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ملف 4

ظلت التنمية الجهوية يف قلب السياسات العمومية يف املغرب منذ بداية السبعينيات وتحديدا مع اول تقطيع 

بالتنظيم  املتعلق   47-96 رقم  قانون  جاء  ثم  اقتصادية  جهات  لسبع  امليالد  اعطى  والذي   1971 لسنة  جهوي 

الجهوي، الذي يحدد صالحيات املجالس الجهوية واملوارد املالية للجهات وما استتبع ذلك من تقطيع جهوي قسم 

اململكة لستة عرش جهة ( مرسوم رقم 246-97-2 بتاريخ 12 ربيع الثاين 1418 املوافق ل 17 غشت 1997).

وشكل تنصيب اللجنة االستشارية حول الجهوية يف يناير 2010 و إصدار تقريرها  يف مارس 2011 تحوال تاريخيا 

يف هذا املسلسل ، حيث يقرتح التقرير إرساء جهوية بنفس دميقراطي ، عرب تعزيز صالحيات املجالس الجهوية 

ومنحها االمكانيات املالية الالزمة وإعادة النظر يف التقسيم الجهوي  وخلق صندوق للتأهيل االجتامعي وآخر 

للتضامن الجهوي.

هذه التوصيات وأخرى من شأنها خلق جهات قوية وقامئة الذات تتوفر عىل العنارص الرضورية لنموها. و يف 

انتظار صدور القانون التنظيمي حول الجهة  والذي  تم تقديم مرشوع قانون تنظيمي بشأنه إىل الربملان يف يوليوز 

من سنة 2014 ، فإن املالحظ هو التفاوت يف النمو املوجود  بني جهة وأخرى ، وهو ما تشهد عليه الفوارق يف 

املؤرشات الجهوية سواء تعلق األمر بالناتج الداخيل الخام  والدخل  حسب النسمة وإحداث فرص الشغل. وعىل 

سبيل املثال، فقد شهدت الفرتة بني 1998-2012، استحواذ 4 جهات عىل حوايل %48.6  من الناتج الداخيل الخام 

كام يتعدى هذا الناتج املتوسط الوطني يف 7 جهات من بني 16 جهة حاليا. وتظل مساهمة الجهات يف خلق الرثوة 

الوطنية متفاوتة رغم الجهود التي تبذلها السلطات العمومية.

يف إطار مواكبتها لهذا املرشوع الجهوي وهذه السياسة الرتابية الطموحة ، فقد ارتأت هيئة تحرير املالية ومعها 

لجنة املنشورات بالوزارة تناول هذا املوضوع من زوايا متعددة : زاوية االستثامر العمومي من خالل تكافؤ الفرص 

وإقرار العدالة املجالية ، زاوية مساهمة املؤسسات العمومية يف تعزيز التنمية الجهوية ، زاوية تشجيع النمو 

ببعض الجهات من خالل إقرار سياسة جبائية محفزة ببعض املناطق. وبالنظر لألهمية التي يحتلها توفري العقار 

يف الدفع بهذا املسلسل فقد تم إفراد هذا الجانب مبقال حول الرؤية االسرتاتيجية املنظمة له.

ويف النهاية والستكامل الرؤية ، فقد تم إغناء امللف مبقال عبارة عن قراءة يف مساهمة الجهات يف منو االقتصاد 

الوطني بأدوات مفاهيمية متطورة.  
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تعزيز التقائية تدخالت مختلف الفاعلني عىل الصعيدين الجهوي واملحيل  و اعتامد البعد 
الجهوي للميزانية العامة للدولة وتوزيع االستثامر العمومي وفق رؤية توازن بني تأهيل 
للرؤية  أفكار/دعائم  كلها  تشكل  اإلنتاجية،  القطاعات  تطوير  ومواصلة  الوطني  الرتاب 

الحكومية التي تحكم االستثامر العمومي عىل الصعيد الجهوي.

عملت الحكومة منذ تنصيبها عىل اعتامد املقاربة املجالية يف 

عىل  الكربى  الهيكلية  واألوراش  االستثامرية  املشاريع  توزيع 

العدالة  الفرص وإقرار  الوطني مبا يضمن مبدأ تكافؤ  الصعيد 

املجالية، وذلك من خالل اتخاذ مجموعة من التدابري واإلجراءات 

منها عىل الخصوص:

• توزيع االستثامر العمومي وفق مقاربة ترابية تنبني عىل تعزيز 

الجهوي  الصعيدين  الفاعلني عىل  تدخالت مختلف  التقائية 

البرشية  التنمية  يف  الجهات  كافة  انخراط  وضامن  واملحيل، 

واالقتصادية واالجتامعية املتوازنة واملتضامنة واملستدامة؛

• اعتامد البعد الجهوي للميزانية العامة للدولة بشكل يضمن 

وذلك  القطاعية،  واالسرتاتيجيات  للربامج  املجايل  التوطني 

استجابة لحاجيات الجهات ويف إطار تأهيلها بغرض تحقيق 

منو متوازن عىل مستوى مجموع الرتاب الوطني؛

• توزيع االستثامر العمومي وفق رؤية توازن بني تأهيل الرتاب 

الخدمات  وتوفري  التحتية  البنية  تطوير  خالل  من  الوطني، 

األساسية للسكان، ومواصلة تطوير القطاعات االنتاجية ذات 

التصدير  عىل  بالخصوص  والقادرة  العالية  املضافة  القيمة 

وخلق فرص الشغل.

إطار  يف  التوجه  نفس  تعزيز   2015 سنة  خالل  سيتم  هكذا، 

العمل  عرب  من جهة،  وذلك   املتقدمة،  الجهوية  ورش  تفعيل 

الترشيعية،  املؤسسة  رأسهم  وعىل  الفاعلني،  كل  مع  بتعاون 

عىل إخراج القانون التنظيمي الجديد للجهة وباقي الجامعات 

مبا  اإلداري  الالمتركز  تفعيل  عرب  أخرى  جهة  ومن  الرتابية 

الرتابية  والجامعات  الدولة  تدخالت  والتقائية  انسجام  يضمن 

القدرات  الرفع من  واملحيل، من خالل  الجهوي  املستوى  عىل 

تنزيل مقتضيات  لإلدارة، وكذا  الالممركزة  للمصالح  التنظيمية 

القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية مبا يضمن :

• تفعيل البعد الجهوي ملختلف الربامج االستثامرية عىل مستوى 
امليزانيات القطاعية ؛ 

التعاقد  آليات  النتائج وتفعيل  املرتكزة عىل  الربمجة  • تعميم 
والرشاكة مع الفاعلني املحليني. 

العمومية  االستثامرات  حجم  من  الرفع  تم  السياق،  نفس  يف 
برسم سنة 2015 لتصل إىل 189 مليار درهم، مقابل 186,64 
مليار درهم خالل سنة 2014، أي بزيادة بلغت 2,4 مليار درهم 
هذه  توجيه  عىل  الحكومة  حرصت  وقد   .1,3% قدره  ما  أو 
وترسيع  التحتية  البنيات  تحديث  مواصلة  نحو  االستثامرات 
عىل  تقوم  التي  املقاربة  نفس  وفق  القطاعية  االسرتاتيجيات 
مواصلة تفعيل ودعم التقائية الربامج واالسرتاتيجيات القطاعية 

و اعتامد توزيع مجايل متوازن بني جهات اململكة.

الربامج  التقائية  ودعم  تفعيل  مواصلة 
واالسرتاتيجيات القطاعية

الدعوة  جددت  التي  السامية  امللكية  التعليامت  مع  متاشيا 
االسرتاتيجيات  مختلف  بني  التكامل  رشوط  لتوفري  للحكومة 
لتحقيق  والتقويم  واملتابعة  اليقظة  آليات  واعتامد  القطاعية، 
التناسق فيام بينها وقياس نجاعتها وتحسني توظيف االعتامدات 
السياسات  التقائية  مسألة  الحكومة  جعلت  لها،  املرصودة 
اتخادها  املزمع  اإلجراءات  أهم  ضمن  وتقييمها  العمومية 

لتكريس قواعد الحكامة الجيدة يف تدبري الشأن العام. 

تم  األفقي،  وطابعه  التدبري  هذا  تعقيدات  إىل  وبالنظر  هذا 
عملية  إطالق  حول  تتمحور  لتفعيله  تشاركية  مقاربة  اعتامد 
وذلك  والفاعلني،  الرشكاء  مختلف  بني  والتشاور  للحوار  كربى 
من خالل تنظيم املناظرة الوطنية حول التقائية االسرتاتيجيات 

والربامج القطاعية خالل سنة 2013.

وقد مكن هذا النهج من تدارس االسرتاتيجيات والربامج القطاعية 

قيد التنفيذ واستنباط تقاطعها وكذا مجاالت التقائيتها، ال سيام 
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العوائق واالختالالت التي تعرقل أو تحد من تكاملها. كام مكنت 
هذه املقاربة من بلورة رؤية اسرتاتيجية كاملة لتحسني التقائية 
العمل العمومي و تكامله وفعاليته تقوم عىل مستويني للتدخل:

• مستوى شامل يخص وضع أسس الحكامة الجيدة للسياسات 
العمومية؛

• مستوى ذو بعد موضوعايت يتعلق باإلجراءات والتدابري الخاصة 
يف  التالحم  وتطور  التدخالت  تناسق  تحسن  أن  ميكن  التي 
املجاالت األفقية وذات األولوية والتي تتطلب تدخال مشرتكا 

بني مختلف القطاعات أو الفاعلني.

مواصلة اعتامد توزيع مجايل متوازن بني جهات 
اململكة

النائية  باملناطق  بالغا  اهتامما  الحكومة  تويل  الصدد،  هذا  يف 
متعدد  وطني  اقتصاد  بناء  يعترب  حيث  منها،  الجبلية  خاصة 
الروافد القطاعية والجهوية إحدى الركائز األساسية التي يقوم 

عليها برنامجها الحكومي. 

وللتذكري، فمنذ سنة 2006، ويف إطار تحسني مقروئية املعطيات 
امليزانية  تبويبات  هيكلة  إعادة  عىل  العمل  تم  امليزانياتية، 
نفقات  مستوى  عىل  الجهوي  البعد  بإدراج  للدولة  العامة 
يف  الجهوي  البعد  إعامل  بهدف  وذلك  والتسيري،  االستثامر 
برمجة مجمل االعتامدات املالية املفتوحة برسم قانون املالية، 
مبا يتيح إبراز املجهود املايل الذي تخصصه الدولة لكل جهة من 
جهات اململكة. وقد نص تفعيل هذا البعد الجهوي عىل استثناء 
بعض النفقات ذات الطابع العام كتلك التي تخص فصول إدارة 
الدفاع الوطني والتحمالت املشرتكة وكذا االعتامدات التي تهم 
الدراسات واألبحاث ذات البعد الوطني. وبغض النظر عن هذا 
املندرجة يف  التسيري  االستثامر وكذا  نفقات  فإن كل  االستثناء، 

إطار امليزانية العامة للدولة تكون قابلة للتوزيع جهويا.

الدولة  طرف  من  املبذول  االستثامري  للمجهود  وكنموذج 
خالل سنة 2015 عىل صعيد جهات اململكة، مبا فيها تلك التي 
الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل  نستعرض  النائية،  املناطق  تضم 
ـ  تادلــة  منها جهة  تستفيد  التي  العمومية  االستثامرات  أهم 
أزيالل وكذا جهات الجنوب (وادي الذهب ـ لكويرة و العيون– 
مختلف  يف  السامرة)  ـ  كلميم  و  الحمراء  الساقية  بوجدور– 

امليادين االجتامعية واالقتصادية . 

جهة تادلــة ـ أزيالل
لفائدة  الوطنية: تخصيص مبلغ 110,18 مليون درهم  الرتبية 
األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين من أجل إمتام بناء وتجهيز 

االستعجايل  الربنامج  إطار  يف  مندرجة  تعليمية  مؤسسة   27
والربنامج املتوسط املدى.

كلية  إحداث  األطر:  وتكوين  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
واملدرسة  درهم  ماليني   10 مببلغ  مالل  ببني  والصيدلة  الطب 
ببني مالل مببلغ 10 ماليني درهم وتوسيع  للتكنولوجيا  العليا 
السلطان موالي سليامن  لجامعة  التابعة  الجامعية  املؤسسات 
مبعدات  وتجهيزها  درهم  مليون   12,651 بكلفة  مالل  ببني 

علمية وتقنية مببلغ 1,382 مليون درهم.

األولية  الصحية  الرعاية  وخدمات  إجراءات  إنجاز  الصحة: 
املؤسسات  مهام  (دعم  واالستشفائية  االستشفائية  قبل  وما 
التحتية  البنية  مليون درهم وتعزيز  االستشفائية) مببلغ 1,15 

الصحية واملمتلكات بكلفة 33,46 مليون درهم. 

قطاع الشباب: إصالح وترميم بعض مؤسسات الشباب والطفولة 
والشؤون النسوية بكلفة تبلغ 1,4 مليون درهم.

يناهز 83 مليون  إنجاز مشاريع بغالف مايل إجاميل  الرياضة: 
درهم تهم استكامل بناء 8 قاعات مغطاة وكذا استكامل بناء 

ملعب ريايض.

الفالحة: انهاء بناء قطب جودة التغذية بالقطب الفالحي لتادلة 
أزيالل وتقديم دعم بقيمة 6,15 مليون درهم لفائدة الغرف 
الفالحية وتنمية الفالحة التضامنية بكلفة 53,87 مليون درهم، 
وتشجيع التكوين املهني والتعليم التقني الفالحي بكلفة 6,70 
الجبال  ملناطق  القروية  التنمية  برنامج  ودعم  درهم،  مليون 
بكلفة  الفالحي  القطب  تهيئة  مببلغ 2,85 مليون درهم، وكذا 
واملتوسط  الصغري  الري  مناطق  واستصالح  درهم  مليون   25
مليون  بكلفة  املراعي  وتحسني  وتهيئة  درهم  ماليني   5 مببلغ 
الجهوية  املكاتب  مبناطق  الفالحية  املجاالت  وتهيئة  درهم 

بقيمة 162,75 مليون درهم.

سنة  درهم خالل  ماليني   9 بكلفة  بناء سد صغري  املاء:  قطاع 
.2015

بدمنات  التقليديني  للصناع  قرية  إحداث  التقليدية:  الصناعة 
وكذا  درهم  مليون   5,4 مببلغ  وببزو  درهم  مليون   2,9 بكلفة 
 6 بكلفة  مالل  ببني  التقليدية  الصناعة  مجمع  تهيئة  إعادة 

ماليني درهم.

التجهيز والنقل: تشييد املطار الجديد لبني مالل عىل مساحة 
1.500 مرت مربع وبطاقة استيعابية تقدر ب 150.000 مسافرا 
التنموي الذي تم تدشينه يف  يف السنة. ويهدف هذا املرشوع 
سنة 2014، إىل متكني الجهة من مطار يتيح لها تطوير حركة 
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النقل الجوي الدويل مع البلدان األوروبية التي يفد منها السياح، 

وتلك التي تستقر بها أعداد كبرية من املغاربة املقيمني بالخارج 
من أبناء هذه الجهة. كام سيتم تخصيص مبلغ 33 مليون درهم 

لربنامج الطرق.

ملرشوع  إضايف  التزام  تخصيص  االسالمية:  والشؤون  األوقاف 
مببلغ  مسجد  وبناء  درهم  مليون   0,35 بكلفة  مسجدين  بناء 
مليون   0,20 مببلغ  مسجد  لبناء  دراسة  وإنجاز  درهم  مليوين 
درهم، باإلضافة إىل تجهيز مجموعة من املساجد بكلفة 2,80 

مليون درهم وتوسعة مسجد بقيمة 2,80 مليون درهم.

جهات الجنوب
الرتبية الوطنية: يقدر الغالف املايل االستثامري املخصص لهذه 
الجهات بنحو 104  مليون درهم وذلك بغية إمتام بناء وتجهيز 
4 مؤسسات تعليمية بجهة وادي الذهبـ  لكويرة و11 مؤسسة 
بجهة العيون– بوجدور– الساقية الحمراء و13 مؤسسة تعليمية 
الربنامج االستعجايل  السامرة، مندرجة يف إطار  ـ  بجهة كلميم 

والربنامج املتوسط املدى.

التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر: إنشاء املدرسة 
الرشعية  العلوم  كلية  و  بالداخلة  والتسيري  للتجارة  الوطنية 

بالسامرة بغالف مايل يقدر ب 20 مليون درهم.

ودعم  واملمتلكات  الصحية  التحتية  البنية  تعزيز  الصحة: 
إجراءات وخدمات الرعاية الصحية األولية وما قبل االستشفائية 
االستشفائية)، من خالل  املؤسسات  واالستشفائية (دعم مهام 
تخصيص مبلغ مايل قدره 5,35 مليون درهم بجهة وادي الذهب 
ـ لكويرة و13,33 مليون درهم بجهة العيون– بوجدور– الساقية 

الحمراء و11,61 مليون درهم بجهة كلميم ـ السامرة.

الالئق  غري  السكن  عىل  القضاء  برنامج  مواصلة   : اإلسكان 
يقدر  مايل  غالف  برصد  الجنوبية  باألقاليم  الحرضي  والتأهيل 
ب 60 مليون درهم لجهة وادي الذهب ـ لكويرة و 93 مليون 
درهم بجهة العيون– بوجدور– الساقية الحمراء و90,5 مليون 

درهم بجهة كلميم ـ السامرة. 

قطاع الشباب: تأهيل وتعزيز البنية التحتية ملؤسسات الشباب 
والطفولة بجهة وادي الذهبـ  لكويرة بكلفة تبلغ مليوين درهم 
و بناء مركز للتخييم بطرفاية وتأهيل املؤسسات النسوية بجهة 
مليون   2,6 تبلغ  بكلفة  الحمراء  الساقية  بوجدور–  العيون– 
درهم. وكذا تفعيل االتفاقية املربمة مع جهة كلميم ـ السامرة 
والخاصة بإعادة هيكلة مركز التكوين والتخييم بالوطية بكلفة 

تبلغ 3,3 مليون درهم.

ـ لكويرة بغالف  الرياضة: إنجاز مشاريع بجهة وادي الذهب 

بناء  باستكامل  تتعلق  درهم  مليون   24 يناهز  إجاميل  مايل 

مسبح مغطى واستكامل تأهيل ملعب املسرية وملعب املركب 

الريايض وإحداث املدرسة الوطنية لأللعاب املائية، وكذا إنجاز 

مشاريع بجهة العيون– بوجدور– الساقية الحمراء بغالف مايل 

إجاميل يناهز 24 مليون درهم تهم استكامل بناء وتجهيز قاعتني 

مغطاتني وتأهيل ملعبني لكرة القدم وإحداث 4 مالعب للقرب، 

باإلضافة إىل إنجاز مشاريع بجهة كلميم ـ السامرة بغالف مايل 

إجاميل يتجاوز 14 مليون درهم تخص استكامل تأهيل بنيات 

تحتية رياضية باملؤسسات التعليمية وامللعب البلدي واستكامل 

وإحداث  للقرب  رياضية  سوسيو  مركبات  و5  مسابح   4 بناء 

مركب ريايض واستكامل بناء وتجهيز قاعتني مغطاتني.

الفالحة:

• جهة وادي الذهب ـ لكويرة :

وتنمية  الفالحية،  الغرف  لفائدة  درهم  مليون   3,5 مبلغ  دفع 

الفالحة التضامنية بكلفة تقدر ب 11,8 مليون درهم واستصالح 

درهم  مليون   10 تبلغ  بكلفة  واملتوسط  الصغري  الري  مناطق 

درهم  مليون   4,7 ب  تقدر  بكلفة  املراعي  وتحسني  تهيئة  و 

والتكوين املهني والتعليم التقني الفالحي بكلفة تقدر ب 2,3 

مليون درهم.

• جهة العيون– بوجدور– الساقية الحمراء:

وتنمية  الفالحية  الغرف  لفائدة  درهم  مليون   8,1 مبلغ  دفع 

درهم  مليون   22,6 ب  تقدر  بكلفة  التضامنية  الفالحة 

واستصالح مناطق الري الصغري واملتوسط بكلفة تبلغ 5 مليون 

درهم و تهيئة وتحسني املراعي بكلفة تقدر ب 2 مليون درهم 

والتكوين املهني والتعليم التقني الفالحي بكلفة تقدر ب 2,2 

مليون درهم.

• جهة كلميم ـ السامرة :

الرتحال عىل  املراعي وتنظيم  لتهيئة  الجهوي  الربنامج  مواصلة 

مستوى جهة كلميم السامرة ودفع مبلغ 8 مليون درهم لفائدة 

تقدر ب  بكلفة  التضامنية  الفالحة  تنمية  و  الفالحية،  الغرف 

39,3 مليون درهم و استصالح مناطق الري الصغري واملتوسط 

بكلفة تبلغ 9,1 مليون درهم و تهيئة وتحسني املراعي بكلفة 

التقني  والتعليم  املهني  التكوين  و  درهم  مليون   5 ب  تقدر 

الفالحي بكلفة تقدر ب 1,3 مليون درهم.
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الربنامج  إنجاز  بالداخلة وكذا  الديزل  إنجاز وحدات  الكهرباء: 
الريحية  ببوجدور (100 ميغاواط) والربنامج  للطاقة  املندمج 

املندمج للطاقة الريحية  بتسكراد بطرفاية (300 ميغاواط).

بكلفة  البحري  الصيد  مندوبيات  وتجهيز  بناء  البحري:  الصيد 
وبكلفة  لكويرة  ـ  الذهب  وادي  بجهة  درهم  ألف   100 تبلغ 
بوجدور–  العيون–  بجهة  درهم  مليون   1,01 تبلغ  إجاملية 
الساقية الحمراء، وكذا برنامج تفعيل استغالل قرى الصيادين 
الصيد  مندوبيات  وتجهيز  وبناء  للمملكة  الجنوبية  باملنطقة 

البحري بكلفة تبلغ 350 ألف درهم. 

بناء ميناء جديد للصيد باملهرييز  بدء أشغال  التجهيز والنقل: 
(300 كلم جنوب الداخلة) وذلك من أجل توفري حوض محمي 
ميكن السكان املحليني من الصيد التقليدي واستمرار األشغال يف 

ميناء طرفاية وكذا انطالق استغالل محطة مطار كلميم بسعة 
700.000 راكب.

عيش  ظروف  عىل  االستثامرات  وقع  تعزيز 
املواطنات واملواطنني

يف إطار تطبيق االسرتاتيجيات القطاعية الكربى، حظيت جهات 
املشاريع  مختلف  إلنجاز  مهم  مايل  ودعم  بتمويالت  اململكة 
املربمجة عىل الصعيد املحيل، وذلك بغية تحقيق منو اقتصادي 
واجتامعي متوازن ومنسجم ملجموع الرتاب الوطني. هكذا، تم 
تخصيص ما مجموعه 125,35 مليار درهم كمجهود استثامري 
عمومي، برسم امليزانية العامة وميزانيات املؤسسات واملقاوالت 
العمومية لسنة 2015، تستفيد منه جميع جهات اململكة كام 

هو موضح يف الجدول أدناه، نسبة إىل عدد السكان.

الجهة

معدل االستثامر عدد السكاناملجموعاملؤسسات واملقاوالت العموميةامليزانية العامة
بالنسبة للفرد 
(بالدرهم للفرد) %مليون درهم

مليون 

درهم
%نسبة%مليون درهم%

942 11%0008,25 599 2%03724,76 31%18426,26 30%8528,20الرباط-سال - زمور-زعري

632 8%0005,41 705 1%71811,74 14%51412,63 14%2041,96الشاوية ورديغة

579 8%0000,95 299%5652,05 2%3772,07 2%1881,81العيون - بوجدور - الساقية الحمراء

788 6%0006,49 046 2%88811,08 13%70211,05 12%18711,41 1دكالة-عبدة

550 5%0000,46 145%8050,64%6820,59%1231,18وادي الذهب - لكويرة

249 4%00012,01 786 3%08612,83 16%73113,68 15%3553,41الدار البيضاء الكربى

676 3%0008,47 668 2%8087,82 9%2167,15 8%59115,30 1طنجة-تطوان

493 3%0001,59 502%7531,40 1%5251,33 1%2282,19كلميم السامرة

034 3%0006,29 983 1%0164,80 6%3474,65 5%6696,43الرشق

434 2%0005,34 682 1%0933,27 4%3662,93 3%7287,00فاس بوملان

288 2%00010,32 252 3%4405,94 7%4225,59 6%0189,79 1مراكش-تانسيفت

844 1%0004,72 488 1%7442,19 2%3152,01 2%4294,12تادلة - أزيالل

763 1%0007,06 226 2%9253,13 3%4392,99 3%4874,68مكناس تافياللت

760 1%00010,59 337 3%8724,68 5%1054,44 5%7677,38سوس ماسة درعة

493 1%0006,19 952 1%9152,33 2%2271,94 2%6886,62الغرب - الرشاردة - بني حسن

914%0005,85 844 1%6861,34 1%8000,70%8868,52تازة-الحسيمة-تاونات

978 3%000100 514 31%352100 125%952100 114%400100 10املجموع

التوزيع الجهوي لالستثامر العمومي برسم سنة 2015
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املصدر: مديرية امليزانية

مستوى  عىل  الربامج  هذه  تنفيد  ولترسيع  أخرى،  جهة  من 
حكامة  تحسني  إطار  ويف  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات 
من  مجموعة  الحكومة  تبنت  العمومية،  املحفظة  ومردودية 

التدابري تهم عىل الخصوص:

• تشجيع العالقات التعاقدية بني الدولة واملؤسسات واملقاوالت 
العمومية نظرا ملساهمتها يف الرفع من قدرات التدبري لدى 
املسريين وتحسني فعالية املؤسسة، وذلك عرب تقييم اإلنجازات 
املتعاقد بشأنها. هكذا فقد سجلت السنوات األخرية ترسيع 
الدولة واملقاوالت  العقود الجديدة بني  إبرام  وترية عمليات 
العمومية كمجموعة رشكة الخطوط الجوية امللكية املغربية 
واملكتب  مبراكش  والكهرباء  املاء  لتوزيع  املستقلة  والوكالة 

الوطني للسكك الحديدية... 

• إصالح منظومة الحكامة واملراقبة املالية للدولة عىل املؤسسات 
واملقاوالت العمومية؛

خالل  من  األداء  نجاعة  عىل  املرتكز  التدبري  آليات  تعميم   •
الربمجة  الربامج،  أساس  عىل  االستثامر  ميزانيات  هيكلة 

امليزناتية املتعددة السنوات...

