباري لكل مباراة 

من 58 منصبا برسم سنة 2015 إىل 95 منصبا سنة 2016.

مباراة  تنظيم 80  األول من سنة 2017  النصف  هذا، وسجل 
من أجل التباري عىل شغل 2.850 منصبا مبختلف القطاعات 
الوزارية،  أي مبعدل 36 منصبا لكل مباراة، وهو معدل أقل 
بكثري من املعدالت املسجلة يف السنوات السابقة، ويعزى هذا 
املالية  قانون  عىل  املصادقة  عرفته  الذي  التأخر  إىل  باألساس 

لسنة 2017.

وتحتل وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل 
عدد  حيث  من  الوزارية  القطاعات  طليعة  العلمي  والبحث 

املناصب املالية املخصصة للتباري.

التعيني يف املناصب العليا

املناصب  يف  التعيينات  عدد  بلغ   2016-2012 الفرتة  برسم 
العليا املتداول بشأنها يف املجلس الحكومي مبوجب الفصل 92 
من الدستور، 687 تعيينا موزعا عىل 31 قطاع. وميثل العنرص 
ما  أي  التعيينات،  النسوي حوايل 11,35% من مجموع هذه 

يعادل 78 منصبا.

الوضعية الحالية ألعداد موظفي الدولة املدنيني

يبلغ عدد املوظفني بالوظيفة العمومية برسم سنة 2017 حوايل 
570.165 موظفا مدنيا، وميكن تقييم هذه املوارد البرشية من 

خالل تحليل بنية أعدادها.

توزيع أعداد املوظفني حسب القطاعات الوزارية 

يتبني من خالل توزيع أعداد موظفي الدولة املدنيني حسب 
يف  املوظفني  من   %90 متركز   2017 سنة  برسم  القطاعات 
الرتبية  وزارة  تشغل  حيث  كربى،  وزارية  قطاعات  ست 
الوطنية والتعليم العايل  54% من العدد اإلجاميل للموظفني 
الداخلية بحصة 21%، ووزارة  تليها كل من وزارة  املدنيني، 
الصحة بـ 8%، ووزارة العدل بـ 3% ووزارة االقتصاد واملالية 

بـ 3% وإدارة السجون ب 2%. 

 توزيع األعداد حسب سالمل األجور

سالمل  حسب  املدنيني  الدولة  موظفي  أعداد  توزيع  يتسم 
األجور، برسم سنة 2017، بتمثيل مكثف لألطر )السلم 10 فام 
املنتمني  املوظفني  نسبة  عرفت  بينام   ،%65,83 بنسبة  فوق( 
ملستوى التنفيذ )سلم األجور 5 و6( ونسبة املوظفني املنتمني 

اإلطار القانوني
النظام األسايس العام للوظيفة العمومية

يعترب النظام األسايس العام للوظيفة العمومية، الصادر مبقتىض الظهري 
الرشيف رقم 1.58.008 املؤرخ يف 24 فرباير 1958 املوافق ل 4 شعبان 
العاملني  املوظفني  سائر  عىل  يطبق  الذي  األسايس  القانون   ،1377
باإلدارات املركزية للدولة وباملصالح الخارجية امللحقة بها، كام يطبق 
رجال  عىل  يطبق  ال  أنه  غري  الرتابية،  الجامعات  موظفي  عىل  كذلك 
امللكية، وال عىل هيئة  للقوات املسلحة  التابعني  القضاء والعسكريني 

مترصيف وزارة الداخلية.

كام أن بعض األنظمة األساسية الخاصة ببعض هيئات موظفي الدولة 
تتضمن مقتضيات مختلفة عن مقتضيات النظام األسايس العام للوظيفة 
الفئات من املوظفني  التي ال تتالءم مع طبيعة مهام هذه  العمومية 
كهيئات السلك الدبلومايس والقنصيل ورجال التعليم واملفتشية العامة 

للاملية واملديرية العامة لألمن الوطني وكذا إدارة السجون.

العمومية  للوظيفة  العام  األسايس  النظام  خضع   ،2011 سنة  وخالل 
لتعديالت جوهرية من خالل القانون رقم 50.05 :

• املقتضيات املتعلقة بولوج الوظيفة العمومية ونذكر باألساس تعميم 
املباراة كآلية لولوج الوظائف العمومية ووضع آلية جديدة للتوظيف 

مبوجب عقود داخل اإلدارات العمومية؛

• وضع اآلليات تدعيم حركية املوظفني: اإللحاق )املرسوم رقم 2.13.423 
بتاريخ 20 فرباير2014(، الوضع رهن اإلشارة )املرسوم رقم 2.13.422 
الصادر يف 20 فرباير2014(، إعادة االنتشار )املرسوم رقم 2.13.436 

الصادر يف 5 أغسطس 2015(

األنظمة األساسية الخاصة

تعترب األنظمة األساسية الخاصة مجموعة من املراسيم التطبيقية للنظام 
األسايس العام للوظيفة العمومية يخضع لها املوظفون واألعوان الذين 

يؤدون نفس املهام.

تصنف األنظمة األساسية الخاصة إىل ثالث فئات أساسية:

: ويبلغ عددها 11 نظاما  الوزارات  األنظمة األساسية املشرتكة بني   •
الباحثني  واألساتذة  واملهندسني،  املترصفني  هيئات  وتشمل  أساسيا 
مبؤسسات تكوين األطر، واألطباء والصيادلة وجراحي األسنان، واألطباء 
التكوين  مؤسسات  بتدبري  املكلفني  واملوظفني  واملكونني،  البياطرة، 
واملساعدين  اإلداريني،  واملساعدين  واملحررين،  والتقنيني،  املهني، 

التقنيني. 

• األنظمة األساسية الخاصة األخرى وعددها 15 وتخص بعض هيئات 
املوظفني العاملني بقطاعات العدل، والداخلية، والشؤون الخارجية 
واالقتصاد  والصحة  العايل،  والتعليم  الوطنية،  والرتبية  والتعاون، 

واملالية...

• األنظمة الخصوصية وعددها سبعة )7( وتخص قضاة العدل، وقضاة 
والقوات  السلطة،  الداخلية، ورجال  وزارة  املالية ومترصيف  املحاكم 

املساعدة، وموظفي مجلس النواب، وموظفي مجلس املستشارين.
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ملستوى اإلرشاف )سالمل األجور من 7 إىل9 ( استقرارا نسبيا عىل 
التوايل يف 17,2% و %16,97.

توزيع األعداد حسب األنظمة األساسية

يتسم توزيع أعداد موظفي الدولة املدنيني حسب األنظمة 
للموظفني  مكتفة  بتمثيلية   ،2017 سنة  برسم  األساسية، 
الرتبية  مبوظفي  الخاصني  األساسيني  النظامني  إىل  املنتمني 
الوطنية والتعليم العايل بنسبة تقارب 50%، بينام تبلغ نسبة 
حوايل  الوزارات  بني  املشرتكة  األطر  إىل  املنتمني  املوظفني 
23,2%، يليها موظفو الدولة التابعون لهيئات األمن والوقاية 
املوظفني  نسبة  تبلغ  حني  يف   ،%15 تناهز  بنسبة  املدنية 
املنتمني إىل هيئات املمرضني و باقي موظفي الصحة حوايل 

.%4,76

واملصالح  املركزية  املصالح  حسب  املوظفني  أعداد  توزيع 
الخارجية )الالمتركز اإلداري(

تعرفها  التي  اإلصالح  أوراش  أهم  من  اإلداري  الالمتركز  يعترب 
إرساء  إىل  باألساس  خالله  من  تصبو  والتي  املغربية  اإلدارة 
نظام يعتمد عىل تقريب اإلدارة من مرتفقيها وتحسني جودة 
الخدمات من أجل تدبري أفضل للشأن املحيل ومواكبة تفعيل 

الجهوية املتقدمة.

التوزيع املتوازن للموظفني والكفاءات  ويف هذا اإلطار، يعترب 
بني  من  والخارجية  املركزية  املصالح  مختلف  بني  اإلدارية 
اإلداري  الالمتركز  سياسة  توطيد  عىل  تساعد  التي  العوامل 

وترسيخ دورها كفاعل أسايس يف التدبري املحيل. 

العرش  خالل  العمومية  باإلدارة  الالمتركز  نسبة  عرفت  وقد 
 .%94 نسبة  و   %89,2 نسبة  بني  ما  تأرجحا  األخرية  سنوات 
وعىل الرغم من أهمية هذا املعدل خالل سنة 2017 )حوايل 
املركزي  بني  واالختصاصات  الصالحيات  توزيع  فإن   ،)%94
يتجاوز  ال  حيث  املنتظرة،  التوقعات  دون  يزال  ال  واملحيل 

عموما نقل الصالحيات بواسطة تفويض اإلمضاء.

اإلدارية،  القطاعات  لبعض  املوكولة  املهام  االعتبار  بعني  وأخًذا 
قطاعات  من  كل  يف  ارتفاعا  أكرث  اإلداري  الالمتركز  نسب  تعترب 
الرتبية الوطنية والتعليم العايل)98,61%( واملندوبية العامة إلدارة 
السجون وإعادة اإلدماج )98,16%( وكذا قطاع الصحة )%95,87(.

توزيع األعداد حسب الفئات العمرية

يتيح تحليل بنية املوظفني حسب الفئات العمرية التوفر عىل 
رؤية واضحة من حيث توقعات عدد املوظفني املحالني عىل 

احملور امليزانياتي
القانون التنظيمي رقم 130-13 املتعلق بقانون املالية

املالية  بقانون  املتعلق   13-130 رقم  التنظيمي  القانون  تضمن 
مجموعة من املقتضيات الجديدة املتعلقة بنفقات املوظفني )املواد 

5، 15، 45، 58، 59، 60 و61( واملتعلقة بـ :
• إعداد نفقات املوظفني استنادا اىل برمجة ميزانياتية لثالث سنوات 

يتم تحيينها سنويا )املادة 5(؛
االجتامعي  االحتياط  أنظمة  إطار  يف  الدولة  إدراج مساهامت   •

والتقاعد ضمن نفقات املوظفني )املادة 15(؛
• عدم تحويل االعتامدات ما بني الفصول )املادة 45( ؛

• طابع محدودية نفقات املوظفني )املادة 58( ؛
القطاعات  بني  توزيعها  و  حذفها  و  املالية  املناصب  إحداث   •
خالل  انتشارها  وإعادة  تحويلها  وكذا  املؤسسات  أو  الوزارية 

السنة )املادة 61(.
املرسوم رقم 2.15.426 الصادر يف 15 يوليو 2015 املتعلق بإعداد 

وتنفيذ قوانني املالية
الواردة يف هذا املرسوم واملتعلقة  التنظيمية  املقتضيات  تتمحور 

بنفقات املوظفني، باألساس عىل:
• تحويل وإعادة انتشار املناصب املالية )املادتان 19 و20(؛

طابع  الحرتام  الالزمة  واملحاسبايت  امليزانيايت  التسيري  قواعد   •
محدودية االعتامدات املفتوحة برسم فصل املوظفني واألعوان 

املحددة بقرار رئيس الحكومة )املادة 21(.
قرار رئيس الحكومة رقم 3.221.16 الصادر يف 27 ديسمرب 2016 

نصت املادة 2 من قرار رئيس الحكومة املشار إليه أعاله عىل إرفاق 
مقرتحات االعتامدات املفتوحة برسم فصل املوظفني للسنة املالية، 

بالوثائق التالية:
• توزيع أعداد املوظفني واألعوان؛

• نفقات املوظفني الدامئة، كام حددتها املادة 4 من هذا القرار، 
واملتوقعة يف فاتح يناير من السنة املالية املوالية؛

اإلدماج والحذف من  للتوظيفات وإعادة  املتوقع  امليزانيايت  األثر   •
أسالك اإلدارة التي يتم االلتزام بها برسم السنة املالية املوالية؛

والدرجة  الرتبة  يف  الرتقيات  عن  املرتتبة  امليزانياتية  التكلفة   •
وتسويات الوضعيات اإلدارية؛

الترشيعية  املقتضيات  تطبيق  عن  املرتتبة  امليزانياتية  التكلفة   •
والتنظيمية التي تهدف اىل مراجعة أجور املوظفني واألعوان؛

• توقعات مساهامت الدولة برسم االحتياط االجتامعي والتقاعد.
وقد حدد مقرر وزير املالية واالقتصاد رقم 811 الصادر يف 20 فرباير 
2017 بشأن تحديد مناذج الوثائق التي ترفق مبقرتحات النفقات 
املالية، مجموعة  املتعلقة بفصل املوظفني واألعوان برسم السنة 
من النامذج للوثائق السالفة الذكر والتي تهدف أساسا إىل مواكبة 
اآلمرين بالرصف يف عملية برمجة وتتبع نفقات املوظفني والتوقع 

األمثل لهذه النفقات.
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التقاعد،  كام ميكن من تتبع مرجع الوظائف والكفاءات داخل 
اإلدارة العمومية.

فربسم سنة 2017، ميثل املوظفون الشباب دون سن 35 سنة 
ويرجع  املدنيني،  للموظفني  اإلجاميل  العدد  من   %44 حوايل 
خالل  اإلدارة  طرف  من  املعتمدة  السياسة  إىل  أساسا  ذلك 
السنوات األخرية يف توظيف الشباب، باإلضافة إىل ارتفاع أعداد 
املتقاعدين خالل نفس الفرتة، ما كان له الفضل أيضا يف تقليص 
نسبة املوظفني املدنيني الذين تفوق أعامرهم 55 سنة، حيث 

سجلوا نسبة 12% يف سنة 2017.

ويتوقع أن يبلغ مجموع عدد املوظفني الذين ستتم إحالتهم عىل 
التقاعد خالل الفرتة املمتدة ما بني 2017 و2021، حوايل 955 58 

أي ما ميثل 10% من العدد اإلجاميل الحايل للموظفني املدنيني.

توزيع األعداد حسب األقدمية 

الدولة  موظفي  أعداد  توزيع  يتسم   ،2017 سنة  برسم 
املدنيني حسب األقدمية بغلبية فئة املوظفني الشباب وضآلة 
تتجاوز  ال  املوظفني  من   %33 ف  السن.  كبار  املوظفني  فئة 
أقدميتهم باإلدارة عرش سنوات، وما يعادل 55% من املوظفني 
تزيد  الذين  املوظفني  وفئة  سنة،   20 من  أقل  أقدمية  لديهم 

أقدميتهم يف اإلدارة عن 35 سنة ال تتجاوز نسبتهم %12.

