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متهيـــد

تشكل بداية السنة املالية فرصة الستعراض وتقييم السياسات العمومية املتبعة والوقوف عىل نجاعة االختيارات السياسية 
واالقتصادية واملالية للبالد. وقد شكل تقديم الخطوط العريضة ملرشوع قانون مالية 2016 أمام الربملان، فرصة للسيد محمد 
بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية، الستعراض جملة من املعطيات التي تهم االقتصاد واملالية العمومية باملغرب، حيث أشار 
يف هذا الصدد إىل تقليص عجز الخزينة من 7.2 سنة 2012 إىل 4.3 نهاية 2015، يف أفق تقليصه إىل 3.5 سنة 2016. نفس 
املنحى سجله عجز ميزان األداءات، حيث تقلص من 9.5 سنة 2012 إىل أقل من 2.8 هذه السنة. كام تقلصت الوترية 
السنوية الرتفاع مديونية الخزينة إىل 1.9 نقطة من الناتج الداخيل يف نهاية 2014 مقابل ارتفاع سنوي بلغ 3.8 نقطة ما بني 

2009 و 2013. ومن املنتظر أن يستقر معدل املديونية خالل 2015 يف أقل من 64% من الناتج الداخيل الخام.

النمو  أن يصل  املنتظر  اقتصادي، حيث من  املاكرو  املستوى  املحققة عىل  النتائج  االيجابية،  املؤرشات  يضاف إىل هذه 
االقتصادي نهاية 2015 إىل 5%، مام كان له بالغ األثر يف انخفاض معدل البطالة من 9.3% إىل 8.7%، وهو أدىن مستوى يتم 
تسجيله منذ 2012، فضال عن تقليص العجز التجاري ب20% وارتفاع صايف احتياطات الرصف إىل مستوى قيايس يناهز 214 

مليار درهم أي ما يعادل تغطية 6 أشهر و 13 يوما من الواردات بعد أن كانت ال تتعدى 4 أشهر يف متم 2013. 

إىل جانب هذه النتائج التي تشكل األرضية التي بني عليها مرشوع القانون املايل لسنة 2016، تجب اإلشارة إىل جملة من 
الرهانات  الظرفية وأخرى هيكلية، جاءت ميزانية 2016 لرتجمتها. 

يكمن الرهان األول يف تفعيل الجهوية باعتبارها مرتكزا للوحدة الوطنية والرتابية وتحقيق التضامن والتوازن والتكامل بني 
كل جهات اململكة و ذلك تزامنا مع تخليد الذكرى 40 للمسرية الخرضاء.

ميزانية 2016، تعترب األوىل يف ظل القانون التنظيمي الجديد للاملية، وهي بذلك تعترب سنة تفعيل وترجمة مقتضيات هذا 
الورش املهيكل للاملية العامة والتدبري العمومي برمته، وهذا هو الرهان الثاين.

أما الرهان الثالث يتجىل يف كون هذه امليزانية صيغت وضمن أولوياتها تفعيل التوجيهات امللكية الواردة يف خطاب ثورة 
امللك والشعب والقاضية بتحسني أوضاع سكان املناطق البعيدة واملعزولة والتخفيف من معاناتهم .

انطالقا من النتائج التي حققها االقتصاد الوطني خالل سنة 2015 واستجابة للرهانات والتحديات، يقرتح مرشوع قانون 
مالية 2016، مجموعة من التدابري التي توازن بني مواصلة دعم االستثامر العمومي والخاص واملقاولة، ضمن توجه اقتصادي 
جديد، قوامه دعم العرض عرب تنويع النسيج االنتاجي الوطني ودعم الصادرات من جهة ودعم الطلب من خالل تخصيص 
189 مليار درهم لالستثامر العمومي، ومواصلة تقليص الفوارق املجالية واالجتامعية ودعم التامسك االجتامعي وخلق 
فرص الشغل عرب إطالق الربنامج الرامي لسد الخصاص املسجل يف البنيات التحتية والخدمات االجتامعية باملناطق القروية 
والجبلية ودعم صندوق التامسك االجتامعي والقدرة الرشائية للمواطنني برصد 15.5 مليار درهم لدعم غاز البوتان واملواد 

الغذائية األساسية، موازاة مع التحكم يف التضخم يف مستوى %1.7.

هذه إذن بعض املالمح الكربى مليزانية 2016، والتي نقرتح قراءة تفاصيلها ضمن ثنايا هذا العدد الخاص الذي نستعرض 
ضمنه املفاصل الكربى لهذه الوثيقة السنوية املهيكلة للحياة االقتصادية واالجتامعية لبالدنا، من خالل تقديم املجهود 
التنموي واستعراض الحمولة االجتامعية للمرشوع واالجراءات الرضيبية والتعديالت التي أدخلها الربملان عىل نص القانون 

ومواضيع أخرى.

يف هذا العدد، أيضا وكام جرت العادة، قراءة يف التقارير املصاحبة لقانون املالية 2016، مع مستجد هذه السنة تتمثل يف 
تقديم خالصات لثالث تقارير، ويتعلق األمر بكل من املذكرة حول النفقات املتعلقة بالتكاليف املشرتكة وأخرى حول التوزيع 
الجهوي لالستثامر وتقرير حول العقار العمومي املعبإ لالستثامر، وهو ما يضفي مزيدا من الشفافية والوضوح عىل الوثيقة 

ويسلط الضوء عىل الجهد الذي تبدله وزارة االقتصاد واملالية يف هذا االتجاه.



قـانـون مـالـية 2016
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قانون مالية 2016: التوجهات الكربى

يشكل قانون املالية لسنة 2016 محطة هامة من أجل مواصلة تنزيل الدستور، ومتابعة إنجاز 

اإلصالحات الهيكلية الكربى وتعزيز النموذج االقتصادي املغريب القائم عىل خلق الرثوة والتوزيع 

العادل لثامرها، لصالح املواطنني عىل مستوى كافة الرتاب الوطني.

الحكومية،  ولاللتزامات  السامية  امللكية  للتوجيهات  طبقا 
أسس  تعزيز  يف  أولوياته   2016 لسنة  املالية  قانون  يحدد 
منو اقتصادي متوازن، مواصال دعم الطلب وتشجيع العرض 
من خالل تحفيز الصناعة وتشجيع االستثامر الخاص ودعم 
هذا  يتوخى  كام  القطاعية.  املخططات  وترسيع  املقاولة 
من  تقلل  مندمجة  اقتصادية  تنمية  دعائم  تقوية  القانون 
الالئق،  الشغل  وتقدم فرص  واملجالية  االجتامعية  الفوارق 
اإلصالحات  وترية  من  والرفع  الجهوية  تنزيل  ترسيع  مع 
الكربى وتفعيل إصالح القانون التنظيمي للاملية ومواصلة 
مجهودات االسرتجاع التدريجي للتوازنات املاكرو اقتصادية. 

توطيد اأ�ص�س منو اقت�صادي متوازن

وتحفيز  الطلب  دعم  عىل  يقوم  اقتصادي  منوذج  باعتامد 
العرض، حقق املغرب خالل السنوات األخرية معدالت منو 
مهمة، مع ضامن تحويل تدريجي لبنية نسيج االنتاج وتعزيز 

مناعة االقتصاد الوطني.    

يف هذا اإلطار، سيتم مواصلة تفعيل مخطط الترسيع الصناعي 
وآثارها  املحققة  لإلنجازات  االيجابية  النتائج  عىل  اعتامدا 
املتوقعة عىل دينامية النمو، باإلضافة إىل دعم متوقع بالدنا عىل 
مستوى سالسل القيمة العاملية، عرب تطوير النظم الصناعية 
وتقوية االندماج واملوازنة الصناعية يف إطار صندوق التنمية 

الصناعية واالستثامرات ملواكبة ودعم التطوير الصناعي.  

كام ستتم مضاعفة الجهود الرامية إىل تحسني مناخ األعامل. 
حيث يعرب قانون املالية لسنة 2016 عن إرادة فعلية لدعم 
املقاوالت، السيام الصغرى واملتوسطة والصغرية جدا. يف هذا 
اإلطار، سيتم ترسيع إرجاعات الرضيبة عىل القيمة املضافة، 
آجال  وتقليص  بها،  املتعلق  »املصدم«  تصفية  ومواصلة 
األداء املتعلقة بالصفقات العمومية، وكذلك أداء املتأخرات 
املرتاكمة عىل اإلدارات واملقاوالت العمومية، مع الحرص عىل 
التطبيق الفعيل لألفضلية الوطنية، يف احرتام تام لاللتزامات 

الدولية للمغرب.

كام سيتم تعزيز مواكبة دينامية االستثامر واملقاولة، يف إطار 
واألبناك  البنيك  القانون  تفعيل  عرب  املايل،  القطاع  تحديث 
التشاركية وتنويع أدوات األسواق املالية املتاحة للمستثمرين 
وذلك موازاة مع مواصلة تحديث اإلطار الترشيعي لبورصة 
تقوية  البيضاء. هذا فضال عن  للدار  املايل  القيم وللقطب 
والصغرى  جدا  الصغرية  للمقاوالت  املالية  املواكبة  آليات 

واملتوسطة.

كام سيتم تحفيز القطاع غري املهيكل لالندماج التدريجي يف 
االقتصاد، وتشديد املراقبة الجبائية والجمركية والحرص عىل 
تطبيق معايري الجودة والسالمة للسلع املستوردة، مبا يضمن 
حامية املستهلك املغريب، وإرساء قواعد الشفافية واملنافسة 
الرشيفة بني الفاعلني االقتصاديني وحامية النسيج االقتصادي 

الوطني.

باإلضافة إىل هذا، ستعرف سنة 2016 ترسيع تنفيذ مختلف 
مبخطط  أساسا  األمر  ويتعلق  القطاعية.  االسرتاتيجيات 
املغرب األخرض ومخطط ھاليوتيس ورؤية 2020 للسياحة 

واالسرتاتيجية الطاقية وبرامج الحفاظ عىل البيئة.

كام ستحرص الحكومة عىل توطيد وتعزيز املبادرات الرامية 
ودعم  والدولية  الوطنية  الخاصة  االستثامرات  تعبئة  إىل 
تنفيذ األوراش الكربى للبنيات التحتية وتطوير وسائل النقل 
مع  الخاصة،  لالستثامرات  رافعة  باعتبارها  واللوجيستيك، 
رضورة استغالل الفرص التي يتيحها اإلطار القانوين الجديد 

للرشاكة بني القطاعني العام والخاص.   

يقل�س  مدمج،  اقت�صادي  منو  دعائم  تقوية 

فر�س  االجتماعية واملجالية ويوفر  الفوارق 

ال�صغل الالئق

باعتبار املواطن يف صلب سياساتها العمومية، تهتم الحكومة 
تحول  وعن  النمو  عن  الناتجة  للرثوات  العادل  بالتوزيع 
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االقتصاد الوطني، من خالل مقاربة مندمجة تخدم مصالح 
جميع الفئات االجتامعية. 

لتفعيل  األولوية  الحكومة  ستعطي  املنطلق،  هذا  ومن 

التوجهات امللكية السامية التي تؤكد عىل مضاعفة الجهود 

ملحاربة الفقر والهشاشة وسد الخصاص املسجل يف املناطق 

النائية واملعزولة، )خاصة املناطق الجبلية لألطلس والريف 

وكذا املناطق الصحراوية والجافة والواحات ويف بعض القرى 

يف السهول والسواحل( وذلك عىل مستوى البنيات التحتية 

واملاء  الطرق  مجاالت  يف  األساسية،  االجتامعية  والخدمات 

ستعمل  الصدد،  هذا  ويف  والصحة.  التعليم  و  والكهرباء 

الحكومة عىل وضع مخطط عمل مندمج، يقوم عىل الرشاكة 

الوزارية واملؤسسات املعنية، بغية  بني مختلف القطاعات 

برمجة  تحديد  مع  بالتوازي  املشاريع  متويل  وسائل  توفري 

دقيقة إلنجازها. باإلضافة إىل ذلك سيتم تنفيذ هذا املخطط 

مع الحرص عىل ضامن إلتقائية وتكامل تدخالته مع برامج 

املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، موازاة مع التأسيس لرشاكات 

االستفادة من  التنموية، عرب  برامجها  إطار  الجهات يف  مع 

املؤهالت الجديدة واملوارد املالية املتاحة لها من أجل إقامة 

توازن بني مختلف املجاالت ومكافحة الهجرة القروية.

باإلضافة إىل ذلك، تعتمد الحكومة عىل االسرتاتيجية الوطنية 

السياسات  صلب  يف  التشغيل  وضع  تروم  التي  للتشغيل، 

العمومية يف إطار مقاربة شمولية تأخذ بعني االعتبار األبعاد 

وكذا  االشكالية،  بهذه  املرتبطة  واملؤسساتية  االقتصادية 

مختلف أوجه الخصاص املسجلة عىل مستوى سوق الشغل 

والفئات املستهدفة من طرف برامج إنعاش التشغيل. ويف 

هذا الصدد، ومن أجل مواكبة تفعيل االسرتاتيجيات القطاعية 

من  واملؤسسات  الوزارية  القطاعات  لحاجيات  واالستجابة 

لسنة  املالية  قانون  مرشوع  برسم  يتوقع  البرشية،  املوارد 

2016، إحداث 25.998 منصبا ماليا.

باملوازاة مع ذلك، تعتزم الحكومة االنخراط الجاد، بتعاون 

يعيد  مبا  التعليم،  إصالح  تفعيل  يف  املتدخلني،  كافة  مع 

االعتبار للمدرسة املغربية، ويجعلها تقوم  بدورها الرتبوي 

وإعداد األجيال املستقبلية للمساهمة يف التنمية واالزدهار 

وأمن البالد.

وينطبق األمر ذاته عىل الجهود الحكومية الرامية إىل تعزيز 
وتأهيل  االجتامعية  والرعاية  الصحية  الخدمات  وتحسني 
البنيات التحتية والتجهيزات الصحية مع إيالء أهمية خاصة 
لتكثيف وتنويع العرض السكني املوجه للفئات االجتامعية 
ذات الدخل املحدود واملتوسط   وترسيع  تنفيذ برامج القضاء 

عىل مدن الصفيح والسكن املهدد باالنهيار.

املندمجة  السياسة  تنفيذ  مواصلة  ستتم  أخرى،  جهة  من 
لتدبري شؤون مغاربة العامل، من خالل تحسني وسائل التواصل 
معهم، ووضع خدمات القرب لفائدتهم، وتبسيط وتحديث 
سيتم  كام  حقوقهم.  ويصون  كرامتهم  يحرتم  مبا  املساطر 
إيالء أهمية خاصة لتفعيل املقتضيات الدستورية املتعلقة 
بإدماج ممثليهم يف املؤسسات االستشارية، وهيئات الحكامة 

والدميقراطية التشاركية، وفقا للتوجيهات امللكية السامية.

وترية  من  والرفع  اجلهوية  تفعيل  ت�صريع 
االإ�صالحات الهيكلية الكربى

الخاص  السامية، يتجىل االهتامم  امللكية  للتوجيهات  طبقا 
املوجه لورش الجهوية املتقدمة، عرب تفعيل القوانني التنظيمية 
للجهات وباقي الجامعات الرتابية، وذلك من أجل متكينها 
التنموية  أدوارها  تلعب  أن  ومن  باختصاصاتها  القيام  من 
والبيئي،  والثقايف  واالجتامعي  االقتصادي  املستوى  عىل 
جهويا وإقليميا ومحليا. ويف هذا الصدد، ستعمل الحكومة 
عىل إرساء صندوقي »التأهيل االجتامعي« و »التضامن بني 
البنية  مستوى  الهام عىل  التحول  هذا  وملواكبة  الجهات«. 
الالمتركز  ترسيع  عىل  الجهود  سرتتكز  لبالدنا،  املؤسساتية 
اإلداري، وتقوية آليات التعاقد مع الجهة والجامعات الرتابية 
األخرى، مبا يضمن  تعزيز املقاربة املجالية والجهوية يف إطار 

تنزيل السياسات العمومية.

وباملوازاة مع تفعيل هذا الورش التنموي االسرتاتيجي الهام، 
واعتامد  بوضع  واإلرساع  الدستور،  تنزيل  مواصلة  ستتم 
القوانني التنظيمية، والدفع قدما باإلصالحات الهيكلية ذات 

األولوية، ويتعلق األمر خاصة ب:

• إصالح القضاء، وفقا لخارطة الطريق التي حددها ميثاق 
إصالح املنظومة القضائية، خاصة من خالل تفعيل املجلس 
األعىل للسلطة القضائية والنصوص القانونية التي تتعلق 
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بتكريس مبدأ استقاللية القضاء وتخليق منظومة العدالة 
وتعزيز الحامية القضائية للحقوق والحريات؛

ومصرييا  مستعجال  ورشا  باعتباره  التقاعد  نظام  إصالح   •

من  فيه،  املنخرطني  وحقوق  أنظمته  استدامة  لضامن 
للحفاظ  واملستعجلة   الرضورية  القرارات  اتخاد  خالل 
عىل التوازن املايل ألنظمة التقاعد يف إطار الحوار مع كافة  
الرشكاء االقتصاديني واالجتامعيني، مع األخذ بعني االعتبار 

رأي املؤسسات الدستورية املعنية؛

مجهود  مواصلة  من  ميكن  مبا  املقاصة  إصالح  مواصلة   •

توفري هوامش مالية إضافية يتم توجيهها باألساس لدعم 
االستثامر املنتج واستهداف بعض الفئات املعوزة وتعزيز 
التعليم  مجاالت  االجتامعية، خاصة يف  الخدمات  شبكة 
والصحة. وهكذا، سيتم توزيع الهوامش املوفرة عىل النحو 

التايل :

a لضامن استدامة موارد صندوق دعم التامسك االجتامعي 
RA- »وذلك لالستمرار يف متويل نظام املساعدة الطبية 

»مليون  امللكية  واملبادرة  »تيسري«  وبرنامج   »MED
محفظة« وكذا دعم األرامل يف وضعية هشة واألشخاص 

ذوي االحتياجات الخاصة؛

aلتمويل برنامج مندمج ومتعدد السنوات لتأهيل البنيات 
املسجل يف  العجز  لتدارك  الصحية  والتجهيزات  التحتية 
والجهوي  واإلقليمي  املحيل  املستوى  عىل  امليدان  هذا 
الطبية وجودة  الخدمات  إىل  الولوج  وتحسني  والوطني 
الخدمات  عىل  املتزايد  الطلب  ومواكبة  الطبي  العرض 
RA- »الصحية املرتبطة بتعميم برنامج املساعدة الطبية 

.»MED

• إصالح النظام الجبايئ، خاصة فيام يتعلق بتوسيع الوعاء 
الرضيبي وإصالح منظومة الرضيبة عىل القيمة املضافة 
القطاع غري  الرضيبة وإدماج  إرجاع دين هذه  ومواصلة 
املجدية   الرضيبية غري  اإلعفاءات  املهيكل والتقليص من 

اقتصاديا واجتامعيا، ومحاربة الغش والتملص الرضيبني. 

لقانون  التنظيمي  القانون  اإ�صالح  تفعيل 
املالية وموا�صلة جمهود اال�صتعادة التدريجية 

للتوازنات املاكرو اقت�صادية

تشكل املصادقة عىل القانون التنظيمي للاملية رقم 130.13 
تتويجا لعمل متواصل منذ سنة 2011، وفق مقاربة تشاركية 
بهدف تحسني تدبري املالية العمومية. وهكذا، يحظى تنزيل 
إصالح هذا القانون بأهمية خاصة، وفق مخطط إجرايئ ميتد 
عىل مدى خمس سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2016 ويهم 

كل القطاعات الوزارية واملؤسسات.

من جهة أخرى، تندرج  جهود مواصلة االستعادة التدريجية 
املجهودات  تثبيت  إطار  يف  اقتصادية  املاكرو  للتوازنات 
والتدابري املتخذة خالل السنوات املاضية، والتي بفضلها تم 
تقليص عجز امليزانية وعجز الحساب الجاري مليزان األداءات 
عىل التوايل إىل 4,9% و5,7% من الناتج الداخيل الخام مبتم 
سنة 2014، كام يتوقع أن يبلغا عىل التوايل 4,3% و%2,8 

من الناتج الداخيل الخام مبتم سنة 2015. 

ويف هذا السياق، ينبغي توطيد التدابري املتخذة يف السنوات 
دعم  عرب  خاصة  الخارجية،  التوازنات  الستعادة  األخرية 
الصادرات وتقنني الواردات، من خالل تطبيق معايري الجودة 
والسالمة ومحاربة اإلغراق والتهريب والترصيحات الجمركية 
الناقصة، باإلضافة إىل تثمني  املنتوجات الوطنية، ومواصلة 
تعبئة التمويالت الخارجية، خاصة الهبات املمنوحة لبالدنا 

من قبل دول  مجلس التعاون الخليجي.

كام ستتم مواصلة االلتزام باليقظة والتتبع املنتظم لوضعية 
املالية العمومية من أجل تقليص عجز امليزانية إىل %3,5 
برسم سنة 2016، وذلك من خالل تحسني تحصيل املوارد 
املؤسسات  من  املتأتية  املوارد  وتعبئة  والجمركية  الجبائية 
وعقلنة  ضبط  مواصلة  مع  باملوازاة  العمومية  واملقاوالت 
عىل  العمل  مع  املقاصة  إصالح  ومواصلة  التسيري  نفقات 
تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية، خصوصا 
القاعدة الرامية إىل حرص موارد االقرتاض يف متويل نفقات 

االستثامر.   

املصدر: مديرية امليزانية
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قانون املالية ل�صنة 2016 باالأرقام
يف الوقت الذي سجلت فيه موارد الدولة ارتفاعا بنسبة 3.41% مقارنة بسنة 2015، مل تبلغ زيادة املبلغ االجاميل للتحمالت إال 

0.14%، وهو ما جعل حاجيات التمويل املتبقية لقانون مالية 2016 تستقر يف 24 مليار درهم مقابل 35 مليار درهم سنة قبلها.

موارد الدولة

تتوزع موارد الدولة برسم سنة 2016 مقارنة مع سنة 2015 عىل الشكل التايل:

يقدر املبلغ اإلجاميل للموارد، برسم سنة 2016، ب 364.854.241.000 درهم )مبا فيها مبلغ 5.260.000.000 درهم تتعلق مبداخيل 
التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الرضيبية( مقابل 347.723.471.000 درهم برسم سنة 2015، أي بزيادة قدرها %3,41 . 

و تتوزع هذه املوارد عىل النحو التايل:

• 212.411.541.000 درهم للميزانية العامة )دون احتساب حصيلة اإلقرتاضات املتوسطة والطويلة األجل(؛

• 3.006.217.000  درهم ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة؛

• 78.936.483.000 درهم للحسابات الخصوصية للخزينة؛

• 70.500.000.000 درهم ملداخيل اإلقرتاضات املتوسطة والطويلة األجل.

قانون مالية 2015  بالدرهم
مرشوع قانون 
املالية 2016

التغريات املطلقة
التغريات 

ب %

5.28%000 916 659 00010 541 411 000212 625 751 201املداخيل العادية للميزانية العامة

6,61%000 100 219 00012 900 937 000196 800 718 184- املداخيل الرضيبية

5,33%000 000 354 0004 000 104 86 000 000 750 81• الرضائب املبارشة و الرسوم املامثلة

5,83%000 000 715 0004 000 558 85 000 000 843 80• الرضائب غري املبارشة

10,07%000 000 000730 100 980 0007 100 250 7• الرسوم الجمركية 

16,27%000 100 420 0002 800 295 00017 700 875 14• رسوم التسجيل و التمرب

9,15-%000 184 559 1-000 641 473 00015 825 032 17- املداخيل غري الرضيبية

• حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت 

واملساهامت املالية للدولة
9 516 800 0008 330 365 000-1 186 435 000%-12,47

0%0000 500 000349 500 349• عائدات أمالك الدولة

0,54-%000 749 29-000 776 497 0005 525 527 5• موارد مختلفة

20,93-%000 000 343-000 000 296 1 000 000 639 1• موارد الهبات و الوصايا

 ـ موارد ميزانيات مرافق الدولة املسرية بصورة 

مستقلة
3 002 422 0003 006 217 0003 795 000%0,13

3,02%000 059 317 0002 483 936 00078 424 619 76- موارد الحسابات الخصوصية للخزينة

6,25%000 000 150 0004 000 500 00070 000 350 66موارد اإلقرتاضات املتوسطة و الطويلة األجل
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ويقدر رصيد امليزانية العامة )دون حصيلة اإلقرتاضات واستهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل األجل( ب 53.655.357.000 
درهم مقابل 60.255.076.000  برسم سنة 2015. وتصل حاجيات التمويل املتبقية لقانون املالية 2016 ملا يناهز 24.062.735.000 

درهم مقابل 35.394.708.000 درهم برسم سنة 2015، أي بانخفاض قدره %32.02.

توزيع املداخيل العادية للميزانية العامة برسم قانون املالية لسنة 2016 

متثل الرضائب املبارشة حوايل 40,54% من مجموع املداخيل الجبائية و ذلك مببلغ يقدر ب 86.104 مليار درهم مقابل 
81.750 مليار درهم سنة 2015. كام متثل الرضائب غري املبارشة حوايل 40,28% من مجموع املداخيل الجبائية و ذلك مببلغ 
يقدر ب 85.558  مليار درهم مقابل 80.843  مليار درهم سنة 2015، تليها رسوم التسجيل والتمرب بنسبة  8,14%  وحصيلة 
فاملوارد  بنسبة %3,76  الجمركية  الرسوم  ثم  بنسبة %3,92  للدولة  املالية  االحتكار واإلستغالالت واملساهامت  مؤسسات 

األخرى بنسبة %2,59.
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حتمالت الدولة

يقدر املبلغ اإلجاميل لتحمالت الدولة برسم سنة 2016 بحوايل 388.916.976.000 درهم مبا فيها 5.260.000.000  درهم برسم 
النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الرضيبية. وبالتايل يصل املبلغ اإلجاميل للتحمالت دون احتساب املصاريف 
السالفة الذكر برسم سنة 2016 ما يناهز 383.656.976.000 درهم مقابل 383.118.179.000 درهم برسم سنة 2015، أي بزيادة 

قدرها 0,14%. وتتوزع هاته التحمالت عىل النحو التايل:

• 273.035.726.000 درهم للميزانية العامة )دون احتساب استهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل األجل(؛

• 3.006.217.000 درهم ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة؛

• 66.707.655.000 درهم للحسابات الخصوصية للخزينة؛

• 40.907.378.000 درهم إلستهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل األجل.

قانون املالية 2015  بالدرهم
مرشوع قانون 
املالية 2016

التغريات املطلقة
التغريات 

ب %

2,00-%000 707 418 4-000 584 903 000216 291 322 221النفقات العادية للميزانية العامة

3,15-%000 212 143 6-000 974 618 000188 186 762 194• نفقات التسيري

1,20%000 710 266 0001 771 775 000106 061 509 105• نفقات املوظفني

4,38%000 078 472 0001 203 101 00035 125 629 33• نفقات املعدات والنفقات املختلفة

27,44-%000 000 442 14-000 000 182 00038 000 624 52• التكاليف املشرتكة

• النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات 

واإلرجاعات الرضيبية
5 260 000 0005 260 000 000

10%000 000 000300 000 300 0003 000 000 3النفقات الطارئة و املخصصات اإلحتياطية

• نفقات الفوائد و العموالت املتعلقة بالدين 

العمومي
26 560 105 00028 284 610 0001 724 505 000%6,49

13,50%000 116 301 0007 142 392 00061 026 091 54 • نفقات اإلستثامر للميزانية العامة

 • نفقات ميزانيات مرافق الدولة املسرية 

بصورة مستقلة 
3 002 422 0003 006 217 0003 795 000%0,13

5,53%000 847 494 0003 655 707 00066 808 212 63• نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

• استهالكات الدين العمومي املتوسط 

والطويل األجل )9(
41 489 632 00040 907 378 000-582 254 000%-1,40
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نفقات الدين العمومي

تبلغ االعتامدات املسجلة برسم سنة 2016 واملرتبطة بفوائد وعموالت الدين العمومي ما يناهز 28.284.610.000 درهم مقابل 
26.560.105.000 درهم برسم سنة 2015، أي بزيادة قدرها 1.724.505.000 درهم أو%6,49.

الدين الخارجي

 تبلغ التحمالت الخاصة بالدين الخارجي املتعلقة بالفوائد و العموالت ما يناهز 3.985.185.000 درهم، أي بزيادة قدرها %5,3  
باملقارنة مع سنة 2015.

الدين الداخيل 

 %6,69 قدرها  بزيادة  أي  درهم،   24.299.425.000 إىل  والعموالت  بالفوائد  املتعلقة  الداخيل  بالدين  الخاصة  التحمالت  تصل 
باملقارنة مع سنة 2015.

املصدر: مديرية امليزانية

الدين العمومي

)مباليني الدرهم(
2013201420152016

الدين الخارجي للخزينة 

917 187168 086149 804141 129قيمة الدين الخارجي للخزينة 

الدين الداخيل للخزينة

601 922501 479479 457445 424قيمة الدين الداخيل للخزينة 

مجموع دين الخزينة

518 109670 565629 261586 554قيمة دين الخزينة

985 3323 1343 2093 3أعباء فائدة الدين الخارجي للخزينة

299 02724 07323 65521 18أعباء فائدة الدين الداخيل للخزينة 

2,7%2,7%2,6%2,4%النسبة )%( من الناتج الداخيل الخام  
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تعزيز فعالية اال�صتثمار العمومي: اأولوية ا�صرتاتيجية لقانون مالية 2016 

من املرتقب أن يصل املجھود االستثامري اإلجاميل يف القطاع العام مبختلف مكوناته برسم سنة 2016 

إىل 189 مليار درھم وهو ما يعكس البعد التنموي اإلرادي للدولة . وال يقترص هذا الجهد عىل حجم 

االستثامرات، بل يشمل أيضا نوعيتها ومنهجية برمجتها يف التدبري حيث ستعمل الحكومة عىل ترسيع 

مختلف األوراش القامئة مع األخذ بعني االعتبار مردودية املشاريع االستثامرية وتوزيعها الجهوي 

وتطوير آليات الرشاكة مع القطاع الخاص.

تهدف الحكومة من خالل قانون املالية لسنة 2016 إىل  تعزيز 

وترية  وترسيع  التصنيع  ودعم  العمومي  االستثامري  املجهود 

إنجاز األوراش الكربى للبنيات التحتية والعمل عىل ضامن نجاعة 

والتقائية االسرتاتيجيات القطاعية.

موا�صلة االأورا�س الكربى للبنيات التحتية

البنية التحتية للطرق والطرق السيارة

املجهودات خالل سنة  تواصلت  السيارة،  بالطرق  يتعلق  فيام 

2015 بفتح مقطع برشيد-خريبكة عىل طول 77 كلم أمام حركة 

السري ليضاف إىل  املقطع الرابط بني خريبكة وبني مالل عىل 

املقاطع  فتح   2016 سنة  خالل  املرتقب  ومن  كلم.   95 طول 

األربعة املكونة للطريق السيار الرابط بني الجديدة وأسفي أمام 

حركة السري، هذا باإلضافة إىل استكامل األشغال املتعلقة باملدار 

الخارجي ملدينة الرباط الذي يعرب نهر أيب رقراق حيث سيمكن 

هذا املقطع، الذي يبلغ طوله 41 كلم، من تفادي املرور وسط 

مدينة الرباط والبقاء يف شبكة الطرق السيارة.

فيام يخص املشاريع الطرقية، عرفت سنة 2015 مواصلة األشغال 

مبختلف  الرسيعة  الطرق  مشاريع  من  كلم   300 ب  املتعلقة 

جهات اململكة باستثامر إجاميل بلغ حوايل 3,26 مليار درهم. 

وسيتم خالل سنة 2016 مواصلة األشغال عىل مستوى الطرق 

الرسيعة التي مل تكتمل بعد وكذلك إعطاء االنطالقة لألشغال 

مبقاطع أخرى تهم:

• تثنية الطريق بني العرائش والقرص الكبري ؛

• الطريق الرسيع سلوان - أحفري )املدار الطرقي ملدينة بركان(؛

• تثنية الطريق الرابط بني وورززات واملحور الرابط بني الطرق 

الوطنية رقم 9 و10؛

• املدار الطرقي الشاميل ملراكش بني الطرق الوطنية رقم 8 و9؛

• الطريق الشاميل لنقط الربط بني ميناء الدار البيضاء واملحطة 

اللوجستيكية لزناتة؛

»املنزه«  املرتقب  املبدل  الرباط عىل مستوى  مدينة  • مدخل 

للمدار الخارجي ملدينة الرباط.

بالنسبة لصيانة وتكييف الشبكة الطرقية، تم إعداد اسرتاتيجية 

وطنية لصيانة الشبكة الطرقية للفرتة املمتدة بني 2016 و2025. 

عرصنة  وهي  محاور  أربعة  حول  االسرتاتيجية  هذه  وتتمحور 

الطرق الوطنية وإعادة تأهيل الطرق الجهوية واإلقليمية ذات 

حركة السري املنخفضة وصيانة الطرق الجهوية واإلقليمية ذات 

عىل  املتواجدة  الفنية  املنشآت  وصيانة  املرتفعة  السري  حركة 

الطرق الجهوية واإلقليمية.

البنيات التحتية للموانئ

يف إطار مواصلة االسرتاتيجية املينائية الوطنية الجديدة يف أفق 

سنة 2030، عرفت سنة 2015 أساسا إنجاز ما ييل : 

أعطيت  والذي  الجديد آلسفي  امليناء  إنجاز  أشغال  مواصلة   •

انطالقته يف مارس 2013 بتكلفة إجاملية تبلغ حوايل 3,9 مليار 
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درهم، حيث سيمكن من تزويد املحطة الحرارية املستقبلية 
بالفحم. وقد بلغت نسبة تقدم األشغال إىل حدود شهر يونيو 

2015 ما يقارب %25؛  

وطرفاية   2 املتوسط  طنجة  مينايئ  توسعة  أشغال  مواصلة   •
الصيد  وميناء  البيضاء  الدار  مليناء  الثالثة  املحطة  ومرشوع 

الجديد يف ملهرييز؛ 

• إعطاء انطالقة أشغال توسعة ميناء الجبهة، الذي من شأنه 
تحسني ظروف اشتغال الصيادين وزيادة القدرة االستيعابية 

وقدرة التخزين الحاليتني ملواكبة قطاع الصيد التقليدي.

إضافة إىل مواصلة هذه املشاريع، ستتميز سنة 2016 ب:

• إعطاء انطالقة أشغال بناء املجمع املينايئ الجديد »القنيطرة 
لقطب  املينايئ  العرض  تقوية  إىل  يهدف  والذي  األطليس« 
القنيطرة-الدار البيضاء من خالل ميناء تجاري جديد عىل 
 8 بقيمة  املرشوع  هذا  إنجاز  وسيتم  األطلسية.  الواجهة 
ماليري درهم عىل عدة مراحل، تتعلق األوىل بإنجاز منشآت 
الحامية ورصيف مخصص ملواكبة املصنع املرتقب ملجموعة 

PSA Peugeot Citroën ؛ 

غرب  »الناظور  الجديد  املينايئ  املجمع  بناء  أشغال  بداية   •
املتوسط« باستثامر قدره 9,88 مليار درهم. 

البنيات التحتية املائية 

توفر  أن  من  السطحية  املياه  لتعبئة  املبذولة  الجھود  مكنت 
لبالدنا حاليا 135 سدا كبريا وأكرث من 100 سد صغري ومتوسط 
بطاقة استيعابية إجاملية تفوق 17,5 مليار مرت مكعب. ومتيزت 
سنة 2015 بإمتام أشغال بناء سد »متكيت« عىل وادي »أسيف 
نيفر« بإقليم الراشيدية وسد »موالي بوشتة« عىل وادي »موالي 
بوشتة« بإقليم تطوان. كام قامت الحكومة، خالل سنة 2015، 
بإنهاء مرشوع املخطط الوطني للامء الذي سيعرض عىل أنظار 
املجلس األعىل للامء واملناخ قصد املصادقة عليه. وتقدر التكلفة 
ويھدف  درھم  مليار  من 260  بأكرث  املخطط  لهذا   اإلجاملية 
إىل إعطاء رؤية واضحة ملختلف الفاعلني يف قطاع املاء يف أفق 
2030 من خالل إعداد خطة عمل لتطوير وحامية املوارد املائية 

واملحافظة عليها.

