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افتتــاحـــية

إذا كان غالء أمثنة البرتول واملواد األولية قد خيم عىل قانون مالية 2008، فإن األزمة املالية 
العاملية قد  فرضت نفسها عىل ميزانية 2009 وخاصة يف مرحلة عرضها ومناقشتها أمام الربملان.

ورغم هذه الظرفية القاسية، فإن قانون مالية 2009 يعكس اإلرادة القوية للسلطات العمومية يف 

مواصلة اإلصالحات الهيكلية والقطاعية وتوطيد اإلطار املاكرو اقتصادي وزيادة جاذبية بلدنا.

تحصني االقتصاد الوطني  يف مواجهة التقلبات الخارجية والرفع من قدرته عىل التأقلم وتحسني متوضع  

قطاعاته اإلنتاجية تشكل أهم هدف محدد.

إضافة لهذا الهدف ذو الطابع التنموي، فإن اتخاذ سياسات اجتامعية تتوخى تحسني رشوط عيش 

الساكنة ورفع قدرتها الرشائية، والرفع من مؤرشات التنمية البرشية تشكالن هام أيضا أولوياتان 

ضمن هذا القانون.

وإجامال، فإن قانون مالية 2009 يندرج يف إطار استمرارية القوانني السابقة، مع متيزه بأهمية بعض 

املبادرات الرامية لتجسيد التوجهات امللكية وااللتزامات املعرب عنها يف إطار الترصيح الحكومي.

وعىل غرار السنوات السابقة، فإن مناقشة هذا القانون والتصويت عليه يف املؤسسة الربملانية، قد 

شكل لحظة قوية يف الحياة السياسية الوطنية، ذلك أن امليزانية متثل خريطة طريق الحكومة وتعبريا 

عن اختياراتها من خالل قراراتها يف املجال الرضيبي ويف مجال النفقات العمومية… قرارات تؤثر 

بال شك عىل حياة األفراد واملقاوالت والنسيج االقتصادي برمته، ومن ثم، فطبيعي أن تكون هاته 

القرارات موضع نقاش بني أطراف مختلفة، سياسية واقتصادية واجتامعية.

مساهمة منها يف النقاش الذي أثارته هذه امليزانية، وعىل غرار العدد الخاص من مجلة املالية يف 

طبعتها الفرنسية والذي تم فيه عرض وجهات نظر مختلفة حول هذه امليزانية، يقدم هذا العدد 

القانون املايل  العر بية -وعرب مقاربة تحليلية- أهم مضامني هذا  من مجلة  »املالية« يف نسختها 

ويواكب أهم املراحل التي اجتازها بالغرفة الثانية من الربملان واآلراء املختلفة التي تم التعبري عنها 

بهذه املناسبة.
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املجهود التنموي يف ميزانية 2009

مل تحد الظرفية االقتصادية العاملية الصعبة من طموحات قانون مالية 2009 : معدل 

منو يف حدود 5.8%، عجز ميزانية يف حدود %3 و 135 مليار درهم كاستثامر عمومي... 

مؤرشات دالة عىل تكريس التوجه التنموي مليزانية 2008.

الربنامج  تفعيل  إطار  يف   2009 لسنة  املالية  قانون  يندرج 
الحكومي، ويشكل مرحلة جديدة يف مسلسل تحقيق األهداف 
املسطرة من طرف الحكومة وفقا للتوجيهات امللكية السامية 
الخصوص  وعىل  امللك  جاللة  ورسائل  ُخطب  يف  نة  املتضمَّ
خطاب العرش والخطاب الذي ألقاه صاحب الجاللة مبناسبة 
امللك والشعب والتي تم من خاللها وضع أسس  ذكرى ثورة 

تنمية اقتصادية واجتامعية منسجمة مع طموحات البالد.

منتجة  ومستدامة  قوية  تنمية  مستوى  تحقيق  هدف  ويأيت 
املالية  قانون  أولويات  رأس  عىل  الشغل،  ولفرص  للرثوات 
للبالد وأمن  الرتابية  الوحدة  ، وراء هدف تعزيز  لسنة 2009 

املواطنني. 

لبلوغ هذا الهدف، ترتكز الحكومة عىل مجموعة من االختيارات 
الصادرات  العمومي ودعم  االستثامر  تكثيف  االقتصادية، منها 
وتنويع مصادر التنمية وتحسني مناخ األعامل. ترشيد استغالل 
اندماج  يتيحها  التي  الفرص  من  واالستفادة  الوطنية  املوارد 
االقتصاد الوطني يف محيطه الدويل. يف هذا الصدد سترتكز الجهود 

املبذولة حول ما ييل :

أ- مواصلة تكثيف االستثامر العمومي :  من املتوقع أن يبلغ 
إجامال 135 مليار درهم سنة 2009 مقابل 115 مليار درهم سنة 
2008 أي بزيادة %18منها 45 مليار درهم برسم امليزانية العامة، 
مسجلة كذلك زيادة بنسبة 25% مقارنة مع سنة 2008. ويعترب 
املجهود االستثامري للدولة رضوريا ملواكبة األنشطة االقتصادية 

االقتصاد  جاذبية  وتعزيز  القطاعية  السياسات  تنمية  وضامن 

الوطني. ولهذه الغاية، سيتم ترسيع وترية إنجاز األوراش الكربى 

التي انطلقت يف مجاالت املوانئ واملطارات وشبكة النقل الطرقي 

والسكيك وإحداث مناطق لألنشطة من الجيل الجديد وبنيات 

استقبال االستثامرات الصناعية والسياحية ؛

تعزيز  إىل  تهدف  تدابري  اتخاذ  عرب  الصادرات  دعم  ب- 

وتنافسية  والصغرى  املتوسطة  املقاوالت  صادرات  إمكانيات 

التدابري  عرب  وذلك  األعامل،  مناخ  تحسني  وكذا  املقاوالت 

األساسية التالية:

رسوم  تقليص  عرب  املصنعة  واملواد  املدخالت  كلفة  تقليص   •

االسترياد ؛

تقليص  عرب  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  قدرة  تشجيع   •

الرضيبة عىل الرشكات يف حدود 20% من مبلغ الزيادات يف 

رأس املال وتحديد رسوم التسجيل يف 1.000 درهم ؛

• إحداث صندوق لتنمية الصادرات يخصص له غالف مايل إجاميل 

قدره 500 مليون درهم، منها 250 مليون درهم برسم سنة 

املوقع  امتيازات  من  االستفادة  من  املقاوالت  لتمكني   2009

الجغرايف للمغرب ومختلف اتفاقيات التبادل الحر يف ظل ظرفية 

اقتصادية صعبة ال تخلو من فرص هامة ميكن استغاللها ؛

املساطر  وتبسيط  تسهيل  إىل  تهدف  جمركية  تدابري  اتخاذ   •

املتعلقة بعمليات التجارة الخارجية مام سيساهم يف تقليص 

التكلفة وآجال إنجاز هذه املساطر ؛
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اإلسرتاتيجية  القطاعات  تفعيل  عرب  التنمية  مصادر  تنويع   •
ومواصلة دعم السياسات القطاعية املتعلقة أساسا مبا ييل : 

* انطالق مخطط »املغرب األخرض 2020-2009« الذي يهدف 
إىل تحقيق تنمية مندمجة مستندة إىل تطوير فالحة ذات قيمة 
مضافة وإنتاجية عالية عىل مساحة 1.200.000 هكتار، وإىل 
التأهيل  التضامني لفائدة 800 ألف فالح. وعليه، فقد تم رفع 
اعتامدات االستثامر املخصصة لقطاع الفالحة، حيث انتقلت 
من 1,6 مليار درهم إىل 4 ماليري درهم أي بزيادة 150%. هذا، 
باإلضافة إىل متديد إعفاء الدخول الزراعية إىل نهاية 2013 من 

الرضائب،  تنفيذا للتعليامت امللكية السامية ؛

إىل  تهدف  التي  للطاقة«  الوطنية  »اإلسرتاتيجية  تفعيل   *
تحسني العرض الطاقي والتخفيف من التبعية للخارج عرب 
رفع قدرة اإلنتاج الكهربايئ بـ 3700 ميكاوات خالل الفرتة 
2012-2008 بتكلفة 66 مليار درهم، وتقوية حصة مصادر 
الطاقات املتجددة،  لتصل مساهمتها يف أفق 2012 إىل %10 
استهالك  واقتصاد  الكهربايئ،  الوطني  اإلنتاج  من مجموع 
الكهرباء بنسبة  25% ، داخل أجل ثالث سنوات عن طريق 
ولدعم   .)PNAP( األولوية  للمبادرات  الوطني  املخطط 
هذه املخططات، وتنفيذا للتوجيهات امللكية السامية، تم 

إحداث صندوق تنمية الطاقة مببلغ مليار دوالر؛

يرتكز  الذي  الفوسفاط«  قطاع  تنمية  »مخطط  انطالق   *
الرشيف  املكتب  ملجموعة  املؤسساتية  البنية  تقوية  عىل 
للفوسفاط وكذا رفع نسبة تثمني الفوسفاط الخام. وتبلغ 
االستثامرات املربمجة للفرتة ما بني 2008 و 2012 حوايل 37 

مليار درهم دون احتساب االستثامرات األجنبية املبارشة ؛

* مواصلة تفعيل »اإلسرتاتيجية الوطنية للامء والبيئة« أساسا 
إجاملية  بتكلفة  جديدة  كربى  سدود  خمسة  برمجة  عرب 
املتعلقة  العمليات  وتعزيز  درهم،  مليار   2,2 إىل  تصل 
بالحامية من الفيضانات، وترشيد استعامل املـاء، وتعميم 
تزويد العامل القروي باملاء الصالح للرشب، ومواصلة إنجاز 
الربنامج الوطني للتطهري السائل والتأهيل البيئي للمدارس 
القروية واملساجد ومؤسسات التعليم العتيق. وقد تم رفـع 
االعتمـادات املخصصـة لهذا القطـاع بـ 19% لتصل إىل 3,3 

مليار درهم ؛

* تعزيز دينامية »قطاع السياحة«، عرب مواصلة إنجاز الربامج 
للمنتوج  اإلشهار  عمليات   وتعزيز  األزرق  باملخطط  املرتبطة 

»رؤية  بإعداد  واإللتزام  الواعدة  باألسواق  املغريب  السياحي 

رصدها  تم  التي  اإلعتامدات  عرفت  ذلك  أجل  ومن   ،»2020

لفائدة هاذ القطاع ارتفاعا بنسبة 11% مقارنة مع سنة  2008 

* تعزيز دور قطاع »الصيد البحري« عرب  مواصلة إنجاز برنامج 

البحرية،  املوارد  وحامية  ومراقبة  للتفريغ،  املهيأة  النقط 

برنامج  إطار  يف  وذلك  والساحيل،  التقليدي  الصيد  وعرصنة 

درهم  مليون   570 مبلغ  رصد  تم  ذلك،  أجل  ومن  »إبحار«. 