لعدد  اإليجابية  االنعكاسات  أن  إىل  اإلشارة  األخري، وجب  ويف 
من املشاريع العمومية، خاصة منها املشاريع الكربى يف مجال 
البنيات التحتية كالسدود واملطارات واملوانئ والطرق السيارة 
واملناطق اللوجيستيكية... املنفذة عىل املستوى الجهوي، باتت 
عىل  بإشعاع  تتمتع  أصبحت  إذ  متوقعها  نطاق  بكثري  تتعدى 

املستوى الوطني واإلقليمي.
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مساهمة املؤسسات واملقاوالت العمومية يف التنمية الجهوية  
وتنافسية املجاالت

تساهم املؤسسات واملقاوالت العمومية يف تعزيز التنمية الجهوية، و ذلك من خالل انجاز 
املشاريع الكربى و االستثامرات العمومية و تنفيذ السياسات العمومية يف كل جهات اململكة.

تحقيق  يف  مهام  دورا  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  تلعب 

االستثامرات  من  مهم  جزء  إنجاز  طريق  عن  الجهوية  التنمية 

العمومية واملساهمة يف تنفيذ السياسات العمومية واالسرتاتيجيات 

القطاعية. كام أن العديد من املنشآت ترشف عىل إنجاز مشاريع 

كربى موجهة لتنمية وتهيئة بعض املجاالت الرتابية.

واملتميز  القوي  بالحضور  التذكري  يجدر  ذلك،  إىل  باإلضافة 

للمؤسسات واملقاوالت العمومية عىل املستويني املحيل والجهوي 

بنسبة %71 من مجموع املحفظة العمومية أي 202 وحدة، وهو 

األمر الذي يتأكد من خالل املساهمة الهامة للمحفظة العمومية 
يف التنمية الرتابية ودورها يف تعزيز الالمتركز والالمركزية. 

الجهوي الستثامرات  التوزيع  أن  التأكيد عىل  عامة، يجب  بصفة 
ألخرى  سنة  من  تحسنا  يعرف  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات 
مجهودها  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  جميع  تواصل  حيث 
االستثامري بسائر الجهات مع البحث املتواصل عىل التوازن لفائدة  
بعض الجهات. وهكذا، انتقلت حصة الجهات، باستثناء جهات الدار 
البيضاء الكربى والرباط-سال-زمور-زعري وطنجة-تطوان، من %51,4 

سنة 2012  إىل حوايل 54,4 % سنة 2013، أي بزيادة ثالث نقط.

الجهة
التوقعاتاإلنجازات

2013%2014%2015%

%51412,6 14%56914,0 16%18014,3 11الشاوية ورديغة

%70211,0 12%87514,2 16%73112,5 9دكالة-عبدة

%3662,9 3%1342,6 3%7432,2 1فاس بوملان

%2271,9 2%3031,9 2%3581,7 1الغرب - الرشاردة - بني حسن
%73113,7 15%72412,4 14%13714,3 11الدار البيضاء الكربى

%5251,3 1%4031,2 1%1,3 023 1كلميم السامرة

%3772,1 2%4971,3 1%6152,1 1العيون - بوجدور - الساقية الحمراء

%4225,6 6%8354,9 5%4295,7 4مراكش-تانسيفت

%4393,0 3%4362,9 3%2462,9 2مكناس تافياللت

%3474,7 5%0924,3 5%3304,3 3الرشق

%6820,6%6690,6%4060,5وادي الذهب - لكويرة
%18426,3 30%69525,0 29%83122,9 17الرباط-سال - زمور-زعري

%1054,4 5%1854,4 5%2924,2 3سوس ماسة درعة

%3152,0 2%1121,8 2%6002,1 1تادلة - أزيالل

%2167,1 8%0757,7 9%6025,8 6طنجة-تطوان

%8000,7%9410,8%4900,6تازة-الحسيمة-تاونات

%952100 114%545100 118%013100 78املجموع

التوزيع الجهوي الستثامرات املؤسسات واملقاوالت العمومية
انجازات 2013 وتوقعات 2014 و 2015 (مليون درهم)
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يف  مختلفة  بأشكال  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  وتساهم 

التقليص من عزلة مختلف الجهات وتقوية البنيات اللوجيستيكية 

باإلضافة إىل دعم  الالئق  السكن غري  املبادالت ومحاربة  وتنمية 

السكن االجتامعي.

مساهمة املؤسسات واملقاوالت العمومية عىل املستوى 
الجهوي.....

 تساهم بعض املؤسسات واملقاوالت العمومية التي تعمل عىل 

تهيئة  يف  الجهوي  املستوى  عىل  حضورها  عرب  الوطني  الصعيد 

وتحسني تنافسية املجاالت الرتابية مثل مجموعة التهيئة العمران 

واملكتب الوطني للصيد وبريد املغرب واملكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للرشب.

فيام يخص تدخل مجموعة التهيئة العمران فإنه يتم عرب الرشكات 

التابعة لها وذلك يف إطار تفعيل سياسة الحكومة يف مجال السكن 

مع مواصلة إنجاز برامج تطوير السكن االجتامعي ومحاربة السكن 

غري الالئق عرب القضاء عىل مدن الصفيح وبناء مدن جديدة وكذا 

بعدة  القيام  إىل  باإلضافة  السكنية  للتجمعات  الحرضي  التأهيل 

عمليات لتهيئة العقار وبناء املساكن.

ويف مجال الصيد البحري، يساهم املكتب الوطني للصيد يف تطوير 

الصيد التقليدي والساحيل وكذا تنظيم تسويق منتوجات الصيد 

البحري عىل املستوى الجهوي. وتتمثل أهم مشاريع املكتب يف 

تدبري موانئ الصيد باإلضافة إىل أسواق من الجيل الجديد وتعميم 

طة وأسواق الجملة للسمك. استعامل الحاويات اُملَنمَّ

الجهوية وخاصة  التنمية  كام يعد بريد املغرب فاعال أساسيا يف 

القروية منها. ويف هذا الصدد، تشمل شبكة بريد املغرب 830 1 

وكالة، منها 149 1 وكالة بالعامل القروي. وُيخصص لهذه الشبكة 

سنويا غالف مايل مهم إلنشاء وكاالت جديدة (حوايل 50 وكالة 

سنويا)، وكذا للقيام بأشغال إعادة تهيئة الوكاالت املوجودة.

.....و يف العامل القروي  

 وعىل صعيد آخر، ستمكن الربامج ذات البعد الوطني واملوجهة 

واملقاوالت  املؤسسات  بعض  عليها  تسهر  والتي  القروي،  للعامل 

العمومية، من إحداث  تحول ملموس عىل الصعيدين االقتصادي 

واالجتامعي عىل مستوى هذه املجاالت الرتابية وذلك عرب متكني 

املواطنني والفاعلني االقتصاديني من الخدمات األساسية والبنيات 

دينامية  يف  واالندماج  واإلنتاجية  التنقل  ستعزز  التي  التحتية 

تنمية البالد.

املكتب  طرف  من  املبذولة  الجهود  مكنت  املثال،  سبيل  وعىل 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب، يف إطار برنامج الكهربة 
القروية الشاملة، من بلوغ معدل كهربة قروية بنسبة %98,79 
باستثامر  نهاية سنة 1998  يوليوز 2014 مقابل %32  نهاية  يف 
إجاميل يناهز 19,9 مليار درهم. ويتوقع أن تصل هذه النسبة 
إىل 99,36 % يف سنة 2015 باستثامر يقدر بحوايل 965 مليون 
درهم. وقد ساهم برنامج الكهربة القروية الشاملة يف توفري بنية 
تحتية مهمة بالعامل القروي مكنت من تطوير وإحداث املشاريع 
املدرة للدخل واملوفرة ملناصب الشغل، خاصة تلك التي تتطلب 

استعامل آالت كهربائية منتجة.

الصالح للرشب، من  باملاء  التزويد  يتعلق بربنامج تعميم  وفيام 
املتوقع رفع معدل التزويد باملاء الصالح للرشب يف العامل القروي 
إىل  94,5 % يف متم 2014 مقابل 94 % سنة 2013 و93 % سنة 
2012. وقد بلغ االستثامر املرتبط بهذا اإلنجاز 605 مليون درهم 
مام يجعل املبلغ اإلجاميل املرتاكم عىل طول الفرتة املمتدة من 
سنة 2000 إىل سنة 2012، يصل إىل 10,9 مليار درهم. ويتوقع 
رفع هذا املعدل خالل سنة 2015 إىل 95 % مببلغ يتجاوز 900 

مليون درهم.

يشمل  فهو  القروية  للطرق  الثاين  الوطني  الربنامج  يخص  فيام 
بناء وتهيئة الطرق القروية بخط إجاميل يصل إىل 15.599 كلم 
أن  املرتقب  ومن  درهم.  مليار   15,5 إىل  تصل  إجاملية  بتكلفة 
يصل معدل الولوج إىل الطرق القروية نسبة 80 % سنة 2015. 
 77 مقابل   2014 نهاية  عند   %  78 اىل  النسبة  هذه  وستصل 
للربنامج  اإلجاملية  االستثامرات  إنجاز  بلغ  وقد   .2013 سنة   %
الوطني الثاين للطرق حوايل 12,5 مليار درهم أي بنسبة 79 % 

من هدف الربنامج.

......و عىل املستوى املجايل

مجال  ينحرص  التي  العمومية  واملقاوالت  للمؤسسات  بالنسبة 
التنمية  وكاالت  مثل  واملجايل  الجهوي  املستوى  عىل  تدخلها 
الجهوية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان 
الحرضية  والوكاالت  الفالحي  لالستثامر  الجهوية  واملكاتب 
تهيئة  ووكالة  املائية  األحياء  وتربية  لتنمية  الوطنية  والوكاالت 
ضفتي أيب رقراق وتهيئة موقع بحرية مارشيكا، فإنها تشكل رافعة 

للتنمية االقتصادية واالجتامعية للجهات واألقاليم املعنية.

يف هذا الصدد، تساهم وكاالت التنمية الجهوية للجنوب والشامل 
واملنطقة الرشقية، من خالل تدخالتها، يف تشجيع بروز أقطاب 
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املصدر: مديرية املنشآت العامة و اخلوصصة  

لتثمني  الرضورية  التحتية  البنيات  إرساء  املستدامة عرب  للتنمية 
اإلمكانات املتاحة يف املناطق املعنية (الطرق واملحطات الطرقية 
الجمعيات  (دعم  القرب  إجراءات  وتطوير  الحرضية)  والتهيئة 
لفائدة  وذلك   (... التقليدية  والصناعة  للدخل  املدرة  واألنشطة 

ساكنة هذه الجهات.  

الواحات  مناطق  لتنمية  الوطنية  الوكالة  اسرتاتيجية  تهدف  كام 
وشجر األركان إىل التنمية البرشية للمناطق املستهدفة (05 جهات 
و16 إقليام و400 جامعة)  وكذا تثمني املوارد االقتصادية والطبيعية 
والثقافية التي تزخر بها هذه املناطق، إضافة إىل حامية املنظومة 
مناطق  لتنمية  الوطنية  الوكالة  إنجازات  أهم  وتتعلق  البيئية. 
الواحات وشجر األركان خالل سنتي 2013 و2014 بإنعاش الرشاكة 

مع الفاعلني املحليني والبحث عن متويل برامج تنمية األقاليم.

للمكاتب  األسايس  النشاط  يندرج  الفالحي،  القطاع  يخص  فيام 
العمليات  تفعيل  مواصلة  إطار  يف  الفالحي  لالستثامر  الجهوية 
املدرجة يف إطار مخطط املغرب األخضـر والذي تم تنزيله عىل 
مستوى مناطق َتَدّخل هذه املكاتب عىل شكل مخططات جهوية 
التجهيزات  أشغال  املكاتب  هذه  مشاريع  أهم  وتشمل  فالحية. 
الهيدرومائية الكربى وخدمة املاء وكذا املشاريع الكربى املدرجة يف 

إطار «الربنامج الوطني لالقتصاد يف مياه الري».

ومتثل وكاالت األحواض املائية آليات ناجعة لتنفيذ سياسة إرادية 
املؤسسات  بهذه  املنوطة  املهام  تعترب  كام  الالمركزية.  مجال  يف 
ذات أهمية كربى يف مجاالت تدخلها وهي تتمثل يف تدبري وتعبئة 

وتخطيط وكذا الحفاظ عىل املوارد املائية وامللك العام املايئ. 

كام أن الوكاالت الحرضية تضطلع، من جهتها، بثالث مهام أساسية 
تهم الدراسات والتخطيط الحرضي وكذا التسيري الحرضي واملراقبة 
باإلضافة إىل التهيئة العقارية. وتعمل هذه الوكاالت عىل تحسني 

معدل تغطية الوثائق الحرضية للرتاب الوطني الذي بلغ 98 % يف 
املجال الحرضي و62 % يف املجال القروي. 

.....و عىل املستوى املحيل

للجامعات  التابعة  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  يخص  فيام 
عىل  اإلشارة  تجدر  املحيل،  املستوى  عىل  تنشط  والتي  الرتابية 
الخصوص إىل وكاالت توزيع املاء والكهرباء ورشكة الدار البيضاء 

للنقل والدار البيضاء التهيئة.

مواكبة  إىل  املستقلة  التوزيع  وكاالت  اسرتاتيجية  تهدف  هكذا، 
التنمية االقتصادية واالجتامعية للمدن واملراكز املتواجدة داخل 
الخدمات  وتحسني  استمرارية  عىل  الحرص  مع  تدخلها  محيط 
تحسني  عرب  خاصة  املوارد،  عىل  والحفاظ  للمواطنني  املوجهة 
الوكاالت  هذه  تتكلف  كام  والكهرباء.  املاء  شبكات  مردودية 
بإنجاز املشاريع األساسية ملعالجة وإعادة استخدام مياه التطهري 

السائل.

بالنسبة لرشكة الدار البيضاء للنقل ورشكة الدار البيضاء التهيئة، 
فهام تعمالن عىل إنجاز برامج ومشاريع كربى ذات أثر هام سواء 

من حيث االستثامرات أو التشغيل.

عززت  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  أن  يتبني  وهكذا، 
مساهمتها يف سياسة الالمركزية ومكافحة الفوارق الجهوية من 
خالل إحداث مؤسسات ومقاوالت عمومية ذات اختصاص ترايب 
األخرية.  سنة  الخمسة عرشة  اململكة خالل  مناطق  مختلف  يف 
وبالنظر إىل كون املؤسسات واملقاوالت العمومية الناشطة عىل 
املستوى املحيل أو الجهوي متثل ما يقارب ثلثي املحفظة العمومية، 
فإن هذا التواجد الرتايب الهام يشكل فرصة ُمَمّيزة للمساهمة البناءة 

يف إرساء الجهوية املتقدمة.
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الجبايات : أنظمة تفضيلية ملواكبة التنمية الجهوية

تستفيد املنشآت التي تستقر يف بعض املناطق أو األقاليم من عدة تدابري تحفيزية منصوص 
الجبائية املرتبطة باألنظمة  النفقات  العامة للرضائب. وقد بلغت قيمة  عليها يف املدونة 
الرضيبية التفضيلية التي تستفيد منها بعض املناطق 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.
املناطق  بعض  تهم  استثناءات  عدة  الرضيبي  النظام  يتضمن 
واألقاليم والتي تكون عىل شكل إعفاءات وتخفيضات رضيبية 

وإسقاطات من القاعدة الرضيبية، إىل جانب أسعار تفضيلية.

الرشكات املقامة باملناطق املحددة مبرسوم
تستفيد املنشآت من تطبيق السعر املخفض البالغ 17،50 % برسم 
الرضيبة عىل الرشكات و 20 % برسم الرضيبة عىل الدخل طيلة 
السنوات املحاسبية الخمس (5) األوىل املتتابعة املوالية لتاريخ 
بإحدى  املزاولة  لألنشطة  بالنسبة  وذلك  استغاللها،  يف  الرشوع 
العامالت أو األقاليم املحددة باملرسوم رقم 132-08-2 الصادر يف 
3 جامدى اآلخرة 1430 (28 ماي 2009)  وفق معيارين أساسيني 
: يتعلق األول مبستوى النمو االقتصادي واالجتامعي ويهم الثاين 
أو  الجهة  يف  واالستثامرات  األموال  لرؤوس  االستيعابية  القدرة 

اإلقليم أو العاملة.

وتجدر اإلشارة بأن املنشآت املصدرة املقامة باملناطق املحددة 
 %  17,5 سعر  تطبيق  من  تستفيد  الذكر  السالف  باملرسوم 
بالنسبة لرقم األعامل املتعلق بعمليات التصدير املنجزة برسم 

السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2011. 

املرسوم  بهذا  املحددة  باملناطق  املقامة  املنشآت  تستفيد  كام 
و التي تحقق رقم أعامل يقل أو يساوي 300.000 درهم من 

سعر10 % بالنسبة للرضيبة عىل الرشكات.

بالنسبة للرضيبة عىل الدخل، يطبق سعر 20 % برسم الدخول 
يناير 2008 إىل 31 دجنرب 2010،  فاتح  الفرتة من  املحققة يف 
وتضاف إىل هذا السعر نقطتان (2) عن كل سنة بالنسبة للفرتة 
املمتدة من فاتح يناير 2011 إىل 31 دجنرب 2015، وبعد هذه 
أسعار  يطبق جدول  يناير 2016)  فاتح  من  ابتداء  (أي  الفرتة 

هذه الرضيبة الجاري به العمل.

وتستثنى من هذا التدبري املؤسسات القارة للرشكات التي ليس 
لها مقر باملغرب واملقبولة إلنجاز صفقات أعامل أو توريدات 
(متوينات) أو خدمات، ومؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف 

حكمها وبنك املغرب وصندوق اإليداع والتدبري ومنشآت التأمني 
وإعادة التأمني والوكاالت العقارية واملنعشون العقاريون.

الرشكات املقامة مبناطق التصدير الحرة

التحفيزات  من  مجموعة  للرضائب  العامة  املدونة  أقرت 
الرضيبية  تخص الرشكات املقامة مبناطق التصدير الحرة والتي 
تهم واجبات التسجيل و الرضيبة عىل الرشكات و الرضيبة عىل 

الدخل والرضيبة عىل القيمة املضافة و الرسم املهني :

تأسيس  عقود  إعفاء  تم  والتنرب، حيث  التسجيل  واجبات   -
الرشكات املقامة مبناطق التصدير الحرة والزيادة يف رأساملها، 
وكذا إعفاء عمليات االقتناء املنجزة من طرف املقاوالت الواقعة 
يف املناطق الحرة للتصدير لألرايض الرضورية إلنجاز مشاريعها 

االستثامرية. 

هذه  من  كليا  اعفاءا  عرفت  التي  الرشكات،  عىل  الرضيبة   -
الرضيبة طيلة السنوات املحاسبية الخمس (5) األوىل املتتابعة 
تاريخ الرشوع يف االستغالل، وتطبيقها بسعر  تبتدئ من  التي 
8,75 % بالنسبة للسنوات املحاسبية العرشين (20) املتتابعة 
تزاول  التي  للرشكات  بالنسبة   الكيل  اإلعفاء  لفرتة  املوالية 
اإلعفاء  هذا  يطبق  كام  للتصدير.  الحرة  املناطق  يف  أنشطتها 
بني  املنجزة  العمليات  عىل  الذكر  السالفي  املخفض  والسعر 
وبني  وكذا  للتصدير،  الحرة  املنطقة  نفس  يف  املقامة  املنشآت 

املنشآت املقامة يف مناطق حرة للتصدير مختلفة.

تزاول  التي  املنشآت  تستفيد  حيث  الدخل،  الرضيبة عىل   -
أنشطتها داخل املناطق الحرة للتصدير من اإلعفاء الكيل من 
هذه الرضيبة طيلة السنوات الخمس (5) األوىل املتتابعة ابتداء 
من تاريخ الرشوع يف االستغالل وخصم نسبة 80 % منها طيلة 
السنوات العرشين (20) املتتابعة املوالية لفرتة اإلعفاء الكيل. 

عىل  الذكر  السالفي  والتخفيض  اإلعفاء  هذا  كذلك  ويطبق 
العمليات املنجزة بني املنشآت املقامة يف نفس املنطقة الحرة 



ملف 14

للتصدير و أيضا وبني املنشآت املقامة يف مناطق حرة للتصدير 
مختلفة.

- الحجز يف املنبع لعوائد األسهم أو حصص املشاركة والدخول 
األرباح)  (حصص  الربائح  إعفاء  تم  املعتربة يف حكمها، حيث 
وغريها من عوائد املساهامت املامثلة إذا دفعت ألشخاص غري 
للرضيبة  املذكورة  والعوائد  الربائح  إخضاع  تم  كام   . مقيمني 
بسعر 10 % مع اإلبراء من الرضيبة عىل الرشكات أومن الرضيبة 

عىل الدخل إذا ما دفعت ألشخاص مقيمني. 

عىل  الرضيبة  من  تعفى   : املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة   -
املنتجات  الخصم،  الحق يف  من  االستفادة  مع  املضافة  القيمة 
املسلمة والخدمات املقدمة ملناطق التصدير الحرة والواردة من 
مناطق خاضعة للرضيبة. وتبقى العمليات املنجزة داخل هذه 
القيمة  الرضيبة عىل  بينها خارج نطاق تطبيق  املناطق وفيام 

املضافة.

مبناطق  العاملة  األجنبية  أو  املغربية  املنشآت  فإن  لإلشارة، 
التصدير الحرة يف إطار ورشة تتعلق بأشغال البناء أو الرتكيب، 
باستثناء  العام  النظام  قواعد  وفق  والرسوم  للرضائب  تخضع 

الرضيبة عىل القيمة املضافة.

- الرسم املهني : اإلعفاء الكيل من هذا الرسم طيلة الخمس 
عرشة (15) سنة األوىل املتتابعة املوالية لالستغالل. 

املنشآت املقيمة بإقليم طنجة
تستفيد املنشآت املقيمة بإقليم طنجة من عدة امتيازات منها 
عىل  الرضيبة  برسم   %  17,50 البالغ  املخفض  السعر  تطبيق 
الرشكات و 20 % برسم الرضيبة عىل الدخل بالنسبة للملزمني 
نشاطهم  مقر  يوجد  والذين  طنجة  بإقليم  املقيمني  بالرضيبة 

الرئييس بدائرة نفوذ هذا اإلقليم. 

برسم  الذكر  السالفي  السعري  من  املنشآت  هذه  وتستفيد 
العمليات املتعلقة باألشغال املنجزة وببيع السلع و الخدمات 

املقدمة حرصيا بهذا اإلقليم.

إال أنه بإمكان املنشآت التي لها موطن رضيبي أو مقر اجتامعي 
بإقليم طنجة و التي تحقق رقم أعامل يقل أو يساوي 300.000 
عىل  للرضيبة  بالنسبة   % سعر10  من  االستفادة  من  درهم 

الرشكات.

و تستفيد املنشآت املصدرة من تطبيق سعر 17,50 % بالنسبة 
لرقم األعامل املتعلق بعمليات التصدير املنجزة برسم السنوات 

املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2011.

برسم   %  20 سعر  يطبق  الدخل  عىل  للرضيبة  بالنسبة  و 
الدخول املحققة يف الفرتة من فاتح يناير 2008 إىل 31 دجنرب 

2010، وتضاف إىل هذا السعر، بعد هذه الفرتة، نقطتان (2) 
عن كل سنة بالنسبة للفرتة املمتدة من فاتح يناير 2011 إىل 31 
دجنرب2015،  وابتداء من فاتح يناير 2016 يطبق جدول أسعار 

هذه الرضيبة الجاري به العمل.

وتستفيد كذلك هذه املنشآت من تخفيض دائم بنسبة 50 % 
من الرسم املهني بالنسبة للنشاطات املزاولة بإقليم طنجة ومن 
رسم السكن املستحق عىل العقارات املتواجدة بدائرة نفوذ هذا 

اإلقليم. 

الوكالة الخاصة طنجة- البحر األبيض املتوسط 
الرشكات  عىل  الرضيبة  من  الكيل  باإلعفاء  الوكالة  هذه  تتمتع 
بالنسبة للدخول املرتبطة بالنشاطات التي تزاولها باسم الدولة 

ولحسابها. 

وتهيئة  إنجاز  يف  املتدخلة  الرشكات  و  الوكالة  تتمتع  كام 
واستغالل وصيانة مشاريع املنطقة، باملنافع املخولة للمنشآت 

املقامة مبناطق التصدير الحرة. 

وتعترب مبالغ أو قيم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة للوكالة 
قابلة  تكاليف  مبثابة  معنويني  أو  طبيعيني  أشخاص  لدن  من 
للخصم كليا من نتيجتهم الرضيبية املتعلقة- حسب الحالة- إما 

بالرضيبة عىل الدخل أو بالرضيبة عىل الرشكات. 

يف  املتدخلة  الرشكات  وكذا  الوكالة  بأن  التذكري  يجدر  وأخريا 
إنجاز وإعداد واستغالل وصيانة املنطقة الخاصة لتنمية طنجة- 
البحر األبيض املتوسط تظل خاضعة، وفق قواعد النظام العام، 

للرضيبة عىل الدخل املستحقة عىل األجور التي تدفعها.

منشآت الصناعة التحويلية التي لها موطن رضيبي 

أو مقر اجتامعي بإقليم طنجة أو املنشآت املقامة 

باملناطق املحددة باملرسوم رقم 132-08-2 صادر يف  

3 جامدى اآلخرة 1430 (28 ماي 2009)

تستفيد هذه املنشآت الصناعية من تطبيق السعر املخفض البالغ 

017،5 %، وذلك بالنسبة للسنوات املحاسبية املفتوحة يف الفرتة 

من أول يناير 2008 إىل غاية 31 دجنرب 2010. و ابتداء من سنة 

2011، تتم إضافة  نقطتني ونصف (2,5) إىل السعر املخفض البالغ 

17,5 %، وذلك عن كل سنة محاسبية مفتوحة يف الفرتة من أول 

يناير 2011 إىل غاية 31 دجنرب 2015 ، وبعد هذه الفرتة (أي ابتداء 

من فاتح يناير 2016) يطبق السعر العادي للرضيبة عىل الرشكات 

الجاري به العمل.
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وكاالت اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتامعية 
للعامالت واألقاليم الشاملية والجنوبية والرشقية 

للمملكة.

يتجىل نطاق تدخل الوكالة بشامل اململكة يف الجامعات الحرضية 

والقروية التابعة للعامالت واألقاليم الشاملية التالية: طنجة، تطوان، 

شفشاون، العرائش، الحسيمة، تاونات، تازة. و يتجىل نطاق تدخل 

الجنوبية  لألقاليم  التابعة  الجامعات  يف  اململكة  بجنوب  الوكالة 

التالية: كلميم، السامرة، العيون، بوجدور، الساقية الحمراء ووادي 

الوكالة  تدخل  نطاق  فيتجىل  اململكة  برشق  أما  لكويرة.  الذهب- 

بركان،  جرادة،  وأقاليم  أنكاد  وجدة  لعاملة  التابعة  الجامعات  يف 

تاوريرت، فكيك والناظور. 