خروفة«  »دار  سد  بناء  أشغال  مواصلة   ،2016 سنة  وستعرف 
»قدوسة«،  »مرتيل«،  التالية:  السدود  بناء  أشغال  واستكامل 
»مدز«، »ولجة السلطان«، »خروب«، »تيداس«، »تركا أومادي«. 

كام ستتميز سنة 2016 بإعطاء االنطالقة الفعلية ألشغال إنجاز 
سد »اكدز«، و سد »تودغ« و سد »لغيس«.

البنيات التحتية للمطارات

سيتم رصد استثامرات مهمة سنة 2016 ملواصلة توسيع وتهيئة 
ومطاري  البيضاء  الدار  يف  الخامس  محمد  مطارات  محطات 
فاس-سايس والناظور حيث سيتم رفع مساحة هذا األخري إىل 
20.000 مرت مربع. وسيعرف مطار مراكش املنارة إنجاز محطة 
جوية ثالثة مساحتها  67.000 مرت مربع. كام سيتم  بناء محطات 
جوية يف مطارات زاكورة، كلميم والرشيدية. باإلضافة إىل ذلك، 
ستتميز سنة 2016 باستثامرات أخرى تهدف إىل تحسني سالمة 

وأمن املطارات وتوسيع املجال الجوي املراقب.

البنيات التحتية للسكك الحديدية

شهدت سنة 2015 تدشني ورشة صيانة املعدات املتحركة للقطار 
درهم.  مليون   640 إىل  يصل  إجاميل  باستثامر  الرسعة  الفائق 
 30 القصوى  االستيعابية  طاقته  تبلغ  الذي  الورش،  هذا  وميتد 
قاطرة، عىل مساحة 22 هكتار، منها 20.000 مرت مربع مغطاة 
)املباين التقنية واإلدارية(. ويشكل الورش مكونا رئيسيا ملرشوع 
الذي تبلغ تكلفته  البيضاء-طنجة  الدار  الفائق الرسعة  القطار 
املحينة 22,9 مليار درهم. وقد بلغت نسبة تقدم األشغال بهذا 
املرشوع إىل غاية نهاية شهر غشت 2015، ما قدره 72% عىل 
أن تنتهي األشغال به خالل األسدس األول من سنة 2018. كام 
املحطات  تحديث  برنامج  أشغال  مواصلة  سنة 2015  شهدت 

السككية وحذف املمرات غري املحروسة.

وسيتم خالل سنة 2016، فضال عن متابعة األشغال باملشاريع 
املشار إليها سابقا، إعطاء االنطالقة ألشغال التثنية الجزئية للخط 
للسكك  املديري  املخطط  الرابط بني سطات ومراكش وتحيني 

الحديدية يف أفق سنة 2040.
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تفعيل خمطط الت�صريع ال�صناعي 2020-2014  

تروم هذه االسرتاتيجية الجديدة  يف أفق سنة 2020، إىل إحداث 
500.000 فرصة عمل يف قطاع الصناعة وزيادة حصة الصناعة يف 
الناتج الداخيل الخام من 14% إىل 23% وإعادة التوازن للميزان 
التجاري من خالل إنعاش الصادرات. ويرتكز هذا املخطط عىل 
ثالث محاور أساسية، وھي تطوير النظم الصناعية ووضع وسائل 

الدعم وتعزيز اإلشعاع عىل املستوى الدويل.

تطوير النظم الصناعية الفعالة 

من  املغرب  مهمة مكنت  إنجازات  تسجيل  تم  اإلطار،  يف هذا 
التموقع الجيد يف بعض القطاعات وجعلت منه أكرث جاذبية بفضل 
تنفيذ تدابري تحفيزية يف إطار امليثاق الوطني لإلقالع الصناعي، 

ويعترب نجاح املهن العاملية باملغرب خري مثال عىل ذلك.

قطاع السيارات

تم إىل حد اآلن، تشغيل محطتني صناعيتني مندمجتني لصناعة 
السيارات ويتعلق األمر ب »املنطقة الصناعية للسيارات بالقنيطرة«، 
التي من املتوقع أن تدر استثامرا يقدر ب 12 مليار درھم مع 
إحداث 30.000 منصب شغل و »املنطقة الصناعية للسيارات 
بطنجة«، حيث ستمكن ھذه املحطة من جلب استثامرات تبلغ 

8 مليارات درھم وإحداث 30.000 منصب شغل.

وقد عرف قطاع السيارات برسم سنة 2015 حدثا بارزا متثل يف 
توقيع مذكرة تفاهم، تحت  الرئاسة الفعلية لصاحب الجاللة، 
بني الدولة ومجموعة »PSA Peugeot-Citroën« إلنشاء مركب 
صناعي مهم سينطلق سنة 2019، يف جهة الرباط-سال-القنيطرة 
مببلغ استثامري إجاميل قدره 570 مليون أورو. وسيمكن هذا 
املرشوع من رفع معدل اإلدماج يف قطاع السيارات من %40 
إىل 80% وخلق 4.500 منصب شغل مبارش إضافة إىل 20.000 
و200.000  سيارة   200.000 وإنتاج  مبارش،  غري  شغل  منصب 

محرك سنويا.

قطاع الطريان

انطلقت  التي  بومبارديي  البناء مبصنع  أشغال  االنتهاء من  تم 
الجديد  املصنع  إىل  بأكمله  اإلنتاج  ونقل   ،2013 شتنرب   30 يف 
يف ميدبارك يف دجنرب 2014. وقد وصل عدد املناصب املحدثة 
من طرف بومبارديي، حتى متم يوليوز 2015، إىل 217 منصب 
شغل، منها 186 لفائدة املغاربة، لتبلغ يف نهاية سنة 2015، 400 

منصب شغل.

قطاع اإللكرتونيك

 OFS« عرفت سنة 2015 التوقيع عىل عقد استثامر مع رشكة
FURUKAWA« بغالف مايل يناهز 300 مليون درهم، حيث 
أكرث من 150 منصب شغل  االستثامر من خلق  سيمكن هذا 
جديد. وستتميز سنة 2016 عىل الخصوص مبواصلة تنفيذ عقود 
األداء الخاصة بالنظم الصناعية وتنمية االستثامرات يف قطاعات 

السيارات والطريان واإللكرتونيك.

قطاع ترحيل الخدمات

 )P2I( تم الرشوع يف استغالل خمسة محطات صناعية مندمجة
إنجازها يف  املقرر  الخدمات  لرتحيل  املخصصة  الست  بني  من 
إطار امليثاق الوطني لإلقالع الصناعي يف كل من الدار البيضاء 
 100 من  أكرث  بھا  واستقرت  ووجدة،  وتطوان  وفاس  والرباط 
الدينامية،  وبهدف دعم هذه  عاملية.  بينها رشكات  من  رشكة، 
تم البدء يف إنجاز دراسة تهم وضع منظومة ترحيل الخدمات 
وستسفر هذه الدراسة سنة 2016 عن انطالق منظومات قطاع 

ترحيل الخدمات.

قطاع النسيج والجلد

متيزت سنة 2015 بتوقيع عقود األداء بني الدولة والجمعية 
بالنظم  الخاصة  واملالبس  املنسوجات  لصناعات  املغربية 
 »Denim« »Fast Fashion« للنسيج  األوىل  الصناعية 
 »Distributeurs industriels de marques nationales«
رقم  وتحقيق  شغل  منصب   100.000 خلق  إىل  تهدف  التي 
التصدير يقدر ب 5 ماليري درهم وإقالع  معامالت إضايف عند 
 2016 سنة  وستشهد   .2020 أفق  يف  رائدة  وطنية  رشكة   70
إطار  يف  أطلقت  التي  االستثامرية  املشاريع  تنفيذ  مواصلة 
للنسيج وإحداث ثالث نظم صناعية جديدة  الصناعية  النظم 
بالرشكات  خاصة  جديدة  استثامرية  مشاريع  وإطالق  للنسيج 
وللجلد. للنسيج  الصناعية  النظم  اتفاقيات  إطار  يف  الرائدة 
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تطوير عرض عقاري صناعي تنافيس  

تم خالل سنة 2015 إعطاء انطالقة أشغال مرشوع إحداث مجمع 
صناعي موجه لإليجار ملؤسسة مسجد الحسن الثاين بالجامعة 
القروية لسيدي حجاج واد حصار )عاملة مديونة(. وموازاة مع 
اسرتاتيجية تنفيذ مشاريع املجمعات الصناعية املوجهة لإليجار، 
فضاءات  تأھيل  إعادة  سياسة   2015 سنة  الحكومة  واصلت 
االستقبال الصناعية ومناطق األنشطة االقتصادية، ويتعلق األمر 
بالخصوص باملناطق الصناعية بكل من قلعة الرساغنة وبنسودة 
وكزناية وموالي رشيد. كام عرفت سنة 2015 مواصلة أشغال خلق 
بعض مناطق األنشطة االقتصادية الصناعية حيث تم استكامل 
إنجاز الشطر األول من »كاكتوبول كلميم« وكذا استكامل األشغال 
وإنجاز  الصناعية »سطابارك«  املحطة  نشاط مرشوع  وانطالق 
أشغال إعادة تأهيل اإلنارة العمومية للمحطة الصناعية ل »عني 
فضاءات  بعض  تأهيل  إعادة  سنة 2016،  وستعرف  الشكاك«. 

االستقبال الصناعية وبداية اشتغال بعض مناطق األنشطة .

تقوية الرأسامل البرشي

يتم حاليا إعداد برنامجي عمل يتعلقان بالتكوين يف التخصصات 
املطلوبة لتلبية احتياجات كل من قطاع صناعة السيارات )إحداث 
56.500 منصب شغل( وقطاع النسيج )إحداث 90.000 منصب 
شغل(. عالوة عىل ذلك، تم سنة 2015 استقبال املدرسة املركزية 
للدار البيضاء ألول دفعة من الطالب املهندسني وإطالق مسار 
للتكوين املستمر بهذه املدرسة. من جهة أخرى، يتم العمل حاليا 
البيضاء وذلك  بالدار  الطريان  توسيع معھد مهن  عىل مرشوع 

لتمكينه من استقبال 1150 متدرب سنويا.

موا�صلة تفعيل و دعم التقائية اال�صرتاتيجيات 
القطاعية  

تواصل الحكومة خالل سنة 2016 تفعيل االسرتاتيجيات القطاعية  
والتي مكنت من تنويع بنية وتعزيز دينامية االقتصاد املغريب،  
خاصة عىل مستوى التصدير وتعزيز التوازنات املاكرو اقتصادية. 
وباإلضافة إىل ذلك، شكل تفعيل هذه االسرتاتيجيات، إىل جانب 
لتشجيع  رافعة  األعامل،  مناخ  شهذه  الذي  امللحوظ  التحسن 

االستثامر الخاص وإحداث فرص الشغل.

االسرتاتيجية الطاقية

إطار  يف  املربمجة  املشاريع  استكامل  سيتم   ،2016 سنة  خالل 
الطاقات  تنمية  مشاريع  أساسا  الوطنية،  الطاقية  االسرتاتيجية 

الخرضاء.

• الربنامج املغريب للطاقة الشمسية، عرب إعطاء انطالقة أشغال 
تنفيذ الشطر الثاين للمركب الشميس بورزازات )350 ميغاواط(، 
وكذا مبارشة التأهيل القبيل إلنشاء املحطات الشمسية بالعيون  

)80 ميغاواط( وبوجدور )20 ميغاواط(.

الريحية، من خالل تشغيل املحطة  للطاقة  الربنامج املغريب   •
الريحية لتازة )150 ميغاواط( واختيار الرشكات املكلفة بتنفيذ 
وكذا  ميغاواط  كهربائية 850  بقدرة  مندمج  ريحي  مرشوع 

محطات ريحية أخرى من قبل رشكات خاصة.

• املخطط الوطني للنجاعة الطاقية،  وذلك عرب اعتامد الدراسات 
برنامج  وتفعيل  الطاقية  للنجاعة  العامة  بالحاالت  املتعلقة 
التأهيل الطاقي للمساجد وتعميم االفتحاص الطاقي وإدماج 
األداء الطاقي عىل مستوى القطاع الصناعي وإرساء إجراءات 
إجراءات خاصة  تفعيل  وكذا  النقل  بقطاع  الطاقية  النجاعة 

بزبائن التيار الكهربايئ املرتفع واملرتفع جدا.

مخطط املغرب األخرض

مع بداية السنة السابعة النطالق هذه االسرتاتيجية، ميكن اعتبار 
حصيلة هذه املرحلة مشجعة، ويعزى ذلك أساسا لتظافر جهود 
 ،2016 سنة  خالل  القطاع.  ومھنيي  والفالحني  الدولة  من  كل 

تتمثل أهم العمليات املربمجة يف :

يف  غاية 2015  إىل  إطالقها  تم  تنفيذ 497 مرشوعا  مواصلة   •
إطار الدعامة الثانية للفالحة التضامنية وإطالق 85 مرشوعا 

جديدا؛

يف  الخاص  االستثامر  لتشجيع  املبذولة  املجهودات  مواصلة   •
املجال الفالحي يف إطار 19 عقدة إطار؛

• مواصلة عمليات توسيع الري والربنامج الوطني القتصاد مياه 
السقي وتطوير الرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص؛

• الحفاظ عىل الرثوة الحيوانية والنباتية وسالمة املنتجات الغذائية؛

• تنمية التجارة الفالحية والتكوين والبحث الزراعي.

اسرتاتيجية »آليوتيس«

متيزت سنة 2015 بترسيع وترية تنفيذ مختلف اإلجراءات املتخذة 
»آليوتيس«  السرتاتيجيـة  الرئيسيـــة  الثالثــة  املحاور  إطار  يف 

وهي االستدامة والفعالية والتنافسية. ويتعلق األمر السيام ب:

• تحديد وتنفيذ مخطط تهيئة مصايد األسامك، حيث بلغت 
سنة  نهاية  يف   %85 املخططات  بهذه  املوارد  تغطية  نسبة 

2014 مقابل 5% فقط يف سنة 2009؛
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والتقليدي  الساحيل  الصيد  أسطول  وتحديث  تأهيل  إعادة   •
وذلك من خالل برنامج »إبحار« الذي استكملت أشغاله يف 

شهر مايو 2015؛

• تنفيذ الربنامج الوطني للتخيل عىل الشباك العامئة املنجرفة 
للحفاظ عىل األنواع السمكية املعرضة للخطر؛

• تنفيذ الربنامج املتعلق بانغامر الشعب االصطناعية يف خليج 
مارتيل وأكادير إلعادة تكوين املخزون السميك؛

يهم  والذي  الساحل  لتهيئة  الوطني  املخطط  إنجاز  مواصلة   •
إنجاز نقط التفريغ املجهزة وقرى الصيادين، حيث تم إنجاز 

43 نقطة تفريغ مجهزة وقرى للصيادين بنهاية سنة 2014؛

مواصلة  البحرية عن طريق  املنتوجات  الحفاظ عىل جودة   •
برنامج تعميم الحاويات املعيارية والذي يهدف إىل تحسني 

تنافسية وأداء القطاع وحامية املستهلك؛

• توطيد نظام مراقبة استغالل املوارد السمكية من خالل إنشاء 
نظام تحديد املواقع والرصد املستمر لسفن الصيد بواسطة 
األقامر االصطناعية، حيث بلغ عدد السفن املجهزة باملنارات 

الجغرافية لتحديد املواقع 2.194 وحدة؛

توفري  خالل  من  البحرية  للمنتوجات  الصناع  ولوج  تسهيل   •
الصغري من  السمك  لتحديد حصتهم من  وحدات صناعية  

املخزون »س«؛

• تشجيع تثمني املنتوجات البحرية عرب إطالق برنامج إلنشاء 
 )Haliopolis( أكادير  منطقة  يف  تنافسية  أقطاب  ثالث 
والصيد  الفالحة  بقطاعي  يتعلق  مختلط  )مرشوع  والشامل 

البحري ( ويف الجنوب؛

• تحسني جودة املنتجات السمكية يف املناطق الجنوبية للمملكة 
للصيد  الفقري  العمود  يشكل  الذي  األخطبوط  وخاصة 
قارب   6.600 تجهيز  خالل  من  املناطق  هذه  يف  التقليدي 

تقليدي بصناديق عازلة للحرارة .

العمليات  تنفيذ  باستمرار  أما بخصوص سنة 2016، فستتميز 
املشاريع  تنفيذ  طريق  عن  »آليوتيس«  باسرتاتيجية  املتعلقة 
املدرجة يف برنامج تنمية الصيد البحري وتربية األحياء املائية 
السوسيو  والتعزيز  التأهيل  برنامج  و  السمكية  املوارد  وتثمني 

مهني وسالمة البحارة.

رؤية 2020 للسياحة

والدويل  الجهوي  املحيط  عرفها  التي  االضطرابات  من  بالرغم 
القطاع  أبان  املؤسفة،  األحداث  توايل  جراء   ،2015 سنة  خالل 
نتائج  الوطني عن مناعته، حيث متكن من تسجيل  السياحي 
مشجعة خالل هذه السنة. وستتميز سنة 2016 مبواصلة تنفيذ 

رؤية 2020 عرب املحاور األساسية التالية:

• تقوية املناخ القانوين للقطاع السياحي، وذلك من خالل متابعة 
تجديد اإلطار القانوين املتعلق مبامرسة املهن السياحية وخاصة 
مراجعة القانون رقم 96-31 املنظم لوكاالت األسفار والقانون 
رقم 00-61 املنظم للمؤسسات السياحية وإصدار النصوص 
التطبيقية للقانون رقم 12-05 املنظم ملهنة املرشد السياحي. 
الجديد لتصنيف مؤسسات  النظام  كام ستتم متابعة تنفيذ 
اإليواء السياحية بإجراء 700 »افتحاص أبيض« وتقوية آليات 

التواصل بخصوص نظام التصنيف املستهدف.

• تنويع محفظة املنتوج، حيث تواصل الرشكة املغربية للهندسة 
السياحية برنامج عملها من أجل الرفع من نجاعة ومردودية 
املشاريع السياحية من خالل تطوير املنتوج من أجل متوقع 
وإعداد  املهيكلة  باملشاريع  املعنية  الرتابية  للمناطق  أفضل 
تقارير التخطيط االسرتاتيجي وتحديد وتعبئة الوعاء العقاري 
برنامج  تنفيذ  اإلطار، سيتم  املشاريع. ويف هذا  لفائدة هذه 
 31 صعيد  عىل  السياحي  التثمني  إىل  يهدف  طموح  عمل 
من  القروية  للسياحة  املندمجة  التنمية  وكذا  عتيقة  مدينة 
خالل برنامجي »مدينتي« و »قريتي«. كام سيتم تبني سياسة 
السياحية  للمنتجات  والتسويق  اإلنعاش  مجال  يف  مهيكلة 

لفائدة املستثمرين املستهدفني.
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املصدر: مديرية امليزانية

• تطوير املشاريع السياحية الكربى، خاصة »وصال الدارالبيضاء 
جذب  وجهة  البيضاء  الدار  جعل  إىل  يهدف  الذي  امليناء« 
سياحي لألعامل عرب تقديم تجربة ثقافية غنية ومجموعة من 
األنشطة الرتفيهية وذلك بغالف مايل إجاميل قدره 5,93  مليار 
درھم وكذا »وصال أيب رقراق« الذي يهم، باإلضافة إىل إنجاز 
وحدات سكنية سياحية، توفري معدات ترفيهية كربى بغالف 

إجاميل قدره 8,73 مليار درھم.

• ترويج الوجهة السياحية للمغرب خاصة عرب تقوية النقل الجوي 
)عن طريق تعزيز التعاون مع رشكات النقل الجوي وإحداث 
خطوط جديدة، وكذا الرفع من وترية رحالت الخطوط الجوية 
تقوية  بواسطة  الكالسيكية  األسواق  أداء  وتعزيز  املتواجدة( 
الرشاكة مع الوكاالت السياحية الكالسيكية ووكاالت سياحية 
جديدة. كام سيتم تكثيف اسرتاتيجية تنويع األسواق، خاصة 
ذات  لألسواق  بالنسبة  خاصة  تحفيزية  منظومة  تقوية  عرب 
والرشق  وإفريقيا  املتحدة  الواليات  )مثل  العالية  املؤهالت 
وكذا  والربازيل(  والصني  والرشقية  الوسطى  وأوروبا  األوسط 
بهدف  اإلشهارية  الحمالت  من  ملجموعة  االنطالقة  إعطاء 
إحداث خطوط ربط جوية جديدة من أجل تحقيق معدل 

ملئ ذو مردودية.

• تثمني الرأسامل البرشي، وذلك من خالل االستمرار يف تنفيد 
خارطة الطريق املتعلقة بالعقد الخاص للموارد البرشية لفرتة 
2014-2020 عرب تكوين متخرجني وخلق باكالوريا مهنية يف 
يف  املهني  التأهييل  املسار  وكذا  والسياحي  الفندقي  املجال 
مجايل السياحة والفندقة وتعميم »عالمات التميز« الخاصة 
باملعاهد ومدارس السياحية الفندقية، إضافة إىل مواصلة خلق 
مراكز التكوين الفندقي والسياحي للتميز يف كل من املحمدية 

وأكادير وفاس والجديدة وورززات وطنجة والسعيدية. 

مخطط رواج 

إىل حدود نهاية يونيو 2015 استفاد أكرث من 2.200 تاجر من 
أكرث من  استفادة  القرب، مام مكن من  تجارة  برنامج عرصنة 
24.753 نقطة بيع عىل مستوى مختلف مناطق اململكة )أكرث 
من 100 مدينة وقرية( الشيئ الذي ميكن من عرصنة معدات 
خطة  وضع   ،2015 سنة  عرفت  كام  للتجار.  التسيري  وتقنيات 
تكوين ملهن التجارة والتوزيع من أجل تزويد القطاع بيد عاملة 
مؤهلة وقادرة عىل تعزيز القدرة التنافسية للرشكات التجارية 

وتحسني جودة الخدمات املقدمة للمستهلكني. وستعرف سنة 
تنزيل مخطط  أجل  من  إطالق خارطة طريق جديدة   ،2016
املناطق  يف  الهشاشة  مكافحة  حول  يتمحور  الذي  »رواج« 
التوزيع  عرصنة  وكذا  املهيكل،  غري  القطاع  وإدماج  الحرضية 

كمحرك لإلقالع االقتصادي.

االسرتاتيجية الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية

التحتية  البنيات  مشاريع  إنجاز  مبتابعة   2016 سنة  ستتميز 
وإطالق مشاريع جديدة تتمثل يف إمتام أشغال بناء قرى للصناعة 
عىل  املبذولة  املجهودات  ترتكز  كام  مدن.  عدة  يف  التقليدية 
حامية الرتاث الحريف وتطوير الجودة بهدف الحفاظ عىل حصة 
مستوى  عىل  التقليدية  الصناعة  مجال  يف  املغربية  الصادرات 
جديدة  أسواق  عىل  واالنفتاح  التقليدية  الخارجية  األسواق 
حريف  ألحسن  الوطنية  الجائزة  تنظيم  عرب  االبتكار  وتشجيع 

كموعد سنوي ملكافئة مجهودات الحرفيات والحرفيني.

وإلعطاء دينامية جديدة للقطاع، ومع انتهاء رؤية 2015، تعكف 
الحكومة عىل إعداد اسرتاتيجية جديدة لقطاع الصناعة التقليدية  
إضايف  عمل  منصب   235.000 إحداث  بهدف   2020 أفق  يف 
و46 مليار درهم كرقم للمعامالت إضايف و مضاعفة صادرات 
الصناعة التقليدية وتعزيز الرأسامل الغري مادي املتعلق بالصناعة 

التقليدية )الرأسامل البرشي واملعريف(.

اسرتاتيجية املغرب الرقمي 

باإلضافة إىل االنجازات التي تم تحقيقها يف إطار مشاريع »جيني«، 
 2015 سنة  عرفت  اإللكرتونية«،  »الحكومة  و   »PACTE« و 
للقطاع  جديدة  اسرتاتيجية  وضع  أجل  من  املشاورات  إطالق 
يف أفق 2020. و يتم إعدادها وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعني 
االعتبار خالصات إنجازات اسرتاتيجية »املغرب الرقمي 2013« 
حيث ترتكز هذه االسرتاتيجية عىل ثالثة محاور وهي التحويل 
الرقمي لالقتصاد الوطني و جعل املغرب قطبا رقميا جهويا فضال 
وتهدف خارطة  الرقمي.  الصناعي  والنظام  الرقمي  املوقع  عن 
الطريق هاته إىل تحقيق ناتج داخيل خام إضايف يقدر ب 4 إىل 
10 ماليري درهم وخلق ما بني 20 و 60 ألف منصب شغل خالل 
الفرتة 2016-2020. عالوة عىل ذلك، تهدف اسرتاتيجية املغرب 
الرقمي 2020 إىل تعزيز موقع املغرب كرائد جهوي لتكنولوجيا 

املعلوميات.
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التدابري اجلمركية لقانون مالية 2016

الجمركية املتخذة يف إطار قانون مالية سنة 2016 أساسا برسوم االسترياد حيث  التدابري  تتعلق 
تهدف جلها إىل مالمئة النظام الجمريك الوطني مع املعايري الدولية.

م�صادقة الربملان على املرا�صيم املتخذة من طرف احلكومة 

خالل �صنة 2015 يف اإطار التاأهيل الت�صريعي املمنوح 

من طرف الربملان مبوجب الف�صل 70 من الد�صتور

و يتعلق األمر ب:

• املرسوم رقم 275-15-2 الصادر يف 20 من جامدى الثانية 1436 

املتعلق بتغيري رسم االسترياد املفروض  أبريل 2015 (   10 (

عىل القمح اللني و مشتقاته، بحيث تم مبوجبه الرفع من رسم 

االسترياد املطبق عىل القمح اللني من 17.5% إىل 75%، خالل 

ذلك  و  أكتوبر 2015،  إىل 31  ماي  فاتح  من  املمتدة  الفرتة 

بهدف ضامن أحسن الرشوط لتسويق املحصول الوطني من 

هذه املادة، أخدا بعني االعتبار مستوى األسعار العاملية للقمح 

اللني و الوفرة الوطنية من هذه املادة و كذا املستوى املتوقع 

من اإلنتاج الوطني. 

• املرسوم رقم 810-15-2 الصادر يف 30 من ذي الحجة 1436 

)14 أكتوبر 2015( و املتعلق بتغيري رسم االسترياد املفروض 

عىل القمح اللني و مشتقاته، تم مبوجبه خفض رسم االسترياد 

املطبق عىل هذه املادة من 75% إىل 50% ابتداء من فاتح 

نونرب 2015 و ذلك قصد ضامن تنافسية القمح املحيل، مع ترك 

إمكانية لالسترياد بعد تسويق باقي املحصول الوطني من مادة 

القمح اللني و مشتقاته.

مدونة اجلمارك و ال�صرائب غري املبا�صرة

إدراج مقتضيات جديدة يف مدونة الجامرك تتعلق باملقررات 

املسبقة يف ميدان املعلومات امللزمة حول التصنيف التعريفي 

و املنشأ و طرق التقييم يف الجمرك. )الفصالن 15 و 45 املكرر 

مرتني من مدونة الجامرك(.

بهدف تحسني جاذبية بلدنا من خالل إرساء مزيد من الشفافية 

و وضوح الرؤيا، تم تعديل الفصل 45 املكرر مرتني من مدونة 

الجامرك من أجل تضمينه مقتضيات جديدة تتعلق باملقررات 

املسبقة يف ميدان املعلومات امللزمة حول التصنيف التعريفي 

واملنشأ و طرق التقييم يف الجمرك.

هذا االقرتاح يتامىش مع أحكام اتفاقية املنظمة العاملية للتجارة 
املتعلقة بتسهيل املبادالت التي متكن املتعاملني االقتصاديني من 
التوفر عىل جميع املعلومات الرضورية النجاز عملياتهم يف إطار 

الشفافية و العدالة و نجاعة املساطر الجمركية.

كام تم اغتنام هذه الفرصة من أجل تعديل الفصل 15 من نفس 
املدونة ملالمئته مع مقتضيات الفصل 45 املكرر مرتني السالف 

الذكر.

ال�صريبة الداخلية على اال�صتهالك

إىل  االستهالك  عىل  الداخلية  بالرضيبة  املتعلق  التدبري  يهدف 
تنسيق الجباية املطبقة عىل بعض أنواع التبغ املصنع مع أحسن 
املعايري الدولية، و ذلك بالرفع من مبلغ الرضيبة الداخلية عىل 
لتلفيف  املعد  املقطع  الرهيف  التبغ  عىل  املطبقة  االستهالك 

السجائر و تبغ الشیشة أو األركيله.

النظام اجلبائي التف�صيلي

املغاربة القاطنني بالخارج

القاطنني  املغاربة  منح  لسنة 2013،  املالية  قانون  مبوجب  تم 
بالخارج الذين تعادل أعامرهم أو تفوق 60 سنة، تخفيض بنسة 

85% عىل القيمة عند استرياد سياراتهم.

و بهدف تشجيع هذه الفئة من األشخاص الذين قدموا خدمات 
جليلة للوطن، تم الرفع من هذا التخفيض إىل نسبة 90% عوض 

نسبة 85% الجاري بها العمل.

أغذية األسامك

مهيكلة  مشاريع  خلق  و  األجنبية  االستثامرات  جلب  بهدف 
يف قطاع تربية األحياء املائية و بالخصوص فيام يتعلق بتوفري 
العلف املخصص لهذه األحياء البحرية، تم تطبيق رسم استرياد 
التعريفي  بالبند  املصنفة  األسامك  أغذية  عىل   %52 بنسبة 
2309.90.90.82 و املستوردة من لدن مريب األسامك و ذلك من 
فاتح يناير 2016 إىل غاية 31 دجنرب 2017 و يف حدود حصة 

كمية قدرها 25000 طن سنويا.
املصدر: مديرية اجلمارك والضرائب غير املباشرة
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م�صاريع طموحة من اأجل �صمان حياة كرمية للمواطن

حرصت الحكومة من خالل قانون املالية لسنة 2016، عىل إعطاء األولوية لتحسني حياة املواطن عرب 

تخصيص موارد مهمة لقطاعات الصحة والتعليم والسكن، باإلضافة إىل تنفيذ اإلرادة امللكية مبحاربة 

الفقر والهشاشة يف املناطق الهامشية والبعيدة.

الفوارق  لتقلي�س  اجلديد  الربنامج  تفعيل 
االجتماعية واملجالية يف العامل القروي

يف إطار الجهود الرامية إىل تقليص الفوارق االجتامعية واملجالية 
الفقر،  العامل القروي وتعزيز التامسك االجتامعي ومحاربة  يف 
القامئة،  واالسرتاتيجيات  الربامج  تنفيذ  مواصلة  مع  وباملوازاة 
خصوصا املبادرة الوطنية للتنمية البرشية وبرامج تأهيل العامل 
القروي واملناطق الجبلية والربامج املمولة يف إطار صندوق دعم 
التامسك االجتامعي وصندوق التكافل العائيل، تعتزم الحكومة، 
وفقا للتوجيهات امللكية السامية، تنفيذ برنامج جديد لتقليص 

هذه الفوارق يف العامل القروي.

عمل  وخطة  محدد  زمني  جدول  وفق  الربنامج  هذا  وسينفذ 
متكاملة بتكلفة إجاملية تبلغ 50 مليار درهم وذلك قصد إنجاز 
20.800 مرشوع يغطي 24.290 دوارا لفائدة 12 مليون شخص. 
الطرق  وبناء  بالتهيئة  املتعلقة  األنشطة  املشاريع  هذه  وتهم 
الصالح للرشب  املاء  القروية ومشاريع متديد شبكة  واملسالك 
وقصد  والتعليم.  للصحة  التحتية  والبنيات  القروية  والكهربة 
أنشطة  مواكبة  ستتم  املجالية،  للتنمية  شاملة  مقاربة  وضع 
برنامج العمل بأنشطة مدرة للدخل وأنشطة اجتامعية وثقافية 

ورياضية  وأنشطة محاربة الهشاشة.

اإ�صالح املدر�صة املغربية

باإلضافة إىل تعزيز اإلنجازات املحققة فيام يخص دعم التعليم 
وضامن تكافؤ الفرص وتطوير الحكامة، اتسمت سنة 2015 بعرض 
الرؤية االسرتاتيجية إلصالح املدرسة املغربية )2015-2030( أمام 
جاللة امللك من طرف املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث 
الحكومة خالل سنة 2016  السياق، تواصل  العلمي. ويف هذا 
تنفيذ التدابري ذات األولوية التي تلتقي متاما مع مرتكزات هذه 

الرؤية االسرتاتيجية الجديدة. 

العايل  التعليم  يف  للطلبة  املرتقب  التزايد  مواجهة  وبهدف 
الجامعي، تم اتخاد مجموعة من اإلجراءات برسم السنة الجامعية 
2015-2016 تتجىل أساسا يف تعزيز الطاقة االستيعابية، وذلك 
عرب إطالق ومواصلة أشغال بناء وتجهيز املؤسسات الجامعية 

الجديدة، خاصة كليات الطب والصيدلة بأكادير وطنجة وكذا 
تبلغ 400  استيعابية  بطاقة  بناء 10 مدرجات جديدة  برمجة 
مقعدا لكل مدرج. كام تم تحسني جودة نظام التكوين خاصة 
عرب مواصلة برنامج إعادة تهيئة مدارس املهندسني وكذا تفعيل 
العايل  التعليم  جودة  وضامن  لتقييم  الوطنية  »الوكالة  دور 
االجتامعية  الخدمات  تطوير  إىل  باإلضافة  العلمي«،  والبحث 
لفائدة الطلبة من خالل الزيادة يف عدد املمنوحني ليصل إىل 
برسم  ممنوح   284.912 مقابل   2016-2015 سنة   330.000
االستيعابية لألحياء  الطاقة  الرفع من  سنة 2014-2015، وكذا 
الجامعية لتبلغ 4.900 رسيرا باإلضافة إىل بناء مطاعم جامعية 
مركزا   15 وبناء  والجديدة  وآسفي  الناظور  من  بكل  جديدة 

صحيا عىل مستوى الجامعات .

تو�صيع التغطية ال�صحية وحت�صني الولوج اإىل 
اخلدمات ال�صحية

يقدر عدد الطلبة املستفيدين من التغطية الصحية، برسم املوسم 
اإلجباري  التأمني  نظام  اعتامد  )عقب   ،2016-2015 الجامعي 
العمومي  العايل  التعليم  طلبة  لفائدة   املرض  عن  األسايس 
والخاص خالل سنة  2015( ب 250.000 طالب بكلفة مالية 
إجاملية تناهز 100 مليون درهم، عىل أساس مساهمة جزافية 
للطلبة بالقطاع العمومي يف حدود 400 درهم يف السنة، ممولة 
من امليزانية العامة للدولة. أما بخصوص طلبة التعليم العايل 

الخاص، فيتحملون مجموع املساهمة الجزافية.

ويف إطار توسيع نطاق التغطية الصحية األساسية لتشمل كافة 
وتطبيق  تنزيل  متابعة  عىل  الحكومة  تسهر  املجتمع،  رشائح 
هذا النظام لفائدة الطلبة واملستقلني وأصحاب املهن الحرة كام 
ستواصل جهودها الرامية إىل تحسني نجاعة أداء املستشفيات 
قصد  الفوترة  نظام  و  املعلوماتية  األنظمة  تطوير  خالل  من 
التحكم يف املوارد املالية املرصدة لفائدة نظام املساعدة الطبية 

»راميد«.

