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متهيـــد

تعترب سنة 2015، سنة استكامل البناء السيايس واملؤسسايت لبالدنا، حيث ستعرف إقرار القوانني 
القضاء،  إصالح  رأسها  وعىل  الكربى  واإلصالحات  الدستورية  باملؤسسات  املتعلقة  التنظيمية 
وخاصة منها إقامة املجلس األعىل للسلطة القضائية وإقرار النظام األسايس للقضاة، وهي سنة 

حاسمة يف املسار السيايس لبالدنا، بالنظر لالستحقاقات التي تتضمنها.

التي  عىل الصعيد االقتصادي، ستشكل سنة 2015 فرصة لتوطيد املكاسب االقتصادية واملالية 
تم تحقيقها سنة 2014، حيث انتقل عجز امليزانية من 7% من الناتج الداخيل الخام سنة 2012 
إىل 5.2% سنة 2013، ومن املتوقع أن يبلغ 4.9% متم سنة 2014 بفضل مجموعة من إجراءات 

التتبع واليقظة يف مجال املالية العمومية عىل أن يصل إىل 4.3% سنة 2015.

فيام يتعلق بالتوازنات الخارجية، سجل العجز التجاري للسلع انخفاضا بلغ نسبة 3.4% نهاية 
شهر غشت 2014، لتصل نسبة تغطية الصادرات للواردات إىل 50.3% بدل 47.6% مقارنة مع 
نفس الفرتة من السنة املاضية، كام سجلت مداخيل األسفار ارتفاعا قدر ب 3.3% لتبلغ 40.1 
مليار درهم عند نهاية شهر غشت من سنة 2014، وهو ما مكن من تحسني وبشكل ملحوظ 
لالحتياطات الصافية من العملة الصعبة لتبلغ 175.6 مليار درهم، أي ما يغطي 4 أشهر و28 

يوما من الواردات .

غري أن سنة 2015، وهذا هو املهم، ستشكل حسب السيد محمد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية، 
التنموي املغريب . فاملغرب وعىل غرار مجموعة من الدول، اختار  منعطفا حاسام يف النموذج 
انتهاج سياسات اقتصادية توسعية مبنية عىل الطلب الداخيل )االستثامر/ االستهالك(. صحيح أن 
هذه املقاربة قد أبانت عىل وجاهتها ونجاعتها يف مواجهة أثار األزمة التي عرفها العامل، حيث 
انتقل تشكل رأسامل الثابت الخام يف الفرتة 2000-2013 إىل 5.3% مقابل 3.8% خالل عرشية 
التسعينات، كام مكنت من تنويع مصادر النمو. لكن االنتقال إىل معدالت منو أكرب واالستجابة 
للطلب الداخيل يحتامن اليوم االنتقال إىل منوذج مبني عىل العرض والرتكيز عىل االنتاج ودعم 

السلسالت االنتاجية .

التوجه من  لهذا  العملية واملالية  الرتجمة  بداية  الصعيد يشكل قانون مالية 2015  وعىل هذا 
تهم  التي  تلك  أو  الصناعي  الترسيع  مخطط  دعم  تهم  والتي  يقرتحها  التي  اإلجراءات  خالل 

املقاولة الصغرى واملتوسطة وتحسني مناخ األعامل وتشجيع االستثامر الخاص....الخ.

مجلة »املالية« تسلط الضوء عىل محتويات هذا القانون وتقرب القارئ من مضامينه من خالل 
امللف الذي تقرتحه والقراءة يف التقارير املصاحبة له. وهي تقوم بهذه املهمة اإلعالمية، تحاول 
من جهة تنويع زوايا النظر وعرض وجهات النظر املختلفة حول هذا املرشوع )أغلبية ومعارضة( 

من جهة ثانية.
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قانون مالية 2015: التوجهات الكربى

الوطني  االقتصاد  يف  الثقة  تعزيز  االساسية  أولوياته  من ضمن   2015 لسنة  املالية  قانون  وضع 

وتحسني تنافسيته ودعم االستثامر واملقاوالت وترسيع تنزيل الدستور واالصالحات الهيكلية الكربى 

التشغيل و كذا مواصلة  التامسك االجتامعي واملجايل وإنعاش  الجهوية املتقدمة ودعم  وتفعيل 

املجهودات الستعادة التوازنات املاكرو اقتصادية تدريجيا

من  املنبثقة  األولويات   2015 لسنة  املالية  قانون  يجسد 
الحكومي.  الربنامج  كذا  و  السامية  امللكية  التوجيهات 
وتستند هذه األولويات عىل أربع محاور وهي تعزيز الثقة 
االستثامر  ودعم  تنافسيته  وتحسني  الوطني  االقتصاد  يف 
واملقاوالت ثم ترسيع تنزيل الدستور واإلصالحات الهيكلية 
دعم  ثالث،  وكمحور  املتقذمة  الجهوية  وتفعيل  الكربى 
وأخريا  التشغيل  وإنعاش  واملجايل  االجتامعي  التامسك 

مواصلة املجهودات الستعادة التوازنات املاكرو اقتصادية.

وحت�سني  الوطني  االقت�ساد  يف  الثقة  تعزيز 
تناف�سيته ودعم اال�ستثمار واملقاولة

يشكل تعزيز الثقة يف االقتصاد الوطني وتحسني تنافسيته 
بالنسبة  قصوى  أولوية  ودوليا،  وطنيا  الفاعلني  كافة  لدى 
للحكومة، وذلك ألهميتها األساسية يف تعزيز صورة البالد 
سياسيا  مضطرب  وإقليمي  دويل  محيط  وسط  وجاذبيتها 

واقتصاديا واجتامعيا.

ولهذا، وضع قانون املالية لسنة 2015 من ضمن أولوياته 
بالدنا  دور  وتعزيز  االستثامر  وإنعاش  الثقة  هذه  تعزيز 

كقطب جهوي لالستثامر واالنتاج واملبادالت.

ويف هذا السياق، ستتم مواصلة مجهود االستثامر العمومي 
مع استخدام فعال للموارد املتاحة لتحكم أفضل يف عجز 
العام  القطاعني  بني  الرشاكة  إطار  يف  وذلك  امليزانية، 
تأهيل  لدعم  املنتج  االستثامر  عىل  الرتكيز  مع  والخاص، 

البنيات التحتية والتجهيزات الكربى.

دعم  أجل  من  مجهوداتها  أيضا  الحكومة  وستواصل 
املخططات القطاعية وتوفري رشوط التكامل بينها واعتامد 
توظيف  عند  النجاعة  تحري  و  والتقويم  املتابعة  آليات 
مبخطط  يتعلق  فيام  وخاصة  لها،  املرصودة  االعتامدات 

»رؤية  و  الصناعي«  »اإلقالع  ومخطط  األخرض«  »املغرب 
2020 للسياحة« و »مخطط هاليوتيس« و »االسرتاتيجية 
الوطنية للوجستيك«، وتثمني منتوجات الصناعة التقليدية. 
كام سيأخذ تفعيل هذه املخططات بعني االعتبار التوزيع 
املتوازن للمشاريع االستثامرية، مام سيمكن من  الجهوي 
انبثاق أقطاب جهوية تنافسية تساهم يف تطوير الجهات 

وإدماجها يف االقتصاد الوطني.

ويف نفس السياق، سيتم إعطاء أهمية خاصة السرتاتيجية 
الصناعي،  اإلقالع  أجل  من  الصناعية  التنمية  ترسيع 
يف  الصناعي  القطاع  مساهمة  من  الرفع  بهدف  وذلك 
وخلق   %23 إىل   %14 من  لينتقل  الخام  الداخيل  الناتج 
500.000 منصب شغل يف أفق 2020. ولذلك، سيتم دمج 
لدعم  الوطني  »الصندوق  و  االستثامر«  إنعاش  »صندوق 
التنمية  »صندوق  وهو  واحد  صندوق  يف  االستثامرات« 
تبني مقاربة جديدة  الصناعية واالستثامرات«، كام سيتم 
املقاوالت  دعم  بغرض  وذلك  العقاري،  الوعاء  لتعبئة 
موجه  عرض  وذات  عالية  مضافة  قيمة  ذات  والقطاعات 

للتصدير والتي توفر فرصا للشغل.

تثمني  عىل  الحكومة  إجراءات  سرتكز  ذلك،  عىل  وعالوة 
توطيد  أجل  من  بالدنا،  تعيشهام  اللذان  والثقة  االستقرار 
اإلجراءات  هذه  وتهم  االقتصادية.  الديبلوماسية  أسس 
التموقع كقاطرة يف العالقات جنوب- جنوب عىل املستوى 
مع  املتميزة  الرشاكة  خاصة  والعريب،  واملغاريب  اإلفريقي 
مع  تفعيل رشاكات  الخليجي، وكذا  التعاون  دول مجلس 
الحر  التبادل  باتفاقيات  يتعلق  ما  وخاصة  الشامل  دول 
إضافة  األمريكية،  املتحدة  والواليات  األورويب  االتحاد  مع 
إىل تعزيز االنفتاح عىل القوى االقتصادية الصاعدة، وعىل 

رأسها روسيا والصني.
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باإلضافة إىل ذلك، سيتم توجيه جهود الحكومة إىل تحفيز 
االقتصادية  الدورة  يف  االندماج  عىل  املنظم  غري  القطاع 
والتملص  الغش  ومحاربة  الجبائية  املراقبة  وتشديد 
وضامن  املستهلك  حامية  أجل  من  وذلك  الرضيبيني، 
املنافسة الرشيفة بني الفاعلني االقتصاديني وحامية النسيج 

االقتصادي الوطني.

املقاوالت  السيام  املقاوالت،  دعم  مواصلة  ستتم  كام 
الصغرى واملتوسطة، من خالل مواصلة إرجاع دين الرضيبة 
أداء  وترسيع  املصدم،  عن  الناجم  املضافة  القيمة  عىل 
املتأخرات املرتاكمة عىل املؤسسات واملقاوالت العمومية، 
وتقليص آجال التسديد املتعلقة بالصفقات العمومية، مع 
الحرص عىل إعطاء األولوية للعروض الوطنية يف الصفقات 
العمومية وتفعيل استفادة املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
من حصة 20% من مبلغ الصفقات العمومية. كام ستبذل 
من  للتصدير  القابل  العرض  تطوير  أجل  من  مجهودات 
اتفاقيات  من  لالستفادة  املصدرة  املقاوالت  دعم  خالل 

الرشاكة االسرتاتيجية والتبادل الحر. 

لتحسني  مجهوداتها  الحكومة  ستواصل  ذلك،  إىل  وإضافة 
مناخ األعامل وتشجيع االستثامر الخاص عرب مجموعة من 
املشاريع  وترسيع  االستثامر  ميثاق  وضع  تهم  اإلجراءات 
اللجان  إطار  يف  واملقرتحة  األولوية  ذات  االستثامرية 
املساطر  وتبسيط  تنفيذها  ومتابعة  لالستثامر،  الوزارية 
املتعلقة بها. وعىل املستوى الجبايئ، سيتم الرفع من مدة 
وعند  الداخلية  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  من  اإلعفاء 
 36 إىل   24 من  االستثامر،  سلع  القتناء  بالنسبة  االسترياد 
تم  التي  للرشكات  بالنسبة  االستثامر  عتبة  وخفض  شهرا، 
خلقها حديثا و التي  تستفيد من اإلعفاء من الرضيبة عىل 
إىل  مليون درهم  االسترياد، من 200  املضافة عند  القيمة 

100 مليون درهم. 

ت�سريع تنزيل الد�ستور واالإ�سالحات الهيكلية 
الكربى وتفعيل اجلهوية املتقدمة

عىل  وجاذبيته  الوطني  االقتصاد  يف  الثقة  تعزيز  يرتكز 
ترسيع تنزيل الدستور وبناء املؤسسات الدستورية وتفعيل 
اإلصالحات الهيكلية. ولذلك، ستتواصل إجراءات الحكومة 
بالقوانني  املتعلقة  الترشيعية  النصوص  ترسانة  الستكامل 
النصوص  عىل  املصادقة  وترسيع  اإلنجاز،  قيد  التنظيمية 

قيد الدراسة، والدفع قدما بعجلة اإلصالحات الهيكلية.

الجهوية املوسعة

األساسية  األولويات  أحد  املتقدمة  الجهوية  تفعيل  ظل 
ستواصل  لذلك،  و  امللكية.  للتوجيهات  وفقا  للحكومة 
الحكومة مجهوداتها لوضع اإلطار املؤسسايت الذي سيمكن 
مع  بالتعاون  ذلك  و  الجهوية  للتنمية  منوذج  انبثاق  من 
كل الفاعلني السياسيني و االقتصاديني و االجتامعيني. كام 
الالمتركز  مرشوع  تفعيل  عىل  الحكومة  إجراءات  سرتتكز 

اإلداري الذي سيواكب ورشة الجهوية املتقدمة.

إصالح القضاء 

عنه  متخض  الذي  امليثاق  تنزيل  إىل  األولوية  ستعطى 
الحوار الوطني حول إصالح العدالة وفق ما تم تصميمه يف 
املخطط اإلجرايئ الذي تم وضعه والذي يهدف إىل تعزيز 
واالرتقاء  املعياري  إطاره  وتطوير  القضاء  استقالل  ضامن 
بنجاعته وإرساء مساطر تخليق منظومة العدالة وتحسني 

بنياتها وتنمية مواردها البرشية.

إصالح نظام التقاعد

التقاعد  أنظمة  إصالح  تنزيل  سيتم  اإلطار،  هذا  يف 
االقتصاديني  الرشكاء  مجموع  مع  تشاركية  مقاربة  وفق 
لهذا  املعدة  الوطنية  اللجنة  إطار  واالجتامعيني، وذلك يف 
الغرض. و يهدف هذا اإلصالح اىل الحفاظ عىل التوازن املايل 

لهذه األنظمة مبا يضمن دميومتها عىل املدى الطويل.

إصالح نظام املقاصة

أولوياته مواصلة  لسنة 2015 من بني  املالية  قانون  اتخذ 
إصالح منظومة الدعم، وذلك بهدف التوفيق بني الحفاظ 
جهة،  من  واالجتامعية  اقتصادية  املاكرو  التوازنات  عىل 
وتطوير حكامة هذه املنظومة ملزيد من الشفافية والفعالية 
ويف  أخرى.  جهة  من  واالجتامعية  االقتصادية  والعدالة 
هذا اإلطار، ستتم مواصلة تطبيق نظام املقايسة بالنسبة 
وكذا  الجيدة  الحكامة  معايري  ضامن  مع  النفطية  للمواد 
تفعيل مقتضيات العقد الربنامج املربم مع املكتب الوطني 
للكهرباء واملاء الصالح للرشب، وذلك مبواصلة دعم الفيول 
اتخاذ  سيتم  ذلك،  مع  وباملوازاة  الكهرباء.  إلنتاج  املوجه 
تدابري لدعم وتشجيع استعامل الطاقة الشمسية يف القطاع 

الفالحي.
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اإلصالح الرضيبي 

ستتم مواصلة إصالح النظام الجبايئ يف إطار مرشوع قانون 
املالية لسنة 2015 بهدف تفعيل توصيات املناظرة الوطنية 
حول الجبايات لسنة 2013. ويتعلق األمر خصوصا بتدابري 
املهيكل  غري  القطاع  وإدماج  الرضيبي  الوعاء  توسيع 
النفقات  وترشيد  الرضيبيني  والتملص  الغش  ومحاربة 
الرضيبية مع اإلبقاء عىل بعض اإلعفاءات من الرضيبة عىل 
كام  واالجتامعي.  االقتصادي  الطابع  ذات  املضافة  القيمة 
ستتم مواصلة إصالح الرضيبة عىل القيمة املضافة يف أفق 
اإلقرار التدريجي لنسبتني ومواصلة تعميم إرجاع دين هذه 
الرضيبة وتوحيد الرضيبة عىل القيمة املضافة املطبقة عىل 

املواد الفالحية الداخلية وعند االسترياد.

وبالنسبة للرضيبة عىل الدخل، يقرتح متكني امللزمني الذين 
الربح  نظام  من  مستثناة  أنشطة  أو  حرة  مهنا  يزاولون 

الجزايف من مزاولة انشطتهم يف إطار نظام املقاول الذايت.

إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية

ستتم  املالية،  لقانون  التنظيمي  القانون  إصالح  إطار  يف 
بالربمجة  املتعلقة  ملقتضياته  التدريجي  التنزيل  مواصلة 
االستجابة  أجل  من  األداء  وبنجاعة  السنوات  املتعددة 
ملتطلبات التدبري امليزانايت الجيد. كام سيتم إدراج خمس 
قطاعات وزارية جديدة يف املرحلة التجريبية الثانية برسم 
الوزارية  القطاعات  غرار  عىل   2015 لسنة  املالية  قانون 
األربعة برسم سنة 2014، وذلك يف أفق تعميم ذلك عىل 

جميع الوزارات. 

حكامة املؤسسات العمومية

واملنشآت  املؤسسات  حكامة  تحسني  مواصلة  ستتم 
العمومية ومردودية املحفظة العمومية، وذلك عرب إصالح 
عىل  املرتكز  التدبري  آليات  وتعميم  املالية  املراقبة  نظام 

نجاعة األداء.

دعم التما�سك االجتماعي وتقلي�ص الفوارق 
االجتماعية واملجالية واإنعا�ص الت�سغيل

إىل وضع منوذج سوسيو   2015 لسنة  املالية  قانون  يرمي 
تضامنية  اجتامعية  سياسة  عىل  ينبني  للتنمية  اقتصادي 
بتفعيل  وذلك  النمو،  لثامر  العادل  التوزيع  من  متكن 

اآلليات الكفيلة باندماج السياسات االجتامعية وتوجيهها 
نحو إدماج كافة فئات املجتمع يف الدينامية االقتصادية.

وبرامج  لسياسات  األولوية  ستعطى  املنطلق،  هذا  ومن 
الوزارية  القطاعات  أن  حيث  والهشاشة،  الفقر  مكافحة 
مطالبة  البرشية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  وبرامج  املعنية 
تظافر  عرب  املعوزة  الفئات  عيش  ظروف  بتحسني 
باملناطق  خاصة  ومتكامل  متناسق  إطار  يف  املجهودات 

القروية والجبلية.

إنعاش  عىل  الدولة  مجهودات  سرتكز  ذلك،  إىل  إضافة 
للتشغيل  وطنية  اسرتاتيجية  إطالق  خالل  من  التشغيل 
ملتطلبات  تستجيب  كفؤة  برشية  موارد  توفري  بهدف 
العرض، وذلك من خالل التكوين والرفع من نجاعة برامج 

إنعاش التشغيل.

تكثيف  عىل  الحكومة  ستعمل  أخرى،  ناحية  ومن 
يتعلق  فيام  املواطنني  احتياجات  لتلبية  املجهودات 
موارد  استدامة  خالل  من  وذلك  االجتامعية،  بالخدمات 
املعوزة،  الفئات  الستهداف  االجتامعي  التامسك  صندوق 
»تيسري«  وبرنامج  الطبية  املساعدة  نظام  إطار  يف  وذلك 
واملبادرة امللكية »مليون محفظة« والدعم املبارش لألرامل 

يف وضعية هشاشة. 

التي  للسياسات االجتامعية  أيضا أهمية خاصة  وستعطى 
وفق  والفتيات،  النساء  عيش  ظروف  تحسني  إىل  تهدف 
الربنامج الحكومي من أجل املساواة، مع ضامن حقوقهن 
االجتامعية واالقتصادية وكذا الولوج إىل مناصب املسؤولية. 
النساء  ضد  العنف  ملحاربة  خاص  اهتامم  سيعطى  كام 

والتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف.

الرتاب  إعداد  سياسة  مراجعة  ستتم  السكن،  مجال  ويف 
الوطني مع تظافر الجهود لتسهيل الولوج إىل السكن الالئق، 
االجتامعية،  للفئات  املوجه  للسكن  خاصة  أهمية  وإيالء 
والسكن  الصفيح  القضاء عىل مدن  برامج  تنفيذ  وترسيع 

اآليل للسقوط.

للشباب وضامن  ومن منظور آخر، ستعطى عناية خاصة 
انخراطهم يف املسرية التنموية للبالد، من خالل تقوية شبكة 
لجمعيات  املايل  والدعم  بالشباب  تعنى  التي  املؤسسات 

الشباب.
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كام سيوجه اهتامم خاص ملغاربة العامل من خالل الحفاظ 
مع  واالجتامعية،  االقتصادية  ومصالحهم  حقوقهم  عىل 
تبسيط املساطر لفائدة مشاريعهم االستثامرية. كام سيتم 
تفعيل سياسة الهجرة مبا ينسجم مع روح الدستور الجديد 

واالتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب.

موا�سلة املجهودات ال�ستعادة التوازنات 
املاكرو اقت�سادية تدريجيا

تعد استعادة التوازنات املاكرواقتصادية من االهتاممات التي 
وضعتها الحكومة يف صلب أولويات قانون املالية لسنة 2015، 
وذلك بهدف تحقيق اإلقالع االقتصادي واالجتامعي املنشود.

التدابري  بتفعيل  االلتزام  سيواصل  املرشوع  فإن  ولهذا، 
خالل  من  الخارجية  املوجودات  استقرار  لدعم  الرامية 
املقاوالت  التصدير ودعم  املوجهة إلنعاش  اآلليات  تقوية 
الصادرات،  تنمية  عقود  برنامج  إطار  يف  خاصة  املصدرة، 
التمويل والولوج  التدابري املواكبة عىل مستوى  إضافة إىل 
إىل األسواق الخارجية، خاصة العربية واإلفريقية منها. كام 
التمويالت  تعبئة  إىل  الرامية  املجهودات  مواصلة  ستتم 

الخارجية ومحاربة التهريب والغش عند الترصيح.

ويف إطار مواصلة مجهودات اليقظة والتتبع لتوازن املالية 
العمومية بهدف التحكم يف عجز امليزانية، تنص توجهات 
برتشيد  الكفيلة  التدابري  تعزيز  رضورة  عىل  الحكومة 

النفقات، وذلك  من خالل:

املاء  باستهالك  املتعلقة  التسيري  نفقات  عقلنة  مواصلة   •
والكهرباء وحظرية السيارات والبنايات اإلدارية ومصاريف 

بني  املتاحة  املوارد  تجميع  أجل  ومن  بالخارج.  املهام 
القطاعات الوزارية، سيتم تفعيل آليات االقتناء املشرتك 

كام اقرتحها املرسوم الجديد للصفقات العمومية.

اآلمرين  تدبري  بقدرة  وربطها  االستثامر  نفقات  ترشيد   •

بالرصف وبتحقيق النتائج، حيث ستتم برمجة اعتامدات 
االستثامر عىل أساس التقييم املوضوعي ملعدل اإلنجاز، 
واألهداف  بكلفتها  مرفقة  واملشاريع  الربامج  وتقديم 
املتعلقة  النفقات  املتوخاة منها وآجال إنجازها وترشيد 
ميزانية  يف  التسيري  نفقات  إدراج  عدم  مع  بالدراسات 
االستثامر. كام يجب االلتزام بترسيع وترية إنجاز نفقات 
االقتصاد  بوزارة  املختصة  املصالح  بتعاون مع  االستثامر 
واملالية، مع إعطاء األولوية، من جهة، لتصفية االعتامدات 
التي توجد يف طور اإلنجاز،  املرحلة املرتبطة باملشاريع 
موقعة  اتفاقيات  موضوع  للمشاريع  أخرى،  جهة  ومن 
مقتضيات مرشوع  تفعيل  أفق  يف  وذلك  ودوليا،  وطنيا 
القانون التنظيمي لقانون املالية املتعلقة بتحديد سقف 

لالعتامدات املرحلة.

املالية  املناصب  ترشيد  خالل  من  األجور  كتلة  ضبط   •

واملالية  االقتصاد  وزارة  بني  دقيق  بتنسيق  وبرمجتها 
اعتامدات  تقييد  أفق  يف  وذلك  الوزارية،  والقطاعات 
هذه النفقات وفقا ملقتضيات مرشوع القانون التنظيمي 
نفقات  برمجة  بعدم  التقيد  سيتم  كام  املالية.  لقانون 
بصورة  املسرية  الدولة  مرافق  ميزانيات  يف  املوظفني 

مستقلة.

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية
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قانون املالية 2015 باالأرقام
املوارد

يصل املبلغ اإلجاميل للموارد لسنة 2015 إىل حوايل 000 471 723 347 درھم مقابل  000 260 177 335  درھم لسنة 2014، 

أي بزيادة قدرھا 3,74% موزعة عىل امليزانية العامة ) 000 625 101 268 درهم ( ومرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 
)000 422 002 3 درهم ( والحسابات الخصوصية للخزينة ) 000 424 619 76 درهم (

و تتوزع بنية مداخيل امليزانية العامة لسنة  2015 حسب أھم األصناف كالتايل:

بيان املوارد

  مباليري الدرهم
مرشوع قانون املالية 

لسنة 2015
قانون املالية 
لسنة 2014

التغريات

2,19%33 ,268,10262موارد امليزانية العامة

5,94%81,7577,16الرضائب املبارشة والرسوم املامثلة، مبا فيها :

7,73%42,7839,71     • الرضيبة عىل الرشكات
3,99%36,5435,13     • الرضيبة عىل الدخل

0,26%80,8480,63الرضائب غري املبارشة، مبا فيها :

2,65-%22,3923,00     • الرضيبة عىل القيمة املضافة يف الداخل

1,13-%33,8034,19     • الرضيبة عىل القيمة املضافة عند االسترياد

5,35%14,3513,62        • الرسم عىل املنتجات الطاقية

5,84-%7,257,70الرسوم الجمركية

1,47%14,8714,66رسوم التسجيل والتمرب

2,84%67,9866,11موارد اإلقرتاضات والهبات و الوصايا

حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت 

واملساهامت املالية للدولة
9,5110,84%-12,21

16,24%5,524,75موارد مختلفة
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و بھذا تحتل الرضائب املبارشة املرتبة األوىل يف موارد ميزانية الدولة )30,58%( تليھا الرضائب غري املبارشة )30,24%(، ثم 
موارد القروض و الھبات )25,43%(، ثم رسوم التسجيل ) 5,56%(، ثم عائدات مؤسسات االحتكار )3,56%(، ثم الرسوم 

الجمركية )%2,71(.

النفقات

يقدر املبلغ اإلجاميل للتحمالت بحوايل 000 179 118 383 درھم 
لسنة  2015، مقابل 000 285 201 367 درھم لسنة 2014، بزيادة 

قدرھا 4,33% تتوزع بني :

امليزانية العامة 000 949 902 316 درهم  

و مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة ب 000 422 002 3 درهم 

و الحسابات الخصوصية للخزينة ب 000 808 212 63 درهم

وتبني ھذه األرقام  فائضا يف التحمالت باملقارنة مع املوارد يقدر   
ب 000 708 394 35 درھم مقابل 000 025 024 32 درهم لسنة 2014 ،أي  بزيادة قدرھا %10,53  .

نفقات الدين العمومي

تبلغ االعتامدات املسجلة برسم خدمة الدين العمومي والتي تشمل تسديد أصل الدين وتسوية الفوائد والعموالت  000 
737 049 68 درھم مقابل 000 929 312 57 درهم برسم سنة  2014 ، أي بزيادة قدرھا 000 808 736 10 درھم أو 

.%18,73

و تبلغ التحمالت الخاصة بالدين الخارجي إجامال 000 876 184 8 درھم أي بزيادة قدرھا 6,77% باملقارنة مع سنة 2014. 
و تصل التحمالت الخاصة بالدين الداخيل إجامال 000 861 864 59 درھم أي بزيادة قدرھا %20,58. 

نفقات الدولة )مباليري الدراهم(
مرشوع قانون املالية 

لسنة 2015
قانون املالية 
لسنة 2014

التغريات

4,33%383,11367,20نفقات امليزانية العامة

2,3%194,76199,35نفقات التسيري للميزانية العامة

1,74%105,50103,70• نفقات املوظفني

8,62%33,6230,95• نفقات املعدات والنفقات املختلفة 

15,16-%52,6262,02• التحمالت املشرتكة

نفقات تسديد أصل الدين وتسوية الفوائد 
والعموالت

68,0457,31%18,73

2,91-%3,003,09نفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة

9,29%54,149,5نفقات اإلستثامر للميزانية العامة

9,09%63,2157,94نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة 

املصدر: مديرية امليزانية
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واالجتماعية  االقت�سادية  للتنمية  اأ�سا�سية  رافعة  العمومي،  اال�ستثمار 

والرتابية.

إن الحكومة عازمة خالل سنة 2015 عىل مواصلة الجھود املبذولة خالل السنوات األخرية واملتجلية 

يف توطيد االستثامر العمومي وتعزيز الحكامة القانونية واملؤسساتية لزيادة ثقة الفاعلني الوطنيني 

والدوليني يف االقتصاد الوطني وتحسني قدراته التنافسية .

تعزيز اال�ستثمار العمومي

من املرتقب أن يصل املجھود االستثامري اإلجاميل يف القطاع 

العام مبختلف مكوناته خالل سنة 2015 إىل 189 مليار درھم 

الخصوصية  والحسابات  للدولة،  العامة  امليزانية  عىل  موزعة 

تحييد  مع  مستقلة  بصورة  املسرية  الدولة  ومصالح  للخزينة 

مبلغ التحويالت من امليزانية العامة اىل املؤسسات و املقاوالت 

الدولة  ومصالح  للخزينة  الخصوصية  والحسابات  العمومية 

املؤسسات  و  درھم(  مليار   69,89( مستقلة  بصورة  املسرية 

الرتابية  الجامعات  و  مليار درھم(  العمومية)115  واملقاوالت 

)13 مليار درھم(.

تنفيذ  مواصلة  من  العمومي  االستثامر  تحسني  وسيمكن 

الرتكيز  سيتم  كام  التحتية.  بالبنية  املتعلقة  الكربى  األوراش 

التوطني  فيام يخص  التوازن  تنفيذ وضامن  وترية  عىل ترسيع 

الجهوي ملشاريع االستثامر، وذلك من أجل تحسني مساهمة 

يف  وإدماجها  الجهات  مستوى   من  الرفع  يف  املشاريع  هذه 

االقتصاد الوطني.

التحتية  للبنيات  الكربى  االأورا�ص  موا�سلة 

وتنمية النقل

البنية التحتية للطرق والطرق السيارة

سنة  خالل  الحكومة،  ستواصل  السيارة  بالطرق  يتعلق  فيام 

السيارة  الطرق  لشبكة  األول  الوطني  املخطط  إنجاز   ،2015

عىل طول 1.800 كلم. ومع افتتاح املقطع الرابط بني خريبكة 

وبني مالل عىل طول 95 كلم، يتوفر املغرب اليوم عىل 1.511 

ويتواصل  السري  أمام حركة  مفتوحة  السيارة  الطرق  من  كلم 

إنجاز 261 كلم من الطرق السيارة.

كام ستتواصل األشغال خالل سنة 2015 عىل مستوى مقطع 

الجديدة‐آسفي عىل طول 143 كلم ومقطع برشيد- خريبكة 

عىل  الرباط  ملدينة  الخارجي  املدار  وكدا  كلم   77 طول  عىل 

طول 41 كلم.

وموازاة مع تطور قطاع الطرق السيارة، تعترب املشاريع الطرقية 

رافعة أساسية للتنمية اإلقتصادية واإلجتامعية عرب املساھمة 

يف الرفع من املبادالت التجارية والثقافية والسياحية بني جھات 

اململكة. كام تعد املشاريع الطرقية مشاريع بنيوية ذات قيمة 

الجهوية  االقتصادية  األقطاب  ربط  من  متكن  عالية  مضافة 

للمملكة فيام بينھا. وقد أنجزت الحكومة دراسة مكنت من 

سيتم  التي  االسرتاتيجية  يحدد  الذي  الطرق«  »مخطط  بلورة 

اتباعھا يف املجال الطرقي يف أفق سنة 2035، يرتكز عىل تنمية 

الطرق  وتنمية  الخدمة،  من  عال  مستوى  ذات  شبكة طرقية 

الرسيعة، وتحديث وصيانة الشبكة الطرقية ألجل املساھمة يف 

التنمية االقتصادية واالجتامعية للمملكة، باإلضافة إىل انسجام 

وتحديث املحاور األساسية للشبكة الطرقية.

و فيام يخص الطرق الرسيعة ، فقد متيزت سنة 2014 بانجاز 

88 كلم موزعة عىل الرتاب الوطني .أما سنة 2015، فستتميز 

تازة-  الرسيعة  الطرق  بإنجاز  املتعلقة  األشغال  مبواصلة 
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الكبري وقنطرة واد  الحسيمة وأحفري-سلوان والعرائش-القرص 

ماسة- تيزنيت. كام ستتم برمجة انطالقة أشغال تثنية الطريق 

الصناعية  واملحطة  القنيطرة-  بني  الرابطة   4 رقم  الوطنية 

املندمجة وكذا تھيئة الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بني كل 

من مراكش وورزازات وزاكورة وملحاميد.

وبالنسبة لصيانة وتكييف الشبكة الطرقية  ، فقد عرفت سنة 

2014 تقوية ما يقارب 1.000 كلم وتوسيع 630 كلم وإصالح 

سنة  خالل  الحكومة  وتعتزم  فنية.  منشأة   40 بناء  إعادة  أو 

من  يقرب  ما  صيانة  عرب  املجھودات  ھذه  مواصلة   ،2015

2.230 كلم من الطرق منھا 1.130 كلم من التكسية و 600 

كلم من التقوية و 500 كلم من التوسيع.

البنيات التحتية للموانئ

بعد اإلنجازات الكبرية التي عرفھا املغرب يف قطاع املوانئ، وال 

سيام إصالح املوانئ وتطوير البنية التحتية ونجاح ميناء طنجة 

بالدنا  اعتمدت  واإلقليمي،  الدويل  املستوى  عىل  املتوسطي 

اسرتاتيجية مينائية وطنية جديدة يف أفق 2030 .

و تھدف ھذه االسرتاتيجية الوطنية باألساس إىل تحسني القدرة 

التھيئة  يف  املشاركة   و  اللوجستيكية،  للسلسلة  التنافسية 

القطاعية  اإلسرتاتيجيات  مواكبة  و  الجھوية،  والتنمية  الرتابية 

الفرص  من  االستفادة  عن  فضال  اإلقتصادية  والديناميات 

الجيوسرتاتيجية التي ستتوفر لبالدنا يف املستقبل.

الجديد  امليناء  إنجاز  أشغال  متابعة  قد عرفت سنة 2014  و 

ميناء  توسيع  أشغال  وانطالق  طرفاية.  ميناء  وتوسيع  بآسفي 

الجبھة. و سوف تعرف سنة 2015 استمرار األشغال يف موانئ 

آسفي وطرفاية، و الجبھة كام سيتم الرشوع يف أشغال ميناء 

للصيد  جديد  ميناء  بناء  أشغال  وبدء  للدارالبيضاء  الصيد 

باملھرييز.

البنيات التحتية املائية

املغرب  بذل   ، للامء  الوطنية  اإلسرتاتيجية  تفعيل  إطار  يف 

مجھودات مھمة  يف مجال تعبئة املوارد املائية بھدف تأمني 

وبفضل  املياه.  نقص  وتفادي  للرشب  الصالح  باملاء  التزود 

حاليا  بالدنا  تتوفر  السطحية  املياه  لتعبئة  املبذولة  الجھود 

عىل 135 سدا كبريا وأكرث من 100 سد صغري ومتوسط بطاقة 

استيعابية إجاملية تفوق 17,5 مليار مرت مكعب.

وتجدر اإلشارة إىل أن سنة 2014 متيزت بإمتام أشغال بناء سد 

الراشيدية وسد موالي  بإقليم  نيفر  متكيت عىل وادي أسيف 

بوشتة عىل وادي موالي بوشتة بإقليم تطوان. وستعرف سنة 

2015 ، مواصلة أشغال بناء سد مرتيل، و سد ولجة السلطان، 

و سد سيدي عبد لله، و سد خروب، و سد قدوسة، و سد تركا 

أومادي، و سد تيداس و مركب مدز-عني تيمدرين-أزغار.

البنيات التحتية للمطارات

تحقيق  إىل  الجوي  القطاع  يف  الحكومة  اسرتاتيجية  تھدف 

الدويل.  الجوي  النقل  تطوير  ملواكبة  املطلوبة  االستثامرات 

ولتحقيق ھذه الغاية، متيزت سنة 2014 بتدشني جاللة امللك 

بالعواصم  املنطقة  ربط  من  سيمكن  الذي  مالل  بني  ملطار 

عىل  متتد  جديدة  جوية  مبحطة  تزويده  تم  حيث  األوروبية، 

 150.000 تبلغ  استيعابية  بطاقة  مربع  مرت   1.500 مساحة 

بتكلفة إجاملية بلغت 195,6 مليون درھم  السنة  مسافر يف 

واملجلس  للمطارات  الوطني  املكتب  بني  برشاكة  متويلھا  تم 

الجھوي لتادلة أزيالل.

وعالوة عىل ذلك، عرف مطار محمد الخامس استئناف أشغال 

توسعة وتھيئة املحطة رقم 1 وإطالق دراسات بشأن توسيع 

املحطة رقم 2 باستثامر قدره 2 مليار درھم. من جانبھا، عرفت 

أشغال تطوير مرافق مطار مراكش املنارة تقدما بنسبة %43.

الجديدة  املحطة  استغالل  انطالق   2015 سنة  خالل  ويتوقع 

ملطار فاس سايس مام سيسمح بطاقة استيعابية إضافية تصل 

بسعة  كلميم  مطار  استغالل محطة  كذا  و  راكب  مليوين  إىل 

700.000 راكب.

البنيات التحتية للسكك الحديدية

الوطني  واملكتب  الدولة  بني  املوقع  عقد-الربنامج  مبوجب 

يلتزم   ، الفرتة 2015-2010  يغطي  والذي  الحديدية،  للسكك 

استثامري  برنامج  بإنجاز  الحديدية  للسكك  الوطني  املكتب 

طموح بغالف مايل يقدر ب 32,8 مليار درھم منھا 20 مليار 

درھم مخصصة ملرشوع القطار الفائق الرسعة)TGV( والباقي 

لإلستثامرات األخرى التي تھدف إىل مواصلة  تحديث شبكة 

السكك الحديدية الحالية.
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و قد عرفت سنة 2014 مواصلة إنجاز أشغال املرحلة األوىل 

بني طنجة والدار البيضاء حيت بلغت نسبة تقدم املرشوع إىل 

غاية نھاية  شھر مارس 2014 ما يناھز 61%. كام متيزت سنة 

2014 بترسيع برنامج إزالة املمرات غري املحروسة و تحديث 

السنة  ھذه  عرفت  كام  العمل.  محيط  تحسني  و  املحطات 

تدشني جاللة امللك للمحطة السككية الدارالبيضاء-امليناء.

القطار  مرشوع  إنجاز  أشغال  مبواصلة   2015 سنة  ستتميز  و 

سطات  بني  للسكة  الجزئية  التثنية  وأشغال  الرسعة  الفائق 

ومراكش وإزالة املمرات غري املحروسة وتحديث املحطات .

موا�سلة تفعيل و دعم التقائية اال�سرتاتيجيات 
القطاعية

القطاعية   االسرتاتيجيات  تفعيل  مواصلة   2015 سنة  ستعرف 

مع الرتكيز عىل  مسألة التقائية السياسات العمومية وتقييمھا 

الجيدة  الحكامة  قواعد  لتكريس  الرضورية  اإلجراءات  كأحد 

ومبادئھا يف تدبري الشأن العام.

مخطط الترسيع الصناعي 2020-2014 

مضطردة  وترية  ترسيخ  إىل  الصناعي  الترسيع  مخطط  يطمح 

لنمو القطاع الصناعي و ذلك لتعزيز مكانة املغرب بني الدول 

الصاعدة. و يتعلق األمر بخارطة طريق واضحة و مدققة تروم، 

يف أفق سنة 2020 ، تحقيق األھداف العامة التالية:

• إحداث نصف مليون منصب شغل مناصفة بني االستثامرات 

األجنبية املبارشة والنسيج الصناعي الوطني املتجدد؛

الداخيل  الناتج  يف  الصناعي  القطاع  مساهمة  من  الرفع   •

الخام ب 9 نقط وذلك بانتقاله من 14% إىل 23 % يف أفق 

2020؛

• تحسني توازن امليزان التجاري؛

إحداث  طريق   عن  الصناعية   اإليكولوجية  النظم  تطوير   •

الصناعية  الصناعية، و املوازنة  النظم اإليكولوجية  وتنشيط 

»التعويض الصناعي«، و مواكبة و إدماج القطاع الغري املنظم 

يف القطاع املنظم وتأھيل املوارد؛

التنمية  إحداث صندوق  الدعم عن طريق   • تفعيل وسائل 

مليار درھم من  مبلغ 20  له  واإلستثامرات رصد  الصناعية 

الوطني  الصناعي  النسيج  قدرة  تنمية  و  تحديث  أجل 

قطاع  إنعاش  إىل  باالضافة  املستورد،  املنتوج  استبدال  عىل 

الصيدالنية،  واملستحرضات  والدوائية  الكيميائية  الصناعات 

عقاري  عرض  وتوفري  البنيك،  للقطاع  املتجدد  وااللتزام 

صناعي تنافيس حيث ستتميز سنة 2015 بإنجاز املجمعات 

القديم  والسوق  الشكاك  وعني  وبرشيد  بسطات  الصناعية 

والعيون  ببوجدور  الصناعية  املناطق  وإنشاء  بتطوان، 

الصناعية  املناطق  تأھيل  وإعادة  وتازة  وتزنيت  والسامرة 

بسال تابريكت والتصنيع بتامرة والتقدم بالرباط وبري الرامي 

بالقنيطرة وموالي رشيد يف الدار البيضاء؛

• تقوية اإلشعاع الدويل : من املنتظر تحسني تنافسية العرض 

التصديري للمملكة من خالل تركيز مجھودات املواكبة عىل 

القطاعات ذات اإلمكانيات املھمة يف مجال التصدير. ومن 

املرتقب، أيضا، تتبع إتفاقيات التبادل الحر التي توجد قيد 

التفاوض، و مراقبة احرتام مقتضيات إتفاقيات التبادل الحر 

الجارية.

االسرتاتيجية الطاقية

ستتميز سنة 2015 أساسا مبواصلة  و تعزيز االنجازات املحققة 

من  الكھرباء  عرض  تقوية  سيتم  جهة،  فمن  اإلطار.  هذا  يف 

بناء و تشغيل ما يناھز 470 ميغاواط  خالل مواصلة أشغال 

الشمسية  الطاقة  من  ميغاواط   160 و  الريحية  الطاقة  من 

بغالف  ذلك  و  بالديزل  املولدة  الطاقة  من  ميغاواط   88,5 و 

استثامري يصل إىل 14,3 مليار درھم. ومن جهة أخرى سيتم 

الرتكيز عىل تنمية الطاقات الخرضاء من خالل تفعيل الربنامج 

إنجاز  إطار  يف  أنه  حيث  الشمسية،  للطاقة  املندمج  املغريب 

ميغاواط، ستشھد سنة  بقدرة 500  بورزازات  »نور«  مرشوع 

2015 تشغيل الشطر األول من مركب الطاقة الشمسية »نور 
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الخاصة  العروض  إطالق طلبات  و  ميغاواط،   160 بقدرة   »1

مبارشة  وكذا   »3 »نور  و   »2 »نور  املتبقية  األشطر  بإنجاز 

الفوطوفولطائية لھذا  القبيل إلنجاز املحطة  التأھيل  عمليات 

املركب.

أما فيام يخص الربنامج املغريب للطاقة الريحية  فستعرف سنة  

ميغاواط   150 بقدرة  لتازة  الريحية  املحطة  تشغيل   2015

وكذا اختيار الرشكاء املكلفني بتنفيذ املرشوع الريحي املندمج 

تشييد   2015 سنة  ستشھد  باإلضافة،  ميغاواط.   850 بقدرة 

وكذا  ميغاواط   120 بقدرة  الخالدي  لجبل  الريحية  املحطة 

تصل  إجاملية  بقدرة  الكھرومائية  الصغرى  املحطات  تشغيل 

إىل 40 ميغاواط. 

سنة  ستتميز  الطاقية،  للنجاعة  الوطني  املخطط  إطار  يف  و 

التي  الطاقية  للنجاعة  العامة  الحاالت  بتبني  2015 خصوصا 

بتفعيل  و   2013 سنة  بھا خالل  املتعلقة  الدراسة  إطالق  تم 

الطاقي  التدقيق  وبتعميم  للمساجد  الطاقي  التأھيل  برنامج 

وبإدماج النجاعة الطاقية عىل مستوى القطاع الصناعي وكذا 

قطاع النقل و تفعيل إجراءات خاصة بزبائن التوتر العايل جدا 

والتوتر العايل.

مخطط املغرب األخرض

لقد مكن خلق مناخ مناسب لالستثامر الخاص و تضافر جھود 

الفالحي  القطاع  لصالح  الرشكاء  و  املھنيني  و  الدولة  من  كل 

من تسجيل عدة منجزات تهم أساسا التطور امللحوظ للناتج 

الداخيل الخام الفالحي، والتحسن امللموس للتغذية ، والنمو 

املھم لالستثامر، والتدبري الصارم واملعقلن للموارد املائية.

تعزيز  يتم  سوف   ،2015 لسنة  املالية  قانون  خالل  من  و 

اإلنجازات املحققة من خالل الرتكيز عىل :

• مشاريع الدعامة الثانية للفالحة التضامنية : يرتكز برنامج 

أعطيت  مرشوعا   328 إنجاز  مواصلة  عىل   2015 عمل 

انطالقتھا ما بني 2010 و 2014 وإعطاء انطالقة 79 مرشوعا 

جديدا من بينھا 53 مرشوعا تتعلق باملنتجات النباتية و 26 

مرشوعا تھم املنتجات الحيوانية. ومن أھم سالسل اإلنتاج 

إنتاج  و  اللوز  و  الصبار  و  الزيتون  أشجار  توجد  املعنية، 

الحليب و لحوم الغنم و املاعز و تربية النحل.

• دعم االستثامر الخاص : ستھم اإلعانات املالية التي ستمنح 

تجھيز  الفالحية،  التنمية  صندوق  إطار  يف  الغاية،  لھذه 

تثمني  و  الفالحي،  والعتاد  املوضعي  الري  بعتاد  الضيعات 

املنتوجات النباتية والحيوانية، و التموقع يف أسواق جديدة 

و إنعاش الصادرات، و استعامل البذور و الحبوب املختارة 

والتأمني ضد املخاطر املتعددة للحبوب و القطاين و األشجار 

املثمرة.

مواصلة  الربنامج  يتضمن  الري :  توسيع  برنامج  مواصلة   •

إنجاز  و  ھكتار  ألف   80 مساحة  عىل  التنفيذ  دراسات 

األشغال عىل مساحة 40 ألف ھكتار منھا 21 ألف ھكتار 

تھم مناطق الري الكبري.

الربنامج  إطار  يف  الري :  شبكات  تحديث  أشغال  مواصلة   •

الوطني القتصاد مياه السقي عىل مستوى املكاتب الجھوية 

 50.300 ب  تقدر  مساحة  عىل  وذلك  الفالحي،  لالستثامر 

تبلغ  مساحة  عىل  األشغال  انطالق  إىل  باإلضافة  ھكتار 

17.900ھكتار.

• تنمية الرشاكة بني القطاعني العام و الخاص يف مجال السقي 

عىل مستوى املدار السقوي أزمور البري الجديد و الشطر الثالث 

للسقي بالغرب و سھل شتوكة آيت باھا، الذي سيتم سقيه 

عن طريق تحلية مياه البحر و املدار السقوي لدار خروفة.

تتميز  املرتقب أن  الفالحي : من  التكوين  البحث و  • تنمية 

العايل  والتعليم  الفالحي  البحث  برامج  بتعزيز   2015 سنة 

ذلك طبقا  و  الفالحي  املھني  التكوين  و  التقني  التعليم  و 

والتكوين  للبحث  الجديدة  الوطنية  االسرتاتيجية  لتوصيات 

الفالحي.

إسرتاتيجية »ھاليوتيس«

ستتميز سنة 2015 مبتابعة املرشوع االستثامري الذي تم إطالقه 

خالل السنوات املاضية يف إطار اسرتاتيجية »ھاليوتيس«، من 

خالل :

• مواصلة برنامج دعم الصيد الساحيل و التقليدي، من خالل 

تحديث  تروم  أساسية  واجتامعية  منتجة  استثامرات  انجاز 

واستدامته  سالمته  ظروف  تحسني  قصد  الصيد  أسطول 

االقتصادية و البيئية ؛
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القبيل والبعدي لعمليات الصيد، و ذلك من خالل  الدعم   •

تتعلق  الصيادين  وقرى  مجھزة  تفريغ  نقط  وتجھيز  بناء 

بنقط التفريغ املجھزة بكل من أمسا، السعيدية وتيكرت و 

إموارن و كذا قرية الصيادين بدوزة ؛

للتجمعات  واالجتامعي  االقتصادي  النسيج  متاسك  إنعاش   •

الصيد الصغري، من خالل مواصلة  الساحلية املعتمدة عىل 

الجنوبية  باملنطقة  الصيادين  قرى  استغالل  تفعيل  برنامج 

للمملكة، وإنجاز مشاريع بناء قرى الصيادين بالكوديا بواد 

)جھة  بالدالية  الصيادين  وقرى  الصخريات(  )إقليم  يكم 

طنجة تطوان(، فضال عن ميناء الصيد الجديد بطنجة ؛

• متابعة برنامج تجھيز وتطوير املصايد البحرية وذلك برشاكة 

مع الوكالة الوطنية لتنمية األحياء البحرية التي تشكل واحدة 

من اآلليات الخمس السرتاتيجية »ھاليوتيس«، لتنمية قطاع 

الصيد البحري والرفع من تنافسيته ؛

• مواصلة برنامج تنمية الصادرات من خالل تفعيل فرص وضع 

القضايا  التواصل حول  عمليات  تنظيم  العالمات فضال عن 

الصحية  واألنظمة  »ھاليوتيس«  قطب  بتنمية  املتعلقة 

وإرشاد بائعي السمك ؛

• متابعة برنامج محاربة الصيد غري القانوين عرب تعميم نظام 

مراقبة استغالل املوارد السمكية، بوضع نظام تحديد املواقع 

االصطناعية  األقامر  بواسطة  الصيد  لسفن  الدائم  والرصد 

وتجھيز السفن بنظام ملراقبة كميات الصيد املرصح بھا ؛

• تعزيز إجراءات إنقاذ األرواح البرشية يف البحر، من خالل 

إنجاز دراسة حول االتصاالت الالسلكية وكذا تنظيم دورات 

مواصلة   2015 سنة  برسم  سيتم  كام  ندوات،  و  تدريبية 

تجھيز مركز جديد لإلنقاذ ؛

السوسيومھني  اإلنعاش  البحري و  التكوين  برنامج  متابعة   •

عرب تحمل نفقات التسيري والتجھيز الخاصة مبختلف مراكز 

التكوين يف مجال الصيد البحري.