و تعفى هذه الوكاالت من الرضيبة عىل الرشكات بالنسبة لجميع 
نشاطاتها أو عملياتها وكذا الدخول التي يحتمل أن تكون مرتبطة 
بها، و من واجبات التسجيل بالنسبة للعقود والنشاطات والعمليات 
ورسم  املهني  الرسم  من  الوكاالت  هذه  تعفى  كام  تنجزها،  التي 
النشاطات  بالنسبة ملجموع  إعفاءا كليا ودامئا  الجامعية  الخدمات 

التي تزاولها.

كام أن مبالغ أو قيم الهبات النقدية أو العينية املمنوحة لهذه الوكاالت 
من لدن أشخاص طبيعيني أو معنويني، تعترب بالنسبة لهؤالء مبثابة تكاليف 
قابلة للخصم كليا من نتيجتهم الرضيبية املتعلقة -حسب الحالة- إما 
بالرضيبة عىل الدخل أو بالرضيبة عىل الرشكات. إال أن املدونة العامة 
للرضائب تستثني من هذه اإلعفاءات الرضيبة عىل الدخل املفروضة 

عىل األجور واملحجوزة يف املنبع من طرف هذه الوكاالت.

االمتيازات املمنوحة لألقطاب املالية
القطب املايل للدار البيضاء

أُحدثت بحكم القانون رقم 10-44، منطقة مالية بالدار البيضاء تسمى «القطب املايل للدار البيضاء» يتم تحديد مجالها بنص تنظيمي يسمح 
فيها للمقاوالت املالية وغري املالية مبزاولة أنشطتها اإلقليمية أو الدولية. ولتشجيع هذا القطب عىل إنجاز العمليات املتوخاة من إحداثه، تم 

إقرار تدابري رضيبية مواكبة تتمثل فيام ييل:

- يف مجال الرضيبة عىل الرشكات: الرشكات التي تقوم بتصدير خدمات مالية وتتوفر عىل صفة «القطب املايل للدار البيضاء» تتمتع فيام 
يتعلق برقم أعاملها املعد للتصدير وبزائد القيمة املنقول ذي املنشأ األجنبي: 

• باإلعفاء الكيل من الرضيبة عىل الرشكات بالنسبة للسنوات الخمس األوىل وتطبيقها بسعر مخفض نسبته 8,75 % ملا بعد هذه الفرتة؛

• تطبيق سعر مخفض بنسبة 10 % عىل أساس الرضيبة بالنسبة للمقرات الجهوية أو الدولية املكتسبة لصفة «القطب املايل للدار البيضاء». 

ويساوي  أساس فرض الرضيبة عىل املقرات الجهوية أو الدولية  املكتسبة لصفة «القطب املايل للدار البيضاء»:

• يف حالة تحقيق ربح، املبلغ األعىل الناتج عن املقارنة بني الحصيلة الخاضعة للرضيبة ومبلغ 5 % من تكاليف التسيري؛

• ويف حالة تحقيق العجز مبلغ 5 % من تكاليف التسيري. 

- يف مجال الرضيبة عىل الدخل:

إخضاع املبلغ اإلجاميل لألجور وغريها من املكافآت التي تدفعها الرشكات املكتسبة لصفة «القطب املايل للدار البيضاء» ملستخدميها املغاربة 
واألجانب، لسعر مربئ من الرضيبة نسبته 20 %. ويطبق هذا السعر ملدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ توظيف هؤالء املستخدمني.

كام أن عقود التأسيس والزيادة يف رأس مال الرشكات املكتسبة لصفة «القطب املايل للدار البيضاء» تعفى من واجبات التسجيل.

املناطق املالية الحرة

 (Banques o�shore) البنوك الحرة

يعترب مبثابة بنك حر كل شخص معنوي أو فرع تابع يوجد مقره داخل منطقة مالية حرة ويتجىل نشاطه االعتيادي والرئييس 
يف تلقي الودائع بعمالت أجنبية قابلة للتحويل والقيام مبعامالت مالية لحساب زبنائه (قروض، بورصة، رصف). وتتمتع هذه 

البنوك بتدابري تحفيزية تهم:

- واجبات التسجيل والتنرب، حيث تم إعفاء عقود تأسيس البنوك الحرة والزيادة يف رأساملها و أيضا إعفاء عمليات اقتناء البنوك الحرة 
للعقارات الالزمة إلحداث مقر لها أو لوكاالتها وفروعها، رشيطة االحتفاظ بهذه العقارات ضمن أصولها ملدة التقل عن عرش (10) 

سنوات من تاريخ حصولها عىل االعتامد. 



ملف 16

املصدر: املديرية العامة للضرائباملصدر: املديرية العامة للضرائب

- الرضيبة عىل الرشكات : يجوز للبنوك الحرة أن تختار إما الخضوع للرضيبة بسعر 10 % طيلة الخمس عرشة (15) سنة األوىل 
املتتابعة املوالية لتاريخ حصولها عىل االعتامد، أو الخضوع لرضيبة جزافية يحدد مبلغها مبا يقابل بالدرهم قيمة 25.000 دوالر 

أمرييك يف السنة، مع اإلبراء من جميع الرضائب والرسوم األخرى املفروضة عىل األرباح أو الدخول. 

- الحجز يف املنبع لعوائد األسهم أو حصص املشاركة والدخول املعتربة يف حكمها وللحاصالت من التوظيفات املالية ذات الدخل 
الثابت، حيث تعفى من الرضيبة عىل الرشكات املحجوزة يف املنبع الربائح (حصص األرباح) املوزعة من طرف البنوك الحرة عىل 
املساهمني فيها، و الفوائد والحاصالت األخرى املامثلة املدفوعة إىل أصحاب الودائع و جميع التوظيفات األخرى املنجزة بعمالت 

أجنبية قابلة للتحويل لدى البنوك الحرة. 

- أتعاب الحضور والتعويضات األخرى اإلجاملية املدفوعة ملترصيف البنوك الحرة وكذا التعويضات و املكافآت و األجور اإلجاملية 
التي تدفعها البنوك الحرة إىل مستخدميها املأجورين: تخضع أتعاب الحضور والتعويضات اإلجاملية التي تدفعها البنوك الحرة 
ملترصفيها، القتطاع يف املنبع يطبق بنسبة 20 % مع اإلبراء من الرضيبة عىل الدخل، كام تخضع التعويضات واملكافآت واألجور 

اإلجاملية التي تدفعها البنوك الحرة ملترصفيها، القتطاع يف املنبع يطبق بنسبة 20 % مع اإلبراء من الرضيبة عىل الدخل. 

ويستفيد املستخدمون املأجورون املقيمون باملغرب من اقتطاع الرضيبة يف املنبع بنسبة 20 %، إذا ما أثبتوا بأن مقابل أجورهم 
بالعملة األجنبية القابلة للتحويل قد تم دفعه إىل بنك مغريب.

- الرضيبة عىل القيمة املضافة : تعفى من هذه الرضيبة الفوائد والعموالت املتعلقة بالقروض وجميع الخدمات األخرى التي تقدمها 
البنوك الحرة و كذا الفوائد املمنوحة عن الودائع وعن جميع التوظيفات املالية األخرى املنجزة بعمالت أجنبية قابلة للتحويل 
لدى البنوك الحرة. وتستفيد من هذا اإلعفاء أيضا عمليات اقتناء البنوك الحرة بالداخل للمعدات واألدوات وسلع التجهيز الجديدة 

الالزمة لالستغالل إما مبارشة أو بواسطة منشأة لالئتامن واإليجار. 

- الرسم املهني : تعفى من هذا الرسم إعفاءا كليا ودامئا العقارات التي تتخذ منها البنوك الحرة مقر لها أو لوكاالتها وفروعها. 

(Sociétés holding o�shore ) الرشكات القابضة الحرة

تعترب رشكة قابضة حرة كل رشكة تضم أشخاصا معنويني أو طبيعيني من جنسية أجنبية يقترص غرضها عىل إدارة حافظة السندات 
واملساهمة يف بعض املنشآت ويكون رأساملها وجميع عملياتها منجزة بعمالت أجنبية قابلة للتحويل. 

- واجبات التسجيل والتنرب : تعفى من هذه الواجبات عقود تأسيس الرشكات القابضة الحرة والزيادة يف رأساملها وكذا عمليات 
اقتناء الرشكات املذكورة للعقارات الرضورية إلحداث مقارها ووكاالتها وفروعها رشيطة االحتفاظ بها ضمن أصولها ملدة عرش (10) 

سنوات ابتداء من تاريخ حصولها عىل الرتخيص املنصوص عليه يف القانون املتعلق باملناطق املالية الحرة. 

- الرضيبة عىل الرشكات : تخضع النشاطات التي تزاولها الرشكات القابضة الحرة طيلة الخمس عرشة (15) سنة األوىل املتتابعة 
املوالية لتاريخ إقامتها، لرضيبة جزافية عىل الرشكات يحدد مبلغها مبا يقابل بالدرهم قيمة 500 دوالر أمرييك يف السنة، مع اإلبراء 

من جميع الرضائب والرسوم األخرى املفروضة عىل األرباح أو الدخول. 

- الحجز يف املنبع املقرر يف مجال الرضيبة عىل الرشكات أو الرضيبة عىل الدخل : تعفى من حجز الرضيبة يف املنبع الربائح (حصص 
األرباح) التي توزعها الرشكات القابضة الحرة عىل املساهمني فيها، وذلك باعتبار رقم األعامل املطابق للخدمات املقدمة املعفاة 

من الرضيبة. 

كام تخضع لحجز الرضيبة يف املنبع بنسبة 20 % مع اإلبراء من الرضيبة عىل الدخل، التعويضات واملكافآت واألجور اإلجاملية التي 
تدفعها الرشكات القابضة الحرة ملستخدميها املأجورين غري املقيمني. 

- الرضيبة عىل القيمة املضافة : تعفى من هذه الرضيبة مع االستفادة من الحق يف الخصم العمليات التي تنجزها الرشكات القابضة 
الحرة، وذلك باعتبار رقم األعامل املعفى من الرضيبة رشيطة أن تنجز هذه العمليات لصالح البنوك الحرة أو لفائدة أشخاص 

طبيعيني أو معنويني غري مقيمني و يؤدى عنها بعمالت أجنبية قابلة للتحويل. 

- الرسم املهني : تعفى من هذا الرسم إعفاءا كليا ودامئا العقارات التي تتخذ منها الرشكات القابضة الحرة مقار لها أو لوكاالتها 
وفروعها. 
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القضائية  للنزاعات  األمثل  والتدبري  الدولة  أمالك  تصفية  إن 
املتعلقة بها، يشكالن أهمية قصوى بهدف توفري الوعاء العقاري 
الرضوري واملناسب ألجل االستجابة ملتطلبات التنمية االقتصادية 
واالجتامعية ومواكبة دينامية االستثامر املرتبطة باملشاريع الكربى 
املهيكلة التي تم إطالقها من طرف السلطات العمومية. و لبلوغ 
هذه الغاية، وجب توفري الحامية الناجعة للملك الخاص للدولة 
من خالل تحيني الرتسانة القانونية والتنظيمية الخاصة بتدبريها 
وتبسيطها، باإلضافة إىل تبني مقاربة جديدة يف مجال تحفيظ 
بالعقار  املرتبطة  القضائية  النزاعات  تدبري  وكذا  الدولة  أمالك 
عىل  النزاعات  هذه  وتصنيف  تحليل  عىل  باالرتكاز  العمومي 
أساس معايري القيمة والتموقع ودرجة األهمية أوالخطورة عىل 
امللكية مع اعتامد الالمتركز  كمنهجية ال محيد عنها يف تتبع هذه 
التدبري  عن  فضال  اإلنجاز،  يف  والرسعة  للقرب  توخيا  النزاعات 

اإللكرتوين للوثائق وتنظيم األرشيف.

إعداد مدونة حول امللك الخاص للدولة

من  العمل  أساليب  تجديد  عىل  الدولة  أمالك  مديرية  عملت 
أجل مواكبة أفضل للتنمية االقتصادية واالجتامعية للبالد وإنجاز 

التجهيزات العمومية وإعادة تكوين االحتياط العقاري للدولة.

غري أن الوضعية الحالية تتميز بغياب نص قانوين عام ينظم امللك 
الخاص للدولة ويحدد طبيعته القانونية وطرق تكوينه والقواعد 
املتعلقة بتسيريه وحاميته، ذلك أن النصوص القانونية الجاري بها 
العمل تتميز بتعددها باإلضافة إىل أن عددا منها أصبح متجاوزا. 
كام أن مسلسل الالمركزية وتبني الجهوية كتوجه أسايس إلصالح 
اإلدارة، أصبح يحتم رضورة مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية 

املرتبطة بالعقار العمومي وتبسيطها وتوحيدها.

الدولة خالل سنة 2013 طلب  أمالك  مديرية  نظمت  وهكذا، 
قصد  الدراسات  مكاتب  أحد  مع  صفقة  إبرام  بهدف  عروض 
املساعدة عىل إعداد مدونة تتعلق بامللك الخاص للدولة. و تتمثل 

أبرز أهداف هذا املرشوع يف إعداد نص قانوين يروم التعريف 

الدقيق بامللك الخاص للدولة و تحديد طبيعته القانونية والقواعد 

الواجبة التطبيق عليه، و التنصيص عىل مكونات امللك الخاص 

للدولة و إرساء املبادئ العامة لطرق تدبري امللك الخاص للدولة.

موازاة مع ذلك، سيتم تحيني وتبسيط وعرصنة النصوص التنظيمية 

واملساطر املتعلقة بتسيري امللك الخاص للدولة، فضال عن تجميع 

النصوص الترشيعية والتنظيمية التي تهم امللك الخاص للدولة 

واملساطر املتبعة يف شأن تسيريه.

وقد تم تقسيم هذه الدراسة إىل ثالث مراحل، تتعلق املرحلة 

األوىل بوصف الحالة الراهنة وتقديم التجارب األجنبية وتخص 

الثانية إعداد صياغة أولية القرتاحات اإلصالح. أما املرحلة الثالثة، 

فتهم تحرير مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية. 

وقد أسفرت أشغال املرحلتني األوىل والثانية عىل إنجاز تقريرين، 

متت املصادقة عليهام بعد إدخال االصالحات والتغيريات الالزمة.    

وتنفيذا للمرحلة الثالثة، تم إعداد صياغة أولية ملرشوع قانون 

يهم امللك الخاص للدولة حيث تم إدخال التعديالت الرضورية يف 

انتظار إعداد النصوص التنظيمية عىل ضوء مقتضياته. 

تجدر اإلشارة إىل أن إعداد هذه املدونة قد تم تضمينها يف املخطط 

الترشيعي للحكومة 2016-2012، وحدد أجل إنجازها  قبل متم 

سنة 2014، ومن املرتقب عرض مرشوع املدونة عىل أنظار األمانة 

العامة للحكومة خالل السنة املقبلة بعد إنهاء االنجاز.

وضعيتها  وتتبع  الدولة  عقارات  تحفيظ 
القانونية

يعترب التحفيظ العقاري من بني املساطر التي يتم سلكها من أجل 

تصفية وضعية عقارات الدولة وجعلها يف مأمن من كل مطالبة 

التنمية  برامج  إطار  يف  تعبئتها  قصد  امللكية،  حول  منازعة  أو 

الرصيد العقاري للدولة: رؤية اسرتاتيجية متجددة
باعتباره دعامة  للتنمية االقتصادية واالجتامعية ورافعة لجلب االستثامر العام والخاص، 
يندرج الرصيد العقاري ضمن األوراش ذات األولوية يف مخطط العمل االسرتاتيجي لوزارة 
االقتصاد واملالية، الذي ترتكز محاوره عىل معرفة العقار الخاص للدولة، بشكل دقيق ومحدد، 

وتحفيظ الرصيد العقاري للدولة، ثم تثمني العقار.
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االقتصادية واالجتامعية للبالد. ومن أجل ذلك، تم إدراج ورش 

تحفيظ عقارات امللك الخاص للدولة ضمن األوراش ذات األولوية 

يف مخطط العمل االسرتاتيجي لوزارة االقتصاد واملالية. 

وقد أسفرت هذه العملية عىل تحفيظ عدد كبري من العقارات، 

حيث تم خالل الفرتة املمتدة ما بني 2010  و2014 تأسيس 3515 

رسام عقاريا مبساحة 175 112 هكتارا.

وبالنسبة للعقارات التي مل يسبق أن خضعت لعملية التحفيظ، 

فقد تم خالل نفس الفرتة، إيداع 490 2 مطلبا للتحفيظ مبساحة 

إجاملية تبلغ 381 237 هكتارا.

وهكذا، فإن مجموع عقارات امللك الخاص املقيدة باسم الدولة، 

إىل حدود 28 أكتوبر 2014، تصل إىل 947 110 عقارا مبساحة 
إجاملية تبلغ 190 694 1 هكتارا بقيمة 140 567 مليار درهم، 

موزعة من حيث مساحتها عىل الشكل التايل: 

• العقارات املحفظة :  127 900 هـ،

• العقارات التي توجد يف طور التحفيظ: 170 688 هـ،

• العقارات غري املحفظة: 891 105 هـ.

وحسب توزيعها الجغرايف، فان العقارات القروية تشكل نسبة 
70 %، والشبه الحرضية 24 %، بينام تشكل العقارات الحرضية 

نسبة 6 %.

وعىل مستوى تصفية الوضعية القانونية، فإن 53 % من هذه 
العقارات محفظة، و41 % توجد يف طور التحفيظ و6 % غري 

محفظة.

 ، التحفيظ  طور  يف  توجد  التي  الدولة  عقارات  تتبع  إطار  ويف 
الوطنية  الوكالة  مع  اتفاقية  إبرام  يف  اإلجراءات  أهم  فتتمثل 

إعطاء  قصد  والخرائطية  العقاري  واملسح  العقارية  للمحافظة 

األولوية ألمالك الدولة أثناء برمجة األشغال الطبوغرافية وترسيع 
مسطرة تحفيظ العقارات السليمة من التعرضات التي استنفذت 
كل إجراءات التحفيظ من أجل تأسيس رسوم عقارية لها، كام تم  

التعاقد مع مكاتب طبوغرافية متخصصة قصد إنجاز عمليات 

املسح العقاري بالنسبة ملطالب التحفيظ غري املمسوحة تالفيا 
لكل تأخري يف االنجاز.

ومن جهة أخرى، تم فتح ورش لتصفية وضعية مطالب التحفيظ، 

موضوع تعرضات متبادلة مع مختلف اإلدارات العمومية مثل 

وزارة الداخلية  ووزارة التجهيز والنقل واملندوبية السامية للمياه 
للمطالب  إرضائية  حلول  إليجاد  التصحر،  ومحاربة  والغابات 
املتعرض عليها، أفضت إىل إبرام اتفاقيات ثنائية تم إيداعها لدى 
املحافظات عىل األمالك العقارية من أجل تطبيق ماورد بها. كام 
بشأن  والحريات  العدل  وزارة  مع  التنسيق  مستوى  تعزيز  تم 
القضاء  ملفاتها عىل  واملحالة  عليها  املتعرض  التحفيظ  مطالب 
منذ عرشات السنني، قصد اإلرساع بالبت فيها، حتى يتسنى طلب 
بشأنها  صدرت  التي  التحفيظ  ملطالب  عقارية  رسوم  تأسيس 
أحكام نهائية لفائدة الدولة بعد إحالة ملفاتها عىل املحافظات 

عىل األمالك العقارية املعنية.

تدبري النزاعات القضائية 

تتكون النزاعات القضائية التي تقوم مديرية أمالك الدولة بتتبعها 
من عدة أصناف، منها القضايا العقارية التي تتكون أساسا من 
ودعاوى  القضائية  القسمة  ودعاوى  العقاري  التحفيظ  نزاعات 
املدنية  القضايا  ومنها  الحيازية،  والدعاوى  العقارات  استحقاق 
التي ترفع من أجل الحكم بإفراغ العقارات التابعة للملك الخاص 
أو  الدولة  ترفعها  التي  املحتلة بدون موجب والدعاوى  للدولة 
مراجعة  أو  العقارات  أحد  كراء  مدة  حول  نزاع  بسبب  الغري 

السومة الكرائية أو غريها.

تتبعها  يتم  التي  اإلدارية  الدعاوى  اإلطار  نفس  يف  تندرج  كام 
بالنسبة  الشأن  للمملكة، كام هو  القضائية  الوكالة  بتعاون مع 
بتعيني  املتعلقة  املشرتكة  الوزارية  القرارات  إلغاء  لدعاوى 
العقارات املنقولة ملكيتها إىل الدولة يف إطار ظهريي 26 شتنرب 
1963 و2 مارس 1973، والنزاعات املتعلقة بالعقارات املوزعة يف 

إطار اإلصالح الزراعي.

ويبلغ العدد اإلجاميل مللفات النزاعات القضائية  8400 ملفا تهم 
مساحة قدرها 000 238 هكتارا تقريبا.

التدبري اإللكرتوين للوثائق وتنظيم األرشيف 

يعترب التدبري االلكرتوين من األوراش العامة التي أطلقتها مديرية 
أمالك الدولة يف السنوات األخرية. وتتلخص أهدافه يف عقلنة تنظيم  
تيسري  قصد  الربائدي  الرصيد  عىل  والحفاظ  وامللفات،  الوثائق 

استغالله و تسهيل الولوج والحصول عىل الوثائق واملعلومات.

يقترص  ال  الدميومة،  بطابع  يتسم  الذي  املهيكل،  املرشوع  هذا 
إىل  ذلك  األمر  يتجاوز  بل  فحسب،  الوثائق  رقمنة  عملية  عىل 
تحقيق غايات موازية، كتحسيس موظفي مديرية أمالك الدولة 
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(مسؤولني وأطر وأعوان)  باعتبارهم الفاعلني املحوريني، بأهمية 

الوثائق وامللفات وضامن  الورش يف تأمني وحفظ وترتيب  هذا 

جاهزيتها وجعلها يف متناول جميع املصالح املعنية، وكذا تهيئة 

الوثائق  وحفظ  الستقبال  املناسبة  واألماكن  الفضاءات  وتجهيز 

وامللفات املعالجة، فضال عن جرد وتصنيف الربائد بكافة أنواعها 

(جارية ووسيطة ونهائية) مع ترتيبها حسب املعايري املعتمدة من 

طرف املديرية،

و ضامن تكوين مالئم للموارد البرشية املكلفة باألرشفة وتسيري 

الربائد.

ويتم إنجاز هذا املرشوع، عرب مراحل، وفق املخطط التايل:

التدبري اإللكرتوين للوثائق عىل مستوى املديرية   :  2010-2012

باإلضافة  لها  التابعة  واملندوبيات  البيضاء  للدار  الجهوية 

قاسم  وسيدي  والقنيطرة  بسال  الدولة  أمالك  مندوبيات  إىل 

والخميسات ؛

2013: التدبري اإللكرتوين للوثائق عىل مستوى املصالح املركزية ؛

2016-2014: التدبري اإللكرتوين للوثائق عىل مستوى املديريات 

الجهوية ألمالك الدولة بطنجة وفاس و وجدة ومراكش و أكادير 

والعيون و املندوبيات التابعة لها.

املصدر: مديرية أمالك الدولة
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الجامرك : تسع مديريات جهوية تغطي كافة 
الرتاب الوطني

فيها  مبا  للبالد  االقتصادية  املراكز  أكرب  مستوى  بتواجدها عىل 

باستمرار  الجامرك  تحرص  الحرة،  واملناطق  املطارات  املوانئ، 

عىل إدماج البعد الجهوي واملحيل يف تنظيمها و مساطرها.

عىل املستوى التنظيمي، وألجل تكريس المتركز مصالحها، بادرت 

الجامرك ابتداء من سنة 1996، إىل نهج مسار الجهوية عرب خلق 

وبالوسائل  واسعة  تقريرية  بسلطات  تتمتع  جهوية  مديريات 

البرشية و املادية  الكافية لالضطالع باملهام املنوطة بها.

إدارة  سياسة  تنزيل  مهمة  الجهوية  للمديريات  أسندت  وقد 

مساطر  تسهيل  مجاالت  يف  الجهوي  املستوى  عىل  الجامرك 

مع  الرشاكة  وتنمية  االستثامرات  ومواكبة  املراقبة  و  التعشري 

القطاع الخاص. وهي منظمة عىل شكل مقاطعات (جغرافية) 

آمريات  من  تتكون  و  (وظيفية)  بالنيابة  مديريات جهوية  أو 

عىل  اآلخرية  هذه  ترشف  و  شعيبات.  و  وقباضات  بالرصف 

تأطري شبكة من الزَُّمر (Brigades) التي تشكل دعامة للمراقبة 

والحراسة ومحاربة التهريب.

وتستعني هذه البنيات يف القيام باملهام املوكلة إليها باملصالح 

الجهوية املكلفة بالتنسيق و التتبع و املهن الداعمة. ويسمح 

توزيع املكاتب الجمركية عىل كافة الرتاب الوطني، بفضل املهام 

شأنها  من  شفافة  و  مرنة  قرب  خدمة  بضامن  إليها،  املسندة 

االستجابة النتظارات الفاعلني االقتصاديني.

... من أجل عرض خدمة القرب

املحلية عىل مستوى عال  الجهوية و  الجمركية  البنيات  تتوفر 

للمسؤولني  املمنوحة  السلطات  االستقاللية و ذلك بفضل  من 

الجمركة و يدعمهم يف ذلك  املحليني يف مجال تدبري عمليات 

نظام معلومايت معمم، مؤمن ويف قمة التكنولوجيا وهو النظام 

التنظيم وكذا رقمنة  إنه و بفضل هذا  املسمى «بدر». حيث 

بالتقدم املحرز عىل مستوى  التعشري الجمريك املقرونني  مسار 

املمكن  من  أصبح  املراقبة،  ترشيد  و  التعشري  مساطر  تبسيط 

الرتاب  نقاط  كل  عرب  التصدير  و  االسترياد  بعمليات  القيام 

إىل  الترشيعات،  مبقتىض  الخاضعة،  تلك  منها  حتى  الوطني، 

ترخيص اإلدارة الجمركية، كام هو الحال بالنسبة للرخص الالزمة 

للعمليات املسجلة تحت األنظمة االقتصادية بالجمرك و التي 

هي من اختصاص إما رئيس املقاطعة أو اآلمر بالرصف.

من جهة أخرى، يأخذ املسؤولون املعنيون عىل عاتقهم معالجة 

املكلفة  الجهوية  املصالح  ذلك  يف  وتعينهم  املرتفقني  طلبات 

إليها،  املوكلة  األدوار  بني  تقوم، من  التي  والتوجيه  باالستقبال 

الفاعلني  إزاء  الجمركية  الخدمات  و  للمنتوجات  بالرتويج 

االقتصاديني املنتمني للجهات الخاضعة لها.