الصحي  العرض  جودة  تحسني  إطار  ويف  أخرى،  جهة  ومن 
إطار  يف  تم  الصحية،  الخدمات  إىل  املتكافئ  الولوج  وضامن 
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برنامج تأهيل البنيات التحتية الصحية األساسية; إعطاء انطالقة 
الجامعي بطنجة، وكذا مواصلة  املركز اإلستشفايئ  بناء  أشغال 
الجامعية بكل من مراكش  االستشفائية  املراكز  أشغال تجهيز 
املراكز االستشفائية  ببناء  املتعلقة  الدراسات  ووجدة وانطالق 
سينا  ابن  الجديد  واملستشفى  أكادير  من  بكل  الجامعية 
بالرباط. كام أعطيت االنطالقة للعمل مبستشفيني محليني بكل 
إقليمية )مريرت،  زاكورة والجديدة، وخمس مستشفيات  من 
السعيدية، مديونة، بويزاكارن وقلعة مكونة( ومواصلة إعادة 
»الصحة-املغرب مرشوع  إطار  يف  االستشفائية  املراكز  تأهيل 

III«، وإنهاء اشغال بناء 14 مستشفى محيل وإقليمي و9 مراكز 
لتصفية الدم.

حت�صني العر�س ال�صكني الالئق

إدراكا منها لرضورة توفري إطار معييش الئق للمواطنني وتدارك 
العرض  بني  التوازن  لتحقيق  السكنية  الوحدات  يف  العجز 
والطلب، قامت الحكومة منذ سنة 2002 بنهج سياسة مكنت 
من مراجعة معمقة يف مجال السكنى. وهكذا تم إيجاد حلول 
مالمئة إلنعاش السكن االجتامعي والوقاية من انتشار السكن 
غري الالئق، خاصة نهج خطط استباقية لتنمية املجال الحرضي. 
وهكذا تم تخفيض العجز السكني من 840.000 وحدة سنة 

2011 إىل 580.000 وحدة متم سنة 2014.

حددت  املجهودات،  هذه  مواصلة  إطار  ويف  أخرى  جهة  من 
الحكومة هدفا يرمي إىل تخفيض هذا العجز ليصل إىل 400.000 
وحدة سنة 2016 من خالل إنتاج 170.000 وحدة سنويا، مع 
توفري الظروف املالمئة لالندماج االجتامعي لألرس املعوزة. ومن 
أجل بلوغ هذا الهدف، يرتكز العمل عىل محورين اثنني هام 
القضاء عىل السكن غري الالئق وتحسني إطار عيش األرس ذات 
البنية االجتامعية الهشة، وتنويع العرض السكني لتلبية حاجيات 

مختلف الفئات االجتامعية.

اإنعا�س الت�صغيل

يعترب إنعاش التشغيل من أهم أولويات الحكومة، وقد تركزت 
الجهود املبذولة يف السنوات األخرية بشكل خاص عىل تحسني 
التكوين  ومالءمة  وتعزيز  التشغيل،  إنعاش  برامج  وتعزيز 
ملتطلبات سوق الشغل ودعم إنشاء املقاوالت. وموازاة مع ھذه 
الجهود، تواصل الحكومة عملھا لدعم اإلطار القانوين للتشغيل 
الحامية  تحسني  عن  فضال  االجتامعي،  بالحوار  والنھوض 

االجتامعية.

ومتيزت سنة 2015 بإعداد اسرتاتيجية وطنية جديدة للتشغيل 
وفق  أعدت  باسرتاتيجية  األمر  ويتعلق   .2025 سنة  أفق  يف 

مقاربة تشاركية تشمل جميع الفاعلني املؤسساتيني العموميني 
وتستند  الخاص.  القطاع  فاعيل  وكذا  االجتامعيني  والرشكاء 
هذه االسرتاتيجية عىل نتائج التشخيص الذي سلط الضوء عىل 
التحديات التي تواجه قطاع التشغيل، خاصة فيام يتعلق ببطالة 
حاميل الشواهد وشباب الوسط الحرضي. و تهم أهم التدابري 
املتخذة برسم سنة 2016 إدماج 65.000 من الباحثني عن شغل 
يف إطار نظام التكوين من أجل اإلدماج وتحسني ظروف التشغيل 
الباحثني عن شغل وتوسيع قاعدة املستفيدين  ل25.000 من 
من الحامية االجتامعية لتشمل العامل األحرار ومهنيي قطاع 
النقل وتعزيز هذه الحامية بالنسبة للمغاربة املقيمني بالخارج،  
مبا  التشغيل  لتشجيع  الجديدة  اإلجراءات  تنفيذ  إىل  باإلضافة 
فيها نظام التكوين من أجل اإلدماج كام تم إصالحه، والربنامج 
  25.000 تأهيل  إلعادة  برنامج  وضع  كذا  و  »تحفيز«  الجديد 
باحث عن شغل حامل لشهادة اإلجازة بتنسيق مع القطاعات 

املعنية »برنامج تأطري«.

اله�صة  والفئات  لل�صباب  االجتماعي  االإدماج 
ودعم املراأة

املرأة  الشباب ودعم  لتأطري  الرامية  الحكومة سياستها  تواصل 
وحامية الطفل واألشخاص املسنني من خالل اتخاذ  مجموعة 
من اإلجراءات  تتمثل يف تقوية شبكة املراكز الثقافية بتأهيل 
200 دارا للشباب و133 مؤسسة لألشغال النسوية موزعة عرب 
لألسفار  مراكز   5 و  لالستقبال  مراكز   3 وإنشاء  اململكة  ربوع 
مركب  تأهيل  تواصل  كام  لالصطياف.  مركزا   43 و  والرتفيه 
مختلف  وتجهيز  ببوزنيقة  والطفولة  للشباب  رشيد  موالي 
املنشآت االجتامعية والرتبوية )دور الشباب، النوادي النسوية، 
املخيامت الصيفية، ...( وتعزيز اإلطار القانوين من خالل اعتامد 
إطار  يف  االجتامعية،  املراكز  بإصالح  املتعلق  الجديد  القانون 
تعديل القانون 14.05  املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعاية 
االجتامعية، وكذا إعداد نصوص تطبيقية  لتفعيل القانون اإلطار 
مراجعة  كذلك  و  إعاقة  األشخاص يف وضعية  بحامية  املتعلق 

النصوص القانونية املنظمة ملجال الطفولة.

مغاربة العامل

بالخارج  املقيمني  املغاربة  لفائدة  سياستها  الحكومة  تواصل 
تعنى  التي  الجمعيات  مع  تطوير رشاكات  خالل  من  ذلك  و 
مندمجة  اسرتاتيجية  وإرساء  إمكانياتها،  وتعزيز  بشؤونهم 
للتواصل واإلعالم، ومواصلة إنشاء دور للمغاربة املقيمني بالخارج 
وشؤون الهجرة، فضال عن تعزيز املواكبة االجتامعية ملختلف 
فئات املغاربة املقيمني بالخارج و كذا تحسني وتكثيف عمليات 

املواكبة والتنشيط الثقايف يف املغرب ويف بلدان االستقبال.
املصدر: مديرية امليزانية
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التدابري اجلبائية لقانون املالية ل�صنة 2016

ميثل تشجيع االستثامر وتحسني تنافسية املقاوالت، ومحاربة الغش والتهرب الرضيبي و كذ ا تحسني 

جودة الخدمات املقدمة للمواطنني، أبرز السامت التي متيز املقتضيات الرضيبية املقرتحة يف إطار 

قانون مالية 2016.

تم يف إطار قانون املالية لسنة 2016 إدراج مجموعة من التدابري 
الحكومية  السياسة  استمرارية  تكريس  منها  الهدف  الجبائية، 
إصالح  مواصلة  إىل  أساسا  والرامية  الجبايئ  امليدان  يف  املتبعة 
النظام الجبايئ الذي يرتكز عىل توسيع الوعاء الرضيبي وخلق 
املقاوالت وكذا تخفيض  للمنافسة الرشيفة بني  ظروف مالمئة 

النفقات الجبائية وعقلنتها. 

النجاعة سواء  املزيد من  التدابري إىل تحقيق  كام تهدف هذه 
عىل مستوى مردودية املوارد الجبائية أو تحسني جودة الخدمات 

املقدمة للخاضعني للرضيبة.

وتهم التدابري الرضيبية التي تم إحداثها مبوجب القانون املايل 
لسنة 2016 عدة محاور:

تدابري لت�صجيع اال�صتثمار وحت�صني تناف�صية 

املقاوالت 

إحداث أسعار نسبية للرضيبة عىل الرشكات حسب 
الربح املحقق

نص قانون املالية لسنة 2016 عىل األسعار النسبية التالية:

يقل عن  أو  الذي يساوي  الصايف  الربح  ملبلغ  بالنسبة   %10 •
300.000 درهم؛

• 20% بالنسبة ملبلغ الربح الصايف الذي يفوق 300.000  درهم 
ويساوي أويقل عن  1.000.000 درهم؛

• 30% بالنسبة ملبلغ الربح الصايف الذي يفوق 1.000.000 درهم 
ويساوي أو يقل عن 5.000.000 درهم؛

 5.000.000 يفوق  الذي  الصايف  الربح  ملبلغ  بالنسبة   %31  •
درهم.

وتجدر اإلشارة إىل أن القطاع املايل يبقى خاضعا للرضيبة بسعر 
 . %37

وعىل  الجوي  النقل  عىل  مقتضيات جديدة  تطبيق 
عمليات النقل السكيك 

للطائرات  بالنسبة  املضافة  القيمة  الرضيبة عىل  اإلعفاء من   •
املخصصة للنقل الجوي  التي بسعة تفوق 100 مقعد وكذا 
التجهيزات وقطع الغيار املستعملة يف إصالح هذه الطائرات؛

• إعفاء عمليات تفكيك الطائرات ابتداء من فاتح يناير 2016؛

• تطبيق الرضيبة عىل القيمة املضافة بسعر 20% عوض %14 
عىل عمليات النقل السكيك؛

• إعفاء عمليات استرياد االقطارات والتجهيزات السككية املوجهة 
لنقل املسافرين والبضائع من الرضيبة عىل القيمة املضافة.

تعميم إرجاع الرضيبة عىل القيمة املضافة املطبقة 
عىل أموال االستثامر املقتناة ابتداء من فاتح يناير 2016، 
باستثناء تلك التي تم اكتسابها من طرف املؤسسات والرشكات 

العمومية.

وتجدر اإلشارة إىل أنه يستمر تطبيق اإلعفاء من الرضيبة عىل 
القيمة املضافة املتعلق بأموال االستثامر ملدة 36 شهرا لفائدة 

املنشآت الحديثة املنشأ.

إحداث نظام جبايئ خاص باألنشطة املرتبطة بقطاع 
الصناعة الغذائية

املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  الغذائية  الصناعة  قطاع  يتحمل 
دون أي إمكانية الخصم التي تتحملها بعض العنارص الداخلة 
يف اإلنتاج عىل اعتبار أن املنتوجات الفالحية ال تخضع للرضيبة 

عىل القيمة املضافة.

لذا فإن هذه الوضعية تجعل القطاع املهيكل غري تنافيس مقارنة 
مع الوحدات العاملة يف القطاع غري املهيكل مام يستوجب إخضاع 
الصناعة الغذائية لنظام جبايئ ميكنها من اسرتداد الرضيبة عىل 
الداخلة يف اإلنتاج  القيمة املضافة املفروضة عىل كل العنارص 
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ذات األصل الفالحي وذلك بترضيب القيمة املضافة الحقيقية  
الناتجة عن القطاع.

وقد جاء قانون املالية لسنة 2016 بإجراء جديد يسمح بخصم 
الرضيبة عىل القيمة املضافة املفروضة عىل كل العنارص الداخلة 
بهدف  ذلك  و  الفالحي  األصل  منها ذات  اإلنتاج وخصوصا  يف 
الرفع من تنافسية هذا القطاع والحد من تكاثر الوحدات العاملة 

يف القطاع غري املهيكل.

تخفيض األساس الخاضع للرضيبة  بالنسبة للعقود 
الذي  األمد  الطويل  الكراء  عمليات  لبعض  املثبتة 
 )bail Emphytéotique( الحكري  باإليجار  يعرف 

فيام يتعلق بواجب التسجيل

الرضيبة  لفرض  جديدا  أساسا   2016 لسنة  املالية  قانون  حدد 
ألمالك  التابعة  باألرايض  املتعلقة  الحكرية  لإليجارات  بالنسبة 
األساس  استثامرية. وأصبح هذا  املعدة إلنجاز مشاريع  الدولة 
الخاضع للرضيبة يتشكل من مبلغ يتكون من أكرية سنة واحدة 
عوض األساس الخاضع للرضيبة  الذي كان محددا يف عرشين 
»لإليجارات  بالنسبة  وذلك  للكراء  السنوي  الثمن  مرة   )20(
الحكرية« املتعلقة باألرايض التابعة ألمالك الدولة املعدة إلنجاز 
قطاع  أو  الفالحي  أو  الصناعي  القطاع  يف  استثامرية  مشاريع 

الخدمات .

تدابري تعزيز العدالة ال�صريبية

رفع مبلغ املساهمة االجتامعية للتضامن املرتتبة عىل 
ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى

يخضع املبنى املخصص للسكن الشخيص الذي يسلمه الشخص 
للمساهمة  مربع  مرت   300 مساحته  تتعدى  والذي  لنفسه 
االجتامعية للتضامن محددة يف 60 درهام عن املرت املربع من 

املساحة املغطاة لكل وحدة سكنية.

وابتداء من فاتح يناير 2016 تم تحديد مبلغ املساهمة االجتامعية 
للتضامن املرتتبة عىل ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى حسب 

الجدول التايل:

الرسطان  من  للوقاية  سلمى  لال  مؤسسة  إعفاء 
عىل  والرضيبة  الرشكات  عىل  الرضيبة  من  وعالجه 

القيمة املضافة وواجبات التسجيل

• إعفاء مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج الرسطان من الرضيبة 
عىل الرشكات. وتستفيد هذه املؤسسة كذلك برسم الرضيبة عىل 

الرشكات من:

• تخفيض % 100 املطبق عىل الربائح املقبوضة؛

• وإعفاء زائد القيمة برسم تفويت القيم املنقولة.

• إعفاء مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج الرسطان من الرضيبة 
عىل القيمة املضافة املطبقة عىل املواد والسلع والتجهيزات 
املقدمة من طرف هذه  الخدمات  املقتناة وكذا  والخدمات 

املؤسسة، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2016.

منح االستفادة من خصم 40% املطبق عىل الدخول 
الناشئة عن إيجار العقارات املبنية وغري املبنية عىل 

الدخول الناشئة عن إيجار العقارات الزراعية 

من أجل مالءمة النظام الجبايئ املطبق عىل الدخول العقارية، 
أقر قانون املالية لسنة 2016 منح االستفادة من تخفيض %40 
عىل  الرضيبة  عليه  املفروضة  األساس  لتحديد  عليه  املنصوص 
الدخول العقارية الناشئة عن إيجار العقارات املبنية وغري املبنية 
والبنايات كيفام كان نوعها، لتشمل الدخول الناشئة عن إيجار 

العقارات الزراعية.

تدابري حماربة الغ�س والتهرب ال�صريبي

من  للخصم  القابلة  التكاليف  مبلغ  سقف  تحديد 
الحصيلة الخاضعة للرضيبة، التي ميكن أداؤها نقدا 
يف 10.000 عن كل يوم وعن كل مورد ويف حدود 

100.000 دهم عن كل شهر وعن كل مورد.

فيام يخص الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل الدخل:

قبل قانون املالية لسنة 2016، ال ُتخصم  من الحصيلة الخاضعة 
للرضيبية، إال يف حدود 50% من مبلغها، النفقات املرتتبة عىل 
التكالیف التي يعادل أو يفوق املبلغ املفوتر بشأنها عرشة آالف 
وغیر  مسطر  بشیك  تسدیدھا  یثبت  ومل  درهم   )10.000,00(
قابل للتظهري أو كمبیالة أو بطریقة مغناطیسیة لألداء أو تحویل 

بنيك أو وسیلة إلكرتونیة أو مقاصة.

السعر )بالدرهم(املساحة املغطاة باملرت املربع

معفاةتساوي أو تقل عن 300 

60من 301 إىل 400

100من 401 إىل 500

150ما فوق 500
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ويف إطار تشجيع املقاوالت عىل مزيد من الشفافية يف معامالتها، 
نص قانون املالية لسنة 2016 عىل أن التكاليف التي مل يثبت أداؤها 
بواسطة وسائل األداء السالفة الذكر، ال يتم خصمها من الحصيلة 
الخاضعة للرضيبية إال يف حدود عرشة آالف )10.000,00( درهم 
عن كل يوم وعن كل مورد ويف حدود مائة ألف )100.000,00( 
درهم عن كل شهر وعن كل مورد. والتخصم كذلك من الحصيلة 
الخاضعة للرضيبة مخصصات االهتالكات املتعلقة باملستعقرات 

املقتناة التي مل يثبت أداؤها بواسطة وسائل األداء املذكورة.

تبتدئ من  التي  املحاسبية  السنوات  اإلجراء عىل  وُيطبق هذا 
فاتح يناير 2016.

بخصوص الرضيبة عىل القيمة املضافة

ابتداء من فاتح يناير 2016، ال يتم خصم الرضيبة عىل القيمة 
املضافة عىل املشرتيات و األعامل و الخدمات الذي يفوق مبلغها 
مورد  كل  وعن  يوم  كل  عن  درهم   )10.000,00( آالف  عرشة 
والتي مل يثبت تسديدها بواسطة شيك مسطر غري قابل للتظهري 
أو كمبیالة أو بطریقة مغناطیسیة لألداء أو تحویل بنيك أو وسیلة 
إلكرتونیة أو مقاصة، إال يف حدود )100.000,00( درهم من هذه 
املشرتيات عن كل شهر وعن كل مورد. وُيطبق هذا اإلجراء عىل 

األداءات النقدية املنجزة ابتداء من فاتح يناير 2016.

التنصيص عىل مطابقة أوراق إثبات النفقات لعمليات 
فعلية لتسليم السلع والخدمات

نصت املقتضيات الجبائية قبل صدور قانون املالية لسنة 2016، 
عىل وجوب إثبات رشاء جميع السلع والخدمات من بائع خاضع 
للرسم املهني بواسطة فاتورة أو أي ورقة إثبات أخرى مع إغفال 

التأكيد عىل  جانب الفعالية يف إنجاز تلك العملية.

عمليات  تتضمن  التي  الفاتورات  ظاهرة  محاربة  أجل  ومن 
صورية تحرتم فقط البيانات الشكلية، نص قانون املالية لسنة 
2016 عىل إدراج تدبري يلزم الخاضع للرضيبة بأن تكون عمليات 
رشاء السلع والخدمات مطابقة لعمليات منجزة فعليا ومثبتة 
باألمر  املعني  اإلثبات محررة يف إسم  لها قوة  قانونية  بفاتورة 

وحقيقية تحت مسؤوليته.

بعض  إىل  باإلشارة  للرضيبة  الخاضعني  بعض  إلزام 
العنارص يف الوثيقة املهنية املثبتة للخدمة

إىل جانب البيانات االعتيادية ذات الطابع التجاري ، عمم قانون 
املالية لسنة 2016 عىل الخاضعني للرضيبة، املعنيني بالرضيبة عىل 
املضافة  القيمة  والرضيبة عىل  الدخل  والرضيبة عىل  الرشكات، 

لزبنائهم أو املشرتين  التي يسلمونها  الوثائق  رضورة اإلشارة يف 
منهم، إىل معلومات أخرى تتعلق برقم التعريف الرضيبي ومثن 
البضائع املبيعة والخدمات املقدمة وكذا برقم الرسم املهني. ويخص 
هذا اإللزام بعض الخاضعني للرضيبة الذين، بحكم وضعيتهم، ال 

يخضعون ألحكام مدونة التجارة كبعض املهن الحرة.

إدخال مقتضيات جديدة تتعلق بالسكن االجتامعي

السكن  بيع  عمليات  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  من  ُتعفى 
بني  مساحته  ترتاوح  الذي  الرئييس  السكن  لغرض  االجتامعي 
بيعه  مثن  يتعدى  وال  مربعا  مرتا   )80( ومثانني   )50( خمسني 
مائتني وخمسني ألف )250.000( درهم دون احتساب الرضيبة 

عىل القيمة املضافة.

املساكن،  هذه  مقتنوا  منه  يستفيد  الذي  اإلعفاء،  هذا  ومُينح 
للمنعشني العقاريني يف شكل تسبيق يساوي مبلغ الرضيبة عىل 
القيمة املضافة ويتم دفعه من طرف قابض إدارة الرضائب وفق 
الرشوط املحددة يف املادة I-93 من املدونة العامة للرضائب. 
وتجدر اإلشارة يف هذا الخصوص إىل أن املبلغ املذكور يخضع 

للرضيبة بني يدي املنعشني العقاريني وفق رشوط النظام العام.

ابتداء من فاتح يناير 2016، تتعلق التدابري التي جاء بها قانون 
املالية لسنة 2016 مبا ييل:

• التفريق بني مهام اآلمر بقبض املوارد ورصف النفقات واملحاسب 
العمومي؛

• إحداث مسطرة للتحصيل بصورة تلقائية يف حالة عدم احرتام 
رشوط االستفادة من اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة؛ 

• منح نفس اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة بالنسبة 
للمساكن االجتامعية املمولة من طرف البنوك التشاركية.

إلزامية تضمني رقم التعريف املوحد للمقاوالت يف 
إىل  للرضيبة  الخاضع  يسلمها  التي  الوثائق  جميع 

زبنائه ويف جميع اإلقرارات الجبائية.

الخاضعني  إدراج  رضورة  عىل   2016 لسنة  املالية  قانون  نص 
للرضيبة للتعريف املوحد للمقاوالت عىل الفواتري أو الوثائق التي 
يسلمونها لزبنائهم، وكذا عىل كافة اإلقرارات الجبائية املنصوص 

عليها يف املدونة العامة للرضائب. 

استثناًء من قواعد التقادم

يف إطار القضاء عىل ظاهرة التهرب الرضيبي، نص قانون املالية 
الذعرية  وكذا  الواجبات  جميع  تستحق  أنه  عىل   2016 لسنة 
للرضيبة  الخاضعني  إدالء  عدم  عن  بها  املرتبطة  والزيادات 
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بإقرارهم بالنسبة لجميع السنوات التي مل تكن موضوع ترصيح، 
وذلك يف أجل ال ميكن أن يتجاوز عرش )10( سنوات.

مراجعة نظام الجزاءات

أحدث قانون املالية لسنة 2016 تعديالت عىل نظام الجزاءات 
الرضيبية لجعله يتالءم مع نوعية املخالفات املرتكبة.

وهكذا، تم التخفيف من الجزاءات كام ييل:

• تخفيض زيادة 15% إىل 5% يف حالة إيداع اإلقرار داخل أجل 
ال يتجاوز 30 يوما مع اإلبقاء عىل تطبيق زيادة 15% ما بعد 

هذا األجل؛

األداء  حالة  إىل 5% يف  من %10  التحصيل  عقوبة  تخفيض   •
داخل أجل ال يتجاوز 30 يوما من التأخري؛

التكميلية  للواجبات  بالنسبة   %5 إىل   %15 زيادة  تخفيض   •
خارج  تصحيحي  بإقرار  التلقايئ  اإليداع  حالة  يف  املستحقة، 

األجل القانوين؛

بنسبة %1  االلكرتونيني  واألداء  باإلقرار  خاصة  عقوبة  فرض   •
عىل الواجبات املستحقة عىل أن اليقل مبلغها عىل 1.000,00 

درهم كحد أدىن.

كام أحدث قانون املالية لسنة 2016 تدابري لزيادة الجزاءات تهم 
ما ييل:

• رفع الزيادة من 15% إىل 20% يف حالة تدخل اإلدارة بواسطة 
فرض الرضيبة بصورة تلقائية؛

إىل 30% يف حالة تصحيح  الوعاء من %15  الزيادة يف  • رفع 
األساس املفروضة عليه الرضيبة مع رفع عقوبة التحصيل من 
10% إىل 20% بالنسبة ملحصيل الرضيبة امُلِخلِّني ورفع الزيادة 
يف الوعاء من 15% إىل 20% يف حالة تصحيح األساس املفروضة 

عليه الرضيبة بالنسبة للخاضعني للرضيبة اآلخرين؛

وتبسيط  الرصيح  الغش  حالة  يف  الجنائية  العقوبات  تعزيز   •
مساطر تطبيقها.

تعزيز حق االّطالع

يف إطار تعزيز حق االّطالع، ينص قانون املالية لسنة 2016 عىل 
ما ييل:

• إلزام اإلدارة بإرسال طلب إىل األشخاص املعنيني، حسب كيفيات 
العامة  املدونة  من   219 املادة  يف  عليها  املنصوص  التبليغ 

للرضائب، من أجل مامرسة حقها يف االّطالع، مع التأكيد عىل 
أن تبني هذه الطلبات طبيعة املعلومات أو الوثائق املطلوبة، 
ونوع  شكل  وكذا  املعنية،  الفرتات  أو  املحاسبية  والسنوات 

وحامل هذه املعلومات والوثائق؛

• التنصيص عىل إلزامية تقديم املعلومات والوثائق إىل اإلدارة 
طبقا للطلبات املذكورة خالل أجل أقصاه ثالثون )30( يوما؛

• التنصيص عىل إلزامية تقديم معلومات ووثائق تكون كاملة 
وذات قوة ثبوتية و مصداقية؛

• تعزيز الوسائل القضائية التي متكن اإلدارة من مامرسة حقها يف 
االّطالع دون أن يتعارض ذلك مع الرس املهني أو أي مقتضيات 
وذلك  الحق،  تعارض هذا  أخرى  نصوص  عليها يف  منصوص 
مع التحديد يف املدونة العامة للرضائب أنه دون املساس بأي 
مقتضيات أخرى، ميكن إلدارة الرضائب أن تطالب بأي معلومة 

مفيدة للوعاء ومراقبة الرضائب؛

• مالءمة الجزاءات املطبقة عىل املخالفات املتعلقة بحق االطالع 
والتي تخص األشخاص الذين يرفضون أو ال يحرتمون حق اإلدارة 
الجزاءات  الوثائق واملعلومات املطلوبة مع  الحصول عىل  يف 
املامثلة  املنصوص عليها يف مدونة التحصيل الديون العمومية 
واملتمثلة يف تطبيق غرامة تهديدية يومية قدرها خمسامئة 

)500( درهم، يف حدود خمسني ألف )50.000,00( درهم.

املقدمة  اخلدمات  جودة  حت�صني  تدابري 
للخا�صعني لل�صريبة

تخويل هيئات خارجية استخالص الرضيبة الخصوصية 
السنوية عىل السيارات

الخصوصية  الرضيبة  أن  عىل   2016 لسنة  املالية  قانون  ينص 
السنوية عىل السيارات يتم تحصيلها لفائدة املحاسب العمومي 
من طرف هيآت )خاصة األبناك، ووكالء تأمني السيارات ووكاالت 
بريد املغرب( أبرمت عقدا بهذا الخصوص مع املديرية العامة 

للرضائب.

سنة  إىل  أشهر  ستة  من  العقار  شغور  أجل  رفع 
لالستفادة من اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل برسم 
الربح ملحصل عليه من تفويت سكن معد للسكنى 

الرئيسية

تغيري نظام تحصيل الرضيبة املستحقة عىل الخاضعني 
للرضيبة املحدد دخلهم املهني و/أو الفالحي حسب 
النتيجة  نظام  أو  الحقيقية  الصافية  النتيجة  نظام 
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الصافية املبسطة، وكذا املستحقة عىل أولئك املزاولني 
ملهن حرة محددة الئحتها بنص تنظيمي.

الدخل  عىل  الرضيبة  دفع  يتم   ،2016 يناير  فاتح  من  ابتداء 
املتعلقة بالدخول املهنية و/أو الفالحية املحددة حسب نظام 
املبسطة،  الصافية  النتيجة  أو نظام  الحقيقية  الصافية  النتيجة 
وكذا مبلغ الحد األدىن للرضيبة، بشكل تلقايئ لدى قابض إدارة 
املؤسسة  مكان  أو  الرضيبي  املوطن  مكان  له  التابع  الرضائب 

الرئيسية للخاضع للرضيبة املعني باألمر.

فيام يخص الرضيبة املستحقة عىل الخاضعني للرضيبة املحدد 
دخلهم املهني حسب نظام الربح الجزايف، فإن تحصيلها يتم عن 

طريق الجدول.

تعميم إلزامية اإلقرار واألداء بطريقة إلكرتونية 

ابتداء من فاتح يناير 2017، تم التنصيص عىل تعميم إلزامية 
كيفام  املقاوالت  جميع  عىل  إلكرتونية  بطريقة  واألداء  اإلقرار 
كان مبلغ رقم أعاملها باستثناء املقاوالت الخاضعة للرضيبة عىل 

الدخل وفق نظام الربح الجزايف.

تبسيط الطعون أمام اللجان 

جاء قانون املالية لسنة 2016 بعدة تدابري لتبسيط الطعون أمام 
اللجان تتعلق مبا ييل: 

فرض  أجل  من  الرضيبية  اللجان  اختصاصات  مجال  تحديد   •
درجة واحدة للطعن أمام كل لجنة حسب الحاالت التالية:

بخصوص  الرضيبة  لتقدير  املحلية  اللجان  أمام  الطعون   -
التصحيحات املتعلقة بالدخول املهنية املحددة حسب نظام 
الربح الجزايف والدخول واألرباح العقارية والدخول واألرباح 
الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة وواجبات التسجيل والتمرب، 
رقم  يقل  الذين  للرضيبة  للخاضعني  املحاسبة  فحص  وكذا 
بالنسبة  درهم،  )10( ماليني  به عن عرشة  املرصح  أعاملهم 

لكل سنة محاسبية موضوع الفحص؛

املتعلقة  الطعون  يف  للنظر  الوطنية  اللجنة  أمام  الطعن   -
الرضيبية  الوضعية  مجموع  فحص  بخصوص  بالرضيبة 
للخاضعني للرضيبة أيا كان مبلغ رقم األعامل املرصح به، وكذا 
فحص املحاسبة للخاضعني للرضيبة الذين يساوي أو يفوق 
التكاليف،  و  الحاصالت  به يف حساب  رقم أعاملهم املرصح 
برسم إحدى السنوات املحاسبية موضوع الفحص، عرشة )10( 

ماليني درهم.

• إلزام اللجنة املحلية لتقدير الرضيبة باستدعاء أطراف النزاع يف 
أجل ثالثني )30( يوما قبل انعقادها، كام هو الشأن بالنسبة 

للجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بالرضيبة؛

• تقليص أجل البت املخول للجنة املحلية لتقدير الرضيبة من 
24 شهرا حاليا إىل 12 شهرا؛

• تحديد أجل أربعة أشهر للجنة املحلية لتقدير الرضيبة إلبالغ 
األطراف بانرصام األجل القانوين للبت؛

• تخويل مفتش الرضائب صالحية تسلم الطعون املقدمة من 
طرف الخاضعني للرضيبة أمام اللجنة الوطنية للنظر يف الطعون 
املتعلقة بالرضيبة، كام هو جاري به العمل أمام اللجنة املحلية 

لتقدير الرضيبة؛ 

• إلزام رؤساء اللجان املحلية لتقدير الرضيبة واللجنة الوطنية 
للنظر يف الطعون املتعلقة بالرضيبة برفع تقرير توضيحي إلدارة 

الرضائب يف حالة عدم اتخاذ قرار داخل اآلجال القانونية؛

لتقدير الرضيبة  اللجنة املحلية  أمام  الطعن  • مالءمة مساطر 
واللجنة الوطنية للنظر يف الطعون املتعلقة بالرضيبة، خاصة 

ر ذلك. يف حالة التأخر يف تعيني ممثلني جدد أو تعذُّ

إحداث مسطرة خاصة بإيداع اإلقرارات التصحيحية

تسمح  مبسطة  مسطرة   2016 لسنة  املالية  قانون  أحدث 
للخاضعني للرضيبة باإليداع التلقايئ إلقرارات لتصحيح األخطاء 
املادية املالحظة عىل اإلقرارات الرضيبية. و تنص هذه املسطرة 

عىل إمكانية:

• دعوة الخاضعني للرضيبة بواسطة رسالة تبليغ إليداع إقرارات 
تصحيحية داخل أجل 30 يوما عندما تالحظ اإلدارة أن هناك 

أخطاء مادية يف اإلقرارات الجبائية املودعة؛

• دعوة الخاضعني للرضيبة عىل الدخل إليداع إقرارات تصحيحية 
وفق النظام الواجب تطبيقه عليهم عندما تالحظ اإلدارة أن 
للرضيبة عىل  الخاضعني  به من طرف  املرصح  األعامل  رقم 
الدخل حسب نظام النتيجة الصافية املبسطة أو الربح الجزايف 
أو نظام املقاول الذايت، تجاوز خالل سنتني متتابعتني الحدود 

املنصوص عليها لتطبيق األنظمة السالفة الذكر.

• إدراج مسطرة جديدة متكن اإلدارة من إخبار امللزم باإلخالالت 
التي اكتشفتها خالل عملية تحليل البيانات الواردة يف اإلقرارات 

وبناء عىل املعطيات املتوفرة لديها.
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بالنسبة  املكان  عني  يف  الفحص  مدة  تنظيم  إعادة 
للخاضعني للرضيبة الذين يقدمون محاسبتهم لإلدارة

املكان  عني  يف  الفحص  مدة   2016 لسنة  املالية  قانون  قلص 
بالنسبة للخاضعني للرضيبة كام ييل:

• من ستة )6( أشهر إىل ثالثة )3( أشهر بالنسبة للمنشآت التي 
يعادل أو يقل رقم أعاملها عن خمسني )50( مليون درهم 

دون احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة؛

• من اثني عرش )12( شهرا إىل ستة )6( أشهر بالنسبة للمنشآت 
التي يعادل أويقل رقم أعاملها خمسني )50( مليون درهم 

دون احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة.

إحداث إبراء من اإلدالء باإلقرار السنوي مبجموع الدخل 
لفائدة الخاضعني للرضيبة املتوفرين فقط عىل دخل 
مهني محدد حسب نظام الربح الجزايف و الذين يقل أو 
يساوي مبلغ الرضيبة األصلية املرتتب عليهم واملتعلقة 

بهذا الربح عن خمسة آالف )5.000,00( درهم.

أعفى قانون املالية لسنة 2016 الخاضعني للرضيبة املتوفرين 
فقط عىل دخول مهنية محددة حسب نظام الربح الجزايف من 

اإلدالء باإلقرار السنوي وفق الرشوط التالية:

• أن يحدد الربح السنوي للخاضعني للرضيبة عىل أساس الربح 
األدىن وأن يكون مبلغ الواجبات األصلية املرتتب عليهم يساوي 

أو يقل عن 5.000,00 درهم؛

• أال يكون قد طرأ تغيري عىل عنارص حساب الربح الجزايف بشكل 
يرفع األساس املفروضة عليه الرضيبة املعتمد يف البداية؛

• ال تتم االستفادة من هذا اإلعفاء إال أثناء مزاولة النشاط.

بالنسبة للخاضعني للرضيبة املسجلني حديثا، فهم ال يستفيدون 
من هذا اإلعفاء إال بعد مرور السنة الثانية املوالية لسنة بداية 

النشاط.

املهنية  الدخول  ألصحاب  اإلقرار  إيداع  أجل  تغيري 
املحددة حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو 

نظام النتيجة الصافية املبسطة

حدد قانون املالية لسنة 2016 ما قبل فاتح ماي من كل سنة 
كأجل إليداع اإلقرار مبجموع الدخل بالنسبة للدخول املهنية و/

أو الفالحية املحددة حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو 
نظام النتيجة الصافية املبسطة.

إضافة إىل ذلك، غري قانون املالية هذا األَجل الختيار نظام النتيجة 
الصافية املبسطة بالنسبة للخاضعني للرضيبة من قبل فاتح أبريل 

إىل قبل فاتح ماي.

تدابري تو�صيح ومالءمة الن�س ال�صريبي

مالءمة سعر الرضيبة عىل القيمة املضافة مع استرياد 
الذرة والشعري

تخضع حاليا عمليات استرياد الشعري و الذرة للرضيبة عىل القيمة 
املضافة بثالثة أسعار مختلفة:

• 0% عندما تكون موجهة لتغذية اإلنسان؛

• 10% عندما تكون موجهة للصناعة الغذائية الحيوانية؛ 

• 20% يف جميع الحاالت األخرى.

