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افتتــاحـــية

متثل سنة 2010، السنة الثالثة من الوالية الترشيعية الحالية والتي تغطي الفرتة 2012-2008 

وهي بذلك تعترب سنة محورية يف تفعيل الربنامج الحكومي املصادق عليه من طرف الربملان.

مرشوع قانون مالية 2010، تم إعداده عىل ضوء اإلطار املرجعي متمثال يف التوجيهات امللكية 

خصوصا خطب جاللة امللك مبناسبة عيد العرش وذكرى ثورة امللك والشعب.

ويرتكز العمل الحكومي يف إطار قانون املالية لسنة 2010 عىل ثالثة محاور أساسية :

• دعم النمو االقتصادي للبالد الحتواء تداعيات األزمة العاملية ؛

• الرفع من وترية اإلصالحات وترسيع إنجاز السياسات القطاعية عىل أساس توزيع مجايل أكرث 

توازنا بغية تعزيز جاذبية وتنافسية االقتصاد الوطني ؛

األكرث  الساكنة  استهداف  وتحسني  البرشية  املوارد  تثمني  عرب  االجتامعي  التضامن  تعزيز   •

خصاصا وتحسني ظروف العيش بالعامل القروي واملناطق الجبلية.

مجلة » املالية « يف إطار مواكبتها لهذه اللحظة السنوية القوية، خصصت كعادتها ملفا مليزانية 

2010، حاولت من خالله رصد املجهود التنموي املبذول قطاعيا وجغرافيا من خالل االستثامر 

القانون  هذا  مست  التي  التعديالت  ألهم  للتطرق  باإلضافة  الجهوي،  واالستثامر  العمومي 

املايل.

بامتياز، فقد حاولنا من خالل ركن  تعترب كذلك لحظة سياسية  املالية،  قانون  وألن مناقشة 

»مستجـــدات«، رصد مواقف الهيئات السياسية من ميزانية 2010، باإلضافة لتغطية مناقشة 

امليزانية الفرعية لوزارة االقتصاد واملالية. 

وأخريا ضمن ركن »خدمـــات«، قمنا بتقديم خدمة التغطية الصحية التكميلية لفائدة موظفي 

وزارة االقتصاد واملالية.
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املعطيات املرقمة لقانون املالية لسنة 2010

 2010 لسنة  املالية  لقانون  املرقمة  املعطيات  تقديم  ميكن 

مقارنة مع معطيات قانون املالية لسنة 2009  كام ييل :

يقـدر املبلـغ اإلجاملـي للتحمـالت بحوايل 277.005.069.000 

أي   2009 سنة  درهم   309.830.897.000 مقابل  درهـم 

بانخفاض 32.825.828.000 درهم أو 10,59% منها :

مقابل  العامة  للميزانية  درهم   228.935.669.000  •
بانخفاض  أي   2009 سنة  درهم   253.807.159.000

24.871.490.000 درهم أي 9,80% ؛

بصورة  املسرية  الدولة  ملرافق  درهم   2.304.957.000  •
أي   2009 سنة  درهم   2.120.059.000 مقابل  مستقلة 

بارتفاع 184.898.000 درهم أو 8,72% ؛ 

• 45.764.443.000 درهـم للحسابـات الخصوصية للخزينة 
بانخفاض  أي   2009 سنة  درهم   53.903.679.000 مقابل 

8.139.236.000 درهم أو %15,10. 

 264.093.994.000 إىل  للموارد  اإلجاميل  املبلغ  ويصل 

بانخفاض  أي   2009 سنة  درهم   296.817.980.000 مقابل 

32.723.986.000 درهم أو 11,02%، منها :

مقابل  العامة  للميزانية  درهم   216.065.088.000  •
بانخفاض  أي   2009 سنة  درهم   240.597.548.000

24.532.460.000 درهم أو 10,20% ؛

• 2.304.957.000 درهم ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 
بانخفاض  أي   2009 سنة  درهم   2.120.059.000 مقابل 

184.898.000 درهم أو 8,72% ؛

للخزينة  الخصوصية  للحسابات  درهـم   45.723.949.000  •
بانخفاض  أي   2009 سنة  درهم   54.100.373.000 مقابل 

8.376.424.000 درهم أو %15,48.

وتبني هذه األرقام فائضا يف التحمالت باملقارنة مع املوارد يقدر 

بـ 12.911.075.000 درهم.

قانون املالية لسنة 
2010

التغريات / ق م 2009 محني*

%الفرق

2,7-4,7-168,9املوارد )دون احتساب حصة الجامعات املحلية(

2,3-3,5-148,6املوارد الجبائية

9,7-4,2-39,3     الرضيبة عىل الرشكات

2,1-0,5-25,3     الرضيبة عىل الدخل

41,52,05,0     الرضيبة عىل القيمة املضافة

18,41,69,8          -  يف الداخل

23,20,31,5          - عند اإلسترياد

1,1-0,2-19,4الرسم الداخيل عىل االستهالك

10,9-1,3-10,5الرسوم الجمركية

10,10,76,9التسجيل والتمرب

5,3-1,0-17,3املوارد غري الجبائية

املعطيات املرقمة
• موارد امليزانية العامة )دون احتساب القروض والهبات(

* قانون املالية محني : انجاز ق م 2009 إىل غاية  11/02/ 2010 
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قانون املالية لسنة 

2010

التغريات / ق م 2009 محني*

%الفرق

80,55,26,9نفقات املوظفني

6,8-3,2-43,4سلع و خدمات أخرى

14,01,29,5نفقات املقاصة )مبا فيها صندوق دعم األسعار(

18,51,16,0فوائد الدين

53,88,619,1نفقات اإلستثامر

210,212,96,5املجموع

• تحمالت امليزانية العامة )دون احتساب استهالك الدين( 
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• كتلة األجور: إحداث 23.820 منصب مايل أساسا لفائدة القطاعات االجتامعية وقطاع العدل 

   * ارتفاع كتلة األجور ب 6,9% مع استقرارها مقارنة مع الناتج الداخيل الخام يف نسبة 10,3% ؛

• استقرار نفقات التسيري يف نفس مستوى سنة 2009

قانون املالية لسنة • نفقات الدين
2010

التغريات / ق م 2009

%الفرقالبيان

1,61-114-6.965الدين الخارجي 

38,32-19.427-31.273الدين الداخيل

33,82-19.541-38.238     املجموع
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• تطور الدين العمومي ب % من الناتج الداخيل الخام

•تطور عجز امليزانية ب % من الناتج الداخيل الخام

يرجع العجز املرتقب بالنسبة لسنة 2010 واملحدد يف %4 إىل تكثيف االستثامر العمومي من أجل دعم التنمية ومواكبة اإلصالحات 

التي تعرفها مختلف القطاعات.
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واقعية الفرضيات املعتمدة يف إعداد مرشوع قانون 
املالية 2010

متثل معدالت النمو والتضخم والعجز، املؤرشات الكربى لكل قانون مايل. هذه املؤرشات 

توقعية حيث يتم تحديدها بناء عىل جملة من املعطيات الخارجية والداخلية. قانون مالية 

2010 ميثل منوذجا لهذه التوقعات املبنية عىل معطيات اقتصادية ومالية ملموسة.

معدل النمو
يحدد قانون مالية 2010، معدل النمو يف 3.5%، وهو توقع ذو طابع حذر بالنظر الحتامل عودة انتعاش االقتصاد العاملي و اإلمكانات 

املتاحة باإلضافة إىل انعكاسات التدابري املتخذة لدعم الطلب الداخيل الذي يظل دعامة هيكلية لوترية النمو يف املغرب.

أ - املحيط الدويل : بوادر انتعاش االقتصاد العاملي خالل النصف الثاين من 2009

ألول مرة هذه السنة، تم تسجيل بوادر انتعاش االقتصاديات املتقدمة نذكر منها : 

• تراجع مهم النخفاضات النمو يف الفصل الثاين من هذه السنة يف الواليات املتحدة األمريكية 0,7-% بعدما وصل 6,4-% يف الفصل 

األول، وترقب منو إيجايب يف الفصل الثالث 3,5% ؛

• تسجيل منو إيجايب يف الفصل الثاين بالنسبة لفرنسا )0,3+%( وأملانيا )0,3+%( واليابان )0,6+%( ؛

• انتعاش مرتقب لالقتصاد العاملي برسم سنة 2010 بعد االنكامش املسجل خالل سنة 2009 وهو ما تؤكده آخر التوقعات.

الفارق20092010

1,13,14,2-  العامل

3,41,34,7-  االقتصاديات املتقدمة

2,71,54,2-  الواليات املتحدة األمريكية

4,20,34,5-  منطقة اليورو

1,75,13,4  البلدان النامية

6,27,31,1  آسيا

11,92,514,4-  التجارة العاملية

املصدر: صندوق النقد الدويل )أكتوبر 2009(.
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ب - املعطيات الداخلية

مرشوع  عليها  استند  التي  املاكرواقتصادية  التوقعات  ترتكز 

بعني  تأخد  واقعية  معطيات  عىل   2010 لسنة  املالية  قانون 

االعتبار آفاق اختتام سنة 2009 وعىل معطيات املحيط الوطني 

والدويل سنة 2010.