و قد تم مؤخرا دعم  هذا التوجه عرب اإلدماج التدريجي ملفهوم 

تدبري العالقة مع الزبناء و الذي تم إبرازه كمهمة رئيسية من 

بني املهن الداعمة للمديريات الجهوية.

و تسهر املصالح الجهوية املكلفة بتدبري العالقة مع الزبناء عىل 

التكفل و املعالجة الرسيعة لطلبات املعلومات الصادرة عنهم. 

وقد أنشئت لهذا الغرض تطبيقات معلوماتية فتحت يف وجه 

العامة عىل مستوى بوابة الجامرك عرب األنرتنيت.

...و تبسيط وتسهيل املساطر الجمركية

مخازن و ساحات اإلستخالص الجمريك

القطاعية وخاصة منها  حرصا منها عىل مواكبة اإلسرتاتيجيات 

املخطط اللوجستييك، تبنت الجامرك مفهوم مخازن و ساحات 

تقليص  من  املخازن  هذه  مكنت  وقد  الجمريك.  االستخالص 

آجال مرور البضائع من الجمرك و هو ما ساهم بشكل كبري يف 

تخفيف احتقان املوانئ و املطارات.

دور الجامرك يف مواكبة التنمية الجهوية باملغرب
تعد الجامرك فاعال أساسيا يف تجسيد اإلصالحات الجبائية والجمركية عىل أرض الواقع، حيث 

تسهر عىل مواكبة أوراش التنمية االقتصادية للمملكة عرب تبني تنظيم جهوي يقدم خدمة 

القرب وتبسيط وتسهيل املساطر الجمركية باإلضافة إىل مواكبة املشاريع البنيوية.
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يتعلق األمر بفضاءات متواجدة يف الجمرك حيث ميكن للفاعل 
عند  كام  اإلسترياد  عند  التعشري،  إجراءات  مبختلف  القيام 
األمن  التكلفة،  حيث  من  جيدة  ظروف  يف  ذلك  و  التصدير، 

واآلجال (القرب واألمن و املرونة).

هذا املفهوم الجمريك مكن من خلق مراكز لوجستيكية مرتبطة 
بالتجارة العاملية من شأنها إضفاء الجاذبية عىل سلسلة القيم 
الجهوية و تكثيف املبادالت بني الجهات و اإلسهام يف تحسني 
املخازن  عدد  اليوم  إىل  بلغ  وقد  الجهوي.  املنتوج  تنافسية 
وساحات اإلستغالل الجمريك 63 وحدة موزعة عىل مدن الدار 
البيضاء (52)، طنجة (9)، الجرف األصفر(1) و أكادير(1). وتتم 
معالجة ثلث التصاريح يف الجمرك، املسجلة سنويا عىل املستوى 

الوطني، يف مخازن وساحات االستخالص الجمريك. 

و يبقى تطوير مخازن و ساحات االستخالص الجمريك املعروفة 
من  العمومية.  و  الخاصة  باملبادرات  رهينا  الجافة  باملوانئ 
جهتها، تعمل الجامرك عىل تشجيع خلق هذه البنيات بتخفيف 
ظروف اعتامدها و ربطها مبختلف نقاط الدخول والخروج من 

اململكة و كذا تبسيط أمناط اشتغالها.

مكتب التوطني والتعشري يف مقر املقاولة

للمقاوالت،  العملية  الحلول  وتوفري  اإلدارة  تقريب  أجل  من 
تبنت إدارة الجامرك و الرضائب غري املبارشة مفهوم  «مكتب 
التوطني»، الذي يسمح للفاعل االقتصادي باختيار مكتب جمريك 
العمليات  قبيل  الجمركية، من  العمليات  بجميع  للقيام  واحد 
املتعلقة بدفع الرسوم واملكوس ورصد وتسيري الحسابات يف ظل 

األنظمة الجمركية االقتصادية.

و يف سبيل نفس الهدف، تقدم الجامرك إمكانية التعشري مبقر 
املقاولة باإلضافة إىل تبسيط نظام العبور (بني مكتب الجامرك 
يحتوي  مبسط،  ترصيحي  منوذج  وضع  خالل  من  واملقاولة) 
عىل عدد ملخص من البيانات، و كذا ترصيح مزدوج ميكن من 
الترصيح عىل نفس النموذج بالنظام النهايئ املعني للسلع و كذا  

نظام العبور.    

تجريد املساطر من الطابع املادي و خلق شباك افرتايض 
موحد

تحدي  لرفع  أساسية  دعامة  املادي  الطابع  من  التجريد  يعترب 
تبسيط مساطر االستخالص الجمريك.

ويف هذا السياق، ترنو إدارة الجامرك، عىل املدى املتوسط، إىل 
الورقية. غري أن  الوثائق  حذف جميع املبادالت املستندة عىل 

التقدم يف هذا الورش يعتمد عىل دعم وانخراط جميع املتدخلني 
يف سلسلة التجارة الخارجية.   

ولهذه الغاية، تلعب الجامرك دورا رائدا يف إنشاء شباك افرتايض 
موحد يجمع جميع الفاعلني يف هذه السلسلة. و سيتم تعميم 
 ،2011 سنة  يف  األوىل  وحداته  تنفيذ  تم  الذي  الشباك،  هذا 
تدريجيا ليشمل جميع أنواع السلع، جميع وسائل النقل وجميع 

املكاتب الجمركية. 

مواكبة املشاريع البنيوية

املناطق الحرة للتصدير

وعيا منها بأهمية تطوير املناطق الحرة للتصدير عىل مستوى 
املبارشة  غري  والرضائب  الجامرك  إدارة  تدعم  اململكة،  جهات 

مشاريع إحداث وتوسيع هذه املناطق.

وخاصة  أيضا  لكن  قانونية  مواكبة  شكل  الدعم  هذا  ويأخذ 
مواكبة ذات طابع مسطري يف كل من مراحل التهييء واستغالل 

هذه املناطق.

ملواكبة  اإلمكانيات  جميع  توفر  الجامرك  إدارة  فإن  وبالتايل، 
ودعم  مشاريع املناطق الحرة للتصدير من خالل وضع مساطر 
تعشري  وتسهيل  املخططة  األنشطة  خصوصية  مع  تتناسب 
البضائع، سواء عند دخولها أو خروجها من تلك املناطق الحرة.

ميناء طنجة املتوسط

املبادالت  تسهيل  وكذا  مبراقبة  املتعلقة  مهامها  لطبيعة  وفقا 
التجارية، فإن  الجامرك تشارك بشكل كبري يف تحقيق مرشوع 
«طنجة املتوسط»، كمجمع مينايئ مندمج ينبثق من إرادة جعل 

األقاليم  الشاملية  قطبا اقتصاديا كبريا للمملكة.

خالل  من  بالخصوص  الجامرك   إدارة  مساهمة  ترجمت  وقد 
وضع مساطر تتالءم مع تطور نشاط «املسافنة» تضمن مرونة 
التدفق السلس لعمليات التعشري الجمريك وآجال املعالجة التي 

تتوافق وطموحات املرشوع.

املتوسط وبغرض املالءمة  من أجل مواكبة تطور ميناء طنجة 
التنظيمية لبنياتها، عمدت إدارة الجامرك إىل إحداث املديرية 
الجهوية لطنجة املتوسط، وهي املديرية التي ميتد مجال عملها 
واملنطقة  املتوسط  طنجة  ميناء  وهي  حرة،  مناطق  عدة  إىل 
اللوجيستيكية التابعة لها، املنطقة الحرة مللوسَة (مصنع رونو)  
السيارات        مدينة  طنجة  املسامة  لطنجة  الحرة  املنطقة  وكذا 

.(Tanger Automotive City)
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املرافئ السياحية «مارينا»

اقتناعا منها بأهمية املواكبة الجمركية لتنمية السياحة الساحلية، 
لتدبري األنشطة داخل  الجامرك مسطرة مالءمة  إدارة  وضعت 

املرافئ السياحية «مارينا».

تتميز هذه املسطرة بالجمع بني مختلف التسهيالت التي من 
احتياجات  وتلبية  املصطافني  استقبال  ظروف  تحسني  شأنها 
الرتفيه.  قوارب  حركة  التحكم يف  وتأمني  املرافئ  هذه  مسريي 
بالالمتركز عىل  يتميز  املارينات  تدبري  أن  التأكيد عىل  يجدر  و 

مستوى املصالح املحلية.

و يتوفر املغرب حاليا عىل سبعة مارينات : مارينا سمري، مارينا 
كابيال، مارينا أيب رقراق، ميناء الرتفيه و مارينا السعيدية، النادي 

املليك لليختني باملضيق و النادي املليك لليختني بطنجة.

املجمعات الصناعية  املندمجة

أساسيا يف  فاعال  املبارشة  الرضائب غري  الجامرك و  إدارة  تعترب 
التي  اللوجستيك  و  الصناعة  ميدان  الوطنية يف  االسرتاتيجيات 
تعزز من جاذبية اململكة من خالل التعريف بعروض املغرب.

إن مساهمة الجامرك يف هذا اإلطار إىل جانب باقي املتدخلني 
سيمكن املقاولني الحارضين بهذه املنصة الصناعية املندمجة  من 

الحصول عىل خدمة شاملة و جودة عالية لتحقيق مشاريعهم 
االستثامرية. 

وتتجىل هذه املساهمة بإحداث هياكل تنظيمية ووضع مساطر 
الصناعية  املجمعات  اشتغال  مع  تتالءم  جمركية  وتسهيالت 
إندماج  الحرص عىل ضامن  التي تحتوي عليها مع  والوحدات 
املندمجة. والهدف من ذلك هو  قوي بني مختلف املجمعات 
تشجيع خلق القيمة املضافة املحلية، الضامن  لنمو اقتصادي 

بالجهات.

ويف هذا اإلطار، عملت إدارة الجامرك عىل مواكبة وضع وإطالق 
مدينة  القنيطرة،  مدينة  من  بكل  مندمجة  صناعية  مجمعات 
السيارات القنيطرة (Kenitra Automotive City) و طنجة، 
طنجة مدينة السيارات (Tanger Automotive City) باإلضافة 
إىل النوارص (Midparc)  التي تعترب كذلك منطقة حرة، حيث 
تحتضن حاليا مجموعة من الرشكات متعددة الجنسيات التي 
التي  الجمركية  التسهيالت  بجودة  بالخصوص  استقطابها  تم 
قدمت إليها.                                                              

إلنشاء  حاسمة  الجمركية  التحفيزات  كانت  فقد  وهكذا، 
وانطالق أنشطة واحدة من الرشكات العاملية الرائدة يف مجال 

صناعة الطريان.

املصدر: املديرية العامة للجمارك والضرائب غير املباشرة



23مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 25 - يناير 2015

انبثاق أقطاب جهوية جديدة

يربز تحليل الناتج الداخيل الخام حسب الجهات، خالل الفرتة 
1998-2012،  تقدما لجهة الدار البيضاء الكربى التي ساهمت 
الخام  الداخيل  الناتج  تكوين  يف   %  18,3 بنسبة  املتوسط  يف 
الوطني متبوعة بجهات سوس-ماسة-درعة (2,12 %)، الرباط-
سال-زمور-زعري (9,6 %)، ومراكش-تانسيفت-الحوز (8,5 %). 
الداخيل  الناتج  نصف  يناهز  مبا  األربع  الجهات  هذه  تساهم 
الخام الوطني (48,6%). ويعكس هذا التمركز اإلرث التاريخي 
و اختالل التوازن الحاصل بني األقاليم و الذي يجب تجاوزه من 
خالل دينامية الجهات الحالية، أو عن طريق مسارات جديدة 
أخرى ميكن أن تنبثق عن الحكامة الجهوية الجديدة. غري أن 
األقل  الجهات  أن  يوضح  الجهات،  حسب  النمو  وترية  تحليل 
مساهمة يف الناتج الداخيل الخام الوطني تحقق معدالت منو 
أكرث دينامية، مسجلة بذلك معدالت منو تتجاوز معدل النمو 
العيون-بوجدور-الساقية  جهة  تحتل  حيث   .(%5,6) الوطني 
وادي  بجهة  متبوعة   ،%11,6 مبعدل  الصدارة  مركز  الحمراء 

الذهب-الكويرة (11,3%). وباإلضافة إىل هاتني الجهتني، فقد 
ومراكش-تانسيفت- الشاوية-ورديغة،  كل من جهات  سجلت 
الحوز، ودكالة-عبدة وطنجة-تطوان معدالت منو مهمة بلغت 
7,6% و 6,9% و 6,7% ثم 6,5% عىل التوايل. يف حني سجلت 
يناهز  مبا  للنمو  معدل  أدىن  احسن  الغرب-رشاردة-بني  جهة 

.(% 3,1)

التوزيع الجهوي والقطاعي للصادرات 

يظهر تحليل قيمة الصادرات حسب الجهات تصدر جهة الدار 
الصادرات  من  حصة  ألكرب  بتحقيقها  وذلك  الكربى  البيضاء 
الوطنية حيث بلغت 27,1 % سنة 2012، لكن مبعدل منو سنوي 
(16%) ال يتعدى املستوى الوطني  مقابل (18%). وتأيت جهة 
دينامية  مسجلة   %21,3 بحصة  الثانية  املرتبة  يف  دكالة-عبدة 
 (%18,7) طنجة-تطوان  بجهة  متبوعة   ،%34 بلغت  مهمة 

وسوس-ماسة-درعة (8,3%) ثم الشاوية-ورديغة (%6,4).

مساهمة الجهات يف منو االقتصاد الوطني

من أجل مواكبة الدينامية التي يعرفها مسلسل الجهوية املتقدمة، البد من تحليل دقيق 

الوطنية  الرثوة  خلق  يف  مساهمتها  تقييم  بهدف  وذلك  للجهات،  االقتصادية  للوضعية 

واستخالص إجراءات من شأنها أن تحد من الفوارق داخل كل جهة و بني الجهات من خالل 

استغالل أنجع للقدرات اإلنسانية والطبيعية املحلية.
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كل  أن  القطاعات  حسب  الصادرات  تحليل  خالل  من  يتبني 
جهة تتميز بقدرات خاصة ألنشطتها املوجهة للتصدير، حيث 
يف  األول  القطب  تعد  التي  الكربى،  البيضاء  الدار  جهة  تتميز 
صناعة اإللكرتونيك (84,2%) وصناعة الطائرات (57%)، بتنوع 
املالبس  تتصدرها منتوجات صناعة  للتصدير،  املعدة  األنشطة 
والفرو بنسبة 18,9% من مجموع صادرات الجهة سنة 2012، 
تليها منتوجات تكربر البرتول بحصة 14,1%، ثم صناعة اآلالت 
واألجهزة الكهربائية (10,9%)، والصناعة الكيميائية (%10,1). 
لجهة  األساسية  املبيعات  الكيميائية  الصناعة  شكلت  فيام 
2012. وخالل  سنة  صادراتها  من   %  90 بحصة  دكالة-عبدة 
تعد  التي  طنجة-تطوان،  جهة  صادرات  تكونت  السنة،  نفس 
القطب األول يف صناعة السيارات (57%)، أساسا من منتوجات 
صناعة األلبسة والفرو (27,9%)، ومواد صناعة اآلالت واألجهزة 
بنسبة  الغذائية  الصناعة  منتوجات  ثم   (%24) الكهربائية    

.%14,4

التي  سوس-ماسة-درعة،  جهة  صادرات  تتكون  جانبها،  ومن 
من  للتصدير،  املخصصة  الفالحة  مجال  يف  بقدراتها  تعرف 
الصناعة  منتوجات  ومن   (%46,6 والبواكر(بحصة  الحوامض  
الغذائية (30%). أما صادرات جهة الشاوية-ورديغة، فتتكون 
أساسا من الفوسفاط بحصة تبلغ 69,5% ومن مختلف املواد 

املصنعة املنحدرة من مدن برشيد و سطات وبوزنيقة.

يف  تصنف  التي  القطاعات  لصادرات  الجهوي  التوزيع  يوضح 
جهة  األمر  ويهم  جهتني.  حول  تركيزا  للمغرب1  العاملية  املهن 
طنجة-تطوان التي تعترب املوقع األول لقطاع صناعة السيارات، 
هذه  مجموع  من   2012 سنة   %  44,8 بحصة  تساهم  والتي 
مصدر  قطب  أول   ) الكربى  البيضاء  الدار  وجهة  الصادرات، 
ملنتوجات الصناعة اإللكرتونية وصناعة الطائرات) بحصة %39,3. 
تليهام جهة الغرب-رشاردة-بني احسن بحصة 7% من مجموع 
الشاوية-ورديغة  جهة  ثم  للمغرب،  العاملية  املهن  صادرات 

بنصيب 5,6 % والرباط-سال-زمور-زعري بنصيب 3,3 %.

سبع   : فرد  لكل  املتاح  الخام  الداخيل  الناتج 
جهات من بني 16 تجاوزت املعدل الوطن

سجل مؤرش الناتج الداخيل الخام املتاح للفرد تحسنا ملموسا 
خالل الفرتة قيد الدراسة بوترية تختلف من جهة ألخرى. هكذا، 

ومقارنة مع املستوى الوطني، فقد حققت 7 جهات من بني 16 
ناتجا داخليا خاما لكل فرد يتعدى املستوى الوطني، ويتعلق 
األمر بكل من جهات العيون-بوجدور-الساقية الحمراء بحوايل 
درهم   28.712) الكربى  البيضاء  والدار  للفرد،  درهم   32.146
للفرد)، ووادي الذهب-لكويرة (22.856 درهم للفرد) والرباط-
وسوس-ماسة-درعة  للفرد)،  درهم   22.356) سال-زمور-زعري 
درهم   20.826) الرشقية  الجهة  ثم  للفرد)،  درهم   21.904)

للفرد)، وكذا الشاوية-ورديغة (20.510 درهم للفرد).

وفيام يتعلق بدينامية منو هذا املؤرش، فقد عرفت جهتا العيون-
منو  نسب  أقوى  ورديغة  والشاوية  الحمراء  بوجدور-الساقية 
بنسبة  قدر  سنوي  مبعدل  للفرد  املتاح  الخام  الداخيل  للناتج 
7,7% و 7% عىل التوايل خالل املرحلة 1998-2012، متبوعتني 
ومراكش-تانسيفت   (%5,9) دكالة-عبدة  جهات  من  بكل 
الحوز(5,8%)، ثم الرشق ومكناس تافاللت (5,3% لكل جهة)، 
يف   .(%4,6) وتازة-الحسيمة-تاونات   (%4,9) طنجة-تطوان  و 
حني كان تطور هذا املؤرش أقل أهمية بالنسبة لجهات وادي 
 (%1,9) احسن  والغرب-رشاردة-بني   (%0,4) الذهب-لكويرة 
و سوس-ماسة-درعة (3,1%) و الرباط-سال-زمور-زعري (%3,7) 

ثم الدار البيضاء الكربى (%3,5).

الرتكيبة القطاعية للقيمة املضافة الجهوية

تكوين  يف  مساهمة  أعىل  سوس-ماسة-درعة  جهة  حققت 
القيمة املضافة للقطاع األول خالل الفرتة مابني 1998 و 2012 

1   يتعلق األمر بقطاعات صناعة السيارات واإللكرتونيك والطائرات.
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حيث قدرت حصتها بقيمة 31,8% من مجموع القيمة املضافة 

للقطاع األول عىل الصعيد الوطني. وتأيت جهة الغرب-رشاردة-

الرشق  جهتا  تليها   ،%16 بنسبة  الثانية  املرتبة  يف  حسن  بني 

تتجاوز  مل  فيام   .%11,5 بحصة  وتادلة-أزيالل   %13,5 بنسبة 

مساهمة الجهات املتبقية 7,6% لكل واحدة عىل حدة.

أما بالنسبة للقطاع الثاين، فقد حققت جهة الدار البيضاء الكربى 

أهم حصة من القيمة املضافة للقطاع مساهمة مبا قدره %3,33 

خالل الفرتة 2012-1998. وبعيدا عن ذلك تأيت جهة الشاوية-

ورديغة يف املرتبة الثانية بحصة 5,10%، متبوعة بدكالة-عبدة 

الصناعة  قطاع  (4,8%). ويعترب  طنجة-تطوان  ثم    ،(%4,9)

(دون احتساب تكرير النفط) األكرث إسهاما يف القيمة املضافة 

 %84,5) الكربى  البيضاء  الدار  لجهة  بالنسبة  الثاين  للقطاع 

طنجة-تطوان  جهات  تليها   ،(1998-2012 الفرتة  امتداد  عىل 

ودكالة-عبدة   ،(%7,57) الذهب-لكويرة  ووادي   ،(%8,57)

(1,57%)، والغرب-رشاردة-بني احسن (5,52%) وفاس-بوملان 

(8,51%). يف حني يظل قطاع البنايات واألشغال العمومية أهم 

مكون للقيمة املضافة بالقطاع الثاين لدى جهتي تازة-الحسيمة-

تاونات بحصة 67,2% وكلميم-السامرة (59,6%) خالل الفرتة 

قيد الدراسة. كام تهيمن الصناعة املعدنية عىل القيمة املضافة 

من  مستفيدة   (%60) الشاوية-ورديغة  بجهة  الثاين  للقطاع 

تليها  بعاملة خريبكة،  الفوسفاط  أكرب موقع الستخراج  تواجد 

جهة العيون بوجدور-الساقية الحمراء (45,2%) مستفيدة من 

تواجد منجم بوكراع.

كان للنمو املستدام للقيمة املضافة بالقطاع الثاين عىل املستوى 

الوطني  انعكاس عىل منوها جهويا. حيث كانت جهة العيون-

بوجدور-الساقية الحمراء أكرث دينامية مسجلة أقوى معدل منو 

سنوي بلغ 19,2%، تليها جهة الشاوية-ورديغة مبعدل %10,7، 

 ،(%5,8) ومكناس-تافاللت   ،(%1,10) الذهب-لكويرة  ووادي 

 ،(%3,8) ومراكش-تانسيفت-الحوز   ،(%8,4) وتادلة-أزيالل 

طنجة-تطوان  بجهة  متبوعة   ،(%2,8) وتازة-الحسيمة-تاونات 

(9,7%) والرشق (7,8%) ثم دكالة-عبدة (3,7%). أما بالنسبة 

معدل  ادىن  سجلت  فقد  احسن  الغرب-رشاردة-بني  لجهة 

(1,3%) متأثرة برتاجع األنشطة الصناعية خصوصا تكرير البرتول 

أن  إال   .2009 سنة  قاسم  بسيدي  التكرير  معمل  إغالق  بعد 

القيمة املضافة «االستثنائية» التي حققها الفوسفاط سنة 2008 

انعكست عىل الجهات التي تضم مواقع الستخراج هذه املادة 

حيث بلغت القيمة املضافة قمتها خالل هذه السنة (الشاوية-

العيون-بوجدور-الساقية  و  ورديغة ومراكش-تانسيفت-الحوز 
الحمراء).

خالل  الثالث،  للقطاع  املضافة  القيمة  من  حصة  أهم  تعود  
الفرتة 2012-1998، إىل جهة الدار البيضاء الكربى التي ساهمت 
بنسبة 15,6% يف القيمة املضافة الوطنية للقطاع الثالث، تليها 
سوس- ثم   ،(%13,4) الرباط-سال-زمور-زعري  جهات  من  كل 
جهة).  لكل   %10) ومراكش-تانسيفت-الحوز  ماسة-درعة  
حيث تظل الخدمات القابلة للتسويق (دون احتساب الفنادق 
واملطاعم) األكرث جلبا للقيمة املضافة بالقطاع الثالث يف جميع 

الجهات، تتصدرها جهة الدار البيضاء الكربى بحصة %74,7.

من أجل رصد البنية القطاعية القتصاديات الجهات، تم اعتامد 
تقنية تحليل املكونات األساسية (ACP) التي مكنت من وضع 
تطور  توضيح  مع  بينها  التشابه  ألوجه  طبقا  للجهات  تصنيف 
بنياتها ما بني سنتي 1998 و 2012، وذلك عرب متثيلها عىل مستوى 
تركيبي ذو بعدين يلخص جزءا هاما من املعلومات التي تحملها 
مختلف املتغريات التي تم اعتبارها (62%). يعد هذا املستوى 

مبثابة مرجعية لتقييم أي تغيري محتمل ألداة اإلنتاج املحلية.

الدراسة  قيد  الفرتة  طوال  تغري  قد  التصنيف  هذا  أن  يالحظ 
ليعطي تقسيام أقل تركيزا سنة 2012، مام يشهد عىل املجهودات 
التي تقوم بها السلطات العمومية لتنفيذ اإلصالحات القطاعية 

والجهوية.

هكذا رشعت جهة الدار البيضاء الكربى يف التخيل عن مجموعة 

من األنشطة الصناعية لفائدة الجهات املجاورة كالرباط-سال-

Sud      جهات الجنوب الثالث
SMD    سوس -ماسة- درعة

GCBH  الغرب - الرشاردة - بني حسن
CO        الشاوية ورديغة

MTH     مراكش-تانسيفت-الحوز
O          الرشق

GC       الدار البيضاء الكربى
RSZZ   الرباط-سال - زمور-زعري

DA       دكالة-عبدة
TA       تادلة - أزيالل

MT      مكناس تافياللت
FB       فاس بوملان

THT    تازة-الحسيمة-تاونات
TT       طنجة-تطوان

إسقاط الجهات عىل املستوى الرتكيبي للقيم املضافة الجهوية والقطاعية
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زمور-زعري ودكالة-عبدة والشاوية-ورديغة التي استفادت من 

الوطني.  االقتصاد  خريطة  عىل  مكانتها  لتعزز  التفويت  هذا 

الذي  التخفيف من حدة الضغط  العملية من  وستمكن هذه 

التحتية،  وبنيتها  البيضاء  الدار  جهة  تجهيزات  عىل  ميارس 

وميكنها بذلك من إتقان وظائفها القطرية والتخصص يف الفروع 

التي تتطلب الكفاءة مثل الصناعة الكهربائية واإللكرتونية. كام 

نحو  اإلنتاجية  منظومتها  تحول  لتوجيه  أكرث  الجهة  ستتفرغ 

القطاع الثالث خصوصا الخدمات املقدمة للمقاوالت واألنشطة 

املالية دعام ملكانتها كأول موقع مايل وتجاري يف البالد وتوخيا 

ملكانة أكرث أهمية عىل املستوى القاري.

الناتجة عن  االمتيازات  استفادت جهة سوس-ماسة-درعة من 

احداث مجمع للتكنولوجيا الفالحية سنة 2006، وهاليوبوليس 

عن  أكرث  لتتميز  السياحية،  قدراتها  تعزيز  ومن   2010 سنة 
األول  القطاع  أنشطة  لها وتزداد تخصصا يف  املشابهة  الجهات 

والسياحة.