االسرتاتيجية املعدنية

ذات  و  مھيكلة  أوراش  خالل  من  القطاع  ھذا  تطوير  سيتم 

أولوية ترتكز حول ما ييل:

• إعطاء انطالقة برنامج تأھيل الرثات املعدين؛

• تشجيع اإلستثامر وتطوير البحث املعدين من خالل تبسيط 

املؤقت  اإلستغالل  رخص  مبنح  املتعلقة  اإلدارية  املساطر 

التحتية  البنية  لتطوير  املناسبة  اآلليات  إرساء  و  لألرايض، 

الجيولوجية الوطنية و اعتامد الرقمنة يف الولوج للمعلومات 

و الخرائط الجيولوجية؛

• اعتامد آليات مناسبة إلعطاء دينامية جديدة النعاش القطاع 

املعدين عىل املستويني الوطني و الدويل.

 17 بتاريخ  قد صادق  الحكومي  املجلس  أن  اإلشارة  تجدر  و 

يوليو 2014 عىل قانون جديد يتعلق باملناجم ويرمي إىل إعطاء 

االسرتاتيجية  تفعيل  ومواكبة  املعدين  للقطاع  جديدة  دفعة 

املعدنية.

رؤية 2020 للسياحة

تواصل الحكومة تنفيذ رؤية 2020 للسياحة  و تثمني االنجازات 

املسجلة يف هذا اإلطار، السيام من خالل الرتكيز عىل املحاور 

التالية:

• تقوية تنافسية نسيج الفاعلني : مواصلة للجھود املبذولة يف 

إطار الربنامج الوطني لإلبداع والتنافسية السياحية، ستعمل 

الحكومة سنة 2015 عىل تعديل القانون رقم 31-96 املنظم 

 61-00 رقم  القانون  تعديل  ومواصلة  األسفار  لوكاالت 

املنظم للمؤسسات السياحية. كام سيتم دعم انبثاق فاعلني 

مرجعيني عىل صعيد توزيع األسفار، والسيام من خالل تصور 

قاعدة توزيع بتعاون مع األطراف املعنية املتدخلة؛

• تسھيل متويل املشاريع السياحية : يتم حاليا دراسة إحداث 

صندوق للضامن؛

الرشكة  تواصل  اإلطار،  ھذا  يف  املنتوج :  محفظة  تنوع   •

املغربية للھندسة السياحية )SMIT( مخطط عملھا املرتكز 

عىل تطوير مفھوم املنتوج من أجل متوقع أفضل يف املناطق 

الرتابية املعنية باملشاريع املھيكلة، وإعداد تقارير التخطيط 

االسرتاتيجي وتحديد الوعاء العقاري؛

• تقوية الرتويج والتسويق : يف ھذا الصدد، سيواصل املكتب 

الوطني املغريب للسياحة ، االستفادة من الرتاكامت و النتائج 

اإليجابية واملشجعة املسجلة سنة 2014 عرب الرتكيز يف عمله 

عىل مجال النهوض بوجھة املغرب، وذلك أساسا من خالل 
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املصدر: مديرية امليزانية

الروسية  األسواق  من  انطالقا  مضطرد  جوي  نظام  وضع 

واألملانية واإلسبانية واألمريكية واملحلية. وفيام يتعلق مبجال 

التواصل، سيقوم املكتب الوطني املغريب للسياحة سنة 2015 

بإعطاء االنطالقة لسياسة إرادية يف مجال التسويق الرقمي؛

سيتم يف ھذا  • تعزيز قدرات الفاعلني يف املجال السياحي : 

املقاوالت  دعم  شبكة  قدرات  تقوية  إىل  اللجوء  اإلطار 

السياحية وكذا مواصلة تطوير التكوين املستمر للمرشدين 

السياحيني؛

مبواصلة   2015 سنة  ستتميز  البرشي :  الرأسامل  تعزيز   •

إحداث مدارس التكوين الفندقي والسياحي للتميز، وتأھيل 

الورشات البيداغوجية والتجھيزات والبنيات التحتية الخاصة 

بالتكوين.

مخطط رواج

لقد متيزت الفرتة االنتقالية 2013-2014 لتفعيل ھذا املخطط 

مبواكبة أكرث من 4000 نقطة بيع إضافية، و 13 عالمة مغربية 

تنمية  مخططات  لتنفيذ  الالزمة  الخربة  تعبئة  خالل  من 

الوحدات املستفيدة.

برنامج  لتفعيل  اإلعداد  قيد  جديدة  طريق  خارطة  وتوجد 

»رواج« برسم الفرتة املمتدة من 2015 إىل 2020 تتمحور حول 

برامج دعم إعادة الھيكلة وتنمية املقاوالت العاملة يف مجايل 

التحتية لالستقبال وتحسني  البنيات  والتوزيع وتقوية  التجارة 

املناخ الذي متارس فيه مقاوالت القطاع.

الصناعة التقليدية »رؤية 2015«

تبنت الحكومة إسرتاتيجية الصناعة التقليدية »رؤية 2015«، 

التي تھدف أساسا إىل إعطاء دينامية جديدة ألنشطة الصناعة 

التقليدية والرفع من حصة ھذا القطاع يف السوق عرب إحداث 

مقاوالت قادرة عىل اخرتاق قنوات التوزيع املالمئة للمستھلكني 

املستھدفني وتحسني دخل الصناع التقليديني وظروف عملھم.

سريتكز برنامج العمل خالل سنة 2015 بالخصوص عىل متابعة 

 »2015 »رؤية  إسرتاتيجية  إطار  يف  املفتوحة  األوراش  إنجاز 

وكذلك عىل إطالق أوراش جديدة تھم أساسا :

والتسويق  لإلنتاج  األساسية  التجھيزات  تنمية  أشغال  متابعة 

ومبناطق  التقليدية  الصناعة  بقرى ومجمعات  األمر  )ويتعلق 

مخططات  وضع  متابعة  وكذا  املندمجة(  واملركبات  األنشطة 

التنمية الجھوية للصناعة التقليدية، فضال عن تجھيز دور »دار 

الصنعة« .

اسرتاتيجية املغرب الرقمي

نھايتھا  الرقمي«  »املغرب  اسرتاتيجية  بلوغ  من  بالرغم 

من  العديد  تنفيذ  مواصلة   2014 سنة  عرفت   ،2013 سنة 

املشاريع املھمة : »مساندة«، »إنجاز« و »جيني« و»الحكومة 

اإللكرتونية«. كام عرفت سنة 2014 إعداد حصيلة اسرتاتيجية 

»املغرب الرقمي 2013« والرشوع يف بلورة اسرتاتيجية »املغرب 

املنبنية أساسا عىل مقاربة تشاركية مستمدة  الرقمي 2020« 

 »2013 الرقمي  »املغرب  اسرتاتيجية  وخالصات  منجزات  من 

مع تحسني الحكامة.
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ا�ستثمارات املوؤ�س�سات واملقاوالت العمومية: دينامية م�ستمرة 

يقدر حجم استثامرات املؤسسات واملقاوالت العمومية املتوقعة خالل سنة2015 ، مبا قيمته 115 
مليار درهم. أكرث من 80% من مجموع هذه االستثامرات موجهة إىل قطاعات البنيات التحتية 
واملاء والطاقة واملعادن وكذا القطاعات االجتامعية والسكن. هذا املجهود االستثامري هم سائر 

جهات اململكة، مع البحث املتواصل عىل التوازن لفائدة بعض الجهات.

عمل املغرب عىل إدراج االستثامرات من بني الخيارات اإلسرتاتيجية 
باعتبارها عامال أساسيا لتحقيق النمو االقتصادي املستدام، مام 
مكنه من التوفر عىل بنيات تحتية واسعة وخدمات ذات جودة 
عالية تساهم يف تلبية حاجيات املواطنني وجذب املستثمرين 
االقتصادية  املجموعة  لدى  بالدنا  صورة  تعزيز  ويف  جهة،  من 
واملالية الدولية من جهة أخرى. وتشكل استثامرات املؤسسات 
البالد  يف  للنمو  األساسية  املحركات  أحد  العمومية  واملقاوالت 
ولتحسني قدرتها التنافسية وعامال حاسام إلقالع عدد كبري من 

القطاعات.

واملقاوالت  املؤسسات  استثامرات  سجلت  اإلطار،  هذا  ويف 
العمومية دينامية مستمرة يف السنوات األخرية حيث سجلت 
 %12 يتجاوز  مبعدل  مضطرداً  منواً   2013-1999 الفرتة  خالل 
سنويا لتصل بذلك إىل 78 مليار درهم يف سنة 2013 مقابل 18 
مليار درهم سنة 1999. وقد حققت أربع مؤسسات ومقاوالت 
عمومية أكرث من 56% من استثامرات القطاع يف نهاية 2013، 
ويتعلق األمر بكل من امُلَجّمع الرشيف للفوسفاط )19,1 مليار 
درهم( ومجموعة صندوق اإليداع والتدبري )10,5 مليار درهم( 
واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب )8 مليار درهم( 

ومجموعة التهيئة العمران )6,3 مليار درهم(.

وستتجاوز اإلنجازات املحتملة برسم سنة 2014 مبلغ 80 مليار 
العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  مواصلة  بذلك  مؤكدة  درهم 

الستثامراتها يف مستويات مرتفعة.

العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  استثامرات  حجم  يقدر  و 
املتوقعة خالل سنة 2015، مبا قيمته 115 مليار درهم مسجلة 
بذلك انخفاضاً نسبته 3% مقارنة بتوقعات سنة 2014 )118,5 
مليار درهم(. ويرتبط هذا االنخفاض أساساً برتاجع استثامرات 
الطفرة  بعد  العادي  للفوسفاط إىل مستواها  الرشيف  امُلَجّمع 

املسجلة سنة 2014 .

استثامرات  من مجموع  من %80  أكرث  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
العمومية برسم سنة 2015 موجهة إىل  املؤسسات واملقاوالت 
قطاعات البنيات التحتية واملاء والطاقة واملعادن وكذا القطاعات 

االجتامعية والسكن.

واملقاوالت  للمؤسسات  االستثامري  املجهود  هذا  ويستند 
حيوية  قطاعات  يف  للبالد  االسرتاتيجية  الرؤى  إىل  العمومية 
كالبنيات التحتية والنقل والطاقة والفوسفاط والسكن والفالحة. 
وكام يتبني يف الجدول أدناه، فإن هذا املجهود االستثامري يرتكز 
مؤسسات  مجموعات  أو  عمومية  ومقاولة  مؤسسة  ثالثني  يف 

ومقاوالت عمومية :
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ويتم دعم املجهود االستثامري وتكثيفه من خالل مواصلة االتجاه 
واملقاوالت  للمؤسسات  واملايل  االقتصادي  لألداء  التصاعدي 
املقاوالت  هذه  عرفت   ،2013-1999 الفرتة  فخالل  العمومية. 
تزايدا مستمرا لكل من رقم املعامالت والقيمة املضافة وقدرة 
التمويل الذايت. حيث بلغت هذه املؤرشات يف نهاية سنة 2013 
عىل التوايل 190 مليار درهم )مقابل 84 مليار درهم سنة 1999( 
و73 مليار درهم )مقابل 46 مليار درهم سنة 1999( و37 مليار 

درهم )مقابل 17 مليار درهم سنة 1999(.

مواصلة  إىل  سيؤدي  مام  اإلنجازات  هذه  تعزيز  املتوقع  ومن 
تنفيذ املشاريع الكربى. وبهذا الصدد، يواصل املجمع الرشيف 
للفوسفاط العمل، يف إطار قطاع املعادن، عىل تكريس إدماج 
املغرب يف السوق العاملي للفوسفاط من خالل مواصلة تنفيذ 
اسرتاتيجيته الجديدة بهدف تعزيز مكانته الريادية يف السوق 
وذلك من خالل التحكم يف التكاليف وتطوير الرشاكة وعرض 

متنوع ومالئم.

كام أن شبكة الطرق السيارة املمنوح استغاللها للرشكة الوطنية 
املتوقعة  كلم  إىل 1.800  تصل  باملغرب سوف  السّيارة  للطرق 
لسنة 2015. وستتم برمجة مقاطع جديدة للطرق السيارة عىل 

املدى القصري واملتوسط، وذلك يف إطار املرحلة الجديدة لتطوير 
هذه الشبكة، علام أن عقد الربنامج الحايل للفرتة 2015-2008 

سينتهي يف هذه السنة.

القطاع السكيك،  يعمل املكتب الوطني للسكك  وفيام يخص 
الرسعة موازاة مع  فائق  القطار  تنفيذ مرشوع  الحديدية عىل 
وتحديث  الشبكة  تعزيز  يف  املتمثل  العام  برنامجه  تفعيل 

املحطات وتحسني رشوط السالمة.

وكذلك األمر بالنسبة لقطاعي املوانئ واملطارات اللذان سيعرفان 
الوكالة  تهم  التي  تلك  خصوصا  االستثامرات  وتكثيف  ترسيع 
الوطنية للموانئ يف إطار تنفيذ االسرتاتيجية الجديدة للموانئ، 
أشغال  استكامل  إىل  يهدف  الذي  للمطارات  الوطني  واملكتب 
مخطط  إطار  يف  البيضاء  بالدار  الخامس  محمد  مطار  توسيع 
مبتكر ميكن من تلبية تطور الحركية ومتطلبات السالمة وتحسني 

جودة الخدمات.

طرق  وتحديث  الهام  االستثامري  الربنامج  إنجاز  مع  وموازاة 
التدبري، سيواصل املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب 
استكامل تعميم الكهربة والتزويد باملاء الصالح للرشب يف الوسط 
القروي لبلوغ معدل الكهربة القروية ونسبة التزويد املاء الصالح 
للرشب عىل التوايل 99,7% و 96,5% يف نهاية سنة 2017 مقابل 

94% و 98,5% عىل التوايل يف نهاية 2013.

الطاقية  التبعية  تقليص  سيعرف  الطاقي،  املستوى  وعىل 
واملحافظة عىل البيئة تقدما كبريا نظرا للمجهودات املبذولة من 
قبل الوكالة املغربية للطاقة الشمسية والوكالة الوطنية لتنمية 
الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية ورشكة االستثامرات الطاقية 
الطاقية  والنجاعة  املتجددة  بالطاقات  بالنهوض  يتعلق  فيام 
الكهربائية يف  للطاقة  اإلنتاجية  القدرة  بلوغ 42% من  بهدف 

أفق 2020 عرب مصادر طاقية متجددة.

باإلضافة إىل ذلك ومن أجل تنمية اجتامعية عادلة وتضامنية،  
تم تكثيف الجهود يف السنوات األخرية ملكافحة الفقر وتقليص 
خالل  من  الشغل  تعزيز  وكذا  واملجالية  االجتامعية  الفوارق 
تدخالت عدة مؤسسات ومقاوالت عمومية مثل وكاالت التنمية 
والجامعات  والتكوين  للرتبية  الجهوية  واألكادمييات  الجهوية 
ومكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية إلنعاش 

الشغل والكفاءات واملراكز االستشفائية والتعاون الوطني.  

االنتظارات  أهم  فتتجىل  العايل،  التعليم  يخص  وفيام  وهكذا، 
من االسرتاتيجية املتبعة، برسم الفرتة 2013-2016، يف تحسني 

مليون الدرهم
توقعات

 2014

توقعات 

2015

29.50024.000املجمع الرشيف للفوسفاط

املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 

للرشب
11.57812.713

12.00012.000مجموعة صندوق اإليداع والتدبري

7.9238.526املكتب الوطني للسكك الحديدية

6.7007.200مجموعة التهيئة العمران

4.9803.304الرشكة الوطنية للطرق السيارة

الوكاالت املستقلة لتوزيع املاء 

والكهرباء )12(
2.7672.813

2.6952.500وكالة السكن والتجهيزات العسكرية

3.0892.320املكاتب الجهوية لالستثامر الفالحي)9(

1.4003.600املكتب الوطني للمطارات

35.91335.976مؤسسات ومقاوالت عمومية أخرى

118.545114.952مجموع القطاع
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نجاعة املنظومة وكذا النهوض بالبحث العلمي والتعاون الدويل. 
ومن هذا املنظور، يتم تجميع الجامعات املتقاربة جغرافياً مام 
الصعيدين  للجامعات املغربية عىل  سُيمّكن من متوقع واضح 

اإلفريقي والعاملي. 

كام أن إنجاز املركز االستشفايئ الجامعي الجديد محمد السادس 
بالجهة  للعالجات  بالنسبة  العرض  تقوية  من  سيمّكن  لوجدة 
الرشقية، مساهام بذلك يف تطوير البنيات االستشفائية يف الجهة 

وكذا تقوية الخدمات الصحية األساسية وتقريبها من املواطنني.

ومن جهتها، تعمل وكاالت التنمية الجهوية للجنوب والشامل 
االقتصادية  التنمية  يف  املساهمة  بهدف  الرشقية  واملنطقة 
واالجتامعية واملجالية للمناطق التي تقع يف مجال تدخلها. وقد 
تم الرشوع يف إعادة النظر يف اسرتاتيجية الوكاالت بإعطاء األسبقية 
للتدابري التي لها وقع كبري عىل الجانب االجتامعي، وخصوصاً 
تلك املتعلقة بتنفيذ برنامج مرتبط باالقتصاد االجتامعي ودعم 
مبادرة الخواص، كأداة لتحقيق االندماج االجتامعي واالقتصادي 

للفئات االجتامعية يف وضعية صعبة.

وبالنسبة للفاعلني يف مجال السكن )مجموعة العمران للتهيئة 
وسياسة  والتعمري  العسكرية...(  والتجهيزات  املساكن  ووكالة 
املدينة )الوكاالت الحرضية(، فهم مطالبون بتقوية تدخالتهم من 
أجل تنفيذ السياسة الحكومية يف هذا املجال وذلك عرب مواصلة 
إنجاز برامج تنمية السكن االجتامعي والقضاء عىل مدن الصفيح 
وتغطية الرتاب الوطني بوثائق التعمري وتقوية سياسة القرب، مع 
الحرص عىل تعزيز طرق التسيري الداخيل وكذا أسلوب الحكامة.

للتنمية  الثاين  الحسن  صندوق  يساهم  ذلك،  عىل  وعالوة 
املؤسسات  بعض  مشاريع  متويل  يف  واالجتامعية  االقتصادية 
االجتامعي  السكن  مجاالت  يف  خاصة  العمومية  واملقاوالت 
والطاقة  والصناعة  الحرضية  املناطق  تأهيل  وإعادة  والسياحة 

والطرق  والطرق  واملوانئ  الحديدية  للسكك  التحتية  والبنيات 

السيارة. وهكذا بلغت االلتزامات املرتاكمة للصندوق يف نهاية 

سنة 2013 ما قدره 36912 مليون درهم. وتعد أهم القطاعات 

بالبنيات  املرتبطة  تلك  للصندوق  املايل  الدعم  من  املستفيدة 

التحتية الكربى )15.528 مليون درهم( ودعم االستثامر )15.422 

مليون درهم( وكذا اإلنعاش االجتامعي والثقايف والريايض )5.962 

مليون درهم(. وميكن تقييم األثر االجتامعي لتدخالت الصندوق 

برسم سنة 2013 من خالل مناصب الشغل املبارشة وغري املبارشة 

املزمع إحداثها )أكرث من 7.000 منصب شغل( إثر إنجاز مختلف 

املشاريع املسطرة يف االتفاقيات الثامين عرشة املوقعة خالل هذه 

السنة والتي تهم باألساس قطاع صناعة السيارات.

وقد تم تعزيز هذا املجهود االستثامري للمؤسسات واملقاوالت 

التمويل الذايت يف مستويات  العمومية باملحافظة عىل قدرات 

مرتفعة متثل نسبة 47% من استثامرات املؤسسات واملقاوالت 

العمومية خالل سنة 2013 علام أن الباقي يتم متويله من خالل 

درهم  مليون   11.162( للدولة  العامة  امليزانية  من  اإلمدادات 

سنة 2013( عىل شكل مخصصات التجهيز أو الرأسامل أو من 

خالل اللجوء املعقلن إىل املديونية.

الستثامرات  الجهوي  التوزيع  تحليل  يبني  أخرى،  جهة  ومن 

املؤسسات  جميع  مواصلة  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات 

واملقاوالت العمومية مجهودها االستثامري بسائر الجهات مع 

الجهات. وهكذا،  التوازن لفائدة  بعض  البحث املتواصل عىل 

الكربى  البيضاء  الدار  جهات  باستثناء  الجهات،  حصة  انتقلت 

والرباط-سال-زمور-زعري وطنجة-تطوان من 51,4% سنة 2012  

إىل حوايل 54,4% سنة 2013.

املصدر: مديرية املنشآت العامة واخلوصصة
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قانون مالية 2015 : القطاعات االجتماعية 

تواصل الحكومة سنة 2015 تفعيل مختلف الربامج اإلجتامعية بإيالء أھمية خاصة لتعميم التعليم 

املدريس وتطوير العرض الجامعي و كذا تحسني الخدمات الصحية و الحامية االجتامعية و إنعاش 

التشغيل موازاة مع مضاعفة الجهود لتكثيف وتنويع العرض السكني وتعزيز آليات التضامن والتامسك 

االجتامعي و تقليص الفوارق املجالية، كام تركز عىل تأطري الشباب و االهتامم باملجال الثقايف لتعزيز 

الھوية الوطنية .
تصورها  تنفيذ  خالل  من  جهودها  مواصلة  الحكومة  تعتزم 

الربامج  مختلف  تنزيل  تعترب  وبالتايل  اإلجتامعية،  للتنمية 

األولويات.  من  األخرية  السنوات  خالل  املوضوعة  التنموية 

تدخلها  مجاالت  الحكومة  تنوع  املنظور  هذا  خالل  ومن 

جھود  مواصلة  عىل:  بالرتكيز  اإلجتامعي  املجال  يخص  فيام 

العايل،  التعليم  وتطوير  األمية  ومحاربة  التمدرس  تعميم 

تعزيز الحامية االجتامعية واملساواة يف الحصول عىل الرعاية 

الصحية، إنعاش التشغيل، عرض سكني الئق وظروف معيشية 

االندماج  الفقر،  محاربة  و  االجتامعي  التامسك  دعم  مالمئة، 

االجتامعي للشباب والفئات الھشة، التنمية الثقافية واإلعالمية 

والرياضية.

وحماربة  التمدر�ص  تعميم  جهود  موا�سلة 
االأمية وتطوير التعليم العايل

الدراسية  السنة  برسم  املسطرة  األھداف  تحقيق  يف  رغبة 

بالتعليم  للتمدرس  نسبة  تحقيق  يف  واملتمثلة   2017-2016

األويل تقدر ب 75 % و نسب تسجيل تصل إىل 100% و %90 

و 65% عىل التوايل بالتعليم االبتدايئ و االعدادي و التأھييل 

و كذا نسب الھدر املدريس لتبلغ عىل التوايل 2,1% و %5,6 

العمل  برنامج  .سريتكز  الثالث  للمستويات  بالنسبة  و%7,4 

لسنة 2015 أساسا عىل ما ييل :

االنتھاء من إعداد املرشوع الرتبوي الجديد الذي متت صياغته 

يف إطار مقاربة تشاركية بني جميع األطراف املعنية ؛

ستفتح  والتي  مؤسسة   310 ل  بالنسبة  األشغال  من  االنتھاء 

ل  بالنسبة  وكذا   2016-2015 الدراسية  السنة  خالل  أبوابھا 

31 إعدادية يف العامل القروي تم بناؤھا  يف اطار التعاون مع 

اليابان؛

أكرث من 90 مؤسسة مدرسية  بناء  لعمليات  االنطالقة  اعطاء 

اتفاقيات  اطار  يف  ذلك  و  الحالية  املؤسسات  تأھيل  إعادة  و 

التنمية املوقعة أمام جاللة امللك وخاصة تلك املتعلقة مبدن 

الدار البيضاء، الرباط، طنجة و مراكش؛

املجالس  مراجعة  خالل  من  الرتبوي  النظام  حكامة  تحسني 

اإلدارية لألكادمييات الجھوية للرتبية و التكوين و كذا آليات 

كافة  عىل  للمتدخلني  التدبريية  الكفاءات  تطوير  و  التعاقد 

األنظمة  يخص  فيام  املبذولة  الجھود  مواصلة  و  املستويات 

املعلوماتية و التقييم.

سنة  برسم  العمل  خطة  تندرج  األمية  محاربة  يخص  وفيام 

2015 يف إطار ھدف الحكومة الرامي اىل خفض نسبة  األمية 

اىل 20% يف أفق سنة  2016  ويف ھذا اإلطار، ستقوم الحكومة 

وكذا  والخواص  العموميني  الرشكاء  مختلف  تعبئة  مبواصلة 

مستفيدا   800.000 بلوغ  أجل  من  الحكومية  غري  املنظامت 

سنويا، دعم الرشاكات مع الجھات والجامعات الرتابية، ومواصلة 

الجھود الرامية اىل تنويع الربامج والوسائل البيداغوجية ألجل 

االستجابة للحاجيات املتجددة للمستفيدين.

العايل  بالتعليم  يتعلق  فيام  الحكومة  اسرتاتيجية  ترمي  كام 

الطاقة االستيعابية  والبحث العلمي وتكوين األطر إىل تعزيز 

للمؤسسات  التحتية  البنية  تأھيل  وإعادة  توسيع  خالل  من 

خالل  من  التكوين  نظام  جودة  تحسني  الحالية،  الجامعية 

مالءمة الربامج واملناھج مع متطلبات سوق الشغل، الرفع من 

عدد الطلبة املمنوحني ليصل إىل 274.500 مستفيد و مواصلة 

التعليم  لقطاع  املنظمة  القانونية  للرتسانة  الشاملة  املراجعة 

قيد  توجد  التي  القانونية  النصوص  إصدار  خالل  من  العايل 

املصادقة أو الدراسة.
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يف  وامل�ساواة  االجتماعية  احلماية  تعزيز 
احل�سول على الرعاية ال�سحية 

التي  والربامج  االجراءات  تنفيذ  مبواصلة   2015 وستتميزسنة 

تضمنتھا اسرتاتيجية2012-2016 وخاصة منھا:

أنشطة  دعم  طريق  عن  األساسية،  الصحية  التغطية  توسيع 

باالحتياجات  والتكفل  األساسية  الصحية  الرعاية  مؤسسات 

الناجمة عن تعميم نظام املساعدة الطبية؛

وفيات  تقليص  خطة  إطار  يف  املتخذة  االجراءات  مواصلة 

األمھات واألطفال حديثي الوالدة، و تفعيل اسرتاتيجية الصحة 

اإلنجابية والعناية بصحة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؛

والوقاية  الصحية  والسالمة  واليقظة  الوبائية  األمراض  مراقبة 

واملراقبة من األمراض؛

املستشفيات  دخول  قبل  األولية  العالجات  خدمات  تعزيز 

تعزيز  خالل  من  الصحية  التحتية  البنى  تأھيل  مع  وداخلها 

وتحديث التجهيزات واملعدات مبؤسسات العالج؛

خالل  من  الطبية  واملستهلكات  األدوية  إىل  الولوج  تحسني 

تعزيز رشاء األدوية واألجهزة الطبية ألغراض الربامج الصحية.

اإنعا�ص الت�سغيل

نظرا ألھميته عىل الصعيدين االقتصادي واالجتامعي، يشكل 

لذلك  للحكومة.  الرئيسية  األولويات  احدى  التشغيل  إنعاش 

تنفيذ  بدء  إىل  باإلضافة   2015 لسنة  العمل  مخطط  يتضمن 

الربامج  أھم  تنفيذ  مواصلة  للتشغيل،  الجديدة  االسرتاتيجية 

وبالتايل  األخرية  السنوات  إطالقھا يف  تم  التي  التشغيل  لدعم 

برنامج »إدماج  إطار  بلوغ 60.000 مستفيد يف  املتوقع  فمن 

باإلضافة إىل مواكبة  تأهيل«  برنامج«  و 18000 مستفيد من 

1.500 حامال ملرشوع يف إطار التشغيل الذايت.

وستتميز سنة 2015 كذلك ب:

انطالقة مرحلة تجريبية لربنامج »مبادرة« لفائدة 200 شخص؛

عرض القانون 93-16 بشأن عقود التكوين-اإلدماج؛

وفقا  الشغل  وسالمة  بالصحة  املتعلق  املعياري  اإلطار  تأھيل 

للمعايري الدولية؛

تفعيل مجلس طب الشغل والوقاية من املخاطر املھنية؛

تعزيز الحقوق األساسية والحوار اإلجتامعي.

حت�سني ظروف الولوج اإىل عر�ص �سكني الئق

مجال  يف  العمومية  السياسات  خالل  من  املجهودات  تستمر 

السكن يف مالءمة العرض والطلب فيام يخص السكن والقضاء 

تدريجيا  تم  ھكذا  و  الالئق.  غري  السكن  أشكال  جميع  عىل 

الرتاكمي املسجل يف السكن، من 1.240.000  العجز  تخفيض 

ثم   2011 سنة  وحدة   840.000 إىل   2002 سنة  وحدة 

الحكومة ضمن  إىل624.000 وحدة سنة 2014 و قد جعلت 

األھداف األولوية لربنامجھا، تقليص ھذا العجز إىل 400.000 

إنتاج 170.000 وحدة  أفق سنة 2016 عن طريق  وحدة يف 

سنويا.

خالل  من  التدخل  عىل  الحكومة  تعمل  ذلك،  أجل  من  و 

املحورين التاليني  :

األرس  عيش  إطار  وتحسني  الالئق  غري  السكن  عىل  القضاء 

املعوزة؛

الفئات  مختلف  حاجيات  لتلبية  السكن  يف  العرض  تنويع 

االجتامعية.

الوطني  للرتاب  واملتجانسة  املتامسكة  التنمية  يخص  وفيام 

يتمحور العمل الحكومي يف مجال إعداد الرتاب الوطني حول 

األھداف االسرتاتيجية األربعة التالية:

معالجة كافة املشاكل التي تعرفھا املجاالت الرتابية من خالل 

دراسات  انجاز  بواسطة  وذلك  مالمئة  مھنية  خربات  إنجاز 

اسرتاتيجية؛

عىل  تنموية  رؤية  عىل  التوفر  من  املغرب  جھات  كل  متكني 

و  الدولة  بني  عقود  شكل  عىل  صياغتھا  تتم  البعيد  املدى 

الجھات و ذلك من خالل مواصلة تغطية الجھات بالتصاميم 

 ) SRAT ( و إجراء خربة تروم إىل تكييف التصاميم الجھوية

الجھوي  التقطيع  الحالية مع مرشوع  الرتاب  الجھوية إلعداد 

الجديد؛

التنمية  السرتاتيجيات  األساسية  التوجھات  تفعيل  و  بلورة 

املجالية و التنمية الحرضية من خالل التأطري و/أو التمويل؛
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إشارة  رھن  املجالية  التغريات  لتتبع  معلوماتية  وسائل  وضع 

الفاعلني يف مجال التنمية قصد مساعدتھم عىل اتخاد القرارات 

املناسبة.

دعم التما�سك االجتماعي وحماربة الفقر

كام ستواصل الحكومة جھودھا يف إطار نھج سياسة تروم تطوير 

الرأسامل البرشي وتعزيز آليات التضامن والتامسك االجتامعي 

من خالل مواصلة تفعيل املرحلة الثانية من املبادرة الوطنية 

غريها  مع  تدخالتها  وإدماج   )2011-2015( البرشية  للتنمية 

البرشية  التنمية  إىل  الهادفة  واإلجراءات  اإلسرتاتيجيات  من 

وتنمية العامل القروي. 

و يجذر التذكري بأن املرحلة الثانية من ھذه املبادرة يتم إنجازھا 

من خالل متابعة تنفيذ الربامج األربعة التي انطلقت منذ سنة 

2005 و ھي : محاربة الفقر بالوسط القروي، محاربة اإلقصاء 

االجتامعي بالوسط الحرضي، محاربة الھشاشة، الربنامج األفقي 

الھادف إىل مواكبة الفاعلني يف التنمية البرشية عن طريق دعم 

كذا من  و  التواصل  و  الكفاءات  تعزيز  و  التكوينية  األنشطة 

خالل تنفيذ الربنامج الجديد املتعلق بالتأھيل الرتايب الذي يھم 

22إقليام معزوال لفائدة مليون مستفيد ب 3.300 دوار.

برسم  البرشية   للتنمية  الوطنية  املبادرة  تفعيل  مكن  قد  و 

تنموية  أنشطة  و  مرشوعا   6.227 تحقيق  من   ،  2013 سنة 

مليار   2,2 منھا  درھم  مليار   3,9 ب  يقدر  إجاميل  باستثامر 

درھم كمساھمة للمبادرة الوطنية للتنمية البرشية، أي رافعة 

ھذه  من  املستفيدين  عدد  وبلغ   %  43 بنسبة  استثامرات 

املشاريع 1.277.522 شخصا.

وفيام يتعلق بسنة 2014 وإىل متم شھر غشت، مكن تنفيذ 

ھذه الربامج األربعة من إطالق 4.065 مرشوعا ونشاطا تنمويا 

مليار   2,54 قدره  إجاميل  ومببلغ  مستفيدا   483.829 لصالح 

الوطنية  للمبادرة  كمساھمة  درھم  مليار   1,43 منھا  درھم 

للتنمية البرشية.

و ستواصل الحكومة أيضا تنفيذ سياستھا املتعلقة بتنمية العامل 

القروي واملناطق الجبلية يف إطار مقاربة تشاركية مع الساكنة 

املحلية وذلك بھدف تقليص الفوارق املجالية.

كام ستعمل الحكومة عىل تحسني استھداف الفئات الھشة من 

خالل مواصلة إنجاز العمليات املمولة من طرف صندوق دعم 

التامسك االجتامعي.

ويساھم ھذا الصندوق، الذي بلغت موارده إىل غاية 19 شتنرب 

الخاصة  النفقات  متويل  يف  درھم،  مليار   5,55 حوايل   2014

غاية  إىل  تسجيل  تم  )راميد،  الطبية  املساعدة  نظام  بتفعيل 

22 غشت 2014 ، ما يناھز 2.690.641 أرسة أي ما ميثل 7,28 

مليون مستفيد (،  و دعم التمدرس والحد من الھدر املدريس 

)برنامج تيسري، وقد بلغ عدد املستفيدين خالل السنة الدراسية 

2014-2013 حوايل 466.000 أرسة و 784.000 تلميذا ويتوقع 

أن يصل عدد املستفيدين خالل السنة الدراسية 2014-2015 

مساعدة  وكذا  تلميذ(،  و812.000  أرسة   494.000 حوايل  إىل 

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة )قد تم، برسم سنة 2014، 

اعتامد مجموعة من املشاريع املھيكلة لدعم االشخاص ذوي 

اإلعاقة مبا يف ذلك نھج سياسة عمومية من أجل تعزيز حقوق 

األشخاص املعاقني و إعطاء االنطالقة للجرد الوطني الثاين حول 

اإلعاقة والذي تم بالجھات الست عرش استھدف 16.044 أرسة 

تحسني  مبرشوع  املتعلق  العمل  مخطط  تنفيذ  متابعة  وكذا 

الولوجيات برشاكة مع البنك الدويل و خلق 16 وحدة استقبال 

و توجيه عىل مستوى املندوبيات الجھوية للتعاون الوطني..(.

االندماج االجتماعي لل�سباب والفئات اله�سة

تأطري  جعل  إىل  املجال  ھذا  يف  الحكومة  اسرتاتيجية  تھدف 

محتوى  طريق  عن  وذلك  البرشية،  للتنمية  رافعة  الشباب 

القيم  واالنفتاح عىل  املواطنة  ثقافة  ترسيخ  تربوي ميكن من 

الكونية لدى األطفال والشباب. وذلك من خالل:

فرص  تعزيز  و  الشباب  لفائدة  االقتصادية  الفرص  من  الرفع 

تشغيلھم ؛

ومن  للشباب  األساسية  للخدمات  الولوج  مستوى  من  الرفع 

جودتھا والحد من الفوارق الجغرافية ؛

تشجيع املشاركة الفعالة للشباب يف الحياة االجتامعية واملدنية 

ويف صنع القرار؛

دعم حقوق اإلنسان؛



مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 26 - فرباير ��2015

مـــــلــــف

قـانـون الـمـالـية 2015

��

مـــــلــــف

تعزيز اآلليات املؤسساتية للتواصل واإلخبار والتقييم والحكامة.

األرسة  و  باملرأة  املتعلقة  الحكومية  االجراءات  تندرج  كام   

االسرتاتيجي  املخطط  إطار  يف  املسنني  األشخاص  و  والطفولة 

فيام  الحكومة  تدخل  ويتجىل   .  2012-2016 للفرتة   »4+4«

ييل:

حامية حقوق املرأة؛

واالقصاء  الفقر  ومحاربة  االجتامعي  العمل  ومواكبة  تأطري 

االجتامعي؛

حامية األرسة والطفولة واالشخاص املسنني؛

تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

التنمية الثقافية واالإعالمية والريا�سية 

سنة  أفق  يف  الثقايف  املجال  يف  الحكومية  االسرتاتيجية  تھدف 

ودعم  الشمويل،  إطارھا  يف  الوطنية  الھوية  تعزيز  إىل   2020

الكتاب،  نرش  مجاالت  يف  والفنون  الثقافة  وتسويق  إنتاج 

واملرسح، و الفنون التصويرية، والتنشيط الثقايف، وكذا مواصلة 

أشغال جرد وتثمني الرتاث الوطني املادي والالمادي، باإلضافة 

إىل تنمية األنشطة الفنية و الثقافية املدرة للدخل و التي متكن 

من خلق فرص للشغل عىل صعيد الجھات.

الحكومة يف مجال اإلعالم إىل  التي تعتمدھا  السياسة  تھدف 

السمعي  املشھد  وتأھيل  بعرصنة  املتعلقة  األوراش  مواصلة 

تأطري  وتقوية  الصحافة،  قطاع  وتحديث  وتطوير  البرصي، 

اإلنتاج  وتشجيع  والسينام،  البرصي  السمعي  مجايل  يف  املھنة 

السينامتوغرايف وتعزيز آليات حامية امللكية الفكرية ومكافحة 

التزوير والقرصنة.

تھدف اسرتاتيجية الحكومة يف مجال تنمية الرياضة إىل خلق 

سلسلة مندمجة من القيم انطالقا من ترسيخ ثقافة الرياضة 

القاعدية ووصوال إىل إعداد نخبة رياضية من املستوى العايل. 

واستنادا ملا يحظى به املغرب من وجود طاقات رياضية ذات 

بنية  و  جمعية   8.000 يضم  جمعوي  نسيج  و  عال  مستوى 

تحتية جيدة و لالھتامم الذي يوليه املغاربة للرياضة، ترتكز 

االسرتاتيجية الرياضية عىل املحاور التالية:

تحسني حكامة السياسة الرياضية الوطنية؛

تعزيز رياضة النخبة و الرياضة عالية األداء؛

تعزيز شبكة البنيات التحتية الرياضية؛

إمكانيات  من  اإلستفادة  طريق  عن  القرب  رياضة  تشجيع 

الجھة.

املصدر: مديرية امليزانية
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قانون مالية 2015: التدابري اجلبائية

التدريجي  التنزيل  إطار  يف  مالية 2015  قانون  التي حملها مرشوع  الجبائية  املقتضيات  تندرج 
لتوصيات املناظرة الوطنية حول اإلصالح الجبايئ والتي تم حرصها واالتفاق عليها مع مجموعة من 

الفاعلني االقتصاديني والخرباء يف املجال الرضيبي.

تتعلق التدابري الجبائية املتخذة يف إطار مرشوع قانون املالية 
لسنة 2015 مبواصلة إصالح الرضيبة عىل القيمة املضافة، إضافة 
إىل تدابري أخرى تتعلق بالرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل 
الدخل و واجبات التسجيل والرضيبة الخصوصية السنوية عىل 

السيارات.

التدابري التي تهم ال�سريبة على ال�سركات

التمثيلية  للمكاتب  بالنسبة  خاص  رضيبي  قانون  إقرار 
املايل  »القطب  لصفة  املكتسبة  املقيمة  الغري  للرشكات 

للدار البيضاء«

أقر قانون املالية لسنة 2015 تطبيق سعر 10%  من الرضيبة 
عىل الرشكات بالنسبة للمكاتب التمثيلية للرشكات الغري املقيمة 
املكتسبة لصفة »القطب املايل للدار البيضاء«. كام تم تحديد 

أساس فرض الرضيبة عىل هذه املكاتب وفق الحاالت التالية:

بني  املقارنة  عن  الناتج  األعىل  املبلغ  ربح،  تحقيق  حالة  • يف 
الحصيلة الخاضعة للرضيبة و مبلغ 5% من تكاليف تسيري 

هذه املكاتب؛

هذه  تسيري  تكاليف  من   %5 مبلغ  عجز،  تحقيق  حالة  • يف 
املكاتب.

من  العقاري  الطابع  عليها  يغلب  التي  الرشكات  إعفاء 
اإلدالء بالئحة الرشكاء

يف إطار السياسة الهادفة إىل تشجيع االستثامر و إنعاش بورصة 
القيم، أقر قانون املالية لسنة 2015 إعفاء الرشكات التي يغلب 
عليها الطابع العقاري، واملدرجة أسهمها يف بورصة القيم، من 
االلتزام باإلدالء بالئحة الرشكاء املساهمني فيها، نظرا لصعوبة 
الرشكات  العملية عىل هذه  الناحية  من  االلتزام  تطبيق هذا 
التي يتغري ماليك أسهمها بشكل مستمر جراء عمليات تداول 

هذه األسهم يف البورصة.

استنزال زائد الرضيبة املدفوع برسم سنة معينة من الدفعات 
االحتياطية املستحقة برسم السنوات املحاسبية املوالية

استجابة ملطالب الفاعلني، أقر قانون املالية لسنة 2015 تدبريا 
الذي  الرضيبة  زائد  باستنزال  تلقائيا  الرشكة  خالله  من  تقوم 

السنوات  برسم  املستحقة  االحتياطية  الدفعات  من  دفعته 
املستحقة  الرضيبة  من  الحال،  اقتىض  وإن  املوالية  املحاسبية 
برسم هذه السنوات. وسيطبق هذا التدبري عىل زائد الرضيبة 
الذي دفعته الرشكة برسم السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء 

من فاتح يناير 2015.

التدابري التي تهم ال�سريبة على الدخل

طرف  من  املربمة  التقاعد  تأمني  عقود  أقساط  خصم 
األجراء

يف إطار تكريس العدالة الجبائية ومن أجل استفادة الخاضعني 
بعقود  املتعلقة  االشرتاكات  أو  األقساط  خصم  من  للرضيبة 
8 سنوات،  يقل عن  ال  ما  مدتها  تساوي  التي  التقاعد،  تأمني 
سنة  خمسني  بلوغهم  من  ابتداء  مستحقيها  إىل  واملدفوعة 
يرفع  تدبريا    2015 لسنة  املالية  قانون  العمر،أقر  من  كاملة 
تأمني  بعقود  املتعلقة  االشرتاكات  أو  األقساط  خصم  قيمة 

التقاعد وفق الحاالت التالية:

إذا كان الخاضع للرضيبة يتقاىض:

• سوى دخول أجور، فإن بإمكانه خصم مبلغ األقساط املطابقة 
لعقد أو عقود تأمني تقاعده يف حدود 50% من صايف أجرته 
الخاضعة للرضيبة املحصل عليها بشكل منتظم خالل مزاولة 

نشاطه ؛

ميكنه  أخرى،  أصناف  إىل  تنتمي  دخول  وعىل  أجور  • دخول 
تأمني  عقود  أو  لعقد  املطابقة  اشرتاكاته  مجموع  خصم 
الخاضعة  أجرته  صايف  من   %50 حدود  يف  إما  التقاعد، 
للرضيبة املحصل عليها  بشكل منتظم خالل مزاولة نشاطه 

و إما يف حدود 10% من مجموع دخله الخاضع للرضيبة؛

اشرتاكاته  مجموع  خصم  ميكنه  أجور،  دخول  غري  دخول   •
التقاعد يف حدود 10% من  تأمني  أو عقود  املطابقة لعقد 

مجموع دخله الخاضع للرضيبة.

وال ميكن الجمع بني الخصم يف حدود 10% والخصم املتعلق 
التقاعد  لهيئات  املقررة يف األنظمة األساسية  التقاعد  بأنظمة 
الترشيعية  للنصوص  وفقا  والعاملة  املؤسسة  املغربية 
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هذا  ويطبق  امليدان.  هذا  يف  العمل  بها  الجاري  والتنظيمية 
التدبري عىل العقود املربمة ابتداء من فاتح يناير 2015.

تطبيق الرضيبة عىل الدخل  برسم التسبيقات املقدمة يف 
إطار عقود تأمني التقاعد 

تفرض الرضيبة عىل الدخل عىل التسبيقات التي يقدمها املؤمن 
مدة  انتهاء  قبل  املربمة  التأمني  عقود  إطار  يف  له  املؤمن  إىل 
العقد أو قبل بلوغه سن الخمسني أو قبلهام معا، وذلك عن 
طريق الحجز يف املنبع يقوم به املدين باإليراد املعني باألمر 
يف  عليه  املنصوص  التصاعدي  الجدول  يف  الوارد  السعر  وفق 
املدونة العامة للرضائب، من غري أي طرح وبعد تنجيم املبلغ 
اإلرجاع  مدة  أعقاب  عىل  أو  سنوات  أربع  مدة  عىل  املسرتد 
إخالل  دون  وذلك  سنوات   أربع  من  أقل  كانت  إن  الفعلية 
بتطبيق الجزاءات املنصوص عليها يف املدونة العامة للرضائب. 
املسرتد  املبلغ  أو  املال  رأس  أو  اإليراد  مستحق  عىل  ويجب 
إن  األخرى  دخوله  باعتبار  الرضيبية  وضعيته  تسوية  ألجل 
وجدت، أن يقدم اإلقرار مبجموع دخله. ويطبق هذا التدبري 
عىل التسبيقات املقدمة من طرف املؤمن اىل املؤمن له ابتداء 

من فاتح يناير 2015.

نظام املقاول الذايت

• فتح املجال لجميع املهنيني الذين يرغبون يف مامرسة مهنهم 
يف إطار نظام املقاول الذايت واستثناء بعض املهن املدرجة يف 
املرسوم رقم 124-08-2 الصادر يف 3 جامدى اآلخرة 1430 

)28 ماي 2009(  مبوجب نص تنظيمي.

إلكرتونية  بطريقة  واألداء  باإلقرار  اإلدالء  إلزامية  إحداث   •
بالنسبة للمقاول الذايت.

تخفيض مدة إعفاء التعويض عن التدريب

من أجل ترسيع وثرية إدماج املتدربني يف سوق العمل، نص قانون 
املالية لسنة 2015 عىل تقليص مدة إعفاء املتدربني من 36 شهرا 

إىل 24 شهرا . ومينح  هذا اإلعفاء وفق الرشوط التالية :

• يجب أن يكون املتدربون مسجلني عىل األقل منذ ستة )6( 
أشهر بالوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات؛

• ال يجوز أن يستفيد نفس املتدرب مرتني من اإلعفاء املذكور؛

• يجب عىل املشغل أن يلتزم بالتشغيل النهايئ يف حدود ما ال 
يقل عن 60% من املتدربني املذكوريني.

وللتذكري فإن اإلعفاء يخص التعويض الشهري اإلجاميل يف حدود 
6.000 درهم عن التدريب الذي أنجز ما بني فاتح يناير 2013 
و31 ديسمرب 2016 واملدفوع إىل املتدرب خريج التعليم العايل 

أو التكوين املهني املعني من لدن منشآت القطاع الخاص. ومينح 
قابلة  أربعة وعرشين )24( شهرا  للمتدرب ملدة  اإلعفاء  هذا 
للتجديد لفرتة إثني عرش )12( شهرا يف حالة التعيني النهايئ. 
وإذا كان مبلغ التعويض املدفوع يفوق السقف املحدد أعاله، 

فإن املنشأة واملتدرب يفقدان حق االستفادة من اإلعفاء.

إعفاء األجر اإلجاميل الشهري يف حدود 10.000 درهم

رغبة يف إنعاش التشغيل وتنافسية املقاوالت وإدماج أنشطة 
القطاع غري املنظم، تم إعفاء األجر اإلجاميل الشهري يف حدود 
10.000 درهم ملدة 24 شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل األجري، 
الفرتة  يتم إحداثها خالل  التي  املقاوالت  واملدفوع من طرف 
املمتدة من فاتح يناير 2015 إىل 31 ديسمرب 2019 يف حدود 

خمسة )5( أجراء. وذلك وفق الرشوط التالية:

• أن يتم تشغيل األجري يف إطار عقد غري محدد املدة؛ 

• أن يتم التشغيل خالل السنتني األولتني من إحداث املنشأة.

مراجعة نسبة التخفيض الجزايف املطبق عىل املبلغ اإلجاميل 
للمعاشات واإليرادات العمرية

مراجعة  تم  املأجورين،  بني  الجبائية  العدالة  إقرار  أجل  من 
للمعاشات  اإلجاميل  املبلغ  عىل  املطبق  الجزايئ  التخفيض 
واإليرادات املفروضة عليه الرضيبة عىل الدخل وفق النسب 

التالية:

• 55% من املبلغ اإلجاميل السنوي الذي يساوي أو يقل عن 
000 168 درهم؛

• 40% ملا زاد عن ذلك.