املوجهة  خاصة  األزمة  من  املترضرة  القطاعات  انتعاش   •

للتصدير؛ 

• استمرار دينامية القطاعات املوجهة للداخل.

• عىل مستوى العرض

1. القطاع الفالحي

بنسبة  الفالحي  للقطاع  املضافة  القيمة  يف  مفرتض  انخفاض 

3,5% بعد ارتفاع يقدر بـ24% سنة 2009 عىل أساس :

سيستفيد  حيث  قنطار  مليون  بـ70  يقدر  زراعي  محصول   •

لتعبئة  القيايس  املستوى  الفالحي 2010-2009 من  املوسم 

السدود. وتجدر اإلشارة إىل أن املساحة املزروعة بالحبوب 

واملسقية متثل حوايل 10% من مجموع املساحة املخصصة 

للحبوب كام أن 48% من املساحات غري املسقية املخصصة 

للحبوب تتواجد يف مناطق قليلة التأثر بالجفاف ؛ 

• دينامية قطاع املاشية مع استمرار اآلثار االيجابية لسنة 2009، 

باإلضافة إىل تحسن الزراعات الصناعية والخرضوات.

2. األنشطة غري الفالحية

بنسبة  زيادة  عرف   : الفالحي  غري  الخام  الداخيل  الناتج 

اإليجابية  االنعكاسات  نتيجة  4,4% مقابل 2,7% سنة 2009 

املتخذة  التدابري  باإلضافة إىل  الهيكلية والقطاعية  لإلصالحات 

لفائدة القطاعات املترضرة من األزمة االقتصادية.

انخفاض ملحوظ لوترية الرتاجعات التي ميزت مؤرشات بعض 

القطاعات يف نهاية 2008 و بداية 2009. 

النمو حيث  الفصلية تحسن وترية  الوطنية  الحسابات  وتؤكد 

الثاين من سنة  النصف  التحسن خالل  أن يستمر هذا  ينتظر 

مؤقتة  تظل  الفصلية  الحسابات  معطيات  أن  علام   ،2009

وقابلة للمراجعة نحو االرتفاع عىل غرار السنوات املاضية. 

 توقعات اإلنتاج الزراعي 
لسنة 2010-2009 

سلسلـة الحوامض : 

 • زراعة 800 6 هكتار بدل 500 3 هكتار كمعدل سنوي 

خالل السنوات الخمس املاضية ؛

• زيادة 10% يف اإلنتاج: )1,54 مليون طن( ؛

• زيادة 35% يف التصدير )000 650  طن(.

سلسلـة البواكـر : 

• املساحة اإلجاملية : 000 36 هكتار منها 000 17 هكتار 

مغطاة ؛

• زيادة 16% يف اإلنتاج ) 2,2 مليون طن( ؛

• زيادة 14% يف التصدير) 000 880 طن(.

سلسلـة الزيتـون : 

• زراعة  000 43 هكتار ؛

• زيادة 18% يف اإلنتاج.

أشجـار الفاكهـة 

• توزيع حوايل 5,2 مليون شتلة مدعمة، منها 5 ماليني 

بالعام  مقارنة   %21 تقارب  بزيادة  أي  زيتون،  شتلة 

السابق ؛

• إضافة 42000 هكتار من أشجار الفاكهة يف إطار برنامج 

.MCA-Maroc تحدي األلفية

اإلنتاج الحيواين

سلسلة األلبان : معدل منو اإلنتاج 15%. بفضل الربنامج 

املخصص لهذا القطاع.

سلسلة اللحوم الحمراء : معدل منو اإلنتاج %4.

سلسلة اللحوم البيضاء : تحسن اإلنتاج بنسبة %7. 
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نسبة النمو املتوقع البنيـة

2010 2009 2008 1998

3,5 5,3 الناتج الداخيل الخام باألسعار الثابتة 

-2,4 23,5 14,6 20,2 القيمة املضافة للقطاع األول

-3,5 24,0 13,4 18,8 منتجات الفالحة، القنص والخدمات امللحقة

4,5 -0,3 30,3 27,7 القيمة املضافة للقطاع الثاين

5,0 -2,5 7,3 2,5 الصناعة اإلستخراجية

2,7 -1,3 14,0 17,3 الصناعة )دون احتساب صناعة تكرير البرتول(

6,0 -2,5 0,2 0,6 صناعة تكرير البرتول

4,0 3,5 2,6 3,1 الكهرباء واملاء

8,2 3,0 6,2 4,3 البناء واألشغال العمومية

4,3 3,8 55,0 52,1 القيمة املضافة للقطاع الثالث

3,0 2,0 11,4 13,6 التجارة

3,0 -3,0 2,6 2,2 الفنادق واملطاعم

4,5 2,2 3,9 4,9 النقل

6,0 3,1 3,4 2,0 الربيد واملواصالت

4,0 5,0 25,0 19,7 خدمات أخرى

4,4 2,7 85,4 81,2 الناتج الداخيل الخام غري الفالحي

تطور النمو حسب القطاعات

• عىل مستوى الطلب : الطلب الداخيل دعامة هيكلية لوترية النمو يف املغرب
1. االستثامر

• تكثيف االستثامر العمومي :

* إعطاء دفعة قوية لالستثامر العمومي حيث سيبلغ املجهود االستثامري اإلجاميل للقطاع ما يقارب 163  مليار درهم أي بزيادة 

20,4% مقارنة مع سنة 2009 مام سيقوي الطلب الداخيل ويعزز األسس الرضورية لتنمية مجالية متوازنة.

* مواصلة سياسات األوراش الكربى بوترية مرتفعة مام سيشكل رافعة للقطاع الخاص.

• تحفيز االستثامر الخاص وتعزيز جاذبية االقتصاد الوطني عرب:

واإللكرتونيات  والسيارات  الطائرات  ميادين صناعة  الخاص الستقطاب مقاوالت كربى يف  و  العام  القطاعني  بني  الرشاكة  إنعاش   *

والخدمات املرحلة.

* تفعيل االسرتاتيجيات القطاعية وتوضيح الرؤى لدى الفاعلني االقتصاديني ؛ 

* استمرار تحرير بعض القطاعات وفتح فرص جديدة للقطاع الخاص ؛

* جيل جديد من الفضاءات املخصصة لألنشطة الصناعية والخدماتية ؛

* تعزيز نشاط صندوق الحسن الثاين للتنمية االقتصادية واالجتامعية برافعة لالستثامر العمومي والخاص ؛
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* اتخاذ مبادرات تحفيزية لتجميع وتأهيل املقاوالت الصغرى واملتوسطة وتشجيع االبتكار وتقوية النسيج املقاواليت :  إعداد مرشوع 

اتفاقية لوضع برنامجي مساندة و امتياز ؛ 

* مواصلة اإلصالحات الرضيبية لتعزيز تنافسية املقاولة و تخفيف الضغط الرضيبي : تعزيز الثقة لتعميم املامرسات املبنية عىل 

الشفافية و محاربة التملص الرضيبي وتقليص حجم االقتصاد غري املنظم ؛

* مواصلة خلق الرشوط املواتية لتوفري التمويالت البنكية عرب تنويع املنتجات التمويلية وتطوير النظام الوطني للضامن ؛

* تعبئة الرصيد العقاري العمومي إلنجاز بنيات االستقبال و تخفيف الضغط عىل األرايض املرصدة للنشاط االقتصادي و تقليص 

كلفته : Casa shore و Rabat shore  و Tanger Shore  و  Fès shore ؛

* تعزيز التكوين وتطوير كفاءات املوارد البرشية.

2. استهالك األرس

* مواصلة الرفع من  دخل األرس : يصل الزيادات يف األجور برسم سنتي 2009 و 2010 إىل 16 مليار درهم :

* تطبيق الشطر الثاين من الرضيبة عىل الدخل بانعكاس مايل يقدر ب 5,3 مليار درهم سنة 2009 و 4,3 مليار درهم سنة 2010. 

* تقليص السعر األعىل للرضيبة عىل الدخل من 42% إىل 40% سنة 2009 وإىل 38%  سنة  2010 ؛

* رفع الحد األدىن املعفى من الرضيبة من 24.000 درهم إىل 28.000 درهم سنة 2009 ثم إىل 30.000 درهم سنة  2010 ؛

* رفع أجور املوظفني لتصل الزيادة املمنوحة 4,5 مليار درهم سنة 2009 و 1,7 مليار درهم سنة 2010.

• مواصلة سياسة دعم أسعار املواد األساسية وانطالق استهداف الساكنة األكرث خصاصا بشكل أفضل : 

* دعم األسعار الداخلية للمواد األساسية املتمثلة يف الدقيق الوطني والسكر واملواد البرتولية: حوايل 14 مليار درهم خالل سنة 2010 

أي ما يعادل نقطتني من الناتج الداخيل الخام.

* دعم الولوج للتعليم )950 مليون درهم( و للصحة )800 مليون درهم( إضافة إىل الرفع من دينامية املبادرة الوطنية للتنمية 

البرشية )1,4 مليار درهم( برسم سنة 2010.

معدل التضخم
متثل املواد الغذائية يف بنية الرقم االستداليل لتكلفة املعيشة حصة مهمة تقدر بحوايل 44,8% مقابل 55,2% بالنسبة للمكونات 

األخرى للنفقات غري الغذائية والتي تضم نفقات األلبسة والسكنى والتجهيز املنزيل والعالجات الطبية والنقل واملواصالت.