توزيع أعداد املوظفني املدنيني حسب مقاربة النوع

التنموية  املجاالت  النسوي يف مختلف  العنرص  تعترب مشاركة 
من بني القضايا األساسية التي نصت عليها أحكام دستور سنة 
2011 وأملتها كذلك التزامات املغرب بصفته دولة موقعة عىل 
مبا  اإلنسان،  الدولية يف مجال حقوق  املعاهدات  العديد من 
يف ذلك اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، 
بني  باملساواة  املتعلقة  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقيات 

الجنسني عىل مستوى الفرص وكذا الرواتب و األجور.

العمومية،  للوظيفة  النوع  مقاربة  إحصائيات مرصد  وحسب 
حوايل  تبلغ  اإلدارة  مصالح  مبختلف  النساء  متثيل  فنسبة 
35,3% )مقابل 64,7% بالنسبة للرجال( و نسبة متركز النساء 
العامالت باملصالح الخارجية تبلغ حوايل 33% )مقابل %2,4 
يف املصالح املركزية(. ومن بني 206.750 موظفة، حوايل %90 
أساسية:  وزارية  قطاعات  خمس  مستوى  عىل  تتوزع  منهن 
 ،)%13( الصحة  وزارة   ،)%58( بنسبة  الوطنية  الرتبية  وزارة 
ووزارة الداخلية )11%(، وزارة العدل )4%( ووزارة االقتصاد 

واملالية )%4(.

وعىل الرغم من التحسن الذي تعرفه نسبة متثيلية املرأة، إال 
ولهذا  الرجل.  متثيلية  مع  مقارنة  نسبيا  ضعيفة  تزال  ال  أنها 

يتعني بذل مزيد من الجهود للرفع من هذه النسبة و ذلك من 
أجل تحقيق مزيد من املساواة بني الجنسني يف مجال الولوج 
إىل الوظيفة العمومية. وال ميكن بلوغ هذا الهدف دون تحسني 
ظروف ولوج الفتيات إىل املدرسة والرفع من نسبة متدرسهن 

خاصة بالوسط القروي.

توزيع األعداد حسب الجهات

تعترب الجهوية املتقدمة خيارا اسرتاتيجيا نهجه املغرب لرتسيخ 
منط جديد من الحكامة الرتابية يقوم عىل أساس تقسيم جهوي 
تحقيق  أجل  من  مهمة  ومادية  برشية  موارد  وتوفري  جديد 

تنمية مندمجة ومستدامة يف جميع املجاالت.

غري أن التوزيع الحايل ملوظفي الدولة املدنيني يكشف عن أوجه 
املوارد  حيث  من  الجهات  مختلف  بني  املسجل  الكبري  التفاوت 
املوظفني  من   %60 للجهات،  الجديد  للتقسيم  فوفقا  البرشية. 
حيث  جهات،  أربعة  يف  يتمركزون  العمومية  بالوظيفة  املدنيني 
ما  عىل  بتوفرها  الصدارة  القنيطرة   - سال   - الرباط  جهة  تحتل 
يقارب 21% من مجموع موظفي الدولة املدنيني، تليها جهة الدار 
بـنسبة 15,6%، وجهة فاس - مكناس بنسبة  البيضاء - سطات 
عىل  يف حني   .%11,1 بنسبة  أسفي   - مراكش  جهة  ثم   %12,2
مستوى القطب االقتصادي الجديد طنجة - تطوان – الحسيمة، 

ما تزال نسبة املوظفني املدنيني العاملني به ال تتعدى %8,9.

بتوزيع  يتعلق  فيام  الجهات  مختلف  بني  التفاوت  ويطرح 
املوارد البرشية إشكالية مدى قدرة موظفي الدولة عىل ضامن 
تسيري مرافق اإلدارة املوجهة باألساس لساكنة تشهد تحوالت 

سوسيو- اقتصادية مهمة.

نفقات املوظفني
لحجم  املكونات  أهم  بني  من  الدولة  موظفي  نفقات  تعترب 
النفقات العمومية حيث أصبحت تتجاوز عتبة 100 مليار درهم.

لتأثريها  بالغة  أهمية  من  املوظفني  نفقات  به  تتسم  ملا  ونظرا 
عىل التوازنات املاكرو اقتصادية للبالد، فقد أضحى من الرضوري 

يف الوقت الراهن، التتبع املنتظم لتطور مستوى هذه النفقات.

تطور نفقات املوظفني خالل الفرتة 2007 - 2017 

نفقات  ارتفعت  و2017،   2007 بني  ما  املمتدة  الفرتة  خالل 
درهم  مليار   66,7 من  انتقلت  حيث   %60 بحوايل  املوظفني 
 .2017 سنة  برسم  درهم  مليار   106,7 إىل حوايل   2007 سنة 

هذا، وميكن التمييز بني مرحلتني يف السنوات العرش األخرية: 
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املوظفني  نفقات  ارتفاع  وترية  كانت  حيث   :2012 سنة  قبل 
مهمة إذ بلغت 7,6%  كمعدل سنوي. ويرجع ذلك باألساس 
إىل تنفيذ االجراءات املتعلقة مبراجعة األجور التي تم إقرارها 

يف إطار جوالت الحوار االجتامعي.

يتعدى  إذ مل  املوظفني،  نفقات  ارتفاع  تَباطؤ   :2017 -  2012
إىل  منه  التباطؤ يف جزء  ويعزى هذا   .%2,1 السنوي  معدلها 
التأثري املزدوج إلحداث و حذف املناصب املالية، وكذا التدابري 

التي اتخذتها الحكومة للتحكم يف تطور هذه النفقات.

حصة نفقات املوظفني من الناتج الداخيل الخام 

الناتج  من  املوظفني  نفقات  حصة  سجلت   ،2007 سنة  منذ 
)دون   %10,5 ناهزت  مستقرة  شبه  نسبا  الخام  الداخيل 
احتساب مساهامت الدولة برسم التقاعد و أنظمة االحتياط 
االجتامعي(. يف حني، يعترب هذا املعدل من بني أعىل املعدالت 
وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  مستوى  عىل  املسجلة 
   %9,67 حوايل  املؤرش  هذا  يبلغ  حيث   ،)MENA(افريقيا
التعاون االقتصادي والتنمية  بهذه املنطقة. أما بدول منظمة 

)OCDE(، فال يتجاوز هذا املؤرش %10.

نفقات املوظفني وامليزانية العامة

النفقات  ضمن  األوىل  املرتبة  الدولة  موظفي  نفقات  تحتل 
العمومية، حيث متثل من امليزانية العامة ما يناهز %32,87 
يف  سنوي  كمعدل   %33,3 من  يقرب  وما   2017 سنة  برسم 

الفرتة املمتدة ما بني 2007 و2017 .

نفقات املوظفني وميزانية التسيري

خالل الفرتة املمتدة ما بني 2007-2017 ، بلغت االعتامدات 
التسيري  ميزانية  نصف  من  أكرث  املوظفني  لنفقات  املخصصة 

مبعدل سنوي بلغ %54,55. 

نفقات املوظفني واملوارد العادية

خالل الفرتة املمتدة ما بني 2007 و2017، بلغ املعدل السنوي 
 .%52 نسبة  العادية  املوارد  مجموع  من  املوظفني  لنفقات 

وبلغت هذه الحصة 48% برسم سنة 2017.

توزيع نفقات املوظفني برسم سنة 2017

توزيع نفقات املوظفني حسب القطاعات الوزارية

تتمركز حوايل 90% من نفقات املوظفني املدنيني برسم سنة 
الوطنية  الرتبية  وزارة  تحتل  حيث  قطاعات،  ست  يف   2017
مرتبة  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم  املهني  والتكوين 
بحصة  الداخلية  قطاع  يليها   ،%53,4 تناهز  بنسبة  الصدارة 
واملالية  واالقتصاد  والعدل  الصحة  أما وزارات  بـ %17.  تقدر 
والشؤون الخارجية والتعاون الدويل فتبلغ نسبهم عىل التوايل 

9,7% و 4,4%، 2,7% و%2,7. 

توزيع نفقات املوظفني حسب الجهات

من خالل مقارنة توزيع نفقات املوظفني والناتج الداخيل الخام 
البرشية  املوارد  ارتباط  مدى  استنتاج  ميكن  الجهات،  حسب 
املخصصة لكل جهة ومساهمة هذه الجهة يف الناتج الوطني 
بالجهات  املوظفني  نفقات  من   %71 من  أكرث  تتمركز  حيث 
التالية : الرباط –سال- القنيطرة، الدارالبيضاء- سطات، فاس- 
مع  الحسيمة،  –تطوان-  طنجة  و  أسفي  مراكش-  مكناس، 
متركز ما يناهز 22,7% من هذه النفقات بجهة الرباط- سال- 
ويالحظ  الرباط(.  مبدينة  القطاعات  جل  )لتمركز  القنيطرة، 
غياب عالقة واضحة بني توزيع نفقات املوظفني حسب الجهات 
ومساهمة هذه األخرية يف الناتج الداخيل الخام. فعىل سبيل 
املثال، ال تبلغ حصة جهة الدارالبيضاء- سطات سوى 17% من 
نفقات املوظفني، يف حني تعترب هذه الجهة من أعىل الجهات 

كثافة بالسكان واألكرب مساهمة يف الناتج الداخيل الخام.
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تطور نفقات املوظفني مقارنة مع الناتج الداخيل الخام

تطور نفقات املوظفني مقارنة مع نفقات امليزانية العامة

تطور نفقات املوظفني مقارنة مع ميزانية التسيري
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توزيع نفقات املوظفني حسب سالمل األجور

يتبني من خالل توزيع نفقات املوظفني حسب سالمل األجور بأن 

املوظفون املرتبني يف سالمل األجور 5 و6 يستفيدون من %13 

سالمل  يف  املرتبون  واملوظفون  املوظفني،  نفقات  مجموع  من 

النفقات  يستفيدون من 17% من هذه   9 إىل   7 األجور من 

السلم 10 فام فوق، فتستفيد من  املرتبة يف  األطر  فئة  بينام 

70% من مجموع نفقات املوظفني.

العوامل املؤثرة يف تحديد مستوى األجور

متوسط األجور

شهد املتوسط الشهري الصايف لألجور بالوظيفة العمومية يف الفرتة 

بلغ 42,5%، حيث  ارتفاعا نسبيا  املمتدة ما بني 2007 و2017، 

انتقل من 5.333 درهم سنة 2016 إىل 7.600 درهم سنة 2017.

بني  من  باملغرب  العمومية  بالوظيفة  األجور  مستوى  ويعترب 

أضعاف   3,21 األجر  متوسط  ميثل  حيث  املنطقة،  يف  األعىل 

يف  مرة   2,5 يقارب  ما  مقابل  للفرد  االجاميل  الداخيل  الناتج 

املتوسط مبنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا و1,5 مرة عىل 

املستوى العاملي. 

التوزيع حسب رشائح األجور

تتوزع أعداد املوظفني حسب رشائح األجور برسم سنة 2017 
عىل النحو التايل: 

• حوايل 10,08% من موظفي الدولة املدنيني يتقاضون أجرة 
األدىن  )الحد  درهم   3.000 بني  ما  ترتاوح  صافية  شهرية 

لألجور( و 4.000 درهم؛

• حوايل 36,12% من مجموع املوظفني املدنيني يستفيدون 
من أجرة تقل عن 6.000 درهم؛

يستفيدون  املدنيني  الدولة  موظفي  من   %58 من  يقرب  ما   •
من أجرة شهرية صافية ترتاوح ما بني 6.000 درهم و14.000 

درهم؛

• 1,92% يتقاضون أجورا صافية شهرية تتجاوز 20.000 درهم.

الحد األدىن لألجور

من  ارتفع  حيث  مراجعات،  عدة  لألجور  األدىن  الحد  شهد 
 2011 سنة  درهم   2.800 إىل   2007 سنة  يف  درهم   1.586
ليصل إىل 3.000 درهم سنة 2014. و يعزى هذا االرتفاع إىل 
مجموعة من القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة يف 

مختلف جوالت الحوار االجتامعي.

حصيلة تنفيذ نفقات املوظفني

املستوى العام لتنفيذ نفقات املوظفني برسم سنة 2016

دون تجاوز سقف توقعات قانون املالية لسنة 2016، بلغت 
السنة  هذه  خالل  رصفها  تم  التي  الدولة  موظفي  نفقات 
من  مؤداة  درهم  مليار   91,94( درهم  مليار   104,32 حوايل 
طرف مديرية نفقات املوظفني و12,38مليار درهم تم رصفها 
العامة للمملكة(  التابعني للخزينة  من طرف باقي املحاسبني 
بلغت  بارتفاع  أي   ،2015 سنة  درهم  مليار   102,67 مقابل 
نسبة  ستصل  و   .%98 ناهزت  انجاز  1,6%، وبنسبة  نسبته 
تنفيذ توقعات نفقات املوظفني، برسم سنة 2017 إىل %100 
وذلك بفضل املجهودات املبذولة من طرف اآلمرين بالرصف 
عىل  تسهر  التي  املالية  و  االقتصاد  وزارة  مصالح  ومختلف 
الوزارية يف تنزيل مبدأ محدودية  مواكبة مختلف القطاعات 
نفقات املوظفني التي أقرها القانون التنظيمي املتعلق بقانون 

املالية.
املستحقات املالية للرتقيات يف الدرجة والرتبة

 2016 لسنة   » Rappels « املالية  املستحقات  مجموع  بلغ 
نفقات  من   %4,4 يعادل  ما  أي  درهم،  مليون   4.033 حوايل 

القطاعات الوزارية
نفقات املوظفني 

برسم قانون املالية 
لسنة 2017 

حصة الجهة من 
الناتج الداخيل 

الخام %

16,30%22,70%جهة الرباط سال القنيطرة

32,10%17,00%جهة الدار البيضاء سطات

9,40%12,70%جهة فاس مكناس

9%10,20%جهة مراكش آسفي

جهة طنجة تطوان 
9,40%8,50%الحسيمة

6,60%7,00%جهة سوس ماسة

5,00%6,70%جهة الرشق

5,80%6,20%جهة بني مالل خنيفرة

2,70%4,60%جهة درعة تافياللت

جهة العيون الساقية 
1,40%2,20%الحمراء

1,30%1,60%جهة كلميم واد نون

1,00%0,60%جهة الداخلة وادي الذهب

100%100%املجموع
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املصدر: مديرية امليزانية

ومتثل  املوظفني،  نفقات  مديرية  طرف  من  املؤداة  املوظفني 
منها املستحقات املالية الناتجة عن الرتقي يف الدرجة%68,9، 

بينام متثل منها املستحقات املالية الناتجة عن الرتبة %17,7.