التي  الرشكات  أسهم  تفويت  عن  الناتجة  األرباح  إخضاع 
يغلب عليها الطابع العقاري املسعرة ببورصة القيم ضمن 

صنف األرباح الناتجة عن تفويت رؤوس األموال املنقولة

من أجل املساهمة يف إنعاش بورصة القيم وتشجيع الرشكات 
تم  إليها  للولوج  العقاري  الطابع  عليها  يغلب  التي  العقارية 

اعتبار:

املشاركة  حصص  أو  األسهم  تفويت  عن  الناتجة  األرباح   •
املسعرة  و  العقاري  الطابع  عليها  يغلب  التي  الرشكات  يف 
ببورصة القيم، مبثابة أرباح ناتجة عن تفويت رؤوس أموال 

منقولة، عوض تصنيفها ضمن األرباح العقارية؛

• األرباح الناتجة عن تفويت أسهم أو حصص املشاركة بالنسبة 
للرشكات التي يغلب عليها الطابع العقاري و غري املسعرة 
برسم  الدخل  عىل  للرضيبة  خاضعة  تبقى  القيم  ببورصة 

األرباح العقارية.
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القرض  سندات  تفويت  عن  الناتج  الصايف  الربح  تحديد 
وسندات الدين األخرى

ابتداء من فاتح يناير 2015 يحتسب الربح الصايف الناتج عن 
أساس  عىل  األخرى  الدين  وسندات  القرض  سندات  تفويت 
الثمن الفعيل لتفويت هذه السندات مبا يف ذلك مبلغ الفوائد 
تاريخ  يف   )intérêts courus( أجلها  الحال  وغري  املستحقة 

البيع، عىل غرار ما هو معمول به يف الترشيعات األجنبية.

متكني أجراء الرشكات املكتسبة لصفة »القطب املايل للدار 
البيضاء« أن يطلبوا من مشغلهم بشكل اختياري ال رجعة 

فيه إما تطبيق:

• سعر 20% بصفة إبرائية؛

• جدول حساب الرضيبة عىل الدخل بصفة ال رجعة فيها.

وسيطبق هذا التدبري عىل دخول األجور املكتسبة ابتداء من 
فاتح يناير 2015.

وأرباح  دخول  عىل  املرتتبة  الرضيبة  تحصيل  طرق  تغيري 
رؤوس األموال املنقولة ذات املنشأ األجنبي

يف إطار تبسيط طرق تحصيل الرضيبة عىل الدخل املرتتبة عىل 
دخول وأرباح رؤوس األموال املنقولة ذات املنشأ األجنبي أقر 

قانون املالية لسنة 2015 ماييل:

• إذا كانت دخول وأرباح رؤوس األموال املنقولة ذات املنشأ 
األجنبي ناشئة عن سندات مقيدة  يف حساب لدى الوسطاء 
بها  مرصح  أو  السندات  حسابات  ماسيك  املؤهلني  املاليني 
لدى األبناك، فإن الرضيبة املرتتبة عىل هذه الدخول واألرباح 
يتم حجزها يف املنبع من طرف الوسطاء املذكورين واألبناك 
ويتم دفعها قبل فاتح أبريل من السنة املوالية للسنة التي 
املستفيد  إشارة  رهن  وضعها  أو  عليها  الحصول  خاللها  تم 
أو قيدها يف حسابه أو استنادا عىل وثيقة يقدمها الخاضع 
للرضيبة املعني تتضمن بعض املعلومات الرضورية ملبارشة 

هذا الحجز.

و يجب عىل الوسطاء املاليني املؤهلني ملسك حساب السندات 
وكذا األبناك بإيداع إقرار يتضمن بالنسبة لكل مالك للسندات 
جميع التفويتات املنجزة كل سنة برسم رؤوس األموال السالفة 

الذكر وذلك يف أو وفق مطبوع منوذجي تعده اإلدارة.

• إذا كانت الدخول واألرباح متأتية من سندات غري مسجلة 
املؤهلني ماسيك حسابات  املاليني  الوسطاء  لدى  يف حساب 
السندات أو غري مرصح بها لدى األبناك، فإن الرضيبة املرتتبة 
برسم هذه الدخول واألرباح تدفع تلقائيا من طرف امللزم 

تم  التي  للسنة  املوالية  السنة  من  أبريل  فاتح  قبل  نفسه 
أو  املستفيد  إشارة  رهن  وضعها  أو  عليها  الحصول  خاللها 

قيدها يف حسابه.

ويجب عىل الوسطاء املاليني املؤهلني ماسيك حسابات السندات 
الذكر  السالفة  والحاصالت  بالعوائد  إقرار  إيداع  األبناك  وكذا 

قبل فاتح أبريل من كل سنة.

طرف  من  سجل  مسك  بإلزامية  املتعلقة  األحكام  نسخ 
الخاضعني للرضيبة املحددة دخولهم املهنية حسب نظام 

الربح الجزايف

املتعلقة  األحكام  نسخ  عىل   2015 لسنة  املالية  قانون  نص 
بإلزامية مسك السجل من طرف الخاضعني للرضيبة املحددة 
من  عليه  مؤرش  الجزايف  الربح  نظام  حسب  املهنية  دخولهم 
املبالغ  جميع  فيه  ويسجل  الوعاء  مبصلحة  مسؤول  طرف 
املدفوعة برسم عمليات الرشاء مشفوعة بوثائق اإلثبات و كذا 

مبلغ املبيعات.

بالنسبة  املشرتيات  إثبات  أوراق  تقديم  إلزامية  إحداث 
املهنية  دخولهم  املحددة  للرضيبة  الخاضعني  للملزمني 
حسب نظام الربح الجزايف عندما تتجاوز الواجبات األصلية 

املرتتبة عليهم برسم السنة 5000 درهم 

الخاضعني  للملزمني  بالنسبة   2015 لسنة  املالية  قانون  نص 
للرضيبة املحددة دخولهم املهنية حسب نظام الربح الجزايف 
السنة  برسم  عليهم  املرتتبة  األصلية  الواجبات  تتجاوز  عندما 

5000 درهم:

يشرتيها  التي  والخدمات  السلع  جميع  إثبات  وجوب  عىل   •
بفاتورة  املهني،  للرسم  خاضع  بائع  من  للرضيبة  الخاضع 
إسم  يف  تحرر  إثبات  قوة  لها  أخرى  ورقة  أية  أو  قانونية 

املعني باألمر؛

• التنصيص، عىل مستوى املدونة، عىل حق املعاينة من طرف 
اإلدارة بالنسبة للخاضعني للرضيبة يف إطار مسطرة محددة 
تضمن للخاضعني للرضيبة جميع الضامنات املخولة لهم يف 

إطار هذه املعاينة.

املالية  بالذمة  باملساهمة  املتعلق  بالتدبري  العمل  متديد 
لشخص أو أشخاص ذاتيني يف رشكة خاضعة للرضيبة عىل 

الرشكات إىل غاية 31 ديسمرب 2016

نص قانون املالية لسنة 2015 عىل متديد العمل باملقتضيات 
املتعلقة باملساهمة بالذمة املالية لشخص أو أشخاص ذاتيني 
يف رشكة خاضعة للرضيبة عىل الرشكات إىل غاية 31 ديسمرب 

.2016
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متديد العمل باملقتضيات املتعلقة بامللزمني الذين يكشفون 
ألول مرة عن هويتهم والعاملني يف القطاع غري املنظم 

أقر قانون املالية لسنة 2015 متديد العمل بالتدابري التحفيزية 

لفائدة األشخاص الذين يزاولون أنشطة يف القطاع غري املهيكل 

إدارة  لدى  هويتهم  عن  بالكشف  مرة  ألول  يقومون  والذين 

 31 غاية  إىل  املهني  الرسم  جدول  يف  بالتسجيل  الرضائب 

ديسمرب 2016.

القيمة  على  ال�سريبة  تهم  التي  التدابري 
امل�سافة

أهم  إحدى  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  إصالح  يشكل 

لذا  الجبايات،  الوطنية حول  املناظرة  الصادرة عن  التوصيات 

اإلصالح  هذا  مواصلة  عىل   2015 لسنة  املالية  قانون  حرص 

ومتثلت التدابري التي تم اتخاذها يف:

تطبيق سعر %10 عىل:

املتعلق  بالبناء  الخاص  والقرض  العقاري  القرض  عمليات   •

بالسكن االجتامعي؛

• املسخنات الشمسية؛

• بيع وتسليم األعامل و التحف الفنية؛

• أدوات وشباك الصيد املعدة ملحرتيف الصيد البحري.

تطبيق سعر %20 عىل:

• دقيق وسميد األرز ودقيق النشويات؛

• مادة الشاي )معبأ أو غري معبأ(؛

• الرسم املستحق عن املرور يف الطرق السيارة.

متديد مدة إعفاء أموال االستثامر من الرضيبة عىل القيمة 
املضافة

نص قانون املالية لسنة 2015 عىل متديد مدة اإلعفاء بالنسبة 

االستثامر  أموال  عىل  املطبقة  املضافة  القيمة  عىل  للرضيبة 

 )24( و عرشين  أربع  من  االسترياد  وعند  الداخل  يف  املقتناة 

شهرا إىل ستة وثالثني )36( شهرا، ابتداء من تاريخ الرشوع يف 

مزاولة النشاط املهني.

و سيطبق هذا التدبري عىل املنشآت التي مل تستنفد من أجل 

24 شهرا  يف 31 دجنرب 2014. 

تقليص سقف االستثامر

أقر قانون املالية لسنة 2015 تقليص سقف االستثامر بالنسبة 

لالتفاقيات املربمة مع الدولة من مائتي )200( مليون درهم إىل 

مائة )100( مليون درهم بالنسبة للسلع التجهيزية واملعدات 

واألدوات الرضورية إلنجاز مشاريع استثامر تساوي أو تفوق 

اتفاقية تربم  إطار  مائة )100( مليون درهم وذلك يف  كلفتها 

مع الدولة إذا اشرتتها املنشآت الخاضعة للرضيبة عىل القيمة 

املضافة، خالل مدة ستة وثالثني )36( شهرا ابتداء من تاريخ 

الرشوع يف مزاولة نشاطها.

بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها االستثامرية، يرسي 

تسليم رخصة  تاريخ  ابتداء من  )36( شهرا  وثالثني  الستة  أجل 

البناء مع منح أجل إضايف يف حالة حدوث قوة قاهرة مدته ستة 

)6( أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. ويطبق هذا السقف بالنسبة 

لالتفاقيات املربمة مع الدولة ابتداء من فاتح يناير 2015.

التدابري التي تهم ر�سوم الت�سجيل

عمليات تفويت أسهم الرشكات التي يغلب عليها الطابع 
العقاري

تفويت  عمليات  إخراج  عىل   2015 لسنة  املالية  قانون  نص 

املدرجة  العقاري  الطابع  عليها  يغلب  التي  الرشكات  أسهم 

تم  كام  التسجيل.  واجبات  تطبيق  نطاق  من  القيم  ببورصة 

التي  الرشكات  يف  املشاركة  حصص  أو  أسهم  تفويت  إخضاع 

القيم  ببورصة  املدرجة  والغري  العقاري  الطابع  عليها  يغلب 

لواجبات التسجيل بنسبة %6  .

الشفوية كيفام كان  أو  املكتوبة  االتفاقات  وتخص نسبة %6 

شكل املحرر املثبت لها، عرفيا أو رسميا )توثيقي أو عديل أو 

عربي، قضايئ أو غري قضايئ(، والتي تنتج عن تفويت الحصص 

واألسهم يف الرشكات التي يغلب عليها الطابع العقاري والتي 

مل تدرج أسهمها ببورصة القيم.

يف  واألسهم  الحصص  تفويت  عىل  املطبق  السعر  رفع 
الرشكات من 3 إىل %4

أقر قانون املالية لسنة 2015 إخضاع تفويت الحصص واألسهم 

يف الرشكات للواجب املخفض 4% عوض 3%، عىل غرار ما هو 

معمول به بالنسبة القتناء املحالت املبنية واألرايض املخصصة 

للبناء أو للتجزيء.
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التدابري التي تهم ر�سوم التمرب

نص قانون املالية لسنة 2015 عىل إلزام املقاوالت بأداء واجبات 
التمرب بناء عىل إقرار، عندما يساوي أو يفوق رقم معامالتها 
السنوي برسم آخر سنة محاسبية مختتمة 2.000.000 درهم.

عن   معينة  سنة  خالل  املحقق  األعامل  رقم  يقل  وعندما 
2.000.000 درهم، ال تعفى املقاولة من إلزامية األداء بواسطة 
اإلقرار إال إذا ضل رقم األعامل املذكور أقل من هذا املبلغ ملدة 

ثالث سنوات محاسبية متتالية.

اخل�سو�سية  ال�سريبة  تهم  التي  التدابري 
ال�سنوية على ال�سيارات

وكذا  السيارات  مجال  يف  التكنولوجية  للتطورات  مواكبة 
تشجيعا الستعامل العربات ذات املحرك الكهربايئ أو املزدوج 
قصد الحفاظ عىل البيئة، نص قانون املالية لسنة 2015 عىل 
تطبيق التعريفة الجبائية عىل هذا النوع من السيارات بنفس 

التعريفة املخفضة واملقررة للعربات املستخدم فيها البنزين.

تدابري جبائية اأخرى

خصم الهبات املمنوحة للجمعيات ذات الطابع الفني

الهبات  خصم  إمكانية  عىل   2015 لسنة  املالية  قانون  نص 
للجمعيات  الرشكات  طرف  من  املمنوحة  العينية  أو  النقدية 
املعرتف لها بصفة املنفعة العامة التي تسعى لغرض فني عىل 
الثقافية  و  العلمية  املجاالت  يف  تشتغل  التي  مثيالتها  غرار 

واألدبية و الرتبوية و الرياضية والتعليمية و الصحية. 

توسيع مجال تطبيق اإلقرار واألداء بطريقة إلكرتونية

الوسائل  لتعميم  املعتمدة  التدريجية  املنهجية  إطار  يف 
الصغرى  املقاوالت  لتمكني  و  األداء  و  لإلقرار  االلكرتونية 
هذه  توفرها  التي  التسهيالت  من  االستفادة  من  واملتوسطة 
التكنولوجية الحديثة، تم التنصيص عىل إلزامية اإلقرار و األداء 

بطريقة إلكرتونية، حسب الجدولة التالية :

• ابتداء من فاتح يناير 2016، بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو 
يساوي رقم أعاملها عرشة )10( ماليني درهم، دون احتساب 

الرضيبة عىل القيمة املضافة؛

• وابتداء من فاتح يناير 2017، بالنسبة للمنشآت التي يفوق 
أو يساوي رقم أعاملها ثالثة )3( ماليني درهم، دون احتساب 

الرضيبة عىل القيمة املضافة.

متكني األجانب املقيمني باملغرب يف وضعية قانونية اقتناء 

املخفضة )140.000 درهم(  العقارية  القيمة  السكن ذو 

والسكن املخصص للطبقة املتوسطة

يف إطار تفعيل مضامني اإلسرتاتيجية الوطنية املتعلقة بالهجرة، 

من  قانونية  وضعية  يف  باملغرب  املقيمني  األجانب  متكني  تم 

اقتناء السكن ذو القيمة العقارية املخفضة والسكن املخصص 

للطبقة املتوسطة. 

العقارية  القيمة  ذي  للسكن  الكرائية  السومة  مبلغ  رفع 

املخفضة والسكن االجتامعي مع تخفيض مدة اإلعفاء

بغرض تنويع العرض يف مجال السكن ولتشجيع املقاولني عىل 

االنخراط يف السكن االجتامعي والسكن ذي القيمة العقارية 

املخفضة أقر قانون املالية لسنة 2015 :

بالنسبة  درهم   1.000 إىل   700 من  الكرائية  السومة  رفع   •

للسكن ذي القيمة العقارية املخفضة ومن 1.200 إىل 2.000 

درهم بالنسبة للسكن االجتامعي؛

• تخفيض مدة اإلعفاء من 20 إىل 8 سنوات فيام يخص الرضيبة 

املفروضة عىل الدخول املهنية املرتبطة بالكراء.

إحداث مسطرة توافق مسبق حول أمثنة التحويل

جديدة  مسطرة  إحداث  عىل   2015 لسنة  املالية  قانون  نص 

مبارشة  غري  أو  مبارشة  تبعية  عالقات  لها  التي  املنشأة  متكن 

اتفاق  إبرام  تطلب  أن  من  املغرب  خارج  توجد  مبؤسسات 

مسبق مع إدارة الرضائب حول طريقة تحديد أمثنة التحويل 

ملدة ال تتجاوز 4 سنوات ، وذلك وفق مبدأ املنافسة الحرة.

وهكذا ميكن للمنشأة التي لها عالقات تبعية مبارشة مبنشآت 

إدارة  مع  اتفاق مسبق  إبرام  تطلب  أن  املغرب  توجد خارج 

أو  املقدمة  الخدمات  أمثان  تحديد  طريقة  حول  الرضائب 

الصناعية  العالقات  إطار  يف  تسويقها  تم  التي  املنتجات 

والتجارية و املالية التي تربط بني املقاوالت املقيمة التي لها 

عالقات تبعية مبارشة أو غري مبارشة مبنشآت توجد بالخارج. 

وسيتم تحديد طريقة إبرام هذا االتفاق بنص تنظيمي. 
املصدر: املديرية العامة للضرائب
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قانون مالية 2015 : املقت�سيات اجلمركية

من أهم التدابري الجمركية التي يجسدها قانون مالية 2015 تشجيع االستثامر، مبا يف ذلك خفض 
عتبة االستثامر املوجه لرشاء السلع و املعدات املعفاة من رسوم االسترياد من 200 إىل 100 مليون 
درهم و متديد فرتة اإلعفاء من رضيبة القيمة املضافة عىل اقتناء سلع االستثامر ،  وتخفيض رسم 

االسترياد عىل بعض املواد وكذا محاربة التهريب. 

مدونة اجلمارك و ال�سرائب غري املبا�سرة 

»الفصول 24  التهريب  تقوية وسائل محاربة 
و 25 و 32«.

التأكيد عىل أن اإلدارة  يرمي اقرتاح تعديل هذه الفصول إىل 
تبارش عملها مبجموع الرتاب الجمريك، مبا فيه الطرق السيارة، 
و ذلك لتمكينها من التدخل يف الطرق السيارة )محطات األداء 

و نقط الخروج( ملحاربة تهريب البضائع.

 284 و   280 »الفصول  الزجري  النظام  تقوية 
و285 و 293 و 294«

يف مجال التهريب : متت ترجمة التدابري الجديدة املتخذة يف 
هذا املجال عرب تشديد العقوبات عىل بعض أفعال التهريب 
بالنظر لخطورتها تجاه حساسية بعض البضائع التي لها تأثري 
عىل األمن و األخالق و الصحة العامة و وجود ظروف تشديد 
أفعال  ارتكاب  للتهريب،  خصيصا  معدة  أماكن  و  كالعود 
التهريب من طرف ثالثة أشخاص عىل األقل، استعامل عربات 
أو تجهيزات معدة خصيصا لهذا الغرض، استعامل العنف أو 

اإليذاء.

يف مجال الغش التجاري، متت تقوية النظام الزجري من خالل 
مراجعة تكييف بعض املخالفات إىل درجات أعىل، بالخصوص 
فيام يتعلق مبخالفة الزيادة يف وزن أو كمية أو قيمة البضائع، 
التي تتجاوز 20% مام تم الترصيح به. كام تم التنصيص عىل 
لرخص  الخاضعة  البضائع  بتصدير  املتعلقة  املخالفة  معاقبة 

خاصة.  

امتيازات  من  االستفادة  إىل  تهدف  التي  املناورات  معاقبة 
مخالفة  إضافة  متت   :  »286 »الفصل  املؤقت  القبول  نظام 
تتعلق مبعاقبة األشخاص الذين يستعملون مناورات لالستفادة 

شخصيا، بدون وجه حق، من امتيازات نظام القبول املؤقت.

تعريفة الر�سوم اجلمركية

مستوى  عىل  جمركية  تدابري  أربع  اتخاذ  تم  الصدد  هذا  يف 

تعريفة الرسوم الجمركية و يتعلق األمر ب:

من  املعبأ  غري  الشاي  عىل  املطبق  االسترياد  رسم  تخفيض   -

32,5% و 25% إىل %2,5    

املعبأ من %40  الشاي  - تخفيض رسم االسترياد املطبق عىل 

إىل %32,5  .

و موازاة مع هذا التخفيض، تم رفع نسبة الرضيبة عىل القيمة 

إىل   %14 من  الشاي  عىل  املطبقة  االسترياد  عند  املضافة 

.%20

- تخفيض رسم االسترياد املطبق عىل هريس الفواكه من %40 

إىل %2,5 .

غري  التوابل  بعض  عىل  املطبق  االسترياد  رسم  تخـــفيض   -

املنتجة محليا من 10% إىل %2,5.

- تطبيق رسم االسترياد بنسبة 10% عىل السيارات التي يزيد 

وزنها اإلجاميل القائم، مع الحمولة القصوى عن 2.2 طن و ال 

يتعدى 3.5 طن و املصنفة بالبنود التعريفة 8704.21.99.52 

 8704.31.90.92 و   8704.31.90.52 و   8704.21.99.92 و 

ولو كانت هذه السيارات النفعية لكل أرض أو رباعية الدفع 

أو غري كاملة الهيكلة.

ت�سجيع اال�ستثمار - ال�سلع التجهيزية التي مت 
اقتناوؤها من طرف بع�ص املقاوالت

يف إطار التدابري املتخذة من طرف الحكومة من أجل تشجيع 

السلع  القتناء  املوجه  االستثامر  مبلغ  تخفيض  تقرر  االستثامر، 

التجهيزية املعفاة من رسم االسترياد ، من 200  إىل 100 مليون 

درهم.

املصدر: مديرية اجلمارك والضرائب غير املباشرة



قـانـون الـمـالـية 2015

تــقاريـــر



مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 26 - فرباير 302015

تـقــاريـــر

قـانـون الـمـالـية 2015

التقرير االقت�سادي واملايل ل�سنة 2015

يسعى التقرير االقتصادي واملايل لسنة 2015 إىل استقراء التطورات التي يعرفها املحيط الدويل 
واإلقليمي، راصدا بذلك الرهانات والتحديات وكذا الفرص التي يتوجب استغاللها لصالح االقتصاد 
التوازنات  الحفاظ عىل  القائم عىل  الوطني  التنموي  النموذج  الذي يراهن عىل تثبيت   الوطني 
التدريجية للتوازنات املاكرو اقتصادية، و توفري ظروف إقالع اقتصاد حقيقي    املالية واالستعادة 
يحقق  التوازن ما بني دينامية االستثامر و النمو و االستجابة لرهانات التشغيل و االدماج االجتامعي 

والحد من الفوارق. 

30

املالية لسنة 2015 يف سياق  يندرج إعداد مرشوع قانون 
إقليمي ودويل يتسم بانتعاش النشاط االقتصادي الدويل، 
إال أنه يظل مع ذلك هشا، بالنظر إىل استمرار املخاطر عىل 
وإىل  األورو  مبنطقة  واالقتصادي  املايل  القطاعني  مستوى 
الدين  وبسقف  امليزاناتية  بالتوازنات  املرتبطة  الشكوك 
إىل معدل  وبالنظر كذلك  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
البطالة املرتفع يف العديد من البلدان وإىل املخاوف التي 
التي تعرفها منطقتنا عىل  الجيوسياسية  التقلبات  تفرضها 

الخصوص.

االقتصادي  التقرير  يستعرض  الظرفية،  هذه  خضم  ويف 
واملايل لسنة 2015 يف جزئه األول أهم تطورات االقتصاد 
تفرضها  التي  األبعاد  تحديد  أجل  من  وذلك  العاملي، 
التحوالت املحتملة والتحديات والفرص الحقيقية التي قد 
تحديثه وتعزيز متوقعه يف  أفق  الوطني يف  االقتصاد  تهم 
محيطه اإلقليمي املتوسطي واإلفريقي والعاملي مقارنة مع 

القوى االقتصادية الناشئة.

وعىل الصعيد الوطني، يهتم الجزء الثاين من هذا التقرير 
املغريب من خالل  التنموي  للنموذج  تحليل معمق  برصد 
بتسليط  وذلك  النمو  واستدامة  لسالمة  تحلييل  تقييم 
املصاحبة  الدينامية  وراء  كان  الذي  املنطق  عىل  الضوء 
للتنويع القطاعي للنمو وعىل توزيعه الجهوي وتأثري هذه 
الدينامية عىل مؤرشات التنمية البرشية، وكذا اإلصالحات 
التي  تلك  خاصة  املتخذة،  واملالية  والقانونية  املؤسساتية 
الكفاءة  وضامن  الحكامة  آليات  تحسني  متطلبات  تلبي 

واملساءلة الدميقراطية.

املالية  قانون  مرشوع  وضع  شأنها  من  عنارص  هذه  كل 
لسنة 2015 يف إطاره الشامل، إذ يحاول الجزء الثالث من 

التي  والتوازنات  أولوياته ومضمونه  مناقشة  التقرير  هذا 
يستوجب مراعاتها وكذا التدابري التي تفرض نفسها.

املغرب يف حميطه الدويل واجلهوي : 

الفر�ص والتحديات

العاملية األخرية تغيريا جوهريا تولدت عنه  خلفت األزمة 
أمناط جديدة لضبط وتنظيم االقتصاد، مام أدى إىل انبثاق 
العمل،  لتنظيم  جديدة  وأشكال  رائدة،  حديثة  صناعات 
وأمناط استهالك جديدة، وأقطاب صاعدة لالقتصاد العاملي. 
املالية،  لألزمة  األوىل  اآلثار  تراجع  بداية  من  الرغم  وعىل 
ال يزال االقتصاد العاملي يواجه مخاطر حقيقية تؤثر عىل 

توازن العالقات الدولية. 

فقد تعزز النشاط االقتصادي العاملي يف مجمله وسيستمر 
يف النمو خالل سنتي 2014-2015. ومن املتوقع أن يرتفع 
معدل منو االقتصاد العاملي ليصل إىل 3,3% سنة 2014 وإىل 
3,8% سنة 2015 نتيجة انتعاش االقتصادات املتقدمة، خاصة 
الواليات املتحدة، التي تستفيد من ظروف مالية مالمئة، وكذا 
تسارع منو الدول املتقدمة الذي سيصل إىل 1,8% سنة 2014 

وإىل 2,3% سنة 2015 مقابل 1,4% سنة 2013.

يسجل  االقتصادي  النشاط  يزال  ال  األورو،  منطقة  ويف 
الداخيل  الناتج  يرتفع  أن  يتوقع  حيث  تدريجيا،  انتعاشا 
الخام للمنطقة بنسبة 0,4% سنة 2014 و1,3% سنة 2015. 
ورغم ذلك، تظل وترية هذا النشاط االقتصادي بطيئة وغري 

كافية إلنعاش سوق الشغل وتخفيض الديون.

معتدال،  منوا  والنامية  الصاعدة  الدول  تسجل  أن  ويتوقع 
مقابل   2014 سنة   %4,4 بنسبة  قويا،   دامئا  يبقى  لكنه 
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4,7% سنة 2013، قبل أن يصل إىل 5% سنة 2015. إال أن 
واملناطق، حيث  البلدان  بني  متباينة  النمو تظل  معدالت 
 %6,5( الناشئة  آسيا  بلدان  يف  نسبيا  قويا  النمو  سيظل 
سنة 2014 و6,6% سنة 2015(، خاصة يف الصني )%7,4 

و7,1%( والهند )5,6% و%6,4(.

النمو يف منطقة الرشق األوسط  املتوقع أن يتسارع  ومن 
 2014 سنة   %2,6 التوايل  عىل  ليسجل  إفريقيا  وشامل 
و3,8% سنة 2015 مقابل 2,3% سنة 2013. ويعزى هذا 
االرتفاع يف النشاط إىل استعادة مناخ االستقرار االقتصادي 
وانتعاش  الرساميل  تدفقات  وزيادة  البلدان،  بعض  يف 
البلدان  من  كل  النمو  هذا  وسيهم  الخارجي.  الطلب 
 )2015 سنة  و%3,9   2014 سنة   %2,5( للنفط  املصدرة 

وكذا البلدان املستوردة )2,6% و3,7% عىل التوايل(.

ومن جهتها، ستسجل اقتصاديات إفريقيا جنوب الصحراء 
و 5,8% سنة 2015  بنسبة 5,1% سنة 2014  معدل منو 
االقتصاد  وانتعاش  الداخيل  للعرض  اإليجايب  للتطور  نظرا 
الداخيل،  الطلب  دعم  االستثامر  سيواصل  كام  العاملي. 
حيث يتوقع أن يستقر يف نسبة 23,2% من الناتج الداخيل 
الخام سنتي 2014 و2015. وسيكون االستثامر أكرث دعام 
الفقرية،  والدول  املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  يف  للنمو 
الخارجية  االستثامرات  بفضل  مستواه  من  سيعزز  حيث 

املبارشة يف مجال الصناعات االستخراجية والبنية التحتية.

حجم  ارتفاع  ينتظر  العاملية،  التجارة  يخص  فيام  وباملوازاة، 
مبادالت البضائع بنسبة 3,1% يف 2014، وفقا آلخر توقعات 
منظمة التجارة العاملية. حيث سيكون مدعوما بالطلب املتزايد 
املرتقب  للتحسن  نظرا  املتقدمة،  الدول  طرف  من  للواردات 

لالقتصاد األمرييك ولتحسن الظروف االقتصادية يف أوربا.  

الطلب  أن يسجل حجم  يتوقع  التطورات،  ويف ظل هذه 
بحوايل  منوا  املغرب  نحو  املوجه  البضائع  عىل  الخارجي 
3,5% سنة 2014 و4,1% سنة 2015، بعد تسجيل نسبة 
إىل  باألساس،  الوضعية  هذه  وتعزى   .2013 سنة   %0,8
التحسن يف حجم الطلب الخارجي املوجه من طرف دول 
سنة   %0,4 من  ينتقل  أن  يتوقع  والذي  األورويب  االتحاد 

2013 إىل 3,3% سنة 2014، و3,5% سنة 2015.

ومن جانب آخر، ال تزال دينامية الصادرات املغربية دون 
مستوى نسبة منو الحاجيات من واردات االقتصاد الوطني. 

وعىل الرغم من كل املجهودات املبذولة من أجل تحرير 
وتطوير النظام اإلنتاجي وتعزيز التجارة الخارجية، خاصة 
من خالل تنفيذ اسرتاتيجيات قطاعية طموحة وكذا تحسني 
يف  للمغرب  التجاري  العجز  استمر  فقد  األعامل،  مناخ 
الخام سنة  الداخيل  الناتج  ليصل إىل 22,4% من  التفاقم 
2013 مع تدهور معدل تغطية الصادرات للواردات حيث 

بلغ %48,6. 

ويبني تحليل بنية الصادرات املغربية، حسب الوجهة، تركيز 
املغرب باألساس عىل االتحاد األورويب كرشيك رئييس، حيث 
إجاميل  من   %60 األورويب  االتحاد  واردات  حصة  بلغت 
الصادرات املغربية سنة 2013. كام أن املغرب ال يستفيد 
بشكل كايف من اتفاقيات التبادل الحر املربمة، بالنظر إىل 
اتفاقيات  إطار  املسجل يف  املغريب،  التجاري  العجز  تفاقم 
التبادل الحر، والذي انتقل من 58 مليار درهم سنة 2008 
إىل 67 مليار درهم سنة 2013، أي حوايل 34% من العجز 
التجاري اإلجاميل. وميثل العجز التجاري املسجل سنة 2013 
يف إطار اتفاقية التبادل الحر مع االتحاد األورويب، الرشيك 
التجاري املسجل يف  الرئييس للمغرب، 82,6% من العجز 

إطار اتفاقيات التبادل الحر املربمة من طرف بالدنا.

وسجلت التجارة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء ارتفاعا 
كبريا خالل العقد األخري لتبلغ 14,4 مليار درهم سنة 2013 
منو   سنوي  مبتوسط   ،2003 سنة  درهم  مليار   4,7 مقابل 
ملحوظ  بشكل  التجاري  امليزان  تعزز  فقد   .%12 قدره 
لفائدة  كبريا  فائضا  تسجيله  بعد  األخرية،  السنوات  خالل 
املغرب منذ سنة 2008، حيث بلغ 8,9 مليار درهم سنة 
النمو االقتصادي للقارة بأكملها  2013. وبالنظر إىل وترية 
سنوي،  كمتوسط  بلغت   %5  والتي  املايض،  العقد  خالل 
خالل  من  الدينامية  هذه  يف  يندمج  أن  للمغرب  ميكن 
أكرث مالءمة.  الجنوب  بلدان  تعاون مع  تبنيه السرتاتيجية 
ويتعلق األمر، عىل وجه الخصوص، بتعزيز اإلطار القانوين 
املغرب  بني  واالستثامرية  التجارية  للعالقات  والتنظيمي 
القطاع  لرشاكة  إطار  وضع  يتعني  كام  اإلفريقية.  والدول 
سيسمح  مام  واإلفريقية،  املغربية  الرشكات  بني  الخاص 

بخلق تكامل بني االقتصادات. 

وفقا  املبارش،  األجنبي  االستثامر  تدفقات  يخص  وفيام 
والتنمية                  للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر  لتقرير 
 »World Investment Report 2014« ، فقد استقطب 



مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 26 - فرباير 3�2015

تـقــاريـــر

قـانـون الـمـالـية 2015

املغرب 3,4 مليار دوالر من االستثامرات األجنبية، بزيادة 
قدرها 23% مقارنة بسنة 2012. 

األجنبي  لالستثامر  والقطاعي  الجغرايف  التوزيع  وشهد 
املبارش يف املغرب يف السنوات األخرية تغريات مهمة. وتظل 
إجاميل  من   %37 بنسبة  املغرب  يف  مستثمر  أكرب  فرنسا 
االستثامرات األجنبية سنة 2013، حيث عرفت االستثامرات 
الواردة من فرنسا ارتفاعا بنسبة 19% مقارنة بسنة 2012، 
العربية  اإلمارات  دولة  تليها  درهم،  مليار   14,6 لتبلغ 
 %8,6 بنسبة  املغرب،  يف  أجنبي  مستثمر  كثاين  املتحدة، 
املستوى  عىل  أما  املبارش.  األجنبي  االستثامر  إجاميل  من 
إجاميل  من   %39( التحويلية  الصناعات  فإن  القطاعي، 
االستثامر األجنبي املبارش( كانت األكرث جاذبية لالستثامرات 
األجنبية املبارشة سنة 2013، مببلغ قدره 15,3  مليار درهم، 

أي بزيادة بلغت 88% مقارنة بسنة 2012. 

استثامرات  بالنسبة الستقطاب  اآلفاق واعدة  وإجامال، تظل 
أجنبية جديدة يف املغرب، ارتباطا بتسارع وترية اإلصالحات 
وتحسني مناخ األعامل، إضافة اىل تنفيذ مختلف االسرتاتيجيات 
والسياسات القطاعية التي مكنت من زيادة الفرص االستثامرية 

يف كل من القطاعات التقليدية والقطاعات املبتكرة. 

منو  الوطني:نحو  التنموي  النموذج  واإغناء  توطيد 

�سامل منتج ملنا�سب ال�سغل ميكن من تقلي�ص الفوارق 

االجتماعية واملجالية

عرف النموذج التنموي املغريب منوا متواصال وأكرث توازنا بعد 
لنمو ضعيف وغري منتظم. فقد سجل  عقدين من تسجيله 
االقتصاد الوطني نسبة منو قدرها 4,5% يف املتوسط السنوي 
منذ سنة 2000 مقابل 2,8% خالل التسعينيات، وذلك بالرغم 
القاعدة  تنويع  ساهم  وقد  العاملي.  االقتصاد  تقلبات  من 
قطاع  لحصة  املستمر  والتزايد  الوطني  لالقتصاد  اإلنتاجية 

الخدامت يف تقليص ملحوظ لتقلبات النمو االقتصادي. 

 ،2013-2008 الفرتة  خالل  الخام،  الداخيل  الناتج  وحقق 
معدل منو سنوي باألسعار الثابتة، قدره 4,3% مقابل %4,6 
ما بني 2000 و2007. وقد ساهم القطاع الثالث بشكل فعال 
يف هذا النمو مبعدل 2,3 نقط بعد2,9  نقط خالل الفرتة 
والقطاع  الفالحية  لألنشطة  الجيد  باألداء  مدعوما  األوىل 
الثاين، وكذا تحسن أداء أنشطة االتصاالت والتجارة والنقل. 

الداخيل  الناتج  منو  يف  الثاين  القطاع  مساهمة  وبلغت 
الخام 0,5 نقطة خالل الفرتة 2008-2013 بعد 1,3 نقطة 
خالل الفرتة األوىل. وقد عرف إنتاج هذا القطاع تنوعا أكرث 
العالية، كقطاعي صناعة  املضافة  القيمة  املهن ذات  نحو 
خالل  تزايدا،  سجال  الذين  الطائرات  وصناعة  السيارات 
 %17,5 و   %18 بنسبة  التوايل،  عىل   ،2013-2008 الفرتة 
فيام يخص  الصادرات وبنسبة 16% و%14  عىل مستوى 
يف  بذلك  مساهمة  الكفاءة،  العالية  العاملة  اليد  تشغيل 

توفري عرض تصديري أكرث تنافسية.

أما بالنسبة للقطاع األول، فقد عرفت مساهمته يف منو الناتج 
الداخيل الخام تزايدا بحوايل 0,9 نقطة منتقلة من 0,4 نقطة 
بني 2000 و2007 إىل 1,3 نقطة خالل 2008-2013، نتيجة 
منو قيمته املضافة بنحو 9,2% يف املتوسط السنوي خالل 

الفرتة الثانية بعد 2,1% خالل الفرتة األوىل. 

معدل   ،2013 سنة  خالل  الوطني،  االقتصاد  سجل  وقد 
منو قريب من امكاناته بلغ، باألسعار الثابتة، نسبة %4,4 
بعد 2,7% خالل 2012 مدعوما، بالخصوص، باألداء الجيد 
انخفاض  بعد   %19 بنسبة  تزايد  الذي  الفالحي  للنشاط 
غري  األنشطة  يخص  وفيام   .2012 خالل   %8,9 بنحو 
تباطؤ  استمرار  رغم   %2 بحوايل  تحسنت  فقد  الفالحية، 

الظرفية الدولية خصوصا يف أهم الدول الرشيكة.

ويعترب الطلب الداخيل الرافعة الرئيسية للنشاط االقتصادي 
الوطني. وقد ارتفعت مساهمة االستهالك النهايئ الداخيل، 
خالل الفرتة 2008-2013، إىل 3,6 نقط مقابل 2,9 نقط ما 
بني 2000 و2007. وقد ساعد عىل هذا التطور، اإلجراءات 
رفع  مع  عالقة  يف  لألرس  الرشائية  القدرة  لدعم  املتخذة 
األجور وتخفيض الرضيبة عىل الدخل والتحكم يف مستوى 
األسعار. كام سجل التكوين الخام للرأسامل الثابت تحسنا 
إىل  لتصل  الخام  الداخيل  الناتج  من  املتوسطة  حصته  يف 
31,1% خالل الفرتة 2008-2013 مقابل ما يقل عن %27 
متويل  ظروف  تحسن  من  مستفيدا   ،2007-2000 خالل 

االقتصاد الوطني.

النمو  يف  سلبية  مساهمة  التجارية  املبادالت  وسجلت 
االقتصادي خالل 2007-2013 رغم التحسن امللحوظ الذي 
عرفته خالل الثالث سنوات األخرية، حيث سجلت مساهمة 
 2013-2010 الفرتة  نقطة خالل   0,9 بنحو  تقدر  إيجابية 
مقابل  0,8- نقطة ما بني 2000 و2009. وقد عرف الرصيد 
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الجاري عجزا مبعدل 5,8% من الناتج الداخيل الخام خالل 
الفرتة 2007-2013. ويعزى هذا الرتاجع باألساس إىل العجز 
املستمر للميزان التجاري املرتبط خصوصا بأهمية الفاتورة 

الطاقية وكذا واردات مواد التجهيز واملواد االستهالكية.

بالنظر لهذه املعطيات، يواجه املغرب تحديا كبريا يتجىل 
سالسل  يف  واالندماج  الهيكيل  تحوله  مسلسل  ترسيع  يف 
القيم التي ما فتئت تعيد تشكيل جغرافية التجارة العاملية 
والتخصص القطاعي الدويل. يف هذا السياق، وبالرغم من 
كون مختلف االسرتاتيجيات التي أطلقت خالل السنوات 
للقطاعات  دينامية جديدة  إعطاء  من  مكنت  قد  األخرية 
هناك  الزالت  والصناعة،  الفالحة،  غرار  عىل  االسرتاتيجية 
تحديات كربى من الالزم رفعها، وتهم أساسا التدرج يف سلسلة 
القيمة، والتثمني والتسويق، والتكوين، واللوجستيك، وذلك 
بغية اغتنام الفرص املتاحة عىل الصعيد الوطني، والجهوي، 
والدويل، وكذا للتصدي للمخاطر املرتبطة باحتدام املنافسة 

عىل مستوى السوقني الداخيل والخارجي.

يف هذا السياق، ويف إطار مخطط املغرب األخرض،  تحسن 
الناتج الداخيل الخام الفالحي، حيث سجل متوسط معدل 
 ،2013-2008 الفرتة  خالل   ،%8,8 للقطاع  السنوي  النمو 
إطار  يف  خصوصا  الفالحي  االستثامر  تعزيز  أيضا  وتم 
صندوق التنمية الفالحية الذي مكن من تعبئة 15 مليار 

درهم مليار درهم خالل الفرتة 2014-2008.

وفيام يخص األنشطة الصناعية، يعزى التحديث التدريجي 
يف  مؤخرا  امللحوظ  وترسيخه  الوطني  الصناعي  للنسيج 
تخصصات  انبثاق  إىل  باألساس،  العاملية  القيمة  سالسل 
ويف  املضافة،  القيمة  يف  عالية  مساهمة  ذات  جديدة 
تشغيل اليد العاملة املؤهلة، وكذا يف تعزيز منو الصادرات 
والطريان،  السيارات،  قطاعات  ساهمت  وقد  الصناعية. 
إضايف  من   %86 بحوايل  الخدمات  وترحيل  واإللكرتونيك، 
للمغرب  العاملية  املهن  مجموع  حققتها  التي  الصادرات 
إضايف  كمبلغ  درهم  مليار   30( و2013   2008 سنتي  بني 
حيث ارتفعت هذه الصادرات من 75,43 مليار درهم سنة 
2008 إىل 105,8 مليار درهم سنة 2013(، مؤكدة بذلك 
التحديث  هذا  متيز  كام  التصدير.  مجال  يف  الرائد  دورها 
باملساهمة الفعالة لهذه القطاعات يف خلق فرص الشغل 
بحوايل  يقدر  سنوي  متوسط   منو  بتحقيق  الكفاءة  عالية 
16%، و14%، و9% عىل التوايل بالنسبة لصناعة السيارات، 

والطريان، واإللكرتونيك.

الوطني          املخطط   2014 أبريل  يف  الحكومة  أطلقت  كام 
لترسيع التنمية الصناعية للفرتة 2020-2014، مستفيدة يف 
ويرمي هذا  إقالع.  ومكتسبات مخطط  إنجازات  من  ذلك 
برمته  الصناعي  للقطاع  جديدة  دفعة  إعطاء  إىل  الربنامج 
العاملية  املهن  لتطوير  املسطرة  األهداف  الحفاظ عىل  مع 
للمغرب، وكذا إدماج القطاعات التقليدية األخرى للنسيج 
لالستثامر  صندوق  تخصيص  تم  الغرض  ولهذا  الصناعي. 
الصناعي بغالف مايل يقدرا بحوايل 20 مليار درهم يف أفق 

 .2020

وفيام يخص قطاع الفوسفاط ومشتقاته، رشعت مجموعة 
املكتب الرشيف للفوسفاط يف مرحلة ترسيع وترية إنجاز 
استثامري  بغالف   2020-2010 املهيكلة  اسرتاتيجيتها 
هذه  وتهدف   .2025 أفق  يف  درهم  مليار   188 يقدر ب 
حصة  إىل  لتصل  املجموعة  ريادة  تعزيز  إىل  االسرتاتيجية 
حاليا   %21 مقابل  لألسمدة  العاملية  السوق  من   %40
والذي يندرج يف إطار الخيار االسرتاتيجي لتثمني الفوسفاط 
الخام. كام يهدف هذا التموقع االسرتاتيجي إىل االستفادة 
أفق  يف  سنويا   %3( العاملي  للطلب  املضطرد  النمو  من 
2020(، مدفوعا بشكل رئييس من قبل القوى الناشئة مع 

بروز آفاق واعدة عىل مستوى القارة األفريقية. 

ويواصل املغرب تنفيذ اسرتاتيجيته الخاصة بتنمية القطاع 
السياحي، يف إطار االسرتاتيجيات املدرجة خالل السنوات 
األخرية، والتي تهم قطاعات الدعم، حيث أكد هذا القطاع 
صموده يف وجه الصدمات الخارجية عرب تعزيز االستثامر 
قطاع  يف  الجهود  ومواصلة  رأسامل...(  )وصال  السياحي 

الطريان واستغالل إمكانات السياحة الداخلية. 

تفعيل  تم  اللوجستيك،  قطاع  دينامية  تعزيز  وألجل 
االسرتاتيجية اللوجستيكية. وتعترب سنة 2014 محطة حاسمة 
بخصوص ترسيع تنفيذ االسرتاتيجية، حيث تم التوقيع عىل 
تدفقات  وبتعزيز  بتحسني  تتعلق  تنفيذية  عقود  سبعة 
اللوجستيكية،  للمناطق  مندمجة  شبكة  بإحداث  السلع، 
املغريب  املرصد  وبعمل  بتنظيم  وكذا  التكوين،  بإنعاش 

للتنافسية اللوجستيكية.

ويف نفس السياق، عرف قطاع االتصاالت تحولني عميقني. 
وفتح  الدولة  احتكار  إنهاء  خالل  من  مؤسسايت،  األول 
من  مكن  والذي  تكنولوجي،  والثاين  للمنافسة،  القطاع 
لالتصاالت.  الجديدة  لألنظمة  والرسيع  الفعيل  االنتشار 
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مذكرات  إىل  باألساس  التكنولوجية  الطفرة  هذه  وتعود 
يتم  حيث   ،2004 سنة  منذ  املعتمدة  العامة  التوجيهات 
حاليا تفعيل آخر مقتضياتها، والتي تهم الفرتة 2018-2014. 
محاور  ثالثة  عىل  للقطاع  الجديدة  التوجيهات  وترتكز 
تتعلق بتوسيع مفهوم الخدمة الشاملة إىل اإلنرتنيت ذي 
الصبيب العايل باالعتامد عىل التكنولوجيا املتنقلة واأللياف 
البرصية، وتكنولوجيات األقامر الصناعية، وشبكات الجيل 
الرابع لالتصاالت )G4( املزمع إطالقها بحلول سنة 2015، 
وتطوير محتويات موجهة للتسويق من طرف الفاعلني يف 

القطاع. 

وتجدر اإلشارة كذلك إىل مواصلة تفعيل التدابري االسرتاتيجية 
لتطوير قطاع املاء املرتبطة أساسا بتدبري الطلب عىل املاء 
تطوير  وكذا  السدود،  بناء  وسياسة  املايئ  العرض  وتنويع 

قطاع املاء الرشوب والتطهري السائل. 

املغريب  الطاقة  لقطاع  االنتقايل  التحول  ترسيع  تم  كام 
بالطاقة  املتعلقة  املهيكلة  املشاريع  استغالل  يف  بالرشوع 
الطاقية  النجاعة  تحسني  مع  موازاة  والريحية،  الشمسية 

وابتكار مصادر جديدة للنمو األخرض.

لتعزيز  البحث والتطوير كمحرك رئييس  ووعيا منه بدور 
القدرة التنافسية للرشكات والدول، والذي ساهم يف إعادة 
املغرب  اتخذ  العامل،  يف  االقتصادي  النمو  مناذج  تشكيل 
والتطوير  البحث  لتطوير  الرامية  املبادرات  من  مجموعة 
سواء من خالل اسرتاتيجية »املغرب ابتكار« أو من خالل 
امليزانية  ارتفعت  وقد  القطاعية.  املخططات  مختلف 
مليارات   3 من  املغرب  يف  والتطوير  للبحث  املخصصة 
درهم سنة 2006 إىل 5 مليارات درهم سنة 2010، أي ما 
يعادل 0,73% من الناتج الداخيل الخام سنة 2010 مقابل 
من   %0,8 النسبة  هذه  بلغت  وقد   .2006 سنة   %0,34
الناتج الداخيل الخام سنة 2013، فيام تعتزم الحكومة رفع 

هذه النسبة إىل 1% يف أفق سنة 2016. 

وفيام يتعلق بالقطاع املايل، حقق املغرب خالل السنوات 
األخرية تقدما ملموسا عىل مستوى إصالح وتحرير القطاع. 
املنظم  واملؤسسايت  القانوين  اإلطار  سجل  الصدد،  هذا  يف 
مام  التحرر،  من  مزيد  نحو  ملحوظا  تطورا  املايل  للقطاع 
مكنه من تحقيق مؤرشات أداء إيجابية. إال أنه تم تسجيل 
عدة  انطالق  رغم  األخريتني،  السنتني  التباطؤ خالل  بعض 
مشاريع هيكلية للنهوض باالقتصاد الوطني. فقد انخفضت 

لالقتصاد بني سنتي 2006 و2013 من  اإلجاملية  السيولة 
15,7% إىل 4,6% أي بحوايل 11 نقطة. كام بلغت قروض 
األبناك املمنوحة لالقتصاد ما يقارب 747 مليار درهم سنة 
2013، أي بزيادة قدرها 28 مليار درهم أو 3,9%، بعد أن 
قدرها  بزيادة  أي  مليار درهم سنة 2012،   719,2 بلغت 
32 مليار درهم أو 4,6% سنة 2012 و10,6% سنة 2011. 
الناتج  من   %85,6 نسبة  يقارب  ما  القروض  هذه  ومتثل 

الداخيل اإلجاميل، مقابل 86,9% سنة 2012. 