بلغ معدل التضخم نسبة 1,4% عند نهاية أكتوبر 2009 وهو أدىن مستوى تم تسجيله منذ يناير 2008، بعدما عرف ارتفاعا بنسبة 

3,8% خالل نفس الفرتة من السنة املاضية. 

- تباطؤ أسعار املواد الغذائية: 1,6% مقابل زيادة بنسبة 6,8% عند نهاية أكتوبر 2008 ؛ 

- ارتفاع طفيف ألسعار املواد غري الغذائية: 1,3% مقابل زيادة بنسبة 1,4% عند نهاية أكتوبر 2008. 

وهكذا فمن املتوقع أن ال يتجاوز معدل التضخم عند نهاية السنة الجارية 2% حسب التوقعات املحينة لقانون املالية لسنة 2009. 
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أما فيام يتعلق مبعدل التضخم املتوقع خالل سنة 2010، فسيستقر يف %2, وذلك بفضل نهج سياسة نقدية حذرة وتواصل تدخل 

الدولة عىل مستوى نفقات املقاصة، علام أن الهاجس املهيمن حاليا هو االنخفاض املطرد ملعدالت التضخم يف العامل.

أسعار النفط : حرص متوسط سعر النفط لسنة 2010 يف 75 دوالر للربميل
تتوقع  الخام حيث  النفط  أسعار  ارتفاع  واملخزون( غري مالمئة الستمرار  والطلب  )العرض  العاملية  النفطية  السوق  أسس  تبقى   •

املنظمة الدولية للطاقة )يف تقريرها الصادر يف أكتوبر2009( أن يرتاجع الطلب العاملي عىل النفط بنحو 1,7 مليون برميل يوميا 

سنة 2009 ليصل إىل 84,6 مليون برميل يوميا، نتيجة األزمة العاملية، قبل أن يرتفع بحوايل 1,4 مليون برميل يوميا سنة 2010 مع 

انتعاش الطلب، خاصة يف الدول الصاعدة كالصني والهند.

• انضباط كبري ألعضاء منظمة األوبك مقارنة مع السنوات املاضية، حيث تم احرتام الحصص املقررة من طرف املنظمة. 

• وعموما، ترتاوح توقعات مختلف املصادر يف ما يتعلق مبتوسط أسعار النفط الخام ما بني 55 و65 دوالرا للربميل سنة 2009 وما 

بني 65 و75 دوالرا سنة 2010. 

الخام املرجعي 2010 2009 املؤسسة

الربنت 75,0 62,1 املديرية العامة للخزينة والسياسة االقتصادية )فرنسا(

الربنت 76,5 62,0 )EIU(  وحدة إيكونوميست للمعلومات

معدل الربنت وديب واألمرييك الخفيف 76,5 61,5 صندوق النقد الدويل

معدل الربنت وديب واألمرييك الخفيف 63,0 55,5 البنك الدويل

األمرييك الخفيف 72,4 60,1 وكالة معلومات الطاقة األمريكية

األمرييك الخفيف 74,0 69,7* رويرتز )استفتاء شمل 29 خبريا(

توقعات أسعار النفط )دوالر للربميل(

املصدر : املؤسسات املدرجة يف الجدول، جميع التوقعات صدرت يف شهر أكتوبر 2009، )*(  الفصل الرابع 2009

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية

» Al MAliyA « يرس هيئة تحرير ملحق

تلقي إقرتاحاتكم، مالحظاتكم وكذا مشاركاتكم عىل العنوان التايل :

almaliya@daag.finances.gov.ma
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ميزانية 2010 : االعتامدات املرصودة لالستثامر العمومي
 تسجل عتبة جديدة

يتميز قانون املالية لسنة 2010 بتكثيف االستثامر العمومي حيث من املتوقع أن يصل  

إىل 163 مليار درهم أي بزيادة قدرها 20.4+% مقارنة بسنة 2009 و 39.8+% مقارنة 

بسنة 2008. وتهدف الحكومة من وراء تشجيع االستثامر العمومي تعزيز الطلب الداخيل 

وضامن تنمية مجالية متوازنة.

تندرج املشاريع االستثامرية املدرجة يف قانون مالية 2010 يف 

إطار مواصلة تعزيز البنيات التحتية الالزمة للقيام باألنشطة 

تنمية  ومواكبة  واالتصال  النقل  مجال  يف  خاصة  االقتصادية 

بوترية  الكربى  األوراش  سياسة  ومواصلة  اإلنتاجية  القطاعات 

مرتفعة. وتتلخص أهم هذه األوراش يف :

برنامج الطرق السيارة والطرق 
كلم  إنجاز 1500  إىل  السيارة  بالطرق  املتعلق  الربنامج  يهدف 

وذلك من أجل تغطية حاجيات البالد يف أفق 2010 وقد ارتفعت 

وترية اإلنجاز السنوي من 40 كلم/السنة خالل التسعينيات إىل 

100 كلم/السنة خالل الفرتة 2002-2005 وإىل 160 كلم/السنة 

ابتداء من 2006.

الطرق  إنجاز  العمل عىل ترسيع وترية  يتم  باملوازاة مع ذلك، 

واملسالك بكل أنحاء اململكة، حيث انتقلت من 1000 كلم إىل 

2000 كلم سنويا، كام تحظى املناطق املعزولة خاصة يف الشامل 

بأهمية بالغة من خالل إنجاز الطريق الساحيل املتوسطي عىل 

مسافة 510 كلم.

الربنامج السكيك 
إنجاز  عىل  الحديدية  للسكك  الوطني  املكتب  حاليا  يعمل 

أوراش كربى تتعلق مبا ييل :



ملف 1�

• إنجاز تصميم مديري للخطوط الفائقة الرسعة والتي ستمتد 

عىل مسافة 1500 كلم يف أفق 2035 ؛

• مواصلة برنامج تجديد املحطات السككية وفقا ملفهوم جديد 

يعترب هذه املحطات فضاءات للتسوق والرتفيه وليس فقط 

نقاط عبور. ويهم هذا الربنامج محطات الدار البيضاء امليناء 

والرباط وفاس ووجدة ؛

• انطالق أشغال إنجاز خط القطار فائق الرسعة للمغرب.

الربنامج املينايئ
يف املجال املينايئ، تم وضع مخطط مديري للفرتة 2030-2010 

من شأنه متكني البالد من االستفادة الكاملة من منو املبادالت 

الدولية.

مكتسبات  تحقيق عدة  إىل  املوانئ  أنشطة  تحرير  أدى  ولقد 

تتجىل يف : 

• تحسني جودة الخدمات ورفع مستوى التنافسية ؛

• تبسيط وتسهيل سلسلة الخدمات املينائية ؛

• تقليص التكاليف املرتبطة بإفراغ وشحن البواخر ؛

• إرشاك املبادرة الخاصة يف إنجاز البنيات األساسية واالستغالل 

املينايئ. 

برامج النقل الجوي 
بعد اقتناء الخطوط امللكية املغربية لطائرات جديدة وانتهاج 

سياسة السامء املفتوحة يف وجه الفاعلني األجانب والرفع من 

قدرات استقبال املطارات الوطنية لتصل إىل 30 مليون مسافر 

يف أفق 2010 وتحديث الوسائل التقنية واألمنية عىل مستوى 

املراقبة،  ومعدات  الرادارات  وكذا  الجوية  املالحة  أنظمة 

إنجاز  يروم  املجال  هذا  يف  املعتمد  االستثامري  الربنامج  فإن 

الرصيف  وتهيئة  الخاص  ورصيفه  الطائرات  لنزول  ثالث  ممر 

مطار  وتوسيع  البيضاء  بالدار  الخامس  محمد  مبطار   1 رقم 

ببنسليامن  جديد  مطار  إنجاز  من  واالنتهاء  املنارة  مراكش 

أنفا باإلضافة إىل تهيئة  البيضاء  القديم للدار  سيعوض املطار 

محطات املسافرين بالرباط-سال ووجدة أنكاد وأكادير املسرية 

والصويرة. وذلك باإلضافة إلحداث فرع تابع لرشكة الخطوط 

الجهوي  الجوي  النقل  يف  متخصص  املغربية  الجوية  امللكية 

بتكلفة تصل إىل  الرسيعة«  الجوية  امللكية  يسمى »الخطوط 

1.2 مليار درهم تساهم فيها الدولة ب 300 مليون درهم.

االسرتاتيجي  املخطط  إطار  يف  املتوقعة  االستثامرات  وتقدر 

للمكتب الوطني لتنمية املطارات للفرتة 2008-2012 بحوايل 

8.6 مليار درهم.  