من  حسنت  فقد  مراكش-تانسيفت-الحوز  لجهة  بالنسبة  أما 
من  مستفيدة  سوس-ماسة-درعة،  جهة  من  لتقرتب  متوقعها 
التدريجي للقطاع األول  بالتطور  الثاين املحفز  القطاع  انتعاش 
عرب تهيئة األحواض املائية للجهة وإعادة توجيه النظام اإلنتاجي 
ويعكس  العالية.  املضافة  القيمة  ذات  الصناعة  لخدمة  األويل 

هذا التطور كذلك ازدهار أنشطة القطاع الثالث نظرا النتعاش 
قبل  أول وجهة سياحية  التي أصبحت  بالجهة  السياحة  قطاع 

سوس-ماسة-درعة.

وتنمية  املتوسطي  طنجة  ميناء  استغالل  يف  الرشوع  ومكن 
طنجة-تطوان  جهة  عىل صعيد  والثالث  الثاين  القطاع  أنشطة 
من تحويلها إىل قاعدة جديدة للتصنيع والتصدير، مام ساهم 
غرار  عىل  للبالد  االقتصادية  الخريطة  عىل  موقعها  تحسني  يف 
جهة الدار البيضاء الكربى. وسيكون لهذه الدينامية التي تعرفها 
الشأن  هو  كام  املجاورة  الجهات  لصالح  ايجايب  وقع  الجهة 
الكربى  البيضاء  الدار  تلعبه  الذي  التحفيزي  للدور  بالنسبة 

بوسط اململكة.

البحري  الصيد  الجنوب من تطور قطاع  استفادت جهات  كام 
استمرار  من  بالرغم  سوس-ماسة-درعة  جهة  مستوى  لتصل 
التطور  يف  الرشق  جهة  بدأت  كام  بينها.  مهم  فارق  تواجد 
الثاين والثالث،  بالقطاعني  املرتبطة  األنشطة  أكرث يف  لتتخصص 
املشاريع  من  باالستفادة  الوترية  هذه  بتعزيز  مطالبة  وهي 
الصناعي  واملجمع  بركان  وأكروبول  وجدة  كتكنوبول  املهيكلة 
بسلوان ثم مرشوع مركز الطاقة الشمسية الحرارية لعني بني 
مطهر. باإلضافة إىل ذلك، رشعت جهتا مكناس-تافاللت وفاس-
أنهام  غري  الصناعية  األنشطة  يف  التخصص  مسلسل  يف  بوملان 

تظالن بعيدتان عن جهة الدار البيضاء الكربى.
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ميزانية النوع االجتامعي من منظور حقوق االنسان: نظرة مستقبلية 
ألهداف التنمية املستدامة ملا بعد 2015

شكلت أشغال املنتدى العاملي لحقوق االنسان املنظم مبراكش تحت الرعاية  امللكية من 27 
إىل 30 نونرب 2014 مبشاركة ما يقارب 7.000 شخص من 95 بلد، فضاء عامليا للحوار بني الدول 
واملؤسسات الدولية والوطنية لحقوق االنسان واملجتمع املدين من أجل االستجابة لتطلعات 
الشعوب للكرامة واملساواة والعدالة. وقد متيزت هذه التظاهرة بالورشة الرفيعة املستوى 
حول «ميزانية النوع االجتامعي من منظور حقوق االنسان : نظرة مستقبلية ألهداف التنمية 
املستدامة ملا بعد 2015» التي نظمها مركز االمتياز مليزانية النوع االجتامعي لوزارة االقتصاد 

واملالية باملغرب يوم السبت 29 نونرب 2014 .

االنسان   لحقوق  العاملي  املنتدى  من  الثانية  املحطة  عرفت 
برنامجا مكثفا حيث متت معالجة أكرث من 100 موضوع وتم 
تنظيم ما يناهز160 نشاطا جمعويا ورياضيا وثقافيا وتكوينيا. 

وقد ركزت هذه املحطة من املنتدى، من بني أمور أخرى، عىل 
الشباب واألطفال  الجنسني ومتتع  قضايا املساواة والتكافؤ بني 

واملهاجرين واألشخاص يف وضعية إعاقة بحقوقهم. 

وقد شكلت الورشة حول «ميزانية النوع االجتامعي من منظور 
املستدامة  التنمية  ألهداف  مستقبلية  نظرة  االنسان:  حقوق 
ملا بعد 2015» فرصة سانحة ملشاطرة إنجازات وآفاق التجربة 
خصها  حيث  االجتامعي  النوع  ميزانية  مجال  يف  املغربية 

الخطاب املليك املوجه إىل املنتدى بقوله «ويف هذا املجال، ننوه 
أنفسنا عىل اختيار منتدى مراكش قضية املساواة والتكافؤ بني 
الجنسني كأحد أهم املواضيع املطروحة للنقاش ونحن مقتنعون 
نوعية  إضافة  ستشكل  املنتدى  هذا  مبناسبة  مساهامتكم  أن 

للمسلسل الدويل الحايل يف هذا املضامر.

األساسية  املحاور  أحد  القضية  هذه  من  بلدنا  جعلت  وقد 
لسياساته العمومية خاصة عرب تطوير ميزانية النوع االجتامعي 
أننا  رائدة. غري  املتحدة كمقاربة  األمم  بها من طرف  املعرتف 
به.....» مستخلص من  لنقوم  الكثري  زال هناك  ما  بأنه  واعون 
الخطاب املليك املوجه  للمنتدى العاملي لحقوق االنسان خالل 

الجلسة االفتتاحية يوم 27 نونرب 2014.
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كام متيزت هذه الورشة بتقديم خريطة تبني انجازات التجارب 
الدولية يف هذا املجال (النمسا، االكواتور،...). وسمحت كذلك 
املتعددة  واملنظامت  املانحة  الجهات  نظر  وجهات  مبالمسة 
بخصوص  لالستثامر)  األورويب  والبنك  الدويل  (البنك  األطراف 
املساواة  متويل  خاصة  التنمية  بتمويل  املتعلقة  املواضيع 
الالزم  التطور  ومسارات  املعتمدة  املقاربات  حيث  من  وذلك 
استكشافها بالنظر للظرفية الحالية املتأثرة باألزمة العاملية التي 
فاقمت من التفاوتات، خاصة منها املتعلقة بالنوع االجتامعي. 

التي  التصورات  مبعالجة  الورشة  إغناء  تم  االتجاه،  نفس  ويف 
قدمها كبار الخرباء الدوليني يف مجال ميزانية النوع االجتامعي 
يف عالقتها مع أهداف التنمية املستدامة بعد 2015 التي تتجه 

خصوصا نحو االستدامة واالنصاف واحرتام حقوق االنسان.

النقاشات  إثر  عىل  التوصيات  من  العديد  استخالص  تم  وقد 
الدائرة يف الورشة منها:

 2012 نونرب  يف  مراكش  إعالن  أفرزها  التي  التوصيات  أهمية 
الخاصة بإطالق مركز االمتياز مليزانية النوع االجتامعي باملغرب 
بتحمل  بااللتزام  الدويل  واملنتظم  القرار  أصحاب  دعى  الذي 
املسؤولية ودعم القدرات واملعطيات والتتبع من أجل ترسيخ 

املساواة بني الرجال والنساء من خالل:

• تبني اإلطار املعياري لحقوق الفرد وتعديل األولويات حسب 
هذا اإلطار؛

• خلق التوافق بني السياسات العمومية وتحمل أعباء اإللتقائية 
بينها بالنظر لعدم تجزيء الحقوق؛

• تعزيز امليزانية القامئة عىل األداء عرب مأسسة امليزانية املرتكزة 
عىل النتائج بشكل دائم يف إطار مهام وبرامج منفتحة عىل 

تدبري القرب ومستجيبة للنوع االجتامعي؛

(التنفيذي والترشيعي  املتدخلني  • التوفيق بني عمل مختلف 
واملجتمع املدين والرشكاء التقنيني واملاليني) املستند عىل نظام 
مراعية  قيمة  مؤرشات  االعتبار  بعني  يأخذ  والتقييم  للتتبع 

للنوع االجتامعي؛

• تعبئة املوارد املالية الكافية وضامن استمراريتها لتمويل الربامج 
التنموية يف إطار منوذج للتمويل قائم عىل احرتام االتفاقيات 
وااللتزامات الدولية املتعلقة بحقوق االنسان وبالشغل الالئق 
واألشخاص  املستدامة  بالبيئة  وكذا  الجنسني  بني  وباملساواة 

املعاقني؛

وكذا  املعارف  ومشاطرة  ولتدبري  للتنمية  مالئم  مناخ  تعزيز   •
تبادل الخربات والتجارب الدولية الناجحة يف مجال ميزانية 

النوع االجتامعي؛

النوع  ميزانية  عىل  الدفاع  أجل  من  دولية  رشاكة  إطالق   •
االجتامعي وتقدميها كمحرك للتطور والرقي بثقافة املساواة 

واحرتام حقوق االنسان.
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التوأمة املؤسساتية تعزز صالحيات املفتشية العامة للاملية يف 
مجال التدقيق والتفتيش وتقييم السياسات العمومية

ترأس السيد محمد بوسعيد، وزير االقتصاد و املالية، مرفوقا بالسيد إدريس األزمي اإلدرييس، 
الوزير املنتدب املكلف بامليزانية و بحضور سفري االتحاد األورويب وممثيل سفـاريت فرنسا 
و الربتغال بالرباط، يوم الثالثاء 23 شتنرب 2014 ندوة اختتام برنامج توأمة املفتشية العامة 

للاملية باملغرب مع نظرياتها يف فرنسا و الربتغال 

وزير  السيد  أشاد  االفتتاحية  كلمته  يف 
بذلتها  التي  بالجهود  املالية  و  االقتصاد 
إنجاح  يف  املشاركة  األطراف  جميع 
إصالح  أن  إىل  مشريا  التوأمة  مرشوع 
القانون التنظيمي للاملية ، يف إطار تنزيل 
مقتضيات الدستور الجديد، يعترب مدخال 
مهام لتحديث التدبري العمومي و إرساء 
املفتشية  سيضع  حيث  النتائج  ثقافة 
النجاعة  ورش  قلب  يف  للاملية  العامة 

والشفافية يف تدبري املالية العامة.

خالل هذه الندوة،  تم تقديم عرض مفصل 
خصت  والتي  املرشوع  منجزات  حول 
بلورة اسرتاتيجية جديدة للمفتشية العامة 

للاملية و تحيني اإلطار القانوين والتنظيمي للمفتشية، باإلضافة إىل 
انجاز املخطط املديري للتكوين وتطوير أدوات اشتغال املفتشية 
و تقوية النظام املعلومايت، و كذا انجاز 1342يوم تكوين و إجراء 

تدريبات لفائدة املفتشني.

من جهة أخرى، تم التذكري باألهداف العامة املتوخاة من هذه 
املبادرة والتي تروم مواكبة املغرب يف مسلسل تحسني قدراته 
املؤسساتية من أجل التأقلم مع متطلبات و مقتضيات الحكامة 
الجيدة يف مجال املالية العمومية وتخليق الحياة العامة وتطوير 

اإلدارة العمومية.

بالنسبة لألهداف الخاصة، فقد همت تطوير ورفع مهنية املفتشية 
العامة للاملية يف مجاالت االفتحاص والتدقيق والتقييم حيت من 
املنتظر القيام بتحيني القانون املنظم لعمل هذه املؤسسة لألخذ 
بعني االعتبار التطورات التي تعرفها املالية العمومية وتحديث 
اإلدارة العمومية، باإلضافة إىل متكني املفتشية العامة للاملية من 
اآلليات واألدوات الكفيلة بتدعيم متوقعها كمؤسسة إدارية عليا 

للتدقيق واالفتحاص والتفتيش يف مجال املالية العمومية وتقوية 
طريق  عن  خصوصا  العمومية،  السياسات  تقييم  عىل  قدراتها 

وضع خطة اسرتاتيجية يف ميدان التكوين.

ويف ختام هذا اللقاء، تم التسجيل بارتياح كبري منجزات املرشوع، 
الورش وشدد  املتدخلني يف هذا  الوزير جميع  السيد  كام شكر 
عىل رضورة اتخاذ جميع التدابري الالزمة للحفاظ عىل استمرارية 

مكتسبات هذا املرشوع.

املصدر: املفتشية العامة للمالية

برنامج  مرشوع التوأمة املؤسساتية و منجزاته يف أرقام 

- امليزانية املخصصة للمرشوع     : 1,2 مليون أورو

- الجهة املمولة للمرشوع           : االتحاد األوريب

- امليزانية املستهلكة                  : 980.000 أورو 

- عدد أيام الخربة املستفاد منها    : 477  
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وزارة االقتصاد واملالية تنظم املناظرة الثامنة للاملية العامة

إصالح املالية املحلية يجب أن يتم بالتوازي مع إصالح املالية العامة يف إطار من التناغم 

واالنسجام، هذا ما خلصت إليه أشغال املناظرة الثامنة حول املالية العامة.

العامة  للاملية  الثامنة  املناظرة  االقتصاد واملالية  نظمت وزارة 
FONDA-) وذلك برشاكة مع املؤسسة الدولية للاملية العامة
FIP) ودعم من املجلة الفرنسية للاملية العامة (RFFP)، حول 
موضوع «الدولة الرتابية يف املغرب وفرنسا أي التقائية بني مالية 

الدولة ومالية الجامعات الرتابية».

وقد جاء هذا املوضوع، يف سياق يتميز بالظرفية الصعبة التي متر 
منها املالية العامة يف عدد من دول العامل، ولتسليط الضوء عىل 
وجه التكامل اإليجايب الذي ينبغي أن يحكم العالقات بني مالية 
الدولة ومالية الجامعات الرتابية يف إطار من التجانس والتفاعل 
االيجايب، وذلك من خالل استكشاف أدوات وطرق تسيري جديدة 
متكن من تحويل هذا التكامل إىل برامج حقيقية ترمي إىل ضبط 

العالقات بني الدولة والجامعات الرتابية.

من  املناظرة  موضوع  املطروحة  اإلشكالية  إثراء  يتسنى  وحتى 
جميع جوانبها، فقد ساءلت املناظرة املسؤول اإلداري و املنتخب 
املحيل و الجامعي كل من وجهة نظره ، وذلك من أجل مقارنة 
النموذج املغريب مع التجارب األجنبية وخاصة الفرنسية منها نظرا 

ألوجه التقارب بني النموذجني.

هذه املقاربة وجدت ترجمتها يف برنامج املناظرة املتنوع والذي 
متحور حول مواضيع أساسية همت نقاشات املوائد املستديرة، 

ويتجىل ذلك يف معالجة:

• مسألة التنمية املحلية يف التجربتني املغربية والفرنسية من خالل 
االقتصادي  والفاعل  املحيل  واملنتخب  االقتصادي  نظر  وجهة 

(موضوع املائدة املستديرة األوىل )

• موضوع االستقاللية املالية للجامعات املحلية باملغرب وفرنسا 
من خالل املامرس اإلداري والجامعي والخبري (موضوع املائدة 

املستديرة الثانية).

• موضوع التكامل والتضامن بني الدولة والجامعات الرتابية يف 
امليدان املايل عرب أدوات وتظم التسيري املوجودة أو التي يجب 

الجامعي  أو  اإلداري  أو  السيايس  يراها املسؤول  تفعيلها كام 
(موضوع املائدة املستديرة الثالثة).

واملالية ذكرت  االقتصاد  للسيد وزير  االفتتاح  كلمة  ومن خالل 
باملغرب،  الالمركزية  منظومة  تحكم  التي  الدستورية  باملبادئ 
املغرب  الرتابية تشكل مستقبل  والجامعات  الجهات  أن  مؤكداً 
عىل مستوى النمو والرثوة والتشغيل وهو التحدي األول الذي 
والجهوية  الالمركزية  منظومة  إصالح  عرب  به  االهتامم  ينبغي 
والجامعات مدعوة  الجهات  أن  الصدد  وأكد يف هذا  املتقدمة، 
للقيام بدور مركزي كمحرك حقيقي لإلنتاج االقتصادي وتتمني 

الرثوة الوطنية.

ويف تقريره التقدميي أكد السيد نور الدين بنسودة الخازن العام 
للمملكة من جهته أن مالية الدولة والجامعات الرتابية يجب أن 
الدميقراطية املحلية تتطلب سلطة  تخضع ملنطق تدبريي، وأن 
مالية محلية تشتغل بانسجام وتكامل مع السلطة املالية للدولة، 
مشريا إىل أن املغرب اختار يف هذا الصدد مراكمة تجربته الخاصة 
وتجارب بلدان أخرى  نجحت يف مسلسل الالمركزية. و أوضح 
السيد الخازن العام للمملكة أن املبدأ الدستوري لحرية اإلدارة 
يتطلب تكريس مبدأ االستقاللية املالية للجامعات الرتابية. ودعا 
يف هذا اإلطار إىل التنسيق بني الدولة والجامعات الرتابية يف جميع 
مجاالت املالية العامة مربرا تطور اإلنفاق العام للجامعة الرتابية 

بني 2002 و 2013 الذي انتقل من 11% إىل %30.6 . 

«مشيل  الفرنيس  الخبري  كلمة  جاءت  السياق  نفس  ويف 
بوفيي «Michel BOUVIER»  أستاذ بجامعة الرسبون ورئيس 
املؤسسة الدولية للاملية العمومية و مدير املجلة الفرنسية للاملية 
العامة حيت ركز يف مداخلته عىل تطور  الجهوية بفرنسا محيال 
عىل السياقات التي مرت منها هذه الجهوية من حيث الترشيع 
والتطبيق مند 1973  إىل حدود األزمة االقتصادية الحالية وقد 
املسؤول  املوضوع من خالل مقاربتني مختلفتني، مقاربة  عالج 
يف  املحلية  املالية  مع  العمومية  املالية  التقائية  استعرض  الذي 
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التجربة الفرنسية، ومقاربة الخبري واألستاذ الجامعي الذي حلل 

التجربة الفرنسية وقدم قراءات يف تطورها.

 وقال السيد  «مشيل بوفيي» يف كلمة االفتتاح ألشغال املناظرة 

أفق  الخربات يف  وتبادل  للتشاور  اللقاء فرصة  يعترب  هذا  انه 

احرتام  مع  املحلية  املالية  إصالح  لورش  جديدة  رؤية  اعتامد 

ثابت  أن ال يشء  بلد عىل حدة، مشددا عىل  خصوصيات كل 

وأن العامل يتحول وهو يعيش أزمة منذ 40 سنة.

«مشيل  السيد  الجامعي  واألستاذ  االقتصادي  الخبري  وختم 

بوفيي» «  Michel BOUVIER»  أن قيادة املالية العمومية 

ال ميكن أن تنحرص يف ميزانية الدولة والجامعات الرتابية، مضيفا 

دين  أو  عجز  أي  يف  للتحكم  مالية  إسرتاتيجية  من  البد  انه 

عمومي من شأنه تهديد توازن املجتمع يف عامل يتحول.

هذا وقد ركزت مجموعة من مداخالت األكادمييني والجامعيني 

عىل رضورة التفكري يف مقاربة جديدة للعمل يف اتجاه تطوير 

التقائية ناجحة بني مالية الدولة ومالية الجامعات املحلية للعمل 

يف اتجاه يصب يف خدمة املواطن.                                   

العام  املدير  الوايل  بنرشيفة،  السيد  أبرز  اإلطار  هذا  يف  و 
للجامعات املحلية بوزارة الداخلية، أن املغرب بارش إصالحات 
مسلسل  الالمركزية  أن  عىل  التأكيد  مع  كربى،  مؤسساتية 
دينامييك ومتطور تتولد عنه انتظام الحاجة إىل إعادة التفكري 

يف العالقة بني الدولة والجامعات الرتابية.

املجلس  باجوسيو»، رئيس غرفة  السيد «كريسان  أكد  يف حني 
األعىل للحسابات الفرنيس عىل رضورة التناغم وااللتقائية بني 
مالية الدولة والجامعات املحلية بغية الحفاظ عىل التوازن املايل 
العامة  املالية  تقويم  أن  نفسه عىل  الوقت  يف  مشددا  للدولة 
الشاملة  األهداف  مع  املحلية  املالية  تناغم  إحداث  يتطلب 

للاملية العامة. 

«اليكسيس  السيد  بالرباط،  فرنسا  املستشار بسفارة  أشار  كام 
لوكوغ غرومنيزون» إىل أن فرنسا كام املغرب منخرطة حاليا يف 
التي تروم تعزيز  أوراش طموحة يف مجال اإلصالحات الرتابية 
مشريا  الرتابية.  الجامعات  ومالية  الدولة  مالية  بني  االلتقائية 
إىل أنه ينبغي رفع تحديات تهم بالخصوص املستوى الجهوي 

والدور الذي يجب ان  يلعبه يف تفعيل سياسة عامة للنمو.

املصدر: اخلزينة العامة للمملكة
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ميزان املدفوعات : اعتامد معايري جديدة لإلعداد

نرش مكتب الرصف ميزان املدفوعات املتعلق بالربع األول من سنة 2014 وفقا للمنهجية 
الدولية الجديدة التي أوىص بها دليل ميزان املدفوعات لصندوق النقد الدويل يف طبعته 
السادسة ، حيث يدخل اعتامد هذه املعايري يف إطار مالءمة االحصائيات املرتبطة باملبادالت 

الخارجية مع املعايري الدولية املعتمدة يف هذا املجال.

أحدث اعتامد املعايري الدولية الجديدة، تغيريات منهجية مهمة 

والخدمات  بالسلع  أهمها  تتعلق  املدفوعات  ميزان  محاور  يف 

وتتوزع حسب الحسابات املكونة مليزان املدفوعات.

حساب املعامالت الجارية
حسب الطبعة السادسة من دليل صندوق النقد الدويل، ينقسم 

؛  السلع   : هي  و  أجزاء  أربعة  إىل  الجارية  املعامالت  حساب 

الخدمات ؛ الدخل األويل و الدخل الثانوي. 

السلع  فئتي  الدليل  بها هذا  التي جاء  التعديالت  أبرز  تهم  و 

والخدمات، حيث تم اعتامد نظام التجارة العام لتسجيل السلع، 

و التي أصبحت تشمل ثالث أنواع من املعامالت وهي : بضائع 

عامة؛ سلع قيد املتاجرة و الذهب غري النقدي.

كام تم استثناء السلع املستوردة بدون أداء و املعاد تصديرها 

بعد التحويل من فئة السلع، و تسجيل القيمة املضافة املرتتبة 

عن التحويل يف فئة الخدمات التي تضم حاليا إثنا عرش بندا 

املادية   للمدخالت  التحويلية  الصناعة  خدمات  يف:  متمثلة 

املدرجة  غري  واإلصالح  الصيانة  خدمات  لآلخرين؛  اململوكة 

التأمني  خدمات  اإلنشاءات؛  السفر؛  النقل؛  آخر؛  موضع  يف 

حقوق  استخدام  رسوم  املالية؛  الخدمات  التقاعد؛  ومعاشات 

امللكية الفكرية غري املدرجة يف موضع آخر؛ خدمات االتصاالت 

الخدمات  األخرى؛  األعامل  خدمات  واملعلومات؛  والكمبيوتر 

الحكومية  والخدمات  والسلع  والرتويحية  والثقافية  الشخصية 

غري املدرجة يف موضع آخر.

وبخصوص الدخل األويل، فيهم باألساس توزيع األرباح واألرباح 

الطبيعية إىل وحدات  الفوائد وتأجري املوارد  املعاد استثامرها، 

مؤسسية أخرى غري مقيمة.

الفئة  هذه  يف  املسجلة  املداخيل  فتكونه  الثانوي،  الدخل  أما 

بدون  التحويالت،  و  بالخارج  املقيمني  املغاربة  تحويالت  من 

مقابل، املحصلة من طرف القطاع العام والخاص. أما بالنسبة 

طرف  من  املنجزة  التحويالت  أساسا  تضم  فإنها  للمصاريف 

إىل  إضافة  األجور،  من  ادخاراتهم  برسم  األجانب  املقيمني 

مساهمتهم عىل شكل انخراطات يف صناديق التقاعد واالحتياط 

االجتامعي الخارجية. 

حساب لرأسامل
يسجل حساب الرأسامل املعامالت املتعلقة باألصول غري املالية 

غري املنتجة، و كذا تحويالت رأس املال. و تشمل هذه األخرية 

إعفاء الدين و تعويضات التأمني املرتبطة بالكوارث الطبيعية. 

أما فيام يخص املعامالت املتعلقة باألصول غري املالية غري املنتجة 

فتتألف من املوارد الطبيعية؛ العقود, وعقود اإليجار.

الحساب املايل
الصافية   التدفقات  حيث  من  املالية  املعامالت  تسجيل  يتم 

تحمل  «صايف  و  األصول»  اقتناء  «صايف  والخصوم  لألصول 

الحفاظ  تم  كام  واملدين.  الدائن  أساس  عىل  وليس  الخصوم» 

جديد  بند  زيادة  مع  املايل  للحساب  الوظيفي  التبويب  عىل 

متعلق باملشتقات املالية.

املصدر: مكتب الصرف
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إدارة الجامرك  و الرضائب غري املبارشة : إجراءات جديدة ملكافحة 
التزييف 

اتخذت إدارة الجامرك  و الرضائب غري املبارشة مجموعة من االجراءات و التدابري من أجل 
مكافحة التزييف و القرصنة، اذ متكنت الجامرك خالل التسعة أشهر من سنة 2014 من 
توقيف البضائع املشكوك يف كونها مزيفة أو مقلدة حيث متت معالجة 527 قضية  و توقيف 

186 عملية استرياد. 

للتعهدات  وتطبيقا  الدولية  للمعايري  الوطني  للترشيع  مواكبة 

لحامية  الجامرك  إدارة  تأهيل  تم  املغرب،  طرف  من  املوقعة 

امللكية الفكرية عن طريق التدابري عند الحدود وذلك مبقتىض 

املتعلق  والقانون  الصناعية  امللكية  بحامية  املتعلق  القانون 

بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة الذين تم تعديلهام بتاريخ 

21 أبريل 2006.

وتبعا ملقتضيات هذا القانون، أمكن إلدارة الجامرك والرضائب 

غري املبارشة توقيف البضائع املشكوك يف كونها مزيفة أو مقلدة 

حيث عالجت إدارة الجامرك منذ سنة 2006 إىل اليوم ما يعادل 

3141 قضية منها 527 قضية تم تسجيلها برسم التسعة أشهر 

من 2014.

كام قامت بتوقيف 753 عملية استرياد، منها 186 خالل التسعة 

أشهر من سنة 2014، همت عالمات وطنية ودولية وشملت 

عدة قطاعات من جملتها قطاعات النسيج واأللبسة واألحذية 

ومواد التجميل واألجهزة اإللكرتونية.