ولتمويل النسيج اإلنتاجي، سجل حجم القروض املمنوحة 
سنة   %6 بنسبة  ارتفاعا  واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 
2013 مقابل 1% سنة قبل ذلك، يف الوقت الذي تراجع فيه 
الحجم املمنوح ملجموع الرشكات غري املالية بنسبة %3,5 
سنة 2013 بعدما ارتفع بنسبة 2,7% سنة 2012. ويعزى 
الصغرى  املقاوالت  إىل  املوجهة  القروض  يف  االرتفاع  هذا 
واملتوسطة إىل تضاعف تدخل جميع الفاعلني، حيث بلغ 
للضامن  املركزي  الصندوق  طرف  من  الضامنات  حجم 
جديدة  كقروض  درهم  مليار   4,7 نحو  املقاوالت  لفائدة 
مقارنة مع  بحوايل %30  مضمونة يف سنة 2013، مرتفعا 

السنة الفارطة )2,5 مليار درهم(.

وعىل الصعيد االجتامعي، كان لتنفيذ السياسات والربامج 
القطاعية أثر إيجايب عىل تحسني ظروف عيش الساكنة من 
خالل التطور اإليجايب ألهم املؤرشات االجتامعية خصوصا 
تعزز هذا  وقد  والصحة...  والرتبية  بالشغل  املتعلقة  تلك 
الفقر  ملكافحة  متنوعة  برامج  تنفيذ  خالل  من  التحسن 
والتهميش، وأيضا من خالل الحصة املهمة للميزانية العامة 
 .)2014 سنة   %54,4( االجتامعية  للقطاعات  املخصصة 
وعالوة عىل ذلك، ساهم التزام املغرب يف تحقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية وتعزيز مكتسبات املبادرة الوطنية للتنمية 

البرشية يف إحراز تقدم كبري يف مجال التنمية البرشية.

ونتيجة لذلك، تحسن مستوى معيشة السكان كام يتضح 
ذلك من خالل الزيادة يف الدخل الداخيل اإلجاميل للفرد 
الذي بلغ 27.980 درهم سنة 2013 مقابل 15.798 سنة 
2001، مبتوسط معدل زيادة سنوي بلغ حوايل 5%. إجامال، 
أدى التحسن يف مستويات املعيشة اىل انخفاض ملحوظ يف 
الفقر والهشاشة، حيث انتقل معدالهام بني سنتي 2001 
التوايل، من 15,3% إىل 6,2% ومن %22,8  و2011، عىل 
اىل 13,3%. كام ساهم األداء الجيد للنمو االقتصادي خالل 
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مليوين  يقرب  ما  خلق  يف  و2013،   2001 بني  ما  الفرتة 
انخفاض كبري يف معدل  منصب شغل صايف، مام أدى إىل 

البطالة بنسبة 4,2 نقطة، ليبلغ 9,2% سنة 2013.

ومع ذلك، تبقى البطالة مرتفعة لدى الشباب البالغني من 
العمر ما بني 15 و24 سنة )19,3% سنة 2013(، حيث بلغ 
هذا املعدل بالوسط الحرضي 36%، أي ما يقارب أربع مرات 
املعدل الوطني للبطالة مقابل 8,4% فقط بالوسط القروي.

وزارة  دشنت  والئقة،  منتجة  شغل  فرص  خلق  وألجل 
مع  املشاورات  من  مسلسال  االجتامعية  والشؤون  الشغل 
لبلورة  الدولية،  العمل  منظمة  من  وبدعم  الرشكاء،  كافة 
االبتكار  عامدها  للتشغيل  حقيقية  وطنية  اسرتاتيجية 
والحوار، من أهم أهدافها رضورة مراعاة عنرص التشغيل 
والقطاعية،  األفقية  العمومية  السياسات  أفضل يف  بشكل 
لسياسة  محددة  آليات  رصد  البرشي،  املال  رأس  تطوير 

تشغيل نشطة، وإحداث نظام خاص باملتابعة والتقييم. 

ولترسيع وترية إنجاز إصالح نظام الرتبية والتكوين، أعدت 
الحكومة مخططا للتنمية االسرتاتيجية للفرتة 2016-2013 
يرتكز عىل خمسة مجاالت أساسية تتعلق بالعرض املدريس 
وكذا  والحكامة،  التعليمية،  واملؤسسات  التعليم  وجودة 
تأهيل  إعادة  إىل  املخطط  هذا  ويهدف  البرشية.  املوارد 
جديدة  مقاربة  اعتامد  خالل  من  والتعليم  الرتبية  نظام 

ترتكز عىل تفاعل املتعلمني وتعزيز مهاراتهم الخاصة.

عدة  اتخاذ  تم  الصحية،  للخدمات  الولوج  يخص  وفيام 
تدابري مهمة خالل سنة 2014، يف إطار تفعيل االسرتاتيجية 
القطاعية للصحة 2012-2016. حيث استمرت الجهود يف 
اتجاه تعميم التغطية الصحية األساسية، إذ مكن التعميم 
إىل  مليون شخص  استفادة 7,28  النظام من  لهذا  الفعيل 
نهاية غشت 2014، أي ما يعادل 2.690.641 أرسة حائزة 
عىل بطائق ونسبة تغطية تقدر بنحو 86%. كام تم تفعيل 
طبقا  وذلك  دواء،   1570 هم  الذي  األدوية  أمثنة  خفض 
أسعار  تحديد  املتعلق برشوط وطرق  املرسوم  ملقتضيات 
األدوية، باإلضافة إىل املصادقة عىل مرشوع القانون املتعلق 

مبامرسة الطب باملغرب.

ومن أجل تعزيز املكتسبات التي تم تحقيقها، فكل القوى 
الكبري  التحدي  رفع  يف  للمساهمة  مدعوة  بالبالد  الحية 
والفوارق  الهشاشة  وجود  استمرار  من  الحد  يف  املتمثل 

االجتامعية واملجالية والنوع. وقد ورد ذلك يف نص الخطاب 
محمد  امللك  الجاللة  صاحب  وجهه  الذي  السامي  املليك 
السادس، يف 30 يوليوز 2014، إىل األمة مبناسبة ذكرى عيد 
العرش املجيد، حيث أكد بوضوح أنه » إذا كان املغرب قد 
ال  الرثوة  أن هذه  يؤكد  الواقع  فإن  تطورا ملموسا،  عرف 

يستفيد منها جميع املواطنني«.

وبالنظر إىل ما تم تحقيقه وإىل التحديات التي يجب رفعها، 
فإن تعزيز الحكامة الجيدة يعد مسألة رضورية لربح رهان 
وضع أسس منو قوي شامل وعادل. ففي هذا السياق، قام 
املغرب بترسيع وترية تفعيل اإلصالحات املهيكلة املرتبطة 
للاملية  التنظيمي  والقانون  والجهوية  بالعدالة  خصوصا 

وباملقاصة وبنظام التقاعد وكذا بالرضيبة.

كام يشكل تحسني مناخ األعامل أهمية بالغة يف االسرتاتيجية 
الحكومية لبناء اقتصاد قوي بإمكانه رفع تحديات تحسني 
اتخذت  ذلك،  ألجل  اإلنتاجي.  نظامه  وتنافسية  اإلنتاجية 
السلطات العمومية مجموعة من التدابري املرتبطة بتسهيل 
املساطر اإلدارية وتحسني اإلطار القانوين لألعامل وتحسني 
بالعقار  املتعلقة  املساطر  وتبسيط  الجمركية  اإلدارة 

والتعمري، وكذا تسهيل الولوج إىل التمويل.

املالية العمومية

املتبعة خالل السنتني األخريتني  متيزت السياسة امليزاناتية 
بانسجامها مع أهداف السلطات العمومية لتوفري الظروف 
بشكل  اقتصادية  املاكرو  التوازنات  الستعادة  املالمئة 
استدامة  عىل  الحفاظ  السياسة  هذه  وتروم  تدريجي. 
املالية العمومية دون املساس بتمويل التنمية االقتصادية 
واالجتامعية. ومن أجل ذلك، أعطت هذه السياسة األولوية 
إىل تعبئة الهوامش امليزاناتية، سواء عىل مستوى املداخيل 

أوعىل مستوى النفقات العمومية.

مواصلة  العمومية  املالية  لتطور  قراءة  من خالل  ويتضح 
التوطيد امليزانايت عرب تعزيز املوارد والتحكم يف النفقات. 
فقد تم العمل عىل التحكم يف النفقات العمومية بفضل 
املقايسة  بنظام  والعمل  املقاصة  تحمالت  عبء  تخفيض 
الجزئية ألسعار بعض املواد النفطية يف شتنرب 2013. هكذا، 
درهم  مليار   209,5 حوايل  العادية  النفقات  بلغت  فقد 
سنة 2013، أي مبعدل إنجاز 99,5% مقارنة مع التوقعات 
األولية، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 2,8% مقارنة مع سنة 
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النفقات  للتحكم يف هذه  2012، وهو ما يشكل مجهودا 
مقارنة مع الفرتة 2005-2012 التي تزايدت خاللها بنسبة 

9,9% يف املتوسط.

أما عىل مستوى املداخيل، فقد تم تحسني تحصيل الجبايات 
وتعبئة الهبات مبوجب االتفاقيات مع دول مجلس التعاون 
الخليجي. فقد بلغت املداخيل الجبائية حوايل 174,9 مليار 
درهم سنة 2013، مسجلة بذلك معدل إنجاز بلغ %97,5 

مقارنة مع التوقعات األولية. 

مداخيل  احتساب  دون  الجبائية  غري  املداخيل  وبلغت 
 2013 سنة  املداخيل  هذه  من  مستوى  أعىل  الخوصصة 
مسجلة 3,3% من الناتج الداخيل الخام، وذلك بفضل تحصيل 
التعاون  مجلس  دول  بعض  من  كدعم  درهم  مليار   5,2
مليار   2,2 بحوايل  املساعدة  مبالغ  ارتفاع  وكذا  الخليجي، 
درهم )96,5+%(، إضافة إىل املوارد املتأتية من املؤسسات 

واملقاوالت العمومية مببلغ 1,8 مليار درهم )15,9+%(.

ونتيجة لهذه التطورات، متكنت الدولة من خفض العجز 
إىل   2012 سنة  خالل  الخام  الداخيل  الناتج  من   %7 من 
5,2% من الناتج الداخيل الخام سنة 2013، وذلك بالرغم 
املستقرة.  غري  الدولية  االقتصادية  الظرفية  استمرار  من 
وستتم مواصلة هذا التوجه سنة 2014 يف إطار مجموعة 
من  يصاحبها  وما  والجبائية  امليزاناتية  الخيارات  من 
والتي  الحكومة  طرف  من  معتمدة  هيكلية  إصالحات 
تستهدف اإلصالح الرضيبي وإصالح نظام الدعم وإصالح 

القانون التنظيمي لقانون املالية ونظام التقاعد.

وقد مكنت هذه املجهودات الرامية إىل التحكم يف مستوى 
عجز امليزانية من تعزيز ثقة املؤسسات الدولية، كام يدل 

عىل ذلك متديد استفادة املغرب من خط االحرتاز والسيولة 
الدويل. وباإلضافة إىل ذلك، يعكس نجاح  النقد  لصندوق 
يونيو  يف  الدولية  السوق  مستوى  عىل  االقرتاض  عملية 
2014 و برشوط جيدة، ثقة املستثمرين الدوليني يف قدرة 
املغرب عىل تحقيق التوازنات املاكرو اقتصادية، خاصة مع 

التزام املغرب بترسيع وترية اإلصالحات املتخذة.

النموذج  دعم  إىل  الرامية  املجهودات  مواصلة  أفق  ويف 
التنموي االقتصادي الوطني، يعطي مرشوع قانون املالية 
االقتصاد  يف  الثقة  مناخ  لتعزيز  األولوية   2015 لسنة 
واملقاوالت،  االستثامر  ودعم  تنافسيته  وتحسني  الوطني 
الكربى،  الهيكلية  واالصالحات  الدستور  تنزيل  وترسيع 
االجتامعي  التامسك  ودعم  املتقدمة،  الجهوية  وتفعيل 
واملجايل وإنعاش التشغيل، ومواصلة املجهودات الستعادة 

التوازنات املاكرواقتصادية تدريجيا.

ويتوقع مرشوع قانون املالية لسنة 2015 أن يحقق االقتصاد 
الوطني معدل منو يصل إىل 4,4% باألسعار الثابتة، خالل 
سنة 2015، بعد 3,5% خالل سنة 2014، ارتباطا بارتفاع 
حجم القيمة املضافة الفالحية بنسبة 3,9%، بعد انخفاض 
الخام  الداخيل  الناتج  وبتزايد   ،2014 سنة   %1,4 بنسبة 
غري الفالحي بنسبة 4,4% بعد 4,2% سنة 2014. وترتكز 
توقعات النمو االقتصادي عىل سعر متوسط للنفط الخام 
دوالر   105 بعد   2015 خالل  للربميل  دوالر   103 يساوي 
 804 بنحو  يقدر  البوتان  غاز  وسعر   2014 للربميل خالل 
دوالر للطن سنة 2015. ومن املتوقع كذلك أن يصل عجز 
امليزانية حوايل 4,3% من الناتج الداخيل الخام برسم سنة 

.2015
املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية
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االقت�سادية  للتنمية  حمرك  عامل  العمومية:  واملقاوالت  املوؤ�س�سات 

واالجتماعية

التقرير حول قطاع املؤسسات واملقاوالت العمومية املرافق ملرشوع قانون املالية 2015  يعطي 
، حيث يعطي معلومات إضافية  للدولة  نظرة شاملة عىل هذه األذرع االستثامرية والخدماتية 
حول عدد وطبيعة هذه املؤسسات وحجم استثامراتها ومنجزاتها املالية وتدخالتها يف املجاالت 

االقتصادية واالجتامعية ومختلف اإلصالحات التي عرفتها يف السنة املنرصمة.

منجزات املحفظة العمومية  

تتميز املحفظة العمومية بتعدد األنظمة القانونية للمؤسسات 

تدخالتها.  مجاالت  وبتنوع  تكونها  التي  العمومية  واملقاوالت 

وهي تتكون حتى نهاية غشت 2014، من :

• 243 مؤسسة عمومية تنشط خاصة يف مجاالت البنيات التحتية 

املاء  وتوزيع  والتهيئة  والتعمري  والتعليم  والصحة  والفالحة 

والكهرباء. وقد عرفت املحفظة إنشاء مؤسسات جديدة خالل 

سنة 2014، ويتعلق األمر »بالوكالة الوطنية لتقييم وضامن 

محمد  »جامعة  و  العلمي«  والبحث  العايل  التعليم  جودة 

الخامس للرباط« )نتيجة إدماج جامعة محمد الخامس أكدال 

وجامعة محمد الخامس السوييس( و »جامعة الحسن الثاين 

بالدار البيضاء« )نتيجة إدماج جامعة الحسن الثاين عني الشق 

وجامعة الحسن الثاين املحمدية(؛

• 42 مقاولة عمومية ذات مساهمة مبارشة للخزينة، تهيمن 

فيها باألغلبية )35 منشأة أي 83%( رشكات الدولة ذات أهمية 

التهيئة  ومجموعة  للفوسفاط  الرشيف  املجمع  منها  كربى 

وبريد  باملغرب  السيارة  للطرق  الوطنية  والرشكة  العمران 

للطاقة  املغربية  والوكالة  للمغرب  الفالحي  والقرض  املغرب 

الشمسية ورشكة الخطوط امللكية املغربية.

و من جهة أخرى، هناك 17 رشكة ذات مساهمة مبارشة تابعة 

للجامعات الرتابية.

رشكات  متلك  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  بعض  أن  كام 

تابعة أو مساهامت يبلغ عددها 437 وحدة، منها 229 متتلك 

مبارشة  وغري  مبارشة  عمومية  )مساهمة  األغلبية  الدولة  فيها 

تفوق %50(.

و تتميز املحفظة العمومية، عالوة عىل تنوع األنظمة القانونية 
للمؤسسات واملقاوالت العمومية، بحضور قوي عىل املستويني 
املحيل والجهوي يتمثل يف 202 مؤسسة ومقاولة عمومية )176 
مؤسسة عمومية و 9 رشكات ذات مساهمة مبارشة للخزينة و17 
رشكة ذات مساهمة مبارشة للجامعات الرتابية(، مام يعكس مدى 
أهمية مساهمة املحفظة العمومية يف التنمية الرتابية ودورها يف 
تعزيز الالمتركز والالمركزية. ويشكل هذا التموقع املجايل الهام 

فرصة يف إطار الجهوية املتقدمة.

االستثامرات 

ارتفاعا  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  استثامرات  سجلت 
طفيفا خالل سنة 2013، حيث انتقلت من 77,5 مليار درهم 
سنة 2012 إىل 78 مليار درهم سنة 2013. وقد حققت أربع 
استثامرات  من   %56 من  أكرث  عمومية  ومقاوالت  مؤسسات 
للفوسفاط  الرشيف  امُلَجّمع  من  بكل  األمر  ويتعلق  القطاع. 
)19,1 مليار درهم( ومجموعة صندوق اإليداع والتدبري )10,5 
مليار درهم( واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب )8 

مليار درهم( ومجموعة التهيئة العمران )6,3 مليار درهم(.

املنجزات املالية

بالنظر إىل أن مؤرشات امُلَجّمع الرشيف للفوسفاط متثل ما بني 
20% إىل أكرث من 50% من مؤرشات املحفظة العمومية، يتبني 
أنه إذا استثنينا االنخفاضات التي سجلتها بعض مؤرشات هذا 
امُلَجّمع تحت تأثري تطور السوق الدولية للفوسفاط، فإن أهم 
املؤرشات االقتصادية واملالية للمؤسسات واملقاوالت العمومية، 
عرفت تطورات إيجابية حيث تحسن رقم املعامالت والقيمة 
املضافة بنسبة 2% يف الوقت الذي انتقلت فيه النتيجة الصافية 
من ناقص 637 مليون درهم إىل 2+ مليار درهم وذلك دون 

احتساب مؤرشات امُلَجّمع الرشيف للفوسفاط.
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وهكذا فقد عرفت سنة 2013، انخفاض رقم املعامالت بنسبة 
الفارطة )190,1 مليار درهم مقابل  السنة  4,8% مقارنة مع 
199,7 مليار درهم سنة 2012(. وتبني احتامالت االختتام لسنة 
2014، ارتفاع رقم معامالت القطاع بنسبة 3% مقارنة مع سنة 

2013 ليبلغ 196,4 مليار درهم. 

وسجلت القيمة املضافة خالل سنة 2013 تراجعاً بنسبة %8,8 
سنة  درهم  مليار   79,5 مقابل  درهم  مليار   72,5 إىل  لتصل 
القيمة املضافة لسنة 2014،  2012، وتظهر احتامالت اختتام 
 66,7 لتستقر يف  مقارنة مع سنة 2013  بنسبة %8  انخفاضاً 
مليار درهم متأثرة بانخفاض القيمة املضافة للمكتب الوطني 

للكهرباء واملاء الصالح للرشب والوكالة الوطنية للموانئ.

كام بلغ مجموع النتائج الصافية اإليجابية 15,8 مليار درهم 
تحسنت  فيام   2012 سنة  خالل  درهم  مليار   19,9 مقابل 
درهم  مليار   5,3 إىل  لتصل  السلبية  الصافية  النتائج  مجموع 

مقابل 6,4 مليار درهم خالل سنة 2012.                  

العالقات املالية بني الدولة واملؤسسات واملقاوالت 
العمومية

املالية  اإلمدادات  من   %54 تخصيص  تم   ،2013 سنة  برسم 
والزيادة  للتجهيز  العمومية  واملقاوالت  للمؤسسات  املوجهة 
اإلمدادات  هذه  بلغت  وقد  للتسيري.   %46 و  املال  رأس  يف 
سنة  من  دجنرب  نهاية  يف  درهم  مليون   20.598 مجموعه  ما 

  .2013

أما برسم قانون املالية لسنة 2014، فقد بلغت اإلنجازات فيام 
يخص إمدادات الدولة لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومية 
 2014 شتنرب  شهر  نهاية  يف  درهم  مليون   18.566 قدره  ما 
)مقابل 15.845 مليون درهم يف نهاية شتنرب 2013( أي بنسبة 
 25.178(  2014 سنة  لتوقعات  بالنسبة   %74 بلغت  إنجاز 

مليون درهم(.

واملقاوالت  املؤسسات  من  املتأتية  املوارد  توقعات  تناهز  و 
 9.517 قدره  ما   2015 لسنة  املالية  قانون  برسم  العمومية 
درهم  مليون   10.841 بلغت  توقعات  مقابل  درهم  مليون 
سنة 2014، مسجلة انخفاضا قدره 12% بالنسبة لسنة 2014 
بالنسبة لسنة 2013 )13.322 مليون درهم(. ويعزى  و%29 
مساهمة  تراجع  إىل  الخصوص  عىل  التوقعات  هذه  انخفاض 
كل من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري 
والخرائطية وبنك املغرب وكذا رشكة اتصاالت املغرب. ويعزى 
للفوسفاط  الرشيف  للمجمع  الصايف  الناتج  انخفاض  إىل  هذا 
الفوسفاط. وتشكل  وأسعار  للطلب  املنخفضة  بالدورة  عالقة 
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املوارد  توقعات  يقارب 60% من  ما  األرباح  األرباح وحصص 
املتأتية من املؤسسات واملقاوالت العمومية خالل سنة 2015.

وفيام يخص تنفيذ قانون املالية لسنة 2014، فقد بلغ املبلغ 
العمومية ما  اإلجاميل للمدفوعات من املؤسسات واملقاوالت 
قدره 7.392 مليون درهم حتى نهاية شتنرب 2014، أي بنسبة 

إنجاز 68% بالنسبة لتوقعات قانون املالية لسنة 2014.

املوؤ�س�سات واملقاوالت العمومية: فاعل اأ�سا�سي 
يف ال�سيا�سة االقت�سادية واالجتماعية

بذل  العمومية  السلطات  تواصل  الحكومي،  للربنامج  طبقا 
املجهودات الرضورية من أجل تفعيل اإلصالحات املهيكلة الكربى.

وهكذا، فإن منوذج التنمية الذي نهجه املغرب مّكن من تنويع 
البنيات  حيث  من  أفضل  وتغطية  الوطني  اإلنتاجي  النسيج 
التحتية والتجهيزات العمومية وإعادة التوازن تدريجيا بهدف 
ممكناً  هذا  أصبح  وقد  واالجتامعية.  الرتابية  الفوارق  تقليص 
تنفيذ  ترسيع  وكذا  املعتمدة  اإلصالحات  مختلف  بفضل 
األوراش  سياسة  ونهج  القطاعية  واالسرتاتيجيات  املخططات 
واملقاوالت  املؤسسات  فيها  تلعب  التي  الكربى  املهيكلة 

العمومية دورا هاما. 

ستواصل  املكتسبات،  تعزيز  مع  وموازاة  اإلطار،  هذا  ويف 
الدينامية  يف  مساهمتها  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات 
القاطرة  دور  تلعب  ستظل  كام  واالجتامعية.  االقتصادية 
مشاريع  وإنجاز  القطاعية  االسرتاتيجيات  مختلف  تنفيذ  يف 
للبالد  التنافسية  القدرة  تحسني  إىل  الهادفة  التحتية  البنيات 
للمواطنني  املعيشية  الظروف  وتحسني  النمو  مصادر  وتنويع 
مام يؤكد اآلفاق الواعدة للمغرب الذي يطمح أن يصبح قطباً 

مالياً واستثامرياً يف أفريقيا.

واملقاوالت  املؤسسات  اضطالع  يندرج  اإلطار،  هذا  ففي 
العمومية مبختلف املشاريع املهيكلة للبالد خاصة يف مجاالت 
التحتية  والبنيات  السيارة  والطرق  والطرقي  السكيك  النقل 
للموانئ واملطارات. كام تندرج مساهمة هذه الهيئات يف تنفيذ 
والسياحة  والسكن  واملعادن  للطاقة  القطاعية  االسرتاتيجيات 
العزلة عن  والصحة وفك  التعليم  االجتامعية خاصة  والربامج 

العامل القروي.

مخططات  عدة  تحديد  تم  التحتية،  البنيات  يخص  فيام 
اسرتاتيجية يف أفق 2030-2035، تتمحور حول برامج التنمية 
والبنيات  السكيك  والنقل  السيارة  والطرق  الطرق  ميادين  يف 
التحتية للموانئ واملطارات التي تم إنجازها أو يف طور اإلنجاز. 
وتحديث  لتقوية  إرادية  اسرتاتيجية  املشاريع  هذه  وترتجم 
مبثابة  املغرب  يجعل  مام  التحتية  للبنيات  الكربى  الشبكات 
بني  شامل-جنوب  التجارية  املبادالت  يف  قوية  وصل  حلقة 
القارتني اإلفريقية واألوربية واملبادالت رشق-غرب خاصة بني 

دول البحر األبيض املتوسط.

كام يتم إنجاز استثامرات كبرية عن طريق املشاريع املذكورة 
السيارة  الطرق  من  كلم   1.500 وضع  تم  قد  وهكذا،  أعاله. 
قيد االستغالل، فيام حقق مرشوع القطار فائق الرسعة مراحل 
والجوي  البحري  النقل  شبكات  عرفت  و  إنجازه،  من  هامة 
إنجاز مشاريع كربى نذكر منها ميناء طنجة املتوسط وإعطاء 
مطار  وجعل  املتوسط  غرب  الناظور  ميناء  االنطالقة ملرشوع 
الجنوبية  بالضفة  عامليا  قطبا  البيضاء  للدار  الخامس  محمد 

للبحر األبيض املتوسط.

أولوية  اللوجستيك  مجال  تطوير  يشكل  جانبه،  ومن 
اسرتاتيجية من أجل تعزيز تنافسية االقتصاد املغريب. وهكذا، 
فإن االسرتاتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية تعد 
اسرتاتيجية مندمجة تتوخى تطوير عرض متنوع وتنافيس والتي 
إىل  باإلضافة  واالتفاقيات  العقود  العديد من  تنفيذها  تطلب 
إنشاء الوكالة املغربية من أجل تنمية األنشطة اللوجيستيكية 
سنة 2012 التي يتجىل دورها األسايس يف تنشيط وتنسيق سبل 

تنزيل االسرتاتيجية السالفة الذكر.

من  العديد  توقيع  تم  فقد  االسرتاتيجية،  وألجل ترسيع هذه 
الجاللة  لصاحب  الفعلية  الرئاسة  تحت  واالتفاقيات،  العقود 
بتعبئة  تتعلق   ،2014 ماي   13 بتاريخ  السادس  محمد  امللك 
العقار امُلوجه لتنمية الشبكة الوطنية للمناطق اللوجستيكية 
متعددة التدفقات وتحسني التنافسية اللوجستيكية لتدفق كل 
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من مواد البناء وعمليات التصدير واالسترياد والتوزيع الداخيل 

بني  الرابط  الطريق  وتهيئة  والتكوين  الكفاءات  تنمية  وكذا 

ميناء الدار البيضاء واملنطقة اللوجستيكية زناتة باإلضافة إىل 

تنظيم وعمل املرصد املغريب للتنافسية اللوجستيكية.

تثمني  إىل  يهدف  الذي  األخرض  املغرب  مخطط  إطار  ويف 

مجموع اإلمكانات الفالحية بالرتاب الوطني، تواصل املؤسسات 

واملقاوالت العمومية التي تشتغل يف القطاع الفالحي مبا يف ذلك 

التنمية الفالحية واملكاتب الجهوية لالستثامر الفالحي،  وكالة 

تنفيذ مخطط املغرب األخرض الذي تتزايد آثاره اإليجابية عىل 

شكل تنوع العرض وتحسني الجودة والقيمة املضافة والشغل، 

مكرسة بذلك نجاعة اختيارات املغرب يف هذا املجال.

جهويا  مخططا   16 حول  األخرض  املغرب  مخطط  ويتمحور 

مليار   147 قيمته  إجاميل  باستثامر  مرشوعا   1.506 تشمل 

درهم.

الصيد  قطاع  تنافسية  وإنعاش  تنمية  مخطط  يخص  فيام  و 

»هاليوتيس« ، ستواصل املؤسسات واملقاوالت العمومية التي 

تنشط يف هذا املجال، و منها املكتب الوطني للصيد والوكالة 

التدابري الالزمة لتحقيق  املائية،  لتنمية تربية األحياء  الوطنية 

املوارد  عىل  الحفاظ  إىل  يرمي  الذي  املخطط  هذا  أهداف 

البحرية وتأهيل القطاع وتعزيز مساهمة هذا األخري يف التنمية 

االقتصادية واالجتامعية للبالد. ولبلوغ هذه األهداف، اعتمد 

الربنامج الجديد اسرتاتيجية قطاعية مندمجة ترتكز عىل ثالثة 

محاور أساسية وهي استدامة املوارد والرفع من األداء وتقوية 

الربنامج  من  يتوقع  وهكذا،  القطاع.  لهذا  التنافسية  القدرة 

املذكور تحقيق 16 مرشوعا مهيكال فيام يتعلق بسالسل التثمني 

وتحويل املنتوجات البحرية. ومن أهم مشاريع هذا الربنامج 

والداخلة(  وطنجة  )أكادير  لالمتياز  أقطاب  ثالثة  إحداث 

والتي ستمكن من جذب استثامرات تناهز 10,5 مليار درهم. 

وتهدف املشاريع األخرى السرتاتيجية »هاليوتس« باألساس إىل 

تنمية تربية األحياء املائية والبنيات التحتية ومعدات التفريغ 

وتهيئة مصايد األسامك عىل أساس توزيع الحصص وكذا تبادل 

الخربات العلمية حول املوارد.

أما فيام يخص الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء املائية، فقد 

تم التوقيع تحت رئاسة صاحب الجاللة امللك محمد السادس، 

يف أبريل 2014، عىل االتفاقيات املتعلقة بتنمية مشاريع تربية 

املتوسط،  األبيض  والبحر  األطليس  املحيط  يف  املائية  األحياء 

مليار درهم بهدف ضامن  بتكلفة إجاملية قدرها 1,3  وذلك 
500 منصب شغل وإنتاج سنوي إجاميل قدره 24.540 طن مبا 

فيها 23.000 طن من األسامك و1.540 طن من املحار.

ويف مجال الطاقة، تشكل الطاقات املتجددة الدعامة األساسية 
التبعية  لالسرتاتيجية الطاقية الوطنية التي تهدف إىل تقليص 
قبل  من  تنفيذها  يتم  والتي  البيئة  عىل  واملحافظة  الطاقية 
لتنمية  الوطنية  والوكالة  الشمسية  للطاقة  املغربية  الوكالة 
االستثامرات  ورشكة  الطاقية  والنجاعة  املتجددة  الطاقات 
الفعيل  االنطالق  اإلطار، سجلت سنة 2013  الطاقية. يف هذا 
والتي   )»1 »نور  )مرشوع  بورزازات  األوىل  املرحلة  ألشغال 
التكنولوجيا  باستعامل  الشمسية  الحرارية  املحطة  إنجاز  تهم 
الكهروضوئية ذات قدرة إنتاجية تناهز 160 ميغاواط بهدف 
بلوغ نسبة 42% من القدرة اإلنتاجية للطاقة الكهربائية، يف 
أفق 2020، بواسطة مصادر طاقية متجددة، خاصة من خالل 
التي  والريحية  الشمسية  للطاقات  املندمجة  الوطنية  الربامج 

تهدف إىل بلوغ 2.000 ميغاواط بالنسبة لكل واحدة منهام. 

كام قامت الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة 
الطاقية، يف سنة 2014، بإنهاء دراسة الوضعية العامة للنجاعة 
الطاقية  النجاعة  اسرتاتيجية  تحديد  إىل  تهدف  التي  الطاقية 
للمغرب يف أفق 2030. وقد مكنت هذه الدراسة من تحديد 
انعكاسات  تنتج  أن  شأنها  من  وتدبري  إجراء   220 من  أكرث 
الهامة  القطاعات  العديد من  اقتصادية وبيئية واجتامعية يف 

)الصناعة والبناء والفالحة والصيد واإلنارة العمومية....(.

وفيام يخص مجال الفوسفاط، نهج امُلَجّمع الرشيف للفوسفاط، 
أفضل  تثمني  إىل  تهدف  جديدة  اسرتاتيجية   ،2009 سنة  منذ 
للرثوة الفوسفاطية باملغرب، حيث ترمي هذه االسرتاتيجية إىل 
مع  موازاة  العاملية  السوق  يف  للُمَجّمع  الريادي  الدور  تعزيز 
الحفاظ  ومع  التحويلية  املنتجات  باالعتامد عىل  منوه  تدعيم 
عىل وضعية متوازنة ومرنة اعتامدا عىل الطلب. والهدف هو 
 ،2025 سنة  أفق  يف  سنوياً  طن  مليون   50 مستوى  تحقيق 
وذلك مع جعل الجرف األصفر قطبا عامليا لكيمياء الفوسفاط. 
استثامري  بربنامج  القيام  االسرتاتيجية  هذه  إنجاز  ويتطلب 
ارتفعت  وقد   .2025 أفق  يف  درهم  مليار   188 مببلغ  طموح 
االستثامرات بنسبة 75% خالل سنة 2013 )18,8 مليار درهم( 
هذا  ويرجع  درهم(.  مليار   10,6(  2012 سنة  مع  مقارنة 
االرتفاع إىل التقدم يف إنجاز العديد من املشاريع الهامة والتي 
تتمثل يف أنبوب نقل الفوسفاط من خريبكة إىل الجرف األصفر 
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ومرشوع خط الغسل بحالسة وإنجاز وحدة لتصفية وتجفيف 
الفسفوري  الحامض  الفوسفاط ومرشوع مالءمة مصنع  ُلَباب 
أربع  إحداث  والخُط E( وكذا مرشوع  )مغرب فسفور 3 و4 

وحدات لألسمدة.

تم  جديدة،  اسرتاتيجية  املعادن  مجال  اعتمد  جانبه،  ومن 
تقدميها خالل سنة 2013. وتهدف هذه االسرتاتيجية إىل إنعاش 
الجيولوجية  التحتية  البنية  تطوير  طريق  عن  القطاع  هذا 
)الربنامج الوطني لرسم الخرائط الجيولوجية( وتشجيع تثمني 
يف  االستثامر  وتحفيز  املحيل  الصعيد  عىل  املعادن  وتحويل 
يف  والدوليني  الوطنيني  الفاعلني  مشاركة  مع  البحث  مجال 
خالل  من  وذلك  واملبسط  املناسب  الترشيعي  اإلطار  إرساء 
 1951 سنة  ظهري  وتعويض  بتغيري  يقوم  جديد  قانون  إصدار 
املتوخاة من هذه  األهداف  املعادن. وتكمن  بقانون  املتعلق 
االسرتاتيجية يف الرفع من رقم معامالت قطاع التعدين )دون 
املخصصة  وامليزانيات  الربامج  وتعزيز  الفوسفاط(  احتساب 

للبحث والتنقيب املعدين وذلك برشاكة مع القطاع الخاص.

وفيام يتعلق بتنفيذ رؤية 2020 لقطاع السياحة، يعترب تدخل 
املؤسسات واملقاوالت العمومية املعنية، مبا فيها الرشكة املغربية 
السياحية  للتنمية  املغريب  والصندوق  السياحية  للهندسة 
يف  التزامها  بفضل  هاما  للسياحة،  املغريب  الوطني  واملكتب 
تنفيذ مشاريع استثامرية كربى وكذا اعتامد تدابري ألجل إنعاش 
القطاع عىل الرغم من الظرفية العاملية التي تتسم بالصعوبة، 
وبالتايل يحتل املغرب الرتبة األوىل يف ترتيب البلدان األفريقية 
األكرث زيارة سنة 2013 مبا يعادل 10 مليون سائح أجنبي، تليه 
جنوب أفريقيا وتونس حسب آخر إحصائيات منظمة السياحة 

العاملية.

القارة  دول  ضمن  املغرب  ُيَعدُّ  االتصاالت،  لقطاع  وبالنسبة 
اإلفريقية التي تتوفر عىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
التموقع  من  املغرب  متكن  والتي  املنطقة  يف  دينامية  األكرث 
كحلقة وصل بني غرب إفريقيا وأوروبا. ويف هذا اإلطار، فإن 
أسعار االتصاالت سجلت انخفاضات مهمة نهاية سنة 2013، 
بالنسبة  للهاتف املحمول و%13  بالنسبة  بنسبة %23  وذلك 
للهاتف الثابت و14% بالنسبة لتكنولوجيا  »ADSL« و%22 
الثالث لألنرتنت »3G«. وفيام يخص مستوى  للجيل  بالنسبة 
ترتيب  الثانية يف  الرتبة  املغرب يف  يتمركز  االنرتنيت«،  »نضح 
االسرتاتيجية  إىل  اإليجابية  النتائج  هذه  وتعزى  دولة.   14
الحالية التي وضعها املغرب والتي تهدف اىل الرفع من الولوج 

تطوير  عرب  وذلك  املغرب  أنحاء  كل  العايل« يف  »الصبيب  إىل 

شبكة األلياف يف املناطق األكرث عزلة وكذا عرب اإلطالق املرتقب 

.»4G« لشبكة

وبخصوص توقعات هذا القطاع، فيجري حاليا إعداد مرشوع 

املنتظر  ومن   .2018-2014 أفق  يف  عامة  توجهات  مذكرة 

مجال  يف  اململكة  مكتسبات  هذه  الطريق  خريطة  تدعم  أن 

القطاع.  هذا  لفاعيل  الرؤية  من  مزيد  وتعطي  االتصاالت 

ومن جهة أخرى،  يشكل برنامج »تعميم الولوج إىل خدمات 

االتصاالت« أحد الربامج األساسية لهذا املخطط. ويهدف هذا 

مشمولة  )غري  بيضاء«  »منطقة   9.263 تغطية  إىل  الربنامج 

بشبكة االتصاالت( بوسائل االتصاالت مببلغ 1.443,57 مليون 

بخدمات  االن  لحد  املشمولة  املواقع  عدد  ويبلغ  درهم. 

االتصاالت ما مجموعه 7.956 موقعا، أي 90% من املواقع التي 

الخدمة  تسيري  لجنة  طرف  من  مسبقا  تغطيتها  برمجة  متت 

الشاملة لالتصاالت.

برامج  تنفيذ  يف  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  تلتزم  كام 

يف  الحكومية  السياسة  ترتكز  وهكذا،  االجتامعية.  التنمية 

مجال الرتبية والتكوين للفرتة 2014-2017 عىل أربع خيارات 

التعليم  جودة  وتحسني  التمدرس  بدعم  تتعلق  اسرتاتيجية 

وتطوير حكامة النظام الرتبوي وتعزيز املوارد البرشية. وفيام 

الفرتة  املّتبعة برسم  التعليم العايل، ترتكز االسرتاتيجية  يخص 

وكذا  العايل  التعليم  نظام  حكامة  تحسني  عىل   2016-2013

أخرى،  جهة  من  الدويل.  والتعاون  العلمي  البحث  تطوير 

وضعت الحكومة مخطط عمل للفرتة 2012-2016 يهدف إىل 

الصحي. وتهدف  القطاع  املكتسبات وتجاوز اختالالت  تعزيز 

هذه االسرتاتيجيات إىل تحسني مؤرشات التنمية البرشية فيام 

تعترب  أخرى،  جهة  ومن  والصحة.  التعليم  إىل  الولوج  يخص 

الحكومة  سياسة  يف  فاعال  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات 

التي تهدف إىل تقوية التضامن والتامسك االجتامعي ومحاربة 

الفقر.

تنفيذ  يف  هاما  دورا  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  وتلعب 

بالعامل  النهوض  إىل  تهدف  التي  الحكومية  االسرتاتيجيات 

القروي وتحسني الظروف املعيشية للمواطنني وخلق الظروف 

الالزمة لضامن التنمية املتوازنة واملستدامة من خالل برنامج 

الكهربة القروية الشاملة وبرنامج تعميم التزويد باملاء الصالح 

للرشب والربنامج الوطني الثاين للطرق القروية.
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وبالنظر إىل أن املؤسسات واملقاوالت العمومية الناشطة عىل 

املحفظة  ثلثي  يقارب  ما  متثل  الجهوي  أو  املحيل  املستوى 

العمومية، فإن هذا التواجد الرتايب الهام يشكل فرصة ُمَمّيزة 

وبالفعل،  املتقدمة.  الجهوية  إرساء  يف  البناءة  للمساهمة 

يكون  ما  غالبا  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  تدخل  فإن 

لها، مام يساهم يف الرفع من جودة  حاسام داخل مجال تدخُّ

والكهرباء  املاء  وتوزيع  )املاء  املقدمة  العمومية  الخدمات 

والتنمية   )... والتعليم  الطبية  والعالجات  الحرضي  والنقل 

...( أو  الرتابية  التنمية  الجهوية )وكاالت  باملناطق  املنسجمة 

إمكانيات منو كبرية  إنجاز مشاريع كبرية يف مناطق ذات  يف 

أقطاب  انبثاق  يف  يساهم  ما  وهو  ومارشيكا...(.  رقراق  )أيب 

املناطق  تجهيز  يف  وكذا  واملحيل  الوطني  املستويني  عىل  منو 

الصناعية.

حت�سني حكامـة وفعالية املوؤ�س�سات واملقاوالت 
العمومية

ستعرف سنة 2015 تعزيز األداء العمليايت واالقتصادي واملايل 

خالل  إنجازه  تم  الذي  العمومية  واملقاوالت  للمؤسسات 

سنتي 2013 و2014. ويف هذا الصدد، وباإلضافة إىل مختلف 

القطاعية  التحريرات  ملواكبة  تحقيقها  تم  التي  اإلصالحات 

واالنفتاح االقتصادي وكذا تحسني مردودية وجودة الخدمات 

املقدمة، ستعمل املؤسسات واملقاوالت العمومية عىل تعزيز 

حكامتها وشفافيتها والرفع من فعالية تدخالتها.

تطوير  يف  للحكامة  الجيدة  املامرسات  تطبيق  يساهم  كام 

نسيج اقتصادي تنافيس وتعزيز مناخ الثقة وجلب االستثامرات 

األموال  لرؤوس  املقاوالت  ولوج  وتسهيل  واألجنبية  الوطنية 

وتعزيز جدوى املنشآت ودميومتها.

تفعيل ميثاق املامرسات الجيدة لحكامة املؤسسات 
واملقاوالت العمومية 

لحكامة  الجيدة  املامرسات  ميثاق  تنفيذ  مسلسل  يتواصل 

املؤسسات واملقاوالت العمومية، الذي تم اإلعالن عنه يف مارس 

والتطبيق  والتكوين  للتواصل  تدابري  عدة  خالل  من   ،2012

امليثاق، إىل  لتوصيات  املناسب  التنزيل  إىل  باإلضافة  ستمّكن، 

من  التي  الوسيطة  الحلقات  وإعداد  ملحتواه  املتزايد  الرتويج 

لدى  له  الفعال  التنفيذ  وضامن  نرشه  يف  تساهم  أن  شأنها 

رشيحة كبرية من املؤسسات واملقاوالت العمومية.

التدابري املتخذة بتنسيق مع الوزارات الوصية  ولقد ساهمت 
للميثاق  الفعيل  التنزيل  العمومية يف  واملقاوالت  واملؤسسات 
ووضع  الحكامة  تقييم  لعمليات  التدريجي  التعميم  عرب 

مخططات لتحسينها وكذا تطوير مناذج لوثائق الحكامة.

التداولية للمؤسسات واملقاوالت  بأداء املجالس  يتعلق  وفيام 
أفضل  برمجة  عن  املتخذة  اإلجراءات  أسفرت  العمومية، 
املراقبة  ومجالس  اإلدارية  املجالس  اجتامعات  وترية  وارتفاع 
العمومية.  التداولية األخرى للمؤسسات واملقاوالت  واألجهزة 
هذه  عن  املنبثقة  املتخصصة  اللجان  دينامية  تدعيم  تم  كام 

املجالس وخاصة لجان التدقيق.

واملقاوالت  املؤسسات  تسيري  أدوات  تطوير 
العمومية

مّكن املرسوم رقم 349-12-2 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 
املتعلق بالصفقات العمومية والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء 
من فاتح يناير 2014 من تعزيز املساواة يف ولوج املتنافسني 
مع  التعامل  يف  العدالة  من  ومزيدا  العمومية  الطلبيات  إىل 
املتعهدين وكذلك تبسيط املساطر من أجل مزيد من شفافية 
التطبيق  مجال  توسيع  تم  كام  العمومية.  النفقات  وفعالية 

ليشمل الجامعات الرتابية وبعض املؤسسات العمومية.

عمل  أساليب  ومالءمة  تحديث  إطار  ويف  أخرى،  جهة  من 
مراقبي الدولة والخزنة املكلفني باألداء وتوحيد الئحة الوثائق 
املثبتة، أعدت وزارة االقتصاد واملالية قامئتني محينيتني للوثائق 
الدولة  ملراقبي  املوجهة  العمومية  املؤسسات  لنفقات  املثبتة 
هاتان  وتضع  املحاسبني.  والوكالء  باألداء  املكلفني  والخزنة 
باملراقبة  املكلفني  األشخاص  مختلف  إشارة  رهن  القامئتان 
إطاراً مرجعياً موّحداً من أجل إنجاز عمليات املراقبة املتعلقة 
إطار  يف  العمل  هذا  ويندرج  األداء.  وكذا  بالنفقات  بااللتزام 
املؤسسات  نفقات  مراقبة  مساطر  مجموع  لتنميط  شمويل 
دالئل  وكذا  النفقات  قوائم  إعداد  يشمل  والذي  العمومية 
املحاسبني  والوكالء  باألداء  املكلفني  للخزنة  بالنسبة  املراقبة 

ومراقبي الدولة. 

املتخذة  اإلجراءات  فإن  الخارجية،  التدقيقات  يخص  فيام 
تهدف إىل تعزيز فعالية املراقبة املالية للدولة وتوجيهها نحو 
تتبع األداء والوقاية من املخاطر والحفاظ عىل املوارد باإلضافة 
إىل مراقبة صحة ومطابقة التدبري. وقد هّمت عمليات التدقيق 
كالطاقة  القطاعات،  معظم  األخرية  السنوات  يف  أنجزت  التي 
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السائل  والتطهري  واملاء  والكهرباء  واملطارات  والنقل  واملعادن 

والسكن والفالحة والصحة والتعليم والتكوين. يف هذا اإلطار، 

تجدر اإلشارة إىل أن 63 عملية تدقيق تم إنجازها خالل الفرتة 

2000-2013 والتي أسفرت عن مخططات عمل ملعالجة نقاط 

الضعف التي تم رصدها.

وعالوة عىل ذلك، فإن مسلسل تحسني الشفافية يف تدبري الشأن 

وكذا  املعلومة  إىل  الولوج  يف  والحق  الجيدة  والحكامة  العام 

ربط املسؤولية باملحاسبة ونرش املعلومات املالية وغري املالية 

حول املؤسسات واملقاوالت العمومية يشكل خيارا ال رجعة فيه 

خاصة مع نرش، يف سنة 2013، املرسوم رقم 2.13.882 وقرار 

بإلزامية نرش  املتعلقني  رقم 3268-13  واملالية  االقتصاد  وزير 

الجريدة  يف  سنويا  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  حسابات 

الرسمية سبعة أشهر عىل أبعد تقدير بعد تاريخ اختتام الدورة 

املحاسبية. وتنص هذه املنظومة الجديدة، التي تم الرشوع يف 

تنفيذها ابتداء من 2014 بالنسبة لحسابات سنة 2013، عىل أن 

املؤسسات العمومية التي متسك محاسبتها وفق املدونة العامة 

للتنميط املحاسبايت ملزمة بالنرش السنوي لحساباتها االجتامعية 

واملجمعة يف الجريدة الرسمية وتخص هذه املعلومات الحصيلة 

وحساب املوارد والتكاليف وكذا جدول أرصدة التسيري. وفيام 

يخص املؤسسات العمومية التي ال تتوفر عىل محاسبة مطابقة 

للمدونة العامة للتنميط املحاسبايت، فسيتم الرتخيص لها، بصفة 

انتقالية ويف انتظار اعتامد هذه املحاسبة، أن تنرش بالجريدة 

الرسمية، وضعية محاسبية مبسطة، منجزة وفق منوذج محدد 

بقرار الوزير املكلف باملالية.

للدولة  املالية  واملراقبة  الحكامة  منظومة  إصالح 
عىل املؤسسات واملقاوالت العمومية

الحكامة  منظومة  إصالح  ترسيع مرشوع   2015 سنة  ستشهد 

العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  عىل  للدولة  املالية  واملراقبة 

إىل  اإلصالح  هذا  ويهدف   .2012 سنة  فيه  الرشوع  تم  الذي 

العمومية  للمؤسسات  الجيدة  الحكامة  قواعد  وضع وتوضيح 

وتحسني فعالية املراقبة املالية للدولة عىل املؤسسات واملقاوالت 

العمومية التي تتم حاليا مبوجب القانون رقم 00-69 الصادر 

بتاريخ 11 نوفمرب 2003.

يهدف مرشوع إصالح منظومة الحكامة واملراقبة املالية للدولة 

املخطط  املدرج ضمن  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  عىل 

الترشيعي للحكومة، إىل إعادة توجيه املراقبة نحو تقييم األداء 

والوقاية من املخاطر مع األخذ بعني االعتبار، باملوازاة مع ذلك، 
االهتاممات الكربى للحكامة الفعالة.

الحكامة  بصدد  املقرتح  الجديد  القانوين  اإلطار  فإن  وهكذا، 
العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  عىل  للدولة  املالية  واملراقبة 
يأخذ بعني االعتبار رضورة تعزيز العالقة بني الحكامة واملراقبة 
أساس  عىل  العامة  للمحفظة  مالئم  ترتيب  وإعداد  املالية 
الرهانات املالية وجودة تدبري املؤسسات واملقاوالت العمومية، 
الداخلية.  ومراقبتها  حكامتها  ملنظومة  الجيد  السري  وكذلك 
الحسن  السري  أن  وثيقا حيث  ارتباطاً  الهدفان  ويرتبط هذان 
ملنظومة الحكامة يعّد واحدة من الدعامات األساسية التي ترتكز 
املمتلكات  األداء وحامية  نحو  املوجهة  الفعالة  املراقبة  عليها 
العمومية. باإلضافة إىل ذلك، تم وضع خارطة طريق مفصلة 
لتنزيل هذا اإلصالح وذلك من منظور تدبري التغيري مبا يف ذلك 

»املوارد البرشية« و»نظام اإلعالم« و»االتصال« و»التنظيم«.