مقارنة مع سنة  برسم سنة 2010  العمومي  االستثامر  يتوزع 

2009 عىل النحو التايل :

20092010املكونات

التطور 

مقارنة مع 

سنة  2009

19,0%45,2053,8امليزانية  العامة

%26,3%87,90111,0املؤسسات العمومية

الحسابات الخصوصية 

للخزينة ومرافق الدولة 

املسرية بصورة مستقلة

7,807,7%-0,9

0,0%6,006,0الجامعات املحلية

تحويالت امليزانية العامة 

لفائدة املؤسسات 

العمومية

-11,80-15,9%34,6

20,4%135,1162,6املجموع
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تطور االستثامر العمومي خالل الفرتة 2010-2002

املصدر: مديرية امليزانية

  ميكنكم اإلطالع عىل األعداد السابقة ملجلة املالية باللغة العربية، 

عىل العنوان التايل :

www.finances.gov.ma/arabe
خانة »الخزانة« / »مجلة املالية« 
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قانون مالية 2010 يكرس التوجه الجهوي للمغرب

من أصل 163 مليار درهم التي ستستثمرها الدولة سنة 2010، ستستفيد مختلف جهات 

اململكة من 121 مليار درهم؛ مبلغ يتم  توجيهه لتجهيز هذه الجهات وتوفري وتأهيل 

البنيات التحتية واإلنتاجية بها مع العمل عىل بروز أقطاب جهوية للتنمية.

الرامية إلرساء  امللكية  اإلرادة  متاشيا مع 

جهوية موسعة باململكة املغربية، والتي 

فإن  مناسبات،  عدة  يف  عنها  التعبري  تم 

التنمية  لتفعيل  سعيها  ويف  الحكومة 

نظام  بإعداد  قيامها   وبعد  الجهوية، 

بالبساطة  يتسم  جديد  محيل  رضيبي 

التنفيذ  حيز  دخل  والذي  واملردودية، 

خالل سنة  2009 وإرساء مقاربة تشاركية 

األطراف  بني  الالزم  التنسيق  لتأمني 

املتدخلة عىل املستوى املحيل من مصالح 

ومؤسسات  محلية  وجامعات  حكومية 

عمومية ومنظامت غري حكومية وتعزيز 

دور املصالح الخارجية للوزارات واملنشآت 

العامة، فإنها بصدد التوطني املجايل للربامج 

واالسرتاتيجيات القطاعية كام هو الشأن 

ملختلف  اللوجيستييك  الجانب  لتقوية  التحتية  للبنية  بالنسبة 

جهات اململكة وكذلك الجانب املتعلق بالرتبية و ميادين الفالحة 

واملاء والبيئة والسياحة والصناعة التقليدية، وذلك يف أفق بلورة 

منظور مندمج عىل املستوى الجهوي يف إطار ميزانيات جهوية، 

حيث أن كل جهة تقوم ببلورة توجه متكامل ستجد ترجمته يف 

إطار قانون املالية الذي سيوجه اإلمكانيات عىل املستوى الجهوي 

يف إطار أهداف محددة ومسطرة.

االستثامر الجهوي برسم سنة 2010
باستثناء نفقات السيادة والدفاع الوطني والتحمالت املشرتكة 

استثامرات  فإن كل  العام،  الطابع  والدراسات واألبحاث ذات 

امليزانية العامة للدولة  قابلة للتوزيع الجهوي. 

وتصل اإلعتامدات التي أمكن توزيعها جهويا برسم سنة 2010 

إىل حوايل 121,5 مليار درهم أي بزيادة 31,62% مقارنة مع 

سنة 2009.
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و يتمثل التوزيع الجهوي الستثامرات كل من امليزانية العامة 

للدولة واملنشآت العامة عىل الشكل التايل :

ويتم توزيع هذا الغالف املايل بني الجهات عىل أساس املشاريع 

كالعادة  و  جهة.  بكل  اإلنجاز  طور  يف  هي  التي  االستثامرية 

فقد استحوذت جهتي الرباط – سال وجهة الدار البيضاء عىل 

مليار درهم   التوايل 33.87  التوزيع، عىل  أكرب نصيب يف هذا 

و17.72 مليار درهم. 

امليزانية،  اعتامدات  من  ستستفيد  الرباط-سال،  لجهة  بالنسبة 

حول  الدائري  الرسيع  الطريق  من  التحتية  البنية  مشاريع 

بني  الرابط  السيار  الطريق  تثليث  الرباط- 

الدار البيضاء والرباط - قنطرة موالي الحسن 

ومواصلة إنجاز نفق األوداية وباب البحر – سد 

األرسة  محكمة  بالخميسات-  السلطان  ولجة 

واملحكمة االبتدائية بالرباط- السجن الفالحي 

عني جوهرة- 93 مؤسسة تعليمية.

ستتوجه  االعتامدات  فإن  البيضاء،   الدار  يف 

خاصة  »النقل«  لقطاع  الخصوص  عىل 

دراسات الخط الفائق الرسعة TGV طنجة-

تيط  الرسيع  الطريق  وأشغال  البيضاء  الدار 

الحظرية  الطرامواي-  أشغال   – برشيد  مليل- 

تعليمية-  مؤسسة   65 النوارص-  الصناعية 

باإلضافة ملحكمة استئناف.

من جهة أخرى ، يجب التذكري أن االنعكاسات اإليجابية لعدد من 

املشاريع، وخاصة منها املشاريع الكربى يف مجال البنيات التحتية 

بكثري  تتعدى  السيارة،   والطرق  واملوانئ  واملطارات  كالسدود 

النطاق الجهوي ملواقعها، بل كثريا ما  تتمتع بإشعاع وطني. 

املصدر: مديرية امليزانية / هيئة التحرير
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الخطوط العريضة لتقرير الحسابات الخصوصية للخزينة 
برسم قانون املالية لسنة 2010

كعالمة عىل ترشيد النفقات العمومية ببالدنا، انتقل عدد الحسابات الخصوصية للخزينة 

من 132 حسابا سنة 2002 إىل 77 حسابا سنة 2009.

تم إدماج الحسابات الخصوصية للخزينة ضمن مكونات ميزانية 

بقوانني  املتعلق   98-7 رقم  التنظيمي  القانون  مبقتىض  الدولة 

املالية، وذلك ابتداء من سنة 2000.

إطار  يف  للخزينة  الخصوصية  الحسابات  تقرير  إعداد  ويندرج 

تعزيز شفافية تدبري املالية العمومية.

يتطرق التقرير املرافق ملرشوع قانون املالية لسنة 2010 أساسا 

إىل املحاور التالية : 

الحسابات  إطار  يف  املنجزة  والتحمالت  املوارد  لبنية  تحليل   •

املرصدة ألمور خصوصية برسم سنة 2008 مقارنة مع سنتي 

2006 و2007. ويستنتج من ذلك ما ييل :

الحسابات  إطار  املنجزة يف  للموارد  املبلغ اإلجاميل  انتقل   *

سنة  دهم  مليون   55.048 من  ألمور خصوصية  املرصدة 

وإىل   2007 سنة  خالل  درهم  مليون   67.659 إىل   2006

متوسطة  بزيادة  أي   2008 سنة  درهم  مليون   86.404

خالل الفرتة 2008-2006 بنسبة 25,31% سنويا ؛

إطار  يف  برصفها  األمر  تم  التي  النفقات  مجموع  ارتفع   *

الفرتة  نفس  خالل  خصوصية  ألمور  املرصدة  الحسابات 

مليون  انتقل من 24.538  مبعدل %17,50 سنويا، حيث 

درهم سنة 2006 إىل 28.123 مليون درهم سنة 2007 ثم 

إىل 33.857 مليون درهم سنة 2008.    

*حصيلة إنجازات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية حسب 

مجاالت عملها وكذا املجهودات املبذولة من طرف الدولة 

العمومي  واالستثامر  املجالية  بالتنمية  النهوض  أجل  من 

وضامن التنمية االجتامعية واالقتصادية للبالد. هذا، وبلغ 

برسم  الحسابات  إطار هذه  املنجزة يف  النفقات  مجموع 

سنة 2008 ما قدره 33.857 مليون درهم مقابل 28.123 

النفقات حسب  هذه  وتتوزع   .2007 سنة  درهم  مليون 

مجاالت التدخل كام ييل : 

• الحصيلة املالية لباقي أصناف الحسابات الخصوصية.

القروض  لحسابات  اإلجاميل  الجاري  انتقل  الصدد،  هذا  يف 

إىل   2006 سنة  درهم  مليون   2.231,45 من  والتسبيقات 

1.072,82 مليون درهم سنة 2008. يف حني تبلغ الحصص التي 

ميلكها املغرب برسم االنخراط يف الهيئات الدولية سنة 2008 ما 

مجموعه 52,04 مليون درهم مقابل 48,12 مليون درهم سنة 

2007 وهو ما يرفع مجموع مساهامت املغرب يف هذه الهيئات 

سنة 2008 إىل 2.449 مليــون درهم.    

14.598,00 مباليني الدراهم ؛ 14.598,00 مباليني الدراهممجال التنمية املحلية

مجال التنمية البرشية 
واالجتامعية

6.301,60 مباليني الدراهم

مجال اإلنعاش االقتصادي 
واملايل 

3.984,12 مباليني الدراهم

3.344,00 مباليني الدراهممجال البنيات التحتية

2.836,00 مباليني الدراهماملجال الفالحي

2.793,28 مباليني الدراهممجاالت أخرى

املصدر: مديرية امليزانية
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بصورة  املسرية  الدولة  مرافق  لتقرير  العريضة  الخطوط 
مستقلة برسم قانون املالية لسنة 2010

واصل العدد اإلجاميل ملرافق الدولة املسرية بطريقة مستقلة ارتفاعه، حيث انتقل  من 161 

مرفقا برسم سنة 2007 إىل 177 مرفق برسم 2008 ثم 190 سنة 2009 ، وهو ما يؤرش إىل 

اتساع برامج التنمية ببالدنا والتي تعترب هذه املرافق اإلطار املالئم لإلسهام يف تفعيلها.