وملواكبة هذه املهمة الجديدة ولتقوية قدرات أعوان الجامرك 

تنظيم عدة دورات  التزييف والقرصنة، تم  يف مجال مكافحة 

واإلدارات  الخاص  القطاع  مع  برشاكة  وتحسيسية  تدريبية 

املعنية.

عدة  تنشيط  يف  الجامرك  إدارة  شاركت  ذلك  مع  ومبوازاة 

منتديات وملتقيات لفائدة الفاعلني االقتصاديني بهدف حثهم 

ولتوضيح  اإلدارة  به  تقوم  الذي  الجديد  بالدور  وتحسيسهم 

اإلجراءات واملساطر الواجب اتباعها لحامية حقوقهم.

الجمركية من طرف  الحامية  املتزايد عىل طلب  اإلقبال  ولعل 

اآللية،  هذه  نجاعة  عىل  دليل  لخري  الحقوق  ذات  املقاوالت 

تدخل  نجاعة  بخصوص  املقاوالت  بعض  شهادة  إىل  باإلضافة 

طلب  إىل  البعض  حفز  الذي  اليشء  املجال  هذا  يف  الجامرك 

الرشاكة والتعاون يف مجال حامية امللكية الصناعية، حيث تم 

توقيع عدة مذكرات تفاهم مع بعض ممثيل القطاع الخاص من 

أجل تبادل املعلومات والخربات وتقوية القدرات.

املصدر: إدارة اجلمارك و الضرائب غير املباشرة
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الوزارة يف الصحافة

يرس هيئة تحرير مجلة «املالية»، أن تقرتح عىل ُقراءها فقرة جديدة من خالل فتحها لنافذة 
جديدة عىل الصحافة املغربية لتعكس من خاللها املواضيع التي تستأثر باهتامم الصحافة 
الوطنية واملستقلة وإبراز اتجاهات الرأي العام اتجاه أداءها االقتصادي واملايل. وقد اخرتنا 
لذلك البداية من الفرتة املمتدة من منتصف نونرب ملنتصف شهر دجنرب 2014 مع رضورة 
التنويه أن هذه املادة من إعداد مصلحة «التظاهرات والصحافة» التابعة لقسم التواصل 

واالعالم بوزارة االقتصاد واملالية.

اإلدارة  أن   17/11/2014 يف  الصادرة  «األخبار»  جريدة  كتبت 

داخلية  وثيقة  أعدت  املبارشة  غري  والرضائب  للجامرك  العامة 

مبثابة «مرشوع قانون» سيتم مبوجبها حرص حق إنشاء املقاوالت 

من  اإلجازة  عىل  الحاصلني  األشخاص  عىل  التعشري  مجال  يف 

مؤسسات عمومية، األمر الذي سيحرم العديد من مامريس هذه 

املهنة بدعوى عدم توفرهم عىل اإلجازة. وحسب نفس املصدر، 

القانون أيضا تغيري اسم «املعرش» إىل «وكيل  يتضمن مرشوع 

عمولة لدى الجامرك»، كام أنه جاء مخالفا ملا هو معمول به 

التعشري،  للمهن، خاصة مهنة  املنظمة  القوانني  اعتبار أن  عىل 

يجب أن يتم مبوجب مرسوم حكومي ال بقانون داخيل.

وأوردت جريدة «املساء» الصادرة يف 20/11/2014 أن اململكة 

الجمريك بني  التعاون  اتفاقية  السعودية صادقت عىل  العربية 

يف  توقيعها  تم  والتي  واملغرب،  السعودية  العربية  مملكتي 

االتفاقية إىل تشجيع تطوير  أكتوبر 2013. وتهدف  الرباط يف 

املجال  يف  الفنية  والخربات  املعلومات  وتبادل  الثنائية  التجارة 

الجمريك بني البلدين، لتسهيل االجراءات وكشف املخالفات.

كام أعلنت جريدة «العلم» يف مقالها الصادر يف 21/11/2014 

أن مديرية الدراسات والتوقعات املالية أفادت يف مذكرتها عن 

لعمليات  اإلجاميل  الحجم  بأن  املنرصم  نونرب  لشهر  الظرفية 

درهم  مليار   89.7 بلغت  للمملكة  العامة  للخزينة  السحب 

نسبته  بانخفاض   ،2014 سنة  من  األوىل  أشهر  العرشة  برسم 

38.9 يف املائة مقارنة مع نفس الفرتة من سنة 2013. وأضافت 

املديرية أن عمليات السحب هاته كانت موجهة باألساس نحو 

املدى البعيد الذي تعززت نسبته منتقلة من 7.1 يف املائة حتى 

متم أكتوبر 2013 إىل 61.9 يف املائة، وهو ما مكن الخزينة من 

متديد املدة املتوسطة لديونها. وأوضح املصدر ذاته، أن نسبة 

اآلجال قصرية املدى تراجعت إىل 9.9 يف املائة بعد 57 يف املائة، 

مسجال أن اآلجال املتوسطة فقدت 7.7 نقطة لتستقر يف نسبة 

28.2 يف املائة.

يف  الصادر  مقالها  يف  اليوم»  «بيان  جريدة  ذكرت  بدورها 

24/11/2014 أن وزير االقتصاد واملالية السيد محمد بوسعيد 

الخامسة  العاملية  القمة  إطار  يف  تفاعلية  جلسة  خالل  أعلن 

إحداث  قرب  عن  مبراكش،  انعقدت  التي  األعامل  لريادة 

صندوق لالستثامر ب50 مليون دوالر من أجل مواكبة املقاوالت 

سيواكب  الصندوق  هذا  أن  الوزير  السيد  وأوضح  املبتكرة. 

املقاولني واملقاوالت املبتكرة الذين لديهم احتياجات خاصة يف 

تطوير  أجل  من  املواكبة  إىل  أيضا  ويحتاجون  التمويل،  مجال 

مقاوالتهم واملساعدة التقنية طوال مسار خلق مرشوعهم. كام 

مناخ  تحسني  عىل  تعمل  الحكومة  أن  آخر،  جانب  من  ذكر، 

النجاعة  وتعزيز  املساطر  تبسيط  خالل  من  وخاصة  األعامل، 

اإلدارية وإضفاء املرونة عىل القوانني املنظمة.

وأفادت جريدة «الصباح» الصادرة يف 26/11/2014 أن السيد 

عبد املجيد بورا، رئيس قسم الدراسات بإدارة الجامرك والرضائب 

غري املبارشة، أكد أن هذه األخرية استطاعت الرفع من مداخيلها 

أن  بعد  وذلك  السنة،  هذه  خالل  سنتيم  مليار   20 من  بأكرث 

قامت بالعديد من اإلجراءات ملحاربة التهريب وخصوصا عىل 

مستوى تطوير األنظمة املعلوماتية ملراقبة السلع التي ترد عىل 

املغرب، بحيث اعتمدت منذ سنة 2003، عىل نظامني للمراقبة 

SAMID وBADR. وحسب نفس املصدر، مكن النظامان من 

تتبع سري السلع التي ترد عىل املغرب منذ وصولها إىل امليناء إىل 
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غاية بيعها للمستهلك، وهو ما يؤدي إىل تقليص هامش الغش 

لدى املستوردين.

أعلنت  فقد  التاريخ  نفس  يف  الصادرة  «األخبار»  جريدة  أما 

نهاية  للمملكة سجلت مع  العامة  للخزينة  العادية  املوارد  أن 

 162.9 من  بذلك  لتنتقل  املائة،  يف   1.4 بنسبة  ارتفاعا  أكتوبر 

 165.2 إىل  املاضية،  السنة  من  أكتوبر  نهاية  مع  درهم  مليار 

مليار درهم مع نهاية أكتوبر من السنة الجارية. ويعزى هذا 

االرتفاع، حسب املصدر ذاته، إىل االرتفاع املسجل عىل مستوى 

الرضائب املبارشة والتي عرفت منوا بنسبة 3 يف املائة، والرسوم 

وكذا  املائة،  يف   3 بنسبة  األخرى  ارتفعت هي  التي  الجمركية 

ارتفاع الرضائب غري املبارشة بنسبة 0.4 يف املائة.

وأوردت جريدة «الصحراء املغربية» الصادرة يف 09/12/2014 

لها  مذكرة  يف  أفادت،  الخارجية  واملالية  الخزينة  مديرية  أن 

حول تطور الوضعية االقتصادية واملالية للمغرب خالل التسعة 

خالل  يواصل،  الوطني  االقتصاد  أن   ،2014 لسنة  األوىل  أشهر 

السنة الجارية، مساره يف االستعادة التدريجية للتوازنات املاكرو 

اقتصادية، رغم استمرار محيط دويل غري مالئم، السيام يف منطقة 

األورو. وأوضح نفس املصدر أن معدل النمو االقتصادي تراجع 

السنة،  من  األول  النصف  املتوسط خالل  يف  املائة  يف   2.1 إىل 

املنرصمة،  السنة  من  نفسها  الفرتة  خالل  املائة  يف   4.4 مقابل 

وذلك راجع إىل انخفاض القيمة املضافة للقطاع الفالحي بنسبة 

2.4 يف املائة، بعد األداء االستثنايئ له خالل السنة املاضية.

كام أعلنت جريدة «املساء» يف مقالها الصادر يف 10/12/2014 

واالحتياط  التأمينات  مديرية  عن  مؤخرا  صادرة  دراسة  أن 

االجتامعي كشفت أن ثالث رشكات تأمني تتقاسم 81 يف املائة 

نفس  وأبرزت  البنوك.  قبل  من  املحصلة  التأمني  أقساط  من 

الدراسة أن رقم أعامل القطاع املتعلق بالتأمني والبنوك انخفض 

املائة سنة 2013، أي 5.8 مليار درهم، يف مقابل 5.3  ب9 يف 

مليار درهم سنة 2012.

نفس  يف  الصادر  مقالها  يف  «الصباح»  جريدة  ذكرت  بدورها 

التاريخ أن قيمة املداخيل الجمركية املحصلة من قبل املديرية 

الجهوية للجنوب التابعة لإلدارة العامة للجامرك والرضائب غري 

املاضية، مقابل  السنة  املبارشة، بلغت 217 مليون درهم متم 

117 مليون درهم برسم السنة التي قبلها. واستنادا إىل املصدر 

ذاته، يعزى هذا التطور إىل األهمية التجارية التي بات يكتسيها 

معرب «الكركرات» الحدودي، فيام عرفت عائدات الرضيبة عىل 

القيمة املضافة والرضائب غري املبارشة ارتفاعا عىل التوايل بزائد 

الخاضعة  املواد  واردات  ارتفاع  نتيجة  املائة  يف  و223   132

للرضيبة واملنتوجات الطاقية.

أن   15/12/2014 يف  الصادرة  اليوم»  «أخبار  جريدة  وأفادت 

السيد محمد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية، كشف، يف كلمة 

خالل افتتاح أشغال ملتقى متويل املدن اإلفريقية حول موضوع 

«متويل املدن اإلفريقية : أجندات وتحالفات وحلول»، أن مدنا 

مغربية ال تشكل سوى 2 يف املائة من الرتاب الوطني تخلق أزيد 

من 75 يف املائة من الرثوة العامة للمغرب. كام أضاف السيد 

الوزير أن أزيد من 60 يف املائة من الساكنة العاملية ستستقر 

باملناطق الحرضية يف أفق 2030، مذكرا بأن برامج تأهيل املدن 

تهدف إىل التوزيع العادل لتجهيزات القرب والنهوض بالتشغيل 

وخلق الرثوات وضامن إحداث انسجام سوسيو- مجايل وتحسني 

ظروف عيش السكان.

التاريخ  نفس  يف  الصادرة  املغربية»  «األحداث  جريدة  أما 

فقد أعلنت أن وزير االقتصاد واملالية، السيد محمد بوسعيد، 

واملفوض األورويب املكلف بسياسة الجوار، السيد يوهانس هان، 

وقعا 3 اتفاقيات وتعديل، بغالف مايل إجاميل يقدر ب155.90 

مليون أورو. وأوضح السيد وزير االقتصاد واملالية أنه من خالل 

هذه الربامج، سيتمكن املغرب بدعم من االتحاد األورويب من 

امليض قدما عىل مستوى ثالثة أصعدة رئيسية وهي دعم إصالح 

التعليم وإصالح اإلدارة العمومية واالسرتاتيجية الطاقية.

املصدر: مديرية الشؤون اإلدارية و العامة
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تطوير جودة الخدمات بالصندوق املغريب للتقاعد :
مقاربة واقعية و إدارية للعرصنة والتحسني املستمر

انخرط الصندوق املغريب للتقاعد منذ سنوات يف مسار يصبو إىل إرساء ديناميكية تضمن 
التحسن املستمر للخدمات املقدمة بصفة خاصة ولألداء بصفة عامة وذلك بالرفع من مستوى 

إنجاز املهام مع توخي الضبط واملهنية الالزمني.

وعيا باملسؤولية امللقاة عىل عاتقه كمؤسسة اجتامعية تجعل 
يتبع  اهتامماتها،  صلب  يف  والرشكاء  واملستفيدين  املنخرطني 
املقاييس  مع  تدبريه  نظام  مالمئة  يف  تكمن  مقاربة  الصندوق 
يتعلق  ما  يف  وخصوصا  امليادين  مختلف  يف  املتداولة  الدولية 
تكنولوجيا  عىل  االعتامد  مع  االجتامعي  الضامن  مبيدان  منها 

اإلعالم والتواصل و ترشيد االستثامر فيها.

تجسيد جودة الخدمات مبنجزات ملموسة
تتميز املقاربة التي انتهجها الصندوق يف مجال الجودة بكونها 
أوال وقبل كل يشء مقاربة واقعية وتدريجية لكونها ترمي إىل 
متطلبات  تلبي  ملموسة  مبنجزات  الخدمات  جودة  تجسيد 
اإلطار  هذا  ويف  والرشكاء.  واملستفيدين  املنخرطني  وانتظارات 
األخرية مجموعة  السنوات  للتقاعد يف  املغريب  الصندوق  أنجز 
الوطنية ذات  التوجهات  املشاريع تنسجم يف مجملها مع  من 
الصلة والتي تهدف بكيفية خاصة إىل تنمية الخدمات املمنوحة 
بواسطة تكنولوجيا اإلعالم والتواصل وتبسيط املساطر اإلدارية 
الحصول  الخدمات ومتكينهم من  إىل  املرتفقني  ولوج  وتسهيل 

عىل املعلومة مع  الحرص عىل حامية املعطيات الشخصية.

أداء املعاشات دون أي تأخري أو انقطاع

واملستحقات  املعاشات  من  االستفادة  آجال  تقليص  ميثل 
والضمنية  عنها  املعرب  واالنتظارات  املطالب  أهم  األخرى 
ملرتفقي الصندوق املغريب للتقاعد وذلك ملا قد يرتتب عنه أي 
الوضعية  عىل  سلبي  انعكاس  من  أداءها  يف  انقطاع  أو  تأخري 
املعيشة للمستفيد وألفراد أرسته. لهذا السبب يعطي الصندوق 
واملستحقات  املعاشات  من  االستفادة  تتم  ليك  قصوى  أولوية 
ولتلبية  الظروف.  أحسن  يف  وكذلك  املمكنة  اآلجال  أرسع  يف 
هذه االنتظارات قام الصندوق من خالل وضع اإلطار التنظيمي 
محددة،  أهداف  وتسطري  املالمئة  الوسائل  وتعبئة  املناسب 
بتحقيق منجزات تتعلق بالتقليص التدريجي آلجال االستفادة 
من املعاشات واملستحقات بحيث متكننا خالل سنة 2013، من 
الشهر  الجدد يف  املتقاعدين  أكرث من %90 من  أداء معاشات 

أي  دون حدوث  مام حال  التقاعد  إىل  إحالتهم  لتاريخ  املوايل 
فإن  ذلك،  املعاش. وعالوة عىل  وراتب  أجرة  آخر  بني  انقطاع 
ظروف األداء عرفت تحسنا مهام من خالل اعتامد أداء املعاشات 
عن طريق التحويل البنيك حيث وصلت نسبته ما يناهز 90% 
من عدد املستحقات املؤداة. كام متكننا كذلك يف هذه السنة 
من معالجة أكرث من %75 من ملفات ذوي حقوق املتقاعدين 
تاريخ  أشهر من  يقل عن 3  املتوفني وأداء معاشاتهم يف أجل 

الوفاة بعدما كان سابقا متوسط هذا األجل يفوق 6 أشهر.  

سياسة مبسطة ومرنة وحديثة ملراقبة الحقوق�

يتحتم عىل الصندوق أن يقوم مبراقبة دورية للحقوق املخولة 
الحرص  مع  العمل  بها  الجاري  للقوانني  طبقا  املستفيدين  إىل 
كل  باألمر  املعنيني  مستحقات  أداء  انقطاع  عدم  ضامن  عىل 
مسطرة  الصندوق  انتهج  الهدف  هذا  ولبلوغ  ذلك.  أمكن  ما 
مبسطة ومرنة تعتمد عىل التعاون مع رشكائه سواء يف القطاع 
العام أو القطاع الخاص بحيث أبرم الصندوق املغريب للتقاعد 
اتفاقية  اتفاقيات مع بنوك وطنية باإلضافة إىل  يف هذا اإلطار 
إىل  االتفاقيات  تلك  وتروم  الداخلية.  وزارة  مصالح  مع  أخرى 
عىل  إجامال  تقترص  الحقوق  ملراقبة  جديدة  مسطرة  تفعيل 
املصادقة من طرف رجال السلطة التابعني لوزارة الداخلية عىل 
الحياة  بإثبات  املعنيني  املتقاعدين  طرف  من  معبئة  استامرة 
وعدم الزواج. أما بالنسبة للمتقاعدين املتوفرين عىل حساب 
بنيك فتقترص عملية املراقبة عىل الحضور شخصيا إىل وكالتهم 
البنكية قصد استالم معاشاتهم ويعترب هذا الحضور مبثابة إثبات 

للحياة بدل اإلدالء بشهادة إدارية لهذه الغاية.

و لقد مكنت هذه املسطرة الجديدة ملراقبة الحقوق التي اعتمدها 
الصندوق منذ  سنة 2012 مبشاركة بريد بنك و البنك الشعبي 
املركزي بخصوص مراقبة الحياة لزبناء هذين البنكني ومساعدة 
وزارة الداخلية فيام يخص مراقبة الحياة و عدم الزواج من تخفيف 
رصف  إعادة  من  و  حقوقهم،  ذوي  و  املتقاعدين  عىل  العبء 

املعاشات التي يتم إيقافها عىل إثر هذه العملية يف وقت وجيز.

خدمات
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كام تم يف أكتوبر املايض توقيع اتفاقية رشاكة إطار بني وزارة 
للتقاعد  املغريب  والصندوق  املهني  والتكوين  الوطنية  الرتبية 
بتمدرس  املتعلقة  «مسار»  نظام  ملعطيات  املعلومايت  للتبادل 
مراقبة  من  التبادل  هذا  بفضل  الصندوق  وسيتمكن  الطالب. 
العائلية  التعويضات  من  املستفيدين  األيتام  متدرس  استمرار 
أمورهم  وأولياء  األيتام  هؤالء  ومتكني  األيتام،  ومعاشات 
إىل  للتنقل  الحاجة  دون  مستحقاتهم  تلقي  يف  اإلستمرار  من 

مؤسسات التعليم لطلب الشواهد املدرسية.

العرصية  الوسائل  وتوفري  الطلبات  تزايد  مواكبة 
املالمئة لتلبيتها�

ميكن رسد مجموعة من اإلنجازات يف هذا املجال و التي مكنت 
الصندوق من تلبية احتياجات املنخرطني واملستفيدين املتعلقة 
هذا  ففي  الوثائق.  وبعض  املعلومات  وطلب  باالستفسارات 
اإلطار، قام الصندوق بتنويع قنوات الولوج إىل الخدمات املتاحة، 
االستقبال  مركز  أو  اإللكرتونية  البوابة  بواسطة  بعد  عن  سواء 
الهاتفي أو من خالل سياسة القرب عن طريق أنشاء وتعزيز 
فضاءات االستقبال التي يوفرها كل من املقر الرئييس بالرباط 
واملندوبيات الجهوية السبع التابعة للمؤسسة واملتواجدة عرب 

الرتاب الوطني.

الخدمات  إىل  الولوج  قنوات  التنويع يف  كام متت مواكبة هذا 
املتاحة، بإنجازات تتعلق بتطوير محتوى هذه الخدمات وتوسيع 
دائرتها بحيث متكننا يف أواخر سنة 2012، من توفري مجموعة 
HYPER- من الخدمات بواسطة البوابة اإللكرتونية للصندوق
 LINK «http://www.cmr.gov.ma» www.cmr.gov.ma
حقوقهم،  وذوي  واملنخرطني  املتقاعدين  من  لكل  تتيح  التي 
االستفادة من خدمات عن  الشخيص،  الولوج  إدخال رمز  بعد 
بعد، وذلك من قبيل اإلطالع عىل بياناتهم الشخصية املتعلقة 
شهادة  طلب  وكذا  للتقاعد  املغريب  الصندوق  يف  بانخراطهم 
املعاش، إضافة إىل إمكانية تتبع مراحل معالجة ملفاتهم ومآل 
عدد  اليوم،  يبلغ  و  بها.  يتقدمون  التي  والطلبات  الشكايات 
رمز  عىل  املتوفرين  للصندوق  اإللكرتونية  البوابة  مستعميل 

الولوج الشخيص ما يفوق30 000 . 

مبوقع  املتوفرة  الخدمات  مستمر  و  دائم  بشكل  ترمي  كام 
 HYPERLINK «http://www.cmr.gov.ma» الصندوق 

املتعلق  التقاعد  مجال  عن  اإلخبار  إىل   www.cmr.gov.ma
مبوظفي الدولة والجامعات املحلية وبعض املؤسسات العمومية، 
باالنخراط  املرتبطة  املستجدات  بكل  علام  إحاطتهم  إىل  و 
يف  الحق  تخول  التي  والرشوط  للتقاعد  املغريب  الصندوق  يف 

االستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها املؤسسة. 

إرساء نظام لتدبري الجودة
أعطى الصندوق االنطالقة منذ سنة 2013 ملرشوع يهدف إىل 
وضع نظام لتدبري الجودة موجه إلرضاء املنخرطني واملستفيدين 
والرشكاء. ويدخل هذا املرشوع يف إطار مقاربة تتسم بكونها 
الخدمات  جودة  تجسيد  سبيل  يف  املبذولة  للجهود  مكملة 
الكفيلة  األسباب  إرساء  يف  تكمن  لكونها  ملموسة،  مبنجزات 
املستمر  التحسن  دينامكية  خلق  و  الخدمات  جودة  بضامن 
 (ISO 9001) معيار  الجودة وفق  لتدبري  نظام  بوضع  ذلك  و 
للخدمات  اإلداري  بالتدبري  املتعلقة  األنشطة  جميع  يشمل 

واملستحقات، والتصديق عليه يف أفق 2015. 

وتجدر اإلشارة إىل أن هذا املرشوع الذي هو قيد االنجاز ينقسم 
إىل مرحلتني:

املرحلة األوىل لهذا املرشوع والتي انتهت سنة 2013 و خصصت 
لهيكلة نظام لتدبري الجودة ومكنت من  إنجاز تقييم للجودة 
بالصندوق واختيار السيناريو املالئم لوضع االنطالقة وتبني املعيار 
املطابق ل (ISO 9001) ومجال التصديق و كذا تحسيس وتكوين 

مستخدمي وأطر وإداريي الصندوق حول معيار الجودة.

تدبري  نظام  لقيادة  نظام  بخلق  ايضا  سمحت  املرحلة  هذه 
تنشيط  و  قيادته  و  رعايته  عىل  املسؤولني  وتحديد  الجودة 

العمليات املتعلقة به.

إىل  ترمي  اإلنجاز،  طور  يف  املرشوع،  هذا  من  الثانية  املرحلة 
تعميم نظام تدبري الجودة عىل جميع األنشطة املتعلقة بالتدبري 
مطابقا  وجعله  بالصندوق،  واملستحقات  للخدمات  اإلداري 
ملعيار (ISO 9001)  بهدف التصديق عليه من طرف مكتب 
خربة مختص. ويبقى الهدف األسمى لهذا املرشوع هو يف املقام 
األول إرساء نظام لتدبري الجودة كفيل بضامن تطوير مستدام 
لجودة الخدمات املقدمة تبعا ملتطلبات املنخرطني واملستفيدين 

والرشكاء  وضامن سريورته االستغالل األمثل للموارد.

املصدر:  الصندوق املغربي للتقاعد
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الدستور  يف  العامة  املالية  عىل  الربملانية  الرقابة  تقوية  إشكالية 
املغريب الجديد

يتجه املغرب إىل تكريس الرقابة 
البعدية عىل املالية العامة ملا لها 
من أهمية يف التدبري املايل القائم 
خالل  من  النتائج  أساس  عىل 
من  بالرصف  اآلمرين  تخويل 
سلطات مهمة يف تدبري االعتامدات. هذا ويعد الربملان أحسن 
جهاز يف الدولة مؤهل للقيام بذلك، صحيح أن هناك املجلس 
عىل  الرقابة  يف  مهمة  وظائف  من  له  ملا  للحسابات  األعىل 
املقاوالت واملؤسسات العمومية وكل الهيئات ذات النفع العام. 
إال أن الربملان هو املكلف مبراقبة عمل الحكومة يف مجال التدبري 
املايل الذي يعرف تطورات مهمة يف عمليات تدبري النفقات ، 
امليزانيايت  اإلصالح  يساير  أن  املغريب  للربملان  ميكن  كيف  لكن 
 Hertzog Robert  ويقوم بهذه الوظيفة؟ ، فكام يقول األستاذ
«الربملان ميكن أن ينقذ سلطته يف املادة املالية من خالل وظيفة 

الرقابة»1.

غري أن ظروف الربملان الفرنيس مغايرة للربملان املغريب فال ننىس 
تبنيه  بحكم  واملغرب   ،2 اإلصالح  يف  املبادرة  صاحب  كان  أنه 
وذلك  الدستور  تعديل  املؤسسايت عمل عىل  اإلصالح  ملنظومة 
قصد إعطاء الربملان تلك املكانة املتميزة التي يجب أن يحظى 
بها يف مواجهة الحكومة يف إطار إقامة دولة املؤسسات، وحاليا 
ملامرسة  العودة  باستطاعته  املغريب  الربملان  أن  القول  ميكن 
سلطاته، لكن برشوط سنحاول دراستها بتوسيع النشاط الرقايب 

للجان املالية (أوال) وإعادة االعتبار الرقابة الربملانية (ثانيا).

توسيع النشاط الرقايب للجان املالية
إن توسيع النشاط الرقايب للجان املالية يربز من خالل التوجه 
نحو تحسني مناقشة مرشوع القانون املايل، وكذا دورها كفاعل 
حقيقي يف تتبع تنفيذ امليزانية معتمدة عىل عدة وسائل من 

شأنها تجديد السلطة الرقابية للربملان عىل املالية العامة.