األسعار  التمييز يف  أن هذا  تبني  العملية،  الناحية  أنه من  غري 
حسب معيار االستعامل يشكل مصدرا ملامرسات تخل بالتنافسية 

الحرة نظرا لصعوبة تحديد املستهلك النهايئ لهذه املواد.

األسعار  تباين  يوفرها  التي  الرضيبي  الغش  إمكانية  ولتفادي 
وذلك بتوجيه هذه املواد الستعامل مخالف لذلك املرصح به 
من طرف الخاضع للرضيبة، أصبح ابتداء من فاتح يناير 2016، 
القيمة املضافة  استرياد هذين املنتوجني خاضعا للرضيبة عىل 

بسعر واحد هو 10% مهام كان غرض استعاملهام.

توضيح النص املرتبط بالدفعات املستحقة عن السنة 
املحاسبية الجارية بالنسبة للرشكات املعفاة مؤقتا من 
الحد األدىن للرضيبة أو املعفاة كليا من الرضيبة عىل 

الرشكات

تكون السنة املحاسبية املرجعية بالنسبة للرشكات املعفاة مؤقتا 
من  كليا  املعفاة  الرشكات  وكذا  للرضيبة  األدىن  الحد  أداء  من 
الرضيبة عىل الرشكات هي آخر سنة محاسبية طبقت برسمها 

اإلعفاءات.

و يتم تحديد الدفعات املستحقة برسم السنة املحاسبية الجارية 
بناء عىل الرضيبة أو الحد األدىن للرضيبة اللذين كانا سيطبقان 

يف غياب اإلعفاءات.

ويعني هذا النص حساب الدفعات بالسعر الكامل حتى بالنسبة 
للمقاوالت املنتقلة من اإلعفاء التام إىل السعر املخفض.

ومن أجل تصحيح هذه الوضعية، أقر قانون املالية لسنة 2016 
عىل أنه ابتداء من فاتح يناير لهذه السنة، يتم تحديد الدفعات 
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وذلك  اإلعفاء  مدة  استنفذت  التي  للرشكات  بالنسبة  املستحقة 
بتحديد هذه الدفعات عن السنة املحاسبية الجارية استنادا إىل 
مبلغ الرضيبة أو مبلغ الحد األدىن الذي كان يستحق دفعه يف حالة 

تطبيق األسعار الجاري بها العمل برسم السنة املحاسبية الجارية.

الربائح  التخفيض بنسبة 100% عىل  تكريس تطبيق 
املحصلة وإعفاء زائد القيمة برسم تفويت القيم املنقولة 

لبعض الهيآت املستفيدة من اإلعفاء الكيل الدائم

أحدث قانون املالية لسنة 2010 تدبريا يهدف إىل استثناء كافة 
عىل  الرضيبة  من  الكيل  اإلعفاء  من  املستفيدين  األشخاص 

الرشكات من االستفادة من:

• تخفيض 100% املطبق عىل الربائح املحصلة؛

• وإعفاء زائد القيمة برسم تفويت القيم املنقولة.

التي  املالية  الهيآت  ُيطبق عىل بعض  االستثناء ال  أن هذا  غري 
املالية  العائدات  هذه  تلقي  حول  األسايس  نشاطها  يتمحور 
يف  الئحتها  عىل  التنصيص  تم  والتي  القيمة(  وزائد  )الربائح 
الرضيبية  باملقتضيات  املتعلقة   718 رقم  التفسريية  الدورية 

لقانون املالية لسنة 2010.

ومن أجل تكريس هذا اإلعفاء الدائم الكيل املخول للهيآت املالية 
السالفة الذكر يف نص القانون، تم ابتداء من فاتح يناير 2016 
إدراج الالئحة الشاملة املنصوص عليها يف الدورية التفسريية رقم 

718 يف املدونة العامة للرضائب.

املنتهية  »اإلجارة  لعقود  الرضيبية  املعاملة  مالءمة 
بالتمليك« فيام يتعلق بالرضيبة عىل الدخل والرضيبة 

عىل القيمة املضافة وواجبات التسجيل والتمرب

املخصصة  الرضيبية  املعاملة   2016 لسنة  املالية  قانون  وسع 
ملنتوج »مرابحة« لتشمل »اإلجارة املنتهية بالتمليك« كام ييل:

بخصوص الرضيبة عىل الدخل

متتيع متويل »إجارة منتهية بالتمليك« بنفس املعاملة الجبائية 
املطبقة عىل متويل املرابحة يف مجال اقتناء العقارات و متكني 
املنتهية  »اإلجارة  إطار  يف  عقدا  يربم  الذي  للرضيبة  الخاضع 

بالتمليك« بغرض متلك مسكن رئييس من : 

من طرف  املؤدى  الكراء  هامش  مبلغ  من خصم  االستفادة   •
بالتمليك«  منتهية  »إجارة  عقد  إطار  يف  للرضيبة  الخاضع 
لفائدة مؤسسات االئتامن أو الهيئات املعتربة يف حكمها يف 

حدود 10% من مجموع دخله املفروضة عليه الرضيبة ؛

املبالغ املدفوعة لتسديد تكلفة الرشاء  • االستفادة من خصم 
منتهية  »إجارة  عقد  إطار  يف  املحدد  الكراء  هامش  مبلغ  و 
بالتمليك« إىل مؤسسات االئتامن أو الهيآت املعتربة يف حكمها 
من أجل اقتناء مسكن اجتامعي مخصص لسكناه الرئيسية من 

أجره املفروضة عليه الرضيبة؛

• األخذ بعني االعتبار املدة التي شغلها الخاضع للرضيبة باعتباره 
 6 مدة  الحتساب  الرئيسية،  لسكناه  املخصص  للعقار  مكرتيا 
سنوات الرضورية لالستفادة من اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل 

برسم الربح املحصل عليه تبعا لتفويت العقار السالف الذكر؛ 

• األخذ بعني االعتبار مثن التكلفة ومبلغ هامش الكراء يف حالة 
تفويت العقار الذي تم اقتناؤه يف إطار العقد السالف الذكر 

من أجل احتساب الربح العقاري املفروضة عليه الرضيبة.

بخصوص الرضيبة عىل القيمة املضافة

سكن  اقتناء  يدخل  املضافة،  القيمة  عىل  الرضيبة  بخصوص 
شخيص عن طريق عقد »اإلجارة املنتهية بالتمليك« من طرف 
أشخاص ذاتيني يف حكم االقتناء املنجز عن طريق عقد املرابحة 

الخاضع للرضيبة عىل القيمة املضافة بسعر%10 .

بخصوص واجبات التسجيل والتمرب

النظام الرضيبي الذي نص قانون املالية لسنة 2016 عليه بالنسبة 
لعقود » اإلجارة املنتهية بالتمليك« هو نفس النظام املنصوص 
عليه بالنسبة لعمليات اقتناء العقارات أو األصل التجاري، مهام 
كانت طريقة متويل هذا االقتناء: بواسطة القرض التقليدي أو 

عقد املرابحة أو االئتامن اإليجاري العقاري.

مرة  التسجيل  واجبات  تطبيق  الجبايئ يف  النظام  ويتجىل هذا 
واحدة عىل مثن االقتناء:

• من طرف األشخاص الذاتيني عند التمويل عن طريق القرض 
البنيك؛

أو  املرابحة  إىل  اللجوء  عند  املالية  املؤسسات  من طرف  أو   •
القرض أو االئتامن اإليجاري العقاري.

إلغاء املقتضيات املتعلقة باالستفادة من خصم فوائد 
القرض من أجل متلك سكن معد للسكنى الرئيسية يف 

إطار امللكية املشاعة

قبل قانون املالية لسنة 2016، ويف حالة اقتناء مساكن يف إطار 
امللكية املشاعة، ال يتم خصم مبلغ فوائد القروض أو مبلغ الربح 
املعلوم املتفق عليه مسبقا يف حدود 10% من مجموع الدخل 



��مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / عدد خاص - فرباير 2016

مـــــلــــف

قـانـون مـالـية 2016

يف  الشياع  عىل  مالك  كل  حصة  حسب  إال  للرضيبة  الخاضع 
املسكن الرئييس.

للسكنى  مخصص  عقار  بناء  أو  اقتناء  حالة  يف  فإنه  وبالتايل، 
الرئيسية  من طرف شخصني خاضعني للرضيبة يف إطار امللكية 
املشاعة يف حدود 50% بالنسبة لكل واحد منهام، فإن خصم 
10% من مجموع دخلهام ال يتم إال يف حدود 50% من مبلغ 
فوائد القروض حسب حصة كل منهام يف السكن الذي تم اقتناؤه 
أو بناؤه بهذا الشكل، وإن كان مجموع القرض يقع عىل عاتق 

واحد منهام فقط.

لهذه  الشامل  بالخصم  السامح  أجل  ومن  اإلطار،  نفس  ويف 
الفوائد من طرف الخاضع للرضيبة الذي أبرم مجموع القرض 
من أجل متلك مسكنه الرئييس، حذف قانون املالية لسنة 2016 

املقتضيات املتعلقة بالتملك يف إطار امللكية املشاعة.

مالءمة فرض الرضيبة عىل السلع املنقولة املستعملة

ينص قانون املالية لسنة 2016 عىل فرض الرضيبة عىل السلع 
التجارية كام هو  إثر تفويت األصول  املستعملة عىل  املنقولة 

الشأن بالنسبة لفرض الرضيبة عىل البضائع.

إلغاء املوافقة القبلية من طرف اإلدارة لتحديد املعامل 
السنوي للخصم

املوافقة  الحصول عىل  إلزامية  املالية لسنة 2016  ألغى قانون 
القبلية لإلدارة لتحديد املعامل السنوي يف حالة تواجد قطاعات 
مختلفة لألنشطة، عىل اعتبار أن الخاضع للرضيبة يقوم بتصنيف 
رقم املعامالت حسب طبيعة األنشطة التي ميارسها، بدافع من 
الشفافية املحاسبتية و الجبائية و يرصح سنويا بالنسبة املئوية 

ملعامل الخصم تحت طائلة مسؤوليته.

عليه  املنصوص  للرضيبة  األدىن  الحد  خصم  إلغاء 
بخصوص الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل الدخل 
الحد  طريق  عن  املساهمة  مبدأ  تكريس  أجل  من 
األدىن للرضيبة ليك تبقى هذه املساهمة مكسبا نهائيا 

للخزينة.

حرص النسبة املخفضة 4% بخصوص واجب التسجيل 
يف حدود خمس )5( مرات من املساحة املغطاة عىل 

اقتناء األرايض املرصدة للبناء

يف إطار مالءمة مقتضيات املدونة العامة للرضائب، حرص قانون 
املالية لسنة 2016 تطبيق النسبة املخفضة 4% يف حدود خمس 
)5( مرات املساحة املغطاة يف ألرايض املرصدة للبناء، و ذلك عىل 

غرار ما هو معمول به بالنسبة:

•للرضيبة عىل الدخل فيام يخص إعفاء تفويت العقارات التي 
يشغلها مالكوها كسكن رئييس؛

•ولواجبات التسجيل فيام يتعلق بتطبيق النسبة املخفضة عىل 
اقتناء املحالت.

الرشكات  طرف  من  املوزعة  الربائح  إعفاء  توضيح 
القابضة الحرة من الرضيبة املحجوزة من املنبع

حدد قانون املالية لسنة 2016 أن الربائح التي توزعها الرشكات 
الحرة )Holding Offshore( عىل مساهميها معفاة  القابضة 
من الرضيبة املحجوزة من املنبع، باعتبار األرباح1 املرتتبة عن 
األنشطة التي تخول االستفادة من الرضيبة الجزافية املنصوص 

عليها يف املدونة العامة للرضائب.

املصدر: املديرية العامة للضرائب

 )Holding Offshore( من املدونة العامة للرضائب تنص عىل أن الربائح التي توزعها الرشكات القابضة الحرة )°I-C-1( 6 قبل قانون املالية لسنة 2016، كانت املادة 
1

عىل مساهميها معفاة من الرضيبة املحجوزة من املنبع، باعتبار رقم األعامل املطابق للخدمات املعفاة من الرضيبة.
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التقرير االقت�صادي واملايل ل�صنة 2016

بفضل  انتعاشه  الوطني  االقتصاد  يواصل  املضطربة،  واإلقليمية  الدولية  الظرفية  من  بالرغم 
يف  اإلصالحات  هذه  تساهم  اذ  واالجتامعية،  والقطاعية  والهيكلية  املاكرو-اقتصادية  اإلصالحات 

تحقيق النمو االقتصادي وخلق فرص الشغل و تحسني مؤرشات التنمية البرشية.

ظرفية   2016 لسنة  املالية  قانون  مرشوع  إعداد  يصادف 
دولية مضطربة، يتواصل يف ظلها انتعاش االقتصاد العاملي، 
استمرار  والبلدان، مع  املناطق  متباينة حسب  بوترية  لكن 
املخاطر املرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية، خصوصا تلك التي 
تعرفها دول جنوب ورشق املتوسط. وعىل الرغم من تحسن 
آفاق تطور اقتصاد الدول املتقدمة، فإن اقتصاديات البلدان 
لهذه  وستكون  الرتاجع.  بعض  ستعرف  والنامية  الناشئة 
الحالية  الدينامية  عىل  متفاوتة  تأثريات  الصعبة  الوضعية 
لالقتصاد الوطني مع ما يفرضه ذلك من تحديات جديدة 

أمام تطور منوذجه التنموي.

املالية لسنة  قانون  يندرج مرشوع  الوطني،  الصعيد  وعىل 
أساسا مبواصلة جهود  يتسم  واعد،  2016 يف سياق وطني 
استعادة التحكم يف التوازنات املاكرو اقتصادية والتي مكنت 
من تخفيض كل من العجز امليزانيايت وعجز الحساب الجاري 
تفعيل  إطار  يف  املرشوع  هذا  يندرج  كام  األداءات.  مليزان 
التدريجي  والتحول  التحديث  وتعزيز  املوسعة  الجهوية 
والعميق للنسيج اإلنتاجي الوطني وترسيع وترية اإلصالحات 
الهيكلية الكربى بهدف تحقيق منو اقتصادي متوازن ومستدام 
ميكن من تقليص الفوارق االجتامعية واملجالية وتلك املبنية 

عىل النوع االجتامعي.

ويتطرق التقرير االقتصادي واملايل لسنة 2016، يف جزئه األول، 
إىل مساءلة التطور الذي يشهده املحيط الدويل واإلقليمي، 
سعيا نحو إبراز أهم اإلشكاالت والتحديات املطروحة واألكرث 
راهنية وإلحاحا. ويروم هذا الجزء من التقرير التأكيد عىل 
الفرص التي يجب اغتنامها من أجل تعزيز التموقع اإليجايب 
لالقتصاد الوطني يف محيطه األورو-متوسطي واإلفريقي، يف 
إطار رؤية شمولية ومندمجة تعزز الحضور الوازن للمغرب 

وريادته للتعاون جنوب-جنوب.

كام يقدم الجزء الثاين من هذا التقرير تحليال هيكليا لالقتصاد 
الوطني من خالل تحليل مستفيض لالسرتاتيجيات القطاعية، 
التي تم إطالقها خالل السنوات األخرية، بالنظر إىل رضورة 

إدماجا. ويهدف هذا  أكرث  تنمية برشية مستدامة  تحقيق 
التقدم املحرز يف هذا املنحى  التحليل تسليط الضوء عىل 
وتحديد نقاط الضعف الهيكلية والتي من شأنها التأثري سلبا 

عىل النمو السوسيو اقتصادي الحايل.  

التحوالت  عىل  فريكز  التقرير  هذا  من  الثالث  الجزء  وأما 
الهيكلية التي ميزت املالية العمومية خالل السنوات األخرية، 
املالية  إطار  يف  املتخذة  اإلصالحات  ملفعول  التطرق  وكذا 
اعتامد  أن  اىل  اإلشارة  تجدر  الصدد،  هذا  ويف  العمومية. 
القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية، الذي يقوم أساسا 
عىل الربمجة املتعددة السنوات وعىل الشفافية واملساءلة، 
سيمكن من تعزيز املنظومة امليزاناتية، مبا يضمن استدامة 

املالية العمومية. 

املغرب يف حميطه الدويل واجلهوي

األخرية  التوقعات  حسب  العاملي  االقتصاد  منو  سيظل 
الدويل، محدودا خالل سنة 2015 مسجال  النقد  لصندوق 
معدل 3,1% بعدما بلغ 3,4% سنة 2014، يف حني يتوقع 
أن يسجل ارتفاعا طفيفا ليصل إىل حدود 3,6% سنة 2016. 
للدول  االقتصادي  النمو  يتحسن  أن  املنتظر  ومن  هكذا، 
الذي  األمرييك  االقتصاد  ارتفاع معدل منو  نتيجة  املتقدمة 
سيصل إىل 2,8% سنة 2016 بعد 2,6% سنة 2015 و%2,4 
سنة 2014. وهذه املعدالت تظل أقل بكثري مام هو مطلوب 

للعودة إىل مستويات النمو ما قبل األزمة. 

يف حني، ال يزال انتعاش االقتصاد األورويب معتدال وهشا، حيث 
من املتوقع أن يسجل منو الناتج الداخيل الخام ملنطقة األورو 
معدل 1,6% سنة 2016 بعد 1,5% سنة 2015 و0,9% سنة 
2014، نتيجة للمستويات املنخفضة ألسعار النفط وأسعار 
الفائدة، وانخفاض سعر رصف األورو الذي يعزز من القدرة 
االقتصادي  االنتعاش  هذا  وسيشمل  للصادرات.  التنافسية 
ملنطقة األورو أهم الدول األعضاء، خاصة أملانيا )1,6% سنة 
2016 بعد 1,5% سنة 2015(، وفرنسا )1,5% سنة 2016 
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بعد  )1,3% سنة 2016  وإيطاليا  بعد 1,2% سنة 2015(، 
قوية  منو  وترية  ستعرف  التي  وإسبانيا  سنة 2015(   %0,8

نسبيا )2,5% سنة 2016 بعد 3,1% سنة 2015(.

ويتوقع أن يتباطأ منو االقتصاديات الناشئة والنامية خالل 
 ،2014 سنة   %4,6 بعد   %4 ملعدل  بتحقيقه   2015 سنة 
بحوايل 4,5% سنة 2016،  معتدال  انتعاشا  يسجل  أن  قبل 
وذلك نتيجة تدهور منو بعض الدول الناشئة الكربى والدول 

املصدرة للنفط، خصوصا الصني والربازيل وروسيا. 

ومن املتوقع أن يتعزز النمو االقتصادي تدريجيا يف منطقة 
الرشق األوسط وشامل إفريقيا ليسجل 3,8% سنة 2016 
بعد 2,3% سنة 2015 و2,6% سنة 2014، حسب توقعات 
النفط  أسعار  مستويات  انخفاض  الدويل.  النقد  صندوق 
سيؤثر سلبا عىل منو الدول املنتجة، يف حني سيدعم االنتعاش 
بعد   2016 سنة   %4,1( املستوردة  البلدان  يف  االقتصادي 
 %4,2 بعد   2016 سنة   %4,3( كمرص   )2015 سنة   %3,9
سنة 2015( وتونس )3% سنة 2016 بعد 1% سنة 2015(. 
كام يعزى االنتعاش الذي ستعرفه هذه البلدان إىل االنتعاش 

التدريجي لالقتصاد األورويب. 

و حسب منظمة التجارة العاملية، واصل منو حجم مبادالت 
السلع خالل سنة 2014 منحاه املعتدل، وذلك بنسبة %2,5 
التي متاثل املستوى املسجل سنة 2013 بعد منو بنسبة %2,2 
سنة 2012. ويعزى هذا النمو املنخفض ملستوى التجارة إىل 
تباطؤ وترية النمو االقتصادي يف الدول النامية وإىل االنتعاش 
املتقدمة. وقد سجل حجم صادرات  املتباين لالقتصاديات 
الدول  مع  باملقارنة  النامية  البلدان  يف  منو  أرسع  السلع 
حني  يف  التوايل،  عىل   %2 مقابل   %3,1 بنسبة  املتقدمة، 
تقلص الفارق بني املجموعتني إىل 1,1 نقطة بعد 1,6 نقطة 
سنة 2013 و2,6 نقطة سنة 2012. ويعزى هذا التباين إىل 
ارتفاع صادرات آسيا عىل وجه الخصوص، حيث حققت منوا 
بنسبة 4,7% مدعومة بارتفاع صادرات الصني بنسبة %6,8، 
وأمريكا الشاملية بحوايل 4,2% وكذا االتحاد األورويب بنمو 

قدره 1,8% والرشق األوسط بنسبة %1,3.

بتحسن  بالخصوص  تتميز  التي  الوضعية  هذه  ويف خضم 
الطلب األوريب، تزايدت صادرات املغرب بحوايل 8,3% سنة 
لتطور  أساسا  ذلك  ويعزى  الرصف.  مكتب  حسب   ،2014
املبادالت مع االتحاد األوريب الذي شكل 64% من إجاميل 
صادرات املغرب خالل نفس السنة. وقد ارتفعت الصادرات 

املغربية خاصة نحو إسبانيا بنحو 8,8 مليار درهم، ثم إيطاليا 
بحوايل 1,6 مليار درهم ثم فرنسا مببلغ 1,2 مليار درهم. 

لفائدة  كبريا  تغريا  املغربية  الصادرات  بنية  شهدت  كام 
الفروع الصناعية الصاعدة، بني سنتي 1998و2014، حيث 
ارتفعت حصة اآلالت ومعدات النقل من 8,8% سنة 1998 
إىل 29,2% سنة 2014، ارتباطا باالرتفاع امللحوظ لصادرات 
قطاع السيارات. كام تعززت حصص الصناعات االستخراجية 
 %11,7 من  التوايل  عىل  منتقلة  الكيميائية،  واملنتجات 
و12,6% سنة 1998 إىل 12,8% و16,6% سنة 2014 نتيجة 

دينامية صادرات الفوسفاط ومشتقاته. 

وبهذا تتعزز خصوصية املغرب عىل الساحة الدولية من خالل 
العاملي  االقتصاد  يف  الرئيسيني  الفاعلني  مع  عالقاته  تقوية 
أو  الناشئة  والبلدان  املتحدة(  والواليات  األوريب  )االتحاد 
النامية ذات إمكانيات اقتصادية قوية )تركيا واإلمارات العربية 
املتحدة ودول اتفاقية أكادير ...(، ويف الوقت نفسه تعزيز 
متوقعه يف إفريقيا. ومع ذلك، فاالندماج اإلقليمي الرضوري 
لتحقيق نقلة نوعية يف املجال االقتصادي يف منطقة املتوسط 
وشامل إفريقيا ال يزال ضعيفا. فاملبادالت التجارية بني دول 
النمط  حسب  تتطور  األورويب  املتوسط   واالتحاد  جنوب 
التقليدي الذي يسود العالقات بني الشامل والجنوب. فقد 
بلغت حصة جميع بلدان البحر األبيض املتوسط من مجموع 
واردات االتحاد األورويب خالل سنة 2014، حوايل 9,6% يف 
نحو  املغربية  الصادرات  حصة  تتجاوز  ومل  فقط.  املتوسط 
االتحاد األورويب 0,7% سنة 2014. ومقارنة مع التجمعات 
الدول  بني  ما  التجارية  املبادالت  تظل  األخرى،  اإلقليمية 
املغاربية ضعيفة وهامشية حيث انحرص معدل التجارة ما 
بني دول املغرب العريب، خالل سنة 2014، يف حدود %4,3 
من إجاميل التجارة الخارجية للمنطقة. وهذا دليل عىل وجود 

إمكانات غري مستغلة للتجارة بني دول املنطقة.

وبالنظر لهذه التطورات، فقد تحسن  متوقع االقتصاد املغريب 
من حيث الجاذبية والتنافسية كام يبني ذلك ارتفاع تدفق 
بنسبة  املوجهة نحو املغرب  املبارشة  االستثامرات األجنبية 
8,6% خالل سنة 2014 مقارنة مع سنة 2013، وفقا ملؤمتر 
الجغرايف  التوزيع  ويظهر  والتنمية.  للتجارة  املتحدة  األمم 
لالستثامرات األجنبية املبارشة أن فرنسا تظل أكرب مستثمر 
يف املغرب بنسبة 32% من إجاميل االستثامرات األجنبية سنة 
2014. وعىل املستوى اإلفريقي، يعترب املغرب سادس دولة 
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إفريقية من حيث استقطاب االستثامرات األجنبية املبارشة 
سنة 2014.

وتبقى اآلفاق واعدة بالنسبة الستقطاب استثامرات أجنبية 
جديدة يف املغرب، ارتباطا بتسارع وترية اإلصالحات وتحسني 
االسرتاتيجيات  مختلف  تنفيذ  إىل  إضافة  األعامل،  مناخ 
والسياسات القطاعية التي مكنت من زيادة الفرص االستثامرية 
يف كل من القطاعات التقليدية )مثل الفالحة والصيد البحري 
والتعدين( والقطاعات الحديثة )صناعة السيارات والطريان 

والخدمات اللوجستيكية والطاقة املتجددة ،...(. 

تعزيز النموذج التنموي الوطني: نحو منو اإدماجي ومنتج 

لفر�س ال�صغل ومقل�س للفوارق االجتماعية واملجالية

شهد االقتصاد الوطني خالل السنوات األخرية ترسيعا لوترية 
اإلصالحات، أدت إىل تعزيز مكتسباته والرفع من قدرته عىل 
مواجهة األزمات، دون املساس باستقرار التوازنات األساسية، 
وذلك بالرغم من التحوالت الرسيعة التي يعرفها االقتصاد 
مكنت  وقد  واالقتصادية.  املالية  األزمة  سياق  يف  العاملي 
اإلصالحات املاكرو-اقتصادية والهيكلية والقطاعية واالجتامعية 
املعتمدة من تحقيق منو رسيع يتامىش مع اإلمكانات الوطنية 
بعد  و2014   2000 بني  ما  املتوسط  يف   %4,5 معدله  بلغ 
3,2% خالل الفرتة 1990-1999. وقد مكنت االسرتاتيجيات 
األخرية،  السنوات  خالل  أطلقت  التي  املختلفة،  القطاعية 
البنية  مستوى  عىل  تدريجيا  عميقة  تغيريات  إحداث  من 

االقتصادية وتحديث النسيج اإلنتاجي الوطني.

ويرجع هذا األداء، أساسا، إىل القطاع الفالحي الذي أصبح أقل 
ارتباطا بالظروف املناخية، بفضل الجهود املبذولة لتحديث 
ونتيجة  األخرض،  املغرب  مبخطط  مدعوما  القطاع،  هذا 
للتزايد القوي ملساهمة األنشطة الفالحية ذات قيمة مضافة 
عالية عىل حساب إنتاج الحبوب. كام عرفت القيمة املضافة 
الفالحية تزايدا مبعدل سنوي قدره 7,8% ما بني سنتي 2008 
و2014، يف حني، بلغت حصتها من إجاميل القيمة املضافة 

13% يف املتوسط. 

ومن جهته، يساهم القطاع الثاين بنحو 28,8% من إجاميل 
القيمة املضافة، حيث عرف منوا بنسبة 2,6% يف املتوسط 
السنوي، معتمدا أساسا عىل الصناعات التحويلية التي تشكل 

17,2% يف املتوسط من إجاميل القيمة املضافة. 

الخدمات من إجاميل  قطاع  املتواصل لحصة  التزايد  ويعد 
القيمة املضافة من أبرز مظاهر التحول التدريجي لالقتصاد 
املغريب، حيث بلغت هذه الحصة 57,3% يف املتوسط من 
منوا  و2014، مسجال  بني 2008  ما  املضافة  القيمة  إجاميل 
اإلصالحات  بفضل  وذلك  السنوي،  املتوسط  يف   %4 قدره 
اإلعالم  تكنولوجيات  قطاع  مستوى  عىل  خصوصا  الكربى، 

واالتصال، والقطاع البنيك، والخدمات املقدمة للرشكات ...

ويعترب الطلب الداخيل الرافعة الرئيسية للنشاط االقتصادي 
الوطني، من خالل االستثامر واالستهالك النهايئ. فقد سجل 
االستهالك النهايئ لألرس، والذي ميثل حوايل 59% من الناتج 
الداخيل الخام، منوا قدره 4,6%، خالل الفرتة 2014-2008، 
الناتج  املتوسط، يف منو  بنحو 2,7 نقط، يف  بذلك  مساهام 
الداخيل الخام. ويعزى هذا التطور إىل تحسن الدخل الخام 
املتاح لألرس من حيث القدرة الرشائية بنسبة 4,3%، مستفيدا 
رفع  إىل  تسعى  التي  املتخذة  للتدابري  اإليجابية  اآلثار  من 
الدخل والرفع من دينامية  الرضيبة عىل  األجور وتخفيض 
سوق الشغل باإلضافة إىل التحكم يف مستوى األسعار. ومن 
يف  تحسنا  الثابت  للرأسامل  الخام  التكوين  عرف  جهته، 
حصته املتوسطة من الناتج الداخيل الخام لتصل إىل %31,4. 
وقد حقق منوا سنويا قدره 2,8% يف املتوسط، كام ارتفعت 
مساهمته يف منو الناتج الداخيل الخام لتصل إىل 0,9 نقطة 

سنويا يف املتوسط. 

إرساؤها  تم  التي  القطاعية،  االسرتاتيجيات  ساهمت  وقد 
خالل السنوات األخرية، يف تعزيز دينامية بعض القطاعات 
االسرتاتيجية كالفالحة والصناعة )صناعة السيارات والطريان( 
القطاعات  أن  إىل  اإلشارة  ومشتقاته...وتجدر  والفوسفاط 
التي كانت مساهمتها إيجابية يف الرفع من وترية النشاط 
االقتصادي الوطني، كتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وقطاع 
الخدمات املالية والبنكية وكذا قطاع العقار، أصبحت، بعد 
فرتة من النمو امللحوظ، تعرف بعض عالمات التباطؤ لكن 
مع بروز آفاق جديدة للنمو سواء من حيث املنتجات أو من 

حيث األسواق.

اإلجراءات  تنفيذ  إثر  عميقا  تحوال  الفالحي  القطاع  وشهد 
دينامية  أنتجت  والتي  األخرض  املغرب  ملخطط  املهيكلة 
املتواصل  التعزيز  خالل  من  خاصة  للقطاع  حقيقية 
الوطني  الفالحي  القطاع  نجح  الفالحية. وقد  لالستثامرات 
أيضا يف دعم مناعته تجاه التغريات املناخية عرب الرفع من 
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بنسبة  العالية  املضافة  القيمة  ذات  املغروسات  مساحات 
37%، مام مكن من تعزيز السالسل األقل تأثرا بالجفاف عىل 

حساب سلسلة الحبوب. 

ووعيا من املغرب بأهمية الفرص التي يتيحها تثمني إمكانات 
قطاع الصيد البحري، فقد أعطى دينامية جديدة لهذا القطاع 
مشاريع  عدة  عىل  املرتكزة  آليوتيس  اسرتاتيجية  معتمدا 
مهيكلة )تغطية حوايل 85% من األسامك التي يتم تسويقها 
بفضل إجراءات التدابري املتخذة ومعالجة اختالالت آليات 
تتبع وتهيئة املخزون السميك والقضاء التام عىل استخدام 

الشباك العامئة الجرافة...(. 

العاملية  القيمة  سلسلة  يف  مكانته  تعزيز  املغرب  ويواصل 
للقطاع الصناعي، من خالل ظهور تخصصات صناعية جديدة 
ذات قيمة مضافة عالية، كام يتضح ذلك من خالل األداء 
الجيد لصناعة السيارات والطائرات. ويشهد عىل ذلك األداء 
الجيد للقطاع خالل السنوات القليلة املاضية، حيث تم إنتاج 
ما يفوق 227.579 سيارة سنة 2014 مقابل 18.546 سنة 
2003. وبذلك أصبح املغرب ثاين منتج للسيارات يف إفريقيا 
سنة   %5 مقابل   %35 بلغت  بحصة  إفريقيا  جنوب  بعد 
2003. ويواصل قطاع صناعة الطريان الوطني تعزيز مكانته 
يف سلسلة القيمة العاملية بتحقيق رقم معامالت للتصدير 
فاق 7,44 مليار درهم سنة 2014 مقابل 3,6 مليار درهم 

سنة 2008، أي مبعدل منو يناهز 12,8% كمتوسط سنوي.

وباعتباره أحد أهم القطاعات املنتجة التي ساهمت بشكل 
قطاع  حقق  املغريب،  لالقتصاد  الهيكيل  التحول  يف  جيل 
الفوسفاط ومشتقاته خالل العقد األخري تطورا مهام عىل 
صعيد جميع املستويات مبا فيها الصادرات، واالستثامر. وقد 
ساهم هذا التطور امللحوظ يف تعزيز متوقع املغرب يف السوق 
واملتعلقة  و%19  و%33   ،%47 تجاوزت  بحصص  العاملية 
والفوسفاط  واألسمدة  الفوسفوري  بالحامض  التوايل  عىل 
الخام، وذلك متاشيا مع الخيارات االسرتاتيجية التي اعتمدتها 
مزدوج  تنويع  عرب  للفوسفاط  الرشيف  املكتب  مجموعة 

للمنتجات واألسواق.

املتوسط،  يف  بلغ،  منو  معدل  السياحي  القطاع  سجل  كام 
أكرث من 5% خالل العرشية املاضية، مساهام بشكل فعال 
الدينامية  وتتواصل  الوطني.  لالقتصاد  الهيكيل  التحول  يف 
االسرتاتيجية للقطاع السياحي، رغم تقلبات الظرفية، بفضل 

إنجاز األوراش الكربى »لرؤية 2020«.  

املغريب  التنمية  منوذج  يتوخى  الطاقة،  قطاع  يخص  وفيام 
انتقال ناجح إىل منوذج طاقي نظيف وفعال من خالل الرشوع 
الشمسية  بالطاقة  املتعلقة  املهيكلة  املشاريع  استغالل  يف 
والريحية، موازاة مع تحسني النجاعة الطاقية وابتكار مصادر 

جديدة للنمو األخرض. 

وباملوازاة مع هذه التحوالت القطاعية، أصبح من الرضوري 
انخراط املغرب يف مسلسل التنمية البرشية الشاملة مجاليا، 
يرتكز عىل منوذج متناسق، موجه يف شقيه الوطني والجهوي 
اإلمكانيات  عىل  باالعتامد  األساسية،  الحقوق  إىل  للولوج 
السياسات  صياغة  خالل  أسايس  كمعيار   ...« الالمادية 
العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع املغاربة من ثروات 

وطنهم...«1.

وزارة  طرف  من  املنجز  التقييم  أظهر  الصدد،  هذا  يف 
الجهات  ولوج  حول   ،2015 سنة  خالل  واملالية،  االقتصاد 
للحقوق األساسية، كام يعرفها نظام األمم املتحدة، فوارق 
تم استخالصها من خالل مؤرش مركب للولوج إىل الحقوق 
األساسية )scoring itératif(. ويتم من خالل هذا املؤرش 
األفق  يف  تلوح  التي  الجهوية  والديناميات  التحوالت  إبراز 
مجالية  لتنمية  منوذج  وإرساء  الدروس  استخالص  بهدف 

متوازنة. 

ووفقا لذلك، تتمتع سبع جهات بولوج أفضل إىل الحقوق 
األساسية مقارنة باملعدل الوطني لسنة 2013. ويتعلق األمر 
بالعيون-بوجدور-الساقية الحمراء، والرباط-سال-زمور-زعري، 
والدار  والشاوية-ورديغة،  وفاس-بوملان،  وكلميم-السامرة، 
تادلة-أزيالل  تحتل  فيام  الرشقية،  والجهة  الكربى،  البيضاء 
لولوج  نتيجة  املتدين  الرتتيب  هذا  ويعد  األخرية.  املرتبة 

متفاوت وفقا لطبيعة الحقوق األساسية.

1 مقتطف من الخطاب املليك بتاريخ 30 يوليوز 2014
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كام يتجىل مدى نجاح النموذج التنموي االقتصادي املغريب 
واالقتصادية،  االجتامعية  للمؤرشات  امللحوظ  التحسن  يف 
ارتباطا مبعدالت الولوج إىل الشغل والرتبية والتكوين املهني 
والخدمات الصحية...ويف هذا الصدد، تراجع معدل البطالة 
من 10,8% سنة 2004 إىل 9,9% سنة 2014. لكن، ورغم 
التشغيل،  إنعاش  أجل  من  املبادرات  من  العديد  تفعيل 
حاميل  الشباب  بطالة  خاصة  مرتفعا،  البطالة  معدل  ظل 

الشهادات. 