لفائدة هذا القطاع أي بزيادة 70% مقارنة مع سنة 2008 ؛

 15 إعداد  من  االنتهاء  عرب  التقليدية«  »الصناعة  قطاع  تنمية   *

 11 عرب  التكوين  مستوى  من  والرفع  ومحليا،  جهويا  مخططا 

للتكوين  االستعجايل  املخطط  إنجاز  يف  والرشوع  مؤسسة، 

بالتدرج املهني لفائدة 51.000 متدرب، وإنجاز بنيات تحتية 

تساير  جديدة  تصاميم  التقليديني  الصناع  إشارة  رهن  ووضع 

تطور وأذواق املستهلكني محليا ودوليا. وقد رصد لفائدة القطاع 

غالف مايل يصل إىل 300 مليون درهم، أي بزيادة 13% مقارنة 

مع سنة 2008 ؛

* مواصلة وتفعيل  برنامج »إقالع« عرب إحداث أقطاب صناعية 

وخدماتية مندمجة من شأنها أن تعطي دفعة قوية ملختلف 

لقطاع  جديدة  رؤية  إحداث  وكذا  املستهدفة،  القطاعات 

تكنولوجيات اإلعالم. وقد تم رفع اعتامدات االستثامر املخصصة 

لهذا القطاع بنسبة 40% لتصل إىل مليار درهم ؛

* الرفع من دينامية »التجارة الداخلية« عرب مواصلة تفعيل مخطط 

»رواج« وإحداث صندوق لتنمية التجارة والتوزيع خصص له 

900 مليون درهم، منها 200 مليون درهم برسم سنة 2009.

ج ـ تحسني مناخ األعامل عرب :

• ترسيع وترية إصالح قطاع العدل يف اتجاه املزيد من الفعالية يف 

اتخاذ القرارات وتنفيذها. ولهذه الغاية سيتم تعزيز املوارد البرشية 

لهذا القطاع كام ستعرف ميزانيته زيادة تناهز 22% ؛

املركزية  الهيئة  ودعم  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  إحداث   •

وكذا  واملنافسة،  األسعار  حرية  ومجلس  الرشوة  من  للوقاية 

إحداث الوكالة املغربية لتنمية االستثامرات.

مديرية امليزانية
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قانون مالية 2009 يكرس التنمية الجهوية

تظل املقاربة القطاعية يف التنمية غري كافية إذا مل يتم تعميقها وإثرائها بالبعد الجهوي. ويف 

هذا اإلطار متثل الجهوية ورشا أساسيا وحاسام للنمو املتوازن وترسيخ الدميقراطية املحلية 

والحكامة الجهوية. ويكرس قانون مالية 2009 هذا الوعي من خالل عدة إشارات.

يف املنظور الحكومي، تندرج التنمية الجهوية ضمن 
مفهوم أوسع هو التنمية املجالية التي تشمل إىل 
القروي عرب  العامل  الجهوية، تأهيل  التنمية  جانب 
توفري التجهيزات والخدمات األساسية وكذا تحسني 

ظروف العيش بالنسبة للساكنة القروية. 

اإجراءات متعددة على طريق اجلهوية 

بخصوص البعد الجهوي، ومتاشيا مع اإلرادة امللكية 
مناسبات وخصوصا  عنها يف عدة  التعبري  تم  التي 
الثالثة  الذكرى  مبناسبة  األخري  املليك  الخطاب  يف 
والثالثني للمسرية الخرضاء، فإن الحكومة ويف سعيها 
وتفعيل  للجهوية،  جديد  منظور  وإنضاج  لبلورة 
واجتامعيا  اقتصاديا  املندمجة  الجهوية  التنمية 
وثقافيا، قد قامت باتخاذ عدة مبادرات يذكر منها :

 • إعداد نظام رضيبي محيل جديد يتسم بالبساطة واملردودية 
والرسوم،  الرضائب  وعدد  واإلجراءات،  املساطر  حيث  من 
وعدد األسعار املعمول بها، وقد دخل هذا النظام حيز التنفيذ 

خالل السنة الحالية ؛

• توسيع مقاربة الرشاكة لتأمني التنسيق الالزم بني كل األطراف 
املتدخلة عىل املستوى املحيل من مصالح حكومية وجامعات 
محلية ومؤسسات عمومية ومنظامت غري حكومية ومختلف 
األمثل  االستعامل  تأمني  وبالتايل  املدين،  املجتمع  مكونات 

للموارد املتوفرة لديها ماديا وبرشيا ؛

العامة  واملنشآت  للوزارات  الخارجية  املصالح  دور  تعزيز   •
بتوسيع دائرة صالحياتها وإبرام عقود بني اإلدارات املركزية 
كل  التزامات  تحديد  بغية  لها  التابعة  الخارجية  واملصالح 
من الطرفني املتعاقدين يف أفق إنجاز برامج معينة وتحقيق 

نتائج ملموسة ؛

القانون  إصالح  إطار  يف  للميزانية  الجهوي  البعد  تكريس   •
املجايل  التوطني  إبراز  من  ميكن  بشكل  للاملية  التنظيمي 

للربامج واالسرتاتيجيات القطاعية.

اال�ستثمار اجلهوي بر�سم �سنة 2009

فيام يخص املجهود االستثامري للقطاع العام بجهات اململكة،  
أن  ميكن  الجهات،  بهذه  االقتصادية   الحركية  يعكس  والذي 
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نسجل أن االعتامدات التي أمكن توزيعها جهويا، برسم سنة 2009، تصل 92360 مليون درهم أي بزيادة 14.5% مقارنة مع سنة 
.2008

ويتم توزيع هذا الغالف املايل بني الجهات عىل أساس املشاريع االستثامرية التي هي يف طور اإلنجاز بكل جهة. وقد استحوذت جهتي 
الرباط – سال وجهة الدار البيضاء عىل أكرب نصيب يف هذا التوزيع، عىل التوايل 16182 مليون و14225 مليون درهم. 

موالي  وقنطرة  الرباط-سال  »طرامواي«  من  التحتية  البنية  مشاريع  امليزانية،  اعتامدات  من  الرباط-سال، ستستفيد  لجهة  بالنسبة 
الحسن ومواصلة إنجاز نفق األوداية وباب البحر وقصبة أيب رقراق ومرشوع أمواج، وأيضا املشاريع الصناعية من قبيل مواصلة إنجاز 

.)Rabat-Technopolis( املنطقة املخصصة لألنشطة الخدماتية عن بعد بالرباط

 أما يف جهة الدار البيضاء الكربى، فإن االعتامدات ستتوجه عىل الخصوص لقطاع »النقل« خاصة تثليث الطريق السيار الرابط بني 
الدار البيضاء والرباط وإنجاز مقطع الدار البيضاء- طنجة- تطوان-الفنيدق ومقطع الدار البيضاء-مراكش-أكادير- تارودانت ومقطع 
الدار البيضاء –الجديدة – الجرف األصفر وتوسيع مطار محمد الخامس وتثنية الخط السكيك الرابط بني النوارص والجرف األصفر 
والخط الفائق الرسعة طنجة- الدار البيضاء، باإلضافة ملواصلة إنجاز الشطر الثاين للمنطقة املخصصة لألنشطة الخدماتية عن بعد 

بالدار البيضاء )casanearshore( وإمتام الحظرية الصناعية بالنوارص واملساهمة يف إنجاز أشغال الحظرية الصناعية »أوالد صالح«.

التوزيع الجديد للميزانية حرص أيضا عىل تقوية الجهات األخرى من اململكة، وعىل الخصوص تلك التي تتوفر عىل دعامات التنمية 
املحلية، حيث ستستفيد جهات مراكش من 11200 مليون درهم، الشاوية ورديغة 10570 مليون درهم وطنجة- تطوان 8500 مليون 

درهم.    
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البعد االجتامعي يف قانون مالية 2009

تعدت امليزانية املرصودة للقطاعات االجتامعية برسم قانون مالية 2009، سقف املائة 

هذا  مبيزانية 2008.  مقارنة  درهم  مليار   12 مبقدار  زيادة  عرفت  حيث  درهم،  مليار 

املجهود املايل جاء لتمويل سياسة حكومية قوامها تثمني املوارد البرشية وتحسني ظروف 

عيش السكان.

يشكل اإلنسان نقطة بداية ومنتهى كل تنمية، حيث ال تنمية 
اقتصادية بدون عنرص برشي  تتوفر فيه رشوط الكفاية املادية 
من  جهات  و  فئات  انتشال  بدون  اليتحقق  رشط  واملعنوية؛ 
أحد  يشكل  الذي  الورش  وهو  والتهميش،  الفقر  من  اململكة 

أعمدة العمل الحكومي الحايل. 

ويجسد قانون املالية لسنة 2009، إرادة السلطات العمومية 
إلقامة ميثاق اجتامعي جديد يرتكز عىل  تحسني ظروف عيش 
السكان وترسيع وترية تثمني املوارد البرشية، وبالتايل تشجيع 
بروز الطبقة الوسطى التي من شأنها أن تشكل هيكل املجتمع 

املغريب.

املجهود املايل املخصص لفائدة القطاعات االجتامعية سيمكن 
امليدان  يف  واالسرتاتيجيات  السياسات  تفعيل  ترسيع  من 

االجتامعي والهادفة خصوصا إىل ما ييل :

تثمني املوارد البرشية عرب:

التي  البرشية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  تفعيل  مواصلة   •
من   ،2005 ماي   18 بتاريخ  انطالقتها  إعطاء  منذ  مكنت 
إنجاز 15.600 مرشوع لفائدة حوايل 3,9 مليون نسمة، مببلغ 
استثامري إجاميل يقدر ب 9,92 مليار درهم ، ساهمت فيه 

املبادرة مببلغ 5,70 مليار درهم ؛

وإعطاء  االستثامر  تشجيع  عرب  جهة،  من  الشغل،  إنعاش 
وتفعيل  مهيكلة  تحتية  بنيات  تهم  االنطالقة ألوراش كربى 

سياسة التكوين املرتكز عىل مالءمة شعب التكوين وكفاءات 
أخرى،  جهة  ومن  الشغل،  سوق  متطلبات  مع  الخريجني 
مواصلة الربامج الخاصة »تأهيل« و »إدماج« و«مقاولتي«، 
و تعزيز التكوين املهني لالستجابة للحاجيات الناجمة عن 
االسرتاتيجيات القطاعية الجديدة ومواصلة تنفيذ املبادرات 
 2012 أفق  يف  سنويا  مهندس   15.000 بتكوين  املتعلقة 
مساعد   10.000 و   2020 أفق  يف  سنويا  طبيب  و3.300 

اجتامعي يف أفق 2012 ؛

• وضع برنامج استعجايل يف ميدان التعليم يهدف إىل ترسيع 
وترية اإلصالح لتدارك التأخري الحاصل يف تنفيذ ميثاق الرتبية 
 43 إىل  تصل  بتكلفة   2008-2012 الفرتة  خالل  والتكوين 

مليار درهم. وتتلخص أهداف هذا الربنامج كام ييل :

* رفع نسبة التمدرس يف التعليم االبتدايئ إىل 95% داخل كل 
جامعة، وإىل 90% يف التعليم اإلعدادي، مام يستلزم خالل 
و2.500  متهيدي  قسم   3.600 إنجاز   2009-2012 الفرتة 

قسم ابتدايئ  و720 إعدادية، و320 ثانوية ؛ 

* تخفيض نسبة الهدر املدريس مــن 5,7% إىل 2,5% سنويا 
املدرسية  واملطاعم  الداخليات  شبكة  توسيع  خالل  من 
ومعالجة إشكالية بعد املدارس بالعامل القروي بتوفري النقل 
املدريس. وقد تم برسم سنة 2009، رصد مبلغ 450 مليون 
استمرار  لضامن  املعوزة  لألرس  مبارش  مايل  كدعم  درهم 

متدرس بناتهم وأبنائهم ؛
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لحاجيات  ومالءمته  التعليم  ومردودية  جودة  تحسني   *
سوق الشغل عرب تكثيف التكوين املستمر، وتعميم ولوج 
وبناء 10.000 سكن  املدرسية  املؤسسات  اإلعالميات يف 

مبؤسسات التعليم بالعامل القروي لفائدة املدرسني ؛

توسيع  خالل  من  بالجامعات  االستقبال  قدرة  تنمية   *
القطاع  الجامعية وتحسني مردودية هذا  البنيات  شبكة 
نحو  الطلبة  وتوجيه  العلمي  والبحث  االمتياز  وتشجيع 

الشعب العلمية والتقنية.