يتطرق التقرير املتعلق مبرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 

األساسية  للنقاط   2010 لسنة  املالية  قانون  ملرشوع  املرافق 

التالية : 

• تطور عدد مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة وتوزيعها 

حسب مجاالت تدخلها ؛

 * انتقل العدد اإلجاميل ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 

السنة  برسم  إىل 190 مرفقا  من 177 مرفقا سنة 2008 

املالية 2009. ويعزى هذا االرتفاع إىل إحداث 13 مرفقا 

مسريا بصورة مستقلة برسم قانون املالية لسنة   2009 ؛

 * يتوزع العدد اإلجاميل ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 

حسب القطاعات كام ييل :

- 145 مرفقا أي ما ميثل 76% من مجموع عدد املرافق، 

خدمات  تقدم   78 منها  االجتامعي  املجال  يف  تعمل 

تقدم  مرفقا  و54  االستشفائية  بالعالجات  تتعلق 

خدمات يف مجال تكوين األطر العليا والتكوين املهني 

والتكوين املستمر يف مختلف املجاالت ؛

- 26 مرفقا أي 14% من مجموع املرافق تعمل يف مجال 

الخصوص  عىل  منها  االقتصادية  بالقطاعات  النهوض 

بإنعاش  تتكلف  التي  لالستثامر  الجهوية  املراكز 

االستثامر عىل الصعيد الجهوي ؛

- 14 مرفقا أي 7% من مجموع املرافق تعمل يف مجال 

البنيات التحتية ؛

عىل  تعمل  املرافق  مجموع  من   %3 أي  مرافق   5  -

الخصوص يف مجال التوثيق والبحث.

بصورة  املسرية  الدولة  ملرافق  واملحاسبية  املالية  الحصيلة   •  

مستقلة برسم سنة 2008 مقارنة مع سنة 2007 :

يف هذا اإلطار، بلغت املوارد املنجزة من طرف مجموع 

مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنة 2008 

ما قدره 3.820,24 مليون درهم مقابل توقعات قدرها 

بلغت حوايل  إنجاز  بنسبة  أي  مليون درهم   3.532,70

108% مقابل 103% خالل سنة 2007.

وتتوزع هذه املوارد حسب طبيعتها كام ييل :

* املوارد الذاتية وتقدر ب 1.590,36 مليون درهم وهي 

التي  الخدمات  من  املحصلة  املبالغ  عن  أساسا  ناتجة 

تقدمها املرافق املعنية ؛

* إعانات امليزانية املمنوحة لبعض مرافق الدولة املسرية 

بصورة مستقلة وتقدر ب  718,93 مليون درهم ؛

نهاية  يف  إنجازه  تم  الذي  واالستثامر  االستغالل  فائض   *

إىل  ويصل  املوالية  السنة  إىل  ترحيله  وتم   2007 سنة 

1.510,95 مليون درهم.



ملف 20

املنجزة من طرف  واالستثامر  االستغالل  نفقات  يخص  ما  يف 

سنة  خالل  مستقلة  بصورة  املسرية  الدولة  مرافق  مجموع 

مقابل  درهم  مليون   1.821,08 قدره  ما  بلغت  فقد   2008

3.271,15 مليون درهم من االعتامدات املفتوحة أي بنسبة 

إنجاز %56.

وتتوزع النفقات املنجزة حسب طبيعتها كام ييل :

 * نفقات املوظفني : 97,77 مليون درهم وتتعلق أساسا 

بأجور األعوان املؤقتني العاملني باملرافق املعنية ؛

 * نفقات املعدات والنفقات املختلفة: 1.398,29 مليون 

درهم ؛

 * نفقات االستثامر : 325,02 مليون درهم.

يتبني من خالل مقارنة املوارد والنفقات املنجزة يف إطار مرافق الدولة 

املسرية بصورة مستقلة برسم سنة 2008 أن هذه املرافق حققت 

فائضا يف نهاية السنة بلغ 1.999,16 مليون درهم مقابل 1.647,93 

مليون درهم سنة 2007 وذلك أخذا بعني االعتبار مجموع فائض 

املوارد عىل األداءات برسم تدبري السنة املالية السابقة.

املصدر: مديرية امليزانية
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أهم التعديالت املصادق عليها من طرف غرفتي الربملان

عىل غرار السنوات الفارطة، الزالت املادة الرضيبية تشكل املوضوع األسايس واألول 

لتعديالت السلطة الترشيعية، حيث مثلت التعديالت التي تهم الجبايات سنة 2010 

حوايل 197 مادة من أصل 258 تعديال تقدمت بها غرفتي الربملان.

مجلس املستشارين مجلس النواب عدد التعــــديالت

90 168 عدد التعديالت املقدمة

9

63

5

14

134

20

امليادين املتعلقة بهذه التعديالت:
الجبايات
الجامرك 

أخرى

24 44 عدد التعديالت املقبولة

01

18

05

3

39

02

امليادين املتعلقة بالتعديالت املقبولة:

الجبايات

الجامرك 

أخرى

13 89
 التعديالت التي تم رفضها

عن طريق التصويت

05 13
 التعديالت التي كانت موضوع املادة 51

من الدستور

48 22 التعديالت التي تم سحبها

الترشيعية السلطتني  بني  للحوار  فرصة  املالية  قانون   يشكل 

قانون يتلقاها  التي  التعديالت  تظهره  ما  وهو   والتنفيذية، 

.املالية األصيل أثناء مروره بالقناة الترشيعية

الترشيعية  السلطة  تقدمت   ،2010 مالية  قانون  ومبناسبة 

)النواب واملستشارين( ب 258 تعديال، أغلب هذه  بغرفتيها 

املادة  وتهيمن  النواب،  مجلس  مصدرها  كان  التعديالت 

الرضيبية بشكل واضح عىل هذه التعديالت كام هو مبني يف 

الجدول تحته :



ملف 22

 التعديالت الصادرة عن مجلس النواب

مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة

• الرتخيص بتفويت البضائع املستوردة تحت نظام القبول 

املؤقت ألجل تحسني الصنع الفعال عىل حالتها.

تعريفة الرسوم الجمركية

• تطبيق رسم االسترياد األدىن بنسبة 2.5 % عىل العجول 

املصنفة بالبند التعريفي 0102.90 واملستوفية للرشوط 

واملعايري التدجينية املحددة بقرار لوزير الفالحة والصيد 

البحري ، وذلك خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير إىل 

31 ديسمرب 2010.

وتحدد رشوط إنجاز عمليات استرياد العجول يف دفرت للتحمالت .

الرضائب الداخلية عىل االستهالك :

• رفع قيمة الرضائب الداخلية عىل االستهالك عىل :

* املياه الغازية أو غري الغازية واملياه املعدنية ومياه املائدة 

وغريها ، املعطرة بإضافة نسبة أقل من 10% من عصري 

الفواكه الصالحة لألكل أو ما يعادلها من العصري املركز 

واملحتوية عىل سكر من 20 إىل 30 درهم للهيكتولرت.

ومياه  املعدنية  واملياه  الغازية  غري  أو  الغازية  املياه   *

املائدة وغريها ، املعطرة بإضافة 10% أو أكرث من عصري  

الفواكه الصالحة لألكل أو ما يعادلها من العصري املركز 

واملحتوية عىل سكر من 7 إىل 10 دراهم للهيكتولرت.

* الليمونادا املحرضة بنسبة أقل من 6% من عصري الليمون 

الحامض أو ما يعادلها من العصري املركز واملحتوية عىل 

سكر من 20 إىل 30 درهم للهيكتولرت.

* الليمونادا املحرضة بنسبة 6% أو أكرث من عصري الليمون 

الحامض أو ما يعادله من العصري املركز واملحتوية عىل 

سكر من 7 إىل 10 دراهم للهيكتولرت.

املدونة العامة للرضائب

•  اإلبقاء عىل اإلعفاءات املنصوص عليها حاليا بالنسبة للمنعشني 

العقاريني الذين ينجزون برامج بناء أحياء و إقامات و مباين 

جامعية و نسخها ابتداء من فاتح يناير 2011.

بالنسبة  حاليا  عليها  املنصوص  اإلعفاءات  عىل  اإلبقاء   •

للمنشآت املقامة باملنطقة الحرة مبيناء طنجة و نسخها 

ابتداء من فاتح يناير 2012 .

إطار  عليه مسبقا يف  املتفق  املعلوم  الربح  مبلغ  • خصم 

عقد املرابحة .

• تجميع عمليات البنوك واالئتامن.

التي  الرشكات  واألسهم يف  الحصص  تفويت  أن  توضيح   •

تدرج أسهمها ببورصة القيم خارج نطاق تطبيق واجبات 

التسجيل .

• استثناء  الهيئات املستفيدة من اإلعفاء الكيل الدائم من :

* تخفيض 100 % عىل عوائد األسهم وحصص املشاركة 

والدخول املامثلة ؛

* إعفاء زائد القيمة برسم تفويت القيم املنقولة.

ويدخل هذا االستثناء حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 

. 2010

اإلعفاء  لحذف  نظرا  بالجزاءات  املتعلق   II البند  نسخ   •

املتعلق برشكات االئتامن اإليجاري .