االقتطاعات القانونية

الدخل وكذا  القانونية برسم الرضيبة عىل  بلغت االقتطاعات 
املساهامت االجتامعية )التقاعد و التغطية الصحية( برسم سنة 
2016 عىل التوايل 8.951 مليون درهم و11.881 مليون درهم، 
يعادل 22,7% من  ما  أو  أي ما مجموعه 20,8 مليار درهم، 

نفقات املوظفني املؤداة من طرف مديرية نفقات املوظفني. 

تنفيذ نفقات املوظفني برسم سنة 2017

بلغت نفقات موظفي الدولة التي تم رصفها إىل حدود متم 
النصف األول من سنة 2017 حوايل 52,6 مليار درهم، موزعة 
بني 45,4 مليار درهم مؤداة من طرف مديرية نفقات املوظفني 
و 7,2 مليار درهم تم رصفها من طرف باقي املحاسبني التابعني 

لشبكة الخزينة العامة للمملكة.

وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد، إىل أن تنفيذ نفقات املوظفني 
خالل النصف األول لسنة 2017 تبقى يف حدود توقعات قانون 

املالية لسنة 2017. 
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استهداف  حتسني  عبر  اإلصالح  مواصلة  املقاصة:  حول  التقرير 
الفئات الهشة

التجربة  الدعم، وبالرتكيز عىل  أنظمة  والتي حاولت إصالح  للمغرب  لتجارب دول مامثلة  بعرضه 
املغربية، يويص التقرير حول املقاصة لسنة 2018 بتحسني استهداف الفئات الهشة والفقرية ووضع 
برامج للتنمية من أجل الحفاظ عىل القدرة الرشائية للمواطنني وعىل التوازنات املالية. اعتامدات 

املقاصة املرتقبة لسنة 2018 ستبلغ 13,019 مليار درهم حسب التقرير.

السوق  تطورات  أبانت 
عرش  الخمسة  خالل  العاملية، 
نظام  محدودية  األخرية،  سنة 
مكلفا  صار  الذي  املقاصة 
فإن  للتذكري  للتقلبات.  وخاضعا 
 52 سجلت  قد  املقاصة  نفقات 
 56,6 و   2011 سنة  درهام  مليار 
مليار درهام سنة 2012. وقد بلغ 
خالل  املقاصة  نفقات  مجموع 
 200 حوايل   2015-2011 الفرتة 

مليار درهام.

املالية  بالعواقب  منها  وعيا 
عىل  النفقات  لهذه  واالقتصادية 
وضعت  والبعيد،  املتوسط  املدى 
بني  من  املقاصة  إصالح  الحكومة 

للبالد  اقتصادية  املاكرو  التوازنات  تعديل  أجل  من  أولوياتها 
تعزيز  إىل  يرمي  إنصافا،  وأكرث  أهم  اقتصادي  منو  وتعزيز 
الهشة  االجتامعية  الطبقات  وحامية  جهة  من  االستثامرات 

والفقرية من جهة أخرى.

فبعدما تم حذف الدعم تدريجيا منذ سنة 2012، تم تحرير 
اليشء   ،2015 دجنرب  شهر  يف  السائلة  النفطية  املواد  أسعار 
الناتج  من   %6,5 من  املقاصة  وزن  تقليص  يف  ساهم  الذي 
الداخيل الخام سنة 2012 إىل 1,4% من الناتج الداخيل الخام 

سنة 2016.

من  اإلجراءات  من خالل هذه  املوفرة  الهوامش  مكنت  وقد 
بها  يسمح  التي  املستويات  حدود  يف  الدعم  نفقات  تثبيت 
السنوات  خالل  املرتاكمة  املتأخرات  وتصفية  املالية  قانون 
يف  املبذولة  املجهودات  مواصلة  من  مكنت  كام  الفارطة، 
االستثامر العمومي وتعزيز استثامرات القطاعات االجتامعية. 
ومن جهة أخرى، سيشكل مرشوع السجل االجتامعي املوحد 

بالطبقات  املتعلقة  الوطنية  املعطيات  من  قاعدة 
املستقبل  يف  ستمكن  والفقرية،  الهشة  االجتامعية 
من مترير اإلعانات االجتامعية بشكل أكرث استهدافا 

لفائدة الفئات املؤهلة.

إصالح  حول  الدولية  التجارب 
أنظمة الدعم

عىل  دولة   32 أقبلت   ،2014 سنة  منتصف  منذ 
 17 منها  الطاقية،  املواد  لدعم  أنظمتها  إصالح 
حول  التقرير  ويقدم  للنفط.  مصدرة  دولة 
املقاصة تجارب بعض الدول كالربازيل والتشييل 
املغرب  تجربة  يقدم  الختام  ويف  واملكسيك 

بخصوص الربامج االجتامعية.

 دعم غاز البوتان
انتقل السعر املتوسط لغاز البوتان من 358 دوالر للطن سنة 
نتيجة   .2017 غشت  شهر  متم  للطن  دوالر   423 إىل   2016
ذلك، انتقلت نسبة الدعم من 3054 درهم للطن سنة 2016 
يناير-شتنرب(، أي ما  إىل 4112 درهم للطن سنة 2017 )فرتة 
درهم   12،25 و  كلغ   12 فئة  من  للقنينة  درهم   49 يعادل 

للقنينة من فئة 3 كلغ.
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بلغت تكلفة دعم غاز البوتان 7,06 مليار درهام سنة 2016، بينام 
سجلت بني 13 و 14,7 مليار درهام بني سنتي 2011 و2014.

دعم مادة السكر
السكر،  قطاع  يف  الدولة  من طرف  املبذولة  للمجهودات  نتيجة 
وتعزيز  السكر،  وقصب  الشمندر  سعر  رفع  طريق  عن  السيام 
الحوافز املالية لصندوق التنمية الفالحية من خالل منح الدعم 
مع  عقدة-الربنامج  إطار  يف  املندرج  السكر  قصب  غرس  عند 
من  املحيل  اإلنتاج  تحسن   ،2020-2013 الفرتة  برسم  املهنيني 
السكر املكرر حيث انتقل من 250 ألف طن سنة 2012 إىل 607 
ألف طن سنة 2016 ثم إىل 515 ألف طن سنة 2017. وهكذا، 
انتقلت نسبة تغطية االستهالك باإلنتاج الوطني من السكر من 

20% سنة 2012 إىل 49% سنة 2016 ثم إىل 43% سنة 2017.

بلغ الغالف املايل لدعم مادة السكر خالل سنة 2016، 3,69 
مليار درهام منها 3,39  مليار درهام برسم الدعم عند استهالك 
الدعم اإلضايف عند  املكرر و 280 مليون درهم برسم  السكر 

استرياد السكر الخام.

 

دعم القمح والدقيق
بلغ متوسط سعر القمح اللني من األصل الفرنيس خالل الفرتة 
املمتدة من يناير إىل شتنرب 2017 ما يناهز 189,4 دوالر للطن. 
وتجدر اإلشارة إىل أنها السنة الثالثة عىل التوايل التي يقل فيها 
للطن مقارنة مع  اللني عىل 200 دوالر  القمح  متوسط   سعر 
أكرث من 300 دوالر للطن خالل سنوات 2011 و2012 و2013. 
ويرجع هذا االنخفاض إىل أهمية املخزون العاملي من الحبوب.  

املوسم  برسم  الرئيسية  الثالثة  للحبوب  الوطني  نتاج  اإل بلغ 
الفالحي 2017/2016 ما يناهز 96 مليون قنطار، بارتفاع بنسبة 
من  قنطار  مليون  منها 49  املايض،  املوسم  مع  مقارنة   %176
القمح اللني. ونظرا لتقليص حصيص الدقيق الوطني للقمح اللني 
إىل 6,5  مليون قنطارا عند متم سنة 2016، ولعدم اللجوء إىل نظام 
التعويض عند االسترياد بسبب تراجع أسعار القمح اللني يف السوق 
الدولية، انخفضت نفقات دعم الدقيق الوطني للقمح اللني إىل 1 

مليار درهم، مسجلة انخفاضا ب 62 %مقارنة مع سنة 2013.

 قانون املالية 2018
خصص مرشوع قانون املالية لسنة 2018 اعتامدات متوقعة يف 
مبلغ 13,019 مليار درهم من أجل دعم غاز البوطان واملواد 

الغذائية )السكر ودقيق القمح اللني(.
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النفقات املتعلقة بالتكاليف املشتركة: من أجل دعم السياسات 
االجتماعية واالستراتيجيات القطاعية

تساهم ميزانية التسيري وميزانية االستثامر للتكاليف املشرتكة يف دعم السياسات االجتامعية ومتويل املشاريع 

املهيكلة، وكذا دعم تفعيل االسرتاتيجيات القطاعية وإعادة هيكلة املؤسسات واملقاوالت العمومية. 

تعد ميزانية التكاليف املشرتكة جزءا ال يتجزأ من امليزانية العامة، 

والتي تتكون من مجموع النفقات التي ال ميكن إدراجها ضمن 

يف  تساهم  املؤسسات، حيث  أو  الوزارية  القطاعات  ميزانيات 

بلورة مجهودات الدولة لتحقيق التنمية املستدامة يف مختلف 

املجاالت السيام يف املجال االقتصادي واالجتامعي واملجايل.

ففيام يتعلق بتنفيذ ميزانية التكاليف املشرتكة برسم سنة 2017، 

فقد حددت االعتامدات املربمجة برسم فصيل التسيري واالستثامر، 

تباعا، يف 36.790 مليون درهم و20.176 مليون درهم، مقابل 

38.182 مليون درهم و20.868 مليون درهم خالل سنة 2016، 

مسجلة بذلك انخفاضا يقدر، تباعا، بـ 3,65% و3,32%، وذلك 

نتيجة إصالح نظام املقاصة وكذا تحويل بعض النفقات املسجلة 

الوزارية  القطاعات  ميزانيات  إىل  املذكورين،  بالفصلني  عادة 

املعنية.

املشتركة:  للتكاليف  التسيير  ميزانية 
أداة ملساندة ودعم السياسات االجتماعية

تتكون اعتامدات فصل التسيري من ميزانية التكاليف املشرتكة، 

املتعلقة  كتلك  اجتامعي،  طابع  ذات  نفقات  من  باألساس، 

بتحمالت املقاصة ومساهمة الدولة يف أنظمة التقاعد واالحتياط 

االجتامعي وكذا اإلعانات واإليرادات واملعاشات املختلفة.

و بلغت االعتامدات املفتوحة مبيزانية التسيري للتكاليف املشرتكة 

برسم سنة 2016، ما قدره 38.182 مليون درهم.

 442,449 مببلغ  السنة،  أثناء  االعتامدات،  هذه  رفع  تم  وقد 

الطارئة  النفقات  فصل  من  اقتطاعات  بواسطة  درهم  مليون 

واملخصصات االحتياطية.

ميزانية  برسم  املفتوحة  اإلجاملية  االعتامدات  وصلت  وبذلك، 

التسيري للتكاليف املشرتكة خالل سنة 2016، إىل 38.624,449 

مليون درهم، حيث سجلت امليزانية املذكورة عند متم السنة 

إنجاز بلغت حوايل 88,75%، مع  الذكر، نسبة  السالفة  املالية 

تحقيق فائض يقدر بـ 4.296,516 مليون درهم. 

أما فيام يخص االعتامدات املدرجة برسم السنة املالية 2017، 

 %3,65 أو  درهم،  مليون   1.392 يبلغ  انخفاضا  سجلت  فقد 

مقارنة مع سنة 2016. 

املرتبطة  التوقعات  انخفاض  إىل  باألساس  الرتاجع  هذا  ويعزى 

بتحمالت املقاصة، وعىل الخصوص تلك املتعلقة بالدعم املبارش 

املخول للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب، وذلك 

جراء االنخفاض الكبري للسعر املتوسط للفيول املخصص لتوليد 

الطاقة الكهربائية.

كام بلغت االعتامدات امللتزم بها برسم ميزانية التسيري للتكاليف 

املشرتكة إىل غاية متم غشت 2017، ما قدره 29.940,329 مليون 

درهم مع احتساب مبلغ 150 مليون درهم الذي تم اقتطاعه 

من فصل النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية، أي بنسبة 

إنجاز تقدر بحوايل %81. 

املشتركة:  للتكاليف  االستثمار  ميزانية 
االستراتيجيات  تفعيل  لدعم  أداة 

القطاعية واملشاريع املهيكلة 
ميزانية  من  االستثامر  بفصل  املسجلة  االعتامدات  تخصص 

املتعلقة مبساهمة  النفقات  لتغطية  أساسا  املشرتكة  التكاليف 

وزارة االقتصاد واملالية يف متويل بعض املشاريع املهيكلة، ولدعم 

املؤسسات  هيكلة  وإلعادة  قطاعية،  اسرتاتيجيات  عدة  تفعيل 

واملقاوالت العمومية وتصفية ديونها، وكذا لتحويالت مختلفة. 

وبلغت االعتامدات املفتوحة برسم ميزانية االستثامر للتكاليف 

املشرتكة لسنة 2016، ما قدره 20.868,000 مليون درهم.

متم  امليزانية  هذه  برسم  بها  امللتزم  االعتامدات  وصلت  وقد 

ديسمرب 2016، إىل 20.341,522 مليون درهم، مبا يف ذلك 1.030 
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املصدر: مديرية امليزانية

مليون درهم عن طريق فتح اعتامدات إضافية أو مبالغ املساعدة، 

حيث سجلت تلك امليزانية نسبة إنجاز تقدر بـ %97,48.

واستقر مبلغ االعتامدات غري امللتزم بها عىل مستوى امليزانية 

املذكورة يف 1.556,478 مليون درهم عند متم ديسمرب 2016، 

اليشء الذي مكن من تحقيق ادخار يف النفقات.

من  االستثامر  فصل  برسم  املربمجة  االعتامدات  سجلت  كام 

ميزانية التكاليف املشرتكة لسنة 2017، انخفاضا يقدر بـ %3,32 

لتستقرر يف 20.176 مليون درهم مقارنة مع السنة املالية 2016.

وبلغت االعتامدات امللتزم بها برسم ميزانية االستثامر للتكاليف 

املشرتكة، إىل متم غشت 2017، ما يناهز 14.691,852 مليون 

درهم، مبا فيها مبلغ 400 مليون درهم كاعتامدات إضافية، حيث 

وصلت نسبة اإلنجاز إىل ما يقارب %73.

املشتركة  التكاليف  ميزانية  توقعات 
برسم قانون املالية لسنة 2018

يبلغ حجم االعتامدات املسجلة برسم فصيل التسيري واالستثامر 
التوايل،  عىل   ،2018 لسنة  املشرتكة  التكاليف  ميزانية  من 

36.623,620 مليون درهم و19.443 مليون درهم.