تعزيز  خالل  من  العمومية  الصحة  خدمات  ولوج  توسيع   •
القروي  ومواصلة  العامل  الرتكيز عىل  العالجات مع  عروض 
برنامج  بدخول  تتميز  التي  الصحية  التغطية  مجال  توسيع 
التنفيذ.  حيز  املعوزة  الفئات  لفائدة  الطبية  املساعدة 
مليون  الربنامج من غالف مايل قدره 900  وسيستفيد هذا 
بتحسني  املرتبطة  األهداف  تحقيق  نحو  وسعيا  درهم. 
مؤرشات الصحة، فقد تم رصد مبلغ 9,7 مليار درهم لهذا 

القطاع، أي بزيادة %20.

تحسني ظروف عيش السكان خصوصا من خالل تفعيل 
العمليات التالية :

• املحافظة عىل القدرة الرشائية عرب التحكم يف نسبة التضخم 
واملواد  األساسية  للمواد  الدولة  دعم  ومواصلة   %2,9 يف 

تستفيد  أن  يجب  التي  للفئات  أفضل  واستهداف  النفطية 
من دعم املواد األساسية. وتبلغ تحمالت املقاصة برسم سنة 

2009  ما قدره 29 مليار درهم ؛

للقطاع  التابعني  املوظفني  لفائدة  الدخل وخاصة  الرفع من   •
العمومي وأجراء القطاع الخاص تطبيقا للتدابري املتمخضة عن 
الجولة األخرية للحوار االجتامعي التي رشع يف تفعيلها ابتداء 

من فاتح يوليوز 2008. وتهم هذه التدابري ما ييل :

شطرين  عىل  موزعة   %10 ب  لألجور  األدين  الحد  رفع   *
فيه  الزيادة  تطبيق  سيتم  الذي  النسيج  قطاع  باستثناء 

عىل أربعة أشطر ؛

* رفع التعويضات العائلية من 150 إىل 200 درهم للطفل ؛

* رفع املبلغ األدىن للمعاشات من 500 إىل 600 درهم ؛

* رفع أجور موظفي الدولة والجامعات املحلية املرتبني يف 
السالمل ما بني 1 إىل 9 ؛

* تخفيض النسبة الهامشية للرضيبة عىل الدخل من 42% إىل 
40% ومراجعة األشطر و تخفيض النسب املتعلقة بها وكذا 
الدخل من  الرضيبة عىل  من  املعفى  السقف  من  الرفع 
بالنسبة  التدابري  24.000 إىل 28.000 درهم. ومتثل هذه 
مليزانية الدولة تحمالت إضافية تقدر ب 16 مليار درهم ؛

• تعزيز قطاع السكن من خالل :

* مواصلة تنفيذ الربامج يف طور اإلنجاز واملتعلقة ب »مدن 
بدون صفيح« و »محاربة السكن غري الالئق والعشوايئ« 
وكذا  باالنهيار،  املهددة  املساكن  إشكاليات  ومعالجة 

الربامج الخاصة باألقاليم الجنوبية للمملكة ؛

* الرشوع يف إنجاز مراكز جديدة للتنمية الحرضية من أجل 
التخفيف من الضغط الذي تعرفه املدن الكربى وتنويع 

العرض السكني ؛

* تعميم تجربة مساكن ذات كلفة ال تتجاوز 140.000 درهم 
الضعيف  الدخل  ذات  لألرس  وتخصص  الواحد  للمسكن 
عىل جميع أنحاء الرتاب الوطني، مبا فيها املناطق القروية 
واملناطق التي ال تدخل ضمن اهتاممات الربامج السابقة 
هذا  يف  وتستفيد  الخواص.  الفاعلني  طرف  من  املنجزة 
الصدد الربامج الخاصة بإنجاز 500 سكن باملجال الحرضي 

و 100 سكن بالعامل القروي من إعفاء رضيبي شامل ؛

جتهيـــــــز

 سيتم خالل سنة 2009 الرشوع يف إنجاز 12 مستشفى 
محليا، وتأهيل 37 مستشفى إقليميا ومحليا ومواصلة إنجاز 
مخطط الصحة القروية عرب اقتناء 50 وحدة طبية متنقلة، 
وإنهاء األشغال يف مركز معالجة الرسطان باملركز االستشفايئ 
االستشفائيني  املركزين  إنجاز  ومواصلة  بفاس  الجامعي 

الجامعيني بكل من مراكش ووجدة. 

اإعفــــاءات

 نص قانون املالية لسنة 2009 عىل إعفاء األدوية املخصصة 
الفريويس  الكبد  التهاب  وداء  الرسطان  داء  ملعالجة 

)Hépatites B et C( من الرضيبة عىل القيمة املضافة.
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* توسيع االستفادة من صناديق الضامن قصد متكني الطبقة 
برشوط  البنكية  التمويالت  إىل  الولوج  من  الوسطى 

تفضيلية.

• توسيع ولوج السكان إىل التجهيزات األساسية وفك العزلة عن 
السكان عرب ترسيع وترية إنجاز الربامج املخصصة لهذا الغرض :

* مواصلة إنجاز تزويد العامل القروي باملاء الصالح للرشب 
الذي يهدف إىل تزويد 38.000 دوار ) 12 مليون نسمة( 
باملاء. وقد وصلت نسبة الولوج إىل املاء الصالح للرشب 
باملجال القروي إىل 86% يف متم سنة 2008 حيث استفاد 
أي  صغري  مركز   180 و  دوار   3.656 العملية  هذه  من 

حوايل 2.800.000 نسمة ؛

* استكامل برنامج الكهربة القروية الشاملة الذي وصلت 
نسبة إنجازه يف متم سنة 2008 إىل 98% حيث شملت 

الكهربة 36.100 قرية بساكنة تبلغ 11.600.000 نسمة 
وهو ما ميثل 1.939.000 أرسة ؛

* ترسيع وترية تنفيذ الربنامج الوطني لبناء الطرق واملسالك 
القروية لبلوغ نسبة 80% من الولوج إىل الطرق يف أفق 

.2012

• توسيع الولوج  إىل التجهيزات األساسية  الثقافية والرياضية 
بهدف تشجيع إبراز الطاقات الفردية والجامعية وذلك عرب :  

كدور  قرب  عن  الثقافية  املؤسسات  إحداث  تعميم   *
الثقافة واملسارح واملكتبات العمومية برشاكة بني الدولة 
والجامعات املحلية و كذا إحداث مكتبة وطنية واملتاحف 
صندوق  مبساهمة  العليا  الثقافية  واملعاهد  الوطنية 

الحسن الثاين للتنمية االقتصادية واالجتامعية ؛

بطنجة  أوملبية  مالعب  ثالثة  بناء  أشغال  إنجاز  مواصلة   *
ومراكش وأكادير، والرشوع يف إنجاز أشغال امللعب الكبري 
عن  الرياضية  الفضاءات  إنجاز  ومواصلة  البيضاء،  للدار 
قرب كمالعب األحياء والقاعات املغطاة من أجل تشجيع 
ظهور أبطال الغد ومنتخبات وطنية يف املستوى مبختلف 

األنواع الرياضية.

مديرية امليزانية

ملزيد من التفاصيل حول قانون مالية 2009، ميكنكم اإلطالع عىل العدد الخاص رقم 7 
ملجلة املالية باللغة الفرنسية عىل العنوان التايل :

www.finances.gov.ma

 Rubrique « Revue AL MALIYA »   
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تحمالت املقاصة برسم 2009 : غالف مايل يفوق 33 ملياردرهم

حافظت  أشهر،  عدة  منذ  الحكومة  عليه  تعكف  الذي  املقاصة  نظام  إصالح  أفق  يف 

برسم  مستواها  نفس  عىل   2009 سنة  برسم  املوازنة  لصندوق  املرصودة  االعتامدات 

السنة املاضية تقريبا، وهو اختيار أملته التقلبات التي تعرفها املواد األولية يف السوق 

الدولية.

ارتفاعا كبريا يف  األولية برسم سنة 2008  املواد  سجلت أسعار 
بلغت 147  قياسية  الدولية، حيث وصلت مستويات  األسواق 
دوالر للربميل من البرتول الخام و530 دوالر للطن من القمح 
اللني. وذلك يف الوقت الذي بلغ فيه متوسط سعر الربميل من 

البرتول الخام 98 دوالر مقابل 72 دوالر للربميل سنة 2007.

ونتيجة لهذا االرتفاع، واعتبارا لتأثرياته عىل القدرة الرشائية لألرس 
من  مجموعة  الحكومة  اتخذت  املغربية،  املقاوالت  وتنافسية 

اإلجراءات :

• تحمل ميزانية الدولة فارق السعر، مع انعكاس جزيئ الرتفاع 
األسعار العاملية خالل سنة 2008 عىل األسعار الداخلية لبعض 

املواد البرتولية ؛

• وضع نظام جديد لتنظيم الواردات من القمح اللني من شأنه 
املحافظة عىل األسعار يف حدود 350 درهام ومثن الخبز يف 

1,2 درهم.

املفتوحة برسم قانون  املالية، تبني أن االعتامدات  الناحية  من 
املالية لسنة 2008 غري كافية لتغطية تكاليف املقاصة، ولذلك تم 
رصد اعتامد إضايف مببلغ 14 مليار درهم، مام رفع االعتامدات 
املفتوحة برسم سنة 2008 لفائدة املقاصة إىل 35 مليار درهم، 

مقابل 15,7 مليار درهم سنة 2007. 

تطور تحمالت املقاصة

اعتامدات املقاصة برسم 2009 

بالنظر إىل التقلبات القوية التي تعرفها أسواق املواد األولية، تم 
اعتامد توقعات حذرة برسم قانون املالية لسنة 2009 عىل أساس 
100 دوالر للربميل من البرتول و800 دوالر للطن من غاز البوتان، 

وذلك عىل الرغم من املنحى التنازيل ألسعار هذه املواد.
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املالية لسنة 2009 رصد غالف  الغاية، تم برسم قانون  ولهذه 
مايل يبلغ 28,9 مليار درهم لدعم املواد الغذائية واملواد البرتولية 
باإلضافة إىل 5 مليارات من الدراهم من أجل تغطية متأخرات 

سنة 2008. 

إصالح نظام املقاصة : محاور اإلصالح

يتميز نظام املقاصة بعدة اختالالت تتعلق عىل الخصوص بعدم 
استهداف الرشائح املعوزة، التي ال تتجاوز نسبة استفادتها %9 
من نفقات املقاصة، يف حني تستفيد الرشائح ذات الدخل العايل 

بنسبة %43.

أمثل  واستهداف  املقاصة  نظام  إصالح  يشكل  اإلطار،  هذا  يف 
للفئات املعنية إحدى أولويات الحكومة.