جديدة  وطنية  اسرتاتيجية  إعداد  تم  اإلطار،  هذا  ويف 
ومندمجة للتشغيل تروم مواجهة الضغط املتزايد عىل سوق 
الشغل وإحداث مناصب شغل الئقة للجميع من خالل توفري 
عرض ملناصب الشغل بعدد كاف وبجودة مقبولة عىل املدى 
القصري واملتوسط والبعيد، حيث تم التوقيع عىل اتفاقيات 
األمر  يتعلق   .2015 سنة  خالل  التشغيل  إلنعاش  جديدة 
بربنامج »تحفيز« و »اتفاقية تحمل الدولة تكلفة التغطية 
االجتامعية« و »االتفاقية املتعلقة بطرق تحمل الدولة أعباء 
»صندوق  إحداث  تم  كام  املرض«،  عىل  اإلجباري  التأمني 

التعويض عن فقدان الشغل«.

بالتعليم  التمدرس  معدل  سجل  التعليم،  مستوى  وعىل 
االبتدايئ تحسنا ملموسا، حيث بلغ معدل التمدرس %99,1 
السنة  خالل  اإلناث  لدى  و%98,5  الوطني  الصعيد  عىل 
الدراسية 2014-2015. كام سجل هذا املعدل تحسنا بالوسط 
القروي حيث بلغ 98,3% إجامال و98,4% بالنسبة للفتاة 
القروية خالل نفس الفرتة. و تحسن معدل التمدرس كذلك 
الوطني  الصعيد  عىل   %90,4 مسجال  اإلعدادي  بالتعليم 
  2015-2014 الدراسية  السنة  خالل  اإلناث  لدى  و%86,7 

مقابل 60,3% و52,7% عىل التوايل سنة 2001-2000.

من جهته، سجل معدل التمدرس يف التعليم االعدادي التأهييل 
ارتفاعا ملحوظا، ما بني 2000-2001 و2014-2015، منتقال 
من 37,2% إىل 70,1% يف املجمل، ومن 32,2% إىل %63,4 
بالنسبة لإلناث خالل نفس الفرتة. كام ارتفع عدد املتدربني 
مبكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل ملوسم 2015-2014 
املاضية،  السنة  من  الفرتة  نفس  مع  مقارنة   ،%16 بنسبة 

ليصل مجموع املتدربني ملا يقارب 722.000 متدرب. 

يف نفس السياق، تحسن معدل محو األمية مرتفعا ب 11 
نقطة بني 2004 و2014، منتقال من 57% إىل 68%.  وبالرغم 

من ذلك، فإن املغرب مطالب ببذل املزيد من املجهودات 
ملحاربة األمية خاصة بالعامل القروي ولدى النساء. 

مليون شخص من  استفاد حوايل  8,78  آخر،  ومن جانب 
 10 حدود  إىل  للمعوزين،  الطبية  املساعدة  نظام  تعميم 
يوليوز 2015، أي ما يفوق الساكنة املستهدفة. كام  تحسن 
ولوج الساكنة لألدوية بخفض أمثنة 2.000 دواء، مخصصة 
أساسا للتكفل باألمراض املزمنة وعىل إضافة 32 دواء جديدا 
إىل قامئة األدوية املعوض عنها. كذلك، تم تسجيل انخفاض 
نسبة وفيات األمهات بحوايل 50% خالل سنة 2010-2009 
مقارنة بسنة 2003-2004  لتصل إىل 112 لكل 100.000 
والدة حية. هذا باإلضافة إىل انخفاض معدل وفيات األطفال 
ليصل إىل 28,8 لكل ألف والدة حية بالنسبة لألطفال دون 
سنة  حية  والدة  ألف  لكل   40(  2011 سنة  خالل  السنة 

 .)2004-2003

وفيام يخص محاربة الفقر، فقد أحرز املغرب تقدما كبريا 
حيث تجاوزت معدالت تنفيذ بعض أهداف األلفية للتنمية 
املستوى املحدد لسنة 2015. وقد انتقل معدل الفقر النسبي 
من 16,3% سنة 1998 إىل 6,2% يف 2011. ويف نفس السياق، 
انتقل معدل الهشاشة من 22,8% سنة 2001 إىل %13,3 
سنة 2011. يف حني، انتقل مؤرش التنمية البرشية من 0,54 
ما بني 2000 و2010 إىل 0,61 سنة 2013. كام تم القضاء 
بشكل كيل عىل معدل الفقر، سنة 2014، ألقل من دوالر 
باإلضافة إىل ذلك، تم  اليوم لكل شخص.  أمرييك واحد يف 
تسجيل زيادة كبرية يف مستوى الدخل الوطني الخام املتاح 
للفرد الذي تحسن بحوايل 4,8% يف املتوسط السنوي ما بني 
إىل   2000 سنة  درهم   15.141 من  منتقال  و2014،   2000

29.146 درهم خالل سنة 2014.

وتواصل املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، منذ إعطاء انطالقتها 
االجتامعي،  واالقصاء  والهشاشة  الفقر  محاربة   ،2005 سنة 
حيث شملت هذه املبادرة، خالل الفرتة 2005-2014، أكرث من 
9,7 مليون مستفيد بشكل مبارش وغري مبارش، وذلك من خالل 
تنفيذ أكرث من 38.341 مرشوع و8.294 نشاط للتنمية، منها 
7.432 نشاط مدر للدخل، بغالف مايل إجاميل ناهز 29,1 
مليار درهم، ساهمت فيه املبادرة الوطنية للتنمية البرشية 
بأكرث من 17,2 مليار درهم، وهو ما ميثل رافعة مالية بنسبة 

41% ممولة من طرف الرشكاء.
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�صيا�صة ميزاناتية ل�صمان ا�صتدامة املالية العمومية

يتطلب تنفيذ مختلف االسرتاتيجيات القطاعية واالجتامعية، 
التي من شأنها تحقيق تنمية سوسيو اقتصادية للمغرب، تعبئة 
موارد مالية مهمة، وبالتايل البحث عن هوامش مريحة قصد 
االجتامعية  الفوارق  لتقليص  الهادفة  التنمية  برامج  متويل 
واملجالية. وقد شكل إصالح املالية العمومية، خالل السنوات 
األخرية، إحدى أهم أولويات السلطات العمومية. ويف إطار 
هذا اإلصالح، ركزت السياسة امليزاناتية املتبعة عىل تعبئة 
هوامش ميزاناتية للدولة، وذلك عرب تحسني املوارد وترشيد 

النفقات العمومية. 

ويتضح من خالل قراءة لتطور املالية العمومية، أن مجهودات 
التحكم يف  أجل  من  سنة 2013،  منذ  بذلها،  تم  قد  كبرية 
تحمالت املقاصة ويف تنفيذ نفقات االستثامر، يف سياق يتسم 

بضعف مردودية املوارد الجبائية.

وهكذا، فقد همت اإلجراءات املتخذة عىل مستوى املوارد 
واملوارد  الهبات  وتعبئة  الجبائية  املوارد  تحصيل  تحسني 
العمومية. ومن أجل إرساء سياسة  املتأتية من املؤسسات 
رضيبية أكرث عدالة، ركز اإلصالح الجبايئ منذ سنة 2014، عىل 
إعادة النظر يف نظام الرضيبة عىل القيمة املضافة وتقليص 

النفقات الرضيبية.

أما املجهودات التي بذلت عىل مستوى النفقات، فتجلت 
يف مواصلة إصالح منظومة الدعم، عرب حذف الدعم املوجه 
للبنزين والفيول رقم 2 والفيول املوجه للكهرباء سنة 2014 
والغازوال سنة 2015، وكذا ترشيد نفقات التسيري والتحويالت 

لفائدة املؤسسات العمومية. 

وهكذا، مكنت هذه اإلجراءات، من تحسني الوضعية املالية 
للدولة، حيث انخفض العجز امليزانايت من 6,8% من الناتج 
الداخيل الخام سنة 2012 إىل 5,1% من الناتج الداخيل الخام 
سنة 2013 ثم إىل 4,6% من الناتج الداخيل الخام سنة 2014، 

رغم استمرار ظرفية دولية مضطربة.

 2016 سنة  يف  للدولة  امليزانايت  املجهود  هذا  وسيتواصل 
من خالل تفعيل القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية، 
والذي يعترب خطوة هامة لتحسني تدبري امليزانية، متاشيا مع 
مقتضيات الدستور الجديد وتعزيزا للدور األسايس للقانون 
يف تنفيذ السياسات العمومية واالسرتاتيجيات القطاعية، مع 

ترسيخ مبادئ النجاعة والشفافية وحسن األداء.

ويتوقع قانون املالية لسنة 2016 أن يحقق االقتصاد الوطني 
معدل منو يصل إىل 3% ارتباطا، عىل الخصوص، بانخفاض 
القيمة املضافة الفالحية بنسبة 1,8% وتزايد الناتج الداخيل 
النمو  توقعات  وترتكز   .%3,5 بنسبة  الفالحي  غري  الخام 
االقتصادي عىل سعر متوسط للنفط الخام يساوي 61 دوالر 
الدوالر يف  للربميل وعىل فرضية سعر رصف األورو مقابل 
لسنة  املالية  قانون  يهدف  كام  سنة 2016.   1,11 مستوى 
الناتج الداخيل  2016 تقليص عجز امليزانية إىل 3,5% من 
من   %27,4 نسبة  الخام  الوطني  االدخار  وتسجيل  الخام 
واستقرار  سنة 2015  مقابل %28,4  الخام  الداخيل  الناتج 
معدل االستثامر عند 29,7% من الناتج الداخيل الخام مقابل 
االستثامر  مجهود  مواصلة  يتوقع  كام  سنة 2015.   %29,6
العمومي بتعبئة 189 مليار درهم مبا يف ذلك 61 مليار درهم 

تم تخصيصها لنفقات االستثامر يف امليزانية العامة للدولة.

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية
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قطاع املوؤ�ص�صات واملقاوالت العمومية : حت�صن رقم املعامالت بن�صبة %6 

ل�صنة 2016  

متاشيا مع الربنامج الحكومي، الذي يروم تحقيق تنمية ترابية مندمجة و متوازنة، عملت املؤسسات 
واملقاوالت العمومية، خالل سنة 2015، عىل توطيد استثامراتها، وعىل تحسني مراقبة حكامتها.

تساهم املؤسسات واملقاوالت العمومية كونها فاعل رئييس يف 

االقتصاد الوطني، بطريقة متميزة يف تنفيذ السياسات العمومية 

لتشجيع  املالمئة  الظروف  وخلق  املهيكلة،  املشاريع  وإنجاز 

االستثامر الخاص وترسيع وترية التنمية االقتصادية واالجتامعية 

وتنويع مصادر النمو وتحسني ظروف عيش املواطنني. 

و يف هذا الصدد، تهدف التوجهات الحكومية املتعلقة باملؤسسات 

واملقاوالت العمومية إىل تعزيز دورها يف الدينامية االقتصادية 

واالجتامعية من خالل ترسيع إنجاز برامجها االستثامرية وكذا 

تحسني أداءها وجودة الخدمات املقدمة للمرتفقني مع الحرص 

املستمر عىل تدعيم حكامتها.

وهكذا تم الرشوع يف تنفيذ العديد من األوراش من أجل تعزيز 

أداء املؤسسات واملقاوالت العمومية وتحسني نجاعة تسيريها، 

وشفافية  ومراقبة  حكامة  منظومة  إصالح  خالل  من  خصوصا 

املؤسسات واملقاوالت العمومية وعالقاتها التعاقدية مع الدولة 

وإرساء تدبري نشيط للمحفظة العمومية.

منجزات املحفظة العمومية 

ستواصل املؤسسات واملقاوالت العمومية مساهمتها البّناءة يف 

الدينامية االقتصادية للبالد خالل سنة 2016، وذلك بانسجام تام 

مع تشجيع االستثامر الخاص الوطني واألجنبي. ويربز هذا من 

خالل تطور املحفظة العمومية وكذا املنحى التصاعدي ألدائها 

العمليايت واملايل، مام يدعم التغيريات النوعية التي تطبع منوذج 

التنمية االقتصادية واالجتامعية باملغرب.

نظرة عامة عن املحفظة العمومية 

تتكون املحفظة العمومية من  :

• 21 مؤسسة عمومية تغطي أساسا سبع مجموعات قطاعية، 

: الفالحة والصحة والتعليم والتعمري والبنيات التحية  وهي 

والطاقة والقطاع املايل.

سنة  تم، خالل  فقد  الجديد،  الجهوي  التقسيم  العتامد  ونظرا 

2015، تقليص عدد الغرف املهنية من 72 غرفة إىل 40 غرفة 

الطبية  للنباتات  الوطنية  الوكالة  إنشاء  املحفظة  عرفت  كام 

والعطرية.

• 44 مقاولة عمومية ذات مساهمة مبارشة للخزينة منها 37 

منشأة )أي 84%( متتلك الدولة أغلبية رأساملها من أبرزها: 

للعمران  التهيئة  ومجموعة  للفوسفاط  الرشيف  املجمع 

الفالحي  والقرض  باملغرب  السيارة  للطرق  الوطنية  والرشكة 

للمغرب والوكالة املغربية للطاقة الشمسية والرشكة الوطنية 

للنقل الجوي الخطوط امللكية املغربية وبريد املغرب.

يربز التوزيع القطاعي للمؤسسات واملقاوالت العمومية أهمية 

املحفظة  من   %30 ميثل  والذي  والرتبوي  االجتامعي  القطاع 

العمومية، يليه قطاع اإلسكان والتعمري والتنمية الرتابية بنسبة 

21%. كام يساهم قطاع الفالحة والصيد البحري بنسبة 12% يف 

حني تشكل املوارد الطبيعية )املاء والطاقة واملعادن( ما نسبته 

 .%15

كام متتلك بعض املؤسسات واملقاوالت العمومية رشكات تابعة 

لها يبلغ عددها 442 وحدة، منها 236 متتلك فيها الدولة األغلبية 

و 206 رشكة تابعة متتلك فيها الدولة أقلية.

املحيل  املستويني  العمومية بحضور قوي عىل  املحفظة  تتميز 

والجهوي يتمثل يف 172 مؤسسة ومقاولة عمومية )145 مؤسسة 

عمومية و9 رشكات ذات مساهمة مبارشة للخزينة و18 رشكة 

مدى  يعكس  مام  الرتابية(،  للجامعات  مبارشة  مساهمة  ذات 

أهمية مساهمة املحفظة العمومية يف التنمية الرتابية ودورها يف 

تعزيز المتركز والمركزية التدبري العمومي.
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اال�صتثمارات 

يقدر حجم استثامرات املؤسسات واملقاوالت العمومية املتوقعة 
التوزيع  يناهز 108 مليار درهم.  ويبني  خالل سنة 2016، ما 
القطاعي أن 97% من استثامرات املؤسسات واملقاوالت العمومية 
واملاء  التحتية  البنيات  لقطاع  موجهة  ستكون   2016 لسنة 
والقطاعات  والسكن  املالية  القطاعات  وكذا  واملعادن  والطاقة 

االجتامعية. 

املنجزات املالية

من املتوقع أن يسجل رقم املعامالت خالل سنة 2016 زيادة 
مليار   223,8 إىل  ليصل   ،2015 سنة  مع  مقارنة   %6 قدرها 
املجمع  معامالت  رقم  تحسن  إىل  أساسا  هذا  ويرجع  درهم. 
الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  واملكتب  للفوسفاط  الرشيف 
للرشب والرشكة الوطنية للنقل الجوي الخطوط امللكية املغربية 
والوكاالت املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء. ويؤكد ارتفاع إنتاج 
املؤسسات واملقاوالت العمومية التوّجه اإليجايب امُلالحظ لسنتي 
 ،2015 لسنة  االختتام  احتامالت  تبني  وهكذا،  و2015.   2014
ارتفاع رقم معامالت القطاع بنسبة 7% مقارنة مع سنة 2014 
ليبلغ 211,2 مليار درهم. ويعزى هذا االرتفاع إىل استمرار تزايد 
رقم معامالت املجمع الرشيف للفوسفاط بسبب تحسن رقم 
معامالته املوجه للتصدير واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
ومجموعة  والكهرباء  املاء  لتوزيع  املستقلة  والوكاالت  للرشب 
التكوين  للمطارات ومكتب  الوطني  العمران واملكتب  التهيئة 

املهني وإنعاش الشغل.

يتوقع أن تبلغ القيمة املضافة للمؤسسات واملقاوالت العمومية 
خالل سنة 2016 ما قدره 75 مليار درهم بزيادة 5% مقارنة 
مع احتامالت االختتام لسنة 2015 )71,4 مليار درهم(. وخالل 
سنة 2015، من املتوقع أن تنتج 5 هيآت ما يناهز 60% من 
القيمة املضافة للقطاع، ويتعلق األمر بكل من املجمع الرشيف 
للرشب  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  واملكتب  للفوسفاط 
وصندوق اإليداع والتدبري والرشكة الوطنية للنقل الجوي الخطوط 
واملسح  العقارية  للمحافظة  الوطنية  والوكالة  املغربية  امللكية 
سنة  املضافة خالل  القيمة  سجلت  وقد  والخرائطية.  العقاري 
2014 استقراراً بحوايل 73 مليار درهم. أنجزت خمس مؤسسات 
القيمة املضافة للقطاع  ومقاوالت عمومية أكرث من 60% من 
 20,5( للفوسفاط  الرشيف  املجمع  وهي  السنة  هذه  خالل 
مليار درهم( والصندوق الوطني للضامن االجتامعي )8,4 مليار 
 8,2( للرشب  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  واملكتب  درهم( 
مليار درهم( وصندوق اإليداع والتدبري )5,4 مليار درهم( وكذا 

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية 
)4,1 مليار درهم(. ومتثل القيمة املضافة للمؤسسات واملقاوالت 
العمومية 7,3% من الناتج الداخيل الخام يف سنة 2015 مقابل 

7,9% يف سنة 2014.

 2016 سنة  االرتفاع  يف  الصافية  النتائج  تستمر  أن  ويتوقع 
متأثرة بزيادة طفيفة ألرباح كل من الوكاالت املستقلة لتوزيع 
املاء والكهرباء واملكتب الوطني للمطارات والصندوق املركزي 
سنة  برسم  الصافية  النتائج  اختتام  احتامالت  وتظهر  للضامن. 
أرباحا متزايدة بلغت 18,2 مليار درهم ونتائج سلبية   ،2015
تنحرص يف مبلغ 5 مليار درهم. ويرجع ذلك إىل االرتفاع املحتمل 
ألرباح كل من املجمع الرشيف للفوسفاط والوكاالت املستقلة 
طنجة-البحراألبيض  الخاصة  والوكالة  والكهرباء  املاء  لتوزيع 
امللكية  الخطوط  الجوي  للنقل  الوطنية  والرشكة  املتوسط 
تحسنا  تعرف  السلبية فسوف  النتائج  يخص  وفيام  املغربية.  
نسبيا سنة 2015، خصوصا تلك املتعلقة باملكتب الوطني للامء 
والكهرباء والوكالة املغربية للطاقة الشمسية والرشكة الوطنية 

للنقل والوسائل اللوجيستيكية.

أصول  يبلغ مجموع  أن  يتوقع  املالية،  الهيكلة  فيام يخص  أما 
سنة  درهم  مليار   1.231 العمومية  واملقاوالت  املؤسسات 
2016. ويعزى هذا االرتفاع أساسا إىل التحسن يف أصول املجمع 
الرشيف للفوسفاط واملكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة 
الوطنية للموانئ والصندوق املغريب للتنمية السياحية وصندوق 
الحسن الثاين للتنمية االقتصادية واالجتامعية واملكتب الوطني 

للمطارات.

واملقاوالت  للمؤسسات  الذاتية  األموال  توطيد  سيتواصل 
العمومية خالل سنتي 2015 و2016 عىل غرار ما تم تسجيله 

خالل السنوات املاضية )452,5 مليار درهم خالل سنة 2014(.

فإنها  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  مبديونية  يتعلق  وفيام 
تعرف تطوراً موازياً لتطور استثامرات وأصول هذه الهيآت وكذا 

النتائج الصافية اإليجابية والسلبية للمؤسسات واملقاوالت العمومية 
)مليار الدرهم(
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أموالها الذاتية. ومن امُلرتقب أن تعرف هذه املديونية ارتفاعاً 
التي   2014 بسنة  مقارنة   2016 و   2015 سنتي  خالل  طفيفاً 
سجلت خاللها ديون التمويل، دون احتساب الديون االجتامعية، 
ارتفاعاً بنسبة 15,6% مقارنة بسنة 2013 )214,7 مليار درهم 
وتجدر   .)2013 سنة  درهم  مليار   185,8 مقابل   2014 سنة 
اإلشارة إىل أن 80% من هذه الديون تخص ست هيآت وهي 
املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب واملجمع الرشيف 
باملغرب واملكتب  السيارة  الوطنية للطرق  للفوسفاط والرشكة 
الوطني للسكك الحديدية والوكالة الخاصة طنجة-البحر األبيض 

املتوسط والقرض الفالحي.

واملوؤ�ص�صات  الدولة  بني  املالية  العالقات 
واملقاوالت العمومية

تقدر اإلمدادات املالية املوجهة للمؤسسات واملقاوالت العمومية 
برسم مرشوع قانون املالية لسنة 2016 بحوايل  25 مليار درهم. 
وتهدف تعبئة هذه اإلمدادات املالية إىل مواكبة استثامرات هذه 
املؤسسات خاصة منها املعنية باملشاريع اإلسرتاتيجية واملهيكلة 
)برنامج الطرق السيارة، الرفع من إنتاج الطاقة واملعادن، إعادة 
تأهيل البنيات التحتية....( والربامج االجتامعية والرتبوية. وبرسم 
يخص  فيام  اإلنجازات  بلغت  فقد   ،2015 لسنة  املالية  قانون 
إمدادات الدولة لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومية ما قدره 
17.295 مليون درهم يف نهاية شهر غشت 2015 )مقابل 16.078 
مليون درهم يف نهاية شهر غشت 2014( أي بنسبة إنجاز بلغت 

67% من توقعات سنة 2015 البالغة 25.772 مليون درهم. 

واملقاوالت  املؤسسات  من  املتأتية  املوارد  توقعات  تناهز  كام 
العمومية برسم قانون املالية لسنة 2016 ما قدره 8.330,4 مليون 
بنسبة 4% مقارنة  املربمجة  املوارد  ارتفع مجموع  درهم. وقد 
االستثنائية  العائدات  احتساب  دون  وذلك   2015 سنة  مبوارد 
درهم(  مليون   1.500 مببلغ  )توقعات   2015 سنة  امُلسجلة 
لعملية إطالق خدمة الجيل الرابع من األنرتنيت )4G(. ويعزى 
هذا االرتفاع إىل الزيادة يف مساهمة بنك املغرب ورشكة استغالل 
املوانئ، موازاة مع برمجة مساهامت جديدة لبعض املؤسسات 
للهيدروكربورات  الوطني  املكتب  وهي  العمومية  واملقاوالت 
واملعادن واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السري والصندوق 
املركزي للضامن وذلك تبعاً للتحسن الذي عرفته نتائجها وكذا 
خزينتها. وتشكل األرباح وحصص األرباح ما يقارب 67% من 
العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  من  املتأتية  املوارد  توقعات 
خالل سنة 2016. أما فيام يخص قانون املالية لسنة 2015، فقد 
بلغت املوارد املتأتية من املؤسسات واملقاوالت العمومية، حتى 

نهاية شتنرب 2015، ما قدره 6.376 مليون درهم أي بنسبة إنجاز 
تناهز 67% مقابل توقعات قانون املالية قدرها 9.517 مليون 

درهم.

املوؤ�ص�صات واملقاوالت العمومية فاعل اأ�صا�صي 

ال�صيا�صة االقت�صادية واالجتماعية

تتميز املؤسسات واملقاوالت العمومية بدينامية متزايدة يف العديد 
من القطاعات سواء تعلق األمر بربامج تطوير البنيات التحتية أو 
االسرتاتيجيات يف مجال الطاقة واملعادن والسكن والسياحة، أو 
بالربامج االجتامعية التي تهم باألساس الرتبية والتكوين والصحة 

وفك العزلة عن العامل القروي.

واملقاوالت  املؤسسات  فإن  التحتية،  البنيات  ملجال  بالنسبة 
العمومية املعنية مدعوة لتعزيز تدخالتها الرامية إلنجاز البنيات 
التحتية السككية مع مواصلة إنجاز الخط فائق الرسعة وتحديث 
وتعزيز قدرة الشبكة السككية وكذا إنجاز البنيات التحتية للطرق 
السيارة، مع العلم بأن الشبكة املستغـلة حاليا تبلغ 1.511 كلم. 
باملوانئ مع  املتعلقة  الفنية  املنشآت  أيضا  التدخل  ويهم هذا 
إنجاز »ميناء طنجـة املتوسـط 2« مام سيمكن من رفع القدرة 
االستيعابية لهذا امليناء إىل 8 ماليني حاوية، وإنجاز ميناء آسفي 
املتوسط«  »الناظور غرب  ميناء  إنجاز  أشغال  انطالقة  وإعطاء 
وكذا البنيات التحتية للمطارات مع تطوير القدرات االستيعابية، 
موازاة مع تطور الحركية واملناطق اللوجستيكية خاصة منطقة 

زناتة وذلك من أجل تخفيض التكاليف وتحسني تدفق السلع.

املوارد املتأتية من املؤسسات واملقاوالت

تطور تحويالت الدولة للمؤسسات واملقاوالت العمومية ما بني 2005 
و 2015 )مليار الدرهم(

* توقعات

* توقعات
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املؤسسات  تستمر  األخرض،  املغرب  مبخطط  يتعلق  وفيام 
واملقاوالت العمومية املعنية يف العمل من أجل تطوير القطاع. 
فمنذ انطالقة مخطط املغرب األخرض يف أبريل 2008، عرفت 
أقل عرضة  اإلنتاجية  أنظمتها  التي أصبحت  املغربية،  الفالحة 
للتقلبات املناخية، معدل منو سنوي يناهز 7,6% ومضاعفة وترية 
االستثامر يف القطاع 1,7 مرات. ومكن هذا املخطط من زيادة 
الغذائية بنسبة 34%، مام سمح للمغرب  الصناعات  صادرات 
إفريقيا  وشامل  الوسط  الرشق  مبنطقة  الثالث  املركز  باحتالل 

واملركز الرابع إفريقيا.

وعىل صعيد آخر، يتم تكثيف الجهود الرامية إلنجاح مخطط 
»آليوتيس« من أجل الحفاظ عىل الرثوات البحرية وتأهيل القطاع 
وتعزيز مساهمته يف التنمية االقتصادية واالجتامعية للبالد، مع 
إحداث ثالثة أقطاب لالمتياز )أكادير وطنجة والداخلة( والتي 
ستمكن من جذب استثامرات تناهز 10,5 مليار درهم. وبهذا 
يف  الناشطة  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  ستعمل  الصدد، 
هذا القطاع عىل تعزيز تدخالتها لتطوير البنيات التحتية للصيد 
وتدبريها وفق مقاربة مندمجة وشاملة واملحافظة عىل جودة 
املنتوجات البحرية وتدعيم نظام املراقبة وتثمني املوارد باإلضافة 

إىل تنمية تربية األحياء البحرية.

ويف مجال املعادن، وبالنظر لدينامية السوق العاملية للفوسفاط، 
ينهج امُلَجّمع الرشيف للفوسفاط اسرتاتيجية تهدف إىل تعزيز 
دوره الريادي باالعتامد عىل ثالثة دعامات أساسية تجمع بني 
لطلب  لالستجابة  اإلنتاجية  القدرات  ورفع  واملرونة  االستباق 
السوق والحفاظ عىل تنافسية أسعاره من خالل برنامج صناعي 
هام واسرتاتيجية إرادية متكن من تطوير منتوجات وأنواع جديدة 

من األسمدة بعقد رشاكات اسرتاتيجية مع فاعلني دوليني كبار.

العمومية  الهيآت  تكثف  الطاقية،  االسرتاتيجية  يخص  وفيام 
املعنية جهودها من أجل تعزيز عرض الطاقة الكهربائية ملواكبة 
تطور حاجيات البالد مع الحرص عىل تنفيذ السياسة اإلرادية 
لتنمية الطاقات املتجددة. مع اإلشارة إىل أن هذه االسرتاتيجية تم 
تعزيزها يف 2015 من خالل إعطاء انطالقة مرشوع مهيكل يهدف 
إىل إنجاز محطة للغاز التي سيتم تخصيصها يف البداية إلنتاج 
الكهرباء، لتشمل فيام بعد األنشطة الصناعية املؤهلة. ويف هذا 
اإلطار، يتواصل تنفيذ عقد الربنامج بني الدولة واملكتب الوطني 
باملساهمة  للفرتة 2017-2013  الصالح للرشب  للكهرباء واملاء 
يف تطوير االستثامر فيام يخص وسائل اإلنتاج والبنيات التحتية 
بهدف تأمني تزويد البالد بالكهرباء طبقا لظروف السالمة الالزمة 
وكذا التدخل الناجع يف مجال التطهري السائل عرب تحمل تدبري 

والرفع من قدرة  إضافية  الخدمة عىل صعيد 47 مدينة  هذه 
املعالجة بحوايل 147.000 مرت مكعب/اليوم إضافية وذلك مع 
تحسني الوضعية املالية وحكامة املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للرشب. ومن امُلرتقب أن يعرف القطاع يف غضون األشهر 

املقبلة إنشاء هيأة مستقلة لضبط قطاع الكهرباء.

اإلجراءات  اتخاذ  تم  السياحة،  لقطاع   2020 لرؤية  وبالنسبة 
الالزمة من قبل الفاعلني العمومني يف القطاع للمساهمة يف زيادة 
وتنويع قدرات اإليواء للرتويج والتسويق املالئم لتطوير جاذبية 
املجاالت الرتابية السياحية مع تحسني جودة الخدمات، واستدامة 

هذا القطاع وتطوير وتكوين املوارد البرشية الرضورية.

مهام  دورا  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  بعض  تلعب  كام 
والتكوين  الرتبية  قطاعات  يف  االجتامعية  الربامج  تنفيذ  يف 
ومكتب  والجامعات  والتكوين  للرتبية  الجهوية  )األكادمييات 
التكوين املهني وإنعاش الشغل...(. والصحة )املراكز االستشفائية 
لتنمية  املستهدفة  الربامج  وكذا  الصحية  والتغطية  الجامعية( 
العامل القروي )برنامج الكهربة القروية الشاملة وبرنامج تعميم 

التزويد باملاء الصالح للرشب والربنامج الوطني الثاين للطرق(.

وفيام يخص سياسة الدولة يف مجال السكن والتنمية الحرضية، 
هذه  بتنفيذ  املكلفة  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  تعمل 
العقار  السياسة عىل تعزيز تدخالتها خصوصا يف مجال تهيئة 
السكن  ومحاربة  االجتامعي  السكن  وتوفري  األرايض  وتجهيز 
غري الالئق والتأهيل الحرضي. كام تعمل ملعالجة السكن اآليل 
للسقوط وترميم البنايات القدمية والتوسيع املنتظم للمدن وكذا 

إحداث أقطاب حرضية ومدن جديدة.

وكذلك األمر بالنسبة لتدخالت املؤسسات واملقاوالت العمومية 
الفوارق  وتقليص  الجهوية  للتنمية  أقطاب  بروز  إىل  الرامية 
الجهوية  التنمية  وكاالت  عرب  وخصوصا  واملجالية  االجتامعية 
ومؤسسات ومقاوالت عمومية مثل وكالة تهيئة ضفتي أيب رقراق 

أو مارشيكا ميد.

ويف نفس السياق، تجدر اإلشارة إىل أن مناطق الواحات وشجر 
األركان تشكل مساحة واسعة تغطي ما يقارب 40% من الرتاب 
الوطني وهي تضم خمس جهات و 16 إقليام وأكرث من 400 
الواحات  مناطق  لتنمية  الوطنية  الوكالة  وقد رشعت  جامعة. 
وشجر األركان يف تنفيذ اسرتاتيجية تنمية مناطق الواحات التي 
تم تقدميها أمام أنظار جاللة امللك بتاريخ 4 أكتوبر 2013، من 
خالل إرساء منهجية عمل مع مختلف الرشكاء عىل املستويني 
القطاعي والرتايب، عىل أساس التشاور والتنسيق والوساطة مع 

مختلف الرشكاء للعمل لصالح ساكنة مجال تدخل الوكالة.
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العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  بعض  تنجز  لذلك،  باإلضافة 
املغرب  بني  العالقات  لتثمني  امللكية  الرؤية  تفعيل  إطار  يف 
ورشكائه األفارقة، استثامرات هامة ومشاريع متعددة للتعاون، 
بحيث تشكل هذه املؤسسات واملقاوالت العمومية فاعال متميزا 
للتعاون مع أفريقيا. وهكذا، فإن املجمع الرشيف للفوسفاط 
واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب والوكالة املغربية 
تنمية بحرية  اتصاالت املغرب ورشكة  الشمسية ورشكة  للطاقة 
»مارشيكا ميد« ومكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل ورشكة 
عمومية  ومقاوالت  مؤسسات  وكذا  املغربية  امللكية  الخطوط 
أخرى تساهم يف جعل املغرب قطبا اقتصاديا وماليا موجها نحو 
إفريقيا. وهكذا، يتم توجيه تدخالت هذه الهيآت نحو القطاعات 
األساسية القتصاد الدول اإلفريقية الرشيكة مثل البنيات التحتية 
والسياحة  املتجددة  والطاقات  واملعادن  والطاقة  واإلسكان 
السائل.  والتطهري  للرشب  الصالح  واملاء  والكهرباء  واالتصاالت 
كام تتم مواكبة استثامرات هذه املؤسسات واملقاوالت العمومية 
برامج  للكفاءات واملعرفة، خصوصا، من خالل  املثمر  بالتبادل 
ونقل  التقنية  واملساعدة  والخربات  التجارب  وتبادل  التكوين 

التكنولوجيا.

حت�صني حكامـة وفعالية املوؤ�ص�صات واملقاوالت 
العمومية

ستشكل سنة 2016 محطة هامة يف مسلسل تطور املؤسسات 
واملقاوالت العمومية وذلك بكونها سنة تجسيد إصالحات بارزة 
تم وضع اإلطار القانوين والتنظيمي املتعلق بأغلبها خالل سنة 

.2015

فقد متيزت سنة 2015، عىل الخصوص، بالصياغة النهائية وإرساء 
إصالحات مهيكلة لالقتصاد الوطني. كإصالح القانون التنظيمي 
املنظم  الجديد  القانوين  اإلطار  املالية و وضع  بقوانني  املتعلق 

للرشاكة بني القطاعني العام والخاص.

ويف إطار الجهود املبذولة لتحسني مناخ األعامل، وال سيام شفافية 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة، تم إرساء إطار قانوين خاص مبهنة 

املحاسب املعتمد.

ويتم إنجاز أوراش إصالح أخرى بهدف تحسني حكامة املؤسسات 
واملقاوالت العمومية وتعزيز نجاعة عملياتها وجودة تدخالتها 
وذلك يف أفق تحسني مساهمتها يف الرفع من تنافسية وإنتاجية 
الرتابية  املجاالت  ترابط  وتنمية  الوطني  االقتصادي  النسيج 
وجذب االستثامرات وخفض تكلفة عوامل اإلنتاج. ويتعلق األمر 
املؤسسات  وشفافية  حكامة  منظومة  بتدعيم  الخصوص  عىل 

واملقاوالت العمومية وتحسني أسلوب إنجاز الطلبيات العمومية 
وإرساء سياسة تدبري نشيط للمحفظة.

ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س : رافعة 
لتنمية اال�صتثمارات العمومية

سيتضاعف املجهود االستثامري كمحرك لتنمية مستدامة، بفضل 
اللجوء إىل الرشاكة بني القطاعني العام والخاص.