التسيري  فصيل  برسم  املسجلة  االعتامدات  عرفت  قد  و  هذا 
واالستثامر من ميزانية التكاليف املشرتكة لسنة 2018، تراجعا 

عىل التوايل بنسبة، 0,45% و 3,63%، مقارنة مع سنة 2017.

التي  النفقات  باألساس، إىل تحويل بعض  الرتاجع  ويعزى هذا 

إىل  املشرتكة،  التكاليف  ميزانية  يف  السابق  يف  مدرجة  كانت 

ميزانيات القطاعات الوزارية املعنية برسم السنة املالية 2018 

 130.13 رقم  التنظيمي  القانون  مقتضيات  مع  متاشيا  وذلك 

لقانون املالية.
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تـقــاريـــر

تقرير الدين حتكم تدريجي في معدل املديونية
بلغ حجم دين الخزينة، املكون من الديون الداخلية والخارجية للحكومة املركزية، 657,5 مليار درهم 

يف متم سنة 2016، أي بزيادة قدرها 28,3 مليار درهم مقارنة بسنة 2015. أما الدين الخارجي 

واملقاوالت  للمؤسسات  الخارجي  والدين  للخزينة،  الخارجي  الدين  من  يتكون  الذي  العمومي، 

العمومية، والدين الخارجي للجامعات الرتابية،  فقد بلغ حوايل 312,5 مليار درهم نهاية سنة 2016، 

مسجال بذلك ارتفاعا قدره 11,5 مليار درهم أو 3,8% مقارنة مع سنة 2015. 

تنتجه  الذي  الدين،  تقرير  يسعى 
واملالية  الخزينة  مديرية  سنويا 
الضوء  تسليط  إىل  الخارجية، 
يف  سواء  الخزينة  متويل  عىل 
الداخيل أو لدى املقرضني  السوق 
تحليال  يتضمن  كام  األجانب، 
الحجم  حيث  من  الدين  ملحفظة 
والخدمة ومن حيث البنية حسب 
والعمالت  الفائدة  وسعر  األدوات 
التكلفة  ملؤرشات  تقييام  وكذا 
يتطرق  كام  بها.  املرتبطة  واملخاطر 
هذا التقرير لعمليات التدبري النشط 
للدين الداخيل والخارجي إضافة إىل 
العمومية  للخزينة  النشط  التدبري 

الذي تقوم به هذه املديرية.

متويل اخلزينة
من طرف  املعبأ  اإلجاميل  الحجم  بلغ 
الخزينة خالل سنة 2016، 121,8 مليار 

الداخلية  السوق  يف  عبئت  درهم  مليار   111,4 منها  درهم 
)77,7%( و10,4 مليار درهم عبئت من مصادر خارجية.

التمويل الداخيل للخزينة

يف  التمويل  رشوط  تحسن  باستمرار  اتسمت  ظرفية  ظل  يف 
سوق املزادات، نهجت الخزينة خالل سنة 2016 اسرتاتيجية 
منتظم  حضور  عىل  للحفاظ  تهدف  الخزينة  سندات  إصدار 
يف سوق املزادات بالنسبة لجميع اآلجال، أخذا بعني االعتبار 
ظروف السوق.  وهكذا، متركزت إصدارات الخزينة يف النصف 
األول من السنة عىل اآلجال املتوسطة والطويلة، متكنت خاللها 
من االستفادة من انخفاض أسعار الفائدة عىل هذه اآلجال. أما 

وموازاة  السنة،  من  الثاين  النصف  خالل 
مع تدفق طلب املستثمرين عىل اآلجال 
فقد  الفائدة،  أسعار  وارتفاع  القصرية 
متركزت إصدارات الخزينة عىل السندات 

ذات أمد سنتني وأقل.

عىل  اإلبقاء  عىل  أيضا  السياسة  وترتكز 
قريبة  الداخيل  الدين  مؤرشات مخاطر 
من املستويات املقرتحة واملوافق عليها 
يف مخطط التمويل السنوي. كام تعتمد 
اللجوء املنتظم لعمليات تبادل سندات 
الخزينة من أجل تقليص خطر إعادة 
سداد  جدول  متليس  عرب  التمويل 
واللتان  و2017   2016 لسنتي  الدين 
كذا  و  مهمة  تسديد  ذروات  تعرفان 
توظيف  لعمليات  اليومي  اللجوء 
فائض الحساب الجاري للخزينة من 
هذا  ملوجودات  أمثل  تدبري  أجل 
الحساب واحرتام اسرتاتيجية اإلصدار.

مليار   111,4 حوايل  الخزينة  إصدارات  حجم  بلغ  إجامال، 
سنة  درهم  مليار   148,5 مقابل   ،2016 سنة  متم  يف  درهم 
2015. وانقسمت هاته اإلصدارات بطريقة شبه متساوية بني 
ذات  السندات  و  فوق  وما  5 سنوات  اآلجال  ذات  السندات 
 %53 التوايل  عىل  حصتهام  بلغت  إذ  وأدىن،  سنتني  اآلجال 

و47% أي تقريبا نفس النسب املسجلة سنة 2015.

فيام يخص أسعار الفائدة املقبولة، فقد سجلت انخفاضا متوسطا 
بحوايل 48,3 نقطة أساس مقابل 17,7 ن.أ. سنة 2015. وقد سجلت 
نقطة   66,1 بلغ  انخفاضا  الطويلة  اآلجال  ذات  الخزينة  سندات 
أساس، متبوعة بالسندات ذات اآلجال القصرية )35,1- ن. أ.(، ثم 

بالسندات ذات اآلجال املتوسطة )32,5- ن. أ.(.
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التمويل الخارجي للخزينة

متيزت السحوبات عىل القروض الخارجية، خالل سنة 2016، 
بغياب إصدارات الخزينة يف السوق املالية الدولية، وقد بلغت 
مقارنة   %20 قدره  ارتفاعا  مسجلة  درهم  مليار   10,4 حوايل 

بسنة 2015.

بحصة 88% من مبلغ السحوبات اإلجاميل، وصلت السحوبات 
املعبأة لدى املقرضني متعددي األطراف إىل 9,2 مليار درهم 
مقابل 8,3 مليار درهم سنة 2015، أي بزيادة قدرها %10، 
يف حني ارتفعت السحوبات املعبأة لدى املقرضني الثنائيني إىل 

1,2 مليار درهم مقابل 0,4 مليار درهم سنة 2015.

األطراف،  متعددي  املقرضني  لدى  املعبأة  املوارد  مولت  وقد 
مببلغ  والقطاعية  الهيكلية  اإلصالحات  برامج  دعم  باألساس، 
8,4 مليار درهم )91%(، وبعض املشاريع املدرجة يف امليزانية 

العمومية مببلغ 800 مليون درهم )%9(. 

تطور دين اخلزينة                           
حجم الدين  

بلغ حجم دين الخزينة، املكون من الديون الداخلية والخارجية 
للحكومة املركزية، 657,5 مليار درهم يف متم سنة 2016، أي 
بزيادة قدرها 28,3 مليار درهم مقارنة بسنة 2015 )629,2  
الدين،  حجم  يف  املسجل  االرتفاع  هذا  ورغم  درهم(.  مليار 
انتقلت  حيث  ملحوظ  بشكل  انخفضت  تطوره  وثرية  فإن 
من 10,6% كمتوسط سنوي بني 2010 و2015 إىل 4,5% بني 

2015 و2016، مسجلة بذلك  أدىن مستوى منذ سنة 2009.

نسبة إىل الناتج الداخيل الخام، بلغ حجم دين الخزينة %64,7 
تم  أانه  الذكر،  سنة 2016 مقابل 63,7% سنة 2015.ويجدر 
التحكم تدريجيا يف وترية ارتفاع نسبة دين الخزينة حيث تم 
كمتوسط  الخام  الداخيل  الناتج  من  نقطة   3,6 من  خفضها 
سنوي بني 2011 و2014 إىل نقطة واحدة من الناتج الداخيل 

التي  الحكومية  السياسة  بفضل  و2016   2015 بني  الخام 
جعلت من أولوياتها استعادة التوازنات املاكرو-اقتصادية من 

أجل الحفاظ عىل استدامة املديونية.                   

بنية الدين حسب األدوات

للتداول بحصة  القابل  الدين  الخزينة أساسا من  يتكون دين 
82,1% منها 74,5% برسم سندات الخزينة املصدرة يف سوق 
املالية  السوق  السندية يف  املزادات و7,5% برسم اإلصدارات 
حصته  تصل  الذي  املتداول  غري  للدين  بالنسبة  أما  الدولية. 
إىل 17,9% من مجموع محفظة دين الخزينة، فيتكون أساساً 
الثنائيني  الدائنني  مع  عليها  املتعاقد  الخارجية  القروض  من 

ومتعددي األطراف.

بنية الدين حسب سعر الفائدة

 %90,9 نسبة  الثابت،  الفائدة  سعر  ذو  الدين  حجم  مثل 
من إجاميل دين الخزينة يف متم سنة 2016، بانخفاض قدره 
0,5 نقطة مقارنة مع 2015. ويرجع ذلك أساساً لكون الدين 
الداخيل، الذي ميثل الحصة املهيمنة من حجم دين الخزينة، 

مقرون بأسعار فائدة ثابتة فقط.

فيام يتعلق ببنية الدين الخارجي للخزينة، فقد بلغت حصة 
الدين ذو سعر الفائدة الثابتة 58%،  فيام بلغت حصت الدين 

ذو سعر الفائدة املتغري %42.

بنية الدين حسب العمالت 

الدين  من  يتكون  والذي  بالدرهم،  املصدر  الدين  يهيمن 
حصته  بلغت  حيث  الخزينة  دين  محفظة  عىل  الداخيل، 
بارتفاع قدره 0,5% مقارنة مع سنة  أي  77,7% سنة 2016، 

.2015

فيام يتعلق بالدين الخارجي للخزينة، ونتيجة لتغيري ترجيحات 
العمالت املكونة لسلة تسعري الدرهم يف 13 أبريل 2015، عرب 
من %20  ترجيحه  انتقل مستوى  الذي  الدوالر  تعزيز حصة 
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الخارجي  الدين  يف  اليورو  حصة  خفض  تم  فقد   ،%40 إىل 
للخزينة لتصل إىل 71% سنة 2016 مقابل 75,9% سنة 2015، 
يف حني ارتفعت حصة الدوالر األمرييك والعمالت املرتبطة به 
إىل حدود 22,8% سنة 2016 مقابل 17,7% سنة 2015. أما 
الكويتي(، فقد بلغت  الياباين والدينار  العمالت األخرى )الني 

نسبتها 6,2% مقابل  6,4% خالل سنة 2015. 

خدمة دين الخزينة

والفوائد  الدين  أصل  من  الخزينة  دين  تحمالت  بلغت 
والعموالت 129 مليار درهم سنة 2016، بانخفاض قدره 14 
مليار  درهم أو 10% مقارنة مع سنة 2015 )143مليار درهم(. 
ويعزى هذا التطور إىل انخفاض أصل الدين بقيمة 13,7 مليار 

درهم والفوائد بقيمة 0,3 مليار درهم.

ب  الداخيل  الدين  تحمالت  انخفضت  الدين،  نوع  وحسب 
13 مليار درهم لتبلغ 117,6 مليار درهم مقابل 130,6 مليار 
الدين  تكاليف  انخفضت  بينام   ،2015 سنة  متم  يف  درهم 
الخارجي مبليار درهم لتصل إىل 11,4 مليار درهم سنة  2016 

مقابل 12,4 مليار درهم سنة 2015.

مؤرشات التكلفة 
التكلفة املتوسطة لدين الخزينة

أي   ،2016 سنة   %4 الخزينة  لدين  املتوسطة  التكلفة  بلغت 
املسجل  للمستوى  بالنسبة  أساس  نفطة   30 بلغ  بانخفاض 
سنة 2015 )4,3%(. ويعزى هذا التطور باألساس إىل انخفاض 
التكلفة املتوسطة للدين الداخيل للخزينة مبا يقارب 36 نقطة 
أساس موازاة مع انخفاض التكلفة املتوسطة للدين الخارجي 

ب 14 نقطة أساس.

سعر الفائدة املتوسط املرجح عند اإلصدار يف سوق املزادات

لسندات  اإلصدار  عند  املرجح  املتوسط  الفائدة  سعر  بلغ 
النشط  التدبري  إطار  يف  املنجزة  تلك  احتساب  )مع  الخزينة 
 35,4 قدره  انخفاضا  بذلك  مسجال   %2,82 الداخيل(  للدين 
ويرجع   .2015 سنة  املسجل  باملستوى  مقارنة  أساس  نقطة 
بالنسبة  املسجل  التنازيل  املنحى  إىل  االنخفاض خصوصا  هذا 
ألسعار فائدة سندات الخزينة خالل سنة 2016 باملقارنة مع 
إصدارات  بنية  أن  علام  أساس(،  نقطة   -48,3(  2015 سنة 
استقرار  مع  السنتني  هاتني  بني  مهام  تغريا  تعرف  مل  الخزينة 
 2015 سنة   %46( وأقل  سنتني  املدد  ذات  اإلصدارات  حصة 

مقابل 47% سنة 2016(.

تحمالت الفائدة لدين الخزينة  نسبًة للموارد العادية 

للموارد  نسبة  الخزينة  لدين  الفائدة  تحمالت  مؤرش  بلغ 
العادية، دون احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة للجامعات 

املحلية، 12,7% يف متم سنة 2016 مقابل 13,3% سنة 2015، 
مسجال بذلك انخفاضا قدره 0,6%. ويعزى ذلك باألساس إىل 
ارتفاع املوارد العادية بنسبة 4% موازاة مع انخفاض تحمالت 

فوائد الدين بنسبة 1% سنة 2016 مقارنة بسنة 2015.

مؤرشات املخاطر

حصة الدين ذو املدى القصري 

بلغت حصة الدين ذو املدى القصري يف محفظة دين الخزينة 
االنخفاض  هذا  ويرجع   .2015 سنة   %13,9 مقابل   %13,3
متبقية  زمنية  مدة  ذات  األدوات  حجم  تراجع  إىل  باألساس 
قصرية يف محفظة الدين الداخيل والتي انتقلت من 80,1 مليار 
نتيجة  نهاية سنة 2016، وذلك  مليار درهم   75,3 إىل  درهم 
اللجوء إىل عمليات تبادل سندات الخزينة والتي مكنت من 

استبدال سندات قصرية األمد بأخرى متوسطة وطويلة األمد.

فيام يخص الدين الخارجي، فقد بلغت حصة الدين ذي أجل 
أقل من سنة 8,3% متم سنة 2016 مقابل 5,2% سنة 2015.
األول  النصف  املرتقب خالل  السداد  التطور إىل  ويعزى هذا 
لسنة  الدولية  املالية  السوق  يف  الخزينة  2017 إلصدار  لسنة 

2007 بقيمة 500 مليون يورو. 