تم  التي  املكاسب  توطيد  من  اإلصالح  هذا  تنفيذ  وسيمكن 
تحقيقها يف إطار تفعيل ميثاق املامرسات الجيدة للمؤسسات 
املؤسسات  تدبري  تحسني  ذلك  يف  مبا  العمومية،  واملقاوالت 
التداولية.  الهيآت  مسؤولية  وتحديد  العمومية  واملقاوالت 
نحو  توجيهها  إعادة  يف  اإلصالح  يكمن  املراقبة،  يخص  وفيام 
تقييم األداءات والوقاية من املخاطر وكذا التحقق من املطابقة 
مع القوانني وتعزيز نجاعتها وتعميمها نحو املؤسسات األخرى 
التي ال تخضع للمراقبة املالية وتوحيدها والعمل عىل تكييفها 
وتحسني ديناميتها إىل جانب مامرسة مهام املواكبة واالستشارة 

لهذه الهيئات.

وجدير بالذكر أن مرشوع اإلصالح يتامىش مع مرشوع إصالح 
تحسني  إىل  يهدف  الذي  املالية،  لقانون  التنظيمي  القانون 
نحو  املذكورة  املالية  قوانني  وتوجيه  العام  الشأن  مقروئية 
تحقيق نتائج واضحة ومحددة مسبقا مع ضامن شفافية أفضل 

مليزانياتها وحكامتها.

تعميم العالقات التعاقدية بني الدولة واملؤسسات 
واملقاوالت العمومية

واملقاوالت  واملؤسسات  الدولة  بني  التعاقدية  العالقات  تعترب 
العمومية أداة فعالة لتحسني تدبري املحفظة العمومية، نظرا 
ملا تتيحه من تحديد ملسؤولية املسريين وتقييم األداء وتحسني 
منهجية  عرفت  وقد  العمومية.  واملقاوالت  املؤسسات  نجاعة 
العالقات التعاقدية منعطفاً هاماً خصوصاً بعد إدراجها ضمن 
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املنهجي  الدليل  تعميم  وكذا  الحكومي،  الربنامج  أولويات 

 2013/8 رقم  الحكومة  رئيس  ومنشور  التعاقدية  للعالقات 

التدريجي  التعميم  إىل  يهدف  الذي   2013 ماي   15 بتاريخ 

ليشمل مجموع املحفظة العامة.

املامرسات  ميثاق  إطار  يف  املتخذة  اإلجراءات  مع  وتكامال 

الدليل  يشكل  العمومية،  واملقاوالت  للمؤسسات  الجيدة 

 ،2013 سنة  إنشاؤه  تم  الذي  التعاقدية،  للعالقات  املنهجي 

التعاقدية بهدف تعميمها. ويحدد  للعالقات  للطريق  خارطة 

هذا الدليل النقط التي يجب التطرق إليها يف العقود املزمع 

وكذا  التعاقدية  املنهجية  مراحل  مختلف  يبني  كام  إبرامها، 

قواعد لتتبع وتقييم هذه العقود.

يف هذا اإلطار، ومتاشيا مع التوجهات الحكومية، يتواصل تعميم 

العالقات التعاقدية بني الدولة واملؤسسات واملقاوالت العمومية 

وقد  أخرى.  عقود  وإعداد  جديدة  برامج  عقود  بإبرام  وذلك 

شهدت سنتا 2013 و2014 إبرام ثالثة عقود برامج جديدة مع 

كل من املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب ووكالة 

تهيئة ضفتي أيب رقراق ومجموعة بريد املغرب.

الوطني  واملكتب  الدولة  بني  الربنامج  بعقد  يتعلق  ففيام 

فيتضمن   ،)2017-2014( للرشب  الصالح  واملاء  للكهرباء 

املالية  الوضعية  تقويم  أجل  من  الرضورية  واآلليات  التدابري 

االسرتاتيجية  غري  األصول  وبيع  النفقات  )ترشيد  للمكتب 

الحكامة  وتحسني  التعرفة  وتعديل  االستثامرات  وترشيد 

من  املكتب  متكني  بهدف  الداخيل(  التفاعل  تدابري  وتدعيم 

احرتام التزاماته وإنجاز برنامجه االستثامري مع الحفاظ عىل 

املكتب خالل فرتة  ويلتزم  جدواه ودميومته وتقوية حكامته. 

العقد بإنجاز مخطط استثامري بغالف مايل قدره 49,9 مليار 

مليار  و19,9  للكهرباء  بالنسبة  درهم  مليار   30 منها  درهم، 

درهم للامء الصالح للرشب وتحسني املزيج الطاقي والهامش 

االحتياطي وتحسني األداءات وتنفيذ مخطط الرتشيد. وستمكن 

هذه املنهجية الشاملة املكتب من املساهمة يف متويل مخطط 

التنمية من خالل الرتشيد الداخيل املرتقب.

إرساء تدبري نشيط للمحفظة العمومية

وربط  والشفافية  الجيدة  الحكامة  رضوريات  إىل  بالنظر 

املسؤولية باملحاسبة، فمن املهم الرشوع يف التشخيص املعمق 

الكمي والنوعي لتطور هيكلة املحفظة العمومية.

يف هذا اإلطار، وموازاة مع املنجزات املتعلقة خصوصا باملراقبة 

وتحسني  العمومية  واملؤسسات  املقاوالت  وحكامة  املالية 

املعلومة املالية وغري املالية لهذه الهيآت وكذا إنجاز الطلبيات 

ممثل  باعتبارها  واملالية،  االقتصاد  وزارة  قامت  العمومية، 

هذه  وتهدف   .2013 سنة  دراسة  بإنجاز  املساهمة،  الدولة 

العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  وترسيخ  تعزيز  إىل  الدراسة 

يف االقتصاد الوطني )االنفتاح، التنافسية، تنويع مصادر النمو 

وتطوير االستثامر( وتحسني الوضعية املالية للمحفظة العامة 

)مردودية األموال الذاتية، ترشيد النتائج، السيطرة عىل املخاطر 

والتحويالت املالية( .كام يتوخى هذا التدبري وضع رؤية واضحة 

للدولة املساهمة )تفعيل السياسات واالسرتاتيجيات العمومية 

واملحافظة عىل املصالح واملمتلكات العمومية وتدعيم الحكامة 

لسياسة  ومتوازنة  السنوات  متعددة  رؤية  وتوضيح  الجيدة 

توزيع األرباح(. 

كام يتوخى هذا التدبري وضع رؤية واضحة للدولة املساهمة 

تهم  املساهامتية  لالسرتاتيجية  عمومي  ميثاق  يف  مفصلة 

خاصة تفعيل السياسات واالسرتاتيجيات العمومية واملحافظة 

الجيدة  الحكامة  وتدعيم  العمومية  واملمتلكات  املصالح  عىل 

توزيع  لسياسة  ومتوازنة  السنوات  متعددة  رؤية  وتوضيح 

األرباح.

التشخيص  عىل  الدراسة  هذه  إنجاز  يف  املتبع  النهج  ويستند 

للمحفظة العامة الذي تم إثراؤه عن طريق مقارنة مع أحسن 

واملقاوالت  املؤسسات  أهم  مع  وبالتشاور  الدولية  التجارب 

العمومية وكذا القطاعات الوزارية املعنية. ومن بني الخالصات 

التي أبرزها التشخيص أن املحفظة العمومية تتضمن رهانات 

سوسيو-اقتصادية ومالية جد هامة كام تطبعها دينامية قوية 

موجهة  التابعة  الرشكات  إحداث  عرب  وترية رسيعة  تتجىل يف 

يف بعض األحيان إلنجاز مشاريع اسرتاتيجية مهيكلة لالقتصاد 

يف  املطروحة  الكربى  اإلشكاليات  فان  األخري،  ويف  الوطني. 

ومنها  إليها  التطرق  تم  املحفظة  هذه  لتدبري  الحايل  اإلطار 

املحفظة  بتدبري  املتعلق  واإلجرايئ  واملؤسسايت  القانوين  اإلطار 

العمومية، الذي يجب استكامله وتوضيحه أكرث ليتناسب مع 

البنية غري املتناسقة للمحفظة وديناميتها.

املالءمة مع املعايري املحاسبية الدولية 

املنظومة  تحديث  مجال  يف  الحكومي  الربنامج  إطار  يف 

املدونة  مالءمة  مرشوع  يهدف  املغربية،  واملالية  املحاسبية 
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إىل  الدولية  املحاسبية  املعايري  مع  املحاسبي  للتنميط  العامة 
إىل  بالنظر  خاصة  واملالية  املحاسبية  املعلومة  إطار  تحديث 

مساهمته يف تحسني مناخ األعامل ببالدنا.

ويف أعقاب نهاية األشغال املنجزة خالل سنتي 2013 و2014، 
التقنية املتخصصة املكلفة بإعداد هذا  اللجنة  وتبعا إلحداث 
للمعايري  العامة  الفلسفة  عىل  األخري  هذا  سريتكز  املرشوع، 
صلب  يف  املستثمر  تضع  التي   ،)IFRS( الدولية  املحاسبية 
ني للمعلومات املحاسبية واملالية، مع الحرص عىل ضامن  املتلقِّ
داخل  الذكر،  السالف  للمرشوع  تدريجي وغري مكلف  تنفيذ 
املقاوالت املعنية مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات املقاوالت 

الصغرية جدا واملقاوالت الصغرى واملتوسطة.

الحسابات  حول  قانون  إعداد مرشوع  تم  آخر،  صعيد  وعىل 
امُلَجّمعة مع إلزامية تطبيق املعايري الدولية بالنسبة للوحدات 
ذات املصلحة العامة والذي يهدف أساسا إىل تقييم الوضعية 
للمجموعات، ومقارنة أفضل لألداء وتحسني  الحقيقية  املالية 

اتخاذ القرارعىل مستوى هيئات التسيري.

أما عىل مستوى تنظيم مهنة املحاسبة، فقد متت املصادقة بلجنة 
املالية مبجلس النواب عىل مرشوع القانون رقم 12-127 الذي 
مختصة  مهنية  هيئة  ويحدث  املعتمد  املحاسب  مهنة  ينظم 
القانون  مرشوع  يهدف  كام   .2014 شتنرب   30 بتاريخ  وذلك 
املؤسسايت  التنظيم  بني  التناسق  تحقيق  إىل  الذكر  السالف 
واملهني للمحاسب املعتمد مع التوجهات الدستورية الجديدة 
املكرسة للحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة. باإلضافة 
إىل ذلك، يطمح مرشوع القانون إىل املساهمة يف تحسني مناخ 

األعامل باملغرب وبالتايل دعم جاذبيته وتحفيز االستثامر.

للمؤسسات  والبيئية  االجتامعية  املسؤولية 
واملقاوالت العمومية

لتعزيز نرش تقارير عن التنمية املستدامة واملسؤولية االجتامعية، 
من قبل املؤسسات واملقاوالت العمومية يف املغرب، تم وضع 
واملسؤولية  املستدامة  التنمية  تقارير  »نرش  بعنوان  دليل 
واملقاوالت  للمؤسسات  إعداده  تم  باملغرب«،  االجتامعية 
واسرتاتيجيات  ومفاهيم  تعاريف  وضع  بهدف  العمومية 

االعتبار  بعني  األخذ  من  الهيآت  هذه  لتمكني  وذلك  اإلدماج 

يف  االجتامعية«  و»املسؤولية  املستدامة«  »التنمية  أبعاد 

تواصلها وإصداراتها.

الرشاكة بني القطاعني العام والخاص : رافعة استثامر 
املؤسسات واملقاوالت العمومية 

عرفت سنة 2014 نهاية مسلسل املصادقة عىل مرشوع القانون 

رقم 12-86 املتعلق بالرشاكة بني القطاعني العام والخاص. ويف 

قبل  من  املرشوع  هذا  عىل  املصادقة  متت  فقد  اإلطار  هذا 

مجلس النواب يف قراءة ثانية. 

والخاص  العام  القطاعني  بني  الرشاكة  قانون  ويهدف مرشوع 

مختلف  تجمع  تشاركية  مقاربة  إطار  يف  إنجازه  تّم  الذي 

املتدخلني ضمنهم املؤسسات واملقاوالت العمومية والوزارات 

املعنية، إىل تحديد إطار عام موحد ومحفز لتطوير الرشاكة بني 

القطاعني العام والخاص يف املغرب لصالح الدولة واملؤسسـات 

العموميـة التابعـة للدولة واملقاوالت العموميـة. 

العام  القطاع  كافة  تأهيل  من  القانوين  اإلطار  هذا  وسيمكن 

والتقييم  والخاص  العام  القطاعني  بني  الرشاكة  عقود  إلبرام 

األويل للمشاريع وإدخال مفاهيم »الحوار التنافيس« والعالقة 

واعتامد  األرباح(  مقابل  التكلفة  )تحليل  والثمن  الجودة  بني 

حسن  مستوى  أساس  عىل  والتعويض  املخاطر  تقسيم  مبدأ 

األداء وكذا آليات تتبع ومراقبة املشاريع.

وستشكل مقاربة الرشاكة حلقة جديدة إلنجاز البنيات التحتية 

وتوفري الخدمات العمومية. كام ستمكن أيضا من تقوية تدخل 

الفاعلني الخواص يف تطوير املشاريع العمومية وتنويع أشكال 

التفعيل )االبتكار يف التدبري والهندسة املالية وهندسة املشاريع 

االقتصادية  الحكامة  تحسني  مع  موازاة  وذلك  والتقييم…(، 

ومناخ األعامل باعتامد الفعالية والرسعة والشفافية.

املصدر: مديرية املنشآت العامة واخلوصصة
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النفقات اجلبائية ل�سنة 2014: ال�سريبة على القيمة امل�سافة 

واملقاوالت واالأن�سطة العقارية على راأ�ص القائمة

بلغت النفقات الجبائية التي تم تقييمها سنة 2014، 34.645 مليون درهم مقابل 33.284 مليون 

درهم سنة 2013، أي بزيادة قدرها 4,1%. ومتثل حصتها 1‚17% من مجموع املوارد الرضيبية. 

أما بالنسبة لحصتها يف الناتج الداخيل الخام فتمثل %3,8.

يف إطار عقلنة النفقات الجبائية، تم برسم سنة  2014 حذف 15  تدبريا مببلغ 1.347 مليون درهم وذلك عىل إثر إلغائها أو يف إطار 
إعادة تعريف النظام املرجعي الخاص بها .و لتقدير كلفة النفقات الجبائية تم خالل سنة 2014 جرد 402 تدبريا استثنائيا مقابل 

412 سنة 2013. 

وقد تم  تقييم 300 تدبريا سنة 2014 مقابل 302 تدبريا سنة 2013. و يالحظ أن مبلغ النفقات الجبائية التي تم تقييمها سنة 2014 
قد ارتفع إىل 34.645 مليون درهم عوض 33.284  مليون درهم سنة 2013.

متثل حصة النفقات الجبائية 17,1% من مجموع املوارد الرضيبية سنة 2014 مقابل 17,2% سنة 2013. أما حصتها يف الناتج الداخيل 
الخام، فتمثل 3,8% بالنسبة لسنتي 2013 و 2014.

و إذا ما استثنينا الرسوم الجمركية و الرسوم الداخلية عىل االستهالك، تصبح حصة النفقات الجبائية :

• 18,6% من املوارد الرضيبية املعتربة )الرضيبة عىل الرشكات، الرضيبة عىل الدخل، الرضيبة عىل القيمة املضافة، واجبات التسجيل 
و التنرب(  بالنسبة لسنة 2014 مقابل 18,8% سنة 2013  .

• 3,5% من الناتج الداخيل الخام بالنسبة لسنتي 2013 و2014.

الرضيبة

نسبة التغيري 14/13تقييم 2014تقييم 2013

تدابري تم 

إحصاؤها
الحصة

تدابري تم 

تقييمها

تدابري تم 

إحصاؤها
الحصة

تدابري تم 

تقييمها
تقييمإحصاء

9,6-%8,7-%28,9104%30,8115116%127  الرضيبة عىل القيمة املضافة

3,1%1,1-%23,467%23,16594%95الرضيبة عىل الرشكات

0%2,3%21,943%20,94388%86الرضيبة عىل الدخل

11,6%0%23,477%22,86994%94واجبات التسجيل و التنرب

14,3-%0%1,76%1,777%7الرسوم الداخلية عىل االستهالك

0%0%0,73%0,733%3الرسوم الجمركية

0,7-%2,4-%100300%100302402%412    املجموع

تطور عدد التدابري االستثنائية

نسبة التغيري 201120122013201414/13بيان

2,4-%399402412402عدد التدابري التي تم إحصاؤها 

0,7-%271284302300عدد التدابري التي تم تقييمها

4,1%645 28434 23833 72236 32املبلغ مباليني الدرهم

تقييم التدابري االستثنائية
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تـقــاريـــر

تقييم النفقات اجلبائية بالن�سبة لكل �سريبة

انتقل مبلغ النفقات الجبائية املرتبطة بالرضيبة عىل القيمة املضافة  و التي متثل الحصة الكربى للنفقات الجبائية )41,1%( من 
14.012 مليون درهم سنة 2013 إىل 14.254 مليون درهم سنة 2014.    

و إذا ما استثنينا من هذا املبلغ النفقات الجبائية املرتبطة بتخفيض األسعار، فإن مبلغ التقدير يرتفع إىل  12.023 مليون درهم سنة 
2014  أي مبعدل 84,3% من مجموع النفقات الجبائية املرتبطة بالرضيبة عىل القيمة املضافة.

و بالنسبة للرضيبة عىل الرشكات، فقد بلغت النفقات الجبائية املرتبطة بها 8.415 مليون درهم سنة 2014، مسجلة نسبة ارتفاع 
قدرها 18,3% مقارنة مع سنة 2013 . وقد استفادت املقاوالت من غالبية هذه النفقات و ذلك بنسبة %94,3.

بنسبة  األرس  الخصوص  مليون درهم و همت عىل وجه  بلغت 3.964  فقد  الدخل  بالرضيبة عىل  املرتبطة  الجبائية  النفقات  أما 
.%62,7

وقد بلغت النفقات الجبائية املرتبطة بواجبات التسجيل و التنرب، 5.242  مليون درهم، أي بنسبة 15,1% من مجموع النفقات.كام 
تهم هذه النفقات يف أكرب جزء منها النشاطات العقارية بنسبة %53.

الرضيبة
تقييم 2014تقييم 2013

نسبة التغيري 14/13
الحصةاملبلغالحصةاملبلغ

1,7%41,1%254 46,214%012 14  الرضيبة عىل القيمة املضافة

18,3%24,3%415 20,28%115 7الرضيبة عىل الرشكات

3,4-%11,4%964 14,13%104 4الرضيبة عىل الدخل

2,1-%15,1%242 13,15%353 5واجبات التسجيل و التنرب

2,1%3,9%355 4,31%327 1الرسوم الداخلية عىل االستهالك

3,0%4,1%415 2,11%374 1الرسوم الجمركية

4,1%100%645 10034%284 33    املجموع

وبالنسبة للمستفيدين، فقد استفادت املقاوالت بنسبة 44% من التدابري الجبائية  التي تم إحصاؤها يف 2014، فيام استفادت األرس 

من 26,4% منها، مسجلة  انخفاضا قدره عىل التوايل 3,8% و4,5% باملقارنة مع سنة 2013.

املستفيدون
20132014

الحصةاملبلغالحصةالعددالحصةاملبلغالعدد

59,6%658 44,020%57,3177%083 18419املقاوالت

8,3%883 4,52%7,718%562 182من بينها : - املنعشون العقاريون

7,4%563 3,22%10,713%567 133              - املصدرون

27,9%658 26,49%30,2106%057 11110األرس

11,7%058 13,94%11,556%833 563املرافق العامة

0,8%15,7271%0,963%61311آخرون

100%645 10034%100402%284 41233    املجموع

مباليني الدرهم

مباليني الدرهم
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تقييم النفقات اجلبائية بالن�سبة لكل قطاع 

التدابري  من  استفادة  األكرث  هي  العقارية  النشاطات 
االستثنائية وذلك ب 44 تدبريا حيث تم تقييم  37 منها  مببلغ 
النشاطات  هذه  متثل  و   .2014 سنة  درهم  مليون   6.684

19,3% من النفقات الجبائية التي تم تقييمها سنة 2014.

الرضائب  جميع  من  باإلعفاء  املرتبطة  الجبائية  النفقات  أما 
والرسوم لفائدة برامج السكن االجتامعي الجاري تنفيذها، التي 
متثل حصتها 1‚42% من مجموع النفقات املرتبطة بالنشاطات 
العقارية، فقد بلغت 2.813 مليون درهم منها 1.795 مليون 
درهم تتعلق بالرضيبة عىل القيمة املضافة و661 مليون درهم 
تتعلق  درهم   مليون  و347  الرشكات  عىل  بالرضيبة  تتعلق 
عىل  بالرضيبة  تتعلق  درهم   مليون   10 و  التسجيل  برسوم 

الدخل.

ما  املصدرة  للمقاوالت  املخولة  اإلضافية  التدابري  بلغت  و 
سنة  الجبائية  النفقات  من  درهم  مليون   2.563 مجموعه 

2014، همت 87,6% منها الرضيبة عىل الرشكات.

أما قطاع النقل فقد استفاد من 21 تدبريا استثنائيا، 15 من هذه 
التدابري تم تقييمها مببلغ 1.453 مليون درهم سنة 2014 منها:

• 378 مليون درهم بالنسبة لعمليات النقل الخاضعة للرضيبة 
عىل القيمة املضافة بسعر 14%؛ 

• 762 مليون درهم بالنسبة للرسوم الداخلية عىل االستهالك.

 869 الطاقة  لقطاع  املخولة  الجبائية  النفقات  بلغت  يف حني 
مجموع  من   %2,5 بنسبة  أي   ،2014 سنة  درهم  مليون 
النفقات، وتعود هذه النفقات إىل الرضيبة عىل القيمة املضافة 
اإلستهالك  عىل  الداخلية  الرسوم  إىل  و  درهم(  مليون   276(

)593 مليون درهم(.

التفضيلية  الرضيبية  باألنظمة  املرتبطة  الجبائية  النفقات  أما 
التي تستفيد منها بعض املناطق، فقد بلغت 606 مليون درهم 
سنة 2014، و يهم مبلغ النفقات املتعلقة مبنطقة طنجة 133 
مليون درهم برسم الرضيبة عىل الرشكات و 54 مليون درهم 

برسم الرضيبة عىل الدخل.

 342 مببلغ  الجبائية  النفقات  من  السياحي  القطاع  واستفاد 
مليون درهم سنة 2014. وهذه النفقات ناجمة باألساس عن 
تطبيق معدل 17,5% بالنسبة للمنشآت الفندقية فيام يخص 
أعاملها  لرقم  املطابق  الرضيبة  عليه  املفروضة  األساس  جزء 

الذي تم تحقيقه بعمالت أجنبية )217 مليون درهم(.

القطاعات

20132014

تدابري تم 

إحصاؤها

تدابري تم 

تقييمها
املبلغ

تدابري تم 

إحصاؤها
الحصة

تدابري تم 

تقييمها
الحصةاملبلغ

19,3%684 10,9376%87744 46365النشاطات العقارية

15,1%227 7,2245%48329 31243امتيازات مشرتكة لكافة القطاعات

9,9%444 6,5193%90426 83513الفالحة، الصيد البحري

7,4%563 3,292%56713 443التصدير

8,2%839 4,5142%93018 442االحتياط االجتامعي

8,3%871 3,2132%87913 1392الصناعات الغذائية

7,7%683 4,292%51317 552املرافق العامة

5,0%731 12,9391%77252 14141الصحة و العمل االجتامعي

4,4%518 11,2331%48945 44331الوساطة املالية

4,2%453 5,2151%40621 29231قطاع النقل

2,5%14869%18148334الكهرباء و الغاز

1,6%14538%27195644صناعة السيارات والصناعات الكيميائية

1,0%14342%52383624السياحة

1,7%6,719606%211649027املناطق

0,6%14203%1782114النرش، الطباعة

3,1%074 20,1531%00481 441قطاعات أخرى

100%645 10030034%284402 41230233    املجموع

املبلغ مباليني الدرهمالقطاعات الرئيسية
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يندرج تقرير ميزانية النوع االجتامعي لسنة 2015 ضمن مسار 

أساس  عىل  العمومية  السياسات  لتقييم  املبذولة  املجهودات 

مبادئ املساواة بني الجنسني ومن منظور حقوق االنسان. وقد 

قامت هاته النسخة بتسليط الضوء عىل املكتسبات التي تم 

تحقيقها يف ظل الدستور الجديد. 

القصور  النوع االجتامعي إىل أوجه  كام تطرق تقرير ميزانية 

التطلع إىل االنتظارات إلمتام بناء  والثغرات املسجلة، وبالتايل 

الرصح املؤسسايت الجديد للمغرب، وكذا إىل إغناء تحليل وتقييم 

مختلف الربامج واملشاريع التي ترشف عليها الحكومة، وهي 

االقتصادية  بالتحوالت  الدفع  يف  محالة  ال  إجراءات ستساهم 

واالجتامعية لفائدة املساواة بني الجنسني.

الدولية  للمعايري  املبذولة  املجهودات  مالءمة  تعزيز  وبهدف 

يف  الواردة  املرأة  حقوق  وخاصة  اإلنسان،  بحقوق  للنهوض 

متت  للدستور،  ووفقا  املغرب  عليها  صادق  التي  االتفاقيات 

القوانني )تعديل املادة  العديد من  املصادقة سنة 2014 عىل 

475 من القانون الجنايئ الذي يرمي إىل حامية حقوق الفتيات 

القارصات يف حالة االغتصاب، ومصادقة مجلس النواب يف يونيو 

يوافق مبوجبه  الذي   87.13 رقم  القانون  2014 عىل مرشوع 

املهاجرين  بالعامل  املتعلقة   97 رقم  االتفاقية  عىل  املغرب 

القانون  مرشوع  عىل  واملستشارين  النواب  مجلس  وموافقة 

إىل  اإلشارة  وتجدر   .)130.13 رقم  املالية  لقانون  التنظيمي 

وجود مشاريع قوانني أخرى يف طور املصادقة )مرشوع القانون 

ومرشوع  النساء  ضد  العنف  مبحاربة  املتعلق   103.13 رقم 

أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة  هيئة  إحداث  بشأن  قانون 

االستشاري  املجلس  إحداث  بشأن  قانون  ومرشوع  التمييز 

لألرسة والطفل(.

النصوص  من  بعدد  الوطنية  القانونية  الرتسانة  إغناء  تم  وقد 

ومواصلة  واملواطنني  املواطنات  حقوق  حامية  تعزيز  تهم 

أو تعزيز  التي تم إحداثها  الهيئات  املبذولة من قبل  الجهود 

صالحياتها يف الدستور لضامن الحفاظ عىل الحقوق والحريات 

الفردية والجامعية للمواطنني وعىل كرامتهم.

أولويات  من  الجنسني  بني  املساواة  تعترب  الصدد،  هذا  ويف 

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، الذي  انخرط يف عدة مشاريع 

تهدف إىل ترسيخ دولة الحق والقانون. 

مأسسة  تستهدف  عمل  مقاربة  املجلس  اعتمد  وهكذا، 

املساواة بني الجنسني عىل مستوى برامجه وهيكلته. وتتفرع 

توحيد  املساهمة يف  :األول يخص  إىل محورين  املقاربة  هذه 

وتنسيق الرتسانة القانونية الوطنية والسياسات العمومية مع 

االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب ومع مقتضيات 

داخل  الجنسني  بني  املساواة  بتعزيز  يعنى  والثاين  الدستور 

املجلس.

فيام يخص املحور األول، نظم املجلس عدة اجتامعات للتشاور 

التمييز،  أشكال  جميع  ومكافحة  املساواة  هيئة  إنشاء  حول 

ضد  العنف  مبحاربة  املتعلق  القانون  مرشوع  مناقشة  تلتها 

النساء. كام أصدر املجلس رأيا استشاريا بشأن مرشوع القانون 

رقم 12-19 الذي يحدد رشوط الخدمة يف املنازل. 

دامئة  عمل  مجموعة  إحداث  تم  املؤسسايت،  املستوى  وعىل 

لحقوق  الجديدة  واألجيال  التمييز  وعدم  باملناصفة  خاصة 

اإلنسان. كام أطلق املجلس عدة دورات تكوينية بالتعاون مع 

منظومة األمم املتحدة وعدة مراكز التكوين وكليات. ويتمحور 

هذا الربنامج، الذي يستفيد منه أعضاء املجلس عىل املستوى 

املركزي والجهوي، حول املساواة ومحاربة التمييز.

تقرير ميزانية النوع االجتماعي ل�سنة 2015 : تعزيز  مقاربة النوع 

يف ال�سيا�سات العمومية 

يهدف تقرير ميزانية النوع االجتامعي لسنة 2015 اىل إغناء تحليل وتقييم مختلف الربامج واملشاريع 
الحكومية، و ذلك اعتامدا عىل املنهجية املتبعة لتقييم السياسات العمومية حسب النوع االجتامعي 

من منظور حقوق االنسان و عىل أساس مبادئ املساواة بني الجنسني. 
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وباملوازاة مع ذلك، قامت املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان 

شأنها  من   2014-2013 الفرتة  خالل  األنشطة  من  بالعديد 

السياسات  تنفيذ  إطار  يف  اإلنسان  بحقوق  التقيد  تعزيز 

املتحدة  األمم  آليات  مع  املغرب  عالقات  وتنسيق  العمومية 

لحقوق اإلنسان. كام قامت املندوبية بإعداد وتقديم التقرير 

بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  تنفيذ  بشأن  الرابع  الدوري 

االقتصادية  الحقوق  للجنة  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 

بتنفيذ  الخاص  األويل  التقرير  وبإرسال  والثقافية  واالجتامعية 

باإلضافة  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  لحقوق  الدولية  االتفاقية 

إىل ذلك، تم تقديم خالل شهر شتنرب التقرير األويل للمغرب 

بشأن تنفيذ االتفاقية الدولية لحامية حقوق العامل املهاجرين 

وأفراد أرسهم.

ويف نفس السياق، تم إعداد التقريرين الدوريني الثالث والرابع 

املتعلقني بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وكذا التقرير األويل حول 

بإرشاك  الخاص  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  الربوتوكول 

التقرير  املندوبية  أعدت  وقد  املسلحة.  النزاعات  يف  األطفال 

الدوري  االستعراض  توصيات  تنفيذ  بشأن  املرحيل  الوطني 

تشاركية  مقاربة  وفق  التقرير  هذا  إعداد  تم  وقد  الشامل 

وتشاورية شاركت فيها جميع الهيئات املعنية، مع االستفادة 

من دعم وكاالت األمم املتحدة املعتمدة باملغرب.

الدولية، عملت  املعايري  الوطنية مع  القوانني  يف إطار مالءمة 

مع  رشاكة  توقيع  عىل  اإلنسان  لحقوق  الوزارية  املندوبية 

منظمة األمم املتحدة للمرأة ترمي إىل تعزيز قدرات مختلف 

النصوص  مالءمة  مستوى  عىل  الترشيعي  املجال  يف  الفاعلني 

القانونية مع املعايري واألحكام الدولية واملقتضيات الدستورية 

يف مجال حقوق اإلنسان، وحقوق النساء عىل وجه الخصوص. 

احرتام  مجال  يف  املتخذة  التدابري  تندرج  سبق،  ما  لكل  وبالنظر 

حقوق اإلنسان، وخاصة حقوق النساء، يف إطار دينامية متكاملة 

القانونية  اإلصالحات  من  العديد  بإطالق  متيزت  ومتواصلة، 

واملؤسساتية الرامية إىل إرساء األسس الالزمة لضامن التمتع الكامل 

للنساء والرجال بحقوقهم املدنية والسياسية من جهة وحقوقهم 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية من جهة أخرى.

الولوج املن�سف للحقوق املدنية و ال�سيا�سية

تشكل الخطة الحكومية للمساواة، املعتمدة من قبل املجلس 

الحكومي يف 6 يونيو 2013 حول الولوج املنصف للحقوق املدنية 

والسياسية، قاعدة وطنية مشرتكة لإلجراءات الرامية إىل تحقيق 

الرامية إىل إدماج املساواة بني  املبادرات  التقارب بني مختلف 

الجنسني يف السياسات العمومية وبرامج التنمية وتعزيز اإلنصاف 

واملساواة والعدالة االجتامعية. كام تعترب استجابة ملتطلبات تزويد 

املغرب بإطار مؤسسايت يغطي بطريقة منسقة ومهيكلة جميع 

الربامج واألنشطة التي تعتمدها الوزارات )تشارك 32 وزارة يف 

الخطة الحكومية للمساواة( لتعزيز املساواة بني الجنسني.

لجنة  للمساواة إحداث  الحكومية  الخطة  تفعيل  وقد تطلب 

الوزارات  بني  ما  تقنية مشرتكة  لجنة  وتأسيس  قيادية  وزارية 

لتتبع مراحل تقدم الخطة وتنسيق وتوجيه سياسة الحكومة 

تتبع  أجل  ومن  الجنسني.  بني  واملساواة  اإلنصاف  مجال  يف 

معلومايت للخطة الحكومية للمساواة، وضعت وزارة التضامن 

واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية برنامجا معلوماتيا لتمكني 

كل قطاع وزاري من رصد وتتبع إنجاز األهداف. 

فيام يخص مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد املرأة، 

أشكال  جميع  مبحاربة  الخاصة  القانونية  األسس  تعززت  قد 

العنف ضد املرأة، من خالل إعداد مرشوع قانون رقم 103-13 

الذي يوجد حاليا يف طور النقاش.  

أشكال  جميع  ومكافحة  املناصفة  هيئة  إلنشاء  بالنسبة  أما 

التمييز، فقد تم خلق لجنة علمية مكونة من خرباء يف مختلف 

والوظيفي  التنظيمي  الشكل  يحدد  تقرير  إلعداد  امليادين 

للجنة ونص القانون الذي يحكمها.

ومن حيث حامية النساء واألطفال ضحايا العنف، تم تجهيز 

ولوج  لتسهيل  املحاكم  يف  واألطفال  النساء  حامية  وحدات 

النساء للعدالة )تم تجهيز33 محكمة بوحدات استقبال النساء 

لحامية  املحلية  املخططات  إعداد  مواكبة  وكذا  واألطفال(، 

النساء واألطفال يف إطار عملية منسقة وتشاركية تضم جميع 

الرشكاء العاملني يف هذا املجال.

تم  اإلعالم،  وسائل  يف  املرأة  صورة  وتحسني  تعزيز  وبهدف 

إدراج أحكام تتعلق بتحسني صورة املرأة يف وسائل اإلعالم يف 

وقد  والبرصية.  السمعية  للهيئات  الجديدة  التحمالت  دفاتر 

توجت هذه الجهود باعتامد املجلس الحكومي، يف ماي 2014، 

الذي   03-77 رقم  البرصي  السمعي  القانون  تعديل  ملرشوع 

أو  التمييز  ومينع  للمرأة  النمطية  الصور  محاربة  إىل  يهدف 

الحط من كرامتها يف وسائل اإلعالم.
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أجل  ومن  للمساواة،  الحكومية  الخطة  إجراءات  إطار  ويف 

إعامل حقوق املرأة وتعزيز فرص ولوجها للوظيفة العمومية 

بني  املشرتكة  التشاور  شبكة  تواصل  القرار،  صنع  وملواقع 

الوزارات من أجل املساواة بني الجنسني يف الوظيفة العمومية 

تنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها يف خطة عملها. وعىل الصعيد 

التنظيمي، متيزت سنة 2014 مبأسسة شبكة التشاور املشرتكة 

الوظيفة  يف  االجتامعي  النوع  مرصد  وإنشاء  الوزارات  بني 

العمومية وإطالق دراسة حول وضع اسرتاتيجية مأسسة مبدأ 

املساواة بني الجنسني يف الوظيفة العمومية.

ورغم الجهود املبذولة لتعزيز دور املرأة يف الوظيفة العمومية، 

يظل متثيل املرأة يف املناصب العليا للمسؤولية منخفضا جدا 

مقارنة  مع الرجال، حيث أظهر هذا املعدل تطورا بطيئا نسبيا 

من 10% سنة 2001 إىل 16% سنة 2013، بزيادة قدرها ست 

نقاط مئوية خالل 12 سنة.

خالل  من  كبري  بتقدم   2014 سنة  متيزت  السياق،  نفس  ويف 

التعميم  تعزيز  تم  فقد  االجتامعي.  النوع  ميزانية  مأسسة 

املنهجي لبعد النوع االجتامعي يف عملية الربمجة والتخطيط 

عىل مستوى جميع الوزارات من خالل إصالح القانون التنظيمي 

كل  ضمن  االجتامعي  النوع  بعد  يدمج  الذي  املالية  لقانون 

برنامج ومخططات الوزارات، والذي اعتمده  كل من مجلس 

 2014 يونيو  يف  النواب  ومجلس   2014 يناير  الحكومة خالل 

ومجلس املستشارين خالل أكتوبر 2014.  

يندرج إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية يف إطار الدينامية 

الجيدة  الحكامة  آليات  تعزيز  بهدف  املغرب  أطلقها  التي 

وكفاءة وفعالية العمل العمومي. كام يهدف هذا اإلصالح يف 

األسس  وضع  إىل  النواب،  مجلس  عليها  صادق  التي  الصيغة 

الرضورية لبلوغ ميزانية مفهومة وواضحة، وضامن مراقبة أكرب 

لتنفيذ السياسات القطاعية وفهم أفضل للنتائج املرجو بلوغها، 

وتحديد أدق ملسؤوليات مختلف املتدخلني وكذا وضع آليات 

للتدبري يف خدمة التنمية ورفاهية املواطنني.

املادة 39 عىل أن كل برنامج هو عبارة عن مجموعة  وتنص 

متناسقة من املشاريع أو العمليات الخاصة لنفس الوزارة أو 

املؤسسة، تقرن به أهداف محددة وكذا مؤرشات مرقمة لقياس 

النتائج املحصل عليها مع مراعاة مقاربة النوع االجتامعي.

ملرشوع  املصاحبة  التقارير  مختلف   48 املادة  وحددت 

قانون املالية ومن ضمنها تقرير النوع االجتامعي. وقد كرس 

تقرير  النواب،  مجلس  عليه  صادق  كام  اإلصالح،  مرشوع 

العمومية  السياسات  لتقييم  أساسية  كأداة  االجتامعي  النوع 

تعزيز  من  ذلك  كل  وسيمكن  االجتامعي.  للنوع  ومراعاتها 

املساءلة بالنظر إىل االلتزامات املسطرة خصوصا يف مجال دعم 

املساواة بني الجنسني. 

االجتامعي،  النوع  مليزانية  الجيد  التنفيذ  تعزيز  سياق  ويف 

وبعد إنشاء مركز االمتياز الخاص مبيزانية النوع االجتامعي يف 

فرباير 2013 وتوقيع اتفاقية رشاكة بني وزارة االقتصاد واملالية 

وهيئة األمم املتحدة للمرأة يف يونيو2013، لتنفيذ األنشطة 

الفعلية  األنشطة  بدأت  املركز،  إطار خطة عمل  املربمجة يف 

اجتامعات  عدة  عقدت  حيث   ،2014 سنة  خالل  للمركز 

انبثقت عنها خطة عمل مركز االمتياز الخاص مبيزانية النوع 

االجتامعي لسنة 2014. ومن املقرر أيضا القيام بالعديد من 

األنشطة خالل السنة الجارية تهم الرتكيبة التنظيمية للمركز 

مؤهالت  وتحديد  امليزانية،  موارد  ورصد  املالية  )الرتكيبة 

ورشات  وتنظيم   )... التوظيف،  مقابالت  وتنظيم  التوظيف، 

الرشاكات  أوىل  إقامة  إىل  باإلضافة  القدرات،  لتقوية  عمل 

املساواة بني  تعزيز  العاملة يف مجال  األخرى  املؤسسات  مع 

الجنسني. ... 

واملالية  االقتصاد  وزارة  طرف  من  املبذولة  الجهود  وكللت 

النوع االجتامعي  الجيد مليزانية  التنفيذ والرصد  عىل مستوى 

بحصولها، يف يونيو األخري، عىل جائزة التفوق يف مجال الوظيفة 

تعزيز  إىل  الرامية  بالجهود  الخاصة  الرابعة  )الفئة  العمومية 

املساواة بني الجنسني( التي متنحها األمم املتحدة.

الولوج العادل للحقوق االجتماعية

املغرب  انخرط  االجتامعية،  للحقوق  العادل  للولوج  بالنسبة 

والصحة  للتعليم  الولوج  تحسني  أجل  من  مشاريع  عدة  يف 

الطرق  الكهرباء،  )املاء،  األساسية  التحتية  والبنيات  والسكن 

تحقيق  تم  وقد  التطهري...(.  بشبكة  الربط  السيارة،  والطرق 

إنجازات ملموسة يف هذا الصدد، غري أنه ال تزال هناك تحديات 

يجب تجاوزها والتي تتعلق باستفادة النساء بشكل متساو مع 

الرجال من هذه الحقوق.
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بني  التكافؤ  ملؤرش  ملموس  بتحسن  التعليم  مجال  متيز  لقد 

الوطني،  الصعيد  عىل  العمومي  االبتدايئ  بالتعليم  الجنسني 

 2001-2000 الدرايس  املوسم  خالل   0,84 من  انتقل  حيث 

إىل 0,91 )91 فتاة ممدرسة مقابل 100 فتى ممدرس( خالل 

2013-2014، أي بزيادة 7 نقط مئوية، مام يعكس شبه تكافؤ 

االبتدايئ. وانتقل هذا املؤرش  للتعليم  الولوج  الجنسني يف  بني 

فتاة ممدرسة مقابل  إىل 0,90 )90  القروي من 0,76  بالعامل 

100 فتى ممدرس(، أي بزيادة 14 نقطة مئوية. وخالل نفس 

الثانوي  بالتعليم  الجنسني  بني  التكافؤ  مؤرش  ارتفع  الفرتة، 

اإلعدادي العمومي من 0,75 ليصل 0,80، مسجال بذلك ارتفاعا 

بخمس نقط مئوية. وباملناطق القروية، انتقل هذا املؤرش من 

0,42 إىل 0,62 أي ما يعادل  زيادة بحوايل 20 نقطة مئوية.

ويف ما يخص التعليم الثانوي التأهييل، بلغ مؤرش التكافؤ بني 

الجنسني عىل الصعيد الوطني 0,91 خالل املوسم 2014-2013 

مقابل 0,85 خالل املوسم 2000-2001، أي بارتفاع بحوايل 6 

الزيادة 18 نقطة  القروي بلغت هذه  نقط مئوية. وبالوسط 

مئوية )من 0,48 إىل 0,66(.

تقدما  املغرب  حقق  فقد  التعلم،  يف  املرأة  حق  وبخصوص 

ملحوظا خالل السنوات األخرية يف مجال محاربة األمية لدى 

محاربة  مجال  يف  املسجل  التقدم  رغم  أنه  إال  الفئة.  هذه 

األمية، تظل النساء أكرث عرضة لهذه اآلفة، حيث بلغت نسبة 

األمية 37% سنة 2012 لدى النساء مقابل 25%  لدى الرجال. 

بني  التكافؤ  تحقيق  تم  العايل،  التعليم  إىل  الولوج  مجال  ويف 

التأنيث الذي تجاوز 50% يف  الجنسني، وهوما يؤكده معدل 

بعض الشعب.

ويف مجال الولوج العادل للخدمات الصحية، ومن أجل تحسني 

الولوج لألدوية، خاصة لدى الفئات املعوزة،  تم خفض أمثنة 

تباع  التي  األدوية  من   %30 )أي  دواء   1570 عن  يزيد  ما 

الرسطان.  عالج  أدوية  أمثنة  يف  مهم  تخفيض  مع  باملغرب( 

لتعميم  الجهود  استمرار  ساهم  الصحية،  التغطية  مجال  ويف 

نظام املساعدة الطبية لفائدة املعوزين من بلوغ 7,28 مليون 

نسبة  يعادل  مام   ،2014 دجنرب  حتى  مفتوح  بحق  مستفيد 

تغطية  تبلغ %86. 

ووفيات  الوالدة  عند  األمهات  وفيات  بخفض  يتعلق  فيام 

األطفال، فقد استمرت الجهود يف اتجاه تحسني تتبع الحمل 

والوالدة مجانا وذلك من أجل تقليل عوامل الخطر. وترجمت 

هذه املجهودات بتحسن نسبة النساء اللوايت تلقني عالجات 

ما قبل الوالدة لتصل إىل 77,1% عىل الصعيد الوطني خالل 

فقط   %62,7 مقابل  الحرضي  بالوسط   %91,6(  2011 سنة 

عليها  أرشفت  التي  الوالدات  وبخصوص  القروي(.  بالوسط 

املستوى  عىل   %73,6 بلغت  فقد  املؤهلة،  الصحية  األطر 

الوطني سنة 2011 )63% سنة 2004(. وبذلك يكون معدل 

ملحوظ  بشكل  انخفض  قد  الوالدة  عند  األمهات  وفيات 

خالل الخمس سنوات األخرية، ليسجل 112 حالة وفاة لكل 

بنسبة  برتاجع  أي   ،2010-2009 سنة  حية  والدة   100.000

وفيات  ملعدل  وبالنسبة   .2004-2003 ب  مقارنة   %50,7

األطفال دون السنة ومعدل وفيات األطفال ما بني سنة و5 

بنسبة  األول  تراجع  حيث  انخفاضهم.  واصلوا  فقد  سنوات، 

28% خالل السبع سنوات األخرية، منتقال من 40 وفاة لكل 

1000 مولود حي سنة 2003 إىل 28,8 لأللف سنة 2011. 

أما بخصوص الولوج إىل السكن الالئق، يتم العمل حاليا عىل 

إطالق بحث حول »تقييم آثار برامج محاربة السكن غري الالئق 

عىل ظروف عيش األرس«. ويهدف هذا البحث إىل الحصول عىل 

معلومات مهمة تسمح بتقييم آثار برامج محاربة السكن غري 

الالئق عىل ظروف عيش األرس من منظور النوع االجتامعي. 

وموازاة مع ذلك، مكنت الربامج املتعلقة مبدن بدون صفيح، 

بدون صفيح من بني 80 مدينة معنية  إعالن 51 مدينة  من 

يف بداية الربنامج. وستتعزز وترية تفكيك مدن الصفيح بهدم 

13.600 سكن صفيحي نهاية سنة 2014. 

برنامج  مكن  األساسية،  التحتية  البنيات  إىل  للولوج  وبالنسبة 

تزويد العامل القروي باملاء الرشوب من تسجيل تحسن ملحوظ 

يف نسبة ولوج الساكنة القروية إىل املاء الرشوب، والتي انتقلت 

من 14% سنة 1994 إىل 70% سنة 2005 ثم إىل 94% نهاية 

سنة 2013. وقدر عدد السكان املستفيدين من املاء الرشوب 

برنامج  مكن  ذلك،  مع  وموازاة  نسمة.  مليون   12,5 بحوايل 

رفع  من   ،2013 نهاية  إىل  انطالقه  منذ  القروي  العامل  كهربة 

نسبة كهربة العامل القروي إىل 98,51% نهاية سنة 2013.

وقد عززت الجهود املبذولة يف إطار الربنامج الوطني للطرق 

ومن  الطرقية،  للشبكة  القروية  الساكنة  ولوج  من  القروية 

تحقيق نسبة ولوج قدرها 74% سنة 2013، ومن فك العزلة 

عن 2,5 مليون نسمة ومن إنجاز 13.100 كلم من الطرق.
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الولوج املتكافئ للحقوق االقت�سادية

املتكافئ للمرأة لحقوقها االقتصادية ولوجا  الولوج  يستوجب 

التشغيل،  االقتصادية، مبا يف ذلك  والوسائل  املوارد  إىل  أفضل 

األهداف،  هذه  ولبلوغ  والتكوين.  والعقار  املالية  والخدمات 

املدين  املجتمع  مع  برشاكة  العمومية،  السلطات  اتخذت 

لتوفري  الالزمة  الظروف  لتهيئة  تدابري  عدة  الخاص،  والقطاع 

البيئة املالمئة لعمل النساء وولوجهن عامل املقاولة. 

من  مكن  الذي  »إدماج«،  برنامج  اإلطار  هذا  يف  ويندرج 

خالل  الشغل  عن  باحث   400.000 لحوايل  الشغل  توفري 

الفرتة 2006-2013. وبلغ هذا العدد خالل سنة 2013 حوايل 

النساء. فيام بلغ عدد املدمجني يف  56.700، 50% منهم من 

 2014 سنة  من  األوىل  األشهر  الخمسة  خالل  الشغل  سوق 

حوايل 25.407، 55% منهم من النساء. كام استفاد أزيد من 

2013- الفرتة  خالل  »تأهيل«  برنامج  من  شخص   105.400

خالل  التعاقدي  التكوين  من  املستفيدين  عدد  وبلغ   .2007

النساء.  من  منهم   %67 شخصا،   4.285 حوايل   2013 سنة 

واستفاد من هذا الربنامج خالل الخمسة أشهر األوىل من سنة 

بينهم 30% من  الشغل من  باحث عن  2014 حوايل 6.601 

أشهر  الخمسة  وخالل  »مقاولتي«  برنامج  إطار  ويف  النساء. 

األوىل من سنة 2014، متت مصاحبة حوايل 676 مرشحا، منهم 

28% من النساء.

دعم  برامج  مستوى  عىل  املسجلة  املشجعة  النتائج  ورغم 

بني  واضحا  اختالفا  للنشاط  الوطني  املعدل  يظهر  التشغيل، 

الجنسني )73% لدى الرجال و25,1% لدى النساء خالل سنة 

2013(، مام يعكس ضعف مشاركة املرأة يف سوق الشغل . ويف 

ما يخص معدل البطالة عىل املستوى الوطني، فقد بلغ %9,1 

لدى الرجال مقابل 9,6% لدى النساء. 