وتهم التدابري املتخذة يف هذا الصدد أساسا ما ييل :

• تقليص الكمية املدعمة من الدقيق الوطني من القمح اللني 
وتوجيهها نحو الجهات األكرث فقرا ؛

• هيكلة بنية أسعار املواد البرتولية ومالءمتها مع نظام التكرير 
املحيل ؛

• ترشيد شبكة توزيع املواد البرتولية املدعمة ويف مقدمتها غاز 
البوتان ؛

• اعتامد اسرتاتيجية للحد من تقلبات أسعار املواد األولية ؛

املعوزة مرشوط  للفئات  املبارش  للدعم  جديد  نظام  اعتامد   •
التعليم  االجتامعية خاصة يف مجايل  التنمية  أهداف  بإنجاز 

والصحة ؛ 

السلبية الرتفاع  الطاقة من أجل تقليص اآلثار  • إصالح قطاع 
من  وذلك  البرتولية،  باملواد  الوطني  االقتصاد  تزويد  تكلفة 
خالل تنمية الطاقات املتجددة وترشيد استهالك الطاقة عرب 
وضع مخطط وطني للفعالية الطاقية وتنمية استعامل الغاز 

الطبيعي يف اإلنتاج الكهربايئ والصناعي.

مديرية امليزانية
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الخطوط العريضة لتقرير الحسابات الخصوصية للخزينة
برسم قانون املالية لسنة 2009

انخفاض هام  يف عدد الحسابات الخصوصية للخزينة من 132 حساب سنة 2002 إىل 

75 حسابا سنة 2008. انخفاض يعزى إىل جهود الرتشيد التي تم اتخاذها يف السنوات 

األخرية.

متتني  وبغية  العمومية،  املالية  تدبري  شفافية  تعزيز  إطار  يف 
املايل،  امليدان  يف  والتنفيذي  الترشيعي  الجهازين  بني  العالقة 
ومتكني ممثيل األمة من املعطيات الالزمة ملناقشة ومراقبة تنفيذ 
ميزانية الدولة، يتم منذ عدة سنوات إعداد تقرير الحسابات 

الخصوصية للخزينة وإرفاقه مبرشوع القانون املايل. 

يتطرق التقرير املرافق ملرشوع قانون املالية لسنة 2009 أساسا 
إىل تطور أعداد هذه الحسابات مع التحليل الكمي والنوعي 

لبنية املوارد والتحمالت املنجزة يف إطار هذه الحسابات.

حسب هذا التقرير، فقد انتقلت أعداد الحسابات الخصوصية 
للخزينة من 132 حسابا سنة 2002 إىل 75 حسابا سنة 2008. 

ويعزى هذا االنخفاض إىل إجراءات الرتشيد التي تم اتخاذها.

كام أنه مقارنة مع سنتي 2005 و2006، يستخلص من تحليل 
بنية املوارد والتحمالت املنجزة يف إطار الحسابات الخصوصية 

للخزينة برسم سنة 2007، االستنتاجات التالية : 

* وصل املبلغ اإلجاميل للموارد املنجزة يف إطار الحسابات 
الخصوصية خالل سنة 2007 إىل 66.346 مليون درهم،  
و49.377   2006 سنة  درهم  مليون   55.048 مقابل 

خالل  متوسطة  بزيادة  أي   ،2005 سنة  درهم  مليون 
الفرتة 2007-2005 بنسبة 15,9% سنويا ؛

األمر برصفها سنة 2007  التي تم  النفقات  بلغ مجموع   *
يف إطار هذه الحسابات ما قدره 28.120 مليون درهم، 
بارتفاع نسبته 14,6% مقارنة مع سنة 2006. ويتوزع هذا 
املبلغ برسم سنة 2007 حسب مجاالت التدخل كام ييل : 
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انتقل الجاري اإلجاميل لحسابات القروض والتسبيقات من   •
مليون   1.819,35 إىل   2005 سنة  درهم  مليون   2.716,75
درهم سنة 2007، بينام يصـل املبلـغ اإلجمـايل للمساهمـات 
برسـم االنخـراط يف املؤسسات الدولية ما قدره 47,6 مليون 
 2006 سنة  درهم  مليون   39,3 مقابل   2007 سنة  درهم 
وهو ما مكن من رفع مجموع مساهامت املغرب يف جميع 
الهيئات الدولية إىل ما قدره 2.396,60 مليون درهم برسم 

سنة 2007.

553 12مجال التنمية املحلية

523 4مجال التنمية البرشية واالجتامعية

337 3مجال اإلنعاش االقتصادي واملايل

855 2مجال البنيات التحتية

50,524 2املجال الفالحي

50,327 2مجاالت أخرى

تنقسم الحسابات الخصوصية للخزينة إىل : 

املداخيل  وتتضمن  خصوصية  ألمور  مرصدة  حسابات   •
واالستعامل  النفقات  من  لتمويل صنف معني  املرصدة 
املخصص لهذه املداخيل. وميكن أن تزود هذه الحسابات 
بحصيلة رسوم أو أداءات من امليزانية أو مداخيل خاصة ؛ 

التي تدرج فيها  الدولية  الهيئات  • حسابات االنخراط يف 
املبالغ املدفوعة واملبالغ املرجعة برسم مشاركة املغرب يف 
الهيئات الدولية، وال يجوز أن تدمج يف هذه الحسابات 

إال املبالغ املقرر إرجاعها يف حالة االنسحاب ؛ 

• حسابات العمليات النقدية التي تبني حركات األموال ذات 
األصل النقدي ؛ 

• حسابات التسبيقات التي تبني فيها املبالغ املدفوعة يف شكل 
تسبيقات قابلة لإلرجاع تنجزها الدولة من موارد الخزينة 
ومتنح ألجل املصلحة العامة، وتستحق فوائد عىل هذه 

التسبيقات التي تساوي مدتها سنتني أو تقل عنهام ؛ 

• حسابات القروض التي تبني فيها املبالغ املدفوعة يف شكل 
ألجل  ومتنح  الخزينة  موارد  من  الدولة  تنجزها  قروض 
املصلحة العامة، وتستحق فوائد عىل هذه القروض التي 

تتجاوز مدتها سنتني ؛ 

عمليات  تبني  التي  املخصصات  من  النفقات  حسابات   •
من  متويله  يتم  النفقات  من  خاص  بصنف  متعلقة 

مخصصات امليزانية.

املادة 19 من القانون التنظيمي للمالية

مديرية املزانية
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الخطوط العريضة لتقرير مرافق الدولة املسرية بصورة 
مستقلة برسم قانون املالية لسنة 2009

انتقل العدد االجاميل ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة من 161 مرفق برسم سنة 

2007 إىل 177 مرفق برسم السنة املالية 2008.

املالية،  بقوانني  املتعلق   7-98 رقم  التنظيمي  القانون  مبقتىض 
أدمجت منذ سنة 2000 مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 
ضمن مكونات ميزانية الدولة وذلك عىل غرار امليزانية العامة 

وامليزانيات امللحقة والحسابات الخصوصية للخزينة.

يعترب نظام مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة اإلطار املالئم 
واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  برامج  تفعيل  يف  لإلسهام 
واإلصالحات القطاعية ببالدنا، خاصة يف مجاالت التكوين والصحة 

والنقل وإنعاش االستثامرات.

يتطرق التقرير املتعلق مبرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 
األساسية  للمحاور   2009 لسنة  املالية  قانون  املرافق ملرشوع 

التالية :

• تطور عدد مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة وتوزيعها 
حسب مجاالت تدخلها

تتوزع هذه املرافق حسب مختلف القطاعات كام ييل :

بصورة  املسرية  الدولة  ملرافق  واملحاسبية  املالية  •الحصيلة 

مستقلة برسم سنة 2007 وتطورها مقارنة مع سنة 2006 :

يف هذا الصدد، بلغت املوارد املنجزة من طرف مجموع مرافق 

قدره  ما   2007 سنة  برسم  مستقلة  بصورة  املسرية  الدولة 

3.338,93 مليون درهم مقابل توقعات قدرت ب 3.224,59 

مليون درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت حوايل 103,55% مقابل 

98,14% خالل سنة 2006.

أما فيام يخص نفقات االستغالل واالستثامر املنجزة من طرف 

سنة  خالل  مستقلة  بصورة  املسرية  الدولة  مرافق  مجموع 

مقابل  درهم  مليون  قدره 1.696,82  ما  بلغت  فقد   ،2007

3.109,12 مليون درهم من االعتامدات املفتوحة أي بنسبة 

إنجاز تصل إىل 55% مقابل 52% سنة 2006. 

• كام يتطرق هذا التقرير ألهم إنجازات مرافق الدولة املسرية 

والعمليات  األخرية  سنوات  الثالث  برسم  مستقلة  بصورة 

املربمجة خالل سنتي 2008 و 2009.

تجدر اإلشارة إىل أن إطار مرفق الدولة املسرية بصورة مستقلة 

تدبري  يف  مرونة  لها  يتيح  العمومية،  املرافق  لبعض  املخول 

تنفيذ  عن  الناتج  املوارد  فائض  ترحيل  )إمكانية  ميزانياتها 

سقف   من  الرفع  إمكانية  مع  الفارطة  املالية  السنة  ميزانية 

املدرجة  التوقعات  الذاتية  املداخيل  تجاوزت  كلام  التكاليف 

يف قانون املالية(. كام مكن تلك املرافق من املساهمة الفعالة 

سواء  الحكومة،  أقرتها  التي  الهيكلية  اإلصالحات  مواكبة  يف 

فيام يتعلق بتدبري امليزانية أو تفعيل اإلصالحات ذات الطابع 

االسرتاتيجي. 
مديرية املزانية
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ملخص تقرير النوع اإلجتامعي 2009

منذ انطالقته سنة 2002، عرف مسلسل مقاربة امليزانية حسب النوع االجتامعي تطورات 

هامة، وبفضل اإلنجازات املحققة، أصبحت التجربة املغربية رائدة يف هذا املجال ومعرتف 

بها عىل الصعيد العاملي العتامدها عىل مقاربة تدريجية وعملية.

يندرج إدماج مقاربة النوع اإلجتامعي يف إطار مجموعة من 
اإلنجازات واإلصالحات التي عرفها املغرب يف السنوات األخرية 
والتي تهدف إىل ترسيخ قيم العدالة واملساواة. وقد تعززت 
هذه املقاربة بتفعيل املبادرة الوطنية للتنمية البرشية التي 
أسايس  كمحور  السكان  رشائح  مختلف  متكني  عىل  ركزت 

لتحقيق أهداف التنمية البرشية. 

اإلجتامعي  النوع  حسب  امليزانية  مقاربة  مسلسل  عرف 
تطورات هامة منذ انطالقته سنة 2002. وهكذا، وبعد مرحلة 
بلورة اآلليات وتعزيز طاقات الفاعلني املكلفني بامليزانيات 
والتخطيط داخل الوزارات وكذا املجتمع املدين والربملانيني، 
متيزت املرحلة الثانية بتدقيق نظام املعلومات وتطوير نظام 
تدبري املعارف ووضع إسرتاتيجية لالتصال ومأسسة التقرير 

حول النوع اإلجتامعي ابتداء من سنة 2005.

وترتكز املبادرة املبنية عىل مقاربة امليزانية حسب النوع 
لتقييم  للتحليل ومنهجية خاصة  آليات  اإلجتامعي عىل 
والفتيات  والرجال  النساء  عىل  العمومية  السياسات  أثر 
والفتيان مع الرتكيز عىل مؤرشات النجاعة املراعية للنوع 

االجتامعي.

التقدم الحاصل يف مسلسل مقاربة امليزانية 
حسب النوع

تتميز التجربة املغربية بإنتاج آليات جديدة تستند عىل تقنيات 
فيه  بدأت  مرحلة  إىل  الربنامج  هذا  تنفيذ  وصل  فقد  مالمئة. 
قبل عدة قطاعات منخرطة يف مسلسل  املتخذة من   التدابري 

امليزانية ككل  أكلها وتؤثر عىل مسلسل  امليزانية تؤيت  جندرة 
وعىل التعريف باألهداف ومؤرشات النجاعة.
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وفيام يخص التعاون الدويل، تعكس التجربة املغربية يف مجال 
مقاربة امليزانية حسب النوع اإلجتامعي، مبادئ »إعالن باريس 
حول نجاعة املساعدات املخصصة للتنمية«، خاصة منها املتعلقة 

بامللكية والحيازة.