تحسني مناقشة مرشوع القانون املايل

املالية  لجان  داخل  املايل  القانون  مناقشة مرشوع  تحسني  إن 
يبقى ذو أهمية بالغة قبل املرور إىل الجلسة العامة، حيث أن 
توسيع سلطات لجان املالية فيه تقوية للمناقشات الدميقراطية 
االمتياز  وإعطاء  املعارضة  حقوق  إطالق  خالل  من  وذلك 
للمناقشة حول التوجهات االقتصادية واملالية من خالل فحص 
املالية. بفرنسا تم  القانون املايل كل سنة داخل لجنة  مرشوع 
التوجه نحو تطبيق إيقاع جديد ملامرسة السلطة املالية للربملان، 
بواسطة الحرص عىل اجتامع أفضل للجان أثناء مناقشة مرشوع 
القانون املايل وتدعيم ذلك مبرحلتني أساسيتني للعمل، فحسب 
يونيو،  إىل  يناير  من  متتد  األوىل  املرحلة  أن   :DiderMigaud
العمومية  السياسات  الحسابات وتقييم  للرقابة عىل  وتخصص 
التصفية،  قانون  عىل  الخريف  يف  التصويت  خالل  من  وتنجز 
خالل  امليزانية  توجهات  مناقشة  عند  تبدأ  الثانية  املرحلة  أما 
شهر ماي ويونيو وتنتهي يف الخريف من خالل التصويت عىل 
اللجان محدودة  باملغرب ظلت مامرسة هذه   .3 املالية  قانون 
إىل مامرسة  تعود  أن  عليها  أنه يجب  إال  قبل،  كام سلف من 

ذ . محمد الشطون، عضو مجلس منتدى الباحثني بوزارة اإلقتصاد واملالية، باحث 

بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس - السوييس، كلية الحقوق - سال 

أبحات ودراسات

1   R.Hertzog « les pouvoirs financiers du parlement » Rdp n° 1 -2 numéro spécial 2002 – p : 311
2   André paysant, Finances publiques, 5 ème édition – armand colain ,paris 1999 p : 395

 اقرتح تأسيس مجموعة عمل متكونة من الربملانيني وميثلون كل الفرق السياسية، قصد تحديد مشاكل فعالية النفقة العمومية، حيث أن Laurent Fabius تجدر اإلشارة إىل أنه يف أكتوبر 1998 رئيس الجمعية الوطنية   -
.وعمل هذين التنظيميني ذو مصلحة كبرية قصد وضع رقابة برملانية متجددة = (MEC mission d’évaluation et contrôle مجموعة العمل قدمت تقريرها يف 27 يناير 1999، ويف فرباير أسست نشاط للتقييم واملراقبة

3    André paysant, finances publiques, op, cit p : 396

هذا الركن فضاء مفتوح في وجه موظفي الوزارة، املقاالت الواردة فيه ال تلزم إال أصحابها.
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اختصاصاتها بشكل فعال من خالل تركيز مناقشة امليزانية حول 

فعالية النفقة العمومية، والحرص عىل تقوية شفافية امليزانية 

بإغناء القانون املايل بالوثائق املرفقة كاملذكرة التقدميية والتقرير 

وتقرير  (الجندر)،  النوع  حول  ملحقات  واملايل،  االقتصادي 

حول الحسابات الخصوصية للخزينة، كام يتوجب العمل عىل 

يف  القطاعية  امليزانيات  بتجميع  وذلك  امليزانية  قراءة  تحسني 

وثيقة واحدة، ومساهمة اللجان القطاعية الربملانية يف مشاريع 

املسرية بصورة مستقلة، وتقنني  الدولة  امليزانية ملرافق  قوانني 

جدول التوازن لقانون املالية، وكذا تواصل اللجان مع الصحافة 

ومختلف أجهزة االتصال حول الخطوط الكربى للقانون املايل4.

بفرنسا وصلت امللحقات العامة مبرشوع القانون املايل إىل 27 يف 

مرشوع القانون املايل لسنة 2006 وقد كرست مواجهة حقيقية 

حول السياسية العمومية، واألخرى تهم البنيات وتورد املعلومة 

املالية بكيفية إجاملية، فثالثة من هذه امللحقات العامة تقرب 

الحقل املايل العمومي يف شموليته وهي: البيان حول العالقات 

للدولة  املايل  الجهد  االجتامعية،  والوقاية  الدولة  بني  املالية 

لصالح الجامعات املحلية، والعالقات املالية مع االتحاد األوريب، 

لكن الوثيقة الوحيدة التي تشمل حقيقة املالية العمومية هو 

قانون  مبرشوع  امللحق  واملايل  واالجتامعي  االقتصادي  التقرير 

املالية الذي يحتوي عىل فصل يكرس تطور املالية العامة بقوة 

للربملانيني  للسامح  مهمة  وسيلة  يظل  والذي  صفحة،   40 من 

مبامرسة نشاط الرقابة حول تدبري املالية العمومية وحسابات 

املؤسسات واملقاوالت املسرية لألموال العمومية5.

باملغرب البد من التأكيد عىل رضورة التوجه نحو االهتامم من 

الحقيقية  املرآة  يعكس  الذي  التقرير  بهذا  املالية  لجان  طرف 

للسياسة العامة للبالد يف مختلف امليادين، ويقدم االسرتاتيجية 

 (mission) األنشطة  أو  املهام  والئحة  العامة  للاملية  الكلية 

مرشوع  من  املرتقبة  اإليجابية  واملؤرشات  واألهداف  والربامج 

قانون مالية السنة املوالية. لكن يف املغرب مع دستور يوليوز 

2011 برز توجه جديد يف الوثائق املوزاناتية كالتقرير املتعلق 

باملقاصة واملوارد البرشية ووثيقة تسمى مبيزانية املواطن التي 

تفرس وتيرس للمواطن قراءة امليزانية ، وإن ملن شأنها أن تفيد 
يف تدبري جيد للاملية العامة .

يف  تساهم  أن  املمكن  من  باملغرب  الوثائق  هاته  أن  الواقع 
وتكريس   ، الربملاين  العمل  وتطوير  الترشيعي  األداء  تطوير 
توجهات جديدة يف قراءة امليزانية وتكريس شفافية ومصداقية 
أكرث ، لكن عىل الرغم من تعدد الوثائق تظل الرقابة محدودة، 
عكس  عىل  للاملية  التنظيمي  القانون  إصالح  يف  تأخر  فهناك 
فرنسا التي أصلحت الدستور املايل وجعلته مدخال مهام إلصالح 
باقي السياسات العمومية وأداة إلرساء تدبري يقوم عىل أساس 

الحكامة والشفافية املالية .

كام أنه بفرنسا مع القانون التنظيمي للاملية يتم إعداد تقارير 
اإليجابية  النتائج  حول  املالية  لجان  عليها  تضطلع  سنوية 
بنشاط  االعتامدات  تقدم  انه  حيث  برنامج  بكل  واملرتبطة 
وتدخل يف القوائم املتعلقة بالنتائج الجيدة وتحليل التكاليف 

والعمليات املتعلقة بالربامج.

التنظيمي  القانون  مبادئ  حسب  تسري  الربملانية  املناقشة  إن 
للاملية، فالربملانيني ميكنهم أيضا أن يستعملوا حقهم يف التعديل 
الواسع والذي يسمح بتوزيع االعتامدات، لكن املغرب ال زال مل 
يتجه نحو تعديل القانون التنظيمي للاملية وخصوصا املادة 40 
والتي تؤكد أنه تطبيقا للفصل 51 من دستور 1996  يتم بقوة 
القانون حذف أو رفض املواد اإلضافية أو التعديالت الرامية إما 
إىل تخفيض املوارد العمومية وإما إىل إحداث تكليف عمومي 
أو الزيادة يف تكليف موجود ، هذا وقد سار دستور فاتح يوليوز 
النص  ومنحى  مضمون  يغري  أن  دون  املنحى  نفس  يف   2011
حيث أكد يف الفصل 77 من الدستور الجديد أنه للحكومة أن 
ترفض بعد بيان األسباب ، املقرتحات والتعديالت التي يتقدم بها 
أعضاء الربملان ، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون املالية إىل 
تخفيض املوارد العمومية ، أو إىل تخفيض املوارد العمومية، أو 
إىل إحداث تكليف عمومي أو الزيادة يف تكليف موجود، حيث 
وجعلها  املادة  هذه  تبسيط  نحو  التوجه  الرضوري  من  يبقى 
تتالءم مع حق نواب األمة يف اقرتاح التعديالت حول مرشوع 

4   Abdellatif Bennani « réforme budgétaire au Maroc vers le renforcement de la performance de la dépense publique » Rema, n° 25, p : 63
5   André paysant, Finances publiques, 5 ème édition – armand colain ,paris 1999 p : 395Michel lascombe et vandendriessche Xavier, « la loi organique relative aux lois des finances 

(lolf)et le contrôle des finances publiques »RFAP  2006/1,n ;n117, p: 138
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القانون املايل،ففي الواقع هناك تناقض بني القانون التنظيمي 

هذا  إخراج  يف  الترسيع  من  بد  فال  املغريب  والدستور  املايل 

القانون لتجاوز هذا الفراغ الترشيعي ، وذلك بإيجاد كيفيات 

جديدة للتصويت عىل امليزانية كام هو الشأن بفرنسا 6 :

-املوارد املالية للدولة، تكون محل تصويت إجاميل وواحد

Par mission اعتامدات امليزانية يوافق عليها بنشاط-

عليها  يصوت  الخصوصية  والحسابات  امللحقة  -امليزانيات 

ميزانية مبيزانية وحساب بحساب.

للتمويل  جدول  يف  تقدم  الخزينة  وتكاليف  املوارد  -تقييامت 

وتكون محل تصويت واحد.

أما عىل مستوى إمكانيات التعديالت الربملانية الواسعة، حيث 

كان ال ميكنه  الربملان  لسنة 1959  التنظيمي  األمر  بفرنسا مع 

والتي  الجديدة  التدابري  ذات  االعتامدات  رفض  أو  تخفيض 

عدم   2001 لسنة   Lolf مع  لكن  الرسيع  التصويت  تتطلب 

إمكانية رفع النفقات من طرف الربملانيني تظل قامئة، ولكن تقدر 

(املادة 47 من LOLF)، ويجب فحص هذه  النشاط  مبستوى 

التعديالت وتعليلها جيدا، كام ميكن للربملاين أن يأخذ املبادرة 

أي  وتعديل  إحداث وحذف  وكذلك  برنامج  اعتامدات  لزيادة 

برنامج7. املرشع املغريب يجب أن يسري إىل تقوية وظيفة النواب 

يف تفعيل سلطتهم يف التعديل ذو الفعالية املهمة والتي تسعى 

إىل جودة النفقة العمومية.

تطورا  أحدث   2001 يف  األسايس  القانون  أن  اإلشارة  وتجدر 

التطور  هذا  تجسد  حيث  امليزانية،  قانون  مناقشات  يف  مهام 

االعتامدات  إقرار  يعد  فلم  للمناقشة،  الشكيل  اإلطار  إلغاء  يف 

منها،  املتكونة  الربامج  عرب  األنشطة  عىل  وإمنا  الوزارات،  عىل 

وأصبحت  العام  بالنشاط  أكرث  مهام  الربملان  أضحى  فلقد 

فعالية النفقات العامة تشكل جوهر ترصيح امليزانية، إن هذا 

فعالية  من  أكرث  ليستفيدوا  للمواطنني  مفيدا  أصبح  الترصيح 

النفقات العمومية، فالترصيح أصبح أكرث عموما وأقل تفصيال، 

حول  تتمحور  ألنها  استنارة،  أكرث  أصبحت  املناقشة  أن  كام 

أهداف النشاط العام، ومل تبق تدور حول املتغريات الهامشية 
لالعتامدات8.

إن تطوير وتحسني مناقشة مرشوع القانون املايل باللجان املالية، 
أصبح هدفا يف متناول الربملان املغريب الذي يتعني عليه فقط أن 

يفعل وظيفته أثناء قراءة ومناقشة مرشوع القانون .

تتبع لجان املالية تنفيذ امليزانية

باسم كل  تؤمن  املالية  لجان  املايل  القانون  تنفيذ  عىل مستوى 
املجالس رقابة عىل تنفيذ امليزانية، لكن األمر يتطلب عدة وسائل 

للمعلومة والتي يجب أن تكون أكرث حساسية وارتفاعا  9 .

-يف البداية يتعني إلزاميا أن تتسلم لجان املالية عدد من الوثائق 
وبالخصوص  الخزينة،  وحالة  املعتمدة  النفقات  حالة  حول 
تكون  أن  يتوجب  والتي  املالية  قوانني  مشاريع  مختلف  يف 
دقة  األكرث  الوثائق  ومختلف  التفسريية  بامللحقات  مرفقة 

التي يحددها القانون التنظيمي للاملية.

-الحفاظ عىل العالقات املفيدة مع املجلس األعىل للحسابات 
القانون  من طرف  ومأسسة  من جهة مشددة  تكون  والتي 
األعىل  املجلس  عىل  يتعني  إلزاميا  إذ  للاملية،  التنظيمي 
للحسابات أن يجيب عن طلبات املساعدة املقدمة من طرف 
مدة  يف  تحقيقها  يجب  والتي  العامون،  واملقررون  الرؤساء 

محددة عند كل تحقيق مطلوب.

الرئيس  املالية،  قوانني  تنفيذ  ومراقبة  تتبع  إطار  يف  -وأخريا 
بكل  القيام  يتولون  الخصوصيني  واملقررين  العام،  واملقرر 

الفحوصات عىل األدوات واملكان.

إن املرشع التنظيمي بفرنسا يأخذ بعناية مسألة تقوية الرقابة 
«املستمرة أو املواكبة» أي مبعنى مامرستها خالل تنفيذ امليزانية، 
ستكون  الربملانية  «املراقبة  أن   Damien catteau يسجل  فكام 
سلطة متارس عىل طول السنة، وكذلك بواسطة اإلخبار الذي يتأسس 
كشكل سابق عىل الرقابة pré–contrôle» فاإلخبار سيمس يف هذا 
املستوى تدبري االعتامدات سواء بشكل واسع لتحقيق األهداف 

املحددة أو من خالل املشاريع ذات النتائج الجيدة 10.

6    Guide pratique de la LOLF , p : 44, préparée par Didier Migaud et Alain Lambert, Edition actualisée – Octobre 2007
7   Guide pratique de la LOLF, op. cit, p : 45.
.د. محمد محمد عبد اللطيف، األسس الدستورية لقوانني امليزانية، مرجع سابق، ص: 232 -   8
9    Jean François Picard « Finances publiques » 1ère édition, litec – Paris 2006, p : 10.
10    lascombe M. et Vandendriessche  X, op. Cit, p: 140.



41مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 25 - يناير 2015

السياسات  تقييم  طريق  عن  ستكون  التنفيذ  عىل  الرقابة  إن 
من  انطالقا  السنة،  طول  عىل  وتحقق  تنجز  التي  العمومية 
نشاط  وتكريس  واملكان  األدوات  عىل  تجرى  التي  املراقبات 
التنظيم امليزانيايت،  الرقابة والتقييم واجتامع لجان املالية عىل 
وتوضح املادة 164 من األمر رقم 1374-58 لـ 30 دجنرب 1958 
الخصوصيني  املقررين  أن  لسنة 1959  املالية  لقانون  املتضمن 
واملكان  األدوات  عىل  الرقابة  بسلطات  دائم  بشكل  يترصفون 
ملتابعة استعامل اعتامدات امليزانية الوزارية وتسيري املقاوالت 
الوطنية ورشكات االقتصاد املختلط والرشكات واملقاوالت التي 
من  النوع  هذا  أن  إال  الرأسامل،  من   50% الدولة  فيها  متلك 
 Augustin Bonne Paux الرقابة مل يفعل كام يؤكد ذلك السيد
نعرتف  أن  يجب  الحقيقة  «يف  املالية  للجنة  رئيسا  كان  الذي 
جيدا أننا مل نقم بأي رقابة بعد التصويت عىل امليزانية، ومبدئيا 
ننشط يف اإلعداد املوايل لقانون امليزانية»11. باملغرب ظلت هذه 
الوظيفة مغيبة عند لجان املالية ومل تربز يف القوانني التنظيمية 
للاملية، األمر الذي يفرض اآلن رضورة اعتامد هذه الرقابة قصد 

ضامن تدبري جيد للنفقات العمومية.

إن الرقابة عىل األدوات واملكان من طرف لجنة املالية متت يف 
األوىل  وكانت هي   Didier Migaud السيد 1999 من طرف 
  Panline Turk األستاذ  الحظ  كام  الخامسة،  الجمهورية  يف 
أن لجان املالية تعطي ميزة خاصة لسلطاتها قصد تأمني رقابة 

حقيقية ودامئة عىل املالية العامة 12.

املمكن  من  املغريب،  بالربملان  املالية  لجان  سلطات  توسيع  إن 
رقابة  الربملانيني ملامرسة  فعالة تخضع إلرادة  رقابة  أن يضمن 
باملادة 57  التنظيمي يف 2001  املرشع  اهتدى  ولقد  حقيقية، 
من القانون التنظيمي للاملية إىل تحديد سلطات أعضاء لجان 
املالية يف مجال الرقابة عىل األدوات واملكان والتي يتسع مجالها 

يف كل تقييم لسؤال متعلق باملالية العامة.

وهكذا لجنة الجمعية الوطنية ولجنة مجلس الشيوخ املكلفتان 
باملالية يتتبعان ويراقبان تنفيذ قوانني املالية وتقييم كل سؤال 

رئيس  إىل  به  يعهد   Mission النشاط  فهذا  باملالية،  متعلق 
وكذلك  اختصاصاتهم  مجال  يف  العامون  واملقررون  اللجنة 
املالية  الوثائق  املرشع  حدد  ولقد  الخصوصيني  املقررين  إىل 
واإلدارية املطلوبة التي ميكن االطالع عليها، وميكن أيضا لجنة 
الحفاظ  املراقبة، كام يؤكد عىل  تقرير حول  املالية من إعداد 
عىل املواضيع ذات خاصية رسية تخص الدفاع الوطني واألمن 

الداخيل أو الخارجي واحرتام الرس املهني.

متارس  بأنها  توحي  املالية  لجان  بها  تقوم  التي  املعاينة  إن 
بكل ثقة شكل من الرقابة عىل امليزانية ووجود إرادة حقيقية 
ال  الوطنية،  بالجمعية  املالية  لجنة  فرئيس  سلطاتها،  لتفعيل 
يحدد موضوع لكل مقرر خصويص، ليك يحقق عىل األقل رقابة 
عىل األدوات ويف املكان كل سنة، كام أن لجنة املالية مبجلس 
للرقابة  لتطبيقات  «شبكات  عىل  تصادق  جهتها  من  الشيوخ 
خاصية  ذو  اللجان  بها  تقوم  التي  الرقابة  هذه  إن  امليزانية». 
للاملية،  العامة  واملفتشية  القضاء  نشاط  مع  تكتمل  سياسية 
ففي نرشة نشاط لجنة املالية ملجلس الشيوخ تشري إىل أنه ما 
بني 01 أكتوبر 2003 و31 يوليوز 2004 خمسة وعرشين (25) 
رقابة عىل امليزانية، و15 منها كانت موضوع تقرير لإلخبار13، 
وإذا انتهت مهمة الرقابة بتسجيل مالحظات، فيتم إبالغها إىل 

الحكومة التي يتعني عليها الرد عليها خالل مدة شهرين 14 .

املالية  اللجان  بفرنسا جعل  للاملية  التنظيمي  القانون  أن  كام 
حارضة عند كل تغيري ميس امليزانية أثناء قيام الحكومة بتنفيذها 

حيث أنه: 

تجاوز  بدواعي  اللجان  إبالغ  باملالية  املكلف  الوزير  -يتوىل 
لفتح  محال  التجاوز  هذا  يكون  أن  رشيطة  االعتامدات، 

اعتامدات يف القانون التعدييل للميزانية املقبل15.

توزيع  تعديل  أجل  من   virement تحويل  كل  إجراء  -ميكن 
االعتامدات بني عدة برامج خاصة يف وزارة واحدة، كام يجوز 
بني  االعتامدات  توزيع  تعديل  قصد   Transfert بنقل  القيام 
برامج وزارات مختلفة عن بعضها، هذا التحويل أو النقل يكون 

11   Ibidem
12   Ibid, p: 141..
13   Ibid, p : 142.
14    Voir article 60 de la Lolf 2001.
15    article 10 de la LOLF.
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مبقتىض مرسوم، وبناءا عىل تقرير من وزير املالية، وبعد إخبار 
اللجان املالية مبجلس الربملان وباقي اللجان األخرى16.

-ميكن فتح اعتامدات إضافية يف حالة الرضورة برشط رضورة 
إخبار اللجان املالية17.

توازن  عىل  الحفاظ  عند رضورة  مبرسوم،  اعتامد  إلغاء  -يجوز 
امليزانية عىل أن يتم إبالغ اللجان بهذا املرسوم قبل نرشه 18.

تفعيل  نحو  تتجه  أن  املغريب يجب  بالربملان  املالية  اللجان  إن 
مقاربة «البحث عن الوثائق حيث توجد»، بجمع كل املعلومات 
الوزارية  القطاعات  مختلف  داخل  امليزانية  بتدبري  املتعلقة 
والحرص عىل مامرسة رقابة فعالة عىل تنفيذ امليزانية، فمامرسة 
اللجان املالية لهذا النشاط الرقايب يعد فرصة مهمة يتوجب أن 
يندمج فيها الربملان املغريب قصد تحقيق رقابة مواكبة ومستمرة 
االعتبار  إعادة  من  فالبد  وعليه  امليزانية،  تنفيذ  أثناء مسلسل 

للرقابة الربملانية عىل املالية العامة.

إعادة االعتبار للرقابة الربملانية 
ميكانيزمات  عدة  من  البد  للاملية  التنظيمي  القانون  لتفعيل 
قانونية تساعد عىل تأمني رقابة فعالة عىل املالية العامة، وذلك 
باملعطيات  وإغنائهم  الربملانيني  إخبار  آليات  تحسني  بواسطة 
إعادة  الحرص عىل  وكذا   (1) املايل  القانون  تنفيذ  حول مسار 
الجواب عىل  آجال  احرتام  الربملانية من خالل  للرقابة  االعتبار 

تساؤالت الربملانيني املنصبة حول القانون املايل (2).

تحسني آليات إخبار الربملانيني 

إن قيام الربملان بتنفيذ الرقابة عىل املالية العامة، يعرب عن إخبار 
الربملانيني حيث أن املادة 34 يف الفقرة 7 من القانون التنظيمي 
للاملية لسنة 2001، بفرنسا تشري إىل أن «قانون املالية يتضمن 
تسيري  حول  الربملان  ومراقبة  بإخبار  املتعلقة  املقتضيات  كل 
املالية العامة» كام أن الصياغة التي جاءت بها املادة 37 من 
القانون السالف الذكر تنشط مضمون قانون التصفية وتحسن 

الرقابة الربملانية عىل تطبيق هذه القوانني.

الخلط  ينبغي  ال  أنه  إىل  يشري   Alain Lambert السيد  لكن 
تؤرش عىل ضامن  املقتضيات  فحاليا كل  واملراقبة،  اإلخبار  بني 
مضامينها  تجد  والتي  العامة  املالية  عىل  فعالة  برملانية  رقابة 
يف قوانني املالية، وعليه يتوجب عىل الحكومة أن تقوم بإنتاج 
العامة املوجهة  املالية  الوثائق قصد إغناء اإلخبار حول تسيري 
إىل الربملانيني، إذ أنها باملقابل تبقى نادرة، فاملقتضيات املوافق 
عليها تهدف إىل تقوية وتوسيع وسائل الرقابة الربملانية، كام أنه 
بفرنسا القانون املايل التعدييل لسنة 2000 وسع حقل الرقابة 
واملتمم للامدة IV-164 من أمر 30 دجنرب 1958 ويهدف إىل 

تأسيس سند قانوين لإلمتيازات ووسائل الرقابة الربملانية 19.

التنفيذية،  السلطة  عن  قانونيا  ينبثق  امليزانية  إعداد  كان  إذا 
فلقد أصبح منذ عدة سنوات تزايد حب التطلع ملرحلة مسطرة 
مجلس،  لكل  املالية  لجنة  رئيس  أن  بفرنسا  فنجد  امليزانية، 
واملقررين العامون وكذلك املقررين الخصوصيني للجان املالية 
عىل  مسبقا  يطلعوا  أن  يطلبون  باللجان  لالستشارة  ومقررين 
معلومات اإلدارات التي تراقب خالل املرحلة املذكورة وموازاة 
مع نقل الرسالة التأطريية إىل مجليس الربملان. يف املغرب ال نجد 
التأكيد عىل أهمية هذه  هذا االهتامم اآلمر الذي يدعونا إىل 
املرحلة، حيث أن إخبار الربملانيني يظل أمر أسايس كام تنبغي 
اإلشارة إىل أن قانون املالية لسنة 2008 مل يتم إعداده بشكل 
دقيق، ومل يضطلع الربملانيني عىل مختلف مضامينه، حيث تزامن 
مجلس  أعضاء  بانتخاب  املتعلقة  الترشيعية  االنتخابات  مع 

النواب، األمر الذي رتب عدة مشاكل يف تنفيذ امليزانية.

والذي  بفرنسا   2001 غشت  لـ  للاملية  التنظيمي  القانون  إن 
امليزانية  تاريخ  يف  جديدة  وصفحة  الدولة  رافعة إلصالح  يعد 
من  سامي  عقد  أنه  هذا  من  واألكرث  الخامسة،  بالجمهورية 

. 20Maturité démocratique  النضج الدميقراطي

وقد أضفى الرسيمة والتقوية عىل سلطات الرؤساء واملقررين 
املجلسني وذلك من  بكال  املالية  للجان  والخصوصيني  العامون 
عىل  واالعتامد  املعلومة  إىل  الدخول  يف  حقهم  تدعيم  خالل 
الوثائق اإلدارية واملالية مبا فيها تقارير مفتشيات الوزارات، كام 

16    article 12 de la LOLF.
17    article 13 de la LOLF.
18   article 14 de la LOLF.
19  Lascombe M et vandendriessche X, la loiorganique relative ayx lois de finances (lolf) et le contrôle des finances publiques <rfap 2006 /1 ;numero 117 , p: 136.
20   Guide pratique de la Lolf, op. cit, p : 9.
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أن إخبار الربملانيني مير أيضا بجلسة ملناقشة توجهات امليزانية 
يف فصل الربيع (N- 1)، حيث الحكومة تتوىل إعداد تلخيص 

االسرتاتيجية امليزانية.