األهداف  وتحقيق  التشغيل  برامج  نتائج  تحسني  وبهدف 

سوق  مستوى  عىل  الجنسني  بني  املساواة  مجال  يف  املرجوة 

الشغل، اعتمدت وزارة التشغيل والشؤون االجتامعية مجموعة 

من  االجراءات. ويف هذا الصدد، وجهت الوزارة دورية )رقم 

للوزارة  واإلقليميني  الجهويني  املندوبني  مختلف  إىل   )16/13

احرتام  ضامن  عىل  العمل  عىل  الشغل  مفتيش  حث  بهدف 

باملرأة  يتعلق  ما  يف  والتنظيمية  القانونية  اإلجراءات  تطبيق 

التشغيل  وزارة  كذلك  نظمت  الدور،  هذا  ولتعزيز  العاملة. 

الدولية،  العمل  منظمة  مع  بتعاون  االجتامعية،  والشؤون 

حوايل 20 ورشة تكوينية جهوية لفائدة 500 مفتش شغل حول 

الحقوق األساسية، مبا فيها الحق يف املساواة وعدم التمييز عىل 

مستوى الشغل واملهنة والراتب.

اتخذت   األخرض،  املغرب  مخطط  إطار  ويف  الصدد،  هذا  ويف 

العديد من اإلجراءات الهادفة إىل مراعاة أولويات املرأة القروية 
وحاجياتها يف مجال الدعم التقني والتكوين والتأطري وتعزيز 
املتخذة يف  التدابري  اآلن  مكنت حتى  وقد  اإلنتاجية.  قدراتها 
وجمعية  تعاونية   1.000 من  أزيد  إحداث  من  السياق  هذا 
نسوية فالحية، ومتويل أكرث من 700 مرشوعا لفائدة 14.000 

مرأة قروية.

االجتامعي  االقتصاد  لتنمية  الوطنية  االسرتاتيجية  تضع  كام 
اسرتاتيجي  كمحور  االجتامعي  النوع  مقاربة   )2020-2010(
أفقي، مام اسفر عن انخراط مرتفع للنساء، يف إطار التعاونيات 
قصد مامرسة األنشطة املدرة للدخل. وقد شهدت التعاونيات 
النسائية الرصفة طفرة نوعية خالل السنوات األخرية، منتقلة 
مجموع  من   %15(  1756 إىل   2008 سنة  خالل   738 من 
التعاونيات( خالل سنة 2013، مبجموع 31.833 امرأة منخرطة. 
وتشتغل أغلب هذه التعاونيات باألنشطة الفالحية )11.628 
وتثمني  منخرطة(،   11.274( التقليدية  والصناعة  منخرطة(، 

منتجات شجرة األركان )6.438 منخرطة(.

التعاونيات  إطار  يف  املقاولة  روح  دور  بأهمية  منها  ووعيا 
أساسية  كدعامة  عام  بشكل  النسائية  واملقاوالت  النسائية 
العمومية،  السلطات  اتخذت  للنساء،  االقتصادية  لالستقاللية 
تدابري خاصة يف  املدين،  الخاص واملجتمع  القطاع  برشاكة مع 
هذا اإلطار. وهكذا تم تفعيل صندوق الضامن »إليك« التابع 
لصندوق الضامن املركزي، والذي يهدف إىل تشجيع ومواكبة 
النساء  متكني  عرب  وذلك  النسائية،  الخاصة  املقاولة  تطور 
املقاوالت من الحصول عىل القروض لتطوير مشاريعهن. ومنذ 
تعبئة  من  »إليك«  منتوج  مكن   ،2013 أبريل  خالل  انطالقه 
قروض مببلغ 40 مليون درهم مكنت من متويل خلق 90 مقاولة 
ترشف عليها امرأة أو مجموعة نساء، مبجموع استثامرات بلغ 

حوايل 62 مليون درهم .

االجتامعية  والشؤون  التشغيل  وزارة  بني  التعاون  اطار  ويف 

ومنظمة العمل الدولية، تم وضع مرشوع »الشباب يف العمل« 

مكون  إدماج  مع  تجريبية،  مناطق  ثالث  يف   )2016-2012(

خاص باملقاوالت النسائية.
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باإلضافة إىل ذلك، عملت الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغرى 

والتعاون  لالستثامر  الجهوية  املراكز  مع  برشاكة  واملتوسطة، 

التقني األملاين إىل وضع برنامج »يف ما بينهن يف الجهات«، وذلك 

صغرية  مقاوالت  ينشنئ  اللوايت  النساء  ومواكبة  دعم  بهدف 

والتدريب  للتكوين  دورات  تنظيم  عرب  وذلك  جدا،  وصغرية 

الفردي يف مختلف مجاالت إدارة املقاوالت والتي استفاد منها 

حوايل 120 مقاولة عند نهاية سنة 2013. 

كام تم خلق عدة حاضنات للمقاوالت يف عدة مدن للمملكة 

من قبل جمعية النساء املقاوالت للمغرب، وذلك بهدف ضامن 

مواكبة وخلق مقاوالت تديرها نساء حامالت ملشاريع مبتكرة. 

كام أطلق االتحاد العام ملقاوالت املغرب، عرب لجنة املسؤولية 

الذي  »وضعيتي«  مرشوع  والعالمات،  للمقاوالت  االجتامعية 

يهدف إىل تطوير آلية للوسائل التعليمية ألجل التقييم الذايت 

ومواكبة املقاوالت يف مجال املساواة بني الجنسني. 

الفعيل   الرجال  و  النساء  متتع  تقييم  ضوء  وعىل  وإجامال، 

السياسية،  )املدنية،  الحقوق  من  أجيال  بثالثة  يتعلق   فيام 

االقتصادية، االجتامعية، الثقافية والبيئية( وفقا لالسرتاتيجيات 

تم  كام  الوزارية  القطاعات  جميع  تنفذها  التي  والربامج 

األخري  هذا  فإن  االجتامعي،  النوع  ميزانية  تقرير  يف  تقدميها 

يؤكد التقدم امللموس فيام يخص متكني املرأة من الولوج إىل 

هاته الحقوق. 

كام يشري إىل أن تقييم تأثري السياسات العمومية عىل املواطنني 

واملواطنات من منظور النوع االجتامعي رهني برضورة توفري 

تفعيل  عرب  وذلك  املتدخلني  لجميع  واملنسق  املشرتك  الدعم 

نظم معلومات يعتمد مؤرشا ت بعد النوع االجتامعي وتعميم 

بعني  تأخذ  التي  النجاعة  ومؤرشات  والتقييم  التتبع  آليات 

االعتبار بعد النوع االجتامعي. 

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية
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مرافق الدولة امل�سرية ب�سورة م�ستقلة : اأي اأداء مايل؟ 

يعطي تقرير سنة 2015 الخاص مبرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة، حصيلة تنفيذ ميزانيتها  برسم 

سنة 2013 و حصيلة أنشطتها خالل الجزء األول من سنة 2014 عرب تحليل مواردها ونفقاتها املنجزة 

وكذا برنامج عملها برسم سنة 2015. ويبقى الهدف من ذلك ھو ربط مستوى اإلنجازات املالية لهذه 

املرافق مبستوى األداء من حيث جودة الخدمات املقدمة للمواطنني.

لقانون  الجديد  التنظيمي  القانون  لتنزيل  اإلعداد  ضوء  عىل 

الدولة  مبرافق  الخاص   2015 لسنة  التقرير  يحاول  املالية، 

عىل  اإلجابة  املالية،  لقانون  املرافق  مستقلة،  بصورة  املسرية 

بصورة  املسرية  الدولة  ملرافق  الذاتية  »املوارد  التايل:  السؤال 

مستقلة: أية خدمة عمومية بأية تكلفة؟«.

إحداث  عقلنة  عىل  مقتضياته  ضمن  اإلصالح  هذا  ينص  و 

خالل  من  مستقلة،  بصورة  املسرية  الدولة  مرافق  واستعامل 

ال  التي  املرافق  حذف  أهمها  لعل  التدابري،  من  مجموعة 

الثالثة املوالية  املالية  السنة  ابتداء من  الذاتية،  متثل مواردها 

املأذون  املوارد  إجاميل  من  األقل  عىل   %30 نسبة  إلحداثها، 

بھا برسم قانون املالية للسنة املذكورة، وعدم السامح بإدراج 

نفقات املوظفني يف ميزانياتها وكذا منع دفع مبالغ من ميزانية 

هذه املرافق لفائدة أي حساب خصويص للخزينة أو أي مرفق 

هنا  الفكرة  مستقلة.   بصورة  املسرية  الدولة  مرافق  من  آخر 

هي العمل عىل ترجمة نجاعة هذه املرافق عىل مستوى الكم 

أنها ال  املحصلة، مع  الذاتية  املوارد  أساسا يف حجم  واملتمثلة 

تشكل غاية يف حد ذاتها، من خالل تقييم نجاعة الكيف التي 

ترتبط بجودة الخدمات املقدمة للمواطنني. 

األول حصيلة  يتناول  فصلني،  السنة  تقرير ھذه  يضم  هكذا، 

املسرية  الدولة  ملرافق   ،  2013 سنة  برسم  املالية،  اإلنجازات 

بصورة مستقلة، و يركز الثاين عىل الربط بني اإلنجازات العينية 

واإلنجازات املالية لكل مرفق من مرافق الدولة املسرية بصورة 

مستقلة، برسم سنة 2013 والجزء األول من سنة 2014.

ح�سيلة االإجنازات املالية ملرافق الدولة 

امل�سرية ب�سورة م�ستقلة، بر�سم �سنة 2013

بصورة  املسرية  الدولة  مرافق  عدد  بلغ   ،2013 سنة  برسم 

مستقلة 205 مرفقا موزعة عىل 8 مجاالت وهي :

مجال الصحة )90 مرفقا( ومجال التعليم والتكوين املھني )55 

مرفقا( ومجال النقل و املواصالت )16 مرفقا( ومجال أنشطة 

 8( العمومية  السلطات  ومجال  مرفقا(   19( أخرى  اقتصادية 

مرافق( ومجال األنشطة الرتفيھية )7 مرافق( ومجال أنشطة 

اجتامعية أخرى )6 مرافق(، ثم مجال الفالحة والغابات والصيد 

البحري )4 مرافق(. ولإلشارة، فإن 128 مرفقا من ضمن هذه 

املرافق يحقق موارد ذاتية تغطي أزيد من 30% من مجموع 

املوارد املرخص له بها برسم قانون املالية. 

يف هذا اإلطار، نشري إىل أن مجموع املوارد خالل سنة 2013 

توقعات  مقابل  درھم  مليون   6.358,26 يقارب  ما  قد سجل 

يف حدود 7.063,37 مليون درھم، أي بنسبة إنجاز تقدر ب 

90%. وتتوزع هذه املداخيل بني املوارد الذاتية مبا مجموعه 

1.905,4 مليون درھم واإلعانات املقدمة من امليزانية العامة 

للدولة لفائدة هذه املرافق مبا قيمته 886,08 مليون درھم، 

نھاية  عند  واالستثامر  االستغالل  ميزانيات  فائض  بلغ  يف حني 

سنة 2012 والتي تم ترحيلها إىل سنة 2013، نحو 3566,78 

مليون درھم. 

تم  التي  االعتامدات  بلغت  فقد  النفقات،  مستوى  عىل  أما 

خالل  مستقلة  بصورة  املسرية  املرافق  طرف  من  تنفيذھا 
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سنة 2013 حوايل 2.501,85 مليون درھم، مقابل توقعات يف 

حدود 5.618,64 مليون درھم، أي مبعدل إنجاز يبلغ %44,5 . 

وللتذكري، فقد تم تنفيذ مجمل هذه النفقات بنسبة 47% من 

طرف املرافق التي تنشط يف القطاع الصحي و20% من طرف 

املرافق املشتغلة يف قطاع النقل واملواصالت. يف حني سجلت 

تغطية النفقات باملوارد  الذاتية نسبة 76,16%، حققتھا عىل 

الخصوص املرافق التابعة ملجاالت األنشطة اإلجتامعية األخرى 

والنقل واملواصالت وكذا السلطات العمومية .

اإلنجازات  بني  الربط  إىل  تطرق  التقرير  من  الثاين  الفصل 

العينية واإلنجازات املالية لكل مرفق من مرافق الدولة املسرية 

بصورة مستقلة، برسم سنة 2013 والجزء األول من سنة 2014 

)حسب املعلومات املتوفرة(، وذلك من خالل تقديم مؤرشات 

اإلنجاز. ويبقى الهدف هو تقديم فكرة شاملة حول مستوى 

اإلنفاق،  خالل  من  املسريين  طرف  من  املبذولة  املجهودات 

قيمة  من  الرفع  وبالتايل  املقدمة  الخدمات  جودة  لتحسني 

املرافق  أداء هذه  العلم أن مستوى  الذاتية. هذا، مع  املوارد 

املوارد  بتحصيل  منها  املواطنني  حاجيات  بتلبية  أكرث  يرتبط 

الذاتية.

تدعيم  سيتم  النتائج،  مقاربة  ووفق  الفصل،  نفس  إطار  ويف 

برامج عمل هذه املرافق برسم سنة 2015، بأهداف ومؤرشات 

متكن من تقييم املجھودات املبذولة من طرف كل مرفق يف ما 

يتعلق بتحسني الخدمات املقدمة للمرتفقني.

املصدر: مديرية امليزانية
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احل�سابات اخل�سو�سية للخزينة: نحو تدبري اأكرث جناعة

تلعب الحسابات الخصوصية للخزينة، والسيام تلك املرصدة ألمور خصوصية، دورا هاما بوصفها 
رافعة للتنمية االقتصادية واالجتامعية واملجالية املستدامة. بحيث متثل االسرتاتيجيات القطاعية 
جوهرية  محطة  املذكورة،  الحسابات  طرف  من  أساسا  متول  والتي  الحكومة  طرف  من  املنجزة 

لتنفيذ السياسات العمومية املتعلقة بالتنمية. 

عرف عدد الحسابات الخصوصية للخزينة تراجعا كبريا خالل 

السنوات األخرية، حيث انتقل من 131 سنة 2004 إىل 75 سنة 

توجه  إطار  يف  امللحوظ  االنخفاض  هذا  إدراج  وميكن   .2014

يروم عقلنة ونجاعة تدبري الحسابات املذكورة.

الخصوصية  الحسابات  ونفقات  موارد  بنيات  تحليل  ويبني 

للخزينة، حسب طبيعتها، برسم سنة 2013، باملقارنة مع سنتي 

2011 و2012 ما ييل:  

احل�سابات املر�سدة الأمور خ�سو�سية

تظهر املنجزات األساسية للحسابات املرصدة ألمور خصوصية 

التنمية  لضامن  الدولة  طرف  من  املبذولة  الجهود  أهمية 

العمومي  االستثامر  وإنعاش  للبلد،  واالجتامعية  االقتصادية 

وكذا لتحقيق التأهيل الرتايب املستدام. 

وقد بلغ مجموع املوارد املنجزة من طرف الحسابات املرصدة 

ألمور خصوصية سنة 2013، ما قدره 122.689 مليون درهم 

مليون  مليون درهم سنة 2012 و101.642  مقابل 109.772 

درهم سنة 2011، أي بزيادة سنوية متوسطة تصل إىل %9,87 

النفقات  مجموع  وصل  حني  يف   .2013-2011 الفرتة  برسم 

الحسابات إىل 42.554 مليون درهم  املنجزة من طرف هذه 

سنة 2013 مقابل 41.873 مليون درهم سنة 2012 و42.064 

مليون درهم سنة 2011، مسجلة بذلك انخفاضا طفيفا بنسبة 

0,58% كمعدل سنوي برسم الفرتة املذكورة.

سنة  برسم  األنشطة  حسب  النفقات  تلك  مجموع  ويتوزع 

2013، كام ييل: 

التنمية املحلية: )22.519 مليون درهم( أي %53

ميثل  الحسابان املرصدان ألمور خصوصية اللذان يهامن مجال 

التنمية املحلية، و هام »حصة الجامعات املحلية من حصيلة 

لحصيلة  الخاص  »الصندوق  و  املضافة«  القيمة  الرضيبة عىل 

حصص الرضائب املرصدة للجهات«، إجامال، ما يناهز 51% من 

مجموع النفقات املنجزة برسم سنة 2013 يف إطار الحسابات 

املرصدة ألمور خصوصية.

التنمية البرشية واالجتامعية: )5.525 مليون درهم( أي %13

املبادرة  دعم  صندوق  يساهم  البرشية،  التنمية  مجال  يف 

الوطنية للتنمية البرشية يف متويل املرحلة الثانية من املبادرة 

االستهداف  بتوسيع  تتميز  والتي  البرشية  للتنمية  الوطنية 

الرتايب والفئوي إىل 702 جامعة قروية و532 حيا حرضيا برسم 

الفرتة 2013-2011.

الحسابات  عدد  فيبلغ  االجتامعية،  التنمية  يخص  فيام  أما 

 12 االجتامعي  باملجال  تعنى  التي  خصوصية  ألمور  املرصدة 

املنجزة  والنفقات  املداخيل  بلغت  وقد   .2013 سنة  حسابا 

التوايل،  عىل  السنة،  نفس  برسم  الحسابات  هذه  إطار  يف 

 %8,17 أي  درهم،  مليون  و5.525  درهم  مليون   20.062,5

املرصدة  الحسابات  ونفقات  مداخيل  مجموع  من  و%8,13 

ألمور خصوصية.

تعزيز البنيات التحتية: )5.002 مليون درهم( أي %12 

تعترب الحسابات املرصدة ألمور خصوصية آليات مالمئة لتمويل 

برامج تطوير وتأهيل البنيات التحتية ، حيث متكن من تعبئة 

الحسابات أساسا إىل تحقيق  موارد مالية هامة. وترمي هذه 

األهداف التالية :

• ترميم وإصالح البنيات التحتية؛

• توسيع الشبكة الطرقية وفك العزلة عن العامل القروي؛

• تحسني تزويد السكان القرويني باملاء الصالح للرشب؛

• تحديد امللك العام البحري واملينايئ؛
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• تنمية البنيات التحتية الرياضية؛

• مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحرضي والرابط بني املدن؛

• تغطية النفقات املخصصة لتحمالت ومهام الخدمة األساسية 

للمواصالت؛

• تحسني الولوج لشبكات التطهري السائل وحامية البيئة؛

• مواجهة آثار الكوارث الطبيعية؛

• تعزيز وحامية القدرات اإلنتاجية الطاقية وتطوير الطاقات 

املتجددة وتعزيز الفعالية الطاقية.

التنمية الفالحية والصيد البحري: )4.213 مليون درهم( أي %10 

تخص  التي  خصوصية  ألمور  املرصدة  الحسابات  عدد  يبلغ 

البحري 7 حسابات باإلضافة  الفالحة والصيد  عملياتها مجال 

إىل صندوق محارية آثار الجفاف، ومتثل نفقاتها 10,10% من 

لسنة  خصوصية  ألمور  املرصدة  الحسابات  نفقات  مجموع 

.2013

اإلنعاش االقتصادي واملايل: )373 مليون درهم( أي %1 

يبلغ عدد الحسابات املرصدة ألمور خصوصية التي تهم مجال 

اإلنعاش االقتصادي واملايل 8 حسابات، حققت مجتمعة برسم 

مليون   12.623 قدره  ما  املوارد،  مستوى  عىل   ،2013 سنة 

مقارنة   %8,6 بنسبة  متوسطا  ارتفاعا  بذلك  مسجلة  درهم، 

بسنة 2011.

مجاالت أخرى: )4.922 مليون درهم( أي %11.

ح�سابات القرو�ص والت�سبيقات 

من  والتسبيقات  القروض  لحسابات  اإلجاميل  الجاري  انتقل 

درهم  مليون   519,67 إىل   2011 سنة  درهم  مليون   620,22

سنة 2013، أي بانخفاض يقدر بـ 100,55 مليون درهم أو ما 

يناهز %20.

والتسبيقات،  القروض  جاري  تطور  تحليل  خالل  من  ويتبني 

استفادت  قد  البنكية  املؤسسات  أن  املستفيدين،  فئة  حسب 

خالل سنة 2013 من 61,31% من جاري هذه القروض، تليها 

لتأمني  املغربية  والرشكة   )%12,01( »جيدة«  التمويل  رشكة 

الصادرات )8,91%( ثم املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 

العمران  التهيئة  مجموعة  تليه   ،)%7,68( املاء  فرع  للرشب 

.)%5,44(

ح�سابات االنخراط يف الهيئات الدولية

وصل مجموع املبالغ املدفوعة برسم مشاركة املغرب يف الهيئات 

الدولية إىل 67,32 مليون درهم خالل الثالثة أشهر األوىل من 

سنة 2014 و197,45 مليون درهم سنة 2013، مقابل 168,60 

مليون درهم سنة 2012 و229,40 مليون درهم سنة 2011. 

لسنة  املالية  قانون  إطار  املربمجة يف  لالعتامدات  بالنسبة  أما 

2014 ومرشوع قانون املالية لسنة 2015، فتبلغ، عىل التوايل، 

478,40 مليون درهم و381,79 مليون درهم.

ح�سابات العمليات النقدية

الحساب املسمى »فروق  الحسابات، من خالل  سجلت هذه 

الرصف يف عمليات بيع ورشاء العمالت األجنبية«، برسم سنة 

 2.093,85 إىل  التوايل،  عىل  وصلت،  وتحمالت  موارد   ،2013

مليون درهم و1.004,24 مليون درهم. 

ح�سابات النفقات من املخ�س�سات

املخصصات  من  النفقات  حسابات  موارد  توقعات  بلغت 

وسقف تحمالتها ما قدره 10.475 مليون درهم برسم الفرتة 

2011-2013، أي 15% و18% من موارد وتحمالت الحسابات 

الخصوصية للخزينة.

املصدر: مديرية امليزانية
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التقرير ال�سنوي للدين ل�سنة 2013: التدبري الن�سط من اأجل متويل 

دائم و قار

يسعى تقرير الدين، الذي تصدره سنويا مديرية الخزينة واملالية الخارجية، إىل تسليط الضوء عىل 

تطور السياقني الوطني والدويل اللذان تم فيهام متويل الخزينة، ويسعى كذلك إىل تحليل محفظة 

الدين من حيث الحجم والخدمة ومن حيث البنية حسب األدوات و سعر الفائدة والعمالت وكذا 

تقييم مؤرشات التكلفة و املخاطر املرتبطة بها. كام يتضمن أيضا تقييام لعمليات التدبري النشيط 

للدين الداخيل والخارجي إضافة إىل التدبري النشيط للخزينة العمومية.

�سياق متويل اخلزينة

عىل غرار سنتني 2011 و 2012، تم متويل الخزينة خالل سنة 

2013 يف ظروف صعبة سواء عىل املستوى الدويل أو املستوى 

سوق  يف  الخزينة  متويل  تم  الوطني،  الصعيد  فعىل  الوطني. 

إىل  باألساس،  ذلك،  ويرجع  صعبة  ظروف  يف  الخزينة  سندات 

ارتفاع الحاجيات التمويلية للخزينة موازاة مع عدم وضوح الرؤية 

لدى املستثمرين بخصوص تطور املالية العمومية، من جهة، وإىل 

استمرار تفاقم عجز السيولة البنكية، من جهة أخرى.

وعىل الصعيد الدويل، وبعد االنخفاض امللحوظ الذي سجلته 

هوامش مخاطر الدول النامية متم سنة 2012، عرفت بداية 

تسجل  أن  قبل  الهوامش  لهذه  متفاوتة  تطورات   2013 سنة 

ارتفاعا ملحوظا ابتداء من األسبوع الثالث لشهر ماي من نفس 

السنة وذلك عقب إعالن البنك االحتياطي الفيدرايل األمرييك 

عن اعتزامه تغيري توجهاته فيام يخص سياسته النقدية.

املحاور الرئي�سية ال�سرتاتيجية التمويل 
املتبعة 

إن الهدف األسايس من تدبري الدين هو ضامن متويل مستقر 

ودائم للدولة مع التخفيف، عىل املديني املتوسط والبعيد، 

من تكلفة الدين واملخاطر املرتبطة به وكذا التحكيم بني 

مصادر التمويل الداخليٌة والخارجية مع املساهمة يف تطوير 

سوق سندات الخزينة.

التمويل  اسرتاتيجية  ارتكزت  الهدف،  هذا  لتحقيق  وسعيا 

سنة  الخارجية يف  واملالية  الخزينة  مديرية  من طرف  املتبعة 

معتمدة  املالية  لألسواق  املستمر  والتتبع  اليقظة  عىل   2013

عىل ثالث دعامات رئيسية :

• تواجد منتظم يف السوق املحلية التي تعد املصدر الرئييس 

املوارد  بني  التحكيم  سياسة  اعتامد  مع  الخزينة  لتمويل 

الداخلية والخارجية و ذلك من أجل تخفيف الضغط عىل 

وتعزيز  الخاص  القطاع  مزاحمة  وتجنب  الداخيل  السوق 

االحتياطيات الخارجية من العملة الصعبة؛

• اعتامد تدبري أكرث دقة للخزينة العمومية؛

• مواصلة عمليات التدبري النشيط للدينني الداخيل والخارجي 

دين  مبحفظة  املرتبطة  املالية  املخاطر  من  التقليل  بهدف 

الخزينة؛

و يف هذا اإلطار، اتسمت سنة 2013 باعتامد مديرية الخزينة 

لإلجراءات األساسية التالية   :

عن  وذلك  السوق  حاجيات  مع  إصداراتها  سياسة  مالءمة   •

التي متتد آجالها إىل  طريق تركيز إصداراتها عىل السندات 

سنتني خصوصا خالل األشهر السبعة األوىل من هذه السنة 

اآلجال  ذات  سندات  إصدار  إىل  مكثف  بشكل  اللجوء  و 

املتوسطة والطويلة خالل األشهر الخمسة األخرية من سنة 

املتبقية  املتوسطة  الزمنية  املدة  بهدف متديد  2013 وذلك 

للدين الداخيل؛

يف  بالدوالر  إصداره  تم  الذي  القرض  شطري  حجم  زيادة   •

إصدار  طريق  عن   ،2012 دجنرب  يف  الدويل   املايل  السوق 

اإلصدار  شطري  بنفس خصائص   2013 يف  جديدة  سندات 
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األول. وقد مكنت هذه العملية من الرفع من حجم شطري 

مليون    500 ب  سنة  و30   10 سداد  أجل  ذات  السندات 

دوالر أمرييك و250 مليون دوالر أمرييك عىل التوايل؛

• تحسني اللجوء إىل االستدانة عرب إنجاز 22 عملية اقرتاض يف 

البنوك بحجم بلغ 22,5 مليار درهم  القائم ما بني  السوق 

ألجل سد الحاجيات املؤقتة للخزينة؛

• إنجاز عمليات رشاء سندات الخزينة لتمليس جدول سداد الدين 

مام مكن من تقليص حجم سداد الدين لشهر يناير 2014؛

استثامرات  إىل  الخارجي  الدين  تحويل  عمليات  مواصلة   •

قدره  مايل  بغالف  وإيطاليا  إسبانيا  من  كل  مع  عمومية 

60,4 مليون درهم وإبرام اتفاقية جديدة يف هذا اإلطار مع 

الحكومة اإليطالية.

تطور التمويل الداخلي و اخلارجي

متاشيا مع اسرتاتيجية التمويل املتبعة، مولت الخزينة معظم 

السوق  إىل  اللجوء  طريق  عن   2013 سنة  خالل  حاجياتها 

مالية يف  موارد  لتعبئة  مواتية  نافذة  من  واستفادت  الداخيل 

السوق املايل الدويل يف ظروف جيدة.

ويف هذا الصدد، بلغ الحجم اإلجاميل املعبأ من طرف الخزينة 

 175,2 منها  درهم  مليار   198,3 يناهز  ما  السنة  هذه  خالل 

السوق  يف  الخزينة  سندات  إصدار  طريق  عن  درهم  مليار 

الداخيل )88%( و 23,1 مليار درهم من مصادر خارجية.

يف   2013 سنة  خالل  الداخيل  السوق  يف  الخزينة  متويل  تم 

ظروف صعبة مع ظهور بوادر التحسن ابتداء من شهر غشت. 

بتمركز  الخزينة  متويل  رشوط  متيزت  الظرفية،  هذه  ظل  يف 

مع  موازاة  القصرية  اآلجال  عىل  املستثمرين  عروض  طلب 

توقعات ارتفاع أسعار الفائدة املطلوبة خصوصا خالل األشهر 

السبعة األوىل من سنة 2013.

الحكومة  بها  قامت  التي  اإلصالحات  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

خالل النصف الثاين من سنة 2013 و املتعلقة أساسا بإصالح 

صندوق املقاصة و بالتدابري املتخذة لتقنني النفقات و املتمثلة 

االستثامر  اعتامدات  من  درھم  مليار   15 تجميد  يف  خصوصا 

واعتامد تاريخ 30 أكتوبر 2013  كآخر أجل لاللتزام بالنفقات، 

أدت إىل تحسن الثقة لدى املستثمرين مام انعكس ايجابا عىل 

ظروف متويل الخزينة.

سوق  يف  الخزينة  إصدارات  حجم  بلغ   ،2013 سنة  متم  يف 

املزادات حوايل 175,2 مليار درهم مقابل 120,3 مليار درهم 

سنة 2012، مسجال بذلك ارتفاعا قدره 54,9 مليار درهم )أو 

.)%46

عىل  الخزينة  إصدارات  متركزت  املاضية،  السنة  غرار  عىل  و 

السندات التي ال تتجاوز آجالها سنتني )دون احتساب السندات 

 %51 مقابل   %76 بحصة  وذلك  القصرية(  الجد  اآلجال  ذات 

املسجلة سنة 2012.

فقد  الخزينة،  طرف  من  املقبولة  الفائدة  أسعار  يخص  فيام 

عرفت خالل سنة 2013 ارتفاعا مقارنة مع سنة 2012 ولكن 

بفوارق تختلف حسب اآلجال. وهكذا، شهدت أسعار فائدة 

السندات ذات أمد 5 سنوات وما فوق ارتفاعا بلغ يف املتوسط 

70 نقطة أساس يف حني مل تسجل أسعار فائدة السندات ذات 

أساس فقط  نقطة  ارتفاعا قدره 17,1  إال  أقل،  أو  أمد سنتني 

وذلك نتيجة انخفاضها عقب عملية اإلصدار املنجزة يف السوق 

املايل الدويل بتاريخ 22 مايو 2013 ولجوء الخزينة، يف ما بعد، 

إىل اإلصدارات ذات اآلجال املتوسطة والطويلة بشكل مكثف.

ارتفاعا   2013 سنة  املقبولة  الفائدة  أسعار  سجلت  إجامال، 

بحوايل 39,8 نقطة أساس يف املتوسط مقابل 53,4 نقطة أساس 

سنة 2012.

تطور أسعار الفائدة املقبولة من طرف الخزينة يف متم 

سنة 2013
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تطور دين اخلزينةالتمويل الخارجي

حجم الدين

 554,3 والخارجي(  الداخيل  )الدين  الخزينة  دين  حجم  بلغ 

مليار درهم يف متم سنة 2013، مقابل 493,7 مليار درهم يف 

متم سنة 2012، بزيادة قدرها 60,6 مليار درهم أو 12%. ويعد 

هذا التطور أقل أهمية من املستوى املسجل سنة 2012 حيث 

وصل إىل 62,8 مليار درهم أو 15% مقارنة بسنة 2011.

بالنسبة للدين الداخيل، فقد بلغ حجمه 424,5 مليار درهم 

أو  درهم  مليار   47,7 قدره  ارتفاعا   مسجال   2013 سنة  متم 

12,6% مقارنة مع سنة 2012 . فيام بلغ حجم الدين الخارجي 

129,8 مليار درهم متم سنة 2013 مسجال بذلك ارتفاعا قدره 

12,9 مليار درهم أو 11,1% بالنسبة لسنة 2012. و هكذا فإن 

حصة الدين الداخيل يف محفظة دين الخزينة بلغت 77% أما 

حصة الدين الخارجي فقد بلغت 23% مام يقارب األهداف 

داخيل،  دين   %75-%70( املرجعية  املحفظة  لبنية  املحددة 

25%-30% دين خارجي(.

فقد  الخام  الداخيل  الناتج  إىل  نسبة  الخزينة  دين  حجم  أما 

ناهز 63,5% سنة 2013 مقابل 59,7% سنة 2012. وقد بلغ 

هذا املؤرش 48,6% بالنسبة للدين الداخيل و 14,9% بالنسبة 

سنة  التوايل  عىل  و%14,1   %45,5 مقابل  الخارجي  للدين 

.2012

وهكذا، فبعد التحسن املستمر خالل الفرتة املمتدة بني 2000 

 ،)2009 سنة   %47,1 إىل   2000 سنة   %68,1 )من  و2009 

الرتفاع  كنتيجة  سنوات  أربع  منذ  ارتفاعا  املعدل  هذا  عرف 

عجز  ارتفاع  عن  الناجمة  للخزينة  التمويلية  االحتياجات 

امليزانية خالل هذه السنوات.

إصدار ناجح بالدوالر يف السوق املايل الدويل

قام املغرب يف 22 مايو 2013 بزيادة حجم شطري القرض الذي 
تم إصداره يف  دجنرب 2012، عن طريق إصدار سندات جديدة 
بنفس خصائص شطري اإلصدار األول. وقد مكنت هذه العملية 
من الرفع من حجم شطري السندات ذات أجل سداد 10 و30 
أمرييك  أمرييك و250 مليون دوالر  سنة ب 500 مليون دوالر 
عىل التوايل. وهكذا بلغ الحجم اإلجاميل لهذا اإلصدار 2,25 مليار 

دوالر أمرييك. 

وقد كان توقيت هذا اإلصدار جد مناسبا بحيث عرفت ظروف 
االحتياطي  البنك  إعالن  عقب  كبريا  تدهورا  بعد  فيام  التمويل 
الفيدرايل عن اعتزامه تغيري توجهاته فيام يخص سياسته النقدية. 
الناشئة،  بالدول  املتعلقة  املخاطر  هوامش  غرار  وعىل  وهكذا، 
ارتفاعا  املغرب  إلصدارات  املخاطر  هوامش  مستويات  سجلت 
ملحوظا مقارنة باملستويات املسجلة يوم اإلصدار )22مايو(، حيث 
بلغت هوامش مخاطر شطري السندات ذات أجل سداد 10 و30 
سنة أعىل مستوى لها يف نهاية شهر غشت، مسجلة بذلك ارتفاعا 

ب 156 و 121 نقطة أساس عىل التوايل. 

وفيام يخص تصنيف هذا اإلصدار، فقد منحته ستاندرد أند بورز 
وفيتش درجة االستثامر »-BBB« مام ساهم يف تعزيز قدرة  بالدنا 
عىل الحصول عىل ظروف متويل مناسبة يف السوق املايل الدويل 

رغم مناخ إقليمي ودويل غري مستقر.

وقد ساهم هذا اإلصدار، الذي استفاد من ظروف متويل مناسبة 
مقارنة مع السوق املحيل، يف تعزيز األصول األجنبية وتخفيف 
الضغط عىل السيولة النقدية وتعزيز انخفاض معدالت الفائدة 

يف السوق املحيل.

أهم مميزات اإلصدار يف السوق املايل الدويل

اململكة املغربيةالبلد املصدر

التصنيف االئتامين )فيتش 

راتينغ/ ستاندار اند بورز(
)BBB-, BBB-(

250 مليون دوالر500 مليون دوالراملبلغ

5,50%4,25%سعر الفائدة

5,567%4,216%نسبة العائد

هامش املخاطر/ سندات 

الخزينة األمريكية
237,5 نقطة أساس220 نقطة أساس

99,03%100,26%سعر اإلصدار

سيتي / ناتيكسيس / باركليز/ يب إن يب باريبااألبناك املواكبة

تطور حجم الدين نسبة للناتج الداخيل الخام 
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بنية الدين حسب األدوات

للتداول بحصة  القابل  الدين  أساسا من  الخزينة  دين  يتكون 

81%، منها 75% بالنسبة لسندات الخزينة املصدرة يف السوق 

الداخيل و6% بالنسبة لإلصدارات يف السوق املايل الدويل. 

أما بالنسبة للدين غري املتداول، فإن نسبته شكلت 19% من 

محفظة دين الخزينة ويتكون أساسا من الدين الخارجي املربم 

مع الدائنني الثنائيني و متعددي األطراف. 

بنية الدين حسب آجال االستحقاق األصيل 

آجال  حسب  املتداول  الداخيل  الدين  حجم  توزيع  يبني 

متت  قد  الدين  من   %74 يقارب  ما  أن  األصيل  االستحقاق 

تعبئته بآجال استحقاق 5 سنوات فام فوق وأن الباقي يتوزع 

بني سندات ذات أمد سنتني )18,6%( وسندات ذات أمد 52 

أسبوع )5,6%( وسندات ذات أمد 26 أسبوع  )%2,0(.

يتكون  املتداول  الدين  فإن  الخارجي،  الدين  يخص  ما  يف  أما 

 10 أمد  ذات  الدويل  املايل  السوق  يف  اإلصدارات  من  أساسا 

سنوات وأمد 30 سنة.

بنية الدين حسب سعر الفائدة

من   %91,4 نسبة  ثابت،  فائدة  سعر  ذو  الدين  حجم  مثل 

إجاميل دين الخزينة متم سنة 2013، أي نفس النسبة املسجلة 

سنة 2012.

ويبني توزيع الدين الداخيل للخزينة حسب مستويات أسعار 

سندات  من  يتكون  الدين  هذا  حجم  من   %68 أن  الفائدة 

مقرونة بأسعار فائدة ترتاوح بني 4% و6% يف حني 27% من 

حجم هذا الدين َيُهم سندات بأسعار فائدة أقل من %4.

الفائدة  سعر  نوع  للخزينة حسب  الخارجي  الدين  يتوزع  و 

عند نهاية 2013 كالتايل:

• متثل الديون بأسعار فائدة ثابتة 63,4% من مجموع الدين 

منها 13,8% بأسعار فائدة أقل من 3,5% و48,9% بأسعار 

فائدة ترتاوح ما بني 3,5% و %5,5.

• متثل الديون بأسعار فائدة متغرية 36,6% من إجاميل الدين، 

منها 34,2% سعر فائدتها مرتبط باألوريبور و الليبور عىل 

الدوالر  عىل  بالليبور  مرتبط  و%1,9  أشهر  لستة  األورو 

األمرييك لستة أشهر.

بنية الدين حسب العمالت 

تتكون محفظة دين الخزينة أساسا من الدين املصدر بالدرهم 

الحصة  نفس  وهي   2013 سنة   %76 حصته  بلغت  حيث 

املسجلة سنة 2012. أما فيام يخص محفظة الدين الخارجي 

للخزينة ، فقد متيزت بنيته حسب العمالت األجنبية بتعزيز 

حصة األورو عىل حساب حصتي الدوالر و الني الياباين وذلك 

منذ سنة 2000.

املحفظة  بنية  من  أكرث  االقرتاب  من  التطور  هذا  مكن  قد  و 

أورو   %80( الدرهم  رصف  سعر  بسلة  املتعلقة  املرجعية 

و20% دوالر(، مام ساهم يف تقليص أثر تقلبات أسعار الرصف 

الخدمة  كذا  و  الخارجي  الدين  العمالت عىل حجم  ملختلف 

املتعلقة به.

و يف هذا الصدد، ومبتم 2013، بلغت حصة األورو 77,2% من 

حجم الدين الخارجي مقابل 36,9% سنة 2000 بينام تراجعت 

حصة الدوالر األمرييك بشكل ملحوظ من 54,6% سنة 2000 

إىل 16,8% سنة 2013. ويعزى هذا التطور إىل:

• السياسة املتبعة يف تعبئة القروض الخارجية و التي تعطي 

املوقعة  الجديدة  لاللتزامات  أساس  كعملة  لألورو  األولوية 

خصوصا مع البنك الدويل والبنك اإلفريقي للتنمية، 

منذ  املتبعة  الخارجي  للدين  النشيط  التدبري  اسرتاتيجية   •

القروض  لبعض  األساس  العملة  تحويل  خالل  من  عقدين 

املمنوحة من طرف البنك الدويل إىل األورو وكذا تحويل عملة 

من   2012 سنة  الدويل  املايل  السوق  يف  املصدرة  السندات 

الدوالر إىل األورو مببلغ مليار دوالر.

بنية دين الخزينة حسب العمالت

مليون درهم
20122013

حصةحجمحصةحجم
76%338 76422%925 374الدرهم املغريب

18%365 18102%461 91األورو

3%411 318%487 15الدوالر األمرييك

1%365 13%627 3الدينار الكويتي

1%405 13%737 3الني الياباين

1%379 14%439 4عمالت أخرى

100%262 100554%677 493املجموع
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خدمة دين الخزينة

والفوائد  الدين  أصل  من  الخزينة  دين  تحمالت  بلغت 
والعموالت 151,6 مليار درهم سنة 2013، بارتفاع قدره 44,4 

مليار درهم أو41% مقارنة مع سنة  2012. 

تحمالت الدين من فوائد وعموالت

بلغت  فوائد و عموالت دين الخزينة 23,2 مليار درهم سنة 
2013، بارتفاع قدره 2,6 مليار درهم  مقارنة مع  سنة 2012 

)20,7 مليار درهم(.  

تحمالت أصل الدين 

سنة  درهم  مليار   128,3 الخزينة  دين  أصل  تحمالت  بلغت 
2013 مقابل 86,5 مليار درهم سنة 2012، بارتفاع  قدره 41,8 

مليار درهم أي %48.

مؤرشات التكلفة

التكلفة املتوسطة لدين الخزينة

 2013 سنة   %4,4 الخزينة  لدين  املتوسطة  التكلفة  بلغت 
باملستوى  مقارنة  أساس  نقطة   10 قدره  انخفاضا  مسجلة 
املسجل سنة 2012. ويعزى ذلك إىل انخفاض التكلفة املتوسطة 

للدين الداخيل والخارجي. 

فيام يخص الدين الداخيل، فرغم ارتفاع أسعار الفائدة املسجل 
سنة 2013، بلغت التكلفة املتوسطة لهذا الدين حوايل %4,71 
نقاط أساس مقارنة مع سنة  انخفاضا قدره 7  مسجلة بذلك 
2012 )4,78%( وذلك راجع أساسا إىل استبدال الدين الطويل 
استحقاقه  موعد  الذي وصل  و  مرتفع  فائدة  ذو سعر  املدى 

بإصدارات جديدة ذات أسعار منخفضة.

 %3,3 املتوسطة  التكلفة  بلغت  الخارجي،  الدين  يخص  فيام 
سنة 2013 مقابل 3,4% سنة 2012 ، أي بانخفاض قدره 10 
نقطة أساس. ويرجع هذا االنخفاض أساسا إىل الرتاجع املالحظ 
يف مستويات أسعار الفائدة املتغرية بعملة األورو سنة 2013 
)34,2% من محفظة الدين الخارجي للخزينة(  والتي سجلت 
تراجعا ب  116 نقطة أساس يف املتوسط مقارنة مع مستواها 

سنة 2012.

سعر الفائدة املتوسط املرجح عند اإلصدار

سوق  يف  اإلصدار  عند  املرجح  املتوسط  الفائدة  سعر  بلغ 

ذات  اإلصدارات  احتساب  دون   ،2013 سنة  خالل  املزادات 

األمد الجد قصري 4,54% ، مسجال بذلك ارتفاعا قدره 47 نقطة 

أسعار  ارتفاع  إىل  أساس مقارنة مع سنة 2012. ويعزى ذلك 

الفائدة املسجلة سنة 2013 يف السوق األويل.

للموارد  بالنسبة  الخزينة  لدين  الفائدة  تحمالت  حصة 
العادية 

بالنسبة  الخزينة  لدين  الفائدة  تحمالت  حصة  مؤرش  بلغ 

املضافة  القيمة  الرضيبة عىل  العادية، دون احتساب  للموارد 

للجامعات املحلية، حوايل 11,4% مقابل 10,4% سنة 2012، 

مسجال ارتفاعا بنقطة واحدة.

مؤرشات املخاطر

حصة الدين ذو املدى القصري )أقل من سنة(

بلغت حصة دين الخزينة  ذي املدى القصري 16,8%،  مسجلة 

املستوى  مع  مقارنة  مئوية  نقطة   1,3 قدره  ارتفاعا  بذلك 

املسجل سنة 2012. ويعزى هذا االرتفاع باألساس إىل االرتفاع 

الدين  الدين ذي األمد القصري يف محفظة  الذي عرفته حصة 

تطور سعر الفائدة املتوسط املرجح عند اإلصدار يف سوق املزادات

تطور حصة تحمالت الفائدة لدين الخزينة بالنسبة للموارد العادية
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الداخيل حيث انتقلت من 18% إىل 20% يف متم سنة 2013 

وذلك نتيجة اللجوء املكثف لإلصدارات ذات أمد سنتني أو أقل 

خالل السنتني املاضيتني. أما فيام يخص الدين الخارجي، فقد 

القصري يف حدود 6,2% من  املدى  الدين ذي  استقرت حصة 

مجموع حجم هذا الدين.

املدة الزمنية املتوسطة املتبقية لسداد الدين

بلغت املدة الزمنية املتوسطة املتبقية لسداد دين الخزينة 5 

مع  مقارنة  واحد  بشهر  انخفاضا  مسجلة  أشهر،  و6  سنوات 

سنة 2012.

وحسب مصدر الدين، بلغت املدة الزمنية املتوسطة املتبقية 

بذلك  مسجلة  أشهر   5 و  سنوات   4 الداخيل  الدين  لسداد 

انخفاضا بحوايل 3 أشهر مقارنة مع سنة 2012. ويعزى هذا 

للسندات  الخزينة  إصدارات  أهمية  إىل  باألساس  االنخفاض 

ذات أمد سنتني أو أقل حيث بلغت حصتها 76% من الحجم 

اإلجاميل إلصدارات الخزينة.

أما بالنسبة للدين الخارجي للخزينة، ونظرا لطبيعة القروض 

املربمة مع الدائنني الثنائيني ومتعددي األطراف )توزيع سداد 

أصل الدين عىل فرتة السداد(، فقد بلغ متوسط املدة املتبقية 

للسداد 9 سنوات يف متم سنة 2013، أي بارتفاع يقارب 7 أشهر 

مقارنة مع سنة 2012.

التدبري الن�سيط للدين الداخلي 

يف إطار عمليات التدبري النشيط للدين الداخيل تلجأ مديرية 

وتبادل  الرشاء  إعادة  عمليات  إىل  الخارجية  واملالية  الخزينة 

التمويل  إعادة  مخاطر  من  التقليص  بهدف  الخزينة  سندات 

عن طريق متليس جدول سداد الدين الداخيل وذلك من خالل 

خفض ذروة التسديدات.

سنة  املنجزة  االفتتاحية  الخزينة  سندات  تبادل  عمليات  بعد 

بتنظيم  الخارجية  واملالية  الخزينة  مديرية  قامت   ،2011

عمليات إعادة الرشاء ألول مرة يف متم سنة 2013.

 2013 دجنرب  و27   26 يومي  الرشاء  إعادة  عمليات  أجريت 

بالتشاور مع البنوك »وسطاء قيم الخزينة«. وقد همت هذه 

العمليات رشاء خطوط ذات أمد 13 أسبوع وأمد سنتني بتاريخ 

سداد 6 يناير2014 وكذا الخطوط ذات أمد 26 أسبوعا بتاريخ 

سداد 20 يناير 2014. 

فائض  من  التخفيض  عىل  الرشاء  إعادة  عمليات  ساعدت 

درهم  مليار   2,7 ب  السنة  لنهاية  للخزينة  الجاري  الحساب 

حيث بلغ 2,9 مليار درهم يف تاريخ 30 دجنرب 2013 بدال من 

5,6 مليار درهم. 

كام ساهمت هذه العمليات يف الخفض من مستوى تحمالت 

فوائد الدين الداخيل خالل شهر يناير 2014 بنحو 2,5 مليون 

الدين  حجم  تخفيض  العمليات،  هذه  بفضل  وتم،  درهم. 

درهم  مليار   424,5 اىل  ليصل  درهم  مليار   2,6 ب  الداخيل 

يف متم سنة 2013 وبالتايل تراجعت نسبة الدين الداخيل إىل 

الناتج الداخيل الخام بنسبة 0,3% لتصل إىل %48,6.

التدبري الن�سيط للدين اخلارجي للخزينة

يف إطار مواصلة التدبري النشيط للدين الخارجي قصد التخفيف 

تأثريات  من  والحد  الوطني  االقتصاد  املديونية عىل  عبئ  من 

املخاطر املالية املرتبطة بتقلبات أسعار الرصف ونسب الفائدة 

التمويل، متت معالجة حوايل 60,4 مليون درهم  وكذا إعادة 

اتفاقيتي  إطار  يف  املمولة  املشاريع  إنجاز  مواصلة  خالل  من 

من  كل  مع  املربمتني  عمومية  استثامرات  إىل  الدين  تحويل 

إسبانيا وإيطاليا.

من  املمولة  املشاريع  إنجاز  مبواصلة   2013 سنة  متيزت  وقد 

خالل اتفاقيتي تحويل الدين إىل استثامرات عمومية املوقعتني 

مع كل من إسبانيا وإيطاليا. وكذا التوقيع عىل اتفاقية جديدة 

اإليطالية  الحكومة  استثامرات عمومية مع  الدين إىل  لتحويل 

بغالف مايل قدره 15 مليون أورو. 

مواصلة إنجاز املشاريع املمولة من خالل اتفاقيتي 
تحويل الدين إىل استثامرات عمومية املوقعتني مع 

كل من إسبانيا وإيطاليا

اتفاقيتي  خالل  من  املمولة  املشاريع  إنجاز  مواصلة  إطار  يف 

من  كل  مع  املوقعتني  عمومية  استثامرات  إىل  الدين  تحويل 

إسبانيا بغالف مايل قدره 50 مليون أورو وإيطاليا بغالف مايل 

قدره 20 مليون أورو، عرفت سنة 2013 تحويل ما يعادل 60,4 

مليون درهم موزعة كام ييل :

• 54,7 مليون درهم يف إطار برنامج تحويل الدين املوقع مع 

للكهرباء  الوطني  املكتب  إسبانيا وذلك من خالل مشاريع 

واملاء الصالح للرشب - قطاع املاء- املرتبطة بالتطهري السائل 
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ملدينتي شفشاون والسعيدية )21,3 مليون درهم( ومشاريع 

قطاع   - للرشب  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب 

الكهرباء- املرتبطة باقتناء تجهيزات كهربائية لتعزيز الشبكة 

الوطنية للكهرباء )33,4 مليون درهم(.