وبذلك أصبحت التجربة املغربية، بفضل هاته اإلنجازات، رائدة 
العتامدها  العاملي  الصعيد  عىل  بها  ومعرتف  املجال  هذا  يف 
عىل مقاربة تدريجية وعملية، مكنت من وضع تصنيف جديد 
للمستفيدين من النفقات العمومية يف إطار التدبري املرتكز عىل 

النتائج تحقيقا لإلنصاف واملساواة.

فنشهد منذ وضع مسلسل امليزانية حسب النوع، انخراطا أكرب 
التقدم الحاصل  يف هذه املقاربة. ويظهر ذلك جليا من خالل 
القطاعي،  املستوى  فعىل  والقطاعية.  املؤسساتية  املجاالت  يف 
تؤثر القطاعات إيجابيا عىل تنمية املرأة القروية وعىل التعليم 

ومحاربة األمية والولوج إىل البنيات التحتية األساسية.

ويعكس تقرير النوع االجتامعي لسنة 2009 يف طبعته الرابعة، 
اإلنجازات املتحققة يف عدة مجاالت. ومكنت الورشات التقنية 
 20 من  أكرث  ممثيل  جمع  من  التقرير  هذا  لتحضري  املمهدة 
قطاعا وزاريا مشاركا يف مسلسل إدماج مقاربة النوع االجتامعي 
يف ميزانياتها وكذا بعض املؤسسات العمومية واملجتمع املدين 

والربملانيني.

 : ولقد أدمج تقرير هذه السنة أربعة قطاعات جديدة وهي 
وزارة التجارة الخارجية وقطاع الصناعة والتجارة وقطاع التقنيات 
البحري، ليصبح عدد  الصيد  الجديدة لإلعالم واالتصال وقطاع 

القطاعات املعنية 21 قطاعا وزاريا.

وقد تم أيضا إغناء تقرير النوع االجتامعي لسنة 2009 بتحليل 
بني  املشرتكة  والقواسم  الروابط  رصد  من  ميكن  بيني  قطاعي 
مختلف القطاعات الوزارية التي تستوجب وضع تدابري متكاملة 

من أجل تحقيق أهداف التنمية املنشودة.

وإضافة إىل ذلك، يضم تقرير النوع االجتامعي ملحقا إحصائيا 

النوع  إلحصائيات  الشامل  »الفحص  من  مقتطف  هاما 

يف  القرارات  اتخاذ  من  ميكن  والذي  املغرب«  يف  االجتامعي 

هذا املجال ومن رصد الفجوات املتعلقة بالنوع االجتامعي يف 

مختلف القطاعات املدروسة.

وتجدر اإلشارة إىل أن هذا التقرير يقدم تحليال ميكن من رصد 

التحديات والعوائق والفرص إضافة إىل مختلف القضايا املتعلقة 

بالنوع اإلجتامعي وذلك بهدف توضيح النقاشات حول السياسات 

املتبعة وتطوير ثقافة التقييم وقياس نجاعة النفقات العمومية 

بالنظر إىل التطابق بني األهداف والنتائج.

التقريرين  غرار  عىل   ،2009 اإلجتامعي  النوع  تقرير  ويضم 

التي  الوزارية  القطاعات  فيها  تجتمع  أقطاب  أربعة  السابقني 

تضطلع مبهام ترمي إىل بلوغ أهداف مشرتكة أو تلك التي تندرج  

يف إطار نفس السياسات األفقية وهي :  

• ا لقطب املؤسسايت : ويضم قطاعات العدل، التنمية االجتامعية، 

التجارة  واملالية،  االقتصاد  العمومية،  القطاعات  تحديث 

الخارجية  والشؤون الخارجية والتعاون ؛

• قطب البنيات التحتية األساسية : ويشمل قطاعات املاء والطاقة 

والتجهيز والنقل والسكن ؛

• قطب متكني ودعم القدرات : ويهم مجاالت الصحة، التعليم 

الشباب،  النظامية،  غري  والرتبية  األمية  محاربة  املدريس، 

التشغيل والتكوين املهني ؛

الصيد  الفالحة،  بقطاعات  ويتعلق   : الفرص  تعزيز  قطب   •

والتقنيات  والصناعة  التجارة  االجتامعي،  االقتصاد  البحري، 

الجديدة لإلعالم واالتصال. 

مديرية الدراسات والتوقعات املالية
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قانون مالية 2009 أمام املجلس الدستوري 

بقراره رقم 728.08 الصادر يف فاتح محرم 1430 )29 ديسمرب 2008(، يكون املجلس 

الدستوري قد حسم يف دستورية املواد السبع التي تم عرضها عليه من طرف فرق املعارضة 

بالربملان واملرتبطة بقانون مالية 2009. 

بعد املصادقة عىل مرشوع قانون املالية لسنة 2009 من طرف 
غرفتي الربملان، بادر 104 برملاين ميثلون فرق العدالة والتنمية 
يوم  النواب،  مبجلس  الدستوري  واالتحاد  الشعبية  والحركة 
الخميس 25 ديسمرب2008، إىل إحالته عىل املجلس الدستوري، 
مبقتىض رسالة، تطلب منه الترصيح بعدم مطابقة هذا القانون 

للدستور. 

وتتلخص مواد قانون املالية التي تم الطعن يف مطابقتها للدستور 
حسب رسالة اإلحالة يف ما ييل :

املادة 2 : »يؤذن للحكومة ، من جهة ، بتغيري وتتميم الرسوم 
الجمركية والرضائب غري املبارشة طبقا ملقتضيات الفصل 45 من 
الدستور، ومن جهة أخرى، بعرض املراسيم التي اتخذتها الحكومة 

مبقتىض هذا اإلذن عىل الربملان بقصد املصادقة عليها«.

حسب رسالة اإلحالة، يتعني الفصل بني اإلذن املمنوح للحكومة 
وعرض املراسيم عىل الربملان من أجل املصادقة عليها مع تخصيص 

مادة لكل مرسوم. 

بندها II عىل وضع مسطرة  املادة يف  »تنص هذه   : املادة 8 
املتعلقة  والجزافية  التصالحية  الغرامات  لتحصيل  جديدة 
جهاز  بواسطة  معاينتها  تتم  والتي  والجوالن  السري  مبخالفات 

يعمل بطريقة آلية«.

حسب رسالة اإلحالة، فإن هذه املادة جاءت مخالفة للقانون 
التنظيمي لقانون املالية الذي ال يتضمن سوى مقتضيات تتعلق 

باملوارد والنفقات. 

املادة 26 : »يؤذن للحكومة، من جهة، يف حالة رضورة ملحة ذات 
مصلحة وطنية أن تفتح خالل السنة مبراسيم اعتامدات إضافية 
ومن جهة أخرى، تتم املصادقة عىل املرسوم الذي اتخذته الحكومة 
بتاريخ 9 يوليوز 2008 القايض بفتح اعتامد إضايف مببلغ 14 مليار 

درهم لتغطية الحاجيات املرتتبة عن دعم املواد البرتولية«. 

حسب رسالة اإلحالة، يتعني الفصل بني هذين اإلجراءين.

املادة 27 : » تؤهل الحكومة لتوزيع 120 منصبا عىل مختلف 
الوزارات واملؤسسات «.

حسب رسالة اإلحالة، فإن هذا التأهيل ال يحدد املدة الزمنية 
للتفويض وال يلزم الحكومة بعرض املراسيم التنظيمية لتوزيع 

هذه املناصب عىل املصادقة الربملانية.

ملوارد  اإلجاميل  التقييم  جدول،  شكل  يف  يحدد   «  :  40 املادة 
وتكاليف الدولة «.

حسب رسالة اإلحالة، ال تتضمن هذه املادة تقدير االعتامدات 
التي  الرضيبية  واالسرتدادات  االسرتجاعات  لتغطية  الرضورية 

تعترب نفقات عمومية كسائر النفقات.

املادتان 41 و 42 : » يؤذن للحكومة من خاللهام عىل التوايل 
بإصدار اقرتاضات خارجية وداخلية «.

إىل  اإلشارة  املادتان  تتضمن  أن  يجب  اإلحالة،  رسالة  وحسب 
رضورة عرض املراسيم التي يتم مبقتضاها االقرتاض عىل الربملان 

للمصادقة عليها.
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تنص أحكام الفقرة 3 من الفصل 81 من الدستور واملادة 22 
من القانون التنظيمي رقم 29-93 املتعلق باملجلس الدستوري، 
عىل أن للملك أو الوزير األول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس 
مجلس املستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء 
مجلس املستشارين، أن يحيلوا القوانني قبل إصدار األمر بتنفيذها 

إىل املجلس الدستوري للبث يف مطابقتها للدستور.

ويقوم املجلس الدستوري فور إحالة القوانني إليه بإبالغ ذلك إىل 
امللك والوزير األول ورئيس كل مجلس من مجليس الربملان الذي 

يتوىل بدوره إعالم أعضاء مجلسه باألمر.

وطبقا ملقتضيات املادتني 23 و 24 من هذا القانون التنظيمي، 
يبث املجلس الدستوري يف مطابقة القانون للدستور خالل شهر 

من إحالته إليه أو يف غضون مثانية أيام يف حالة االستعجال.

 وفور نرش قرار املجلس الدستوري القايض بدستورية قانون ما، 
املحدد إلصدار  األجل  ينتهي وقف رسيان  الرسمية،  بالجريدة 

األمر بتنفيذه. 

ويحول نرش قرار املجلس الدستوري القايض بعدم مطابقة مادة 
من قانون تنظيمي أو من قانون أو من نظام داخيل ملجلس 

النواب أو مجلس املستشارين للدستور، دون إصدار األمر بتنفيذ 
القانون التنظيمي أو القانون أو العمل باملادة موضوع القرار من 

النظام الداخيل ملجلس النواب أو مجلس املستشارين.

أو  قانونا  أو  تنظيميا  قانونا  بأن  الدستوري  املجلس  وإذا قىض 
للدستور ولكن ميكن  مادة غري مطابقة  يتضمن  داخليا  نظاما 
فصلها من مجموعه يجوز إصدار األمر بتنفيذ القانون التنظيمي 
املادة املرصح  باستثناء  الداخيل،  بالنظام  العمل  أو  القانون  أو 

بعدم مطابقتها للدستور.

وتنطبق هذه الحالة األخرية عىل قانون مالية 2009، حيث رصح 
املجلس الدستوري، يف قراره رقم 728.08 الصادر يف فاتح محرم 
1430 )29 ديسمرب 2008(، بأن أحكام املواد 2 و26 و27 و40 
و41 و42 من قانون املالية رقم 40.08 لسنة 2009 ليس فيها ما 

يخالف الدستور.

املالية  قانون  املادة 8 من  II من  البند  بأن أحكام  كام رصح 
لسنة 2009 مخالفة للدستور. ولهذه الغاية تم فصل هذا البند 
بتاريخ 31  إصداره  املذكور وتم  القانون  باقي مقتضيات  عن 

ديسمرب 2008.
مديرية امليزانية

 ملزيد من التفاصيل حول قانون مالية 2009، والقوانني املالية السابقة، 

ميكنكم زيارة موقع الوزارة عىل األنرتنيت عىل العنوان التايل :

www.finances.gov.ma/arabe/LoideFinances/LoiFinances.htm



ملف 20

قانون املالية لسنة 2009 مناقشة املرشوع من طرف 
غرفتي الربملان

الزالت املادة الرضيبية تشكل املوضوع األول لتعديالت السلطة الترشيعية عىل قانون 

مالية 2009 والتي وصلت هذه السنة إىل 279 تعديال.