القانون الجديد للرشاكة بني القطاعني  يف هذا السياق، يكرس 
العام والخاص القواعد املتعلقة باملنافسة والشفافية يف إسناد 
القبيل  العام والخاص والتقييم  مشاريع للرشاكة بني القطاعني 
للمشاريع وكذا الحوار التنافيس لدعم فرص الحصول عىل أفضل 
عرض وأحسن تناسب بني التكلفة والربح لفائدة الشخص العام. 
القانون باعتامد تقاسم املخاطر بني الرشيكني  كام يتميز هذا 
لضامن التوازن االقتصادي للعقد والتعويض عىل أساس مستوى 
األداء وكذا آليات التتبع واملراقبة خالل مراحل تنفيذ واستغالل 

املرشوع.

املالية  واملراقبة  احلكامة  منظومة  اإ�صالح 
العمومية  واملقاوالت  املوؤ�ص�صات  على  للدولة 

وتعزيز املراقبة الداخلية لهذه الهياآت

من املتوقع أن تتوج الجهود املبذولة لتحسني الحكامة واملراقبة 
املالية للدولة عىل املؤسسات واملقاوالت العمومية خالل سنة 
2016 بإدراج مرشوع القانون املتعلق بالحكامة واملراقبة املالية 
للدولة عىل املؤسسات واملقاوالت العمومية يف مسطرة املصادقة، 
مع العلم أن هذا املرشوع تم نرشه عىل املوقع اإللكرتوين لألمانة 
العامة للحكومة يف يناير 2015 ومتت صياغته النهائية ووضع 

اللمسات األخرية عليه بالتشاور مع القطاعات والهيآت املعنية.

املتعلق  التنظيمي  القانون  إصالح  مع  املرشوع  هذا  ويتامىش 
السياسات  مقروئية  تحسني  إىل  يهدف  الذي  املالية،  بقوانني 
مسبقا  ومحددة  واضحة  نتائج  تحقيق  نحو  وتوجيهها  العامة 
مع ضامن شفافية أفضل مليزانياتها وحكامتها. كام يهدف إىل 
تطوير منظومة الحكامة واملراقبة املالية للدولة عىل املؤسسات 
واملقاوالت العمومية وتوجيهها نحو التحكم يف املخاطر وتحسني 
األداء واملحافظة عىل املمتلكات العامة مع إضفاء املهنية عىل 
املؤسسات  داخل  التداولية  املجالس  وعضوية  املراقبة  مهن 
مع  موازاة  اإلصالح  هذا  توطيد  وسيتم  العمومية.  واملقاوالت 
تدعيم املكتسبات واملامرسات الجيدة الناتجة عن تنفيذ القانون 
املؤسسات  عىل  للدولة  املالية  باملراقبة  املتعلق   69-00 رقم 
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ميثاق  تفعيل  عن  وكذا  أخرى  وهيئات  العمومية  واملقاوالت 
املامرسات الجيدة لحكامة املؤسسات واملقاوالت العمومية. كام 
القانون مستجدات هامة سواء عىل مستوى  يتضمن مرشوع 
الحكامة أو عىل مستوى املراقبة املالية للدولة عىل املؤسسات 

واملقاوالت العمومية.

وفيام يخص الحكامة، يقرتح مرشوع القانون توضيح مختلف 
األسهم  وحاملة  االسرتاتيجيات  واضعة  باعتبارها  الدولة  أدوار 
ومالكة لألصول، إىل جانب دورها كمواكبة ومراقبة وذلك عن 
الدولة كموجه اسرتاتيجي من خالل  طريق دعم وتوثيق دور 
تنزيل التوجهات االسرتاتيجية عىل مستوى املؤسسات واملقاوالت 
باللجوء،  للقياس  وقابلة  واضحة  أهداف  العمومية عىل شكل 
املرشوع  ويدرج  التعاقد.  منهجية  إىل  الخصوص،  وجه  عىل 
كذلك القواعد الهادفة إىل إضفاء املهنية والفعالية عىل الهيئات 
التداولية عن طريق الحد من عدد أعضاءها وتنظيم إجراءات 
تعيني املترصفني باإلضافة إىل إرشاك األعضاء املستقلني وتكريس 
مفهوم املسؤولية وإلزامية الحضور واملشاركة الفعالة. كام يكرس 
وتعميم  التداولية  الهيآت  وتقييم  مسؤولية  القانون  مرشوع 
واملسؤولية  التداولية  الهيآت  عن  املنبثقة  املتخصصة  اللجان 
املتزايدة للوزارات الوصية، خاصة فيام يخص تحديد التوجهات 

االسرتاتيجية املتعلقة باملؤسسات واملقاوالت العمومية.

وفيام يتعلق باملراقبة املالية، يطمح مرشوع القانون إىل تحسني 
فعالية املراقبة وإعادة توجيهها نحو تقييم األداء والوقاية من 
)املالءمة  املراقبة  أهداف  توضيح  خالل  من  خاصة،  املخاطر، 
واملصداقية واألداء( ومسؤوليات الفاعلني وإدراج تصنيف جديد 
للمراقبة )قبلية ومواكبة وبعدية إىل جانب املراقبة التعاقدية( 
والتوسيع االختياري ملجال املراقبة املالية ليشمل هيئات عمومية 

أخرى.

كام يسعى مرشوع القانون إىل تحسني فعالية املراقبة من خالل 
املراقبة  وضع تصنيف جديد دينامي ميكن من تحديد صنف 

املخصص لكل فئة من املؤسسات واملقاوالت العمومية.

التغيري، تم وضع خارطة  باإلضافة إىل ذلك ومن منظور تدبري 
طريق مفصلة لتنزيل هذا اإلصالح من خالل برمجة مجموعة 
تعزيز  إىل  تهدف  والبعيد  املتوسط  املدى  اإلجراءات ذات  من 
املوارد البرشية وتحسني نظام املعلومايت ملديرية املنشآت العامة 

والخوصصة وتطوير التواصل وتأهيل التنظيم.

باملوازاة، سيتم تكثيف مسلسل تنفيذ ميثاق املامرسات الجيدة 
 ،2016 سنة  خالل  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  لحكامة 

عرب ترسيع املصادقة عىل مخططات تحسني الحكامة من قبل 
ووضع  العمومية  واملقاوالت  للمؤسسات  التداولية  املجالس 
مختلف آليات الحكامة عىل مستوى مجموعة كبرية من هذه 

املؤسسات.

وستمكن هذه اإلجراءات من تدعيم املكتسبات املسجلة خالل 
سنتي 2014 و2015 اللتان عرفتا مصادقة املجالس التداولية ملا 
تحسني  مخططات  عىل  عمومية  ومقاولة  مؤسسة   30 يقارب 
يف  ملموسا  تحسنا  كذلك  الهيآت  هذه  وقد سجلت  الحكامة. 
املتخصصة خاصة  اللجان  إرساء  من خالل  الحكامة  مامرسات 
لجنة التدقيق ولجنة الحكامة. كام عملت العديد من املؤسسات 
وغري  املالية  املعلومات  بنرش  اإللكرتونية  مواقعها  إغناء  عىل 
املالية. و عملت أيضا، عىل إرساء آليات تدبري املخاطر باملصادقة 
خصوصا عىل خارطة تدبري املخاطر وتعزيز نزع الطابع املادي 

عىل مساطرها. 

ويف األخري ومن أجل ضامن متوقع أفضل للمؤسسات واملقاوالت 
االقتصادي  التطور  دينامية  يف  مساهمتها  وتعزيز  العمومية 
واالجتامعي للبالد، تتواصل الجهود من أجل التعميم التدريجي 
الدولة واملؤسسات  السنوات بني  التعاقدية متعددة  للعالقات 

واملقاوالت العمومية.

التنفيذ  قيد  السبعة  الربامج  عقود  تخضع  السياق،  هذا  ويف 
لتقييم وتتبع دوري، متاشيا مع املقتضيات التعاقدية الخاصة بها. 
ويتعلق األمر باملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب 
 )2018-2014( رقراق  أيب  ضفتي  تهيئة  ووكالة   )2017-2014(
ومجموعة بريد املغرب )2013-2017( والوكالة املستقلة لتوزيع 
املاء والكهرباء مبراكش )2013-2016( والرشكة الوطنية للنقل 
واملكتب   )2016-2011( املغربية  امللكية  الخطوط   - الجوي 
الوطنية  والرشكة   )2015-2010( الحديدية  للسكك  الوطني 
ذلك،  إىل  وباإلضافة   .)2015-2008( باملغرب  السيارة  للطرق 
وبالتوازي مع أشغال التقييم والتتبع، توجد عدد من مشاريع 
عقود الربامج يف طور اإلعداد أو يف املراحل النهائية، وتهم عىل 
الخصوص الوكالة الوطنية للموانئ واملكتب الوطني للمطارات 
والوكالة املغربية لتنمية االستثامرات والصندوق املغريب للتقاعد 
ورشكة الخطوط امللكية املغربية والرشكة الوطنية للطرق السيارة 
لإلذاعة  الوطنية  والرشكة  الحديدية  للسكك  الوطني  واملكتب 

والتلفزة ورشكة اإلنتاجات السمعية البرصية )القناة الثانية(.

وتجدر اإلشارة، إىل أن الرهانات املالية واالقتصادية واالجتامعية 
املكتب  من  وكل  الدولة  بني  املربمة  الربامج  العقود  متيز  التي 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب ورشكة الخطوط امللكية 
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املغربية، تعرف تتبعا منتظام كل ثالثة أشهر مبساعدة مكاتب 
دراسات خارجية.

تعزيز �صفافية املوؤ�ص�صات واملقاوالت العمومية

الذي يحتل مكانة متميزة يف  عالقة مع تحسني مناخ األعامل 
االسرتاتيجية الحكومية الهادفة إىل إرساء اقتصاد متامسك قادر 
عىل مواجهة تحديات تحسني إنتاجية وتنافسية نظامه اإلنتاجي، 
سيتم خالل سنة 2016 اتخاذ مجموعة من اإلجراءات للتطوير 
املستمر ألدوات تسيري املؤسسات واملقاوالت العمومية ولتدعيم 
شفافيتها واملالءمة مع املعايري املحاسبية الدولية وتحسني عالقاتها 

باألطراف املعنية.

وهكذا، يف إطار تفعيل املنظومة الجديدة للصفقات العمومية، 
التي تكرس التناسق يف مساطر إنجاز الطلبيات العمومية بتوسيع 
املؤسسات  وبعض  الرتابية  الجامعات  ليشمل  التطبيق  مجال 
 1485-14 رقم  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار  حدد  العمومية، 
بتاريخ 25 أبريل 2014 الئحة املؤسسات العمومية التي يجب 
للقانون  طبقا  وذلك  العمومية،  الصفقات  نظام  تطبيق  عليها 
رقم 00-69 وكذا املادة 2 من املرسوم رقم  349-12-2 الصادر 
وبهذا  العمومية.  بالصفقات  املتعلق   2013 مارس   20 بتاريخ 
املرسوم  بتطبيق  مطالبة  عمومية  مؤسسة   125 فإن  الصدد، 
السالف الذكر لتمرير طلبياتها. أما املؤسسات العمومية األخرى 
الجديد  املرسوم  تتالءم مع  بها  أنظمة خاصة  فإنها قد أعدت 

للصفقات العمومية.

العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  تخضع  آخر،  صعيد  وعىل 
بآجال  يتعلق  فيام  خصوصا  مستمرة  ومواكبة  منتظم  لتتبع 
أداء املمونني وذلك بهدف تحسني فعالية الصفقات العمومية. 
يف هذا اإلطار، وموازاة مع السهر عىل تحسني آجال املصادقة 
عىل ميزانية املؤسسات واملقاوالت العمومية وكذا مواكبتها أثناء 
تنفيذ برامجها االستثامرية، تعتمد وزارة االقتصاد واملالية نوعني 

من التدابري : 

• تدابري هيكلية ترمي إىل تفعيل أفضل ملساطر عامة ومنظمة 
عىل  للدولة  املالية  املراقبة  فعالية  تحسني  بالخصوص  تهم 
املؤسسات واملقاوالت العمومية وترشيد تعبئة املوارد املالية 
هذه  مسريي  ومواكبة  وتحسيس  املؤسسات  هذه  لصالح 

الهيآت فيام يتعلق بتحسني آجال األداء ؛

• تدابري محددة ترمي إىل مواكبة بعض املؤسسات واملقاوالت 
وذلك  مستحقاتها  أداء  يف  تأخريا  سجلت  التي  العمومية 
بهدف تسوية وضعيتها، عىل الخصوص املكتب الوطني للامء 

والكهرباء واألكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين والجامعات 
واملكتب الوطني للمطارات.

وباإلضافة إىل ذلك، وفيام يتعلق باملراقبة املالية، أعدت وزارة 
املؤسسات  لنفقات  املثبتة  للوثائق  قامئتني  واملالية  االقتصاد 
باألداء  املكلفني  والخزنة  الدولة  ملراقبي  املوجهة  العمومية 
والوكالء املحاسبني بهدف ترسيع وتجانس مساطر االلتزام واألداء 

للمؤسسات العمومية.

ومن جهتها، تواصلت عمليات التدقيقات الخارجية للمؤسسات 
واملقاوالت العمومية املنجزة من طرف وزارة االقتصاد واملالية  
املخاطر  وتدبري  الحكامة  مسلسل  فعالية  من  التحقق  بهدف 
واملراقبة وتحديد األهداف االسرتاتيجية للمؤسسات واملقاوالت 
العمومية. وتسعى هذه التدقيقات كذلك إىل تقييم نجاعة تدبري 
املوارد العمومية وقرارات املسريين وتنظيم املؤسسات العمومية 

وتحقيق أهدافها مام سيمكن يف األخري من تقييم أداءها.

تم إنجاز خالل سنة 2014، مهام تتبع وتقييم تنفيذ توصيات 
التدقيقات الخارجية عىل مستوى املؤسسات العمومية التالية: 
واألكادميية  النووية  والتقنيات  والعلوم  للطاقة  الوطني  املركز 
الجهوية للرتبية والتكوين لجهة مراكش-تانسيفت-الحوز والوكالة 
للموانئ  الوطنية  والوكالة  والكفاءات  الشغل  إلنعاش  الوطنية 
واملكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن واألكادميية الجهوية 
للرتبية والتكوين لجهة طنجة-تطوان وجامعة محمد الخامس 
الرباط. وقد أدى تتبع تفعيل توصيات التدقيقات الخارجية، إىل 
حث املؤسسات الخاضعة للتدقيق عىل الرشوع يف مجموعة من 
أوراش اإلصالح واملشاريع املهيكلة مام كان له أثر إيجايب فيام 

يتعلق بتحسني الحكامة وتحديث أدوات التسيري. 

ومن جهة أخرى، وتفعيال للمرسوم رقم 2.13.882 بتاريخ 16 
دجنرب 2013، القايض بتحديد أشكال نرش الحسابات السنوية 
للمؤسسات العمومية طبقا للامدة 20 من القانون رقم 69.00 
تم توجيه منشور وزير االقتصاد واملالية بتاريخ 30 يناير 2014 
إىل جميع مسريي املؤسسات العمومية يدعوهم فيه إىل نرش 
حساباتهم يف ظرف سبعة أشهر، عىل أبعد تقدير، بعد تاريخ 
واملنشور  املرسوم  من  كل  وينص  املحاسبية.  الدورة  اختتام 
السالفي الذكر عىل أن املؤسسات العمومية التي متسك محاسبتها 
وفق املدونة العامة للتنميط املحاسبايت ملزمة بالنرش السنوي 
الرسمية. وتخص  الجريدة  واملجمعة يف  االجتامعية  لحساباتها 
هذه املعلومات الحصيلة وحساب املوارد والتكاليف وكذا جدول 
أرصدة التسيري حسب النموذج املرسل إىل املؤسسات العمومية 
تتوفر عىل  ال  التي  العمومية  املؤسسات  املعنية. وفيام يخص 



�3مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / عدد خاص - فرباير 2016

قـانـون مـالـية 2016

تـقــاريـــر

محاسبة مطابقة للمدونة العامة للتنميط املحاسبايت، فلقد تم 
الرتخيص لها، بصفة انتقالية ويف انتظار اعتامد هذه املحاسبة، أن 

تنرش بالجريدة الرسمية، وضعية محاسبية مبسطة.

ومن جهة أخرى، تهم اإلجراءات املتخذة بغرض دعم الشفافية 
وتحسني مقروئية حسابات املقاوالت املغربية، عىل الخصوص 
املعتمد  املحاسب  ملهنة  املنظم   127-12 رقم  القانون  إرساء 
واملحدث لهيئة مهنية للمحاسبني املعتمدين وكذا املالءمة مع 

املعايري املحاسبية الدولية. 

وهكذا، يندرج مرشوع مالءمة املدونة العامة للتنميط املحاسبايت 
مع املعايري املحاسباتية الدولية ضمن األوراش املهيكلة للمجلس 
منها  القادمة. وميثل رضورة البد  للسنوات  للمحاسبة  الوطني 
تطور  ملسلسل  الوطني  املحاسبايت  النظام  مواكبة  أجل  من 
املعايري الدولية، مساهام بذلك يف تحسني مناخ األعامل ببالدنا. 
باألساس، االستجابة  املتوخاة من هذا املرشوع  وتهم األهداف 
لحاجيات الفاعلني مبا فيهم املستثمرين األجانب املهتمني مبعايري 
محاسبية ذات جودة عالية ومقروئية واضحة مع إمكانية مقارنة 

الحسابات االجتامعية واملجمعة للمقاوالت. 

وفيام يخص املسؤولية االجتامعية والبيئية والتنمية املستدامة، 
سجلت العديد من املؤسسات العمومية تقدما ملحوظا. فعىل 
إدراج  عىل  للفوسفاط  الرشيف  املجمع  يعمل  املثال،  سبيل 
الرهانات االجتامعية والبيئية واالقتصادية عىل جميع مستويات 
نشاطه، وذلك عالقة مع مكانته كرائد عاملي. ويف هذا السياق، 
تعزز االستثامرات البيئية القدرة التنافسية للمجموعة مام ميكنها، 
عىل الخصوص، من توفري املياه والطاقة وإعادة التدوير والقضاء 
عىل النفايات بطريقة مسؤولة. كام ينجز املجمع استثامرات هامة 
يف البنيات التحتية االجتامعية بفضل برامج موجهة إىل الساكنة 
الخصوص.  عىل  التعليم  إىل  الولوج  تسهيل  أجل  من  املعوزة، 
وعىل صعيد آخر، تنجز الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب 
عمليات متواصلة تتمثل يف إعادة تأهيل املؤسسات املدرسية 
عىل  والجسور  املعابر  وإنجاز  الطبيعية  املناظر  تهيئة  وبرامج 
الطرق السيارة لتحسني ظروف السالمة للمستعملني والساكنة 
للمسؤولية  ميثاق  بوضع  التدابري  مواكبة هذه  وتتم  املجاورة. 
االجتامعية للرشكة يحدد عىل الخصوص التزامات تتعلق برتسيخ 
القواعد األخالقية. وقد تم تتويج هذه املجهودات مبنح الرشكة 
الوطنية للطرق السيارة باملغرب عالمة االتحاد العام ملقاوالت 
املغرب املتعلقة باملسؤولية االجتامعية للمقاوالت. كام أعطت 
لدراسة  االنطالقة  سنة 2014،  العمران، خالل  تهيئة  مجموعة 

تتعلق بوضع مخطط التدبري البيئي واالجتامعي والذي يهدف 
إىل تحديد مستوى التزام املجموعة بالجوانب االجتامعية والبيئية 

واالقتصادية. 

نحو تفعيل التدبري الن�صيط للمحفظة العمومية

إنجاز  عىل   ،2014 سنة  خالل  واملالية،  االقتصاد  وزارة  عملت 
دراسة بالتشاور مع أهم املؤسسات واملقاوالت العمومية وكذا 
الالزمة  الوزارية املعنية من أجل تحديد اإلجراءات  القطاعات 
نشيط  تدبري  إرساء  وبالتايل  املساهمة،  الدولة  دور  لتأطري 
للمحفظة العمومية. ويرتكز هذا النوع من التدبري عىل رضورة 
تجسيد دور الدولة املساهمة باإلضافة إىل األدوار األخرى التي 

تضطلع بها الدولة واملتعلقة باملواكبة االسرتاتيجية واملراقبة. 

سياسة   تحديد  رضورة  إىل  الدراسة  هذه  نتائج  خلصت  وقد 
بهدف  كمساهم  الدولة  وظيفة  تؤطر  العمومية  للمساهمة 
التوجيهية لهذه الوظيفة يف إطار ميثاق، وكذا  تحديد املبادئ 
إىل رضورة تحديد املجموعة األوىل من املؤسسات واملقاوالت 
العمومية التي ستخضع لهذا النوع من التدبري. ولقد تم اختيار 
املجموعة املقرتحة عىل أساس معايري ستمكن من تقييم أهمية 
االجتامعية  الرهانات  خاصة  النشيط،  التدبري  هذا  مامرسة 
واالقتصادية للمؤسسات واملقاوالت العمومية وانتظارات الدولة 

اتجاه هذه الهيآت وكذا طبيعة نشاطها ومستوى تطورها. 

من حيث االلتزامات تجاه محفظتها، ستقوم الدولة املساهمة، 
توجهات  بصياغة  إصداره،  املزمع  امليثاق  هذا  خالل  من 
تطوير  يف  واملساهمة  للتنفيذ،  وقابلة  واضحة  اسرتاتيجية 
وإرساء  التفاعالت  وتشجيع  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات 
احرتام  األرباح وكذا  لتوزيع  سياسة مسؤولة وواضحة وشفافة 
استقاللية التسيري واملصلحة االجتامعية للمؤسسات واملقاوالت 
العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  فإن  املقابل،  ويف  العمومية. 
مطالبة بتطوير مناذج للتنمية املستدامة والحفاظ عىل تطوير 
قيمة املمتلكات العمومية واالستجابة اللتزام الشفافية واملساءلة 
وقيادة املؤسسات واملقاوالت العمومية عىل أساس األداء وتحسني 

عملية اإلخبار وتطوير املهارات الداخلية.

متعلق  قانون  اقرتاح مرشوع  إىل  الدراسة  األخري، خلصت  ويف 
بوضع تدبري نشيط للمحفظة العمومية التابعة للدولة، يتضمن 
املبادئ واألساليب الرضورية من أجل تأطري وتنظيم الوظائف 
وتفويت  الرأسامل  )فتح  النشيط  بالتدبري  املتعلقة  األساسية 

الحصص األقلية واالندماج/االنفصال والرفع من الرأسامل ...(.

املصدر: مديرية املنشآت العامة واخلوصصة
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مندجمة  ترابية  تنمية  اأجل  من   : العمومي  لال�صتثمار  اجلهوي  التوزيع 

ومتوازنة  

خاصة  متوازن،  واجتامعي  اقتصادي  منوذج  لخلق  األساسية  الدعامة  العمومي  االستثامر  يشكل 

يف ظل اإلصالحات املؤسساتية كورش تفعيل الجهوية املتقدمة، واآلفاق املستقبلية الواعدة التي 

تفتحها يف هذا املجال. ويندرج إصدار النسخة األوىل ملذكرة التوزيع الجهوي لالستثامر العمومي، 

املرافقة لقانون املالية لسنة 2016، يف إطار دخول مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون 

املالية حيز التطبيق. وتروم املذكرة إبراز حصيلة التوزيع الجهوي لالستثامر العمومي.

اال�صتثمار العمومي كخيار ا�صرتاتيجي واإرادي 
للدولة

أولت الحكومة أهمية خاصة لترسيع وترية إنجاز االستثامرات 
ضامن  عىل  حرصها  مع  األخرية،  السنوات  خالل  العمومية 
ومتوازنة  مندمجة  تنمية  تحقيق  يتوخى  عادل  جهوي  توزيع 
لجميع جهات اململكة. فعىل سبيل املثال، تحسنت نسبة إنجاز 
االستثامرات العمومية برسم امليزانية العامة بشكل ملحوظ ما 
بني سنتي 2011 و2014 حيث انتقلت من 64,6% إىل %68,59. 
للمؤسسات واملقاوالت  بالنسبة  املنحى  تم تسجيل نفس  كام 
العمومية التي تنجز جزءا مهام من االستثامرات العمومية، حيث 
انتقلت نسبة إنجازها من 60% سنة 2011 إىل 64% سنة 2013. 
العمومي  االستثامر  تنفيذ  انعكس تحسن مستوى  املقابل،  يف 
عىل الصعيد الوطني عىل حصيلة تنفيذه عىل املستوى الجهوي، 
حيث انتقل متوسط معدل اإلنجاز برسم امليزانية العامة حسب 
الجهات من 45% سنة 2011 إىل 48,3% سنة 2013 أي بزيادة 

يف حدود 3,3 نقطة.

ترابية  تنمية  العمومي يف خدمة  اال�صتثمار 
مندجمة ومتوازنة

توزيع جهوي  تأمني  أجل  من  مقاربة جديدة  الحكومة  تبنت 
جهوية  تنمية  يحقق  بشكل  العمومية  لالستثامرات  متكافئ 
إنجاز  ترسيع  عىل  املقاربة  هذه  وتنبني  ومنسجمة.  متوازنة 
الطرق  مجاالت  يف  خاصة  التحتية،  للبنيات  الهيكلية  األوراش 
والطرق السيارة واملوانئ واملطارات والسكك الحديدية، والعمل 
عىل انبثاق أقطاب اقتصادية جهوية وأقطاب حرضية مندمجة، 
جذابة و تنافسية، كاألقطاب الفالحية ملخطط املغرب األخرض، 
واملحطات الصناعية املندمجة )P2I( املحدثة يف إطار مخطط 

االنبثاق الصناعي، باإلضافة إىل برامج التنمية الحرضية املندمجة 
التي تم إطالقها بكل من مدن طنجة والرباط ومراكش وسال 
وتطوان والدار البيضاء والقنيطرة والحسيمة، وكذا عىل تقليص 
خالل  من  األساسية،  التحتية  البنيات  مستوى  عىل  الخصاص 
دعم التنمية بالعامل القروي واملناطق الجبلية والجهات البعيدة 

واملعزولة.

القروي  العامل  تأهيل  إلعادة  املوجهة  التدابري  وتهدف  هذا، 
واملناطق الجبلية، تقليص التفاوتات املرتبطة بالبعد عن بعض 
بالولوج  يتعلق  فيام  خاصة  دينامية،  األكرث  الحرضية  املراكز 
للبنيات التحتية والخدمات األساسية كالطرق واملاء الصالح للرشب 
والكهرباء والتعليم والصحة. يف هذا اإلطار، وتفعيال للتوجيهات 
امللكية السامية املتضمنة يف خطاب العرش لسنة 2015، قامت 
الرتابية  الفوارق  لتقليص  جديد  عمل  برنامج  بوضع  الحكومة 
واالجتامعية يف العامل القروي يف الفرتة 2016-2022 )ينضاف إىل 
الرتايب(، ويتعلق األمر  التأهيل  الربامج املعتمدة حاليا كربنامج 
باستهداف نحو 20.800 مرشوعا يهم البنيات التحتية والخدمات 
االجتامعية األساسية، موزعة حسب القطاعات وفق احتياجات 
الساكنة املعوزة واملعزولة، وذلك مببلغ إجاميل يصل إىل 50 مليار 
درهم دون احتساب مبلغ 5,8 مليار درهم املخصص لتمويل 
األنشطة املواكبة كاألنشطة املدرة للدخل واألنشطة السوسيو 

ثقافية والرياضية.

لال�صتثمارات  واالجتماعي  االقت�صادي  الوقع 
العمومية على م�صتوى اجلهات

التقسيم  )حسب  جهة   16 أصل  من  جهات  أربع  ساهمت 
الجهوي القديم( بنصيب أوفر يف خلق الرثوة الوطنية، إذ انتقلت 
الفرتة  الخام خالل  الداخيل  الناتج  مساهمتها من 47,4% من 
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حني  يف   .2013-2011 الفرتة  برسم   %45,5 إىل   2003-2001
عرفت الجهات املتبقية دينامية أكرب مبعدالت منو سنوية أعىل 
من املتوسط الوطني، مام يوضح املجهودات املبذولة من طرف 
الدولة لضامن توزيع متوازن لالستثامر العمومي عىل مستوى 

الجهات.

وعىل املستوى االجتامعي، متكنت 7 جهات من أصل 16 جهة 
للحقوق  الساكنة  ولوج  نسبة  تحقيق  من   2013 سنة  خالل 
الولوج  تحسني  بفضل  وذلك  الوطني،  املعدل  تفوق  األساسية 
إىل الخدمات األساسية )كالتعليم والصحة والسكن( وخدمات 
بتحقيق  الجنوبية  األقاليم  ومتيزت  هذا،  االجتامعية.  الرفاهية 
باإلنجازات  يتعلق  فيام  الوطني  املستوى  عىل  النتائج  أفضل 
املدريس  والتجهيز  التأطري  مستوى  عىل  خاصة  االجتامعية، 

االبتدايئ العمومي.

اآفاق االإ�صالحات البنيوية واملوؤ�ص�صاتية خللق 
تدبري فعال ومتوازن لال�صتثمارات العمومية 

على امل�صتوى اجلهات

طبقا ملقتضيات الدستور والقوانني التنظيمية الجديدة للجهات 
والجامعات الرتابية، سوف ترتكز مجهودات الحكومة عىل مواصلة 

صندوقي  إحداث  خالل  من  املتقدمة  الجهوية  ورش  تفعيل 

املالية  التضامن بني الجهات والتأهيل االجتامعي برسم قانون 

لسنة 2016. كام سيتم تخصيص مبلغ 4 ماليري درهم للجهات، 

تتوزع بني مخصصات مالية من امليزانية العامة )تقدر ب 2 ماليري 

درهم( وكذا مداخيل )تقدر بحوايل 2 ماليري درهم( ناتجة عن 

الرفع من حصيلة كل من الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل 

الدخل )إذ انتقلت من 1% إىل 2%( وحصيلة الرسم عىل عقود 

التأمني )20% عوض 13% سابقا( لفائدة الجهات.

التوزيع اجلهوي الأهم اال�صتثمارات العمومية 

املربجمة ح�صب اجلهات

يروم املحور األخري للمذكرة املخصصة للتوزيع الجهوي لالستثامر 

االستثامرات  ألهم  الجهوي  التوزيع  تقديم  عرب  التحليل  إغناء 

التقسيم  العمومية املربمجة حسب الجهات )12 جهة حسب 

الجهوي الجديد( برسم قانون املالية لسنة 2016، وذلك برسم 

امليزانية العامة وميزانيات املؤسسات واملقاوالت العمومية، حيث 

يصل املبلغ اإلجاميل لهذه االستثامرات نحو 189 مليار درهم.

املصدر: مديرية امليزانية
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قـانـون مـالـية 2016

العقار العمومي املعباأ لال�صتثمار

يقدم التقرير حول العقار العمومي املعبأ لالستثامر، الذي يرافق ألول مرة قانون املالية لسنة 2016، 

حصيلة تعبئة الرصيد العقاري للدولة خالل سنة 2014 و األسدس األول من سنة 2015 من أجل 

انجاز مشاريع استثامرية و خلق مناصب للشغل.          

التنمية  شكل امللك الخاص للدولة أداة اسرتاتيجية يف خدمة 

السوسيو-اقتصادية للبالد فخالل العرشية األخرية، متت تعبئة 

أوراش  مواكبة  ألجل  للدولة  العقاري  الرصيد  من  هام  جزء 

املدن  )طنجة-املتوسط،  األساسية  التحتية  البنيات  تأهيل 

الجديدة ...( ومشاريع التنمية الكربى )مخطط إقالع، املخطط 

األزرق، ....(.

�صنة    بر�صم  للدولة  العقاري  الر�صيد  تعبئة 
 2014

تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة االستثامر

متت، برسم سنة 2014، تعبئة )خارج مخطط املغرب األخرض( 

5.080 هكتارا من أجل إنجاز 194 مرشوعا بقيمة استثامرية 

منصب   23.846 خلق  مع  درهم،  مليار  تناهز21  إجاملية 

شغل.

سجلت املساحة املعبأة مقارنة مع سنة 2013، ارتفاعا بنسبة 

بنسبة  املرتقبة  املشاريع  عدد  يف  ارتفاع  تسجيل  مع   ،%291

.%40

إطار  املصادقة عليها يف  االستثامرية متت  املشاريع  96% من 

ب9.930  تقدر  إجاملية  بقيمة  لالستثامر  الالمتمركز  التدبري 

مليون درهم مع خلق 22.376 منصب شغل.

2.935 هكتارا متت تعبئتها من أجل دعم السياسة الحكومية 

قطاع  لفائدة  هكتارا   1.057 و  املتجددة،  الطاقات  مجال  يف 

املعادن و 608 هكتارا لفائدة قطاع السكن ومحاربة السكن 

الغري الالئق. 

استقطب قطاع السكن 32% من املشاريع املربمجة برسم سنة 

.2014

املساحة املعبأة )بالهكتار(
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يستقطب القطاع السياحي نسبة 37% من مجموع االستثامرات 
مببلغ يناهز7.814 مليون درهم.

  %76 من  الحمراء  العيون-بوجدور-الساقية  جهة  واستفادت 
من املساحة اإلجاملية املعبئة  خالل سنة 2014.

وقد متت تعبئة 3880 هكتارا من أجل إنجاز 5 مشاريع مببلغ 

استثامري إجاميل يقدر بـ 3.035 مليون درهم .

تعبئة العقار لدعم مخطط املغرب األخرض

يف إطار الرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص، ومن أجل 

مواكبة تنمية القطاع الفالحي، قامت الدولة منذ 2004 بتعبئة 

أرايض فالحية من ملكها الخاص. 

وقد تم حتى اآلن تعبئة أكرت من 99.000 هكتارا لدعم 600 

مرشوعا مببلغ استثامري إجاميل يقدر بحوايل 19 مليار درهم 

مع خلق قرابة 47.515 منصب شغل.

 71 إنجاز  قصد  هكتارا   6.061 كراء  تم   ،2014 سنة  وبرسم 

مرشوعا مببلغ استثامري يقدر بـ 1.652 مليون هكتارا.

تحتضن جهتا مكناس تافياللت ومراكش الحوز عىل التوايل عىل 

21% و17% من املشاريع املربمجة.

مناصب الشغلاملبلغ االستثامرياملساحة )هـ آر س(عدد املشاريع الجهة

45689 539 16028هـ 00آر 82س4الشاوية - ورديغة

1008 405 104هـ 57آر 47س1دكالة - عبدة

988,810 357 651هـ 27آر 00س1فاس - بوملان

897716 640 922393هـ 54آر 82س7الغرب-الرشاردة- بني احسن

00087 783 3466هـ 19آر 00س2الدار البيضاء الكربى

093232 109 22287هـ 42آر 25س12مراكش- تانسيفت- الحوز

978 9981 714 2760479هـ 34آر 52س15مكناس - تافاللت

172 6261 287 619257هـ 22آر 00س8الجهة الرشقية

582184 093 28181هـ 81آر 72س6الرباط- سال- زمور- زعري

80969 312 4543هـ 80آر 28س3سوس – ماسة – درعة

920129 061 709190هـ 44آر 28س5تادلة - أزيالل

48648 959 3714هـ 17آر 78س4طنجة - تطوان

88021 183 1924هـ 04آر 89س3تازة – الحسيمة - تاونات

743 8364 449 652 60601 هـ 86آر 83 س71املجموع
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قـانـون مـالـية 2016

تعبئة امللك اخلا�س للدولة بر�صم االأ�صد�س االأول  2015

تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة االستثامر

يناهز  ما  تعبئة  متت   ،2015 سنة  من  األول  األسدس  خالل 
مختلف  لفائدة  األخرض(  املغرب  )خارج مخطط  614 هكتارا 
القطاعات من أجل إنجاز 88 مرشوعا لخلق استثامر يقدر بـ 

5.315 مليون درهم مع خلق 11.486 منصب شغل.