تقدير  بخصوص  نهائية  املحلية  اللجان  مقررات  اعتبار   •

عىل  بالرضيبة  املتعلقة  القضايا  يف  الصادرة  الرضيبة 

الدخل برسم األرباح العقارية وبواجبات التسجيل، إذا 

كان مبلغ الواجبات األصلية املرتتبة عليها يقل أو يساوي 

خمسني ألف )50.000( درهم. 

املخزون  عنارص  بتقييم  املتعلقة  املقتضيات  تطبيق   •

املحولة اختياريا إما عن طريق التقييم بالقيمة األصلية 

أو التقييم بثمن السوق عىل عمليات االنقسام للمالءمة 

مع عمليات االندماج.

• استدراك اإلغفال املتعلق باإلعفاء من واجبات التسجيل، 

هو  ما  مع  انسجاما  الرشكات،  انقسام  عمليات  برسم 

منصوص عليه حاليا بالنسبة لعمليات االندماج.

تدابري مختلفة :

التكافل  : صندوق  يسمى  للخزينة  إحداث حساب خصويص 

العائيل.
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التعديالت الصادرة عن مجلس املستشارين

تعريفة الرسوم الجمركية

تخفيض رسم االسترياد املطبق عىل الذرة من 17,5% إىل %10 

ابتداء من فاتح يناير 2010، ثم إىل 2,5% ابتداء من فاتح يناير 

.2011

املدونة العامة للرضائب

  تتميم املقتضيات املتعلقة بالتعديل الذي صادق عليه مجلس 

النواب وذلك :

• مبنح إمكانية خصم مبلغ الربح املعلوم املتفق عليه مسبقا 

يف إطار عقد املرابحة بالنسبة لكل مالك عىل الشياع حسب 

حصته، يف حالة اقتناء مساكن ذات ملكية مشاعة.

املذكور  املعلوم  الربح  مبلغ  خصم  بني  الجمع  عدم   •

)خصم   V  –  59 املادتني  يف  عليها  املنصوص  والخصوم 

القروض القتناء مسكن اجتامعي( و 65  أصل و فوائد 

-II ) خصم فوائد القروض عند تحديد الربح العقاري 

الخاضع للرضيبة(.

تحسني  مع  الرضيبة  فرض  نظام  اختيار  آجال  تغيري   •

الذي  التعديل  مع  املالءمة  أجل  من   44 املادة  صياغة 

لحق بأحكام املادة 82 واملتعلق بإلزامية اإلدالء باإلقرار 

مارس من كل سنة  فاتح  قبل  الدخل  السنوي ملجموع 

بالنسبة ألصحاب الدخول املهنية املحددة حسب نظام 

الربح الجزايف.

• تغيري اإلحالة )عىل مستوى املادة -II- 63 دال( من أجل 

املادة  بأحكام  لحق  الذي  للتعديل  تبعا  وذلك  املالءمة 

-I- °28 92 املتعلق بالسكن االجتامعي.

• إعفاء املعادن املستعملة من الرضيبة عىل القيمة املضافة، 

عىل غرار ما هو ساري به العمل بالدول األوروبية .

. Polymères إعفاء البوملريات •

• توسيع نطاق تطبيق املادة 105 لتشمل كذلك عمليات 

االنقسام، للمالءمة مع البند XV من املادة 247 املتعلق 

بالنظام املؤقت لتشجيع اندماج الرشكات و انقسامها.

تبعا   )17°-IV(  129 املادة  يف  الواردة  اإلحالة  تصحيح   •

لنسخ البند III من املادة 130 واملتعلق برشوط استفادة 

عقود اإليجار التموييل من واجبات التسجيل . 

• اإلعفاء من واجبات التسجيل بالنسبة لعقود إنشاء الرهن 

ضامنا ألداء الرضيبة عىل القيمة املضافة وكذا افتكاكه من 

لدن قابض إدارة الرضائب، عىل غرار ما هو معمول به 

بالنسبة للرهون املقدمة ضامنا ألداء واجبات التسجيل.

من   29 املادة  مع   II  -  137 املادة  مقتضيات  مالءمة   •

القانون  بتطبيق   2008 أكتوبر   28 يف  الصادر  املرسوم 

رقم 16.03 املتعلق بخطة العدالة وذلك بجعل واجبات 

التسجيل تؤدى :

* من طرف املتعاقدين بأنفسهم يف املدن التي تتوفر 

عىل مكاتب التسجيل ؛

* لدى العدل القابض أو املوظف التابع لوزارة العدل 

هذه  عىل  تتوفر  ال  التي  واملراكز  للمدن  بالنسبة 

املكاتب ؛

* أو بواسطة أحد العدلني املكلف من طرف املتعاقدين 

لهذا الغرض.

• تشجيع الرشكات عىل إدراج سنداتها بالبورصة بفتح رأس 

مالها أو الزيادة فيه و ذلك بتمديد أجل العمل باالمتيازات 

املمنوحة لهذه الرشكات إىل غاية 31 ديسمرب 2012.

أو  الذاتيني  األشخاص  أنشطة  تحويل  عمليات  تشجيع   •

نظام  الدخل حسب  للرضيبة عىل  الخاضعني  املعنويني 

الصافية  النتيجة  نظام  أو  الحقيقية  الصافية  النتيجة 

عىل  للرضيبة  خاضعة  معنوية  رشكات  إىل  املبسطة 

بتسهيل  وذللك  التمويلية،  قدراتهم  وتعزيز  الرشكات 

هذه العمليات وجعلها دون أثر جباىئ.

املتعلقة  املقتضيات  تطبيق  حيز  دخول  تاريخ  تأجيل   •

قانون  مبرشوع  املقرتحة  الرضيبية  باإلقرارات  باإلدالء 

إلعطاء   2011 يناير  فاتح  غاية  إىل   2010 لسنة  املالية 

فرصة للملزمني التخاذ التدابري الالزمة لإلدالء بإقراراتهم 

داخل اآلجال القانونية وحتى يتسنى أيضا لإلدارة القيام 

بحمالت إعالمية تحسيسية بهذا الخصوص.
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بناء السكن االجتامعي مبنح املنعشني  • تشجيع عمليات 

والرسوم  والواجبات  الرضائب  من  اإلعفاء  العقاريني 

التالية :

* الرضيبة عىل الرشكات أو الرضيبة عىل الدخل ؛

* واجبات التسجيل ؛

* الرسم الخاص املفروض عىل األسمنت ؛

* الرسوم املستحقة لفائدة الجامعات املحلية ؛

* رسوم التقييد يف سجالت املحافظة العقارية.

وفيام يخص املقتنني للسكن االجتامعي فيتم متتيعهم بإعانة 

عىل  للرضيبة  إرجاع  شكل  عىل  الدولة  طرف  من  مبارشة 

املخصص  االجتامعي  بالسكن  املتعلقة  املضافة  القيمة 

لسكناهم الرئيسية.

تدابري مختلفة

تعديل املادة 16 املكررة املتعلقة بإحداث الحساب الخصويص 

مالءمة  قصد  العائيل«  التكافل  »صندوق  املسمى  للخزينة 

مضمون هذه املادة مع مقتضيات القانون التنظيمي للاملية. 

املصدر: مديرية امليزانية

 ملزيد من التفاصيل حول قانون مالية 2010، والقوانني املالية السابقة، 

ميكنكم زيارة موقع الوزارة عىل األنرتنيت عىل العنوان التايل :

www.finances.gov.ma/arabe/loideFinances/loiFinances.htm
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امليزانية الفرعية لوزارة االقتصاد واملالية أمام لجنة 
املالية مبجلس النواب

يف إطار مناقشة امليزانيات الفرعية للوزارات أمام الغرفة األوىل للربملان ، قام السيد 

وزير االقتصاد واملالية صبيحة يوم الثالثاء 10 نونرب 2009، بعرض ميزانية الوزارة أمام 

لجنة املالية والتنمية االقتصادية. هذا املوعد شكل فرصة للسيد الوزير لعرض توجهات 

الوزارة والتعرف عىل مختلف األوراش التي تعمل عليها حاليا. 

تضمنت كلمة السيد الوزير بهذه املناسبة، أربعة محاور 

هي : 

• التوجهات العامة التي تحدد مسار عمل الوزارة )محور أول(  ؛

•  املعطيات املتعلقة باملوارد البرشية ) محور ثاين(  ؛

• معطيات التدبري الداخيل للوزارة ) محور ثالث(  ؛

 2010 إنجازها برسم ميزانية  املزمع  املشاريع  بأهم  • جرد 

) محور رابع(. 

تدخالت السادة املستشارين أعضاء اللجنة 

مع تسجيل السادة النواب للتقدم الذي تحققه وزارة االقتصاد 

واملالية وتنويههم بالجهود التي يبذلها أطر هذه الوزارة والتي 

يعكسها التطور املتواصل يف الوثائق املقدمة للربملانيني ، فقد 

التي مست  املالحظات  من  املستشارون جملة  السادة  أبدى 

مختلف تدخالت الوزارة . وحسب املجاالت، فقد تم تسجيل 

املالحظات التالية :

• يف مجال الحكامة

تطورا  تعرف  مل  التي  امليادين  يف  اإلجرائية  التدابري    -

ملموسا ؛

القطاعات  مختلف  ومواكبة  مساعدة  يف  الوزارة  دور   -

لهذه  املخصصة  الضخمة  االعتامدات  ظل  يف  الوزارية 

الوزارات يف إطار مخططاتها التنموية ؛

- ضعف تقييم بعض السياسات العمومية ) مثال املغادرة 

الطوعية(.