املدة الزمنية املتوسطة املتبقية لسداد الدين

الخزينة  املتبقية لسداد دين  املتوسطة  الزمنية  املدة  سجلت 
ارتفاعا قدره شهرين و12 يوما مقارنة مع سنة 2015، حيث 
بلغت 7 سنوات متم سنة 2016. ويرجع هذا التطور باألساس 
الدين  لسداد  املتبقية  املتوسطة  الزمنية  املدة  ارتفاع  إىل 
الداخيل والتي بلغت 6 سنوات و7 أشهر، أي بارتفاع قدره 4 

أشهر مقارنة باملستوى املسجل يف متم سنة 2015.

الدين  لسداد  املتبقية  املتوسطة  الزمنية  املدة  بخصوص  أما 
الخارجي للخزينة ونظرا لطبيعة جداول سداد معظم القروض 
األطراف  ومتعددي  الثنائيني  املقرضني  مع  املربمة  الخارجية 
والتي تتميز بكون أقساطها ال تتمركز عند نهاية مدة القرض 
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 8 يف  استقرارا  عرفت  فقد   ، السداد  مدة  طيلة  تتوزع  وإمنا 
سنوات و8 أشهر أي نفس مستوى السنة املاضية تقريبا.

حصة دين الخزينة ذي أسعار فائدة متغرية

بلغت حصة الدين ذي سعر الفائدة املتغري يف محفظة الدين 
 %38,3 مقابل   %42  ،2016 سنة  نهاية  للخزينة،  الخارجي 
نهاية سنة 2015. وقد اعتمدت مديرية الخزينة سياسة إرادية 
للرفع من حصة الدين ذي سعر الفائدة املتغري لالستفادة من 
املرجعية  الفائدة  أسعار  سجلتها  التي  املنخفضة  املستويات 
سلبية  مستويات  بلغ  الذي   » Euribor « األوريبور  خصوصا 
املخاطر  االعتبار  بعني  األخذ  مع   ،2015 نونرب   6 من  ابتداء 
االسرتاتيجية  هذه  مكنت  وبالفعل،  السياسة.  بهذه  املرتبطة 
السوق  توقعات  بأن  علام  املؤداة  الفوائد  مبلغ  تقليص  من 
كانت تشري إىل عدم حدوث ارتفاع وشيك ألسعار الفائدة نظراً 

للوضعية االقتصادية ملنطقة اليورو.

تطور الدين اخلارجي العمومي
حجم الدين الخارجي العمومي

بلغ حجم الدين الخارجي العمومي، الذي يتكون من الدين 
واملقاوالت  للمؤسسات  الخارجي  والدين  للخزينة،  الخارجي 
العمومية، والدين الخارجي للجامعات الرتابية، حوايل 312,5 
مليار درهم نهاية سنة 2016، مسجال بذلك ارتفاعا قدره 11,5 
مليار درهم أو  3,8% مقارنة مع املستوى املسجل سنة 2015.

ويرجع هذا التطور باألساس إىل ارتفاع حجم الدين الخارجي 
بحوايل  الرتابية  والجامعات  العمومية  واملقاوالت  للمؤسسات 
 159,2 مقابل   2016 مبتم  درهم  مليار   168,8 إىل  ليصل   %6
مليار درهم السنة املاضية )9,6+ مليار درهم(. كام بلغ مؤرش 
الدين الخارجي العمومي نسبة إىل الناتج الداخيل الخام %30,8 

مقابل 30,5% سنة 2015 بزيادة قدرها 0,3 نقطة مئوية.

بنية الدين حسب املقرضني

املقرضني خالل  العمومي حسب  الخارجي  الدين  بنية  متيزت 
الرسميني  للمقرضني  املستحق  الدين  بهيمنة   2016 سنة 

الدين  حجم  ارتفع  حيث  األطراف(  ومتعددي  )الثنائيني 
املستحق لهذه املجموعة بحوايل 12,1 مليار درهم. بينام عرف 
حجم الدين املستحق للمقرضني الخواص انخفاضا قدره 0,6 
مليار درهم كنتيجة لغياب إصدارات جديدة يف السوق املالية 
الدولية خالل 2016 من جهة، ولتحقيق تدفقات سلبية صافية 

لهذه الديون اتجاه البنوك التجارية من جهة أخرى.

بنية الدين حسب املقرتضني

يف متم سنة 2016، وللسنة الثانية عىل التوايل، متثل املؤسسات 
الخارجي  املستوى  عىل  مقرتض  أول  العمومية  واملقاوالت 
نسبة  يزيد عن  ما  أي  مليار درهم،   169,7 يبلغ  دين  بحجم 

54% من إجاميل الدين الخارجي العمومي.

واملقاوالت  للمؤسسات  الخارجي  الدين  بتوزيع  يتعلق  وفيام 
العمومية حسب املقرتضني، فاملالحظ أن أكرث من ثالثة أرباع 
املكتب  وهم:  مقرتضني  خمس  يتقاسمه  الدين  هذا  حجم 
واملكتب   ،)%25( للرشب  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني 
الرشيف للفوسفاط )24%(، والطرق السيارة للمغرب )%13(، 
واملكتب الوطني للسكة الحديدية )10%(، والوكالة املغربية 

للطاقة الشمسية )%9(.

بنية الدين حسب سعر الفائدة

توضح بنية الدين الخارجي العمومي هيمنة حصة الدين ذي 
سعر الفائدة الثابت بنسبة 74%، فيام بلغت حصة الدين ذي 

سعر الفائدة املتغري %26.

السحوبات عىل القروض الخارجية

بلغت موارد القروض الخارجية املعبئة من طرف القطاع العام 
بانخفاض  درهم،  مليار   31,9 مجموعه  ما   2016 سنة  خالل 

قدره 15% عن املستوى املسجل سنة 2015.

ما  الخزينة سنة 2016  املعبئة من طرف  السحوبات  وبلغت 
قيمته 10,4 مليار درهم، يف حني بلغت تلك املعبئة من طرف 

املؤسسات واملقاوالت العمومية 21,5 مليار درهم.

خالل سنة 2016، متت تعبئة سحوبات القطاع العام أساسا من 
املقرضني الرسميني بقيمة 12,5 مليار درهم بالنسبة للقروض 
الدولية  للمؤسسات  بالنسبة  درهم  مليار   19,3 و  الثنائية 
بزيادة قدرها 3,8 مليار درهم و 1,6 مليار درهم عىل التوايل.

خدمة الدين الخارجي العمومي

يف متم سنة 2016، بلغت خدمة الدين الخارجي العمومي، مبا 
فيها أصل الدين والفوائد والعموالت، 29,1 مليار درهم مقابل 
 4,4 ب  يقدر  ارتفاعا  مسجلة   2015 سنة  درهم  مليار   24,7
مليار درهم. ويرجع ذلك بشكل رئييس إىل األثر املزدوج لسداد
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للمغرب،  السيارة  الطرق  قبل  من  مسبقا  درهم  مليار   3,2
ومجموعة العمران لصالح الصندوق العريب للتنمية االقتصادية 
الخارجية  القروض  بعض  تسديد  وبداية  واالجتامعية، 
الفوائد  سداد  وانطالق  العمومية،  واملقاوالت  للمؤسسات 
املتعلقة باإلصدار الذي أبرمه املكتب الرشيف للفوسفاط يف 

السوق املالية الدولية سنة 2015.

وقد مثلت خدمة الدين الخارجي العمومي سنة 2016 نسبة 
6,8% من املداخيل الجارية مليزان األداءات، مقابل 6% سنة 

2015 و 7,1% سنة 2006.

التدبير النشط للدين
التدبري النشط للدين الداخيل

شهدت سنة 2016 إنجاز 7 عمليات تدبري نشط للدين الداخيل 
مكنت من إعادة رشاء سندات الخزينة مببلغ إجاميل يقدر ب 

25,1 مليار درهم.

من حيث تأثري عمليات التدبري النشط للدين الداخيل املنجزة 
هاته  أدت  فقد  واملخاطر،  التكلفة  2016 عىل مؤرشات  سنة 

العمليات إىل :

• التقليص من تحمالت فوائد الدين الداخيل املستحقة مببلغ 
صايف ناهز 90,9 مليون درهم. وقد نتج هذا التقليص من 
الفوائد املستحقة عن الفرق بني مبلغ 194,3 مليون درهم 
املستحقة عن  للفوائد  اإلجاميل  املبلغ  توفريه من  تم  الذي 
سندات الخزينة سنة 2016 وذلك عرب إعادة رشاء السندات 
 103,4 ومبلغ  ذاتها،  السنة  خالل  استحقاقها  موعد  قبل 
مليون درهم كفوائد إضافية مؤداة سنة 2016 نتيجة إعادة 

رشاء مستحقات سنة 2017. 

• التخفيف من خطر إعادة التمويل املرتبط بدين الخزينة من 
خالل تقليص مستحقات الشهور املعنية بعمليات االستبدال 

بحوايل 2,6 مليار درهم يف املتوسط الشهري؛

• متديد املدة الزمنية املتوسطة املتبقية لسداد الدين الداخيل 
بحوايل 4 أشهر مقارنة بنهاية سنة 2015 لتصل إىل 6 سنوات 
املدة  عىل  العمليات  هذه  أثر  استبعاد  ومع  أشهر.   7 و 
من  كان  الداخيل،  الدين  لسداد  املتبقية  املتوسطة  الزمنية 
املمكن أن تصل هذه األخرية إىل 6 سنوات و3,4 أشهر، أي 

نفس املستوى املسجل تقريبا يف نهاية عام 2015.

التدبري النشط للدين الخارجي
الخارجية  للمديونية  النشط  التدبري  سياسة  مواصلة  إطار  يف 
التي تهدف إىل التخفيف من تكلفة الدين والحد من تأثريات 
املخاطر املالية املرتبطة مبحفظة الدين الخارجي، قامت مديرية 
الخارجية، خالل سنة 2016، مبعالجة حوايل  واملالية  الخزينة 
17,5 مليون درهم ليصل الحجم اإلجاميل للديون املعالجة يف 

هذا اإلطار إىل ما يناهز 73 مليار درهم.

املنجزة خالل  للمديونية  النشط  التدبري  عمليات  متثلت  وقد 

سنة 2016 يف إنهاء برنامج تحويل الدين إىل استثامرات، خاصة 

املوقع مع إسبانيا، ومواصلة إنجاز املشاريع املمولة من خالل 

مع  املربمة  عمومّية  استثامرات  إىل  الدين  تحويل  اتفاقيات 

إيطاليا وإسبانيا، وكذا إلغاء جزء من الديون املتعلقة باالتفاقية 

املربمة مع إيطاليا. 

التدبير النشط للخزينة العمومية
العمليات املنجزة خالل سنة 2016

الجاري  الحساب  رصيد  موجودات  بارتفاع  متيزت  ظرفية  يف 

الخزينة  مديرية  متكنت  البنوك،  سيولة  وبتحسن  للخزينة 

واملالية الخارجية من خفض مستوى الحساب الجاري للخزينة 

بحوايل 5,7 مليار درهم كمتوسط يومي سنة 2016 ليصل بذلك 

إىل 3,3 مليار درهم كمتوسط يومي مقابل 9 مليار درهم دون 

ذلك  و  العمومية  للخزينة  النشط  التدبري  عمليات  احتساب 

بفضل اللجوء اليومي لعمليات التوظيف يف السوق النقدية.

الخارجية خالل سنة 2016،  الخزينة واملالية  وقامت مديرية 

منها 289  العمومية  للخزينة  تدبري نشط  بإنجاز 305 عملية 

عملية   16 و   )%95( االستحفاظ  طريق  عن  توظيف  عملية 

توظيف يف السوق القامئة ما بني البنوك )%5(. 

الخزينة  مديرية  طرف  من  املوظف  اإلجاميل  الحجم  وبلغ 

النقدية خالل سنة 2016 حوايل  السوق  الخارجية يف  واملالية 

695,1 مليار درهم مقابل 691,5 مليار درهم سنة 2015. يف 

عن  التوظيف)توظيف  عمليات  فائدة  أسعار  سجلت  حني، 

طريق االستحفاظ و توظيف يف السوق القامئة ما بني البنوك( 

سنة   %2,18 بلغت  حيث  أساس  نقطة   24 بحوايل  انخفاضا 

2016 مقابل 2,42% سنة 2015.

الفوائد املحصل عليها من طرف الخزينة

 ،2016 سنة  خالل  العمومية  للخزينة  النشط  التدبري  مكن 

درهم  مليون   135,3 ب  تقدر  صافية  عائدات  تحصيل  من 

ساهمت يف تقليص تحمالت دين الخزينة، منها 98,2 مليون 

درهم )+73% من إجاميل العائدات( عىل شكل فوائد عمليات 

التوظيف و37,1 مليون درهم عىل شكل فائدة  عىل الحساب 

الجاري للخزينة لدى بنك املغرب. 
املصدر: مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية
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قانون مالية 2018 : املناقشة  البرملانية
يف مترين دميقراطي، أظهرت مناقشة مرشوع قانون املالية رقم 68.17 للسنة املالية 2018، حوارا رفيعا 
بني املؤسسة الترشيعية والحكومة، حيث متت الدراسة والتصويت عىل ما مجموعه 409 تعديال مقرتحا 
من طرف الحكومة واألغلبية وباقي الفرق واملجموعات الربملانية، حظي منها 121 تعديال باملوافقة، مقابل 
دراسة 381 تعديال خالل مناقشة ميزانية سنة 2017 قبل منها 94 تعديال. وقد ساهمت التعديالت املصادق 
عليها من طرف غرفتي الربملان، والتي تم إدراجها بقانون املالية يف إغناء مقتضيات هذا القانون وتجويد 

صياغة أحكامه كام أنها عكست مدى التفاعل اإليجايب للحكومة مع اقرتاحات ممثيل األمة. 

التعديالت املدرجة في مشروع قانون املالية 
إطار  في  النواب  مجلس  طرف  من   2018

القراءة األولى   
يف إطار دراسة ومناقشة مرشوع قانون املالية لسنة 2018 من 
طرف أعضاء لجنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب، تم 
اقرتاح مجموعة من التعديالت بلغ عددها 221 تعديال، مقابل 
155 تعديال خالل السنة املاضية، منها 55 تعديال يتعلق باملدونة 
العامة للجامرك و134 تعديال يهم املدونة العامة للرضائب و32 

تعديال يكتيس طابعا عاما.

إدراج 80  أعضاءها عىل  اللجنة، مبصادقة  أشغال  توجت  وقد 
تعديال مبرشوع قانون املالية الذي متت إحالته عىل الغرفة الثانية 

بالربملان.