من  بكتلة  الربملانيني  متوين  إن   R.Hertzog فحسب  وعليه 
الوثائق يضمن مامرسة الرقابة، ألن الجوهر ليس هو ما يقال 
أو ما يكتب، لكن الذي يثري مالحظات21. فالربملانيون اليوم ال 
تغيب عنهم املعلومات املالمئة بفرنسا إذا أرادوا فعال أن يؤثروا 

حقيقة يف القانون املايل22.

أحدثت  الربملانيني،  إخبار  وتقوية  تدعيم  سبيل  يف  بفرنسا 
للقييم  بنشاط  مكلف  جهاز  املالية  لجنة  الوطنية  بالجمعية 
فرباير  واملراقبة Mission d’évaluation et de contrôle يف 
كل  من  األوىل  الدورة  عند  يتأسس  مؤقت  جهاز  وهو   1999
املعارضة، كام  نائب يف  املالية وهو  لجنة  سنة، ويرأسه رئيس 
تم تخصيص كتاب يسمى «املرشد يف التطبيقات الجيدة للرقابة 
 guide de bonnes pratiques du contrôle » امليزانياتية 
budgétaire » كام أنه مكن الربملانيني بلجنة املالية من الرجوع 
 Sociétés التدقيق  رشكات  وخصوصا  الداخليني»  الخرباء  إىل 

.d’audit 23

ميكن القول أن املراقبة الربملانية ال تقود إىل املراقبات البعدية 
املبسطة، فهو عكس ما تقوم به وزارة املالية ومحكمة الحسابات، 
 ،caisse de résonance الرنني  «صندوق  سيؤسس  فالربملان 
ومن جهة مجلس الشيوخ الفرنيس يف مرشده املذكور يلح عىل 
اإلخبار فهذا األخري سيكون قويا تجاه الرقابة، موازاة مع سياسة 
إذ أن  الحفاظ عليها ونجاحها،  الرقابة نفسها وتأسيس رشوط 
تعدد الرقابات البعدية يتزايد التنسيق بها والذي يبدو رضوريا، 
أن  الربملان، كام ميكن  الذي ميكنه تحقيق ذلك وهو  والوحيد 
تقول أنه إذا كانت رقابة بعدية فعالة وحقيقية سيكون حتام 

الزجر أو العقاب وهذا أمر ممكن من الناحية العملية24.

يف سبيل استعامل املعلومات بفعالية من طرف الربملان املغريب 
يجب: 

-تجنيد موظفني واالستثامر يف تكنولوجيات االتصال واالستعانة 
قصد  العامة  املالية  يف  ومتخصصني  املايل  املجال  يف  بخرباء 

تحليل املعطيات واألرقام املتعلقة بامليزانية.

-تطوير قدرات النائب الربملاين يف فهم القانون املايل واكتسابه 
إعداد  وإقدامه عىل  املالية  الشؤون  التامة مبختلف  الدراية 

تقارير كام هو الشأن بفرنسا.

ولها  مسألة رضورية  تبقى  الربملانيني  إخبار  آليات  تحسني  إن 
قوة  وتعكس  العامة،  املالية  عىل  الرقابة  مجال  يف  أهميتها 
املعارضة بالربملان يف مواجهة األغلبية الحكومية فال ينبغي أن 
يظل الربملان املغريب سجني اإلشكالية املذكورة من طرف األستاذ 
Pierre Joxe حيث يقول «إن املعارضة ال تستطيع واألغلبية 
 l’opposition ne peut pas et la » ال تتجرأ عىل مراقبتها
majorité n’ose pas contrôler 25 »  . وعليه فليك يساهم 

اإلخبار يف تفعيل نشاط الربملان يف مجال اإلخبار البد من احرتام 
آجال الجواب وتجديد قراءة امليزانية .

احرتام آجال الجواب وتجديد قراءة قانون التصفية

 1 لـ  للاملية  التنظيمي  القانون  الفرنيس يف  املرشع  لقد جعل 
قبل فحص  أيام   5 املادة 39 مدة  الفقرة 2 من  غشت 2001 
 51 باملادة  املحددة  العامة  امللحقات  إليداع  االعتامدات 
وأتت  الربملانية،  والرقابة  لإلخبار  خصصت  والتي   ،(7 (الفقرة 
أيضا بتساؤالت إىل الحكومة تنبثق عن اللجان الربملانية والتي 
أبرزتها املادة 49 من القانون التنظيمي للاملية، والتي مبوجبها 
الحكومة ملزمة بالجواب عىل األكرث 8 أيام بعد إيداع مرشوع 
املقتضيات  هذه  الوطنية.  الجمعية  مبكتب  املايل  القانون 
مدونة  من   LO  -111  8 املادة  مبوجب  اسرتجعت  روحها  يف 
الضامن االجتامعي التي تتوقع أن إجابات الحكومة تقدم قبل 
عىل  والرقابة  التسيري  لنشاط  الخصويص  املقرر  إن  أكتوبر،   8
املالية العامة السيد irry carcenac� الحظ أن املادة 49 من 
القانون التنظيمي للاملية حدد تاريخ لغاية رجوع األجوبة عىل 
التساؤالت امليزانياتية أو يف تأخرها 8 أيام بعد إيداع مرشوع 

21   Hertzog  (R) -les pouvoirs financiers du Parlement, op. cit, p : 311.
22   François Adam et olivier Ferrand et Rémy Rioux –Finances publiques, presse de sciences DALLOZ, 2003, p : 48-49.
23   Jean –François Picard –op. cit, p : 326.
24   Ibid, P : 327 – 328.
25   Lascombe M. et vandendriessche X, op. Cit, p: 139.
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قانون املالية، ولقد كان هذا التاريخ يف 10 أكتوبر 2005، فخالله 
%29.50 من األجوبة أتت مع املقرر الخصويص لجهاز التسيري 

واملراقبة عىل املالية العامة 26.

إن املجلس الدستوري الفرنيس له حساسية من تخفيف آجال 
إيداع الوثائق املحددة بالنصوص التنظيمية، فبمناسبة الرقابة 
الدستوري  املجلس  للاملية،  التنظيمي  القانون  دستورية  عىل 
وتعد  تحرتم  ال   49 املادة  املحددة مبوجب  املدة  أن  عىل  أكد 
كحاجز أمام فحص مرشوع القانون املايل –كام يؤكد أن مطابقة 
بالنظر  للدستور سيكون ذو قيمة وأهمية كربى  املالية  قانون 
إىل متطلبات استمرار الحياة الوطنية، إن احرتام آجال الجواب 
وإجراء قراءة جديدة للميزانية بعد تنفيذها تعد من بني أهم 

االخرتاعات املدخلة من طرف القانون التنظيمي للاملية27. 

كام أن اإلغناء الهام باملعلومات لفائدة الربملانيني وخصوصا مع 
توجيه امليزانية نحو األهداف عوض الوسائل، يجدد يف العمق 
حقيقية  نقاشات  إىل  ويؤدي  التصفية  قانون  عىل  التصويت 
وقد  االعتامدات،  وتدبري  امليزانية  تنفيذ  حول  أهمها  تصب 
 01 بفرنسا  للاملية  التنظيمي  القانون  من   46 املادة  حددت 

يونيو إليداع مرشوع قانون التصفية.

كام أن قانون التصفية يعمل عىل تحليل فعالية النفقة العمومية 
أن  كام  بالرصف،  اآلمرين  يف  الثقة  إمكانية  ويتيح  وشفافيتها، 

هذا القانون يعترب من بني أهم الوسائل التي من شأنها إعادة 
االعتبار للرقابة الربملانية.

مسألة  تظل  الربملانيني  تساؤالت  الجواب عىل  آجال  احرتام  إن 
بتدبري  املتعلقة  األمور  عىل  الربملانية  الرقابة  تحسني  يف  مهمة 
وصارما،  مدققا  يكون  أن  يجب  اآلجال  فاحرتام  العامة،  املالية 
ويتوجب عىل الحكومة أن تعلل كطل تأخري دون سبب مرشوع، 
فيتعني إعادة االعتبار ليس فقط للربملان كجهاز وإمنا للمواطنني 
واستقبال  للحكومة  املايل  النشاط  أمور  مبعرفة  األوىل  ألنهم 
األمة  نواب  يطرحها  التي  األسئلة  من  انطالقا  املعلومة  عنارص 
والتي قد تشكل وسيلة ملامرسة حقيقية للتتبع وتقييم السياسة 

املالية العامة 28.

إن الدستور الجديد قدم إمكانيات مهمة للربملان قصد تطوير 
القانون  السلطة الحكومية يف مجال مراقبة  الرقايب عىل  عمله 
،لكن  امليزانية  تنفيذ  إبان  وكذا  الترشيع  خالل  سواء  املايل 
الربملانية  العقلنة  آليات  الربملانية ظلت مقيدة بفعل  املامرسة 
املغربية،  الدستورية  املامرسة  عىل  بقوة  تهيمن  ظلت  التي 
ونشري أنه ال بد من تنزيل الدستور املايل الجديد الذي سريسم 
ال محالة خريطة جديدة للترشيع والتدبري املايل يف املغرب عىل 
غرار فرنسا التي جعلت من إصالح القانون التنظيمي لقوانني 

املالية مدخال أساسيا إلصالح الدولة .

26   Ibid, p: 136.
27   Ibid, p: 137.
28   Abderrazak Naou “l’information, élément stratégique de la gouvernance parlementaire » Rma , n° 23 -24 – 2007, p : 99.



45مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 25 - يناير 2015

تطور االقتصاد الوطني لسنة 2014: منحى إيجايب ألهم املؤرشات 
االقتصادية و املالية

يواصل االقتصاد املغريب خالل سنة 2014 االستعادة التدريجية للتوازنات املاكرو اقتصادية 

وذلك بالرغم من استمرار محيط دويل غري مالئم السيام يف منطقة األورو عالوة عىل تنامي 

التخوفات املرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

عىل الصعيد العاملي: سياق دويل مضطرب مل يستقر بعد خاصة 
يف منطقة األورو، الرشيك األول للمغرب

 متكن االقتصاد األمرييك من الحفاظ عىل ديناميته حيث حقق 
نسب منو ناهزت %4.6 و %3.9 عىل التوايل خالل الفصلني الثاين 

والثالث من السنة الحالية. فيام 

ال تزال مستويات النمو ضعيفة يف منطقة األورو حيث مل تتجاوز 
%0.2 خالل الفصل الثاين بعد %0.1 خالل الفصل األول. أما فيام 
يخص الدول الصاعدة، تراجعت نسبة منو االقتصاد الصيني إىل 
%7.3 خالل الفصل الثالث مقابل %7.5 خالل الفصل السابق، 

وهو أدىن مستوى له منذ الفصل األول من سنة 2009. 

االحتياطي  البنك  أعلن  النقدية،  السياسة  بقرارات  يتعلق  فيام 
الفيديرايل األمرييك يف 29 أكتوبر عن إنهاء برنامج التيسري الكمي 
مع اإلبقاء عىل سعر الفائدة الرئييس يف أدىن مستوياته يف حيز بني 
%0 و%0.25. من جهته، قرر البنك املركزي األورويب يف اجتامعه 
املنعقد يف 30 أكتوبر الحفاظ عىل سعر الفائدة الرئييس  يف أدىن 
السندات  برنامج لرشاء  وإطالق  التاريخية (0.05%)  مستوياته 
املدعومة بأصول (ABS) وذلك ُبغية تيسري الولوج إىل التمويل 
البنيك ودفع عجلة االقتصاد. يف نفس السياق، أعلن البنك املركزي 
الياباين يف اجتامعه الذي ُعقد يف 31 أكتوبر عن زيادة برنامج 
التحفيز النقدي إىل 80 تريليون ين سنوياً (583 مليار أورو)، بدل 
60 و 70 تريليون سابقا، وذلك سعيا منها إىل رفع معدل التضخم 

إىل 2.0%.

أما بالنسبة ألسعار املواد األساسية، فلقد واصلت عموما انخفاضها، 
حيث انخفض سعر البرتول ب %21.1 مقارنة مع بداية السنة 

وكذا سعر غاز البوتان والقمح ب %41.2 و%25.8 عىل التوايل.

عىل الصعيد الوطني : تأكيد املنحى الإليجايب لإلقتصاد الوطني

خالل  املتوسط  يف   2.1% إىل  االقتصادي  النمو  معدل  تراجع 

من  الفرتة  نفس  خالل  مقابل 4.4%  السنة  من  األول  النصف 

السنة املنرصمة. ويعزى هذا التباطؤ إىل انخفاض القيمة املضافة 

للقطاع الفالحي ب %2.4 بعد األداء االستثنايئ الذي سجله خالل 

السنة الفارطة حيث ناهز %18.0+. من جانبها، متكنت األنشطة 

غري الفالحية من تحسني وترية منوها تدريجيا منذ الفصل الرابع 

من سنة 2013 لتبلغ %3.2 خالل الفصل الثاين من سنة 2014 

مقابل %2.9 خالل نفس الفصل من سنة 2013.

فعىل مستوى القطاع الفالحي، بلغ محصول الحبوب 68 مليون 

قنطار برسم السنة الفالحية 2013/2014، مسجال بذلك انخفاضا 

بنحو %30 باملقارنة مع املحصول القيايس للموسم املنرصم (97 

مليون قنطار). ماعدا ذلك، فقد أبانت الزراعات األخرى عن أداء 

متميز حيث قدر محصول الحوامض يف 2.2 مليون طن، بزيادة 

السنوات  متوسط  مع  مقارنة   37٪ و  الفارطة  السنة  عن   47٪

الزيتون ب ٪37 ليصل إىل  ارتفع محصول  املاضية. كام  الست 

مستوى قيايس بلغ 1.57 مليون طن.

أما فيام يخص األنشطة غري الفالحية، وابتداء من الفصل الثاين 

من سنة 2014 ظهرت بوادر التعايف عىل مستوى بعض القطاعات 

التي شهدت صعوبات عند بداية السنة السيام يف مجاالت الصناعة 

والطاقة واملعادن.

ب  ارتفاعا  ومشتقاته  الفوسفاط  إنتاج  سجل  السياق،  هذا  يف 

%12.7 و %11.2 عىل التوايل عند متم شهر شتنرب وذلك عقب 

سنتني متتاليتني من االنخفاض. موازاة مع ذلك، واصل القطاع 

الطاقة  عىل  الطلب  تزايد  ذلك  يعكس  كام  تحسنه  الطاقي 

الكهربائية ب %5.0 عند متم شهر شتنرب. 

من جهته، حافظ القطاع السياحي عىل ديناميته والتي تجلت يف 

تنامي كل من عدد الوافدين والليايل السياحية ب%4.7 و5.7% 

عىل التوايل عند نهاية شهر غشت. وباملثل، سجلت الصناعات 
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التحويلية انتعاشا تدريجيا منذ بداية السنة حيث ارتفع مؤرش 
بعد  السنة  من  الثاين  الفصل  الصناعي ب %1.0 خالل  اإلنتاج 

%0.9+ خالل الفصل السابق.

عكس ذلك، وللسنة الثالثة عىل التوايل، شهد قطاع البناء واألشغال 
يناهز  مبا  اإلسمنت  مبيعات  تراجعت  حيث  تباطؤا  العمومية 
%5.7 عند متم شهر شتنرب. باملقابل، فقد تم رصد بعض البوادر 
اإليجابية حيث شهدت كل من األوراش املفتوحة وكذا املشاريع 
املنتهية املتعلقة بالسكن االقتصادي ذي تكلفة 250 ألف دراهم 
ارتفاعا بلغ %13 و%33 عىل التوايل خالل النصف األول من سنة 

.2014

التجاري ب 8.3  العجز  تراجع  الخارجية،  املبادالت  فيام تعرف 
التسعة  مليار درهم خالل  ليبلغ 142.8  أو 5.5%  مليار درهم 
أشهر األوىل لسنة 2014. ويعزى هذا التطور إىل ارتفاع الصادرات 
الواردات  من  أرسع  بوترية   (+8.9% أو  درهم  مليار   +12.3  )
(4.0+ مليار درهم أو%1.4+). نتيجة لهذا، فقد تحسن معدل 

التغطية ب 3.6 نقط، من سنة ألخرى، ليبلغ 51.3%.

يف هذا السياق، فإن الصادرات سجلت ارتفاعا بالرغم من االنخفاض 
املحدود لصادرات الفوسفاط ومشتقاته ب %3.0 والذي ناهز -
%12.1 عند متم شهر ماي. وهكذا، حافظت الصادرات األخرى 
عىل الديناميكية املسجلة خالل السنة الفارطة حيث تزايدت ب 
%12.2 وذلك بفضل األداء الجيد لصادرات املهن العاملية للمغرب 
خاصة منها صناعة السيارات (%32.3+) واإللكرتونيك (26.9%+) 

والطائرات (%3.3+) والنسيج والجلد (4.2%+).

املغاربة  وتحويالت  السياحة  عائدات  عرفت  ذلك،  مع  موازاة 
املقيمني بالخارج تحسنا حيث ارتفعت ب 0.8 مليار درهم

أو %1.9 و0.5 مليار درهم أو %1.2 عىل التوايل مقارنة مع السنة 
الفارطة. يف حني، تقلصت مداخيل االستثامرات األجنبية املبارشة 

ب 7.6 مليار درهم أو %25.1 لتبلغ 22.6 مليار درهم.

نتيجة لهاته التطورات وبفضل لجوء الخزينة واملكتب الرشيف 
للفوسفاط إىل السوق املايل مببلغ 1 مليار أورو و 1.85 مليار دوالر 
عىل التوايل، باإلضافة إىل تعبئة الهبات املمنوحة من طرف بلدان 
مجلس التعاون الخليجي بقيمة 9.6 مليار درهم وكذا القروض 
الثنائيني  الرشكاء  طرف  من  املمنوحة  امليرسة  الرشوط  ذات 
واملتعددي األطراف للمملكة، ارتفع صايف االحتياطيات الدولية 
ب 26.1 مليار درهم أو %17.4 مقارنة مع نهاية 2013 ليصل إىل 
176.4 مليار درهم، مام سيمكن من تغطية 5 أشهر و3 أيام من 

واردات السلع والخدمات.

أما بالنسبة للاملية العمومية، فقد أسفرت وضعية موارد وتحمالت 
الخزينة عن تحسن عجز امليزانية ب 2.0 مليار درهم 

أو %1.3 لينحرص يف 36.5 مليار درهم عند متم شهر شتنرب من 
سنة 2014. ويعزى هذا التطور إىل االرتفاع املهم الذي سجلته 
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املداخيل العادية (10.7 مليار درهم أو %7.1) مقارنة مع النفقات 
اإلجاملية (8.3+ مليار درهم أو 4.4%+).

هذا، وقد نتج عن ارتفاع املداخيل العادية أساسا عن تحسن كل 
من املداخيل الجبائية ب 5.2 مليار درهم أو %4.0 وغري الجبائية 
ارتفاع  يعزى  آخر،  أو %28.7. من جانب  مليار درهم  ب 5.6 
النفقات اإلجاملية بالخصوص إىل تنامي نفقات االستثامر (4.7+ 
مليار درهم أو %14.6+) والسلع والخدمات (8.4+ مليار درهم 

أو 7.9%+).

يف هذا السياق، ونظرا الرتفاع متأخرات األداء ب 824 مليون درهم، 
بلغت االحتياجات التمويلية للخزينة 35.7 مليار درهم عند متم 
شهر شتنرب مقابل 48.3 مليار درهم خالل السنة الفارطة. هذا، 
وقد متت تغطية هذا العجز يف حدود %79 بواسطة التمويالت 
املزايدات 85.7  الداخلية، حيث بلغ حجم االكتتابات يف سوق 
مليار درهم مسجلة بذلك تراجعا ب 45.2 مليار درهم أو 34.5% 

مقارنة مع نفس الفرتة من سنة 2013.

سياسة التمويل الداخيل للخزينة  

عىل إثر انخفاض احتياجات متويل الخزينة و بهدف ضامن 

التمويل  سياسة  تعتمد  اآلجال،  كافة  عىل  منتظم  حضور 

الداخيل للخزينة عىل املحاور الرئيسية التالية :

للخزينة  الجاري  للحساب  مريح  مستوى  عىل  الحفاظ   -

احتياجات  ظهور  حالة  يف  السوق  عىل  الضغط  لتفادي 

متويل مهمة.

- االعتامد عىل تدبري نشيط للدين من خالل اللجوء بصفة 

منتظمة إىل عمليات إعادة الرشاء وتبادل أذينات الخزينة 

بهدف متليس جدول سداد الدين، من جهة، وكذا الرفع من 

متوسط عمر محفظة الدين الداخيل، من جهة أخرى.



معطيات 48

التي  املزايدات  سوق  يف  التسديدات  االعتبار  أخذنابعني  وإذا 
بلغت 78.8 مليار درهم، فإن حجم الدين الداخيل عرف ارتفاعا 
ب 12.2 مليار درهم أو %2.9 مقارنة مع سنة 2013 ليصل إىل 
437.2 مليار درهم. أما بالنسبة للدين الخارجي للخزينة، فقد 
حقق تدفقا صافيا إيجابيا يناهز 7.6 مليار درهم، أي ما يعادل 
ارتفاعا مقداره 965 مليون درهم مقارنة بالسنة الفارطة. نتيجة 
لهذه التطورات، ارتفع مخزون الدين الخارجي للخزينة عند متم 
شتنرب2014 ب 9.5 مليار درهم أو %7.3 ليصل إىل 139.3 مليار 

درهم. 

بالنسبة للقطاع النقدي، ارتفع املجمع م3 بنسبة %3.5 ليصل إىل 
36.1 مليار درهم خالل التسع أشهر األوىل من سنة 2014 مقابل 
13.8+ مليار درهم أو %1.4+ خالل نفس الفرتة من سنة 2013. 
ويعزى هذا التطور أساسا إىل تزايد االحتياطات الدولية الصافية 
ب 26.1 مليار درهم او %17.4 و إىل تنامي القروض املمنوحة 
لالقتصاد ب17.2 مليار درهم أو %2.0. يف حني أن الديون الصافية 

عىل اإلدارة املركزية تراجعت ب15.2 مليار درهم أو 10.2%.

بلغ  فقد  لالقتصاد،  املوجهة  البنكية  بالقروض  يتعلق  فيام  أما 
تدفقها 10.2 مليار درهم أو %1.4 خالل التسع أشهر األوىل من 
سنة 2014 مقابل 6.6 مليار درهم أو %0.9 يف نفس الفرتة من 
السنة الفارطة، وذلك نتيجة تزايد تسهيالت الخزينة والقروض 

العقارية وقروض االستهالك.

وقد حصل هذا التطور اإليجايب بالرغم من استمرار الضغط عىل 
سيولة البنوك التي عرف عجزها ارتفاعا طفيفامبا يعادل 1.7 مليار 
درهم يف شتنرب مقارنة مع الشهر املنرصم، إثر تزايد تداول النقود 

االئتامنية.

وأمام هذا الوضع، استمر بنك املغرب يف نهج سياسة نقدية جد 
مالمئة حيث ارتفع املبلغ اإلجاميل الشهري لتدخالتها من 

51.4 مليار درهم خالل شهر غشت إىل 51.8 مليار درهم خالل 
شهر شتنرب. كام تم ضخ 31.9 مليار عن طريق التسبيقات ملدة 7 
أيام و 6 مليار درهم عن طريق عمليات اتفاقيات إعادة الرشاء 
لثالثة أشهر و 13.9 مليار درهم عرب القروض املمنوحة يف إطار 
برنامج دعم متويل املقاوالت املتوسطة والصغرى والصغرية جدا.

أما بخصوص األسعار، فقد تباطأ مستوى التضخم من %2.2 خالل 
التسعة أشهر األوىل لسنة 2013 إىل %0.2 خالل نفس الفرتة لسنة 
2014 عىل الرغم من بداية العمل ابتداء من 16 يناير املنرصم 
الطاقية.  املواد  عىل  الدعم  برفع  املتعلقة  الجديدة  باإلجراءات 
ويعزى هذا التباطؤ بالخصوص إىل تراجع أسعار املواد الغذائية 
بنسبة %1.5 مقابل ارتفاع بنسبة %3.0 خالل نفس الفرتة يف سنة 
2013، فيام ظل ارتفاع مؤرش أسعار املواد غري الغذائية يف نفس 

مستوى السنة املاضية يف حدود 1.6%.
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عن  املغريب  االقتصاد  تطور  التطورات، متخض  هاته  مع  موازاة 
إحداث صايف لـ 58.000 منصب شغل ما بني الفصل الثالث من 
سنة 2013 ونفس الفصل من سنة 2014 و هّم 36.000 منصب 

بالوسط الحرضي و22.000 منصب بالوسط القروي.

وقد ساهمت جل القطاعات االقتصادية، باستثناء الفالحة، يف خلق 
الخدمات إحداث 60.000  املناصب. وهكذا، عرف قطاع  هذه 
«التجارة  منصب شغل جديد، مبا فيها 45.000 منصب بفروع 
بالتقسيط وإصالح األثاث املنزيل» و13.000 بفروع «الخدمات 
الشخصية». ومن جهته، وبعد فقدانه لـ 33.000 منصب شغل 
الثالث اعوام األخرية، سجل قطاع «البناء  كمعدل سنوي خالل 
قطاع  عرف  كام  منصبا.   42.000 إحداث  العمومية»  واألشغال 
«الصناعة مبا فيها الصناعة التقليدية « إحداث 31.000 منصب 
 +18.000) الجاهزة»  واملالبس  «النسيج  بفروع  خاصة  شغل 
 +9.000) واملرشوبات»  الغذائية  «الصناعات  وبفروع  منصب) 
منصب). يف حني، سجل قطاع «الفالحة، الغابة والصيد» فقدان 

75.000 منصب شغل.

ونظرا الرتفاع عدد السكان النشيطني بنسبة %1.0، انتقل معدل 
ارتفع هذا  إىل %9.6 حيث  من 9.1%  الفرتتني  بني  ما  البطالة 

إىل  ومن3.7%  الحرضي  بالوسط  إىل 14.5%  من 14%  املعدل 
%4.1 بالوسط القروي.

السامية  للمندوبية  التشغيل  حول  الوطني  البحث  نتائج 

للتخطيط:

للمندوبية  التشغيل  حول  الوطني  البحث  نتائج  أظهرت 

السامية للتخطيط أن:

- ما يقارب مثانية من بني عرشة هم حرضيون ؛

- أكرث من الثلثني ترتاوح أعامرهم ما بني 15 و29 سنة ؛

ذات  شهادة  عىل  حاصل  أربعة  بني  من  واحد  من  أكرث   -

مستوى عايل ؛

- أكرث من النصف مل يسبق لهم أن اشتغلوا ؛

- ما يقارب الثلثني تفوق مدة بطالتهم السنة ؛

- وما يقارب ثالثة من بني عرشة هم يف هذه الوضعية نتيجة 

الطرد أو توقف نشاط املؤسسات املشغلة.

املصدر:  مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية
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