• 97% من املشاريع متت املوافقة عليها يف إطار التدبري الالمتمركز، 
باستثامر مرتقب يقدر بـ 2.460 مليون درهم و10.686 منصب 

شغل:

• 53% من املشاريع املرتقبة متمركزة عىل مستوى أربع جهات 

الكويرة   – الذهب  وواد  الحمراء  الساقية  بوجدور-  العيون- 

ومراكش-تانسيفت-الحوز والشاوية-ورديغة:

• 59% من املساحة املعبأة متمركزة عىل مستوى جهتي الرباط- 

سال- زمور- زعري والعيون- بوجدور- الساقية الحمراء:

• 66% من املشاريع املربمجة خالل األسدس األول لسنة 2015 

مرتكزة عىل  مستوى قطاع السياحة والسكن والخدمات:

• 79% من املساحة املعبأة متمركزة عىل مستوى قطاع السكن:

من  و%48  السكن  لقطاع  مخصصة  االستثامر  من   %59  •

مناصب الشغل سيتم خلقها يف قطاع الصناعة: 
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تعبئة العقار لدعم مخطط املغرب األخرض

إنجاز مشاريع  العام والخاص من أجل  القطاع  برسم األسدس األول من سنة 2015، تم كراء 2.495 هكتارا يف إطار الرشاكة بني 

استثامرية مببلغ إجاميل يقدر بحوايل 601 مليون درهم والذي سيمكن من خلق  1.194 منصب شغل.

من خالل التوزيع الجهوي للمشاريع تتمركز 25% من املشاريع يف جهة مكناس– تافياللت )14 مرشوعا(، مبساحة 705 هـكتارا  )أي 

ما يعادل 28% من املجموع(.

مناصب الشغلاملبلغ االستثامرياملساحة )هـ آر س(عدد املشاريع الجهة

25763.119.970110 هـ 28 آر 21 س4الشاوية - ورديغة

11722.128.20884 هـ 90 آر 50 س6دكالة - عبدة

22329.622.162154 هت 70 آر 33 س4فاس - بوملان

335176.275.620136 هت 85 آر 66 س9الغرب-الرشاردة- بني احسن

123.000.00037 هت 17 آر 97 س1الدار البيضاء الكربى

16426.075.06021 هـ 30 آر 00 س1مراكش- تانسيفت- الحوز

705121.783.731254 آر 13آر 25 س14مكناس - تافاللت

28472.737.703203 هت 57 آر 67 س6الجهة الرشقية

6814.068.63014 هت 06 آر 00 س4الرباط- سال- زمور- زعري

147.547.50012ه 92آر 80س1سوس – ماسة – درعة

25338.114.000103 هـ 63 آلر 11 س4تادلة - أزيالل

4116.294.92651 هت 57 آر 14 س1طنجة - تطوان

1510.763.79015 هت 43 آر 00 س1تازة – الحسيمة - تاونات

194 2494601.513.3001 هـ 55آر 64 س56املجموع

املصدر: مديرية أمالك الدولة
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قـانـون مـالـية 2016

النفقات اجلبائية ل�صنة 2015: جهد متوا�صل يف اجتاه التقلي�س

لتقدير كلفة النفقات الجبائية خالل سنة 2015، تم جرد 399 تدبريا استثنائيا، و حذف، خالل هذه 
السنة، 13 تدبريا عىل إثر إلغائها أو يف إطار إعادة تعريف النظام املرجعي، مببلغ 4.887 مليون درهم، 
و إضافة 10 تدابري جديدة. أما عدد التدابري التي تم تقييمها ألول مرة فقد بلغ 9 تدابري مببلغ تقييم 

قدر ب 1.647 مليون درهم.

يقدر االنخفاض الذي عرفته النفقات الجبائية برسم سنة 2015 
أساسا عن  ناتج  بنسبة 6,7%، و ذلك  مقارنة مع سنة 2014، 
الرشكات  عىل  الرضيبة  من  بالتخفيض  املتعلق  التدبري  حذف 
بالنسبة للمقاوالت الصغرى و املتوسطة والتي تقوم بالرفع من 

رأساملها. وقد بلغت قيمة هذا التدبري 2.579 مليون درهم.

ويقدر مبلغ النفقات الجبائية التي وقع تقييمها سنة 2015 ب 
32.088 مليون درهم عوض 34.407 مليون درهم سنة 2014. 
املوارد  مجموع  من   %15,5 الجبائية  النفقات  حصة  ومتثل 
الرضيبية سنة 2015 مقابل 17,4% سنة 2014. أما حصتها يف 

الناتج الداخيل الخام فقد بلغت 3,2% سنة 2015 مقابل %3,7 
سنة 2014.

وهكذا انتقل عدد التدابري التي تم إحصاؤها من 402 تدبريا سنة 
2014 إىل 399 تدبريا سنة 2015، منها 300 تدبريا كانت موضوع 

تقييم سنتي  2014 و 2015. 

وتشكل حصة التدابري التي تم تقييمها يف مجموع التدابري التي 
 .2014 سنة   %74,6 مقابل   2015 سنة   %75,2 إحصاؤها  تم 
وتجدر اإلشارة إىل أن هذه النسبة كانت يف حدود 30,3% سنة 

.2005

تقييم النفقات الجبائية بالنسبة لكل رضيبة

نسبة التغيري 201220132014201515/14بيان

0,7-%402412402399عدد التدابري التي تم إحصاؤها 

0,0%284302300300عدد التدابري التي تم تقييمها

6,7-%088 40732 28434 23833 36املبلغ مباليني الدرهم

تقييم التدابري االستثنائية

الرضيبة
تقييم 2015تقييم 2014

نسبة التغيري 15/14
الحصةاملبلغالحصةاملبلغ

2,5-%45,6%632 43,614%006 15  الرضيبة عىل القيمة املضافة

30,5-%17,8%698 23,85%196 8الرضيبة عىل الرشكات

1,3%10,7%448 9,93%404 3الرضيبة عىل الدخل

7,5%18,4%909 165%499 5واجبات التسجيل و التنرب

3,5%4,2%360 3,81%313 1الرسوم الداخلية عىل االستهالك

5,3%3,2%041 2,91%988الرسوم الجمركية

6,7-%100%088 10032%407 34    املجموع

مباليني الدرهم

القيمة  عىل  بالرضيبة  املرتبطة  الجبائية  النفقات  مبلغ  انتقل 
املضافة، و التي متثل الحصة الكربى للنفقات الجبائية )%45,6  
سنة 2015 مقابل 43,6% سنة 2014(، من 15.006 مليون درهم 

سنة 2014 إىل 14.632 مليون درهم سنة 2015.    

املرتبطة  الجبائية  النفقات  املبلغ  هذا  من  استثنينا  ما  إذا  و 
بتخفيض األسعار، فإن مبلغ التقدير يرتفع إىل  12.650 مليون 

النفقات  مجموع  من   %86,5 مبعدل  أي   ،2015 سنة  درهم 
الجبائية املرتبطة بالرضيبة عىل القيمة املضافة.

و بالنسبة للرضيبة عىل الرشكات فقد بلغت النفقات الجبائية 
نسبة  مسجلة   ،2015 سنة  درهم  مليون   5.698 بها  املرتبطة 
انخفاض قدرها 30,5% مقارنة مع سنة 2014. وقد استفادت 

املقاوالت من غالبية هذه النفقات و ذلك بنسبة %91,5.
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املستفيدون
20142015

الحصةاملبلغالحصةالعددالحصةاملبلغالعدد

57.8%553 44,118%59,9176%599 17720املقاوالت

8%563 4,32%817%765 182من بينها : - املنعشون العقاريون

7,5%407 2.82%7,311%503 132              - املصدرون

27,8%921 26,18%27,5104%462 1069األرس

13.8%428 144%11,856%060 564املرافق العامة

0,6%15,8186%0,863%63287آخرون

100%088 10032%100399%407 40234    املجموع

مباليني الدرهم املستفيدون الرئيسيون

القطاعات

20142015

تدابري تم 

إحصاؤها

تدابري تم 

تقييمها
املبلغ

تدابري تم 

إحصاؤها
الحصة

تدابري تم 

تقييمها
الحصةاملبلغ

22.1%093 10,8357%42743 44377النشاطات العقارية

10.6%400 6.3213%42825 26193الفالحة، الصيد البحري

10.4%352 4,5143%11518 18143االحتياط االجتامعي

9%882 4.3102%69117 1792املرافق العامة

7.9%520 7.5232%04930 29245امتيازات مشرتكة لكافة القطاعات

7.6%436 3122%68212 13132الصناعات الغذائية

7,5%407 2.882%50311 1392التصدير

6.3%014 11.8362%36047 45331الوساطة املالية

4,8%534 13391%56052 52391الصحة و العمل االجتامعي

4,2%336 5,5151%30722 21151قطاع النقل

2,7%0.83870%449373الكهرباء و الغاز

2%6.820641%271960627املناطق

1,4%14459%444354صناعة السيارات والصناعات الكيميائية

0.5%14173%441674السياحة

0,5%14165%441804النرش، الطباعة

2.5%20,152805%815396080قطاعات أخرى

100%088 10030032%407399 40230034    املجموع

مباليني الدرهمالقطاعات الرئيسية

أما النفقات الجبائية املرتبطة بالرضيبة عىل الدخل، فقد بلغت  
3.448 مليون درهم، و همت عىل وجه الخصوص األرس بنسبة 

. %62,1

وقد بلغت النفقات الجبائية املرتبطة بواجبات التسجيل والتنرب، 
5.909 مليون درهم، أي بنسبة 18,4% من مجموع النفقات، 

وتهم باألساس النشاطات العقارية بنسبة %44,8.

خالل سنة 2015 استفادت املقاوالت بنسبة 44,1% من التدابري 
  %26,1 من  األرس  استفادت  فيام  إحصاؤها،  تم  التي  الجبائية 

منها، مسجلة انخفاضا قدره عىل التوايل 0,6% و1,9% باملقارنة 
مع سنة 2014.
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تعترب النشاطات العقارية األكرث استفادة 
 43 ب  االستثنائية وذلك  التدابري  من 
تدبريا، بلغ ما تم تقييمه منها 35 تدبريا 
 .2015 سنة  درهم  مليون   7.093 مببلغ 
ومتثل هذه النشاطات 22,1% من النفقات 

الجبائية التي تم تقييمها سنة 2015.

أما النفقات الجبائية املرتبطة باإلعفاء من 
برامج  لفائدة  والرسوم  الرضائب  جميع 
تنفيذها،التي  الجاري  االجتامعي  السكن 
النفقات  متثل حصتها 54,9% من مجموع 
بلغت  فقد  العقارية،  بالنشاطات  املرتبطة 
3.895 مليون درهم، منها 3.062 مليون درهم 
تتعلق بالرضيبة عىل القيمة املضافة و 504 
الرشكات  بالرضيبة عىل  تتعلق  مليون درهم 

درهم و 328 مليون درهم تتعلق برسوم التسجيل و  مليون 
تتعلق بالرضيبة عىل الدخل.

وبلغت التدابري اإلضافية املخولة للمقاوالت املصدرة ما مجموعه 
2.407 مليون درهم من النفقات الجبائية سنة 2015، همت 

88,9% منها الرضيبة عىل الرشكات.

أما قطاع النقل، فقد استفاد من 22 تدبريا استثنائيا، 15 من هذه 
التدابري تم تقييمها مببلغ 1.336 مليون درهم سنة 2015 منها:

النقل  لعمليات  بالنسبة  درهم  مليون   316  •
بسعر  املضافة  القيمة  عىل  للرضيبة  الخاضعة 

14%؛ 

الداخلية  للرسوم  بالنسبة  مليون درهم   725 •
عىل االستهالك.

يف حني بلغت النفقات الجبائية املخولة لقطاع 
أي   ،2015 سنة  درهم  مليون   870 الطاقة 
وتعود  النفقات.  مجموع  من   %2,7 بنسبة 
هذه النفقات إىل الرضيبة عىل القيمة املضافة 
الداخلية  الرسوم  إىل  و  مليون درهم(   236(

عىل اإلستهالك )634 مليون درهم(.

باألنظمة  املرتبطة  الجبائية  النفقات  أما 
الرضيبية التفضيلية التي تستفيد منها بعض 
املناطق، فقد بلغت 641 مليون درهم سنة 
2015، ويهم مبلغ النفقات املتعلقة مبنطقة طنجة 50 مليون 
درهم برسم الرضيبة عىل الرشكات و 54 مليون درهم برسم 

الرضيبة عىل الدخل.

واستفاد القطاع السياحي من النفقات الجبائية مببلغ 173 مليون 
ناتجة باألساس عن تطبيق  النفقات  درهم سنة 2015. وهذه 
جزء  يخص  فيام  الفندقية  للمنشآت  بالنسبة   %17,5 معدل 
األساس املفروضة عليه الرضيبة املطابق لرقم أعاملها الذي تم 

تحقيقه بعمالت أجنبية 47 مليون درهم.

املصدر: املديرية العامة للضرائب

تعترب النشاطات العقارية األكرث استفادة 
43

 تدبريا 
 .2015
 من النفقات 

أما النفقات الجبائية املرتبطة باإلعفاء من 
برامج  لفائدة  والرسوم  الرضائب  جميع 
تنفيذها،التي  الجاري  االجتامعي  السكن 
النفقات   من مجموع 
بلغت  فقد  العقارية،  بالنشاطات  املرتبطة 
 مليون درهم 
تتعلق بالرضيبة عىل القيمة املضافة و 504

الرشكات  بالرضيبة عىل  تتعلق  مليون درهم 

 •
بسعر  املضافة  القيمة  عىل  للرضيبة  الخاضعة 

%14

 •
عىل االستهالك.
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من  االجتامعي  النوع  ميزانية  تعترب 
عملية  آلية  اإلنسان،  حقوق  منظور 
لتدبري الشأن العمومي من أجل تحقيق 
املساواة واالحرتام الفعيل لحقوق اإلنسان. 
وترتكز منهجيتها عىل تقديم ما تم إنجازه 
تفعيل  إطار  اإلنسان يف  يف مجال حقوق 
السياسات العمومية. وتجمع بني مقاربتني: 
االجتامعي  النوع  ببعد  مرتبطة  األوىل 
املقاربة  وترتكز  اإلنسان.  بحقوق  والثانية 
والنجاعة  الفعالية  عن  البحث  عىل  األوىل 
نتائج  لتحقيق  العمومية  للسياسات  املثىل 
أكرث تنسيقا واستهدافا، بالنظر إىل الحاجيات 
الساكنة. كام تدعو  املتباينة ملختلف رشائح 
املقاربة الثانية إىل إعادة بلورة منطق وأهداف 

املخططات والسياسات العمومية يف اتجاه احرتام أكرب للحقوق 
والواجبات املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية.

وتظهر أهمية ميزانية النوع االجتامعي يف الخطاب املليك الذي 
املشاركني يف  إىل  السادس  امللك محمد  الجاللة  وجهه صاحب 
املنتدى العاملي الثاين لحقوق اإلنسان، املنعقد شهر نونرب 2014 

مبراكش: 

ملوضوع  مراكش  منتدى  باختيار  ننوه  الصدد،  هذا  »...ويف 
املساواة واملناصفة، كأحد املحاور الرئيسة املطروحة للنقاش. 
وإننا عىل يقني بأن النقاش وتبادل الرؤى فيام بينكم، خالل هذا 
امللتقى، سيشكل إسهاما نوعيا وهاما يف املسار التقييمي الجاري 
حاليا عىل الصعيد الدويل. إن املغرب يعترب هذه املسألة من 
املحاور الرئيسية لسياساته العمومية، السيام من خالل اعتامد 
ميزانيات تأخذ بعني االعتبار البعد الخاص بالنوع. وهي نفس 
املقاربة التي أقرتها األمم املتحدة كآلية رائدة. كام أننا نعرف أن 

أمامنا الكثري مام ينبغي القيام به...«.

وقد شكلت هذه الرسالة امللكية خارطة طريق واضحة وتوجيها 
مهام ملواكبة مختلف أوراش اإلصالح ببالدنا، سواء املشاريع التي 

هي يف طور اإلنجاز أو املشاريع املستقبلية.

الجزء  تخصيص  تم  التطورات،  هذه  ضوء  وعىل 
األول من تقرير امليزانية القامئة عىل النتائج من 
منظور النوع لسنة 2016 لرصد الجهود املبذولة 
والتنظيمية  والترشيعية  القانونية  الرتسانة  إلثراء 
واملؤسساتية، انسجاما مع التزامات املغرب تجاه 
حقوق  بحامية  املتعلقة  املتحدة  األمم  آليات 
بني  املساواة  مبدأ  منظور  من  خاصة  اإلنسان، 

الجنسني املتضمن يف دستور البالد. 

الضوء  النسخة  الثاين من هذه  الجزء  ويسلط 
عىل الوضعية الراهنة والتحديات التي يجب 
الربمجة  بتحسني  الكفيلة  مواجهتها والسبل 
للنساء  الفعيل  التمتع  لضامن  والتخطيط 
والرجال باألجيال الثالثة من الحقوق املدنية 

والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية.

وقد أعطت هذه النسخة من التقرير اهتامما خاصا مبسلسل 
تفعيل القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية الهادف للتكريس 
العميل ملتطلبات النجاعة واملساءلة وجعل السياسات العمومية 
أكرث اهتامما بقضايا القرب واإلدماج واإلنصاف واملساواة خاصة 

بني الجنسني.

املوؤ�ص�صاتي  و  الت�صريعي  االإطار  مالءمة  نحو 
الوطني مع االآليات الدولية حلقوق االإن�صان

متاشيا مع التزاماته الدولية فيام يتعلق باحرتام حقوق اإلنسان 
)اإلعالن العاملي لحقوق االنسان والعهد الدويل للحقوق املدنية 
واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  الدويل  والعهد  والسياسية 
املرأة  ضد  التمييز  أشكال  كل  عىل  القضاء  واتفاقية  والثقافية 
ومعاهدة حقوق  بيكني  عمل  وبرنامج  االختياري  وبروتوكولها 
إعاقة  وضعية  يف  األشخاص  لحقوق  الدولية  واإلتفاقية  الطفل 
وبروتوكولها االختياري...( وبناء كذلك عىل مقتضيات الدستور 
الجهود  من  املزيد  بذل  املغرب  يواصل   ،2011 لسنة  املغريب 
بهدف االنضامم والتصديق عىل باقي اآلليات الدولية لحقوق 

االنسان وكذا مالءمة ترشيعاته الوطنية مع هذه اآلليات. 

املبادرات وااللتزامات حول النوع االجتماعي والتنمية

انخرط املغرب يف جميع االلتزامات الدولية الهادفة لتعزيز الولوج املتساوي واملنصف للحقوق بني 
الجنسني. ويقدم التقرير حول امليزانية القامئة عىل النتائج من منظور النوع االجتامعي لسنة 2016 
مقاربة جديدة لتعميم املساواة بني الجنسني يف املشاركة والحقوق والفرص و جعل املرأة يف صلب 

سياسات التنمية.

من  االجتامعي  النوع  ميزانية  تعترب 
عملية  آلية  اإلنسان،  حقوق  منظور 
لتدبري الشأن العمومي من أجل تحقيق 
املساواة واالحرتام الفعيل لحقوق اإلنسان. 
وترتكز منهجيتها عىل تقديم ما تم إنجازه 
تفعيل  إطار  اإلنسان يف  يف مجال حقوق 
السياسات العمومية. وتجمع بني مقاربتني: 
االجتامعي  النوع  ببعد  مرتبطة  األوىل 
املقاربة  وترتكز  اإلنسان.  بحقوق  والثانية 
والنجاعة  الفعالية  عن  البحث  عىل  األوىل 
نتائج  لتحقيق  العمومية  للسياسات  املثىل 
أكرث تنسيقا واستهدافا، بالنظر إىل الحاجيات 
الساكنة. كام تدعو  املتباينة ملختلف رشائح 
املقاربة الثانية إىل إعادة بلورة منطق وأهداف 

الجزء  تخصيص  تم  التطورات،  هذه  ضوء  وعىل 
األول من تقرير امليزانية القامئة عىل النتائج من 

منظور النوع لسنة 
والتنظيمية  والترشيعية  القانونية  الرتسانة  إلثراء 

والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية.
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ويف هذا الصدد، متت املصادقة عىل مجموعة من قوانني سنة 
2015، كالقانون رقم 125/12 املتعلق باملوافقة عىل الربوتوكول 
االختياري امللحق باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 
بالربوتكول  املتعلق  املرأة، واملصادقة عىل قانون رقم 126/12 
والقانون  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدويل  للعهد  االختياري 

التنظيمي الجديد لقانون املالية.

عليها،  املصادقة  بغرض  قوانني  مشاريع  عدة  وضع  تم  كام 
املناصفة  هيئة  إحداث  بشأن   78-14 رقم  للقانون  كمرشوع 
إحداث  بشأن  القانون  ومرشوع  التمييز  أشكال  كل  ومكافحة 

املجلس االستشاري لألرسة والطفل...

بنصوص  الوطنية  القانونية  للرتسانة  املستمر  اإلثراء  رافق  وقد 
تهم تعزيز حامية حقوق املواطنات واملواطنني، مواصلة الجهود 
املبذولة من قبل الهيئات التي تم إحداثها أو تعزيز صالحياتها 
الفردية  والحريات  الحقوق  عىل  الحفاظ  لضامن  الدستور،  يف 
للمرجعيات  للمواطنني وعىل كرامتهم، وذلك وفقا  والجامعية 

الدولية.

ويف هذا الصدد، قامت املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان، يف 
إطار مهامها، بالعديد من األنشطة ما بني سنتي 2014 و2015، 
وذلك عرب مواكبة القطاعات الوزارية يف متلك اآلليات الدولية 
لحقوق اإلنسان وتنسيق عالقات املغرب مع آليات األمم املتحدة 

لحقوق اإلنسان.

ويتعلق األمر عىل الخصوص بـإعداد وتقديم مجموعة تقارير 
)التقرير الوطني املرحيل بشأن تنفيذ توصيات االستعراض الدوري 
الشامل خالل سنة 2014، التقرير النهايئ الخاص بتنفيذ االتفاقية 
الدوري  التقرير  إعاقة،  وضعية  يف  األشخاص  لحقوق  الدولية 
االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  تنفيذ  بشأن  الرابع 
تنفيذ  بشأن  السادس  الدوري  والتقرير  والثقافية  واالجتامعية 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية(.

الوزارية يف  القطاعات  املندوبية يف دعم قدرات  كام ساهمت 
العمومية  السياسات  يف  اإلنسان  حقوق  مقاربة  إدماج  مجال 
من خالل تنظيم دورات تكوينية حول اآلليات الدولية لحقوق 
احرتام  يخص  فيام  للمغرب  الدولية  االلتزامات  وكذا  اإلنسان 
حقوق املرأة، وذلك بالتنسيق مع الوكاالت املتخصصة والفاعلني 

الجهويني .

وباملوازاة مع ذلك، يرشف املجلس الوطني لحقوق اإلنسان عىل 
عىل  والتفاعل  الحقوق  دولة  ترسيخ  إىل  تهدف  مشاريع  عدة 
الثانية  الدورة  تنظيم أشغال  الدويل، حيث ساهم يف  املستوى 
للمنتدى العاملي لحقوق االنسان مبراكش من 27 إىل 30 نونرب 
2014 مبشاركة حوايل 7.000 شخص من 95 بلدا. وقد اهتم هذا 
مبناقشة  امللك،  لجاللة  السامية  الرعاية  تحت  املنظم  املنتدى 

قضايا مهمة تخص أساسا حقوق النساء واألطفال واألشخاص يف 
وضعية إعاقة واملهاجرين.

القطاعات  مختلف  طرف  من  املبذولة  للمجهودات  وبالنسبة 
املدنية،  بحقوقهم  والرجال  النساء  متتع  ضامن  ألجل  الوزارية 
السياسية، االقتصادية واالجتامعية وكذا الثقافية و البيئية، تجدر 
اإلشارة إىل أنه تم تحقيق إنجازات ملموسة يف هذا الصدد، غري 

أنه ال تزال هناك تحديات يجب تجاوزها.

املدنية  للحقوق  واملن�صف  املت�صاوي  الولوج 
وال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية 

والبيئية: اأهم املنجزات وفر�س التقدم

الحقوق املدنية والسياسية

فيام يخص الولوج املنصف للحقوق املدنية والسياسية، ومن أجل 
ترسيخ قاعدة وطنية مشرتكة ومنسقة ألجرأة تعزيز املساواة بني 
الجنسني، تم تفعيل الخطة الحكومية للمساواة يف أفق املناصفة 
منذ 06 يونيو 2013 والتي تهدف إىل بلوغ 26 هدفا من خالل 
132 إجراء، وتجمع بني 32 قطاعا وزاريا. وتنحو هذه اإلجراءات 
نحو إدماج املساواة بني الجنسني يف السياسات العمومية وبرامج 
انخرطت وزارة  العدالة االجتامعية. وقد  تفعيل  التنمية ألجل 
لهذه  كمنسقة  االجتامعية،  والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن 
الخطة، إضافة إىل القطاعات الوزارية املعنية، يف مشاريع مهمة 

تتعلق بحامية وتعزيز حقوق املرأة.

و2015  سنتي 2014  املتخذة خالل  اإلجراءات  وهكذا، همت 
املساواة،  ثقافة  ونرش  املؤسسايت  الرتابط  الخصوص،  وجه  عىل 
حيث تم إحداث جائزة التفوق »متيز« للمرأة املغربية بهدف 
تشجيع اإلسهامات املتميزة واملبتكرة للنساء املغربيات يف مجال 
تساهم  السياق،  نفس  ويف  واملساواة.  العدالة  مبادئ  تكريس 
تعزيز  يف  فعالة  مساهمة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة 
ثقافة املساواة بني الجنسني من خالل برامج مختلفة، منها ما هو 

متعلق بتكوين املرشدات وتحديث نظام التكوين.

كام واصلت وزارة االتصال جهودها الهادفة لتعزيز صورة املرأة 
يف املجال السمعي البرصي، من خالل الحرص عىل أن تتضمن 
دفاتر التحمالت للقطب العمومي إجراءات تحسن من صورة 
املرأة يف وسائل اإلعالم. وقد تكللت هذه الجهود بتبني مجلس 
رقم 96-14  قانون  يوليوز 2015، ملرشوع  يف  باإلجامع  النواب 
السمعي  باالتصال  املتعلق   77-03 للقانون  واملكمل  املعدل 
البرصي. ويتضمن هذا املرشوع أحكاما ألي إشهار ينتهك حقوق 
املرأة أو يحمل رسالة من شأنها نرش صور منطية سلبية. كام 
تم أيضا تنصيب أعضاء املرصد الوطني لتحسني صورة املرأة يف 

وسائل اإلعالم.
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بالنسبة ملكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد املرأة، صادق 
املجلس الوزاري عىل مرشوع القانون رقم 14-79 املتعلق بإنشاء 
هيئة املناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز٠كام شهدت سنة 

2015 تفعيل وتعيني أعضاء املرصد الوطني للعنف ضد املرأة. 

باإلضافة إىل ذلك، تم وضع نظام معلومايت متكامل حول العنف 
ضد املرأة من خالل التوقيع، يف أكتوبر سنة 2014، عىل بروتوكول 
املرأة بني وزارة  العنف ضد  تبادل املعطيات اإللكرتونية حول 
)وزارة  ورشكائها  االجتامعية  والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن 
العدل والحريات، ووزارة الصحة واإلدارة العامة لألمن الوطني 

والدرك املليك(.

واصلت  العنف،  ضحايا  واألطفال  بالنساء  التكفل  حيث  ومن 
وزارة العدل والحريات مجهوداتها يف هذا املجال. فعىل املستوى 
التكفل  لتوفري  املحاكم  إىل  إرسال خطابات دورية  تم  الجنايئ، 
عىل  باإلرشاف  الوزارة  قامت  وقد  الهشة.  الفئة  لهذه  الالزم 
مراجعة القانون 41-10 املتعلق بصندوق دعم األرسة، من خالل 
وضع حلول فعالة إلشكالية التأخري املسجل عىل مستوى تنفيذ 
التعديالت  همت  وقد  النفقة.  تنظم  التي  القانونية  األحكام 
الرئيسية املحاور املتعلقة بتوسيع دائرة املستفيدين، وتبسيط 
املالية.  املخصصات  هذه  عىل  بالحصول  املتعلقة  اإلجراءات 
وتجدر اإلشارة إىل أن عدد املستفيدين من صندوق دعم األرسة 
خالل سنة 2015 بلغ حوايل 1.468 امرأة )أي ما يعادل 14,403 
اإلجاميل  العدد  ليصل   ،)2015 يونيو   6 بتاريخ  درهم  مليون 
ما  أي  إىل 6.369 مطلقة،  الصندوق  تفعيل  منذ  للمستفيدين 

يعادل 57,3 مليون درهم من النفقات املرتاكمة.

وبالنسبة إىل مأسسة دمج بعد النوع االجتامعي يف التخطيط 
والربمجة للقطاعات الوزارية، شكلت مصادقة املجلس الدستوري 
خالل ماي 2015 عىل القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية، 
للجهود  رئيسية  نتيجة  املجلس،  هذا  مالحظات  مراعاة  بعد 
املبذولة ولاللتزام بتعميم تنفيذ وتبني ميزانية النوع االجتامعي 
جديد  تنظيمي  لقانون  اعتامده  خالل  من  وهكذا،  باملغرب. 
بعد  مراعاة  مأسسة  عىل  رصيح  بشكل  يقوم  املالية،  لقانون 
النوع االجتامعي يف عمليات الربمجة والتتبع والتقييم للقطاعات 
الوزارية واملؤسسات العمومية، كسب املغرب اعرتافا بكونه بلدا 

رائدا عىل صعيد تطبيق ميزانية النوع االجتامعي.

ويف هذا الصدد، ينص القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية عىل 
أن كل قطاع وزاري أو مؤسسة عمومية مطالب باعتامد مقاربة 
النوع االجتامعي ابتداء من مرحلة وضع اإلسرتاتيجية، مع مراعاة 
نتائج التشخيص الذي يعكس التفاوتات من منظور النوع  بالنسبة 

محددة  أهداف  برنامج  كل  يشمل  أن  يجب  كام  قطاع.  لكل 
ومؤرشات مرقمة ألجل معاينة النتائج مع اعتامد مقاربة النوع٠

وحتى يتسنى للقطاعات الوزارية أن تكون عند موعد مقتضيات 
إطار  ويف  املالية،  لقانون  الجديد  التنظيمي  القانون  إصالح 
الثالثة  الدفعة  تحديد  تم  القانون،  لهذا  التدريجي  التفعيل 
املالية سنة 2016.  لقانون  الجديد  القانون  لتطبيق مقتضيات 
وتهم هذه الدفعة سبعة قطاعات وزارية جديدة، ويتعلق األمر 
بالوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة 
واملاء  واملعادن  الطاقة  وزارة  لدى  املنتدبة  والوزارة  والحكامة، 
والبيئة املكلفة باملاء، و وزارة السكنى و سياسة املدينة، و وزارة 
وزارة  و  والتضامني،  االجتامعي  واالقتصاد  التقليدية  الصناعة 
التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر، ووزارة التضامن 

واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية وقطاع الصيد البحري.

ويف هذا الصدد، رشعت وزارة االقتصاد واملالية من خالل مركز 
التميز مليزانية النوع االجتامعي يف عدة إجراءات لتعزيز تبني 
الفاعلني الوطنيني )خاصة  النوع االجتامعي من طرف  ميزانية 
القانون  مقتضيات  تنفيذ  يف  املنخرطة  الوزارية  القطاعات 
والخربة  املعارف  وتبادل  املالية(،  لقانون  الجديد  التنظيمي 

وتطوير البحث يف مجال متويل املساواة بني الجنسني. 

ويف إطار الجهود املبذولة لتحسني متثيل املرأة يف مواقع صنع 
بني  املساواة  أجل  من  الوزارية  التشاور  شبكة  تواصل  القرار، 
الجنسني يف الوظيفة العمومية تنفيذ اإلجراءات املدرجة يف خطة 
عملها. وهكذا، واكبت الشبكة خالل سنة 2015 إنجاز الدراسة 
املتعلقة بوضع اسرتاتيجية مأسسة مبدأ املساواة بني الجنسني يف 

الوظيفة العمومية.

وبرغم الجهود املبذولة لتعزيز مكانة املرأة يف الوظيفة العمومية، 
يبقى متثيل املرأة يف املناصب العليا للمسؤولية ضعيفا مقارنة 
بالرجال، حيث مل يتجاوز هذا املعدل 16,4% خالل سنة 2014.

وبهدف دعم مشاركة النساء يف تدبري الشأن املحيل، تم اتخاذ 
األمر  ويتعلق  واملؤسساتية.  القانونية  التدابري  من  العديد 
بالقانون التنظيمي رقم 28-11 املتعلق مبجلس املستشارين1، 
للقانون  واملتمم  املعدل   15-34 رقم  التنظيمي  القانون  وكذا 

التنظيمي2  11-59.

من   %21,94 النساء  ترشيحات  مثلت  الجهود،  هذه  وبفضل 
مجموع الرتشيحات يف االنتخابات الجامعية و38,64% بالنسبة 

لالنتخابات الجهوية، بتاريخ 4 شتنرب 2015.

1 والذي يقيض بأن يكون الرتشح لالنتخابات بالتناوب بني الرجال والنساء.

2 املتعلق بانتخاب أعضاء الجامعات الرتابية الذي ينص عىل مسطرة جديدة للرتشح وذلك عرب اعتامد الئحة واحدة مكونة من قسمني، األول مفتوح لكال الجنسني 
عىل قدم املساواة والثاين مخصص للنساء



مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / عدد خاص - فرباير ��2016

تـقــاريـــر

قـانـون مـالـية 2016

الحقوق االجتامعية

من أجل ضامن الولوج املتكافئ للمواطنات واملواطنني للحقوق 
االجتامعية كالتعليم والصحة والسكن والبنيات التحتية األساسية 
)املاء، الكهرباء، الطرق والطرق السيارة، الربط بشبكة التطهري...( 
تم اطالق عدة مشاريع. وقد تم تحقيق إنجازات ملموسة يف 

هذا الصدد، غري أنه ال تزال هناك تحديات يجب تجاوزها.

عىل مستوى التعليم، ترجمت املجهودات املبذولة لصالح تحسني 
ولوج الفتيات للتعليم بارتفاع ملموس ملؤرش التكافؤ بني الجنسني 
 2001-2000 خالل   0,84 من  انتقل  حيث  االبتدايئ،  بالتعليم 
فتاة ممدرسة مقابل 100 فتى ممدرس( خالل  إىل 0,90 )90 
2014-2015، أي بزيادة 6 نقط مئوية. وانتقل هذا املؤرش بالعامل 
القروي من 0,76 إىل 0,89 )89 فتاة ممدرسة مقابل 100 فتى 
ممدرس(، أي بزيادة 13 نقطة مئوية. وخالل نفس الفرتة، ارتفع 
مؤرش التكافؤ بني الجنسني بالتعليم الثانوي اإلعدادي العمومي 
من 0,75 ليصل إىل 0,81، أي بزيادة 6 نقط مئوية. وباملناطق 
بذلك  إىل 0,64، مسجال  املؤرش من 0,42  انتقل هذا  القروية، 
ارتفاعا مهام بحوايل 22 نقطة مئوية. ومن جهته، انتقل مؤرش 
التأهييل العمومي عىل  الثانوي  بالتعليم  التكافؤ بني الجنسني 
إىل 0,92 خالل  الوطني من 0,85 خالل 2001-2000  الصعيد 
2014-2015، أي بارتفاع حوايل 7 نقط مئوية. وبالوسط القروي 
انتقل هذا املؤرش من 0,48 إىل 0,68، مسجال ارتفاعا بحوايل 20 

نقطة مئوية ما بني 2000-2001 و2015-2014.

يف  املدريس  الهدر  نسبة  تبقى  املبذولة،  الجهود  من  وبالرغم 
التعليم اإلبتدايئ مرتفعة لدى الفتيات حيث بلغت 4% خالل 
املدريس  الهدر  نسبة  وارتفعت   .2015-2014 الدرايس  املوسم 
بالتعليم الثانوي اإلعدادي، منتقلة من 7,6% بالنسبة للفتيات 

خالل 2012-2013 إىل 10,4% خالل 2015-2014.