يشكل قانون املالية فرصة للحوار بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية، وهو ما تظهره التعديالت التي يتلقاها قانون املالية األصيل 
أثناء مروره بالقناة الترشيعية.

ومبناسبة قانون مالية 2009، تقدمت السلطة الترشيعية بغرفتيها ) النواب واملستشارين( ب 279 تعديال، أغلب هذه التعديالت كان 
مصدرها مجلس النواب، وتهيمن املادة الرضيبية بشكل واضح عىل هذه التعديالت، حيث تشكل 92% منها ) انظر الجدول تحته(.

مجلس املستشارين مجلس النواب عدد التعديالت

71 208 عدد التعديالت املقدمة

11

43

17

32

142

34

امليادين املتعلقة بهذه التعديالت :

      • الجامرك

     • الجبايات

     • أخرى

14 59 عدد التعديالت املقبولة

03

09

02

3

50

6

امليادين املتعلقة بالتعديالت املقبولة :

      • الجامرك

     • الجبايات

     • أخرى

16 92 التعديالت التي تم رفضها عن طريق التصويت

00 33 التعديالت التي كانت موضوع املادة 51 من الدستور

00 02 التعديالت التي كانت موضوع املادة 53 من الدستور

41 22 التعديالت التي تم سحبها
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التعديالت املصادق عليها من طرف مجلس 
النواب

• مدونة الجامرك

متكني إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة من منح صفة »متعامل 
اقتصادي مقبول« للفاعلني االقتصاديني الذين يستجيبون للمعايري 
والرشوط املحددة بنص تنظيمي والذي يبني كذلك الحاالت التي 

تسحب فيها هذه الرشوط.

• تعريفة الرسوم الجمركية

الصناعية  املواد  املطبقة عىل  االسترياد  مقادير رسم  تغيري   *
الرسوم  تعريفة  من   97 إىل   25 من  الفصول  يف  الواردة 
الجمركية خالل الفرتة 2009 إىل 2012 إلعطاء رؤية واضحة 
اإلصالح  يخص  فيام  االقتصاديني  والفاعلني  للمستثمرين 
الجبايئ التعريفي املقرتح من طرف الحكومة، وذلك قصد 
نصف  واملواد  األولية  املواد  الجبايئ عىل  الضغط  تخفيض 
املصنعة من جهة ، وتفادي فارق تعريفي كبري يف أفق 2012  
بني املواد املستوردة يف إطار التبادل التفضييل وتلك املنجزة 

يف إطار نظام الحق العام من جهة أخرى.

املصابيح  عىل   %2,5 بنسبة  األدىن  االسترياد  رسم  تطبيق   *
إلنجاز  الالزمة  واآلليات  املعدات  عىل  وكذا  االقتصادية 
املتجددة  الطاقات  استعامل  عرب  الكهرباء  إنتاج  مشاريع 

)شمسية، هوائية ، ...(. 

ويدخل هذا اإلجراء يف إطار تفعيل سياسة الحكومة الهادفة 
إىل ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية عرب تطوير استعامل 
الطاقات املتجددة وتثمني القدرة التي يتوفر عليها املغرب 

يف هذا املجال.

• الرضيبة عىل الدخل

* تطبيق سعر 15% عىل األرباح الصافية الناتجة عن تفويت 
أسهم وحصص الهيئات املكلفة بالتوظيف الجامعي للقيم 
املنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار يف حدود ما ال يقل 

عن 60% من األسهم.

عىل  العائلية  األعباء  برسم  الخصم  إجراءات  تخفيف   *
الخاضعني للرضيبة وعىل اإلدارة وكذا تعميم االستفادة من 
هذا اإلجراء عىل أبناء الخاضع للرضيبة والذين ال يتجاوز 

سنهم 25 سنة دون التقيد برشط متابعة الدراسة.

• الرضيبة عىل القيمة املضافة

* إعفاء األدوية املضادة للرسطان واألدوية املضادة اللتهاب 
الكبد الفريويس  )Hépatites B et C( من الرضيبة عىل 

القيمة املضافة.

الكسب املستعمل يف  * تطبيق سعر 10% عوض 7% عىل 
صنع األغذية املعدة لتغذية البهائم والدواجن.

• الرضيبة عىل الرشكات

* توضيح املقتىض الوارد يف املادة  II- 2 من املدونة العامة 
للرضائب الذي ينص عىل أن الرشكات التي تختار الخضوع 

للرضيبة عىل الرشكات ال رجعة فيه.

* تخفيض الرضيبة بنسبة 20% يف حالة الزيادة يف رأسامل 
مليون   50 عن  معامالتها  رقم  يقل  التي  الرشكات  بعض 

درهم، دون احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة.

وسيمكن هذا اإلجراء الرشكات التي تحقق ربحا أو تسجل 
عجزا، وتقوم ما بني فاتح يناير 2009 و 31 ديسمرب 2010 
بزيادة يف رأساملها بحصص نقدية أو بديون مستحقة عليها يف 
حسابات رشكاء جارية، من االستفادة من تخفيض الرضيبة عىل 

الرشكات بنسبة 20% من مبلغ الزيادة املحققة يف رأساملها.

• واجبات التسجيل

* إخضاع عمليات اقتناء عقارات أو أصول تجارية يف إطار عقد 
مرابحة لواجب التسجيل عىل مثن االقتناء فقط من طرف 

مؤسسة االئتامن دون احتساب أجرة البنك ؛

ويهدف هذا اإلجراء إىل ترسيخ مبدأ الحياد الرضيبي وتجنب 
اإلخضاع املزدوج للرضيبة بالنسبة لعمليات اقتناء تجارية يف 
إطار عقد مرابحة وذلك عرب حذف أجرة مؤسسات القروض 

من األساس الخاضع للرضيبة ؛

عمليات  عىل  املستحقة  التسجيل  واجبات  سعر  تخفيض   *
تأسيس أو الزيادة يف رأسامل الرشكات أو املجموعات ذات 
النفع االقتصادي من 1,5% إىل 1% لتشجيع املقاولة عىل رفع 

رأساملها.

عىل  والرضيبة  الرشكات  عىل  للرضيبة  مشرتكة  مقتضيات   •
الدخل والرضيبة عىل القيمة املضافة

* التعميم التدريجي إلجبارية اإلقرار اإللكرتوين ابتداء من فاتح 
يناير 2010 بالنسبة للمقاوالت التي يفوق أو يساوي رقم 
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أعاملها 100 مليون درهم، وابتداء من فاتح يناير 2011 بالنسبة 
للمقاوالت التي يفوق أو يساوي رقم أعاملها 50 مليون درهم 

وذلك دون احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة.

* تعويض اإلحالة عىل »رضيبة السكن« باإلحالة عىل »الرسم 
املهني« الواردة يف )املادة  5°-148( وذلك تبعا للمصادقة عىل 

القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجامعات املحلية.

• قواعد التحصيل

* متكني املديرية العامة للرضائب من استعامل املعطيات املحصل 
عليها بجميع الوسائل قصد القيام مبهامها يف مجال الوعاء 

واملنازعة واملراقبة وتحصيل الرضائب والواجبات والرسوم.

* إدراج توضيح يهم مسطرة اللجوء إىل القضاء من طرف امللزم 
والذي يرمي إىل عدم إمكانية تقديم الطعن أمام املحاكم، إال 
بعد استنفاذ املسطرة أمام اللجان املحلية أو اللجنة الوطنية 

للنظر يف الطعون املتعلقة بالرضيبة.

• الرضيبة الخصوصية السنوية عىل السيارات

* إحداث تعريفة جديدة تهم العربات التي تفوق أو تساوي 
قوتها الجبائية 15 حصانا والتي تطبق عليها الرضيبة مببلغ 
البنزين  فيها  املستخدم  للعربات  بالنسبة  درهم   4.000

و10.000 درهم بالنسبة للعربات ذات محرك غازوال.

• مقتضيات مختلفة

* إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية من اجل مكافحة آثار 
الكوارث الطبيعية خصص له غالف مايل قدره 1.340 مليون 
كاعتامدات  درهم  مليون  و600  أداء  كاعتامدات  درهم 

التزام.

التعديالت املصادق عليها من طرف مجلس 
املستشارين

• الرسوم الجمركية

الطاقة  عىل  املطبقة  الجمركية  الرسوم  تعريفة  تخفيض   *
الكهربائية من 10% إىل %2,5.

• الرضيبة عىل الرشكات

واملباين  واإلقامات  األحياء  بناء  لعمليات  املؤقت  اإلعفاء   *
الجامعية  التي تضم عىل األقل 150 غرفة عوض 250 غرفة 

والتي التتجاوز رسيرين كطاقة إيوائية لكل غرفة.

• الرضيبة عىل الدخل
* الزيادة يف مبلغ الخصم من أساس الرضيبة عىل الدخل برسم 
املصاريف املرتبطة بالوظيفة أو العمل من 27.000 درهم 

إىل 28.000 درهم ؛

* الرفع من الحد املعفى من الرضيبة عىل الدخل برسم عمليات 
تفويت القيم املنقولة من 27.000 إىل 28.000 درهم ؛

* الرفع من الحد املعفى من الرضيبة عىل الدخل من 27.000 
إىل 28.000  درهم.

• الرضيبة عىل القيمة املضافة
* اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة مع الحق يف الخصم 
عىل الخدمات املقتناة من طرف مؤسسة محمد السادس 

للنهوض باألعامل االجتامعية للرتبية والتكوين. 

• تدابري مشرتكة بني الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل الدخل 
والرضيبة عىل القيمة املضافة

بالنسبة للمقاوالت املصدرة   * حذف االستفادة من اإلرجاع 
للمعادن املستعملة. وسيمكن هذا اإلجراء من ضامن تزويد 

السوق الداخلية باملعادن املستعملة.

• رسوم التسجيل
* إخضاع العقود املتعلقة بالزيادة يف رأسامل الرشكات واملحررة 
ما بني فاتح يناير 2009 و 31 ديسمرب 2010 لواجب ثابت 
قدره 1.000 درهم عوض الواجب النسبي املحدد  يف %1.

وسيمكن هذا اإلجراء االنتقايل من تعزيز الوضعية املالية 
للرشكات.

• تدابري مختلفة
االقتصاد  تنمية  يف  السكان  مبساهمة  يتعلق  تدبري  إدراج   *
الغابوي وذلك عرب اقتطاع نسبة 20% من املوارد املتأتية من 
املجال الغابوي التابع للجامعات ودفعها إىل الصندوق الوطني 
الغابوي إلنجاز عمليات تهم املحافظة عىل الغابة وتنميتها 
الرتابية  الحدود  داخل  الجموع  وأرايض  الدولة  أرايض  فوق 

للجهات اإلدارية التي تأصلت منها املوارد.