تم  التي  التعديالت  مقرتحات  عىل  التصويت  نتائج  وتوزعت 
تدارسها داخل لجنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب 

عىل النحو التايل:

مبجلس  االقتصادية  والتنمية  املالية  لجنة  صادقت  وقد  هذا، 
النواب عىل مرشوع قانون املالية لسنة 2018 باألغلبية، حيث 

صوت لفائدة املرشوع 21 نائبا، وعارضه 12 نائبا، فيام امتنع عن 
التصويت 3 نواب.

وخالل الجلسة العامة، تم تقديم ما مجموعه 85 تعديال من 
طرف فريق األصالة واملعارصة )50( والفريق االستقاليل للوحدة 
والتعادلية )23( وأيضا التعديالت املقدمة من النائبني مصطفى 
الشناوي وعمر بالفريج )12(، تم سحب بعضها فيام تم رفض 

الباقي بأغلبية أعضاء مجلس النواب.

وقد تم التصويت خالل الجلسة العامة لفائدة مرشوع قانون 
املالية 2018 حيث وافق عليه 180 نائبا، وعارضه 53 نائبا، فيام 

امتنع 29 نائبا عن التصويت.

 وعليه، عرف مرشوع قانون املالية لسنة 2018 إدراج التعديالت 
تغيري  تم  وبالتايل  النواب،  مجلس  طرف  من  قبولها  تم  التي 
وتتميم بعض التدابري األصلية يف املرشوع وكذلك إحداث بعض 

املواد اإلضافية.

التعديالت املدرجة في مشروع قانون املالية 
2018 من طرف مجلس املستشارين    

يف إطار مناقشة مرشوع قانون املالية لسنة 2018 بلجنة املالية 
تقدمت  املستشارين،  االقتصادية مبجلس  والتنمية  والتخطيط 

التعديالت 
املقبولة

التعديالت 
املرفوضة

التعديالت 
املسحوبة

املجموع

25--25الحكومة

3721958فرق و مجموعة األغلبية

12552592فريق األصالة واملعارصة 

الفريق اإلستقاليل 
للوحدة والتعادلية

522633

النائبني مصطفى 
الشناوي وعمر بالفريج

112-13

809150221املجموع

219

152

35 24

101

50 50
32 27

51

8061
81

89
81 91

241

155
132

221

2014 2015 2016 2017 2018

تطور أعداد التعديالت املعروضة عىل لجنة املالية والتنمية 
االقتصادية مبجلس النواب خالل الفرتة 2018-2014



85مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / عدد خاص - أبريل 2018

قـانـون مـالـية 2018
املناقشة في البرملان

مبا  اللجنة  يف  املمثلة  واملجموعات  الفرق  وباقي  الحكومة 
مجموعه 188 تعديال، منها 34 تعديال يهم املقتضيات الجمركية 
يهم  تعديال  و22  الرضيبية  باملقتضيات  يتعلق  تعديال  و132 

األحكام املختلفة.

 41 قبول  تم  باللجنة،  املقرتحة  التعديالت  مناقشة  إثر  وعىل 
تعديال وإدراجها مبرشوع قانون املالية قبل إحالته عىل مجلس 

النواب يف إطار القراءة الثانية.

تم  التي  التعديالت  مقرتحات  عىل  التصويت  نتائج  وتوزعت 
االقتصادية  والتنمية  والتخطيط  املالية  لجنة  داخل  تدارسها 

مبجلس املستشارين كالتايل:

وقد صادق أعضاء لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 
 2018 لسنة  املالية  قانون  مرشوع  عىل  املستشارين  مبجلس 
 10 املرشوع  لفائدة  صوت  حيث  طرفها،  من  تعديله  تم  كام 
مستشارين وعارضه 5 مستشارين، يف حني امتنع 3 مستشارين 

عن التصويت. 

العامة تم تقديم ما مجموعه 11 تعديال من  الجلسة  وخالل 

طرف فريق االتحاد املغريب للشغل )5( ومجموعة الكونفدرالية 

الدميقراطية للشغل )6( تم رفضها بأغلبية أعضاء املجلس.

وقد تم التصويت خالل الجلسة العامة لفائدة مرشوع قانون 

املالية 2018، حيث وافق عليه 47 نائبا، وعارضه 22 نائبا، فيام 

امتنع 16 نائبا عن التصويت.

 وعليه عرف مرشوع قانون املالية لسنة 2018 إدراج التعديالت 

التي تم قبولها من طرف مجلس املستشارين، وبالتايل تم تغيري 

وتتميم بعض التدابري الواردة يف املرشوع وكذلك إحداث بعض 

املواد اإلضافية.

مجلس  طرف  من  عليها  املصادق  التعديالت 
النواب في إطار القراءة الثانية 

لسنة  املالية  قانون  ملرشوع  والنهائية  الثانية  القراءة  إطار  يف 

2018، وطبقا ملقتضيات النظام الداخيل ملجلس النواب، وكذا 

مقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية، تم تقديم املواد التي 

التصويت  وكذلك  املستشارين  مجلس  طرف  من  تعديلها  تم 

عليها داخل لجنة املالية والتنمية االقتصادية.

وقد بلغ عدد التعديالت التي تم اعتامدها من طرف مجلس 

املستشارين عىل مرشوع قانون املالية كام وافق عليه مجلس 

النواب يف القراءة األوىل 41 تعديال شملت املواد 3 و4 و6 و7و8 

حيت  املكررة،   11 املادة  وإضافة  و25  و12  و10مكررة  و10 

صادقت لجنة املالية والتنمية االقتصادية يف إطار القراءة الثانية 

عىل 35 تعديال ورفضت 6 تعديالت.

ومتت املصادقة عىل مرشوع قانون املالية لسنة 2018 برمته كام 

تم تعديله من طرف اللجنة ب 21 صوتا لفائدة املرشوع مقابل 

5 أصوات ضد املرشوع وامتناع 2 أعضاء عن التصويت.

وخالل الجلسة العامة، تقدمت الحكومة ب 5 تعديالت قبل 

أعضاء  وصوت  تعديالت،  ثالثة  تم سحب  فيام  تعديالن  منها 

مجلس النواب عىل مرشوع قانون املالية لسنة 2018 كام تم 

تعديله يف القراءة الثانية ب 171 نائبا لفائدة املرشوع ومعارضة 

63 نائبا، فيام امتنع 15 نائبا عن التصويت.
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تطور تعديالت لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 
مبجلس املستشارين
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حوار مع  د. نوفل الناصري، 
نائب عن فريق العدالة والتنمية 

عضو بلجنة املالية والتنمية االقتصادية ملجلس النواب

إىل أي حد تعترب فرضيات قانون مالية 2018 واقعية؟

يف  واملتمثلة  عامليا  املتسارعة  والتوترات  التحوالت  أن  أعتقد 

السياسة الحامئية األمريكية والتحوالت التي تعرفها دول الخليج، 

وروسيا  الصني  بني  املحتدمة  واالقتصادية  املالية  والتقاطبات 

من جهة، والواليات املتحدة األمريكية من جهة أخرى، عوامل 

ستؤثر ال محالة عىل السوق العاملية وخصوصا املواد البرتولية 

التي ستعرف ارتفاع أسعارها، حيث قفز مثن البرتول إىل68 دوالر 

للربميل بعدما كان يف حدود 54 دوالر للربميل يف املتوسط؛ وهو 

بدأت  الطبيعي حيث  الغاز  الذي سيعرفه سعر  املنحى  نفس 

ر ويصعب تحقيق  تظهر هذه البوادر. أمام هذه التغريات َيَتَعذَّ

إىل  وينضاف   .2018 مالية  قانون  يف  جاءت  التي  الفرضيات 

هذه االكراهات تأخر سقوط األمطار مام سيؤدي إىل انخفاض 

املحصول الزراعي، ومنه تراجع القيمة املضافة للقطاع األويل، 

وبالتايل تراجع معدل النمو.

مالية  قانون  يف  املبذول  املايل  املجهود  أن  تعتقدون  هل 
2018 من شأنه االستجابة لحاجيات وتطلعات املغاربة يف 

مجال الحد من الفوارق االجتامعية؟

بطابع  جاء  أنه  هو   2018 مالية  قانون  حول  األوىل  املالحظة 

وتوجه اجتامعي واضح ورصيح، وذلك من خالل إعطاء األولوية 

لدعم القطاعات االجتامعية، خاصة التعليم والصحة والتشغيل 

وتقليص  والهشة  الفقرية  االجتامعية  للفئات  الدعم  وتقديم 

الفوارق املجالية، وخصوصا يف العامل القروي. 

وتظهر هذه املالحظة جليا من خالل املجهود املايل الكبري املبذول 

يف امليزانية، تقريبا نصف امليزانية )130 مليار درهم(، واألكيد 

وتطلعات  لحاجيات  االستجابة  يف  ر  ُمقدَّ بشكل  سيساهم  أنه 

مليار  له  الذي ُخصصت  القروي،  العامل  املواطنني، خصوصا يف 

بتنفيذ  التعجيل  أجل  لسنة 2018 من  أداء  كاعتامدات  درهم 

بالعامل  واالجتامعية  الرتابية  الفوارق  لتقليص  املليك  الربنامج 

القروي )50 مليار درهم(، والجميل أنها خصصت 4 ماليري درهم 

كاعتامدات التزام مسبق برسم سنة 2019.

فيام يتعلق بالتعليم، فباإلضافة إىل االعتامدات املالية للحكومة 

درهم  ماليري   5 انضافت  درهم،  مليار   59,29 بلغت  والتي 

محفظة،  ومليون  تيسري  برنامج  إطار  يف  مفتوحة  كاعتامدات 

من  واالالف  ومهمشة  فقرية  عديدة  أرس  منه  تستفيد  والذي 

التالميذ )800 ألف تلميذ مستفيد من برنامج تيسري و4.3مليون 

مستفيد من برنامج خدمة مليون محفظة(.

يف  واملتمثلة  للصحة  املخصصة  االعتامدات  سُتساهم  كذلك، 

14,79 مليار درهم يف إطار امليزانية العامة باإلضافة لالعتامدات 

لبناء  الخليج  دول  بهبات  الخاص  الحساب  إطار  يف  املفتوحة 

وتجهيز املراكز االستشفائية الجامعية، والتي تقدر ب 9 مليار 

تقدر  والتي  راميد  لربنامج  املخصصة  تلك  إىل  باإلضافة  درهم، 

فيام  الصحية  املنظومة  تعزيز  من  درهم، ستمكن  ب6 ماليري 

يخص توسيع نطاق التغطية الصحية األساسية وتعزيز الولوج 

إىل الخدمات الصحية، وتقليص وفيات األمهات واألطفال وكذا 

تعبئة املوارد البرشية. لكن ورغم الجهود املبذولة فإن الخصاص 

يف إجابته عن أسئلة مجلة املالية، تطرق السيد نوفل النارصي، الدكتور يف الهندسة 
املالية والباحث يف السياسات العمومية، إىل صعوبة تحقيق فرضيات قانون مالية 
2018 يف ظل التحوالت التي يعرفها املحيط الدويل. كام تناول التوجه االجتامعي 
الطابع  الجبائية أو ذات  التدابري،  القانون وكذا حزمة  الواضح وامللموس لهذا 

العام، التي جاء بها.
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كبري واإلشكال الحقيقي يتمثل يف نقص العدالة املجالية، األمر 
الذي يحكم عىل الحكومة باملزيد من ترشيد الجهود وتحسني 

استهداف املناطق واألرس الفقرية.

هل تعتقدون أن التدابري الواردة يف قانون مالية 2018، من 
شأنها تخفيض نسبة البطالة، خصوصا عند الشباب؟

خصص قانون مالية 2018، 40000 منصب مايل، منها 19265 
يف  منصب  و20000  الحكومية،  القطاعات  ملختلف  مخصصة 
إطار التعاقد لقطاع التعليم كام أرشنا إليه آنفا؛ املناصب املحدثة 
الشباب  بطالة  من  مهم  جزء  استيعاب  يف  شك  وال  ستساهم 
نسبة  لتقليص  الكايف  بالشكل  ليس  لكن  للشهادات،  الحاملني 

البطالة وذلك لألسباب التالية:

مشكل البطالة يف املغرب مشكل بنيوي، ففي عام 2015، وصل 
فقط؛  وظيفة   33.000 بخلق  إال  ميكن  مل   %4.5 النمو  معدل 
وهذا إشكال يتفاقم مع توايل السنوات. فإذا كانت نقطة منو 
واحدة إضافية متكن من إحداث أزيد من 38000 منصب شغل 
يف املتوسط خالل الفرتة 2003-2006، فقد انخفض هذا األداء 
بصورة مطردة، حيث بلغ 25000 منصب شغل لكل نقطة منو 
خالل الفرتة 2007-2011؛ وإحداث 12000 منصب عمل فقط 

يف الفرتة بني 2012-2016 لكل نقطة منو إضافية.

ارتفاع مستمر يف  باإلضافة، إىل هذه املحدودية هناك مشكل 
الشهادات،  حاميل  وسط  حاليا(  املائة  يف   23( الشباب  بطالة 

وباألخص يف صفوف خريجي املدارس العليا والتكوين املهني.

ما هي قراءتكم للتدابري املتوقعة يف إطار تنزيل الجهوية 
املتقدمة؟

يف نظري، الرهان عىل الجهوية اليوم رهان عىل التنمية الشاملة 
لهذا،  الجيدة.  الرتابية  للحكامة  واملندمجة، وهو توطيد عميل 
البد أن نثمن الجهود التي قامت بها الحكومة من أجل تفعيل 
الجهوية املتقدمة، وذلك بتنزيل النصوص التنظيمية املنصوص 
عليها يف القانون التنظيمي للجهة، حيث متت املصادقة عىل 66 

نص تنظيمي من أصل 69.

الرشكات والرضيبة عىل  الرضيبة عىل  أن رفع حصيلة  وأعتقد 
إليه  ينضاف  املائة،  يف   4 إىل   3 من  للجهات  املرصدة  الدخل 
ما مجموعه 7 مليار درهم، هو توجه عميل إرادي من طرف 
الدولة ملنح الجهات مزيدا من الحرية واالستقالل االداري واملايل، 
وكذا تعزيز مواردها املالية لتحقيق التقدم والتطور االقتصادي 
وضع  عرب  تعلمون  كام  وذلك  املناطق،  لكافة  واالجتامعي 

االختالالت  ملكافحة  وبرامج  واسرتاتيجيات مختلفة  مخططات 
والفوارق املجالية واالجتامعية. 