• يف مجال تدبري موارد الوزارة

  - عدم مالءمة ظروف العمل ببعض املصالح الخارجية للوزارة 

) االكتظاظ مثال( ؛

- حصيلة التكوين بالوزارة ؛

- عدم الشفافية الكافية يف مجال الرتشح ملناصب املسؤولية ؛

- التفاوت يف نظام التحفيزات بني املوظفني ومعايري توزيع 

العالوات ؛

 -  3 وجود  ظل  يف  االجتامعية  الخدمات  يف  التفاوت   -

الوزارة ومديرية  مؤسسات للعمل االجتامعي بكل من 

الجامرك والخزينة العامة للمملكة.

• يف مجال امليزانية 

- عدم وجود ربط بني األهداف واعتامدات امليزانية لحد 

اآلن ؛

- تأخر صدور القانون التنظيمي للاملية ؛
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عىل  الربملانيني  مساعدة  شأنها  من  التي  الوسائل  نقص   -

القيام بدورهم الرقايب.

• يف مجال الرضائب

- تسجيل خصاص يف مجال إعداد مفتيش الرضائب والذي 

قد يؤثر عىل جودة العمل ؛

- رضورة هيكلة الرضائب الثالث التي تشكل املورد الرئييس 

للدولة يف أفق استحقاق 2012 ؛

أنواع  بعض  بتحصيل  الرضائب  مديرية  تكلف  نتائج   -

الجبايات ؛

- رضورة إعادة النظر يف التدبري املشرتك بني وزارة املالية 

ووزارة الداخلية لحصة الجامعات املحلية من الرضيبة 

عىل القيمة املضافة.

• يف مجال املؤسسات العامة والخوصصة

- ماهية املراقبة املالية عىل املؤسسات العمومية ؛

- وجود ميزانية ملرفق دولة مسري بطريقة مستقلة خاص 

بالخوصصة رغم قلة عمليات الخوصصة ؛ 

- مدى الحامية التي يتمتع بها مراقبو املؤسسات العمومية.

• يف مجال تدبري أمالك الدولة

املشاريع  متابعة  رضورة  عىل  النواب  من  عدد  شدد   -

دعم  إطار  يف  الدولة  أرايض  تفويت  من  املستفيدة 

االستثامر من طرف مديرية األمالك املخزنية، متسائلني 

عىل حصيلة التفويتات لصالح برامج السكن والسياحة 

ومدى نجاعة وسائل متابعة هذه املشاريع ؛

- تسجيل صعوبة ولوج املستثمرين ألرايض الدولة ؛ 

- عدم مراعاة العقارات املكراة للجانب العمراين ؛

نسبة  و  الدولة  أمالك  حول  بإحصائيات  التوصل  عدم   -

العقار الذي تم تحفيظه ؛

مع  املساواة  قدم  عىل  »العمران«  مع  التعامل  رضورة   -

باقي الفاعلني الخواص يف مجال تعبئة العقار.

• يف مجال التقاعد

- مدى التقدم الحاصل يف إصالح صناديق التقاعد ؛

- توظيف أموال الصندوق املغريب للتقاعد.

• يف مجال التمويالت البديلة

- غياب الحديث عن هذه الصيغ التمويلية وقلة تكوين 

األطر يف هذا املجال وذلك رغم كونها ميكن أن تشكل 

رافدا مهام للتمويل. 

ردود  خالل  من  عنها  أجوبة  عرفت  النواب  السادة  تدخالت 

كل من مدير الشؤون اإلدارية والعامة ومدير األمالك املخزنية 

ومدير امليزانية ومدير املنشات العامة والخوصصة ونائب مدير 

التأمينات واالحتياط االجتامعي. 

رد السيد مدير الشؤون اإلدارية والعامة

يف رده، اعترب السيد مدير الشؤون اإلدارية والعامة أن تعامل 

وذلك  الواقعية  تطبعه  البرشية  املوارد  تقلص  مع  الوزارة 

تعويض  عرب  الكيفي  الصعيد  عىل  العامة  الخريطة  بهيكلة 

املناصب الصغرى للمتقاعدين بأطر عليا يتم توجيهها للمصالح 

الخارجية، وتخصيص 4% من الكتلة األجرية للتكوين باإلضافة 

الستعامل الوسائل الحديثة يف ميدان اإلعالم والتواصل.

 5000 من  أكرث  منه  يستفيد  إيجابية،  التكوين  حصيلة   -

موظف مبوارد داخلية ويف محاور أفقية تهم العديد من 

القطاعات الوزارية ؛

- رغم الجهود املبذولة يف ميدان العمل االجتامعي إال أن 

املنظومة الحالية قد استنفذت أغراضها وسيتم العمل يف 

القريب عىل خلق مؤسسة للعمل االجتامعي بالوزارة.

رد السيد مدير األمالك املخزنية

قدم فيه السيد املدير إحصائيات مدققة حول وضعية األمالك 

املفوتة،  األرايض  نسبة  املوجود،  العقاري  )الرصيد  املخزنية 

نسبة التحفيظ،، ......الخ(.

السيد املدير أوضح أن العقار املفوت يف إطار دعم االستثامر 

قابل للمراقبة عرب دفاتر التحمالت  وقابل لالسرتجاع.

رد السيد مدير امليزانية

متحور الرد حول أهمية إطار النفقات املتوسط املدى ومنهجيتها 

 9 حاليا  بها  )تعمل  األخرى  الوزارات  طرف  من  بها  والعمل 

وزارات و5 وزارات أخرى يف طور العمل بها(.

السيد املدير توقف طويال عند ورش القانون التنظيمي للاملية 

ومدى التقدم الحاصل فيه.
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رد السيد مدير املؤسسات العمومية والخوصصة 

املؤسسات  مديرية  تزاولها  التي  املراقبة  ملاهية  فيه  تطرق 

العمومية والخوصصة وتدبري مخاطر املحفظة املالية للصندوق 

املغريب للتقاعد.

رد السيد نائب مدير التأمينات واالحتياط االجتامعي 

التقاعد، حيث  الدراسة حول صناديق  تناول فيها مستجدات 

القادم  الصناديق الشهر  نتائج تشخيص وضعية هذه  ستقدم 

من طرف مكتب دراسات.

مقبلة  الوزارة  أن  فيها  أكد  الوزير  للسيد  الختامية  الكلمة 

األخرى،  القطاعات  ودعم  التسهيل  دور  جديدة،  أدوار  عىل 

وبخصوص القانون التنظيمي للاملية ، حدد السيد الوزير سنة 

2010 كتاريخ لفتح هذا الورش فيام أكد أن العمل جاري عىل 

الحد من اعتامد امليزانية عىل ثالثة أنواع من الرضائب والتوجه 

نحو منظومة لتوسيع الوعاء الرضيبي.

هيئة التحرير

موظفو وزارة املالية والخوصصة، تودون تتبع وضعيتكم اإلدارية،
موقع الوزارة عىل األنرتنيت مينحكم هذه الخدمة،

عىل العنوان التايل :

www.finances.gov.ma
Rubrique “Vous êtes ?”, sous rubrique “Fonctionnaires du MEF”
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قانون مالية 2010 : القراءة األوىل ملجلس النواب

جسد التصويت عىل ميزانية 2010، بالغرفة األوىل للربملان، يف إطار القراءة األوىل 

للمرشوع، املسافة بني مختلف الفرق الربملانية والحكومة، يف مجال السياسات العمومية 

وتدبري الشأن العام.

صادق مجلس النواب يوم الثالثاء 17 نونرب 2009 باألغلبية  عىل 

نائبا لصالح  بتصويت 58  املايل لسنة 2010،  القانون  مرشوع 

املرشوع مقابل معارضة 36 وامتناع 21 نائبا عن التصويت.

يف تفسري تصويت الفرق النيابية عىل املرشوع، قال متحدثون 

والتجمع  االشرتايك  واالتحاد  االستقالل   ( األغلبية  فرق  باسم 

إن  واالشرتاكية(،  والتقدم  الشعبية  والحركة  لألحرار  الوطني 

تصويتهم لصالح امليزانية جاء الندراجه يف إطار املسار اإلصالحي 

لبالدنا واستمراره يف تجهيز البالد وباملجهود الخاص الذي بدله يف 

املجال االجتامعي خاصة يف التعليم والصحة والجرأة التي تناول 

بها اإلصالح الجبايئ . هذه الفرق أشارت أن امليزانية تعد انعكاسا 

للمحاور الكربى التي تضمنتها برامج أحزاب األغلبية.

فريق األصالة واملعارصة )معارضة(، برر امتناعه عن التصويت 

بكون امليزانية تتأسس عىل فرضيات غري قابلة للتحقق )الرهان 

عىل موسم فالحي جيد، تحديد نسبة العجز يف 4% والتضخم 

النمو،  معدل  تحقيق  يف  ظرفية  لعوامل  واالرتهان   ....%2 يف 

وعدم مراعاتها لألزمة املالية العاملية، وعدم لجوءها إىل آليات 

قوية للتفاعل معها، كام أنها مل تقدم أجوبة عىل اإلشكاليات 

االجتامعية، ومل تطرح إصالحات شمولية للنظام الرضيبي.