* تغيري الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »الصندوق 
الخاص لدعم املحاكم ومؤسسات السجون« بالرفع من نسبة 
حصيلة الغرامات والعقوبات املالية التي يستفيد منها هذا 
الصندوق من 70%  إىل 80% وتخصيص 70% منها للمحاكم 

و30%  ملؤسسات السجون.
مديرية امليزانية
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وزير االقتصاد واملالية يؤكد : ال تراجع عن اإلصالحات وال 
عن التزامات الحكومة رغم األزمة العاملية

بصامت  العاملية  واملالية  االقتصادية  األزمة  تركت  
املالية  اللجنة  التي شهدتها  النقاشات  واضحة عىل 
مبناسبة عرض مرشوع   السنة  الثانية هذه  بالغرفة 
قانون مالية 2009، وهو ما تجىل من خالل تساؤالت 
املستشارين املتعددة واملتكررة حول مدى واقعية 
زمنية  فرتة  يف  أعدت  التي  امليزانية  هذه  فرضيات 
العامل  شهدها  التي  التطورات  عن  نسبيا  بعيدة 
مؤخرا،  وعن مدى بقاء بالدنا يف منأى عن مخلفات 
األزمة، يف الوقت الذي ذهب فيه أحد املستشارين 
إىل وصف إخراج هذا القانون املايل يف هذه الظرفية 

الصعبة باملعجزة التي تستحق التنويه. 

يف  مساهامتهم  عىل  للمستشارين  شكره  بعد 
املناقشة العامة للمرشوع املقدم أمامهم وأسئلتهم الصحية عىل 
مدى نجاعة مقاربة الحكومة يف عالقتها مع األزمة االقتصادية 
مل  الحكومة  أن  واملالية  االقتصاد  وزير  السيد  أوضح  العاملية، 
تستسهل األزمة، لكنها تعاملت معها بتوازن يحافظ عىل الثقة 

التي تشكل عنرصا أساسيا بالنسبة لكل حركة اقتصادية.

السيد الوزير أشار أن مؤرشات االقتصاد الوطني  وإىل حدود 
شهر أكتوبر  2008، إيجابية وهذا معناه أنه لدينا القدرة عىل 

امتصاص األزمة والرد عليها . 

الهيكلية  اإلصالحات  أن  الوزير  السيد  أشار  الصدد،  هذا  ويف 

العميقة التي اتخذها املغرب نهاية التسعينات أعطت مثارها.

وقت  يف  إصالحات  ثالثة  فتح  مزوار،  السيد  يقول  فاملغرب، 

الدميقراطي  الخيار  اعتامد  عرب  السيايس  اإلصالح   : واحد 

التوازنات  منطق  من  التحرر  خالل  من  االقتصادي  والتحرر 

االسرتاتيجيات  لفائدة  الدولية  املؤسسات  من  املمىل  املالية 

القطاعية، وأخريا اختيار االنفتاح االقتصادي عرب إقامة مناطق 

للتبادل الحر.

عىل  املستشارين،  مبجلس  املالية  لجنة  أعضاء  كان  املناقشة،  من  طويلة  ساعات  بعد 

موعد يوم 28 نونرب2009، مع مداخلة للسيد وزير االقتصاد واملالية حاول فيها اإلجابة 

مالية  قانون  مرشوع  حول  املهنية  والغرف  املحلية  الجامعات  ممثيل  انشغاالت  عىل 

.2009
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يف هذه الظرفية الحرجة -يضيف السيد الوزير- اختارت هذه 
مقتضيات  بتفعيل  وااللتزام  اإلصالحات  يف  امليض  الحكومة 

الحوار االجتامعي . 

انتقل  النظرية، بل  التوضيحات  الوزير مل يكتف بهذه  السيد 
واستعراض  اقتصادنا  عىل  األزمة  انعكاسات  عن  للحديث 

إمكانيات كل قطاع للرد عليها.

بخصوص قطاع السياحة، انطلقت الحكومة من فرضية الرتاجع 
بنسبة بني 3 و 10%، وإمكانية الرد عىل األزمة متوفرة، حيث 
مام  األخرية  السنوات  يف  االرتفاع  وقع  عىل  عاش  القطاع  أن 
مالية  وضعية  يف  األسفار  ووكاالت  الفنادق  أصحاب  جعل 
 ،2009 ومعطيات  تتامىش  عروض  تقديم  من  متكنهم  مريحة 
األوريب قد يساعده يف هذا  االتحاد  املغرب من  أن قرب  كام 

اإلطار.

بالنسبة لقطاع األلبسة، أشار السيد الوزير أن 60% من مشرتيات 
البلدان البعيدة والحل بالنسبة ألوربا  االتحاد األوريب تأيت من 
تطور  توقع  يصعب  األزمة،  ظل  ويف  القريبة.  للبلدان  التوجه 
مشرتيات املستهلك األوريب، كام أعرب الوزير عن ثقته يف قدرة 

الفاعلني يف هذا القطاع عىل املواجهة.

 يف شأن تحويالت املهاجرين بالخارج ، فإن الحكومة انطلقت 
نسبة  أن  واقع  ومن  موضوعية  معطيات  من  توقعاتها  يف 

وتتوقف  وظائفهم  سيفقدون  الخارج  يف  املغاربة  من  معينة 
تحويالتهم، مع اإلشارة هنا إىل أن الرد األوريب عىل األزمة قوي 

ألن عواقبها اجتامعية ال ميكن إغفالها.

فإن  األجنبية،  االستثامرات  عىل  األزمة  تداعيات  عن  أما 
الحكومة تراهن عىل مقاربة تقوم عىل االستمرار يف املحافظة 
عىل الجاذبية واستيعاب االستثامر األجنبي خصوصا مع توقع 

تراجع عدد من االقتصاديات.

السيد  حسب  املغرب  فإن  السكن،  قطاع  وبخصوص  وأخريا، 
صالح الدين مزوار، ال ميكن مقارنته يف هذا املجال بإسبانيا أو 
يناهز  باملغرب  السكن  السنوي عىل  الطلب  أن  ذلك  أمريكا، 
123000 طلب،  وهو ما يعني أن العرض ال يفي بالطلب وال 

يتامىش مع القدرات التمويلية لطالبي السكن. 

الجامعي  للتصدي  نداء  بتوجيه  مداخلته  ختم  الوزير  السيد 
حول  قبل  من  املغاربة  اجتمع  كام  االقتصادي،  لالنكامش 

استكامل وحدتهم الرتابية.

إىل جانب األزمة العاملية، اتجه جزء من مداخلة السيد الوزير 
املتقدم  والوضع  واملجالية  االجتامعية  التنمية  عن  للحديث 
للمغرب كرشيك ألوربا والوضع ببورصة القيم والفوائد البنكية 

والحوار االجتامعي.      
هيئة التحرير

  ميكنكم اإلطالع عىل األعداد السابقة ملجلة املالية باللغة العربية، 

عىل العنوان التايل :

www.finances.gov.ma/arabe
خانة »الخزانة« / »مجلة املالية« 
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وزير االقتصاد واملالية يعرض امليزانية الفرعية للوزارة أمام 
لجنة املالية مبجلس املستشارين

يف  عليه  والتصويت  واملناقشة  العامة  الجلسة  يف  عرضه  بعد 

لجنة املالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية مبجلس 

املستشارين، دخل مرشوع قانون مالية 2009 إىل مرحلة   مناقشة 

امليزانيات القطاعية.

كلمة السيد الوزير أمام لجنة املالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية 

الجهوية مبجلس املستشارين، متحورت حول املكونات األساسية 

املخولة  امليزانية  ظروف رصف  وعرض  للوزارة  الداخيل  للتدبري 

لقطاع االقتصاد واملالية برسم سنة 2008، وكذا جرد املشاريع التي 

تم عىل أساسها تصور مرشوع امليزانية لسنة 2009.

املكونات األساسية للتدبري الداخيل للوزارة

تواصل خالل سنة 2008، » تنفيذ مسلسل إعادة هيكلة منظومة 

تدبري اإلنفاق داخل الوزارة عىل أساس مبادئ العقلنة والرتشيد 

عرب  للوزارة  الفعلية  االحتياجات  لتدقيق  معايري  إىل  واالستناد 

»تفعيل املراقبة الداخلية لتحسني كفاءة اآلمرين بالرصف بالوزارة 

وإخضاع عمليات اإلنفاق ملنطق النجاعة والتدبري املستند إىل 

النتائج« وهو ما أفىض إىل »تحقيق نتائج إيجابية رغم استقرار 

تطور  ظل  يف  بها  العاملني  عدد  وانخفاض  ميزانيتها  مستوى 

متطلبات العمل واتساع مجاالت تدخل الوزارة«.

كميا وحسب السيد الوزير، فقد تم تسجيل »ارتفاع املداخيل 
إنجاز  أجل  من  للدولة  الخاص  امللك  أرايض  وتعبئة  الجبائية 
الخارجية  التمويالت  مستوى  من  والرفع  التنموية  املشاريع 
املوجهة للمشاريع العمومية«، أما نوعيا فقد تم »إصالح منظومة 
املراقبة ومواكبة تطبيق إصالح تدبري ميزانية اإلدارات العمومية 

واملراقبة املالية عىل املؤسسات العمومية«. 

هذه اإلنجازات تم تحقيقها حسب السيد مزوار بفعل تكاثف 
جهود فريق عمل من 16800 موظفة وموظف منترشين عرب 

أرجاء اململكة.

ويف مواجهة التقلص املستمر ألعداد املوظفني ) 15% بني 2002 
و2008 ومن املقدر إحالة 5427 موظف عىل التقاعد يف العرشية 
القادمة(، تعمد الوزارة إضافة إىل إحداث مناصب مالية إضافية 
وتطوير األنظمة املعلوماتية واختصار املسارات وتبسيط املساطر 

ونهج سياسة تكوينية منتظمة.

تنفيذ ميزانية الوزارة برسم سنة 2008 ومعطيات 
ميزانية 2009

والتي  سنة 2008  برسم  املالية  وزارة  ميزانية  تنفيذ  بخصوص 
بلغت اعتامداتها 564.8 مليون درهم، فقد تم إنجاز 90% منها 

إىل متم شهر نونرب املايض.

يف إطار مناقشة امليزانيات الفرعية للوزارات، قام السيد وزير االقتصاد واملالية صبيحة يوم 

االثنني 15 دجنرب 2008، بعرض ميزانية وزارة االقتصاد واملالية أمام لجنة املالية والتجهيزات 

والتخطيط والتنمية الجهوية . هذا املوعد شكل فرصة للسيد الوزير لعرض التقدم الحاصل 

يف مجال تدبري امليزانية بصفة خاصة ويف مجال تدبري موارد الوزارة بصفة عامة.



مستجدات 2�

وقد بلغت ميزانية االستثامر برسم 2008، 310.8 مليون درهم، 

وهمت عىل الخصوص إنجاز األنظمة املعلوماتية، تحسني مرافق 

والتملص  الغش  املرتفقني ومحاربة  استقبال  العمل وفضاءات 

الجبايئ والتهريب وتكوين املوظفني.

فتح  واملالية  االقتصاد  وزارة  »فتقرتح   ،2009 سنة  برسم  أما 

اعتامدات إجاملية مببلغ 564 مليون درهم« ) نفس اعتامدات 

 %22 ؛  اإلعالميات  ملجال   %52 بني  أساسا  وستتوزع   ،)2008

للبنايات وتأهيل فضاءات االستقبال ؛ 8% لصالح برنامج محاربة 

الغش الرضيبي والتهريب و6% لصالح التكوين، أي ما يناهز 

1.5% من كتلة األجور. 

يف مجال اإلعالميات، سيتم الرشوع يف استعامل الشطر األول 

معلومايت  نظام  واقتناء  للنفقات  املندمج  التدبري  نظام  من 

الجديد  املحاسبي  املخطط  اعتامد  مع  باملوازاة  للمحاسبة 

إلدارة  املعلومايت  النظام  من  األسايس  الجزء  وإمتام  للدولة، 

الرضائب، إضافة إىل مواصلة تنفيذ املخطط املديري لإلعالميات 

األمالك  ومديرية  للمملكة  العامة  الخزينة  من  بكل  املتعلق 

الخاص مبديرية  النظام اإلعالمي  إنجاز  املخزنية والرشوع  يف 

الخزينة واملالية الخارجية.