مباذا تفرسون صعوبات استهالك الجامعات املوارد املرصودة لها؟

هذا املشكل مرتبط بالنقص املتواجد عىل مستوى برمجة هذه 
املبالغ املالية وضعف وترية إنجاز املشاريع، ومنه ضعف تنفيذ 
للعنرص  دائم ومستمر  تأهيل  إىل  يحتاج  األمر  امليزانية، وهذا 

البرشي يف الجهة ليك يستطيع القيام بالدور املنوط به.

هل تعتربون التدابري الجبائية التي جاء بها قانون املالية، 
بداية املرور للرسعة القصوى يف تنزيل االصالح الجبايئ؟ 

من  مجموعة  مالية 2018  قانون  يف  الحكومة  اتخذت  بالفعل، 
التدابري لتقوية املراقبة وتعزيز التحصيل الجبايئ، من قبيل مراجعة 
طریقة تسویة فرض الرضيبة عىل زائد القیمة املالحظ إثر عملیات 
االندماج أو االنقسام بالتنصيص عىل إلزامية األداء التلقايئ للرضيبة 
املتعلقة بزائد القیمة الذي تم تأجيل فرض الرضيبة علیه، وكذا 
عن  الرضيبة  لتحصيل  الرضائب  إدارة  قابض  صالحيات  توسيع 
الدخل عن طريق الدفع التلقايئ عوض تحصيله من طرف قابض 
الخزينة العامة للمملكة؛ عالوة عىل هذه التدابري، تم اعتامد عدة 
إجراءات من أجل تبسيط وتوضيح ومالمئة املساطر الجبائية، من 
قبيل التنصيص عىل أن األرباح املحققة من لدن ھیئات التوظيف 
الجامعي العقاري املوزعة كعوائد أسهم عىل مساهميها، تخضع 
للرضيبة لدى الرشكات املستفيدة منھا، باعتبارها عائدات مالیة 
دون تطبيق أي أسقاط رضيبي. هذه التدابري سيكون أثرها كبري 
الوعاء الرضيبي وتحصيل جبايات كانت من  من حيث توسيع 
الجبايئ.  قبل ال تستخلص، وهذه إحدى أهم توصيات االصالح 
لكن ورغم أهمية هذه االجراءات، ينبغي عىل الحكومة تعزيز 
املراقبة والتتبع وسالمة التنفيذ وعدم التحايل عىل هذه التدابري، 
وينبغي إرفاق هذه االرادة يف االصالح بقوة االصالح.  ثانيا، يجب 
تبعات  تحميله  وعدم  للمواطن  الرشائية  القدرة  املحافظة عىل 

هذه االصالحات الجبائية.

أال يشكل تراجع احتياطي املغرب من العملة الصعبة تحديا 
وتهديدا للتوازنات املاكرو-اقتصادية؟ 

الصعبة  العملة  من  املغرب  احتياطي  تراجع  أمر حتمي،  هذا 
املايل. وكام تعلمون،  البالد وألمنه  هو تهديد حقيقي القتصاد 
االستثامر واملبادالت التجارية الدولية ومناخ االعامل بصفة عامة 
مرتبط بهذا االحتياط من العملة، وأصبح هذا املؤرش أكرث أهمية 
الدرهم،  لسعر رصف  التدريجي  التحرير  مرشوع  إطالق  بعد 

بسبب االرتفاع املحتمل للطلب عىل هذه العمالت.
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مع ارتفاع أمثنة البرتول وشح األمطار، إىل أي حد تعترب 
فرضيات قانون مالية 2018 واقعية؟

مسألة ارتفاع أمثنة البرتول هي ظاهرة سبق أن تعاملت معها 
العديد من قوانني املالية السابقة يف العرشية األخرية، وَترَّسَخ 
التوقعات  مستوى  عىل  الشأن  بهذا  وبرملاين  حكومي  مراس 
اليشء  ونفس  املغرب.  اقتصاد  عىل  وانعكاساتها  املنتظرة 
أصبحت  والتي  األمطار،  شح  أو  الجفاف  لظاهرة  بالنسبة 
ظاهرة هيكلية لدينا ومسألة شبه مألوفة ومتعوّد عليها، مام 
منها  تحتاط  دامئا  النيابية  األغلبية  وفرق  الحكومات  جعل 
وتأخذها بعني االعتبار، وهو ما عملنا عىل مراعاته مرة أخرى 
 10 بنسبة  االحتفاظ  تم  حيث  السنة،  لهذه  املالية  قانون  يف 
باملائة كسقف مسموح به عىل مستوى الرضيبة عىل القيمة 

املضافة املطبقة عىل املحروقات.

كنسبة  باملائة   10 لنسبة  املالية  وزارة  اقرتاح  أعترب  شخصيا 
القيمة املضافة إجراء إيجابيا يف قانون  محددة للرضيبة عىل 
املالية الحايل، حيث كان مثة توجه نحو تحديد النسبة يف 14 
تبني  الفرق،  مختلف  بني  وبّناء  جاد  نقاش  بعد  لكن  باملائة، 
أنه من األحسن تخفيض النسبة إىل 10 باملائة، اعتبارا ملسألة 
ارتفاع أمثنة البرتول من جهة وملسألة إمكانية شح األمطار يف 
يأخذه  الجميع  أصبح  آخر  عامل  إىل  إضافة  املناسب،  وقتها 
بعني االعتبار أال وهو رضورة مراعاة القوة الرشائية للمواطن 
للوضع  الربملان  تفّهم  من  استبرشنا خريا  لذلك  وتبعا  املغريب. 
عىل  و  املواطنني  عىل  الرضيبي  التخفيف  أجل  من  وضغطه 

االقتصاد الداخيل أيضا.

الحالية،  الحكومة  املايل األول يف ظل  القانون  يعترب هذا 
هل تعتقدون أن الجهد املايل املبذول يف هذه امليزانية من 
مجال  يف  املواطنني  وتطلعات  لحاجيات  االستجابة  شأنه 

الحد من الفوارق االجتامعية؟

بكل  يكرّس  لكونه  الحايل  املالية  قانون  عىل  صادقنا  لقد 
تفعيال  إليه جميعا  نصبو  الذي  االجتامعي  التوجه  موضوعية 
للخطاب املليك الذي نادى به يف أكرث من مناسبة. ولقد تبنّي 
ص نصف حجم امليزانية العامة  للجميع أن قانون املالية َخصَّ
للقطاعات االجتامعية الثالثة: التعليم والصحة والشغل، وهو 
املتميز وغري املسبوق  التوجه االجتامعي  ما يبصم بقوة عىل 
للحكومة وأغلبيتها الربملانية، وعىل اإلرادة القوية يف النهوض 
من  بالرغم  وامُلكّلفة،  الصعبة  االجتامعية  الشؤون  بقضايا 

االكراهات والصعوبات التي تفرضها التوازنات املالية.

للتعليم ال شك  املايل  القانون  الذي خصصه  القوي  الدعم  إن 
أن  بحيث  املغريب،  مجتمعنا  عىل  إيجابية  آثار  له  ستكون 
تخصيص غالف مايل من امليزانية لهذا القطاع بقدر يناهز 59 
مليار درهم، يرتجم فعال هاجس النهوض والدفع بالتعليم إىل 
مستويات أفضل، ويتوخى أيضا إخراجه من حالة الوهن التي 
التعليم  البرشية لقطاع  املوارد  أضحت تطبعه؛ وإن مضاعفة 
مسبوق  غري  وبشكل  جديدة  مالية  مناصب  فتح  خالل  من 
طريق  عن  ألف   20 إىل  باإلضافة  منصب  ألف   19 بإحداث 
التعاقد سيؤدي ال محالة وبشكل فوري إىل التقليل من ظاهرة 
االكتظاظ داخل األقسام، وبالتايل إىل تحسني مستوى التحصيل 
لدى التالميذ، إضافة إىل مواكبة السياسات اإلصالحية املعتمدة 

حوار مع السيدة أسماء أغاللو
نائبة عن فريق التجمع الدستوري

عضو جلنة املالية والتنمية االقتصادية ملجلس النواب
من أجل تسليط الضوء عىل مضامني قانون مالية 2018، استقت مجلة املالية حوارا 
مع السيدة أسامء أغاللو تناولت من خالله تحليال لفرضيات هذا القانون ومدى 
استجابته لحاجيات وتطلعات املواطنني يف مجال الحد من الفوارق االجتامعية 
وتخفيض نسبة البطالة. كام تطرقت للتدابري املتوقعة يف إطار تنزيل الجهوية 
املتقدمة و كذا الصعوبات التي تحول دون استهالك بعض الجامعات للموارد 
املرصودة لها. الحوار كان أيضا مناسبة الستعراض رأي السيدة أغاللو حول تراجع 

احتياطي املغرب من العملة الصعبة وتأثريه عىل التوازنات املاكروـ  اقتصادية. 
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من طرف الحكومة يف هذا القطاع الحساس والحيوي. نفس 
القناعة ترسي يف حق قطاع الصحة، الذي سيعرف بدوره خلق 
4 آالف منصب مايل جديد سنة 2018 عوض 1.500 فقط سنة 
2017، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجابا عىل مردودية هذا 
القطاع الذي ظل االهتامم به محوريا نظرا النتظارات املغاربة 

يف هذا املجال.

املرتبط  الربنامج  االجتامعية  اإلجراءات  هذه  إىل  أضفنا  وإذا 
وتوسيع  القروي  العامل  إىل  املوجه  املجالية  الفوارق  مبحاربة 
لتشمل  العائيل  التكافل  صندوق  من  املستفيدين  قاعدة 
املستدامة  والتنمية  البيئة  دعم حامية  وكذا  املعوزة،  الزوجة 
التأهيل  مستوى  عىل  حاليا  املبذول  املجهود  إىل  باإلضافة 
أن  فيمكن  الحكومي،  الربنامج  لتوجهات  طبقا  والتجهيزات 

نعترب أن الوضعية االجتامعية تسري نحو التحسن املضطرد.

هل تعتقدون أن التدابري الواردة يف قانون مالية  2018 
من شأنها تخفيض نسبة البطالة يف صفوف الشباب؟

 إن مسألة تخفيض نسبة البطالة يف صفوف الشباب كانت أحد 
املجهودات  كانت  فإذا  بامتياز،  الحايل  املالية  قانون  اهتاممات 
املبذولة عىل مستوى القطاع العام تشكل قفزة مهمة من خالل 
توفري 100 ألف منصب يف اإلدارات العمومية بني 2017 و 2018، 
ومن خالل رفع قيمة الدعم املايل املمنوح لالستثامر العمومي، 
وبطالة  البطالة  معضلة  معالجة  فإن  للتشغيل،  قاطرة  بصفته 
والتكوين  التعليم  بربط  رهينة  تظل  الخصوص،  عىل  الشباب 
نسجل  الصدد،  هذا  يف  النمو؛  بنسبة  وكذلك  الشغل  بسوق 
نسبة  وهي  السنة،  هذه   4,6 تعادل  منو  نسبة  تحقيق  بارتياح 

محفزة تؤهل بلدنا إىل تحقيق نسبة أفضل خالل سنة 2018 .

ويبقى كسب رهان التشغيل رهينا بشكل قوي ومبارش مبدى 
تشجيع االستثامر وخلق املقاولة. وهنا ال بد أن نسجل العناية 
هذين   2018 لسنة  املالية  قانون  بها  أحاط  التي  الخاصة 
القطاعني من خالل إجراءات رضيبية وأخرى مسطرية تحفيزية 

لالستثامر الخاص وللمقاولة وخاصة الصغرية واملتوسطة.

بشأن  السامي  املليك  التوجه  ليرتجم  جاء  املايل  القانون  إن 
إىل  تهدف  إجراءات  اعتامد  من خالل  الشباب  بفئة  النهوض 
خلق الظروف املالمئة للتشغيل عرب تحسني ظروف املقاولة عن 
طريق تبسيط املنظومة الرضيبية وتخفيض الضغط الرضيبي 
الرضيبة عىل الرشكات  التصاعدي يف مجال  بالجدول  والعمل 
ألول مرة، مام سيساعد عىل االستقرار املقاواليت وعىل تطوير 

اإلنتاج وبالتايل خلق مناصب الشغل.

القانون  خصصه  ما  إىل  اإلشارة  تجدر  سلف،  ما  إىل  وإضافة 
املايل بشأن توظيف 20 ألف شاب عن طريق نظام التعاقد، 
أساليب  أهم  أحد  اعتباره  ميكن  الحكومة، حيث  تبنته  الذي 
التوظيف والتشغيل يف مختلف املناصب اإلدارية عىل مختلف 
دون  البطالة  معضلة  لتحل  جاءت  التي  درجاتها،  مستويات 
املرور باملساطر القانونية الشكلية املعتادة يف التوظيف؛ وهو 
عدد كبري وغري مسبوق ، من شأنه استيعاب عدد من الشباب 
العاطل، مع اغتنام هذه املناسبة إلقناع هؤالء الشباب املتعاقد 
معهم بأن حقوقهم مضمونة، طأمنة لهم عىل مستقبلهم، ألن 
نظام التعاقد هو نظام معمول به يف مختلف الدول الحديثة 

مبا فيها الدميوقراطية منها.

ما هي قراءتكم للتدابري املتوقعة يف إطار تنزيل الجهوية 
تحويالت  من  بالرفع  القايض  اإلجراء  خصوصا  املتقدمة، 
الدولة املمنوحة للجهات من 3 إىل 4 يف املائة من مداخيل 

الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات ؟ 

أعترب هذا اإلجراء القايض بالرفع من تحويالت الدولة املمنوحة 
للجهات من 3 إىل 4 يف املائة من مداخيل الرضيبة عىل الدخل 
والرضيبة عىل الرشكات إجراء مهام وإيجابيا جدا، انطالقا من 
كونه إجراء جديد وغري مسبوق، ومحاولة أولية تصبو إىل دعم 
املغرب  ينهجها  التي  املتقدمة  الجهوية  مبدأ  وتنزيل  الجهات 
بشكل هادئ وتدريجي هادف وبّناء ومؤكد منه، كام نعتربها 
تركيز  ال  من  عليه  ينطوي  مبا  الرتابية  الالمركزية  ملبدأ  تنزيال 

إداري.

ملدة  التي ظلت  الجهات  تشجيع  إىل  يهدف  اإلجراء  هذا  إن 
عجلتها  دواليب  تحريك  إىل  وتنمويا  اقتصاديا  نشيطة  غري 
االقتصادية، حيث يستفيد من هذا اإلجراء حتى تلك الجهات 
التي مل تعرف تقدما تنمويا، مام سيجعلها محّمسة ومدّعمة 
بعض  بإحداث  الرتايب  مجالها  يف  االستثامر  مستوى  لتنشيط 
التجهيزات الالزمة عىل مستوى خدماتها العامة، مام سيؤدي 
إىل خلق فرص شغل ودينامية اقتصادية يكون من شأنها أيضا 
خلق أنشطة تجارية وخلق تنمية جهوية ينشطها أهل الجهة 

ويستفيد منها سكانها.