• 5,8 مليون درهم يف إطار اتفاقية تحويل الدين املوقعة مع 

الحكومة اإليطالية. وقد تم رصف هذا املبلغ يف إطار برنامج 

تنمية قدرات الجمعيات املغربية الذي يتم إنجازه من طرف 

وكالة التنمية االجتامعية )3,4 مليون درهم( وكذا مشاريع 

املبادرة الوطنية للتنمية البرشية )2,46 مليون درهم(.

إنجاز  إطار  املحولة يف  املبالغ  أن مجموع  إىل  اإلشارة  وتجدر 

مع  املوقع  الدين  تحويل  برنامج  خالل  من  املمولة  املشاريع 

يناهز  ما  أي  درهم،  مليون   376,4 حوايل  إىل  وصل  إسبانيا 

68% من الغالف املايل اإلجاميل املخصص للربنامج، فيام وصل 

مجموع املبالغ املحولة يف إطار اتفاقية تحويل الدين املوقعة 

مع الحكومة اإليطالية إىل حوايل 199,5 مليون درهم، أي ما 

يعادل 89% من الغالف املايل اإلجاميل املخصص لالتفاقية.

إىل  الدين  لتحويل  جديدة  اتفاقية  عىل  التوقيع 
استثامرات عمومية مع الحكومة اإليطالية

بعد الحصيلة اإليجابية التفاقيات تحويل الدين إىل استثامرات 

عمومية املوقعة مع إيطاليا يف سنوات 2000 و2004 و2009، 

أبريل 2013   9 وإيطاليا يف  املغرب  التوقيع بني حكومتي  تم 

عمومية  استثامرات  إىل  الدين  لتحويل  جديدة  اتفاقية  عىل 

بغالف مايل قدره 15 مليون أورو. 

مشاريع  لتمويل  االتفاقية  لهذه  املايل  الغالف  خصص  وقد 

للتنمية  الوطنية  للمبادرة  الثانية  املرحلة  إطار  يف  مندرجة 

البرشية مببلغ 12 مليون أورو، وأخرى تهدف إىل الحفاظ عىل 

الرتاث الثقايف املغريب بغالف مايل قدره مليوين أورو، باإلضافة 

إىل متويل دورات تكوينية لفائدة أطر وزارة الصحة مبشاركة 

مهنيني من إيطاليا مببلغ مليون أورو.

تطور الدين اخلارجي العمومي

تطور الحجم

حوايل   2013 نهاية  يف  العمومي  الخارجي  الدين  حجم  بلغ 

234,7 مليار درهم بزيادة قدرها 22 مليار درهم أو %10,3 

يف  بذلك  مستمرا   ،2012 سنة  املسجل  املستوى  مع  مقارنة 

منحاه التصاعدي الذي بدأ منذ سنة 2007. ويرجع هذا التطور 

إىل اللجوء إىل املوارد املالية ذات الرشوط امليرسة و التفضيلية 

لتغطية حاجيات التمويل سواء بالنسبة للخزينة أو املؤسسات 

والحساب  امليزانية  عجز  تفاقم  ضل  يف  العمومية  والرشكات 

الجاري مليزان األداءات.

وميكن تفسري هذه الزيادة يف حجم الدين الخارجي العمومي 

إىل تداخل العوامل اآلتية:

• الرصيد االيجايب للتدفقات الصافية لالقرتاض الخارجي والذي 

بلغ 26,2 مليار درهم ؛

• االنخفاض يف حجم السندات املصدرة باليورو سنتي 2007 

و2010 التي بحوزة املقيمني املغاربة بحوايل 0,3 مليار درهم 

نتج عنها ارتفاع مامثل يف حجم الدين الخارجي العمومي ؛ 

األجنبية  العمالت  قيمة  ارتفاع  نتيجة  الرصف  سعر  تأثري   •

 )%+20,4( الياباين  الني  خاصة  الدرهم  مقابل  الرئيسية 

والدوالر األمرييك و العمالت املرتبطة به )3,4+%( ؛

السوق  يف  باليورو  املصدرة  السندات  دين  حجم  انخفاض   •

املايل الدويل سنة 2007 و2010 ب 1,4 مليار درهم نتيجة 

انخفاض أسعارها مقارنة بالسنة املاضية.

من جانبها، بلغت نسبة الدين الخارجي العمومي إىل الناتج 

الناتج  من  مئوية  نقطة   1,2 بزيادة   ،%26,9 الخام  الداخيل 

 2012 سنة  املسجل  املستوى  مع  مقارنة  الخام  الداخيل 

.)%25,7(

ويقدر حجم الدين الخارجي العمومي يف نهاية 2013 ب 28,8 

مليار دوالر أي ما يعادل 20,9 مليار أورو.

بنية الدين حسب الدائنني

بني مجموعة  األوىل  املرتبة  للتنمية  الدولية  املؤسسات  تحتل 

ما  أي  درهم  مليار   119,8 بلغ  دين  بحجم  للمغرب  الدائنني 

الدائنون  يليها  العمومي،  الخارجي  الدين  من   %51 يعادل 

الثنائيون مببلغ 77 مليار درهم أو 32,8%  من مجموع الدين 

الخارجي العمومي ثم األبناك التجارية مببلغ 37,9 مليار درهم، 

أي 16,2% من مجموع الدين الخارجي العمومي.

و من أهم الدائنني متعددي األطراف نذكر:
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األول  املركز  احتل  والذي  التعمري  و  لإلنشاء  الدويل  البنك   •

بحجم دين بلغ 34,7 مليار درهم أي ما يعادل 28,9% من 

الديون املتعددة األطراف ؛

• البنك اإلفريقي للتنمية بحصة 27,5% من الديون املتعددة 

األطراف أي بحجم دين بلغ 32,9 مليار درهم ؛

• البنك األورويب لالستثامر بحجم دين بلغ 24,1 مليار درهم  

أي بنسبة  20,1% من الديون املتعددة األطراف.

تحتل  التي  فرنسا،  نذكر  األطراف  ثنائيي  الدائنني  أهم  ومن 

يعادل  ما  أي  درهم  مليار   35 بلغ  دين  بحجم  األوىل  املرتبة 

45,4% من مجموع هذه الديون، ثم اليابان، بحجم دين بلغ 

9,5 مليار درهم، أي بنسبة 12,4% من مجموع هذه الديون. 

الدويل،  املايل  السوق  احتساب  وبدون   ،2013 سنة  نهاية  يف 

بلغت حصة خمسة أهم مقرضني ما يقرب الثلثني من مجموع 

الدين الخارجي العمومي. ويتعلق األمر بـ :

بنية الدين حسب املدينني

بلغ دين الخزينة، التي تعترب أول مقرتض، مبلغ 129,8 مليار 

الخارجي  الدين  مجموع  من   %55,3 يعادل  ما  وهو  درهم 

العمومي. وقد اتسم تطور دين الخزينة يف نهاية عام 2013 

مبواصلة املنحى التصاعدي الذي بدأ سنة 2008 مبعدل سنوي 

متوسط بلغ 12%. ويعزى هذا التطور إىل اللجوء املتزايد إىل 

التمويالت الخارجية يف إطار سياسة التحكيم املتبعة بني املوارد 

الداخلية والخارجية و ذلك من أجل الحد من استنزاف املوارد 

الداخلية وتجنب مزاحمة القطاع الخاص واملساهمة يف إعادة 

بناء مستويات مريحة الحتياطات الرصف.

ويتم اللجوء إىل املوارد الخارجية بشكل متحكم فيه ويخضع 

إىل معايري انتقائية تعطي األولوية إىل القروض ذات الرشوط 

السامح...(  فرتات  االستحقاق،  أجل  الفائدة،  )سعر  امليرسة 

كتلك التي يتم منحها من طرف الدائنني الثنائيني و متعددي 

التمويل من السوق  األطراف. فيام تتم تعبئة باقي حاجيات 

املايل الدويل مع اختيار توقيت مناسب من أجل الحصول عىل 

أحسن الرشوط املالية.

العمومية  والرشكات  املؤسسات  ديون  بلغت  جانبها،  من 

الدين  44,7% من حجم  يعادل  ما  درهم وهو  مليار   104,9

الخارجي العمومي. و قد شهدت ديون املؤسسات والرشكات 

 2007 سنة  من  ابتداء  تصاعديا  منحى  أيضا،  هي  العمومية، 

وذلك بزيادة قدرها 11% كمعدل سنوي متوسط. ويعود ذلك 

الخارجية  التمويالت  إىل  املؤسسات  لهذه  املتزايد  اللجوء  إىل 

لتغطية حاجيات برامجها االستثامرية الطموحة.

السحوبات عىل القروض الخارجية

بلغت املوارد الخارجية التي متت تعبئتها خالل سنة 2013 من 

 37,5 مقابل  درهم،  مليار   41,2 يعادل  ما  العام  القطاع  قبل 

مليار درهم سنة 2012 أي بزيادة بلغت %9,9. 

وقد شكلت السحوبات املعبئة لذا الدائنني متعددي األطراف 

مليار   23,6 أي   2013 سنة  الخارجية خالل  املوارد  من   %57

املتعلقة  السحوبات  من  درهم  مليار   10,4 مقابل  درهم 

بالقروض املمنوحة من طرف الدائنني الثنايئ األطراف. 

وفيام يخص السحوبات املعبأة من طرف الخزينة، فقد بلغت 

مليار درهم خصصت منها 14,7  يعادل 23,1  ما  سنة 2013 

والقطاعية  الهيكلية  اإلصالحات  برامج  لدعم  درهم  مليار 

فيام خصصت 1,9 مليار درهم لتمويل املشاريع االستثامرية 

وخصص الباقي و املكون من عائدات اإلصدار يف السوق املايل 

الدويل إىل متويل جزء من عجز امليزانية.

خدمة الدين الخارجي العمومي

الدين  أصل  من  العمومي  الخارجي  الدين  تحمالت  بلغت 

درهم  مليار   21,8 مقداره  ما   2013 سنة  وعموالت  وفوائد 

ارتفاعا          بذلك  مسجلة   ،2012 سنة  درهم  مليار   20 مقابل 

بـ 1,8 مليار درهم.

)%( الحصة الدائنون

 17,8%فرنسا

17,6%البنك الدويل لإلنشاء و التعمري 

16,7%البنك اإلفريقي للتنمية

12,2%البنك األورويب لالستثامر

6,5%الصندوق العريب للتنمية االقتصادية و االجتامعية
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وقد مثلت خدمة الدين الخارجي العمومي سنة 2013 نسبة 

 %5,4 مقابل  املدفوعات  مليزان  الجارية  املداخيل  من   %5,8

سنة 2012 و16,5% سنة 2003.

التدبري الن�سيط للخزينة العمومية 

 2013 سنة  خالل  الخارجية  واملالية  الخزينة  مديرية  لجأت 

ظرفية  يف  العمومية  الخزينة  ملالية  النشيط  التدبري  لعمليات 

اتسمت، من جهة، باستمرار تفاقم عجز السيولة البنكية الذي 

املنتظمة،  تدخالته  عرب  املغرب  بنك  طرف  من  امتصاصه  تم 

للخزينة،  الجاري  الحساب  رصيد  بارتفاع  أخرى،  جهة  ومن 

الذي انتقل حجمه املتوسط اليومي من 6,8 مليار درهم سنة 

2012 إىل 7,4 مليار درهم سنة 2013 )دون احتساب عمليات 

التوظيف(.

العمليات املنجزة خالل 2013

يف متم سنة 2013، أنجزت مديرية الخزينة واملالية الخارجية 

288 عملية تدبري نشيط للخزينة العمومية منها 266 عملية 

توظيف لفائض الحساب الجاري للخزينة و22 عملية اقرتاض 

يف السوق القائم ما بني البنوك.

عمليات توظيف فائض الحساب الجاري للخزينة

الخزينة  مديرية  طرف  من  املوظف  اإلجاميل  الحجم  بلغ 

النقدي خالل سنة 2013 حوايل  السوق  الخارجية يف  واملالية 

سنة  خالل  درهم  مليار   411,6 مقابل  درهم  مليار   539,3

2012، مسجال ارتفاعا قدره %31.

بخصوص توزيع الحجم املوظف حسب نوع العمليات، فقد 

بلغ حجم عمليات االستحفاظ 501,4 مليار درهم مقابل 315,8  

مليار درهم خالل سنة 2012 مسجال بذلك ارتفاعا قدره %59. 

وبالتايل فإن حصة عمليات االستحفاظ من مجموع العمليات 

املنجزة انتقلت من 77% سنة 2012 إىل 93% سنة 2013.

العمليات  لهذه  اليومي  املتوسط  الجاري  للحجم  بالنسبة  أما 

فقد بلغ 2,5 مليار درهم مقابل 1,9 مليار درهم سنة 2012.

و بالنسبة لعمليات التوظيف يف السوق القائم ما بني البنوك، 

فقد بلغت 37,9 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة %60 

إىل  باألساس  االنخفاض  هذا  ويرجع   .2012 سنة  مع  مقارنة 

تفضيل مديرية الخزينة واملالية الخارجية اللجوء إىل عمليات 

استحفاظ سندات الخزينة.

عمليات االقرتاض يف السوق القائم بني البنوك 

لجأت مديرية الخزينة واملالية الخارجية خالل سنة 2013 إىل 

بني  ما  القائم  السوق  يف  واحد  يوم  ألجل  اقرتاض  عملية   22

مقابل  درهم  مليار   22,4 اإلجاميل  بلغ حجمها  حيث  البنوك 

50,9 مليار درهم سنة 2012. كام بلغ الحجم املتوسط لهذه 

العمليات  1,02 مليار درهم، ومعدل سعر فائدتها %3,2.

متويلية  حاجيات  لسد  العمليات  هذه  إىل  اللجوء  تم  وقد 

معروفة مسبقا، وليس نتيجة تدهور غري متوقع لرصيد الحساب 

الجاري للخزينة. وقد شهد شهر يناير إنجاز 6 عمليات اقرتاض 

الحجم  من   %27 يعادل  ما  أي  درهم  مليار   5,4 بلغ  بحجم 

اإلجاميل للعمليات املنجزة خالل سنة 2013 نظرا لتسارع وترية 

النفقات العمومية خالل هذا الشهر.

الفوائد املحصل عليها من عمليات التدبري النشيط 
للخزينة العمومية

فائض  )توظيف  العمومية  للخزينة  النشيط  التدبري  مكن 

سنة  خالل  للخزينة(  الجاري  الحساب  مداخيل  و  الخزينة 

2013 من تحصيل عائدات تقدر ب 114 مليون درهم )صافية 

)أو54% من إجاميل  منها 61,4 مليون درهم  الرضائب(،  من 

العائدات( عىل شكل فوائد عمليات التوظيف.

املصدر: مديرية اخلزينة  واملالية اخلارجية
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 BLOOMBERG  ل�سركة  EBOND-MAROC انطالق عملية الت�سعري االإلكرتوين ل�سندات اخلزينة عرب من�سة

EBond- انطلقت عملية التسعري اإللكرتوين لسندات الخزينة من قبل البنوك وسطاء قيم الخزينة عرب منصة التداول اإللكرتوين
Maroc يف شهر أكتوبر 2013، معلنة عن إضافة لبنة جديدة يف بناء سوق داخيل متطور مام سيساهم يف تحسني سيولة هذا 

السوق و بالتايل خفض كلفة الدين.

وبغية تحقيق هذا االنجاز، تم القيام بعدة إجراءات قبلية بتشاور مع أهم املتدخلني يف السوق )بنك املغرب، البنوك وسطاء قيم 
الخزينة و ممثيل جمعية رشكات التدبري وصناديق االستثامر( أهمها :

• تحديد منوذج السوق الذي سيؤطر عملية تسعري سندات الخزينة عرب منصة التداول اإللكرتوين أخذاً بعني االعتبار خصوصيات 
السوق املغريب. وهكذا تم االتفاق عىل إدماج منوذجني B2B وB2C  يف نظام واحد مكون من وحدتني  ويستخدم كبنية تحتية 

مندمجة لسوق واحد ؛

• إعداد دفرت تحمالت منصة التداول اإللكرتوين الذي يحدد الوظائف الرئيسية للنظام املستهدف وذلك باالعتامد عىل منوذج 
السوق املختار؛

• صياغة اتفاقية جديدة ستعوض االتفاقية الحالية التي تؤطر العالقة بني مديرية الخزينة واملالية الخارجية والبنوك وسطاء قيم 
الخزينة؛

• صياغة اإلطار التنظيمي املتعلق مبنصة التداول اإللكرتوين لسندات الخزينة ؛

• صياغة اإلطار القانوين و العميل لعمليات تسهيل استحفاظ سندات الخزينة  Repo-Facility ؛

• اختيار منصة التداول اإللكرتوين Ebond-Maroc بعد التشاور مع العديد من موفري منصات التداول. ويرجع اختيار هذه 
املنصة أساسا إىل كونها:

- تأخذ بعني االعتبار النموذج الذي تبناه أعضاء السوق و الذي يرتكز عىل نظام مركب من وحدتني هام B2B و B2C؛

- تغطي بشكل واسع متطلبات املستعملني من حيث الوظائف املطلوبة؛

- تعفي املستعملني املتوفرين عىل محطة Bloomberg من تحمل أي تكلفة إضافية؛

التداول  تتوفر عىل واحدة من أهم منصات  والتي  الدويل  الصيت  الواسعة لرشكة Bloomberg ذات  الخربة  تعتمد عىل   -
اإللكرتوين يف العامل، مام يجعل هذا النظام الوسيلة األكرث مالمئة لنرش املعطيات الخاصة بالسوق املغريب بشكل أوسع.

بعد اختيار النظام، تم الرشوع يف تفعيله وفق املراحل الثالثة التالية : 

 • إعداد وحدة B2B عرب تكييف النظام حسب النموذج املختار من طرف أعضاء السوق ووفق املواصفات الوظيفية لدفرت 
التحمالت وال سيام من حيث االلتزامات املحددة من طرف الخزينة بالتشاور مع البنوك وسطاء قيم الخزينة و املتعلقة بتسعري 

سندات الخزينة.

• تكوين املستعملني عرب تكوين أويل، تم تنظيمه مبقر مديرية الخزينة لفائدة جل املستعملني املستقبليني للنظام )مديرية 
الخزينة و املالية الخارجية، البنوك وسطاء قيم الخزينة وبعض البنوك األخرى، مؤسسات التوظيف الجامعي للقيم املنقولة، 

بنك املغرب ومؤسسة Maroclear( وتكوين معمق من خالل تنظيم حصص فردية لفائدة البنوك وسطاء قيم الخزينة.

• مرحلة تفعيل العمل بوحدة B2B عرب إشهار و تداول أسعار باتة عند بيع و رشاء عدد من الخطوط املحددة من طرف الخزينة 
بالتشاور مع وسطاء قيم الخزينة و وفق قواعد خاصة متوافق عليها. خالل هذه املرحلة، تم إجراء عدد من التعديالت بغية 

جعل هاته الوحدة )B2B( تعمل بنجاعة و تستجيب ملتطلبات املستعملني.

• بعد الرشوع بالعمل بالوحدة B2B ، تهدف الخطوة املوالية إىل تفعيل العمل بالوحدة B2C  بغية السامح للمستثمرين، خاصة 
مؤسسات التوظيف الجامعي للقيم املنقولة واألبناك الغري الوسيطة، بطلب التسعري عرب منصة التداول اإللكرتوين لسندات 

الخزينة EBond-Maroc للبنوك الوسيطة.

املصدر: مديرية اخلزينة  واملالية اخلارجية
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ير�سد  الب�سرية  باملوارد  املتعلق  التقرير   :2015 ل�سنة  املالية  قانون 

ارتفاعا متوا�سال لالأعداد ونفقات املوظفني

، فقد استمر تطور األعداد  العمومي  القطاع  التوظيف يف  الرامية لعقلنة  الجهود الحكومية  رغم 

بالوظيفة العمومية بني 2007 و2014 كنتيجة للحاجة التي تعرب عنها بعض القطاعات للعنرص البرشي.

وقد شهدت الوظيفة العمومية  يف نفس الفرتة بعض التطورات النوعية من حيث الجنس والسن 

وكتلة األجر.

 2015 لسنة  املالية  قانون  ملرشوع  املصاحب  التقرير  يرمي 

واملتعلق باملوارد البرشية إىل  تسليط  الضوء عىل تطور أعداد 

موظفي الدولة من خالل دراسة موضوعية لبنية هذه األعداد 

و كذا حجم كتلة األجور املرتبطة بها.

الراأ�سمال الب�سري بالوظيفة العمومية 
املغربية 

تطور عدد املوظفني برسم الفرتة 2007 – 2014

بني  ما  املمتدة  الفرتة  خالل  الدولة،  موظفي  أعداد  سجلت 

 %9,95 نسبته  بلغت  إجامليا  منوا  و2014،   2007 سنتي 

باألساس  التطور  هذا  ويرجع   .%1,36 يناهز  سنوي  مبتوسط 

إىل اإلجراءات الناجمة عن عمليات إحداث وحذف املناصب 

املالية.

تطور عدد املناصب املالية املحدثة واإلحاالت عىل 
التقاعد

الفرتة  خالل  املحدثة  املالية  املناصب  توزيع  خالل  من  يتبني 

الكبري  املجهود  الوزارية،  القطاعات  حسب   2014-2007

القطاعية  االسرتاتيجيات  ملواكبة  الحكومة  طرف  من  املبذول 

البرشية  املوارد  من  القطاعات  لبعض  املستعجلة  والحاجيات 

وخاصة القطاعات ذات الطابع االجتامعي واألمني ولالستجابة 

كذلك ملتطلبات األوراش الكربى املفتوحة.

والداخلية  العايل  والتعليم  الوطنية  الرتبية  قطاعات  تستحوذ 

املناصب  مجموع  من   %80 من  أكرث  عىل  والعدل  والصحة 

املالية املحدثة خالل هذه الفرتة.

التقاعد  هذا، وقد عرفت نسبة أعداد املوظفني املحالني عىل 

خالل السنوات األخرية تطورا ملحوظا، حيث يرتقب أن تصل 

هذه األعداد، يف نهاية سنة 2014، إىل ما يقرب من )1(13.338 

متقاعدا، وهو ما يشكل زيادة بحوايل 16%  باملقارنة مع سنة 

2013. وسيستمر هذا املنحى التصاعدي ألعداد املحالني عىل 

التقاعد خالل السنوات املقبلة.

سنة  برسم  املدنيني  الدولة  موظفي  أعداد  وضعية 
2014

توزيع أعداد املوظفني حسب القطاعات:

يتبني من خالل توزيع العدد اإلجاميل ملوظفي الدولة املدنيني 

 577.277 بني  من  أن   ،2014 سنة  برسم  القطاعات  حسب 

بسبع  مهامهم  يزاولون  منهم   %90 من  أكرث  مدنيا،  موظفا 

قطاعات أساسية:

تطور أعداد املناصب املالية املحدثة واإلحاالت عىل التقاعد 

2014-2007

1  ال يتضمن هذا العدد موظفي اإلدارات املستثناة من عملية حذف املناصب املالية التي أصبحت شاغرة نتيجة اإلحالة إىل التقاعد.
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توزيع أعداد املوظفني حسب سالمل األجور

تتوزع أعداد موظفي الدولة املدنيني لسنة 2014، حسب سالمل 

األجور، وفق الجدول التايل:

التأطري بالوظيفة العمومية عرف تحسنا  يستخلص أن معدل 

سنة  ارتفع من %48  األخرية، حيث  السنوات  ملحوظا خالل 

ارتفاعا ب  بذلك  مسجال   ،2014 سنة   %65 حوايل  إىل   2007

17 نقطة.

ويعزى هذا االرتفاع النسبي إىل التوظيف املكثف لألطر العليا 

وكذا املراجعات املتتالية لنظام الرتقي وكذا الرتقيات االستثنائية 

التي استفادت منها رشيحة كبرية من موظفي الدولة.

توزيع أعداد املوظفني حسب الجنس:

تحسنا  العمومية  بالوظيفة  النسوي  العنرص  نسبة  عرفت 

 %33,8 من  ارتفعت  حيث  األخرية،  السنوات  خالل  ملحوظا 

الدولة  أعداد موظفي  سنة 2013 إىل ما يفوق 35,11% من 

برسم سنة 2014. 

النساء املوظفات  بنيات أعداد  هذا، ويتبني من خالل تحليل 

للعنرص  امللحوظ  التمركز  الحكومية،  بالقطاعات  املدنيات 

النسوي يف ست قطاعات وزارية بنسبة تصل إىل 90,5% من 

مجموع النساء املوظفات، ويحتل قطاع الرتبية الوطنية مرتبة 

الصدارة بنسبة تناهز 60%، يليه قطاع الصحة  بنسبة تقدر ب 

14% ثم الداخلية بنسبة تقارب %5.

توزيع أعداد املوظفني حسب الفئات العمرية:

أقل من 25 سنة  حوايل  البالغني  الدولة  نسبة موظفي  تبلغ 

0,6%، يف حني تصل نسبة البالغني أقل من 35 سنة إىل %22 

)وميكن تربير هذه النسب الضعيفة بتمديد فرتة الدراسة من 

أجل نيل الشواهد العليا و رضورة الحصول عىل مؤهالت جيدة 

املوظفني  من   %53 حني  يف  العمومية.(  الوظيفة  إىل  للولوج 

تفوق أعامرهم 45 سنة.

الشباب  نسبة  ضعف  مدى  األرقام،  هذه  خالل  من  يتبني  و 

الذين  املدنيني  املوظفني  أعداد  أهمية  وكذا  اإلدارة  داخل 

سيحالون عىل التقاعد خالل السنوات املقبلة.

هذا، ومن خالل تحليل هرمية سن موظفي الدولة يتبني أنه 

سيحال عىل التقاعد خالل الخمس سنوات املقبلة، دون األخذ 

بعني االعتبار التدابري التي ستتخذ يف إطار عملية إصالح نظام 

التقاعد، حوايل 92.452 موظفا، أي ما يقارب 16% من مجموع 

العدد الحايل ملوظفي الدولة املدنيني.

توزيع أعداد املوظفني حسب الجهات:

يتضح من خالل توزيع أعداد موظفي الدولة املدنيني حسب 

للموارد  الجغرايف  التوزيع  يف  الكبري  التفاوت  مدى  الجهات 

املدنيني  واألعوان  املوظفني  من   %19,80 أن  حيث  البرشية 

سال،  الرباط،  بجهة  يتمركزون  العمومية  بالوظيفة  العاملني 

زمور، زعري يف حني 9,38% من أعداد املوظفني املدنيني يعملون 

%أعداد املوظفنيالقطاع

51%412 292الرتبية الوطنية

19%226 110الداخلية

8%348 48الصحة

4%864 23التعليم العايل

4%722 20العدل والحريات

3%380 18االقتصاد واملالية

2%417 10إدارة السجون وإعادة اإلدماج

9%908 52باقي القطاعات

100%277 577املجموع

%أعداد املوظفنيسالمل األجور

6105 874%18

17%670 100من 7  إىل 9

65%733 10370 فام فوق

100%277 577املجموع
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بجهة الدار البيضاء الكربى. وتطرح هذه النسبة تساؤالت حول 

ضامن  عىل  الجهة  بهذه  العاملة  البرشية  املوارد  قدرة  مدى 

حسن تدبري املصالح اإلدارية لفائدة ساكنة تتميز بنمو متزايد 

ويف جهة تشهد تحوالت اقتصادية واجتامعية كربى.

يستخلص مام سبق، متركز املوظفني املدنيني يف املحور الدار البيضاء 

– الرباط بنسبة تقارب 30% من أعداد موظفي الدولة املدنيني.

نفقات موظفي الدولة:

تطور نفقات املوظفني خالل الفرتة 2014-2007

سجل حجم نفقات املوظفني بقطاع الوظيفة العمومية خالل 

يقدر  ملحوظا  ارتفاعا  و2014،   2007 بني  ما  املمتدة  الفرتة 

بـ55,4%، حيث انتقلت من 66,7 مليار درهم سنة 2007 إىل 

حوايل 104 مليار درهم سنة 2014. و بلغ املعدل السنوي لهذا 

االرتفاع خالل نفس الفرتة حوايل %6,5.

تنفيذ نفقات املوظفني لسنتي 2013 و 2014

بني  من  تضخمها  من  والحد  املوظفني  نفقات  ترشيد  يعترب 

األدوات األساسية لإلدارة السليمة والنزيهة للاملية العمومية. 

يف هذا الصدد، عرف تنفيذ نفقات موظفي الدولة برسم سنة 

فرقا  السنة،  لنفس  املالية   قانون  توقعات  مع  مقارنة   2013

طفيفا بلغ 223 مليون درهم، أي ما ميثل حوايل 0,2%، عكس 

السنة الفارطة التي عرفت فارقا وصل إىل  حوايل %3.

سنة  من  يوليوز  شهر  متم  حتى  املتوفرة  املعطيات  تشري  و 

يناهز  ما  األوىل  أشهر   7 بلغت خالل  األجور  كتلة  أن   ،2014

تم  درهم،  مليار   52,7 بني  ما  وتتوزع  درهم،  مليار   60,52

رصفها من طرف مديرية نفقات املوظفني وحوايل 7,8 مليار 

لشبكة  التابعني  املحاسبني  باقي  طرف  من  تأديتها  تم  درهم 

الخزينة العامة للمملكة.

تم  الفرتة،  أنه خالل هذه  إىل  الصدد  هذا  االشارة يف  وتجدر 

تسجيل تطابق بني تنفيذ النفقات الخاصة باملوظفني وتوقعات 

قانون املالية لسنة 2014 )60,5 مليار درهم( .

توزيع كتلة األجور لسنة 2014 حسب الجهات

حسب  الدولة  ملوظفي  الجغرايف  التوزيع  خالل  من  يتبني 

أكرب  عىل  تستحوذ  الرباط-سال-زمور-زعري  جهة  أن  الجهات 

تليها جهة  إىل %20,10،  تصل  بنسبة  األجور  كتلة  حصة من 

مبني يف  كام هو   %9,85 تقارب  بنسبة  الكربى  البيضاء  الدار 

الرسم البياين التايل:

السنوات

الناتج 

الداخيل الخام

 )مباليني الدراهم(

كتلة األجور

)مباليني الدراهم( 

تطور 

كتلة األجور

كتلة األجور/الناتج 

الداخيل الخام

كتلة

األجور/امليزانية 

العامة

كتلة األجور/

ميزانية التسيري

2007616 25466 721-%10,83%34,29%60,90

2008688 84370 314%5,39%10,21%33,76%56,57

2009732 44974 027%5,28%10,11%29,17%49,07

2010764 03180 268%8,43%10,51%35,06%58,63

2011802 60788 973%10,84%11,09%36,71%58,54

2012827 49796 283%8,22%11,64%33,23%51,26

2013872 791*98 223%2,01%11,25%33,02%49,29

2014917 323*103 700**%5,58%11,30%33,87%52,02

53,63%33,55%10,87%6,54%املعدل

املؤرشات املرتبطة بكتلة األجور

)*( وزارة االقتصاد واملالية     )**( قانون املالية لسنة 2014
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العوامل املؤثرة يف ارتفاع حجم كتلة األجور

مستويات األجور سنة 2014

الحد األدىن لألجور

خالل الفرتة املمتدة من سنة 2007 إىل سنة 2014، شهد الحد 
األدىن الصايف لألجور، ارتفاعا بنسبة 89%، حيث انتقل مبلغه 
الشهري من 1.586 درهم سنة 2007 إىل 3.000 درهم سنة 
أجور  عرفتها  التي  الزيادات  إىل  االرتفاع  هذا  ويعزى   .2014
االجراءات  وخصوصا  االجتامعي،  الحوار  إطار  يف  املوظفني 
والرفع من   5 السلم  إىل 4 يف   1 السالمل من  بإدماج  املتعلقة 
الحد األدىن لألجور بالوظيفة العمومية من 2.800 درهم إىل 

3.000 درهم وذلك بحذف السلم الخامس.

متوسط األجور

التحسني  وكذا  املوظفني  ألجور  املتتالية  املراجعات  إثر  عىل 
الشهري  املتوسط  بلغ  الدرجة،  الرتقي يف  والرفع من حصيص 
 7.300  ،2014 سنة  برسم  العمومية  بالوظيفة  لألجور  الصايف 
ناهزت  بارتفاع  أي   ،2007 سنة  درهم   5.333 عوض  درهم 

نسبته %37.

متوسط األجر الشهري الصايف والناتج الداخيل الخام للفرد

 7.300 حاليا  يبلغ  الذي  الصايف،  الشهري  األجر  متوسط  ميثل 
مقابل  الفردي  اإلجاميل  الداخيل  الناتج  أضعاف   3,2 درهم، 
1,4 يف تونس و 1,6 يف تركيا و 1 يف فرنسا و 1,2 يف اسبانيا. 
هذا االختالف يجد تفسريه يف مستويات الناتج الداخيل الخام 

املسجل يف كل بلد عىل حدة، إضافة إىل املجهودات املبذولة 
لتحسني الدخل الفردي ملوظفي الدولة.

الرتقيات العادية

مجموع  من   %5 من  أكرث  والرتبة  الدرجة  يف  الرتقيات  متثل 
نفقات املوظفني، فهي من بني أهم العوامل التي تؤثر مبارشة 

يف ارتفاع حجم كتلة األجور. 

الرتقيات يف الدرجة

بلغت االعتامدات املالية املخصصة لرتقية املوظفني يف الدرجة ، 
برسم سنة 2013، 2,25 مليار درهم، خصص منها 66% لصالح 

وزارة الرتبية الوطنية.

أما بالنسبة ملجموع املستحقات املالية » Rappels « الناجمة 
عن املتأخرات املتعلقة بالرتقي يف الدرجة وتسوية الوضعيات 
لفائدة   %70( درهم  مليار   1,82 بلغت  فقد  بها،  املرتبطة 
قطاع الرتبية الوطنية(، وهو ما ميثل 81% من التكلفة املالية 

السنوية.

يف  الرتقية  من  املستفيدين  املوظفني  بعدد  يتعلق  فيام  أما 
الدرجة، برسم سنة 2013، فقد بلغ 83.041 موظفا، ميثل منهم 
موظفو وزارة الرتبية الوطنية 37% بكلفة مالية سنوية ناهزت 

1.461 مليون درهم.

الرتقيات يف الرتبة

برسم  الرتبة  يف  الرتقي  عن  الناجمة  اإلجاملية  الكلفة  بلغت 
سنة 2013 حوايل 586 مليون درهم، خصص منها 60% لفائدة 
موظفي وزارة الرتبية الوطنية. يف حني بلغ مجموع املستحقات 
املالية املرتبطة باملتأخرات 560 مليون درهم وهو ما يقارب 

الكلفة السنوية لهذه الرتقية.

الحوار االجتامعي لسنة 2014 

الرشكاء  مبعية  الحكومة  قررت  االجتامعي،  الحوار  إطار  يف 
االجتامعيني يف شهر أبريل 2014، الزيادة يف الحد األدىن لألجور 
بالوظيفة العمومية ليصل إىل 3.000 درهم عوض 2.800 درهم 
يف الشهر. و تم تفعيل هذا القرار يف شهر يوليوز 2014 بكلفة 
مالية سنوية تقدر بحوايل 160 مليون درهم سيستفيد منها ما 

يفوق 53.000 موظفا.
املصدر: مديرية امليزانية
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نظام املقا�سة بر�سم �سنة 2014: مقاربة تروم حتقيق الفاعلية 

االقت�سادية واالجتماعية ملنظومة الدعم 

يتضمن قانون مالية 2015 من بني أولوياته، إجراءات ملواصلة إصالح  نظام املقاصة من خالل االستمرار 

يف تطبيق تدابري املقايسة، التي مكنت من رفع الدعم عن املحروقات باستثناء غاز البوطان و الدقيق 

الوطني للقمح اللني والقمح املوجه إلنتاج الدقيق الحر. و تهدف هذه االجراءات إىل دعم القدرة 

الرشائية للمواطنني مع املحافظة عىل التوازنات املالية. 

نظام  مكن  للمقاصة،  التدريجي  اإلصالح  مرشوع  إطار  يف 

املقايسة من الحد من تأثري تقلبات السوق الدولية عىل ميزانية 

حيث  للمواطنني،  الرشائية  القدرة  دعم  مواصلة  مع  الدولة 

السائلة يف حدود  النفطية  املواد  دعم  نفقات  يف  التحكم  أن 

االعتامدات املفتوحة برسم قانون املالية لسنة  2014 مكن من 

تجنب اللجوء إىل فتح اعتامدات إضافية خالل السنة، اليشء 

الذي ينعكس آثاره سلبا عىل االستثامرات و النمو االقتصادي 

و الشغل و العجز املايل. 

وقد شهد نظام املقايسة برسم سنة 2014 بعض اإلجراءات من 

أهمها حذف الدعم املوجه للبنزين، و الفيول رقم 2، و الفيول 

املخصص إلنتاج الكهرباء، و الخفض التدريجي للدعم املوجه 

للغازوال  كالتايل : 2,15 درهم للرت يف يناير، 1,70 درهم للرت يف 

أبريل، 1,25  درهم للرت يف يوليو، و 0,80 درهم للرت يف أكتوبر 

من سنة 2014.

و استمرت الدولة يف دعم جزيئ لسعر الغازوال و تحمل جميع 

تقلبات األسعار بالنسبة لغاز البوطان و الغازوال املوجه للصيد 

استمرت  كام  درهم.  مليار   29 يفوق  مبا  السكر  و  الساحيل 

القمح املوجه  اللني و  الوطني للقمح  الدقيق  الدولة يف دعم 

إلنتاج الدقيق الحر مببلغ يناهز 2,38 مليار درهم.

التدريجي للمقاصة، فقد تم اعتامد عدة  موازاة مع اإلصالح 

تعاقدية  آلية  وضع  الخصوص  عىل  تهم  مصاحبة  إجراءات 

ملساندة قطاع النقل تتالءم مع خاصيات ونوعية كل متدخل 

عىل حدة و منح مساهمة مبارشة للمكتب الوطني للكهرباء 

و املاء الصالح للرشب وذلك بعد حذف الدعم املوجه للفيول 

الطاقة  استعامل  تشجيع  وكذلك  الكهرباء  إلنتاج  املخصص 

الشمسية يف القطاع الفالحي يف إطار مشاريع االقتصاد يف مياه 

السقي.

من جهة أخرى، إثر تطبيق نظام املقايسة و انخفاض أسعار 

مقارنة   2014 سنة  برسم  الدولية  السوق  يف  البرتولية   املواد 

البرتولية  الداخلية لبيع املواد  مع سنة 2012، عرفت األسعار 

السائلة انخفاضا مهام.  

للبنزين يف 16 دجنرب 2014  الداخيل  البيع  حيث عرف سعر 

انخفاضا مبا قدره 2,82 درهم للرت مقارنة مع سعر يوليو 2014. 

أما  فيام يخص الفيول رقم 2 و الفيول الخاص املوجهني إلنتاج 
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املصدر: مديرية امليزانية

انخفاضا    2014 دجنرب   16 يف  أسعارهام  فستعرف  الكهرباء، 

عىل التوايل مبا قدره 2065 درهم للطن و 2797 درهم للطن 

مقارنة مع أسعار يوليو 2014.

يقيض  الذي  الحكومة  رئيس  قرار  فإن  للغازوال،  بالنسبة 

مبقايسة أسعار املحروقات لسنة 2014 ينص عىل خفض دعم 

هذه املادة ب45 سنتيم للرت بتاريخ 16 أكتوبر 2014 و ذلك 

األسعار يف  انخفاض  أنه يف ظل  إال  البيع.  بعكسها عىل سعر 

ارتفاع  أي  يعرف  مل  الغازوال  بيع  سعر  فإن  الدولية  السوق 

برسم هذا التاريخ، بل عرف انخفاضا يقدر ب 70 سنتيم للرت 

بتاريخ 16 دجنرب 2014. 

و عىل هذا األساس، بلغت النفقات املتوقعة لدعم هذه املادة 

8,8 مليار درهم برسم سنة 2014 مقابل 15,8 مليار درهم يف 

سنة 2013 و 22,02 مليار درهم يف سنة 2012.

النفطية يف  باملواد  املتعلقة  املقاصة  بالتايل، ستبقى نفقات  و 

حدود سقف االعتامدات املخصصة لهذا الغرض برسم قانون 

املالية لسنة 2014.

من   %52 حوايل  يشكل  البوطان  غاز  أن  املالحظة  تجدر  و 

مليار   14 يناهز  ما  أي  النفطية  للمواد  املخصصة  النفقات 

درهم.

أما بالنسبة للمواد الغذائية، فتبلغ النفقات املتوقعة 6,5 مليار 

درهم إىل متم سنة 2014، منها 3,26 مليار برسم دعم مادة 

السكر و 2,38 مليار لدعم القمح و الدقيق.

و منه، ستبقى النفقات اإلجاملية للموازنة يف حدود االعتامدات 

املربمجة برسم قانون املالية لسنة 2014.

فيام يخص سنة 2015، ارتكز قانون املالية عىل مبدأ مواصلة 

التوازنات  املحافظة عىل  للمواطنني مع  الرشائية  القدرة  دعم 

املالية. 

وتبلغ اعتامدات املقاصة املقرتحة يف إطار قانون املالية 2015 

ما يناهز 31,19 مليار درهم تضم 2 مليار درهم برسم التدابري 

املصاحبة لنظام املقايسة و 7,49  مليار درهم لتصفية متأخرات 

املقاصة برسم السنوات املاضية.
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قانون املالية ل�سنة 2015: اأهم التعديالت

بلغ مجموع التعديالت املتعلقة مبرشوع قانون املالية لسنة 2015 التي اقرتحت ونوقشت داخل املؤسسة 

الترشيعية 326 تعديال، مام يعكس التفاعل الكبري ملمثيل األمة مع املقتضيات الواردة يف هذا املرشوع 

يف جميع مراحل مناقشته، سواء مبجلس النواب أو مبجلس املستشارين، عرب اإلشادة ببعضها وتوجيه 

االنتقاد البناء للبعض اآلخر. 

التعديالت  مقرتحات  مع  للحكومة  اإليجايب  التفاعل  إطار  يف 

التوضيحات  تقديم  وبعد  األمة،  ممثيل  طرف  من  املقدمة 

االقرتاحات،  و  واملالحظات  و  التساؤالت  كل  عىل  واإلجابات 

متت املوافقة عىل إدراج 46 تعديال عىل النص األصيل ملرشوع 

قانون مالية 2015. 

التعديالت املدرجة من طرف جمل�ص النواب خالل 

القراءة االأوىل 

مبجلس   2015 لسنة  املالية  قانون  مرشوع  مناقشة  إطار  يف 

مبا  املعارضة  وفرق  واألغلبية  الحكومة  تقدمت  النواب، 

معظم  التعديالت  هذه  همت  قد  و  تعديال.   132 مجموعه 

املالية من مقتضيات جمركية  قانون  الواردة مبرشوع  التدابري 

تعديال(،   46( مختلفة  و  تعديال(   59( تعديال( ورضيبية   27(

حيث حظي 27 تعديال منها مبوافقة املجلس و بالتايل تم إدراج 

هذه التعديالت مبرشوع قانون املالية الذي متت إحالته عىل 

الغرفة الثانية بالربملان.

وقد توزعت نتائج التصويت عىل مقرتحات التعديالت التي تم 

تدارسها داخل لجنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب 

كالتايل: 

و قد صادقت لجنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب 

التصويت  تم  حيث   ،2015 لسنة  املالية  قانون  مرشوع  عىل 

ميتنع  مل  فيام  صوتا،   12 مقابل  صوتا  ب21  املرشوع  لفائدة 

لفائدة  صوت  العامة،  الجلسة  وخالل  التصويت.  عن  أحد 

املرشوع  174 نائبا وعارضه 87 نائبا، دون تسجيل أي امتناع 

عن التصويت يف إطار القراءة األوىل مبجلس النواب.

التدابري  عىل  عالوة  املالية،  قانون  مرشوع  عرف  هكذا  و 

التعديالت،  من  مجموعة  إدراج  األصلية،  الصيغة  يف  الواردة 

من أهمها:

تدابري جمركية 

• إضافة املخالفات املتعلقة  بتهريب البضائع التي لها تأثري عىل 

البيئة ضمن املخالفات املعاقب عليها بغرامات مضاعفة؛

ترصيح  بدون  البضائع  بتصدير  املتعلقة  الغرامة  تحديد   •

جمريك املحظورة املشار إليها يف مدونة الجامرك بني نصف 

لهذه  اإلجاملية  والقيمة  املخالفة  موضوع  البضائع  قيمة 

البضائع بدل املبلغ املحدد بني 100.000 و200.000 درهم، 

و ذلك يف إطار انسجام النظام الزجري الجمريك؛

جمريك  بترصيح  البضائع  بتصدير  املتعلقة  الغرامة  تحديد   •

غري  والرضائب  الجامرك  مدونة  يف  إليها  املشار  املحظورة 

ونصف  املخالفة  موضوع  البضائع  قيمة  ثلث  بني  املبارشة 

قيمة هذه البضائع بدل املبلغ املحدد بني 50.000 و100.000 

درهم، وذلك يف إطار انسجام النظام الزجري الجمريك؛

التوابل غري  بعض  بنسبة 2,5% عىل  االسترياد  تطبيق رسم   •

حب  و  القرنفل  و  الفستق  و  الهند  )جوز  محليا  املنتجة 

الهال.....( ؛

• تخفيض مبلغ االستثامر املوجه القتناء السلع التجهيزية من 
إطار  يف  االسترياد،  رسم  من  املعفاة  املقاوالت،  بعض  طرف 

التعديالت 
املقبولة

التعديالت 
املرفوضة

التعديالت 
املسحوبة

املجموع

6--6الحكومة

فرق 

املعارضة 
581793

فرق و 

مجموعة 

األغلبية 

16-1733

278124132املجموع
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مليون   150 بدل  درهم  مليون   120 إىل  استثامري،  برنامج 

لسنة  املالية  قانون  ملرشوع  األصيل  النص  يف  الواردة  درهم 

2015  و200 مليون املعمول بها حاليا.

تدابري جبائية 

املمنوحة  العينية  أو  النقدية  الهبات  خصم  حق  منح   •

للجمعيات ذات املنفعة العامة والتي تسعى لتحقيق غرض 

فني بهدف تشجيع الجمعيات العاملة يف الحقل الفني، عىل 

الثقافية  و  العلمية  املجاالت  التي تشتغل يف  مثيالتها  غرار 

واألدبية و الرتبوية و الرياضية والتعليمية و الصحية؛

• إعفاء الرشكات التي يغلب عليها الطابع العقاري واملدرجة 

أسهمها يف بورصة القيم من االلتزام باإلدالء بالئحة الرشكاء 

املساهمني فيها، و ذلك يف إطار السياسة الهادفة إىل تشجيع 

االستثامر و إنعاش بورصة القيم؛

• رفع مبلغ خصم األقساط أو االشرتاكات املتعلقة بعقود تأمني 

يتقاىض دخول أجور  الذي  للخاضع للرضيبة  بالنسبة  التقاعد 

ودخول تنتمي إىل أصناف أخرى من 6% إىل 10% ورفع مبلغ 

خصم األقساط املطابقة لعقد أو عقود تأمني الخاضع للرضيبة 

إىل 20%، عىل  أجور من %10  يتقاىض سوى دخول  ال  الذي 

أن يطبق هذا التدبري عىل العقود املربمة ابتداء من فاتح يناير 

2015؛

• اعتبار التسبيقات التي يستفيد منها املؤمن له يف إطار عقد 

تأمني التقاعد املربم قبل انتهاء مدة العقد أو قبل بلوغه سن 

الخمسني مبثابة اسرتداد خاضع للرضيبة عىل الدخل؛

• اعتبار األرباح الناتجة عن تفويت أسهم أو حصص مشاركة 

يف  واملسعرة  العقاري  الطابع  عليها  يغلب  التي  الرشكات 

بورصة القيم مبثابة أرباح ناتجة عن رؤوس أموال منقولة، 

املساهمة يف  بهدف  وذلك  عقارية،  كأرباح  عوض ترضبيها 

إنعاش بورصة القيم وتشجيع هذه الرشكات العقارية والتي 

يغلب عليها الطابع العقاري للولوج إليها و التي ال ميكن لها 

ذلك يف ظل املقتضيات الحالية؛

القرض  سندات  تفويت  عن  الناتج  الصايف  الربح  تحديد   •

ومتلك  لتفويت  الفعيل  الثمن  أساس  عىل  الدين  وسندات 

وغري  املستحقة  الفوائد  مبلغ  ذلك  يف  مبا  السندات  هذه 

هو  ما  غرار  عىل  التملك  و  البيع  تاريخي  يف  أجلها  الحال 

معمول به يف الترشيعات األجنبية؛ 

• اإلبقاء عىل األسعار املطبقة حاليا عىل األرز املصنع والعجائن 

الغذائية و تطبيق سعر 20% عىل دقيق وسميد األرز ودقيق 

النشويات ؛

عىل  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  من  سعر%10  تطبيق   •

األعامل والتحف الفنية عوض 20%؛

• إعفاء املقاوالت من الرضيبة عىل القيمة املضافة خالل مـدة 

ستة و ثالثني )36( شهرا ابتداء من تاريخ الرشوع يف مزاولة 

مائة  كلفتها  تفوق  أو  تعادل  التي  السلع  عىل  نشاطهم، 

اتفاقية، بدل  وعرشون )120( مليون درهم وذلك يف إطار 

قانون  األصيل ملرشوع  النص  يف  الواردة  درهم  مليون   150

املالية لسنة 2015  و200 مليون املعمول بها قبل فاتح يناير 

2015؛ 

• متديد العمل بأحكام املقتضيات املتعلقة باألشخاص الذاتيني 

الذين يساهمون بجميع عنارص أصول وخصوم منشآتهم يف 

رشكة خاضعة للرضيبة عىل الرشكات يحدثونها لهذا الغرض 

لغاية 31 ديسمرب 2016؛

لنشاط  باملزاولني  املتعلقة  املقتضيات  بأحكام  العمل  • متديد 

مرة  ألول  يقومون  والذين  الدخل  عىل  للرضيبة  خاضع 

يف  بالتسجيل  الرضائب  إدارة  لدى  هويتهم  عن  بالكشف 

جدول الرسم املهني إىل غاية 31 ديسمرب 2016.