ومن جهة أخرى، ستواصل الوزارة إنجاز برنامج تأهيل بنياتها 

االستقبالية عرب استكامل بناء وترميم مباين مصالحها الخارجية.

وعىل صعيد املوارد البرشية، يقرتح املرشوع إحداث 350 منصبا 

لتوظيف  منها  األكرب  القسط  يخصص  سنة 2009،  برسم  ماليا 

درهم  مليون   20 تخصيص  يتم  فيام  الرضائب،  مبديرية  األطر 

لدعم سياسة التكوين املستمر للرفع من كفاءات العاملني يف 

الوزارة يف امليادين العملية والتدبريية.

وأخريا وبخصوص التكاليف املشرتكة )نفقات ذات صبغة أفقية 

تهم مختلف أوجه تدخل الدولة يف املجاالت اإلدارية واالقتصادية 

واالجتامعية التي يصعب إدراجها ضمن أي ميزانية فرعية لقطاع 

وزاري(، فستبلغ االعتامدات املدرجة برسم ميزانية التسيري ما 

قدره 47 مليار درهم، مسجلة انخفاضا مبقدار 993 مليون درهم 

مقارنة بسنة 2008، ويستأثر صندوق املقاصة ب 33 مليار درهم 

من هذا املبلغ، متبوعا بالصندوق املغريب للتقاعد ب 10.9 مليار 

درهم ثم مساهامت الدولة يف أنظمة االحتياط االجتامعي ب 

1.67 مليار درهم.

التكاليف املشرتكة مبيزانية االستثامر لسنة 2009، فستبلغ  أما 

11.53 مليار درهم تخصص لتغطية النفقات املتعلقة مبساهمة 

بعض  ديون  واستحقاقات  وطنية  رشكات  رأسامل  يف  الدولة 

الوطنية  الدولة برسم املبادرة  املؤسسات العمومية ومساهمة 

للتنمية البرشية.

تدخالت السادة املستشارين أعضاء اللجنة
خالل هذه الجلسة، متيزت تدخالت السادة املستشارين أوال 

بالشمولية، حيث تطرقت لكل أوجه نشاط القطاع املايل مع 

عمل  تقييم  يف  وبالتفاوت  الوزارة  موارد  تدبري  عىل  الرتكيز 

الوزارة ثانيا. 

وحسب املجاالت، فقد تم تسجيل املالحظات التالية :

يف مجال تدبري موارد الوزارة

 • ميزانية الوزارة 
نوه بعض املستشارين بإنجازات الوزارة يف ظل استقرار ميزانيتها، 

بينام رأى البعض اآلخر يف ذلك جمودا يف االعتامدات واألهداف 

منذ 2007. كام تم التأكيد عىل رضورة إدراج مكافحة الجراد 

ضمن ميزانية التحمالت املشرتكة للوزارة ورضورة رصد مؤونة 

كافية للتصدي لألخطار الخارجية؛ إضافة إىل تسجيل غياب 

الحديث عن األعامل االجتامعية. 

• املوارد البرشية
* نوه املتدخلون بكفاءة العنرص البرشي بالوزارة واالنتقال من 

االسرتاتيجي  التدبري  منطق  إىل  للموظفني  اإلداري  التسيري 

واملندمج للموارد البرشية، باإلضافة إىل احرتام أجآل ترقية 

املوظفني بناء عىل معايري واضحة وشفافة ؛

* عدم كفاية عدد املوظفني خاصة مبديرية الرضائب ؛

املغادرة  بفعل  املتناقصة  الكفؤة  األطر  تعويض  رضورة   *

الطوعية والسن ؛

* عدم احرتام الشفافية يف مجال الرتشح ملناصب املسؤولية ؛

* التفاوت يف نظام التحفيزات بني املوظفني ؛

املصالح  عىل  باملوظفني  خاصة  مطاعم  تعميم  رضورة   *

الخارجية للوزارة.
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يف مجال تدبري عقارات الوزارة
تم الرتكيز عىل التدبري املنفصل لعقارات الوزارة حسب املديريات.

يف مجال التفتيش
الدولة  انفالت عدد من صناديق  املستشارين  سجل عدد من 

من دائرة املراقبة املالية كام عرب عدد منهم عن الرغبة يف معرفة 

حصيلة تفتيشيات الوزارة -رغم طابعها االستشاري- وتدقيقات 

املجلس األعىل للحسابات خالل السنة املايض.

يف مجال الرضائب 
شدد عدد من املستشارين عىل رضورة الرفع من تواصل إدارة 

الرضائب مع امللزمني واملرونة يف تعاملها معهم وكذا حذف التقادم 

يف املجال الرضيبي، ألنه يرض باملال العام، مع التنويه مبراجعة سعر 

الرضائب والنتائج االستثنائية املحصلة هذه السنة.

يف مجال تدبري الرصيد العقاري للدولة
املشاريع  متابعة  رضورة  عىل  املستشارين  من  عدد  شدد 

من  االستثامر  دعم  إطار  يف  األرايض  تفويت  من  املستفيدة 

نبهوا كذلك عىل رضورة  املخزنية، كام  طرف مديرية األمالك 

عىل  للحفاظ  املديرية  هذه  طرف  من  جديدة  أرايض  اقتناء 

رصيدها العقاري.

لكن وبشكل عام ورغم املالحظات املسجلة، فإن صورة الوزارة 

لدى السادة املستشارين إيجابية فهي يف نظرهم منفتحة عىل 

الربملان والرأي العام بصفة عامة وتشتغل مبنظور اسرتاتيجي، كام 

أنها اليوم تحتل مكانة مهمة يف املنظومة الحكومية.

تعقيب الوزارة عىل األسئلة املطروحة، تم من خالل رد خاص 

للسيد مدير الشؤون اإلدارية والعامة بالوزارة ورد عام للسيد 

الوزير عىل أن يتوصل السادة املستشارون برد كتايب مفصل.

يف إطار الرد الخاص، أشار السيد  مدير الشؤون اإلدارية والعامة، 

التقشف من أجل  انتهاج  تعني  الوزارة ال  استقرار ميزانية  أن 

التقشف، بقدر ما هو استفادة من التقنيات الجديدة يف التدبري 

باملشرتيات  املثل  ذلك  يف  معطيا  خالقة،  عمل  طرق  واعتامد 

وتدبري املوارد البرشية وتغري طريقة التفتيش الرضيبي.

لحاجيات  تلبيتها  يف  الوزارة  فإن  التدابري،  هذه  عىل  عالوة 

التسيري  شقي  يف  التداول  أسلوب  تعتمد  املختلفة،  املديريات 

واالستثامر، ويف هذا اإلطار متت تلبية حاجيات مديرية الجامرك 

السنة املاضية وحاجيات مديرية الرضائب هذه السنة. 

ومن أجل تعويض األعداد املتناقصة من أطر الوزارة، أشار السيد 

املدير إىل انتهاج مقاربة نوعية بدل املقاربة الكمية.

أكد السيد الوزير عىل إيجابية مالحظات السادة املستشارين 

وتكامل نظرتهم مع رؤية الوزارة، مركزا  باألساس عىل تغري أدوار 

الوزارة مستقبال بفعل الالمتركز والجهوية، حيث ستكون الوزارة 

الوزارية  القطاعات  ومساعدة  وتسهيل  ملواكبة  أكرث  مدعوة 

األخرى، وهو ما يستدعي من معهد التكوين أن يأخذ يف االعتبار 

التطوير الجهوي للكفاءات. 

ه السيد الوزير بكفاءة األطر العاملة يف الوزارة  ويف النهاية، نوَّ

مواجهة   من  املغرب  مكنت  التي  وجهودها  الوطنية  وبروحها 

ظرفية 2008 ثم 2009  بنوع من االرتياح.
هيئة التحرير

« AL MALIYA » يرس هيئة تحرير ملحق

تلقي إقرتاحاتكم، مالحظاتكم وكذا مشاركاتكم عىل العنوان التايل :

almaliya@daag.finances.gov.ma
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الفن موهبة قبل كل يشء : مقولة تنطبق 
السعيدي  كرمية  التشكيلية  الفنانة  عىل 

املوظفة مبديرية الرضائب.

»البداية بالنسبة يل كانت مبكرة حيث 
كنت أرسم أي يشء يصادفني ويعجبني 
املرحلة  تزدها  مل  التي  كرمية  تقول   «
الثانوية إال شغفا وولعا بالريشة والفن، 
حيث ستشهد ثانوية » النجد « مبدينة 
بتقليد  األوىل  الجادة  محاوالتها  سال، 
شخوص النصوص األدبية من املتنبي إىل 
طه حسني. والنتيجة رسوم طبق األصل 

من الرسوم األصلية.

العاملية  اللوحات  لتقليد  كرمية  انتقلت  ذلك،  بعد 
املعروفة وهو ما مكنها من اكتشاف طرق مزج األلوان 

وتقنيات الرسم كتقنية الظل والتامثل الخ.

الرسم  يف  كرمية  بدأت  العاملية،  واللوحات  األدباء  بعد 
املحطة  والجريان.  العائلة  أفراد  من  لشخوص  املبارش 
الرابعة من التشكل الفني للرسامة كرمية، متيزت بالتطرق 
باستعامل  التعبريية  واللوحات  الطبيعية  للمواضيع 
الصباغة املائية ثم الصباغة الزيتية التي فتحت لها أبواب 

املعارض عىل الصعيد الوطني. 

باملواقف  حقيقي  إحساس  هو  لكرمية  بالنسبة  الرسم 
اإلنسانية والحياة اليومية، ومن ثم تطرقها يف لوحاتها 

ملواضيع الهجرة الرسية، الروتني، األم الخ.

وإمنا  فقط،  مواضيعها  يتأىت من طبيعة  ال  كرمية  متيز 
أيضا من حرصها عىل تبسيط أفكارها وجعل لوحاتها 
أستطيع  ال  أنني  يعني  ال  »وهذا  الفهم،  عىل  سهلة 
التواصل  يف  الرغبة  هو  بل  غامضة،  لوحة  إنجاز 

املجتمع«  رشائح  أوسع  إىل  طرحه  أود  ما  وإيصال 
كرمية.   تضيف 

تنوع  هو  املبدعة  الرسامة  هذه  ميزات  أهم  وتظل 
مواضيع لوحاتها التي ناهزت 49 لوحة،  شاركت بها يف 
أكرث من 10 معارض انطالقا من معرضها األول بوزارة 
الثقافة سنة 1984، ثم معرض املركز الثقايف املرصي سنة 
السوفيايت 1990 ومعرض أحمد  الثقايف  1989، واملركز 

الرشقاوي بالرباط سنة 1993.

يف سنوات األلفني ومع انفتاح القطاع العمومي، ستلج 
ستقوم  العمومية، حيث  باإلدارات  العرض  باب  كرمية 
ثم  والتدبري  اإليداع  بصندوق  مبعرض   2003 مارس  يف 
معرض آخر باملديرية العامة للرضائب يف فرباير 2006 
مارس  يف  واملالية  االقتصاد  بوزارة  الجامعي  واملعرض 
من نفس السنة. وأخريا مشاركتها يف املعرض الجامعي 

باملركز الثقايف أكدال. 

التجارب جعلت رسوم كرمية مادة لعدة صحف  هذه 
 Voix du«و  »le Matin«منها »العلم« و»سيديت« و

Maroc« الخ.  

كرمية السعيدي : عطاء مستمر يف مجال الرسم