موقف العدالة والتنمية الرافض ملرشوع امليزانية، أملته جملة 

من االعتبارات منها عجز الحكومة يف مختلف املجاالت وعدم 

أن  أكد  الفريق  هذا  الواقع.  ومسايرة  الصمود  عىل  قدرتها 

الحفاظ عىل التوازنات املالية ال يجب أن يستمر عىل حساب 

ذوي الدخل املحدود. هذا الفريق رأى هو اآلخر أن اإلجراءات 

األزمة  مواجهة  عىل  قادرة  غري  امليزانية  مرشوع  يف  الواردة 

املالية العاملية. 

الشق األول من امليزانية كان قد تم التصويت عليه يوم االثنني 

16 نونرب 2009 بأغلبية 67 صوتا متثل أحزاب األغلبية ومعارضة 

اليسار  عن  ونائب  والتنمية  العدالة  حزب  ميثلون  نائبا   39

واالتحاد  واملعارصة  األصالة  ميثلون   ،21 وامتناع  الدميقراطي  

الدستوري. كام صادق أعضاء لجنة املالية عىل امليزانية الفرعية 

لوزارة االقتصاد واملالية ب 11 صوتا مقابل 6 أصوات معارضة 

وامتناع 5 نواب.  

املايل،  القانون  هذا  منها  مر  التي  املختلفة  االستحقاقات  عرب 

اإلسرتاتيجية   االختيارات  عىل  واملالية  االقتصاد  وزير  دافع 

والخدمات  لالستثامر  جهويا  قطبا  منه  ستجعل  والتي  لبالدنا 

خالل  تحقيقها  تم  التي  الحصيلة  وعىل  التجارية  واملبادالت 

العرشية األخرية.

الرد  فعالية  أيضا عىل  املختلفة  ردوده  أكد يف  الوزير  السيد   

ارتكز  الذي  الرد  وهو  العاملية  املالية  األزمة  وجه  يف  املغريب 

ودعم  العمومي  االستثامر  عرب  الداخيل  الطلب  تشجيع  عىل 

النفيس  العامل  عىل  »حافظنا  الرد  هذا  بفضل  االستهالك. 

أن  عىل  شدد  الذي  الوزير  السيد  يضيف  الثقة«  وعامل 

الحكومة مل ترتاجع ورفعت من وترية اإلصالحات واستمرت يف 

دعم السياسات القطاعية.
هيئة التحرير
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التغطية الصحية التكميلية لفائدة موظفي وزارة 
االقتصاد واملالية

بعد وضع اللمسات األخرية عىل مالحقه وعىل مساطر تسيريه، أصبح بإمكان كافة 

تعويض  الحصول عىل  تأمني يخول  االستفادة من  واملالية  االقتصاد  موظفي وزارة 

تكمييل إجباري ومجاين.

أبرمته جمعية األعامل االجتامعية لوزارة  الذي  العقد  يشمل 

للتغطية  نظامني  السعادة«،  تأمينات   « مع  واملالية  االقتصاد 

التكميلية، األول إجباري ومجاين والثاين اختياري، ينخرط فيه 

والبالغ  السنوي  التأمني  واجب  أداء  تحملهم  مقابل  الراغبون 

1195 درهام.

كافة  استفادة   ، املجاين  اإلجباري  التغطية  نظام  ويضمن 

بنسبة  تكمييل  تعويض  من  واملالية  االقتصاد  وزارة  موظفي 

٪90 من الفارق املتبقي من املبلغ اإلجاميل لورقة املرض بعد 

خصم التعويض املحصل عليه من الصندوق الوطني ملنظامت 

االحتياط االجتامعي ) ص.و.م.ا.ج(، يف حدود سقف 250000 

درهام سنويا و100% يف حالة ما إذا تم تجاوزه.

أ- نطــاق التغطيــة

أو  التكمييل  التعويض  العريضة  النظام يف خطوطه  يهم هذا 

التحمل املبارش يف حدود 150% من التعريفة املرجعية الوطنية 

يف حاالت األمراض املزمنة واألمراض املزمنة املكلفة )13 صنفا( 

هي أمراض القلب والرشايني )07 أنواع من املرض( – أمراض 

الغدد والسكري )نوعان(- القصور الكلوي ) 4 أنواع(- أمراض 

الكبد  أمراض   – أنواع(   5( الدم  أمراض  أنواع(-   5( الدماغ 

املزمنة املتطورة )نوعان(- أمراض جهاز املناعة )نوع واحد(- 

أنواع(-  املفاصل)3  أمراض   – )نوعان(  التنفسية  األمراض 

األمراض النفسية )3 أنواع( – أمراض املعدة )نوعان(- األورام 

)نوعان(، عمليات زرع  العيون  أمراض  )نوع واحد(-  الخبيثة 

الكيل والكبد والقلب وشبكة العني والنخاع الشويك وزرع جهاز 

البرصيات  إىل عالجات  باإلضافة  القلب، وذلك  نبضات  ضبط 

وصور السكانري والرتويض الطبي وعمليات الوالدة والتجهيزات 

السمعية واالستشفاء ما مل يتم التقدم بطلب التحمل.

ب- املستفيــدون

إىل  النشيطني  واملالية  االقتصاد  وزارة  وموظفات  موظفي  كل 

حدود سن 60 سنة وأزواجهم وأبناؤهم يف سن أقل من 21 

سنة  أو 26 سنة يف حالة متابعتهم لدراستهم واألبناء من ذوي 

االحتياجات الخاصة مدى الحياة.

ج- مسطــرة االستفادة

• وثائق االنخراط 

لالستفادة من التغطية الصحية التكميلية، يتعني عىل مجموع 

موظفي الوزارة، اإلدالء بالوثائق التالية : 

* تعبئة مطبوع خاص باالنخراط واملوجود عىل بوابة أنرتانت 

الوزارة ؛

* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة باملوظف ؛

* منوذج شيك ملغي ؛

* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالزوجة ؛
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* عقود ازدياد األبناء ؛

* شهادة التمدرس بالنسبة لألبناء الذين يتجاوز سنهم 21 سنة ؛

* شهادة طبية بالنسبة لألبناء من ذوي االحتياجات الخاصة.

ويف حالة حصول أي تغيري يف الحالة العائلية للموظف )زواج- 

والدة(، يتعني عىل موظفي الوزارة املستفيدين من هذا املنتوج، 

تعبئة مطبوع انخراط تعدييل مرفق بالوثائق املثبتة.

 • مسطرة إيداع ملفات املرض

عليهم  يتعني  للوزارة،  املركزية  باملصالح  للعاملني  بالنسبة 

إىل  منها،  ونسخ  بهم  الخاصة  املرض  ملفات  بأصول  التقدم 

الصحية  التغطية  مبصلحة  املتواجد   » أفام   « الوسيط  ممثل 

واالجتامعية بالقسم اإلداري التابع للجمعية، والذي سيتكلف 

باإلشهاد عىل مطابقة النسخ لألصول وتسليم وصل بإيداعها.

فيتعني  للوزارة،  الخارجية  باملصالح  للعاملني  بالنسبة  أما 

عليهم التقدم بأصول ملفات املرض الخاصة بهم ونسخ منها، 

إىل أقرب وكيل لتأمينات » السعادة «.

• مسطرة إيداع طلبات التحمل

تختلف حسب استعجالية العملية الجراحية.

بالنسبة للحاالت املستعجلة والتي يقرر الطبيب املعالج متابعة 

تقرير رسي،  أو  أو صور طبية  تحليل  بناء عىل  مريضه  حالة 

فيتعني عىل املعني باألمر أو من يقوم مقامه إيداع الطلب أو 

بعثه عرب الفاكس لدى نفس الوكالء املحددين إليداع ملفات 

املرض »أفام« و »السعادة« يف اليوم املوايل لتاريخ الحصول عىل 

االحتياط  ملنظامت  الوطني  الصندوق  لدن  من  التحمل  قرار 

االجتامعي.

إيداع  باألمر  املعني  عىل  يتعني  املربمجة،  للحاالت  بالنسبة 

يف  آنفا  املحددين  الوكالء  لدى  الفاكس  عرب  بعثه  أو  الطلب 

التحمل  الحصول عىل قرار  لتاريخ  املوالية  أيام  غضون ثالثة  

من لدن الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي.

ويتعني إرفاق طلب التحمل ونسخته بالوثائق التالية : 

• البيان التقديري للتكاليف معد من طرف املصحة ) Devis( ؛

• التقرير الرسي للطبيب املعالج يتضمن وجوبا طبيعة املرض 

والعالجات الرضورية ؛

الوطني  الصندوق  عن  الصادر  التحمل  قرار  من  نسخة   •

ملنظامت االحتياط االجتامعي ؛

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

جمعية  مذكرة  عىل  االطالع  يرجى  املعلومات،  من  للمزيد 

األعامل االجتامعية رقم 01213 عىل موقع أنرتانت الوزارة.

جمعية األعمال اإلجتماعية / هيئة التحرير