تدابري خمـتـلـفـة 

للعقد املتضمن  العقارية  التقييد بالسجالت  • تحديد واجب 

األفراد  الفالحيني،  املستغلني  طرف  من  العينية  للمساهمة 

أو املالك الرشكاء يف الشياع، يف رشكة، يف مبلغ 1000 درهم 

عن كل عقار؛

الصادرة  القضائية  األحكام  بتنفيذ  املتعلقة   8 املادة  • حذف 

ضد الدولة لفائدة الدائنني؛ 

الوحدات  لدن  من  املخصصة  اإلسمنت  كميات  إخضاع   •

عىل  للرسم  وسيطة  كمواد  الداخيل  لإلستهالك  الصناعية  

اإلسمنت إضافة إىل الكميات املبيعة و التي تم إنجاز فواتري 

بشأنها؛

• التنصيص عىل مبدأ دفع فوائض األصول الناتجة عن تصفية 

تضامن  »صندوق  لفائدة  التأمني  وإعادة  التأمني  مقاوالت 

مؤسسات التأمني«؛
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• تغيري الحسابات املرصدة ألمور خصوصية  » صندوق محاربة 

الغش الجمريك« و »صندوق  األموال املتأتية من اإليداعات 

بالخزينة« و »مرصدات املصالح املالية« من أجل التنصيص 

الحسابات  لهذه  بالرصف  آمرا  املالية  وزير  يكون  أن  عىل 

وإضافة النفقات املتعلقة بالعمل اإلجتامعي لفائدة موظفي 

وزارة االقتصاد واملالية بالجانب املدين لهذه الحسابات؛

كل  استعامل  من  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  متكني   •

املناصب املحدثة لفائدتها ابتداء من فاتح يناير 2015.

جمل�ص  طرف  من  عليها  امل�سادق  التعديالت 

امل�ست�سارين واملقبولة من طرف احلكومة

مبجلس   2015 لسنة  املالية  قانون  مرشوع  مناقشة  إطار  يف 

مبا  املعارضة  وفرق  واألغلبية  الحكومة  تقدمت  املستشارين، 

مجموعه 194 تعديال، منها 30 تعديال يهم املقتضيات الجمركية 

و 112 تعديال يتعلق باملقتضيات الرضيبية و52 تعديال  يهم 

األحكام املختلفة.

و قد توزعت نتائج التصويت عىل مقرتحات التعديالت التي 

تم تدارسها داخل لجنة املالية والتخطيط والتنمية اإلقتصادية 

مبجلس املستشارين كالتايل:

و قد صادق أعضاء لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 

 2015 لسنة  املالية  قانون  مرشوع  عىل  املستشارين  مبجلس 

املرشوع 11  لفائدة  تعديله من طرفها، حيث صوت  تم  كام 

مستشارا   15 امتنع  فيام  مستشار،  أي  يعارضه  ومل  مستشارا 

عن التصويت. وخالل الجلسة العامة، صوت لفائدة املرشوع 

 55 امتنع  فيام  مستشارين،   5 وعارضه  مستشارا   62 املعدل 

مستشارا عن التصويت.

و من أهم التعديالت التي صادق عليها مجلس املستشارين 

النهائية  بالصيغة  إدراجها  أساس  عىل  الحكومة  وقبلتها 

للمرشوع، نذكر ما ييل : 

تدابري جمركية  

من  بجزء  الترصيح  بعدم  املتعلقة  املخالفة  صياغة  إعادة   •

الوزن أو الكمية أو القيمة يتجاوز 20% من وزن أو كمية أو 

قيمة البضائع موضوع ترصيح مفصل؛ 

• تطبيق رسم االسترياد بنسبة 10% عىل السيارات التي يزيد 

2,2 طن  القصوى، عن  الحمولة  مع  القائم،  اإلجاميل  وزنها 

وال يتعدى 3,5 طن مبا فيها السيارات النفعية لكل أرض أو 

رباعية الدفع أو غري كاملة الهيكلة؛

التجهيزية  السلع  عىل  املطبقة  اإلسترياد  رسوم  من  اإلعفاء   •

التي تم اقتناؤها من لدن املقاوالت التي تلتزم بإنجاز برنامج 

 )100.000.000( مليون  مائة  يفوق  أو  يساوي  استثامري 

ااملصادق  النص  يف  الواردة  درهم  مليون   120 بدل  درهم 

عليه من طرف مجلس النواب و 200 مليون درهم املعمول 

بها حاليا؛

• نسخ النصوص الترشيعية القاضية بوجوب استخالص إدارة 

التفتيش  عن  للرسوم  املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك 

وتبخري  استرياد  عند  النبايت  الصحي  و  البيطري  و  الصحي 

النباتات ومنتجاتها حني االسترياد، بعد أن خول املرشع هذه 

املهمة للمكتب الوطني للسالمة الصحية، وذلك تجنبا لألداء 

الرضيبي املزدوج .

تدابري جبائية 

التمثيلية  املكاتب  عىل  املطبق  الجبايئ  النظام  توضيح   •
رقم 68-12  القانون  عليها  التي نص  املقيمة  للرشكات غري 
القطب  بصفة  املتعلق   44-10 رقم  للقانون  واملتمم  املغري 

التعديالت 
املقبولة

التعديالت 
املرفوضة

التعديالت 
املسحوبة

املجموع

5--5الحكومة

441156111فرق املعارضة 

1519-4فرق األغلبية 

املجموعة 

الربملانية لإلتحاد 

الوطني للشغل 

باملغرب 

221216

الفريق الفيدرايل 

للوحدة و 

الدميقراطية

1752143

7218104194*املجموع

* منها 19 قبلتها الحكومة، وتم التصويت عليها باإلجامع 
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املصدر: مديرية امليزانية

املايل للدار البيضاء، و ذلك ملنحها نفس االمتيازات الجبائية 
املخولة حاليا فيام يتعلق بالرضيبة عىل الرشكات للمقرات 
للدار  املايل  القطب  لصفة  املكتسبة  الدولية  أو  الجهوية 
األجنبية  الكربى  املالية  الرشكات  أجل تشجيع  البيضاء، من 
السوق  الستكشاف  أوىل  كمرحلة  لها  مكاتب  فتح  عىل 
للدار  املايل  بالقطب  دامئة  ملقرات  فتحها  أفق  يف  املغربية 

البيضاء؛

• متكني األجراء الذين يشغلون مناصب عمل لحساب الرشكات 
اختيار  من  البيضاء  للدار  املايل  القطب  لصفة  املكتسبة 
برسم  الدخل  عىل  الرضيبة  الحتساب  املناسبة  الطريقة 
األجور التي يتقاضونها وذلك إما بتطبيق سعر 20% بصفة 
إبرائية وإما إخضاعها لجدول حساب الرضيبة عىل الدخل 
للرضائب،  العامة  املدونة  من   I-73 باملادة  عليه  املنصوص 
اقتطاع  عملية  تسهيل  بهدف  فيها،  رجعة  ال  بصفة  وذلك 
لهذه  بالنسبة  اإلدارية  اإلجراءات  وتبسيط  الرضيبة  هذه 

الفئة من األجراء؛

• متكني الخاضع للرضيبة من خصم مبلغ 50% من مجموع 
صايف  من  التقاعد  تأمني  عقود  أو  لعقد  املطابقة  األقساط 
 %20 بدل  أخرى  مداخيل  عىل  يتوفر  يكن  مل  إذا  أجرته 
الواردة يف الصيغة املصادق عليها من طرف مجلس النواب 

أو يف  حدود 10% من مجموع دخل الخاضع للرضيبة؛ 

من  جزايف  تخفيض  من  اإلستفادة  من  املتقاعدين  متكني   •
اإلجاميل  املبلغ  من   %55 بنسبة  الدخل  عىل  الرضيبة 
السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم و %40 
ملا زاد عن ذلك، و ذلك حتى ال تبقى االستفادة من خصم 
55% منحرصة فقط عىل الذين ال يتعدى معاشهم السنوي 

168.000 درهم. 

أو  البناء  مصاريف  فيها  مبا  االستثامر  مصاريف  احتساب   •
جانب مثن  إىل  الهبة  عقد  قبل  املنجزة  التجهيز  أو  الرتميم 
التملك املتعلق بآخر تفويت عند تحديد وتقييم مثن العقار 

الذي وقع متلكه عن طريق الهبة املعفاة من الرضيبة؛

املفروضة عىل  املضافة  القيمة  الرضيبة عىل  تخفيض سعر   •
أدوات وشباك الصيد املعدة ملحرتيف الصيد البحري من %20   

إىل 10% مع الحق يف الخصم ؛

• إعفاء املقاوالت من الرضيبة عىل القيمة املضافة خالل مـدة 
ستة و ثالثني )36( شهرا ابتداء من تاريخ الرشوع يف مزاولة 

نشاطهم، عىل السلع التي تعادل أو تفوق كلفتها مائة )100( 
مليون درهم وذلك يف إطار اتفاقية، بدل 120 مليون درهم 
النواب  مجلس  من طرف  عليه  ااملصادق  النص  يف  الواردة 

و200 مليون درهم املعمول بها قبل فاتح يناير 2015؛

التمرب بناء عىل إقرار، عندما  إلزام املقاوالت بأداء واجبات   •
سنة  آخر  برسم  السنوي  معامالتها  رقم  يفوق  أو  يساوي 
املقاولة  تعفى  ال  و  درهم،   2.000.000 مختتمة  محاسبية 
األعامل  رقم  إذا ظل  إال  اإلقرار  بواسطة  األداء  إلزامية  من 
املذكور أقل من هذا املبلغ ملدة ثالث )3( سنوات محاسبية 

متتالية.

اأحكام خمتلفة 

العايل  التعليم  وزارة  لفائدة  إضافيا  منصبا   450 إحداث   •
وضعية  تسوية  بهدف  األطر  تكوين  و  العلمي  والبحث 
للتوظيف  واملقرتحني  الوزارة  هذه  لدى  امللحقني  املوظفني 
بصفة أساتذة التعليم العايل مساعدين،  مع حذف املناصب 
التي  الوزارية  بالقطاعات  باألمر  املعنيون  يشغلها  التي 

ينتمون إليها. 

املالية من طرف  قانون  الثانية مل�سروع  القراءة 

جمل�ص النواب

يف إطار القراءة الثانية ملرشوع قانون املالية لسنة 2015، وطبقا 
ملقتضيات النظام الداخيل ملجلس النواب، تم تقديم املواد التي 
عرفت تعديالت من طرف مجلس املستشارين، و عددها 29 

مادة، والتصويت عىل التعديالت التي وردت بشأنها.

و تبعا لنتائج تصويت أعضاء مجلس النواب عىل هذه املواد، 
متت املوافقة عىل إدراج 19 تعديال املشار إليها أعاله، يف حني 
صوت مجلس النواب عىل حذف 20 مادة أو بندا و إرجاع 36 
مادة أو بندا إىل الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب خالل 

القراءة األوىل للمرشوع.

و هكذا متت املصادقة عىل قانون املالية لسنة 2015 من طرف 
لجنة املالية والتنمية االقتصادية يف إطار القراءة الثانية، ب 21 
صوتا مقابل 6 أصوات مع  عدم تسجيل امتناع أي نائب عن 
نائبا   179 تصويت  العامة  الجلسة  عرفت  التصويت، يف حني 
لفائدة قانون املالية  ومعارضة 75 نائبا، فيام مل ميتنع إي نائب 

عن التصويت.
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حوارمع ال�سيد عبد اللطيف بروحو،

ع�سو الفريق النيابي حلزب العدالة و التنمية، ع�سو جلنة املالية مبجل�ص النواب

من خالل هذا الحوار، يستعرض السيد عبد اللطيف بروحو 

الظرفية التي جاء فيها قانون مالية 2015 و مدى تجاوبه مع 

تطلعات التنمية االقتصادية و االجتامعية. كام تطرق ألهم 

اإلجراءات املتخذة للتحكم يف التوازنات املالية وامليزانياتية. 

مجلة املالية سائلته أيضا حول أهم التعديالت الواردة يف 

قانون املالية 2015.

تطلعات  مع   2015 مالية  قانون  يتجاوب  حد  أي  إىل 

التنمية االقتصادية واالجتامعية؟ 

جاء قانون مالية 2015 يف ظرفية خاصة عىل مستوى السياق 

السيايس واالقتصادي واالجتامعي املغريب، فبعد ثالث سنوات 

من  عدد  تنزيل  شهدت  الحالية، والتي  الحكومة  عمر  من 

أن  ُيفرتض   ،2012 يناير  يف  تنصيبها  منذ  اعتمدتها  اإلجراءات 

املستويني  لها عىل  املايل لسنة 2015 استكامال  القانون  يكون 

االقتصادي واالجتامعي.

فاسرتجاع التوازنات املالية، ورفع نسبة النمو االقتصادي، ودعم 

القطاعات االجتامعية، تعد من أهم األهداف االسرتاتيجية التي 

تتحقق.  بالفعل  بدأت  والتي  الحالية،  الحكومة  عليها  ركزت 

خالل  من  تستهدف  الحكومة  أن  عىل  هنا  التأكيد  يتعني  و 

القانون املايل الحايل استكامل عملها عىل مستوى دعم النمو 

االقتصادي واسرتجاع التوازنات املالية وامليزانياتية.

فاإلجراءات الحالية تستهدف باألساس تجاور محدودية منوذج 

الذي كان قامئا عىل تعزيز    Modèle de croissance النمو

حصة القطاع الثالث، التي تجاوزت 65% من الناتج الداخيل 

الخام، عىل حساب القطاع الصناعي الذي مل يعد يتعدى نسبة 

عىل  املعتمد  األرس  استهالك  وعىل  األحوال،  أفضل  يف   %15

القروض االستهالكية، وعىل االستثامر العمومي كرافعة إلنعاش 

القطاع الخاص.

ومن خالل برنامجها الجديد لترسيع التنمية الصناعية، والذي 

يجد يف قانون املالية إجراءات عملية إلنجاحه، تعتزم الحكومة 

الخام ومن  الداخيل  الناتج  إىل 20% من  الصناعة  رفع حصة 

القطاع  يف  منو  نقطة  كل  أن  علام  الوطني،  االقتصاد  حصة 

خالفا  شغل،  منصب  ألف   40 قرابة  خلق  تستطيع  الصناعي 

لقطاع الخدمات الذي ال تستطيع نقطة منو داخله خلق أزيد 

من 18 ألف منصب شغل يف أفضل األحوال.

تعزيز   2015 مالية  قانون  من خالل  الحكومة  تستهدف  كام 

يف  مساهمته  حصة  ورفع  الفالحي  القطاع  دعم  إجراءات 

إىل  إضافة  الغذائية،  الصناعة  قطاع  وإنعاش  الصادرات  دعم 

أحد  يعترب  الذي  األخرض  املغرب  برنامج  تقويم  يف  االستمرار 

اآلليات األساسية لضامن األمن الغذايئ للمملكة.

فهذه األهداف ذات الطابع االقتصادي والتنموي تجد أساسها 

املايل وامليزانيايت داخل قانون املالية 2015، وإحداث صندوق 

ماليري  ثالثة  إىل  يصل  أويل  مايل  باعتامد  الصناعية،  التنمية 

درهم، يدل بوضوح عىل جدية الحكومة يف التأسيس لنموذج 

التنموي  النموذج  صياغة  إعادة  سياق  يف  يندرج  جديد  منو 

. Nouveau Modèle de développement

ترتبط  االقتصادي  النمو  نسبة  كانت  وإذا  األساس،  وعىل هذا 

من جهة بالظرفية االقتصادية واملناخ االقتصادي الدويل، وأسعار 

البرتول واملواد األولية والغذائية يف السوق الدولية... فإنها تتحقق 
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أيضا مبثل هاته اإلجراءات التي تقوم عىل توسيع حصة القطاع 

واملساهم  الشغل  وملناصب  املضافة  للقيمة  املنتج  الصناعي 

الخارجية،  االستثامرات  جلب  عىل  وأيضا  الصادرات،  دعم  يف 

وتحسني مناخ األعامل ودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

ومن جهة ثانية، يتعني التنويه بنجاح الحكومة يف وقف نزيف 

املالية  للتوازنات  التدريجية  االستعادة  عرب  العمومية،  املالية 

وامليزانياتية، وتخفيض نسب عجز امليزانية خالل ثالث سنوات 

فقط من أزيد من 7% سنة 2012 إىل أقل من 5% سنة 2014، 

وهي   ،2015 سنة   %4 حدود  يف  أدىن  نسبة  تحقيق  أفق  يف 

وانخفاض  جيد  فالحي  موسم  آلفاق  بالنظر  معقولة  نسبة 

اقتصادية  دورة  إطالق  وإعادة  دوليا،  البرتول  ألسعار  إيجايب 

جديدة قامئة عىل دعم الصناعة الوطنية.

ويعترب التحكم يف التوازنات املالية وامليزانياتية آلية هامة جدا 

متّكن الحكومة من توسيع قاعدة االستثامر العمومي وتوجيه 

جزء من الدعم العمومي إلنعاش املقاوالت، إضافة إىل تحقيق 

هوامش مالية مهمة لدعم التامسك االجتامعي وإعادة توزيع 

فائض القيمة املضافة الوطنية.

كيف تنظرون إىل الحمولة االجتامعية يف مرشوع قانون 

املالية؟

االقتصاد  إنعاش  عىل   2015 لسنة  املايل  القانون  تركيز  إن 

الوطني واسرتجاع التوازنات املالية ال يلغي استهدافه باملقابل 

وهو  املمكنة،  االجتامعية  التوازنات  من  قدر  أكرب  لتحقيق 

هدف اسرتاتيجي تضمنه الربنامج الحكومي، وتضمنت قوانني 

املالية السابقة منذ 2012 عدة إجراءات تتعلق به.

فالقانون املايل الحايل يستمر يف دعم التامسك االجتامعي من 

خالل رفع االعتامدات املالية املخصصة له مقابل توسيع قاعدة 

األبناء  لألرامل ذوات  إقرار دعم مبارش  املستفيدين منه، عرب 

املتمدرسني، وهو إجراء تاريخي يتعني الوقوف عنده بإمعان.

فألول مرة يف التاريخ املغريب يتم االلتفات لهذه الفئة الهشة 

من املجتمع املغريب، والتي ال تجد معيال لها. فقد متت برمجة 

االعتامدات املالية الكافية لدعم هذه األرس التي تعولها النساء 

بعد فقدانها لألب، كام تم إصدار املرسوم املتعلق بتوزيع هذا 

الدعم ابتداء من فاتح يناير 2015.

التامسك  دعم  إجراءات  إستكامل  سياق  يف  يأيت  اإلجراء  هذا 

أصحاب  عىل  استثنايئ  رسم  بفرض  بدأ  والذي  االجتامعي، 

الدخول العالية التي تتجاوز 30 ألف درهم شهريا، وهي تعترب 

وتعززت  منطقي،  بشكل  الثورة  الرضيبة عىل  نوعا من  بحق 

هاته اإلجراءات مبا تضمنه قانون املالية الحايل.

كام حافظ قانون مالية 2015 عىل دعم أسعار املواد األساسية 

وتشمل  املجموع،  يف  درهم  مليار   30 تفوق  باعتامدات 

تعترب  وبالتايل  والدقيق،  والسكر  املحروقات  دعم  باألساس 

صامم أمان يف مواجهة أية مخاطر إلعادة ارتفاع أسعار البرتول 

عىل املستوى الدويل والذي ميكن أن يهدد من جديد استقرار 

أسعار املحروقات عىل املستوى الداخيل.

الطابع  ذات  امليزانيات  حصة  رفع  تم  فقد  عام،  وبشكل 

االجتامعي لتفوق عمليا 140 مليار درهم، ضمنها بشكل خاص 

والتعليم  مليار درهم،   43 يفوق  مبا  املدريس  التعليم  ميزانية 

 12 بحوايل  العمومية  والصحة  درهم،  ماليري   10 قرابة  العايل 

مليار درهم...  

لتعزز   2015 املالية  قانون  يف  الواردة  التدابري  هاته  وتأيت 

عرفت  التي  السابقة  املالية  قوانني  يف  املعتمدة  اإلجراءات 

املطبقة  املضافة  القيمة  الرضيبة عىل  التخفيض من  باألساس 

أدوية  وإعفاء  املدرسية،  واألدوات  األساسية  املواد  عىل 

وأمراض  الربو  وأمراض  الدم  وتصفية  والسكري  الرسطان 

القلب والرشايني... إضافة إىل قيام الحكومة باملوازاة مع ذلك 

بالتخفيض من أمثنة أزيد من 1600 دواء، وهي إجراءات أدت 

إىل تخفيف العبء املايل عن املواطنني.

ما هي يف نظركم أهم املقتضيات الواردة يف قانون مالية 

2015؟

بالنظر ملا سبق التفصيل فيه، فإن القانون املايل 2015 يتضمن 

إجراءات آنية لدعم األسعار وإنعاش االقتصاد الوطني وتقليص 

اسرتاتيجية  لتدابري  يؤسس  كام  االجتامعية،  الفوارق  حدة 

تنموي  قواعد منوذج  وإرساء  االقتصادي  النمو  لدعم  واضحة 

أكرث فعالية وكفاءة.

وميكن إجامل أهم املقتضيات الواردة يف القانون املايل يف ثالثة 

محاور أساسية:
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 Modèle أوال: إعادة النظر يف منوذج النمو املعتمد يف املغرب

de croissance عرب املرور لدعم االقتصاد الحقيقي وتوسيع 

قاعدته مقابل االقتصاد املايل الذي تعترب مساهمته محدودة 

عىل املدى االسرتاتيجي، رغم أهمية مثاره عىل املدى القصري.

ويعترب رفع حصة القطاع الصناعي بتسع نقط لتفوق ُخُمس 

التي ستمّكن  األساسية  اآلليات  أحد  الوطني،  االقتصاد  حجم 

من خلق قيمة مضافة حقيقية وإحداث مناصب شغل قارة 

التجاري  امليزان  عجز  حدة  من  للتخفيف  الصادرات  ودعم 

وميزان األداءات.

الرضيبية  واإلجراءات  الصناعية،  التنمية  صندوق  يعترب  وهنا 

واملالية املوازية، إحدى اآلليات األساسية التي ميكن أن تحقق 

هذه االنتقالة، رشيطة أن يتم التعامل معها بالجدية املطلوبة 

يتم  حتى  سليم  بشكل  تنفيذها  وضامن  الحكومة،  قبل  من 

تفادي مآل الربامج التي اعتمدتها الحكومات السابقة إلنعاش 

رغم  جميعا  فشلها  ثبت  والتي  املقاوالت،  ودعم  التشغيل 

تكلفتها املالية الكبرية.

ثانيا: االستمرا يف دعم التامسك االجتامعي، وذلك عرب إجراءات 

عملية تنطلق من دعم القطاعات االجتامعية وتعزيز إمكاناتها 

االجتامعي عرب  التامسك  قاعدة صندوق  وتوسيع  االستثامرية، 

الدعم املبارش لألرامل، وتعزيز بنيات االستشفاء الحتواء العدد 

.RAMED املتزايد من املستفيدين من نظام التغطية الصحية

ثالثا: الترسيع من وترية اسرتجاع التوازنات املالية وامليزانياتية، 

والتي ستمكن من وقف نزيف املالية العمومية ودعم ميزانية 

للقطاعات  املالية  االعتامدات  من  جزء  وتوجيه  االستثامر 

االجتامعية ودعم التامسك االجتامعي.

وعىل الرغم من عدم متكن الحكومة خالل السنوات املاضية 

من تطبيق العديد من التدابري الواردة يف الربنامج الحكومي، 

تفاقم عجز  تواجهه عىل مستوى  كانت  الذي  للضغط   نظرا 

إىل حد  نجحت  فإنها  التجاري،  امليزان  عجز  وارتفاع  امليزانية 

كبري خالل سنة 2014 يف استعادة جزء كبري من هذه التوازنات 

بشكل يسمح لها بتكوين هامش كايف نسبيا ملبارشة اإلصالحات 

العميقة خالل سنتي 2015 و2016.

وتعترب بالتايل اإلجراءات والتعديالت ذات الطابعني االقتصادي 

واالجتامعي، الواردة يف قانون مالية 2015، آلية أساسية لتنفيذ 

الوطني  االقتصاد  إنعاش  مستوى  عىل  الحكومي  الربنامج 

وتحقيق أقىص حد ممكن من التوازنات االجتامعية وتقليص 

الذي  واالجتامعي  االقتصادي  االستقرار  وتحقيق  الفوارق 

يحتاجه املغرب الستكامل بنائه السيايس واملؤسسايت الذي بدأ 

مع دستور 2011.
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حوار مع ال�سيد حكيم بن�سما�ص، رئي�ص فريق االأ�سالة و املعا�سرة مبجل�ص 

امل�ست�سارين

من خالل هذا الحوار، يستعرض السيد حكيم بنشامش 

مالية  قانون  مرشوع  فيه  جاء  الذي  العام  السياق 

االقتصادية  التنمية  تطلعات  تجاوبه مع  2015  ومدى 

تقدمت  التي  للتعديالت  أيضا  تطرق  كام  واالجتامعية. 

بها أحزاب املعارضة.

مع   2015 مالية  قانون  مرشوع  يتجاوب  حد  أي  إىل 

تطلعات التنمية االقتصادية و االجتامعية؟

إن السياق العام الذي ينبغي أن يؤطر النقاش حول مرشوع 

القانون املايل لسنة 2015 هو الرهان الذي أعلن عنه صاحب 

الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله  يف خطاب ثورة امللك 

والشعب و املتمثل يف »اللحاق بركب الدول الصاعدة« حيث 

قال جاللته »إما أن يصبح االقتصاد املغريب اقتصادا ناميا بفضل 

إمكانياته وتنسيق طاقات كل مكوناته، وإما أن يخلف موعده 

مع التاريخ«.

و الواقع أن املعطيات املتوفرة حول االقتصاد الوطني اليوم ال 

تبرش بأننا عىل الدرب القويم لرفع هذا التحدي.

يضاهي  ضخم  استثامري  مبجهود  أننا  املعطيات،  هذه  أوىل 

36% من الناتج الداخيل الخام، نحقق بالكاد، نسب منو ترتاوح 

بني 2% و 4,5% يف الوقت الذي تحقق فيه تركيا عىل سبيل 

املثال منوا اقتصاديا سنويا مبعدل 5% بفضل مجهود استثامري 

يناهز 19% فقط.

ثانيا، النمو اإلقتصادي باملغرب، عىل الرغم من أهمية النسب 

املطلوب،  األدىن  الحد  يف  الشغل  يحدث  ال  سنويا،  املسجلة 

حيث تفيد آخر املعطيات الرسمية بأن نسبة البطالة قفزت إىل 

9,6% خالل التسع أشهر األوىل من سنة 2014 مقابل %9,1 

االقتصاد  يخلق  مل  حيث   ،2013 سنة  من  الفرتة  نفس  خالل 

الوطني سوى 58.000 فرصة عمل خالل التسع أشهر األوىل من 

هذه السنة حسب املندوبية السامية للتخطيط، لريتفع بذلك 

العمل.  عن  عاطل   1.140.000 إىل  للبطالة  اإلجاميل  الحجم 

وبذلك تبقى مستويات البطالة باملغرب )حوايل 10%(، وبشكل 

خاص لدى الشباب )حوايل 22%( جد مقلقة رغم مستوياته 

التي تعادل النسب املسجلة يف عديد من دول منطقة شامل 

إفريقيا والرشق األوسط. ففي ظل غياب التنسيق بني الوكاالت 

واإلدارات والربامج الحكومية املتعلقة بتحسني قابلية الشباب 

 ،)Amélioration de l’employabilité des jeunes( للتشغيل

و يف ظل سياسة تنموية ال تضع العنرص البرشي ضمن أولوياتها، 

فضال عن افتقارها إىل مقومات الرؤية املندمجة، من الصعب 

توقع تحقيق اخرتاق مهم يف هذا املجال.

ثالثا، النمو االقتصادي باملغرب يعمق الفوارق االجتامعية، إذ 

يف  و2013   2000 بني  ما  ناهزت  النمو  نسبة  أن  من  بالرغم 

املعدل 4,5% سنويا، إال أن الفقر مازال متفشيا بحيث أن %9 

من السكان يعيشون تحت عتبة الفقر، وأن 14% من املواطنني 

الهشاشة  مؤرش  بإضافة  و  يوميا.  دوالر   2 دخلهم  يتجاوز  ال 

االجتامعية )نسبة األفراد الذين ترتاوح مصاريفهم اليومية بني 

ما يعادل عتبة الفقر وضعفها( الذي أنجزته املندوبية السامية 

للتخطيط مؤخرا، والذي يفيد بأن 18% من املواطنني هم يف 

هشاشة، يتضح أن ربع ساكنة املغرب تعيش تحت عتبة الفقر 

أو تحت التهديد املستمر للفقر.

أما مؤرش التنمية البرشية الصادر عن األمم املتحدة، و الذي 

يعترب أكرث شمولية من مؤرشي الفقر و الهشاشة لكونه يدرج، 
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يرتب  فإنه  التعليم،  و  الصحة  مستويات  الدخل،  إىل  إضافة 

دولة،   187 بني  130من  الصف  يف   2013 سنة  برسم  املغرب 

أي يف آخر رتبة بالنسبة للدول املتوسطة، بينام تقدمت علينا 

تونس واألردن ومرص التي جاءت تباعا يف الصفوف 94 و100 

و112.

و جدير بالذكر كذلك، أن الطبقة الوسطى التي تعترب صامم 

األمان واالستقرار االجتامعي تعاين من تراجع مستمر لحصتها 

من مثار النمو، حيث أضحى نصيبها أقل بكثري مام كان عليه 

يف الستينات. 

رابعا، النمو االقتصادي باملغرب يكرس الفوارق املجالية، و ال 

أدل عىل ذلك التفاوتات املسجلة عىل مستوى التوزيع الجهوي 

لالستثامرات العمومية: 4 جهات فقط تستفيد من 40% من 

غالف االستثامر العمومي يف حني تقتسم كل الجهات األخرى 

60% املتبقية. و يف انتظار تفعيل ورش الجهوية املوسعة الذي 

الفوارق املجالية، نتساءل عن  من شأنه أن يخفف من هذه 

تهيئة  تصميم  تفعيل  عىل  الحكومة  إقدام  عدم  وراء  الدافع 

الرتاب الوطني الذي كان قد رشع يف إعداد الدراسات بشأنه 

جطو،  حكومة  عهد  يف  أنهيت  و  اليوسفي  حكومة  عهد  يف 

والبنيات  التجهيزات  توطني  يف  اعتامده  باإلمكان  كان  والذي 

جهة،  لكل  االقتصادية  األنشطة  خصوصيات  حسب  التحتية 

املالية  و  االقتصاد  لوزارة  سيتيح  كان  اعتامده  أن  عن  فضال 

زمنية  برمجة  التجهيز:  مليزانية  برمجتني  عىل  التوفر  إمكانية 

طبقا إلطار التحمالت عىل املدى املتوسط )CDMT( وبرمجة 

االنسياق  عوض  الوطني  الرتاب  تهيئة  لتصميم  طبقا  مجالية 

وراء اعتبارات أخرى لتوطني التجهيزات.

منو  املأمول،  بالقدر  يواكبه،  مل  الداخيل  الطلب  دعم  خامسا، 

الذي ظلت  الوطني،  االقتصادي  النسيج  وتطور عىل مستوى 

الصناعة.  بالنسبة لقطاع  إنتاجيته محدودة إن مل نقل سلبية 

الصناعة  نقارن  عندما  بجالء  يربز  الصناعة  قطاع  تراجع 

التحويلية الوطنية باملعايري الدولية املعتمدة بالنسبة للبلدان 

املامثلة. فمساهمة الصناعة التحويلية يف الناتج الداخيل الخام 

بلغت سنة 2013 نسبة 14% تقريبا يف حني أن املعيار الدويل 

)حسب البنك الدويل( يفوق نسبة 22%، أما بالنسبة للعقار 

كمعيار   %65 مقابل   %70 تناهز  فمساهامتهام  والخدمات 

دويل بالنسبة للبلدان الشبيهة للمغرب.

األشغال  العمومية  و  البناء  و  الفالحة  قطاعات  سادسا، 

للنمو  األساسية  اإلنتاجية  القطاعات  تبقى  والخدمات، 

االقتصادي باملغرب مبساهمة تقدر ب 80% يف القيمة املضافة 

اإلجاملية، يف الوقت الذي ال تتعدى فيه مساهمة قطاع الصناعة 

14%، و ذلك بسبب سياسة استثامرية تفتقر ملقومات النجاعة 

والفعالية، أهم تجلياتها عدم انتظام االسرتاتيجيات القطاعية 

ضمن تصور اسرتاتيجي متكامل ومتناغم، إذ أن املغرب يتوفر 

املخططات  أو  االسرتاتيجيات  بعض  عىل  األحوال  أحسن  يف 

القطاعية دون التوفر عىل إسرتاتيجية تنموية مندمجة.

القطاعات  عىل  بدورها  تركزت  األجنبية  االستثامرات  سابعا، 

العمومية  األشغال  و  )البناء  الضئيلة  املضافة  القيمة  ذات 

واألوفشورينغ offshoring(، حيث يسجل تراجع عىل مستوى 

االستثامرات األجنبية املبارشة يف قطاعات الصناعة واالتصاالت 

التي انخفضت عىل التوايل من 32,8% و38,6% يف الفرتة ما 

بني 2000 و2004 إىل 14,2% و16,8% ما بني 2005 و2011، 

يف الوقت الذي قفزت فيه نسبة االستثامرات األجنبية املبارشة 

البناء من 9,1% ما بني 2000 و2004 إىل  العقار و  يف قطاع 

السياحة من %3,3  ما بني 2005 و2011، ويف قطاع   %21,7

إىل %18,5.

ثامنا، االنفتاح التجاري الكيل يف إطار تطبيق االلتزامات تجاه 

العديد  مع  الحر  التبادل  واتفاقيات  العاملية  التجارة  منظمة 

من الدول أىت بعكس ما كنا نصبو إليه، إذ عوض أن تنتعش 

الصادرات أصبح سوقنا املحيل عرضة لغزو املنتوجات الصينية 

والهندية والرتكية واملرصية، مام دفع بالعديد من املعامل إىل 

القطاعات كالنسيج والجلد  العديد من  اإلفالس و اإلغالق يف 

البناء والصلب، مع ما واكب  واإللكرتونيك والبالستيك ومواد 

ذلك من فقدان ملناصب الشغل مبعدل 25000 منصب مفقود 

سنويا عىل مستوى قطاع الصناعة يف شموليته.  

بغياب  يتسم  الذي  االنفتاح  لهذا  نتيجة  أنه  بالذكر  حري  و 

تنافسية  ودعم  الوطني  اإلنتاج  لحامية  الشمولية  الرؤية 

بوثرية  النظري  منقطع  تنام  الواردات  عرفت  الوطنية،  املقاولة 

12% سنويا منذ 2006، مقابل منو طفيف للصادرات مل يتعدى 

نسبة 7% كمعدل ارتفاع سنوي خالل نفس الفرتة.

تتخذه  أصبحت  الذي  امليزانية  عجز  من  الحد  إن  تاسعا، 

غري  تنام  يقابله  برنامجها،  لتنفيذ  وسيلة  و  غاية  الحكومة 
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حيث  الحكومة  هذه  عهد  يف  العمومية  للمديونية  مسبوق 

يعادل ارتفاع حجم الدين العمومي يف السنتني األولتني فقط  

السابقة طيلة 10  الحكومات  اقرتضته  )103 مليار درهم( ما 

 ،)2010 وسنة   2000 سنة  بني  ما  درهم  مليار   106( سنوات 

وحصيلة االقرتاض العمومي مستمرة يف االرتفاع، حيث يقدر 

حجم الدين العمومي يف متم الستة أشهر األوىل من سنة 2014 

الخزينة  مديونية  مليار   587 )منها  درهم  مليار   730 بحوايل 

العامة و 142,9 مليار درهم عبارة عن ديون مضمونة لفائدة 

املقاوالت و املؤسسات العمومية(. بيد أن األخطر يف موضوع 

من  بوترية أرسع  ترتفع  األخرية  كلفة هذه  أن  املديونية، هو 

وترية النمو، حيث أنه يف الوقت الذي ارتفعت فيه كلفة الدين 

عرف  السنة،  هذه  من  األوىل  أشهر  الست  يف   %5,8 بنسبة 

أن  يعني  مام   ،%2,5 عن  يزيد  ال  منوا  الخام  الداخيل  الناتج 

املديونية ال تنتج ثروات و لو حتى بنسبة تعادل كلفتها.

وقد  هيكليا،  طابعا  يكتيس  أصبح  التجاري  العجز  عارشا، 

من  قفز  حيث   ،2003 سنة  منذ  تقريبا  مرات  أربع  تضاعف 

52- مليار درهم إىل 202- مليار درهم سنة 2012، ثم حوايل 

-200 مليار درهم سنة 2013، أي ما يعادل 22% من الناتج 

الداخيل الخام.

أما يف ما يخص ميزان األداءات فقد وصل عجز الحساب الجاري 

سنة 2013 إىل 66 مليار درهم بعد أن تجاوز 80 مليار درهم 

سنة 2012 أي ما يعادل 10% من الناتج الداخيل الخام تقريبا.

التي يجتازها  التذرع بالصعوبات  و من جهة أخرى، ال ميكن 

االقتصاد  يعيشها  التي  االختالالت  لتربير  العاملي  االقتصاد 

الوطني، وال أدل عىل ذلك أن الصادرات إذا كانت قد انخفضت 

 2007 بني  ما  درهم  مليار   113 إىل  درهم  مليار   156 من 

مليار   184 وبلغت  الوقت  ذلك  منذ  انتعشت  فإنها  و2009 

درهم سنة 2013. نفس املنحى اتخذته عائدات السياحة التي 

تقلصت إىل 53 مليار درهم سنة 2009 بعدما ناهزت 58 مليار 

مليار  أن وصلت 58  إىل  ترتفع  أخذت  ثم  درهم سنة 2007 

درهم سنة 2012، و نفس اليشء أيضا ينطبق عىل تحويالت 

العامل املغاربة بالخارج بحيث ترضرت يف األول من األزمة إذ 

انخفضت من 55 مليار درهم سنة 2007 إىل 50 مليار درهم 

سنة 2009 قبل أن تعود إىل االرتفاع من جديد لتصل إىل 59 

مليار درهم سنة 2012. كام أن االستثامرات الخارجية عرفت 

نفس التحول، حيث انخفضت من 37 مليار درهم سنة 2007 

إىل 25 مليار درهم سنة 2009 وبعد ذلك اسرتجعت وثريتها 

وبذلك،   .2013 سنة  درهم  مليار   40 إىل  لتصل  التصاعدية 

يتضح أن القنوات التي ميكن من خاللها لألزمة األوروبية أن 

إيجابية  نتائج  حاليا  تسجل  كلها  الوطني  االقتصاد  عىل  تؤثر 

عىل  األوروبية  لألزمة  بليغ  سلبي  أثر  أي  وجود  بجالء  تفند 

االقتصاد الوطني.

وبذلك، يبقى التفسري املنطقي لتفاقم عجز امليزان التجاري هو 

النموذج التنموي املعتمد واملرتكز عىل دعم الطلب الداخيل 

وما ترتب عنه من تفاقم للواردات. فعىل سبيل املثال، ارتفعت 

الواردات من النفط من 15 مليون طن سنة 2009 إىل 18 مليون 

طن سنة 2011، مام يعني أن عجز امليزان التجاري غري مرتبط 

كليا بارتفاع أسعار النفط بل أيضا بارتفاع الكميات املستهلكة 

املنتوجات  اتخذته  املنحى  نفس  الداخيل.  الطلب  دعم  إثر 

االستهالكية املستوردة إذ ارتفعت يف نفس الفرتة بحوايل %8,5 

سنويا. أما املواد الغذائية املستوردة فقد سجلت ارتفاعا قياسيا 

حيث ارتفعت بنسبة 30% سنويا بني 2009 و2011.

التجاري  امليزان  عجز  تفاقم  بأن  يالحظ  أخرى،  جهة  من 

مرتبط بالسياسة الصناعية املعتمدة ببالدنا، والتي ترتكز عىل 

املناولة )sous-traitance( التي تستحوذ عىل حصة مهمة من 

الصادرات، بحيث إذا استثنينا صادرات الفوسفاط ومشتقاته، 

فإن 85% من الصادرات املتبقية مصدرها املناولة يف ظل نظام 

القبول املؤقت بقيمة 125 مليار درهم خالل سنة 2010، مبا يف 

ذلك القيمة املضافة من طرف الرشكات املغربية عىل مستوى 

املتوسط  يف  تناهز  والتي  النظام  لهذا  الخاضعة  املنتوجات 

15%. و بذلك، يكون تدهور الصناعة هو السبب الرئييس يف 

تراجعت مبا  العاملية حيث  األسواق  املغرب من  تقلص حصة 

يناهز النصف )من 0,2% سنة 1999 إىل 0,1% مع متم سنة 

.)2012

هل يتضمن مرشوع قانون مالية 2015 تدابري أو حلول 
ملواجهة هذه اإلكراهات؟

الجواب حتام ال. وبذلك، نحن يف األصالة و املعارصة، ال نجد 

 2015 لسنة  املايل  القانون  مرشوع  بأن  القول  يف  حرج  أدىن 

هو مرشوع بدون حلم، وال فكرة، وال يحمل أي بصيص أمل 

وال أية ملسة حظ توقظ حامسة املغاربة وترتجم انتظاراتهم. 



مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 26 - فرباير ��2015

وجهة نظـــــر

قـانـون الـمـالـية 2015

إنه مرشوع قانون مايل يكرر برتابة مضجرة نفس ما جاء يف 

طبعت  التي  االنتظارية  جو  ويكرس  السابقة  املالية  القوانني 

عمل هذه الحكومة منذ تنصيبها، حيث ال ينطوي هذا األخري 

عىل أي جديد من شأنه الدفع بعجلة النمو إىل األمام، كام أنه 

يكرس ثقافة »الرتوشات« والحلول الرتقيعية التي متليها الرغبة 

عجز  مستويات  يف  التحكم  عرب  املانحة  املؤسسات  إرضاء  يف 

امليزانية عىل حساب املقاربة الشمولية و املندمجة يف التعاطي 

مع امللفات الكربى. 

كيف تنظرون إىل الحمولة االجتامعية يف مرشوع قانون 

مالية هذه السنة؟

نحن يف األصالة و املعارصة نجد صعوبة يف اإلقرار بأن مرشوع 

قانون مالية 2015 ينطوي عىل حمولة اجتامعية، اللهم إذا كان 

املقصود هو »التحامل االجتامعي«.

علينا مبجلس  التي عرضت  املالية يف صيغته  قانون  فمرشوع 

من  الكيفية  مراميه  بني  كبري  خلل  عىل  ينطوي  املستشارين، 

املؤسساتية  واإلصالحات  والقانون  الحق  دولة  ترسيخ  قبيل 

اإلدارة  وتحسني  التعليم  وإصالح  الرتكيز  وعدم  والالمركزية 

التشاركية  و  الحكامة  و  السكن  يف  والحق  الصحة  وجودة 

مجرد  تبقى  التي  املرامي  من  وغريها  املستدامة  التنمية  و 

شعارات، وواقعه الكمي املعرب عنه باألرقام. 

عىل  واملحافظة  الداخيل  الطلب  دعم  شعار  ترفع  الحكومة 

القدرة الرشائية للمواطنني يف حني أنها ترفع من الرضائب عىل 

القيمة املضافة( وتتباطأ يف تعويض  االستهالك )الرضيبة عىل 

أرباب النقل إزاء تداعيات اعتامد نظام املقايسة ألمثنة البنزين 

و الغازوال.

تدعي الحكومة بأن اإلصالحات التي سوف تبارشها، من قبيل 

القدرة  عىل  تأثري  أي  لها  يكون  لن  التقاعد،  أنظمة  إصالح 

التي  الجبائية  اإلجراءات  أن  حني  يف  للمواطنني،  الرشائية 

بأن  توحي  أنظارنا  عىل  املعروض  امليزانية  مرشوع  يتضمنها 

الحكومة اختارت توسيع وعاء متويل تحمالتها إزاء هذا اإلصالح 

من خالل الزيادة يف الرضيبة عىل القيمة املضافة املطبقة عىل 

الفقراء  طرف  من  بكرثة  واملستعملة  الصنع  املحلية  السلع 

والطبقة الوسطى، عوض أن تستهدف السلع املستوردة.

ترفع الحكومة شعار إدماج القطاع غري املهيكل و تأيت بإجراء 

يتمثل  القطاع،  ينم عن مقاربة جزئية إلشكالية هذا  ترقيعي 

يف إدراج تحفيزات جبائية لحث العاملني خارج اإلطار املنظم 

للقوانني  الخاضعة  الرسمية  األنشطة  االنضامم إىل مجال  عىل 

خالل  من  شمولية  مقاربة  اعتامد  عوض  العمل،  بها  الجاري 

الصحية  التغطية  توفري  قبيل  من  متزامنة،  و  متكاملة  تدابري 

وضع  املواطنني،  من  العريضة  الرشيحة  لهذه  االجتامعية  و 

بها  االرتقاء  و  النهوض  قصد  املعنية  األنشطة  لتمويل  آليات 

العاملني  لتكوين  برامج  إعداد  املهيكل،  القطاع  مستوى  إىل 

باألنشطة  العشوائية بغية مساعدتهم عىل تطوير  و عرصنة 

تحتية  بنيات  إنشاء  عىل  املحلية  الجامعات  تشجيع  حرفهم، 

لتجميع الحرف والوحدات اإلنتاجية الغري املنظمة مع تدارس 

املهيكل،  القطاع  االنخراط يف  باملجان مقابل  تقدميها  إمكانية 

إنشاء نظام جبايئ مبسط لفائدة الحرف و الوحدات املدمجة 

بالقطاع املنظم مع تدارس إمكانية التخيل عن املداخيل لفائدة 

توفري  اآلفة،  هذه  محاربة  عىل  لتشجيعها  املحلية  الجامعات 

آليات للتكوين و املواكبة...

مالية  قانون  مرشوع  يتضمن  مل  التناقضات،  هذه  إىل  إضافة 

2015 أية إجراءات من شأنها مواجهة الخصاص املهول املسجل 

عىل مستوى الصحة و التعليم، أو ملواجهة تداعيات الفيضانات 

التي شهدتها العديد من املناطق جنوب اململكة عىل مستوى 

أثبتت بأن املغرب ال  التي  التحتية... و  البنيات  التجهيزات و 

بل  املخاطر،  لتدبري  مندمجة  وطنية  اسرتاتيجية  عىل  يتوفر 

يتوفر يف أحسن الظروف عىل حساب خصويص مرصد ملكافحة 

آثار الكوارث الطبيعية بعد وقوعها، و الذي تبني بأنه مل يكن 

حال  الذي  الشئ  الكارثة،  وقوع  كاف حني  رصيد  يتوفر عىل 

دون تدخل الدولة بالشكل املطلوب رغم أن فائض الحسابات 

الخصوصية تعدى 80 مليار درهم يف متم سنة 2013 بسبب 

باملائة خالل نفس  تتعدى 34  التي مل  و  اإلنجاز،  تدين نسب 

السنة عىل سبيل املثال. 

قانون  مرشوع  عىل  التعديالت  أهم  نظركم  يف  هي  ما 
مالية 2015؟

هي تلك التي تقدمنا بها يف إطار تعديالت مشرتكة ملكونات 

أحزاب املعارضة األربع، يف محاولة منا البتكار بدائل مل تقوى 
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قـانـون الـمـالـية 2015

وجهة نظـــــر

الحكومة عىل االجتهاد يف صنعها، و التي ميكن إجاملها يف ما 

ييل:

• بلورة إجراءات و تدابري للحد من تداعيات الكوارث الطبيعية 

التي شهدتها اململكة يف اآلونة األخرية و ملواجهة أية مخاطر 

لتدبري  جديدة  اسرتاتيجية  إطار  يف  املستقبل  يف  محتملة 

املخاطر )العنرص املغيب يف السياسة الحكومية(؛

• إجراءات تروم تأهيل األقاليم التي تسجل معدالت متدنية 

مجاالت  يف  خصاصا  و  البرشية،  التنمية  مؤرشات  يف 

الكهرباء، املاء، البنية التحتية الطرقية، الولوج إىل الخدمات 

االستشفائية، الولوج إىل الخدمات التعليمية، و ذلك يف أفق 

تقريبها من املعدالت الوطنية و الحد من الفوارق املجالية 

التي تكرسها قوانني املالية سنة بعد أخرى؛

• تجميع عدد من الحسابات الخصوصية املتقاربة من حيث 

األهداف و خلق جسور بني بعضها و بني »صندوق التأهيل 

و تدبري املخاطر« املقرتح إحداثه يف إطار اسرتاتيجية تدبري 

املخاطر املومأ إليها، ال سيام يف ظل عدم توفر االعتامدات 

الطبيعية«  الكوارث  آثار  مكافحة  »صندوق  ب  الالزمة 

واستحالة القيام بتحويالت من صناديق أخرى لفائدة هذا 

األخري، ناهيك عن غياب البعد االسترشايف يف مهام و مرامي 

هذا الصندوق؛

• تدابري تهدف إىل الحد من الفوارق االجتامعية التي يعمقها 

مرشوع القانون املايل املعروض عىل أنظارنا، من خالل تدابري 

العبء  تخفيف  و  للمواطنني  الرشائية  القدرة  تروم حامية 

الرضيبي عىل الطبقة الوسطى التي نعتربها صامم األمان يف 

املعادلة التنموية لبلدنا؛

الرفع  عرب  القطاعية  الفوارق  من  التخفيف  تروم  إجراءات   •

تعاين  التي  القطاعات  إىل  املوجهة  االستثامر  اعتامدات  من 

خصاصا مهوال: الصحة و التعليم و التجهيز،

• تسقيف املديونية يف حدود ما هو مأذون به ضمن مرشوع 

القانون املايل و ما هو متعارف عليه كمعايري دولية الستدامة 

الدين؛

إعفاءات  خالل  من  املحلية  املقاوالت  تنافسية  من  الرفع   •

جبائية و جمركية لفائدة االستثامر؛

• ترشيد النفقات و الرقي مبستوى الحكامة املالية...
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