تعرف الجامعات الرتابية فائضا ماليا مهام، مباذا تفرسون 
صعوبات هذه الجامعات يف استهالك املوارد املرصودة؟

إن مسألة صعوبة رصف بعض الجامعات واستهالكها للموارد 
يكون  ما  غالبا  حيث  وتقني،  إداري  موضوع  هو  املرصودة 
السبب يف ذلك هو الجامعة ذاتها، وليس سبب آخر خارجي 
ماليا سترصفه يف  فائضا  تحقق  التي  الجامعة  أن  عنها، حيث 
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أحد أمرين اثنني: إما يف التجهيز وإما يف االستثامر، مع العلم 
أن الحجم الكبري يستنزفه عنرص التسيري، وإن قانون الجامعات 
لست  للتنمية  برنامج  وضع  جامعة  كل  عىل  يفرض  الجديد 
تحقق  أن  أوال  الجامعة  الوالية، وعىل  مدة  أي خالل  سنوات 
التقنية  البرشية واألطر  فائضا ماليا وأن يكون لها من املوارد 
له وتتبع  والتخطيط  الربنامج  الذين يسهرون عىل وضع هذا 
اإلجراءات  كافة  ومواكبة  والعروض  الصفقات  تنفيذ  عملية 
وخاصة  وجه  أحسن  عىل  امليزانية  رصف  أجل  من  القانونية 
البنيات  إرساء  يف  برمجته  عىل  بالعمل  امليزانية  من  الفائض 
التحتية وتوفري الخدمات العمومية التي تستوجبها تنمية هذه 
هناك  يكون  أن  الرضوري  من  أن  كام  الرتابية؛      الجامعة 
انسجام بني املكونات السياسية املنتخبة داخل هذه الجامعة، 
إذ يتبني بالواضح أن العديد من الجامعات تعرف جدال حادا 
مبديئ  بشكل  املعارضة  تعمل  حيث  واملعارضة،  األغلبية  بني 
عىل عرقلة املشاريع التي يقرتحها رئيس الجامعة، والتي غالبا 
له  تتصدى  انتخابوية،  سياسية  لحساسيات  خادمة  تكون  ما 
املعارضة، دون إغفال أن التصدعات والتشنجات تكون حتى 
يعطل  ما  وهو  املحلية،  الجامعات  تسرّي  التي  األغلبية  داخل 

ويعرقل مسرية رصف الفائض املايل.  

من  حزمة   2018 لسنة  املالية  قانون  مرشوع  يتضمن 
التدابري الجبائية هّمت جميع أنواع الرضائب تقريبا، هل 

هو مرور للرسعة القصوى يف تنزيل اإلصالح الجبايئ؟

هو  الجبائية  التدابري  من  حزمة  ترونه  ما  ألن  ذلك،  أظن  ال 
أيضا،  السابقة  املالية  قوانني  مختلف  يف  ومألوف  عادي  أمر 
حيث إن تنشيط عجلة االستثامر وتنميته بشكل أكرث حيوية 

يتطلب بالرضورة موازاته بتدابري رضيبية يكون من شأنها حينا 
رفع مستوى بعض األنشطة منها، وأحيانا أخرى التخفيف من 
وتجارية  اقتصادية  أنشطة  عىل  الجبايات  من  أو  الترضيب 
رفع  وهي  املرجوة  النتيجة  تحقيق  عىل  تقوى  حتى  أخرى 
وبالتايل  املنشود؛  االقتصادي  اإلقالع  وتحقيق  النمو  مستوى 
االقتصادية  التدابري  عىل  منعزلة  ليست  الجبايات  فمسألة 

املرتقبة يف قانون املالية. 

الصعبة  العملة  من  املغرب  احتياطي  تراجع  يشكل  أال 
تحديا وتهديدا للتوازنات املاكرو ـ اقتصادية؟ 

صحيح إن مسألة تراجع احتياطي املغرب من العملة الصعبة 
هو مسألة مقلقة، وتدق ناقوس الخطر، حيث كان املغرب يف 
منأى عن هذا املشكل املايل، لكن يبدو أن يف ظل األزمة املالية 
املتخذة  اإلجراءات  بعض  ظل  ويف  العامل،  بلدان  تعرفها  التي 
أو  الدرهم  تعويم  كمسألة  وهناك،  هنا  الحكومة  طرف  من 
تحرير قيمة الدرهم املغريب املتخذ يف اآلونة األخرية، و بدون 
سابق احتياط، من شأنه أن يخلق هلعا يف صفوف رجال املال 
واألعامل، مام يكون من شأنه خلق أزمة عىل مستوى سيولة 
العملة الصعبة واالحتياطي املرصود منها ببالدنا. وأرى، أنه إذا 
النزيف  لهذا  ردءا  االحرتازية  التدابري  كافة  الحكومة  تتخذ  مل 
أن  هذا  شأن  من  فإن  الصعبة  العملة  احتياطي  يعرفه  الذي 
يشكل تهديدا للتوازنات املاكرو اقتصادية، وهذا التهديد سيربز 
بشكل واضح حينام نكون يف حاجة لهذه العملة الصعبة من 
أجل عملية االسترياد التي يلجأ إليها املغرب بشكل قوي بصفة 

يومية يف مختلف أنواع التبادل التجاري واالقتصادي.
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حوارمع السيدة رفيعة املنصوري  
نائبة عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

عضو بلجنة املالية والتنمية االقتصادية ملجلس النواب 
تناولت السيدة رفيعة املنصوري، من خالل حوارها مع مجلة املالية، قراءة 
لفرضيات قانون مالية 2018 وتقييام ملدى ترجمتها للربنامج الحكومي، 
تواجه  التي  والخارجية  الداخلية  والتحديات  الرهانات  بذلك  راصدة 
التشغيل واالدماج االجتامعي والحد من الفوارق وتنزيل اإلصالح الجبايئ 

وكذا تعزيز صالحية الجهة وتثبيت التوازنات املاكرو اقتصادية.

مع ارتفاع أمثنة البرتول وشح األمطار، إىل أي حد تعترب 
فرضيات قانون مالية 2018 واقعية؟

إن الجواب عن هذا السؤال مير حتام عرب اإلجراءات الحكومية 
الفرضيات واقعية مادامت هذه األخرية  املتخذة لجعل هذه 
الداخلية والخارجية بقدر ما تخضع  ال تخضع فقط للظرفية 
املتحكمة يف  القطاعات  العمومية يف  السياسات  لتدبري  كذلك 
هذه الفرضيات، مبا فيها باألساس معدل النمو، معدل العجز 
تعويم  الحكومة  قررت  بعدما  خاصة  التضخم،  معدل  املايل، 

سعر الدرهم.

الحالية.  الحكومة  املايل األول يف ظل  القانون  يعترب هذا 
هل تعتقدون أن الجهد املايل املبذول يف هذه امليزانية من 
مجال  يف  املواطنني  وتطلعات  لحاجيات  االستجابة  شأنه 

الحد من الفوارق االجتامعية؟

يفتقد   2018 لسنة  املالية  قانون  مرشوع  بأن  الجزم  ميكن 
الحكومي  الربنامج  يرتجم مضامني  لكونه ال  السياسية  للمسة 
سواء  الكريم،  العيش  يف  املواطنني  لتطلعات  يستجيب  وال 
قدرتهم  من  الرفع  أو  املعييش  مستواهم  تحسني  حيث  من 
من  الحد  فباألحرى  األسعار،  ارتفاع  تزايد  أمام  الرشائية 
املايل مل يأت بأي تدابري من  القانون  الفوارق االجتامعية ألن 
املعوزة  الفئات  لتشمل  واملداخيل  الرثوة  توزيع  إعادة  شأنها 
االجتامعية  الحامية  بضامن  يتعلق  فيام  خاصة  باألساس، 
رصد  خالل  من  الحقيقي  مدلوله  االجتامعي  البعد  وإعطاء 
املتمثلة  االجتامعية  والربامج  للقطاعات  الكافية  االعتامدات 
ونظام  تيسري  وبرنامج  االجتامعي  التكافل  صندوق  يف  أساسا 
املساعدة الطبية وصندوق التنمية القروية وتحسني مداخيل 
ساكنة العامل القروي، مام يجعل هذا القانون بعيدا عن تحقيق 

التوازن االجتامعي لصالح التوازن املايل الضيق.

مالية 2018  قانون  الواردة يف  التدابري  أن  تعتقدون  هل 
من شأنها تخفيض نسبة البطالة يف صفوف الشباب؟

ميكن الجزم كذلك أن قانون املالية لسنة 2018 مل يأت بتدابري 
الشباب سواء من  البطالة يف صفوف  معدل  بتخفيض  كفيلة 
والتي  العمومية  للوظيفة  املخصصة  املالية  املناصب  حيث 
تبقى هزيلة باملقارنة مع خريجي الجامعات واملعاهد، مبا فيها 
معاهد التكوين املهني أو فيام يخص تشجيع القطاع الخاص 
عىل استيعاب هؤالء الخريجني، األمر الذي أدى إىل ارتفاع نسبة 
البطالة لتصل إىل نسبة 10 يف املائة خاصة وأن معدل النمو 
مل يعد يساير متطلبات التشغيل بعدما كانت كل نقطة منه 

تساوي 100 ألف منصب شغل لتنخفض إىل 30 ألف منصب.

ما هي قراءتكم للتدابري املتوقعة يف إطار تنزيل الجهوية 
تحويالت  من  بالرفع  القايض  االجراء  خصوصا  املتقدمة، 
الدولة املمنوحة للجهات من 3 إىل 4 يف املائة من مداخيل 

الرضيبة عىل الدخل والرضيبة عىل الرشكات؟

إن التدبري الذي جاء به قانون املالية بالرفع من تحويالت الدولة 
املمنوحة للجهات من 3 إىل 4 يف املائة من مداخيل الرضيبة 
إجراء محدودا يف  يبقى  الرشكات  والرضيبة عىل  الدخل  عىل 
ذاتية  مداخيل  من  الجهات  متكني  شأنها  من  إجراءات  غياب 
التنموية،  ومشاريعها ومخططاتها  برامجها  بتنفيذ  لها  تسمح 
الواسعة  بالنظر لالختصاصات  الدولة وذلك  انتظار دعم  بدل 
السياسات  تدبري  يف  الجهات  عليها  تتوفر  أصبحت  التي 
يساعد عىل  لن  التدبري  فإن هذا  وبالتايل  الجهوية،  العمومية 

إعطاء البعد الدستوري للجهوية املتقدمة مدلولها الحقيقي.   
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تعرف الجامعات الرتابية فائضا ماليا مهام. مباذا تفرسون 
صعوبات هذه الجامعات يف استهالك املوارد املرصودة لها؟

هذه املسألة تطرح سؤاال عريضا بخصوص اإلمكانيات املالية 
محدودة،  تبقى  والتي  الرتابية  الجامعات  عليها  تتوفر  التي 
االعتامدات  حيث  من  أو  الذاتية،  مواردها  حيث  من  سواء 
املخصصة لها من عائدات الرضيبة عىل القيمة املضافة، وذلك 
بالنظر لحاجياتها املتعددة خاصة بالنسبة للجامعات الفقرية، 
والتي يضطر بعضها إىل اللجوء إىل صندوق التجهيز الجامعي 
من أجل سد الخصاص يف التمويالت املتعلقة بتنفيذ مشاريعها 

وبرامجها.     

التدابري  من  حزمة   2018 مالية  قانون  مرشوع  يتضمن 
هو  هل  تقريبا.  الرضائب  أنواع  جميع  همت  الجبائية 

مرور للرسعة القصوى يف تنزيل االصالح الجبايئ؟ 

املالية  قانون  بها  التي جاء  الجبائية  التدابري  بأن  القول  ميكن 
دام  ما  جبايئ حقيقي،  إصالح  تنزيل  عن  بعيدة  تبقى   2018
يهم  ما  بقدر  الجبائية  التدابري  فقط  يهم  ال  اإلصالح  هذا 
هذه  مادامت  واختياراتها،  توجهاتها  يف  العمومية  السياسة 
خاصة  السياسات،  هذه  لتنفيذ  آليات  مجرد  تبقى  التدابري 
السليم  التفعيل  إىل مستوى  يرق  مل  املالية 2018  قانون  وأن 
مبادئ  احرتام  ضامن  حيث  من  ومنطوقا،  روحا  للدستور 
التوزيع  باملحاسبة وإعادة  الجيدة، وربط املسؤولية  الحكامة 

العادل واملنصف للرثوة، يف أفق بناء مجتمع متضامن تسوده 
العدالة االجتامعية واملساواة وتكافؤ الفرص ومقومات العيش 
الكريم، بعيدا عن سياسة اقتصاد الريع واالمتيازات واإلثراء غري 
املرشوع، يف الوقت الذي نجد فيه قانون املالية ال زال يتضمن 
الفئات عىل حساب  بعض  لصالح  الرضيبية  االمتيازات  بعض 
مبا  الصغرية،  واملقاوالت  والتجار  األجراء  لفئة  الرضيبي  الثقل 
واإلجهاض  الفئات  لهذه  الرشائية  القدرة  إضعاف  يف  يساهم 
عىل الطبقة املتوسطة، وبالتايل تكريس النموذج التنموي الذي 
فشل يف تقليص الفوارق االجتامعية والتفاوتات املجالية لصالح 

تعزيز مكانة الربجوازية. 

الصعبة  العملة  من  املغرب  احتياطي  تراجع  يشكل  أال 
تحديا وتهديدا للتوازنات املاكر واقتصادية؟

عنارص  بعنرص مهم من  السؤال جوهريا الرتباطه  يعترب هذا 
االستقالل االقتصادي واملايل والقضاء عىل التبعية واملتمثل يف 
العملة الصعبة التي عرفت تراجعا يف احتياطاتها وانعكاساتها 
التجاري،  امليزان  عجز  أمام  واقتصادية،  املاكر  التوازنات  عىل 
وتزايد نسبة الواردات، وتراجع معدل الصادرات يف ظل سياسة 
تعويم الدرهم الذي تراجعت قيمته مع بعض العمالت األخرى 
حقيقيا  تحديا  يشكل  الذي  األمر  والدوالر،  كاألورو  الرئيسية 
انعكاساتها  من  والحد  الوضعية  هذه  لتجاوز  الحكومة  أمام 

السلبية يف مختلف مجاالت الحياة.



 (212) 5 37 67 72 00 / 11

(212) 5 37 67 74 95

الهاتف :

   الفاكس :


	couvA4-1
	AL MALIYA AR-SLF-2018
	couvA4-2