أما بالنسبة للحق يف التعلم، فقد تبنى املغرب، منذ سنة 2014، 
خارطة طريق ملحو األمية خالل الفرتة ما بني 2014 و 2020. 
ووفقا لهذه االسرتاتيجية، تم وضع برامج متنوعة حسب خصائص 
االسرتاتيجي،  التقدم  الرغم من هذا  املستهدفة. وعىل  الفئات 
تظل النساء أكرث عرضة لألمية، مبعدل بلغ 41,9% خالل سنة 

2014 مقابل 22,1% بالنسبة للرجال.

وفيام يتعلق بالتعليم العايل، تم تحقيق التكافؤ بني الجنسني، حيث 
بلغت متثيلية الطالبات يف مجموع عدد الطلبة حوايل %48,4. 

وتتجاوز هذه النسبة 50% يف بعض شعب التعليم العايل.

كبري  تقدم  إحراز  تم  الصحية،  للخدمات  الولوج  يخص  وفيام 
يف مجال الصحة اإلنجابية، وصحة األم والطفل. وهكذا، عرف 
ليبلغ   1980 منذ  متواصال  انخفاضا  للخصوبة  املركب  املؤرش 
2,21 طفل لكل امرأة خالل سنة 2014 )2,01 بالوسط الحرضي 
األمهات  وفيات  معدل  عرف  كام  القروي(.  بالوسط   2,55 و 
انخفاضا ملحوظا خالل السنوات األخرية )تراجع بنسبة %50,7 
ليبلغ 112 حالة وفاة لكل 100.000  مقارنة مع سنة 2004(، 
والدة حية خالل 2009-2010. وال تزال هناك فوارق مهمة بني 
األمهات  تم تسجيل معدل وفيات  الحرضي والقروي)  الوسط 
يبلغ 148 لكل 100.000 والدة حية يف املجال القروي مقابل 73 
بالوسط الحرضي(. كام واصلت وفيات الرضع واألطفال منحاها 
الرتاجعي لتبلغ عىل التوايل 28,8 و 30,5 وفاة لكل 1000 والدة 
حية سنة 2011، أي بانخفاض بنسبة 28% و 35% مقارنة مع 

سنة 2004.

عالوة عىل ذلك، ويف سياق توسيع عدد املستفيدين من التأمني 
اإلجباري عن املرض، تم اعتامد القانون 116-12 املتعلق بالتأمني 
اإلجباري عن املرض للطالب من طرف مجلس النواب بتاريخ 22 
يوليوز 2015. وقد بلغ عدد املستفيدين من التأمني اإلجباري عن 
املرض 8 ماليني شخصا خالل سنة 2013، منها 5,1 مليون بالقطاع 
الخاص و 2,9 مليون بالقطاع العام. أما بالنسبة لنظام املساعدة 
الطبية لفائدة املعوزين، فقد مكنت مواصلة جهود تعميمه من 
بلوغ ما يقارب 8,78 مليون مستفيدا عند يوليوز 2015 وهو أكرث 

من الرقم املستهدف مبدئيا.

ومن حيث الحصول عىل سكن الئق، تواصلت الجهود املبذولة 
االجتامعية  الفئات  جميع  متناول  ويف  مالئم  عرض  لضامن 
عجز  وتقليص  املواطنني  عيش  ظروف  وتحسني  واالقتصادية، 
السكن. وهكذا، انتقلت نسبة األرس التي تقطن ببيوت مغربية 
عرصية من 62,5% سنة 2004 إىل 65,9% سنة 2014. ويف إطار 
برنامج »مدن بدون صفيح«، بلغت نسبة املستفيدين من ملكية 
السكن 92,5%. وهذا املعدل بلغ 91,3% لدى األرس التي يرعاها 
رجل و93,2% لدى األرس التي ترعاها امرأة. وتجدر اإلشارة أن 
80,9% من السجالت العقارية )أرض أو شقة( تبقى يف ملكية 
تشمل  فقط  و%2,2  النساء  ملكية  يف   %16,3 مقابل  الرجال 

أسامء كال الرشيكني )الرجل واملرأة(.

ومن حيث الحصول عىل املاء الصالح للرشب، مكنت الجهود 
املبذولة لتعبئة املوارد املائية من ارتفاع نسبة األرس املستفيدة 
من الربط بشبكة املاء الصالح للرشب، منتقلة من 57,5% سنة 
برنامج  مكن  ذلك،  عن  فضال   .2014 سنة3   %72,9 إىل   2004

3 املصدر : النتائج األولية لإلحصاء العام للسكان 2014 )املندوبية السامية للتخطيط(
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توفري املاء الصالح للرشب لفائدة سكان القرى، من ارتفاع معدل 
الولوج إىل مياه الرشب يف املناطق القروية إىل 94,5% مع نهاية 
سنة 2014 مقابل 14% فقط سنة 1994، ومن املتوقع أن يبلغ 

حوايل 95% متم سنة 2015.

القروي، فقد مكن  العامل  بالنسبة للربنامج الشمويل لكهربة  و 
من تزويد 38.893 قرية بالشبكة الكهربائية،  متم شهر يوليوز 
2015 )ما يعادل 2.079.722 منزل(، استفاد منه نحو12,4 مليون 

نسمة، ورفع معدل الكهربة القروية إىل %99,09.

كام أحرز تقدم كبري يف إطار الربنامج الوطني للطرق القروية، 
سنة 2015.  أواخر  يف  الثانية  مرحلته  تختتم  أن  يتوقع  والذي 
ويبلغ طول الطرق القروية التي أنجزت يف إطار هذا الربنامج 
14.756 كلم مع نهاية يونيو 2015. و بلغت نسبة ولوج الساكنة 
القروية للشبكة الطرقية ما يقرب من 80% نهاية يونيو 2015 

مقابل 54% سنة 2005.

تحسني  إىل  تهدف  التي  التنمية  مشاريع  تنفيد  حيث  من  و 
مكنت  االجتامعي،  النوع  مراعات  مع  الساكنة  عيش  ظروف 
أكرث من 38.341  تنفيذ  البرشية من  للتنمية  الوطنية  املبادرة 
مرشوعا و 8.294 نشاطا تنمويا باستثامر بلغ أكرث من 29 مليار 
درهم، استفاد منها حوايل 9,7 مليون شخص، من بينهم أكرث من 

4,1 مليون امرأة.

الحقوق االقتصادية

وقد تطلب تعزيز الولوج العادل للنساء والرجال إىل حقوقهم 
العمومية،  السلطات  قبل  من  تدابري  عدة  اعتامد  االقتصادية، 
تهيئة  أجل  من  الخاص،  والقطاع  املدين  املجتمع  مع  برشاكة 
الظروف الالزمة لتوفري البيئة املالمئة لعمل النساء وولوجهن عامل 

املقاولة.

الشغل  لدعم  املعتمدة  الرئيسية  الربامج  إنجاز  يشري  وهكذا، 
إىل أن برنامج »إدماج« قد مكن من دمج 63.143 شخص يف 
سوق الشغل سنة 2014، متثل النساء منها 53%. وخالل األشهر 
الخمسة األوىل من سنة 2015، بلغ مجموع املدمجني يف سوق 

الشغل 30.740 شخص منها 46% من النساء.

وعىل مستوى برنامج »تأهيل«، تم تسجيل ما يقرب من 18.400 
باحث عن العمل سنة 2014، منهم 30% من النساء، كام تم 
تسجيل 5.591 باحث عن العمل خالل األشهر الخمسة األوىل 

من سنة 2015، منهم 47% من النساء.

مصاحبة  متت  »مقاولتي«،  الذايت  التشغيل  برنامج  إطار  ويف 
1.408 مرشحا سنة 2014 منهم 22% من النساء. وخالل األشهر 
الخمسة األوىل من سنة 2015، متت مصاحبة 754 مرشح منهم 

21% من النساء.

و بلغ عدد املستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل خالل 
األشهر الستة األوىل من سنة 2015 حوايل 2.289، ومتثل النساء 

37% من مجموع املستفيدين.

التشغيل،  دعم  برامج  مستوى  عىل  املشجعة  النتائج  ورغم 
أن  والنساء  الرجال  بني  الشغل  يف  التكافؤ  نسبة  تطور  يظهر 
الرجال يفوقون النساء بثالث مرات عىل مستوى الحصول عل 
مناصب الشغل. ويظهر املعدل الوطني للنشاط تفاوتا واضحا 
بني الجنسني )72,4% لدى الرجال و25,2% لدى النساء خالل 
سنة 2014( مام يعكس ضعف مشاركة املرأة يف سوق الشغل. 
وتالحظ نفس النتيجة عىل مستوى معدل البطالة، الذي سجل 
الرجال  لدى   %9,7(  2014 سنة   %9,9 الوطني  املستوى  عىل 
و10,4% لدى النساء(. ويف هذا السياق، تم اتخاذ عدة إجراءات 
يف مجال تعزيز املساواة يف الولوج املتكافئ للعمل وفرص الشغل 

والحامية االجتامعية.

ومن حيث الحصول عىل عمل الئق، ويف إطار مهمة املراقبة، 
القانونية  لألحكام  الفعال  التنفيذ  عىل  الشغل  مفتشو  يسهر 
 ،2014 سنة  فخالل  العمل.  أماكن  يف  املرأة  بحقوق  املتعلقة 
اإلنتاج  وحدات  إىل  زيارة4   12.833 الشغل  مفتشو  أجرى 
ذلك،  إىل  باإلضافة  الشغل.  ملدونة  االمتثال  لضامن  املختلفة 
أطلقت وزارة الشغل والشؤون االجتامعية، برشاكة مع منظمة 
العمل الدولية مرشوع »عمل الشباب« مربمج عىل مدى خمس 
سنوات )2012-2016( يف ثالثة مناطق ريادية5 من أجل الرفع 

من شغل الشابات والشبان يف املغرب.

وركزت اإلجراءات املتخذة لتعزيز ولوج املرأة إىل عوامل اإلنتاج 
وتقوية  والتأطري  والتكوين  التقني  الدعم  عىل  أيضا  والشغل 
املغرب  من خالل مخطط  القروية،  للمرأة  اإلنتاجية  القدرات 
األخرض. وهكذا، مكنت اإلجراءات املتخذة يف إطار هذه الخطة، 
إطار  ما بني سنتي 2011 و 2015، من إطالق 47 مرشوع يف 
يف  شخص   7.806 منها  استفاد   »Pilier II« الثانية  الدعامة 
مختلف مناطق اململكة، وشكلت النساء نسبة 47% من إجاميل 
املستفيدين. كام تم تقديم الدعم إىل 1.779 تعاونية نسائية تم 
إنشاؤها يف إطار مخطط املغرب األخرض والتي تشمل 32.126 

عضوا.

4 خالل هذه الزيارات، تم احصاء 297.886 امرأة، منهن 652 بني سن 15 و18 و 7.511 امرأة يف منصب مسؤولية و 620 امرأة مندوبة األجراء و 111 امرأة متثل النقابات.

5 يعلق األمر بجهة سوس-ماسة-درعة والجهة الرشقية ومحور الدار البيضاء-القنيطرة.
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و قد اعتمدت أيضا عدة إجراءات لفائدة املرأة القروية يف إطار 
مبا  املنظامت  العديد من  مع  األخرض برشاكة  املغرب  مخطط 
يف ذلك برنامج »مؤسسة تحدي األلفية«و املفوضية األوروبية 

للتكوين والفالحة.

الصيد  مركزية يف سياسة  مكانة  الجنسني  بني  املساواة  وتحتل 
البحري، حيث قامت وزارة الفالحة والصيد البحري بتعاون مع 
وكالة الرشاكة من أجل التقدم ويف إطار برنامج »مؤسسة تحدي 
األلفية« املغرب،  باإلرشاف عىل مرشوعني لبناء وتجهيز وحدتني 
لتقييم املنتجات البحرية. ويف إطار برامج تطوير قطاع الصيد 
وكالة  مع  للرشاكة  اتفاقية  الوزارة  وقعت  التقليدي،  البحري 
التنمية االجتامعية من أجل تعزيز األنشطة املدرة للدخل من 
والنساء(  )الرجال  الصيادين  أجل تحسني ظروف عيش وعمل 

وأرسهم.

وإدراكا منها لدور املقاوالت النسوية كركيزة أساسية ورضورية 
السلطات  وضعت  للمرأة،  االقتصادي  االستقالل  لتحقيق 
العمومية برشاكة مع القطاع الخاص واملجتمع املدين مجموعة 
بتفعيل  الخصوص  وجه  عىل  تتعلق  الخاصة  اإلجراءات  من 
صندوق الضامن »إليك« التابع للصندوق املركزي للضامن الذي 
مكن، منذ دخوله حيز التنفيذ يف مارس 2013 وإىل غاية شتنرب 
2015، من تعبئة 81,5 مليون درهم من القروض لتمويل إنشاء 
236 مقاولة جديدة أنشأت من طرف امرأة واحدة أو أكرث والتي 

ساهمت يف خلق ما يقرب من 762 منصب شغل مبارش.

وتعترب املقاوالت النسوية أيضا مكونا اسرتاتيجيا أفقيا لالسرتاتيجية 
الوطنية لتنمية االقتصاد االجتامعي والتضامني )2020-2010(. 
عملهن  ظروف  وتحسني  للحرفيات  الدعم  ولتقديم  وهكذا، 
وعيشهن، فضال عن الجوانب املرتبطة بجودة العمل، تم خلق 
64 »دار الصانعة« يف العامل القروي نهاية سنة 2014، تتشكل 

والتطريز  القروي  السجاد  مهن  يف  عاملة  امرأة   3.650 من 
والخياطة. باإلضافة إىل ذلك، تم إنشاء 839 تعاونية نسوية يف 
قطاع الصناعة التقليدية مع نهاية سنة 2014 )41,5% من العدد 

اإلجاميل للتعاونيات(.

وبالنسبة لولوج النساء للتعاونيات، تجدر اإلشارة إىل العدد املتزايد 
من النساء اللوايت  ينخرطن يف التعاونيات  للتمكن من الولوج 
ألنشطة مدرة للدخل. فقد عرف عدد التعاونيات النسوية قفزة 
نوعية خالل السنوات األخرية، حيث انتقل من 738 تعاونية سنة 
2008 إىل 2.021 تعاونية سنة 2014، أي ما يعادل 14,6% من 
التعاونيات، تضم 34.877 منخرطة. وتنشط خصوصا  مجموع 
 12.582( التقليدية  والصناعة  منخرطة(   12.662( الفالحة  يف 

منخرطة( وتثمني شجر األركان )6.860 منخرطة(.

وتشري التحليالت التي أجريت يف إطار هذه النسخة من التقرير 
حول امليزانية القامئة عىل النتائج من منظور النوع، بتطابق مع 
مبادئ تحليل النوع االجتامعي للسياسات العمومية من منظور 
حقوق اإلنسان، أن بالدنا انخرطت يف طريق التقدم والتأسيس 
التدريجي ملعامل متقدمة قادرة عىل تعزيز رفاهية النساء والرجال 
عىل قدم املساواة دون متييز يف الحقوق. فاإلنجازات الترشيعية 
املساواة  تعزيز  صعيد  عىل  املحققة  واملؤسساتية  والقانونية 
الفعالة، كالقانون  اآلليات  اعتامد  باستمرار من خالل  تتحسن 
التنظيمي الجديد لقانون املالية، التي تسمح بربمجة وتخطيط 
إدماج البعد االجتامعي. ومع ذلك، فإن التطبيق الناجح واملوسع 
للقانون التنظيمي الجديد لقانون املالية، وخاصة الجانب املتعلق 
بإدماج النوع االجتامعي يف مؤرشات أداء الوزارات واملؤسسات 
العمومية، الزال يواجه بعض املشاكل املرتبطة بتوفر وانتظام 
املعطيات الخاصة بالنوع االجتامعي. ويف هذا الصدد، أصبح من 

الرضوري وضع أنظمة معلومات خاصة بالنوع االجتامعي.

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية



��مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / عدد خاص - فرباير 2016

قـانـون مـالـية 2016

تـقــاريـــر

ا‚ازات مرافق الدولة امل�صرية ب�صورة م�صتقلة 

خالل سنة 2014، سجلت مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة )SEGMA( والبالغ عددها 205 

مرفقا، نسبة إنجاز للموارد يف حدود 91,6% ونسبة تنفيذ للنفقات بلغت حوايل %47,4. 

مرافق  حول  السنوي  التقرير  يندرج 
الدولة املسرية بصورة مستقلة، املرافق 
تفعيل  إطار  يف   ،2016 مالية  لقانون 
املقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي 
عقلنة  إىل  والهادفة  املالية،  لقانون 
إحداث واستعامل مرافق الدولة املسرية 
بصورة مستقلة، وذلك من خالل مجموعة 
التي  املرافق  : حذف  أهمها  التدابري  من 
ال متثل مواردها الذاتية، ابتداء من السنة 
املالية الثالثة املوالية إلحداثها، نسبة %30 
بها  املأذون  املوارد  إجاميل  من  األقل  عىل 
املذكورة، وعدم  للسنة  املالية  قانون  برسم 
السامح بإدراج نفقات املوظفني يف ميزانياتها 
وكذا منع دفع مبالغ من ميزانية هذه املرافق 
أي  أو  للخزينة  أي حساب خصويص  لفائدة 

مرفق آخر من مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة.

من  سنوات  ثالث  مرور  وبعد   ،2019 يناير  من  ابتداء  هكذا، 
دخول مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية حيز 
التنفيذ، سوف تتم مراجعة مدى احرتام رشوط أهلية املرافق 

الجديدة املحدثة خالل سنة 2016. 

ويهدف هذا التقرير إىل تسليط الضوء عىل أنشطة مرافق الدولة 
أو عىل  اإلنجازات  املسرية بصورة مستقلة، سواء عىل مستوى 
مستوى التوقعات واآلفاق، وكذا إبراز أدائها فيام يتعلق بتحصيل 

املوارد الذاتية وجودة الخدمات املقدمة للمواطنني. 

التقرير للمقارنة  الجزء األول من هذا  هذا، وقد تم تخصيص 
بني اإلنجازات املالية ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم 
سنتي 2013 و2014، خاصة فيام يتعلق بتحصيل املوارد الذاتية 
ووترية تنفيذ النفقات، مع الرتكيز عىل مساهمتها حسب مجاالت 

التدخل.

وينبغي التذكري يف هذا الصدد بأن عدد هذه املرافق قد بلغ 205 
مرفقا سنة 2015 بعد إحداث مرفق جديد يسمى »املؤسسة 

إرشاف  تحت  العتاد«،  وتخزين  لتدبري  املركزية 
إدارة الدفاع الوطني. وتتوزع هذه املرافق عىل 8 
مجاالت، حسب الوظائف الكربى للدولة وهي 
التعليم  ومجال  مرفقاً(   90( الصحة  مجال   :
مرفقاً(   55( األطر  وتكوين  املهني  والتكوين 
ومجال النقل واملاء والبنيات التحتية االقتصادية 
األخرى )16 مرفقاً( ومجال أنشطة اقتصادية 
أخرى )19 مرفقاً( ومجال السلطات العمومية 
 7( الرتفيهية  األنشطة  ومجال  مرافق(   9(
مرافق( ومجال أنشطة اجتامعية أخرى )5 
مرافق(، ثم مجال الفالحة والغابات والصيد 

البحري )4 مرافق(. 

هكذا، يوضح توزيع مرافق الدولة املسرية 
تدخلها  مجاالت  حسب  مستقلة  بصورة 
من  متثل %73  والتي  االجتامعي  الطابع  ذات  املرافق  هيمنة 
مجموع املرافق أي ما يعادل 150 مرفقا، خاصة تلك العاملة يف 

مجال الصحة )90 مرفقا( ومجال التكوين )55 مرفقا(. 

وقد بلغت موارد مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة  6.908,76 
مليون درهم سنة 2014، مقابل توقعات يف حدود 7.542,79 
مليون درهم، وهو ما ميثل نسبة إنجاز تقدر ب 91,6%، متثل 
بلغ  تحصيل  مبعدل  ذاتية  موارد  منها  درهم  مليون   2.105,9
69,7%، و945,52 مليون درهم مبثابة إعانات من الدولة لبعض 
املرافق )خاصة تلك العاملة يف مجاالت الصحة والتعليم والتكوين 
 3.857,37 ومتثل  اإلعانات(،  مجموع  من   %88 مبعدل  املهني 
مليون درهم فوائض ميزانيات االستغالل واالستثامر للسنة املالية 

الفارطة، أي سنة 2013. 

أما عىل مستوى النفقات، فقد سجلت حوايل 2.856,60 مليون 
درهم مقارنة بتوقعات يف حدود 6.021,14 مليون درهم سنة 
بلغت  إنجاز يف حدود 47,4%. وقد  2014، أي ما ميثل نسبة 
نفقات االستغالل حوايل 1.917,99 مليون درهم مبعدل إنجاز يف 
حدود 57,8%، ونفقات االستثامر 938,61 مليون درهم وهو ما 

ميثل نسبة إنجاز تقدر بحوايل %34,7. 

مرافق  حول  ي 
الدولة املسرية بصورة مستقلة، املرافق 
تفعيل  إطار  يف   ،
املقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي 
عقلنة  إىل  والهادفة  املالية،  لقانون 
إحداث واستعامل مرافق الدولة املسرية 
بصورة مستقلة، وذلك من خالل مجموعة 
التي  املرافق  : حذف  أهمها  التدابري  من 
ال متثل مواردها الذاتية، ابتداء من السنة 
%30

بها  املأذون  املوارد  إجاميل  من  األقل  عىل 
املذكورة، وعدم  للسنة  املالية  قانون  برسم 
السامح بإدراج نفقات املوظفني يف ميزانياتها 
وكذا منع دفع مبالغ من ميزانية هذه املرافق 
أي  أو  للخزينة  أي حساب خصويص  لفائدة 

إرشاف  تحت  العتاد«،  وتخزين  لتدبري  املركزية 
إدارة الدفاع الوطني. وتتوزع هذه املرافق عىل 

مجاالت، حسب الوظائف الكربى للدولة وهي 
( الصحة  مجال   :

( األطر  وتكوين  املهني  والتكوين 
ومجال النقل واملاء والبنيات التحتية االقتصادية 
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يف حني، سجل متوسط معدل تغطية املداخيل الذاتية للنفقات 
مجال  يف  العاملة  املرافق  مبوجبها  حققت   ،%73,72 حوايل 
النقل واملاء والبنيات التحتية االقتصادية األخرى نسبة %28,1، 
واملرافق العاملة يف مجال الصحة نحو 27,3%. وقد عرفت هذه 
النسبة تراجعا بحوايل 8,13% مقارنة مع سنة 2013 التي سجلت 
81,85%، تم رصده بالخصوص لدى مرافق الدولة املسرية بصورة 
مستقلة العاملة يف مجال النقل واملاء والبنيات التحتية االقتصادية 
العامة ومجال  األخرى ومجال السلطات العمومية والخدمات 
التعليم والتكوين املهني وتكوين األطر، وذلك بنسب انخفاض 

قدرت عىل التوايل ب 35,5% و12,7% و%11,8. 

بصورة  املسرية  الدولة  مرافق  كون  إىل  اإلشارة  وتجدر  هذا، 
مستقلة العاملة يف مجال الفالحة والصيد والغابات، وتلك العاملة 
يف مجال األنشطة الرتفيهية قد سجلت أداء مهام عىل مستوى 
إنجاز املداخيل الذاتية، وذلك بنسبة تحصيل بلغت عىل التوايل 
العاملة يف مجاالت  املرافق  281,2% و 115,6%. كام حققت 
الصحة واألنشطة الرتفيهية أعىل نسب تنفيذ النفقات بلغت عىل 

التوايل 64,2% و%58,8. 

و يتناول الجزء الثاين من هذا التقرير اإلنجازات العينية ملرافق 
الدولة املسرية بصورة مستقلة خالل سنة 2014 ومستوى تقدم 
تنفيذ برامج عملها برسم سنة 2015، وكذا برامج عملها املتوقعة 
برسم قانون املالية لسنة 2016، وذلك بغية الوقوف عىل مدى 

تطور  رصد  خالل  من  للمرتفقني،  املقدمة  الخدمات  تحسن 
مؤرشات قياس النتائج التي تكون يف معظمها مؤرشات تتعلق 

باإلنتاج أو األنشطة. 

فعىل سبيل املثال، سجلت املرافق العاملة يف مجال الصحة أداء 
مهام برسم سنة 2014، وذلك من خالل الرفع من عدد الوافدين 
عىل املستشفيات بنسبة 11% وزيادة عدد الفحوصات الخارجية 
املتخصصة مبعدل 21,2% مقارنة مع سنة 2012، وتوسيع اإلصالح 
االستشفايئ عن طريق إرشاك ثالثة مستشفيات جديدة )وهي 
كمعدل   %99 نسبة  بلوغ  وكذا  وطانطان(،  وتطوان  العرائش 
تغطية نظام » الراميد« إلجاميل الفئات املستهدفة، مع تسجيل 

أقل من 15 يوما كمتوسط مدة تسليم البطائق. 

والبنيات  واملاء  النقل  مجال  يف  العاملة  املرافق  نجحت  كام 
العمليات  من  مجموعة  إنجاز  يف  األخرى  االقتصادية  التحتية 
ل  الثقيلة  بالتهيئة  أساسا  األمر  ويتعلق   ،2014 سنة  برسم 
300 كلم من الطرق عرب تخصيص 26.180 يوم عمل للصيانة 
النقل  نشاط  وتتبع  ملراقبة  معلومايت  نظام  وإرساء  املتواصلة، 
الجوي باملغرب، وإنشاء مصلحة لتتبع السلع الخطرية برشاكة مع 
سلطات املوانئ املغربية، وكذا تحسني خدمات األرصاد الجوية 
يف املجال الفالحي والبحري والبيئي عرب إنجاز 51 عملية يف إطار 
برنامج »الغيث« لالستمطار االصطناعي واقتناء رادارين بحرين 

واستغالل 20 محطة أوتوماتكية ثابتة لقياس جودة الهواء. 

املصدر: مديرية امليزانية
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احل�صابات اخل�صو�صية للخزينة: تعزيز �صفافية تدبري املالية العمومية

تواصل مجهود تقليص عدد الحسابات الخصوصية، منتقال من 156 سنة 2001 إىل 76 سنة 2015، 
مام يؤرش عىل الفعالية التي تطبع تدبري املالية العمومية يف بالدنا. ومتثل هذه الحسابات رافعة 

اسرتاتيجية لتقييم نجاعة املالية العمومية.

فيام  الشفافية  تعزيز  إطار  يف 
العمومية،  املالية  بتدبري  يتعلق 
الحسابات  حول  التقرير  يرمي 
 ،2016 لسنة  للخزينة  الخصوصية 
متثله  الذي  الدور  أهمية  إبراز  إىل 
الحسابات  خاصة   الحسابات  تلك 
كرافعة  خصوصية  ألمور  املرصدة 
املالية  نجاعة  لتقييم  اسرتاتيجية 
إىل  التقرير  هذا  ويتطرق  العمومية. 
الخصوصية  الحسابات  عدد  تطور 
للخزينة، الذي تراجع بأكرث من النصف 
إدراج هذا  بني 2001 و2015. وميكن 
التوجه  إطار  يف  امللحوظ  االنخفاض 
هذه  تدبري  ونجاعة  عقلنة  إىل  الرامي 

الحسابات. كام يقدم هذا التقرير تحليال لبنيات موارد ونفقات 
سنة  برسم  طبيعتها،  حسب  للخزينة،  الخصوصية  الحسابات 

2014، باملقارنة مع سنتي 2012 و2013. 

احل�صابات املر�صدة الأمور خ�صو�صية 

بلغ مجموع املوارد املنجزة من طرف الحسابات املرصدة ألمور 
خصوصية سنة 2014، ما قدره 147.409 مليون درهم مقابل 
122.840 مليون درهم سنة 2013 و109.771 مليون درهم سنة 
2012، أي بزيادة سنوية متوسطة تصل إىل 16% برسم الفرتة 

 .2014-2012

يف حني وصل مجموع النفقات املنجزة من طرف هذه الحسابات 
إىل 53.111 مليون درهم سنة 2014 مقابل 42.587 مليون درهم 
سنة 2013 و41.873 مليون درهم سنة 2012، مسجلة بذلك 

ارتفاعا بنسبة 12,62% كمعدل سنوي برسم الفرتة املذكورة.

ح�صابات القرو�س والت�صبيقات 

من  والتسبيقات  القروض  لحسابات  اإلجاميل  الجاري  انتقل 
درهم  مليون   470,79 إىل   2012 سنة  درهم  مليون   557,02

سنة 2014، أي بانخفاض يقدر بـ 86,23 مليون 
درهم.

ويتبني من خالل تحليل تطور جاري القروض 
أن  املستفيدين،  فئة  حسب  والتسبيقات، 
سنة  خالل  استفادت  قد  البنكية  املؤسسات 
2014 من 66,63% من جاري هذه القروض، 
 )%12,50( »جيدة«  التمويل  رشكة  تليها 
والرشكة املغربية لتأمني الصادرات )%9,38( 
الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  ثم 

للرشب -فرع املاء- )%6,47(.

ح�صابات االنخرا• يف الهيئات 
الدولية 

وصل مجموع املبالغ املدفوعة برسم مشاركة املغرب يف الهيئات 
الدولية إىل 20,74 مليون درهم خالل الثالثة أشهر األوىل من 
سنة 2015 و349,45 مليون درهم سنة 2014، مقابل 192,99 
مليون درهم سنة 2013 و168,60 مليون درهم سنة 2012. أما 
بالنسبة لالعتامدات املربمجة يف إطار قانون املالية لسنة 2015 
ومرشوع قانون املالية لسنة 2016، فتبلغ، عىل التوايل، 546,69  

مليون درهم و1.097,15 مليون درهم.

ح�صابات العمليات النقدية

»فروق  املسمى  الحساب  من خالل  الحسابات،  هذه  سجلت 
العمالت األجنبية«، برسم سنة  بيع ورشاء  الرصف يف عمليات 
2014، موارد ونفقات وصلت، عىل التوايل، إىل 1.016,378 مليون 

درهم و1.102,929 مليون درهم. 

ح�صابات النفقات من املخ�ص�صات 

بلغت توقعات موارد حسابات النفقات من املخصصات وسقف 
الفرتة  برسم  درهم  مليون   31.035,845 قدره  ما  تحمالتها 
2014-2012، أي 16,78% و18,25% من موارد وتحمالت هذه 

الحسابات الخصوصية للخزينة.

فيام  الشفافية  تعزيز  إطار  يف 
العمومية،  املالية  بتدبري  يتعلق 
الحسابات  حول  التقرير  يرمي 
 ،2016
متثله  الذي  الدور  أهمية  إبراز  إىل 
الحسابات  خاصة   الحسابات  تلك 
كرافعة  خصوصية  ألمور  املرصدة 
املالية  نجاعة  لتقييم  اسرتاتيجية 
إىل  التقرير  هذا  ويتطرق  العمومية. 
الخصوصية  الحسابات  عدد  تطور 
للخزينة، الذي تراجع بأكرث من النصف 
إدراج هذا  . وميكن 
التوجه  إطار  يف  امللحوظ  االنخفاض 
هذه  تدبري  ونجاعة  عقلنة  إىل  الرامي 

الحسابات. كام يقدم هذا التقرير تحليال لبنيات موارد ونفقات 

سنة 
درهم.

ويتبني من خالل تحليل تطور جاري القروض 
أن  املستفيدين،  فئة  حسب  والتسبيقات، 

وصل مجموع املبالغ املدفوعة برسم مشاركة املغرب يف الهيئات 
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ألمور  املرصدة  للحسابات  األساسية  املنجزات  تبني  وهكذا، 
خصوصية أهمية الجهود املبذولة من طرف الدولة لضامن التنمية 
االقتصادية واالجتامعية للبالد، وإنعاش االستثامر العمومي وكذا 

لتحقيق التأهيل الرتايب املستدام. 

الحسابات  إطار  املنجزة يف  النفقات  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  كام 
 71.646,3 بلغت  قد   ،2014 سنة  برسم  للخزينة  الخصوصية 
مليون درهم، مبا يف ذلك 53.111 مليون درهم التي متثل حصة 
الحسابات املرصدة ألمور خصوصية، أي 74,13% من املجموع.

وتتوزع مجموع النفقات املنجزة من طرف الحسابات املرصدة 
ألمور خصوصية، حسب األنشطة، برسم سنة 2014، كام ييل : 

• مجال التنمية املحلية : 23.609,7 مليون درهم، أي 44,2%؛

• مجال التنمية البرشية واالجتامعية : 10.457,3 مليون درهم، 

أي 19,6% ؛

• مجال اإلنعاش االقتصادي واملايل : 6.466,2 مليون درهم، أي 

12,2% ؛

• تعزيز البنيات التحتية : 4.865,2 مليون درهم، أي 9,2%؛

مليون   4.803,7  : البحري  والصيد  الفالحية  التنمية  مجال   •

درهم، أي 9% ؛

• مجاالت أخرى : 2.908,9 مليون درهم، أي %5,5.

املصدر: مديرية امليزانية
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التقرير حول املوارد الب�صرية: ارتفاع يف اأعداد و نفقات املوظفني

يقدم التقرير املتعلق باملوارد البرشية مجموعة من املعطيات عن الوظيفة العمومية باملغرب و عن 

التطورات املرتقبة من حيث األعداد و النفقات. وقد عرف عدد موظفي الدولة املدنيني برسم الفرتة 

ما بني 2007 و 2015 منوا سنويا متوسطا ب 1.37% ليصل إىل 585.503 موظفا. كام عرفت نفقات 

املوظفني، يف نفس الفرتة، ارتفاعا متوسطا ب 6% لتصل سنة 2015 إىل 105,5 مليار درهم.

وظيفة  عىل  حاليا  املغرب  يتوفر   
موظفيها  عدد  يصل  عمومية 
 585.503 يقارب  ما  إىل  املدنيني 
موظفا. وتخضع الوظيفة العمومية 
للوظيفة  العام  القانون  ملقتضيات 
بتاريخ   1.58.008 )ظهري  العمومية 
24 فرباير 1958( كام يخضع موظفو 

الدولة ل 36 نظاما أساسيا.

اأعداد موظفي الدولة

 2015 و   2007 بني  ما  الفرتة  خالل 
منوا  املدنيني  املوظفني  أعداد  سجلت 
 %1,37 نسبته  بلغت  سنويا  متوسطا 
حني  يف   .%11,51 ناهز  إجامليا  منوا  و 
املوظفني  عدد  تغطية  نسبة  استقرت 
املدنيني/عدد السكان يف 1,70%، وارتفع 
السكان  عدد  املدنيني/  املوظفني  عدد 
وهذا   %5,02 إىل   %4,71 من  النشيطني 
راجع باألساس إىل املجهودات التي تبذلها 

اإلدارة  وتقوية  تأهيل  مجال  يف  العمومية. الدولة 

ويتمركز 86% من أعداد موظفي الدولة باألساس عىل مستوى 
أربع قطاعات وزارية )الرتبية الوطنية، التعليم العايل، الداخلية، 

الصحة(. 

و برسم سنة 2015، ميثل أعوان التنفيذ املرتبني يف سلم األجور 
6 نسبة 32% من مجموع املناصب املحدثة،  مقابل 18% سنة 

2007 أي بزيادة 14 نقطة؛

وقد تم إحداث 169.471 منصبا ماليا 
خالل هذه الفرتة، منها أكرث من %83 
االجتامعية  للقطاعات  خصصت 
واألمنية، و 54% من املناصب املالية 
سنوات  األربع  خالل  إحداثها  تم 
توظيف  نسبة  وبلغت  األخرية. 
 ،2015 سنة  خالل  التنفيذ  أعوان 
حني  يف   ،)2007 عام   %18(  %32
تقلصت نسبة ولوج املوظفني إىل 
 9 و   7 السلم  بني  املرتبني  اإلدارة 
سنة   %46 من  نقطة،   31 ب 
2007 إىل 15% يف 2015 يف حني 
يف  املرتبة  الدرجات  استفادت 
السلم 10 فام فوق من أكرث من 
التي  املالية  52% من املناصب 

تم إحداثها.

وعرف عدد املوظفني املحالني 
السنوات  خالل  التقاعد  عىل 
األخرية تطورا ملحوظا حيث يرتقب أن تصل هذه األعداد يف 
نهاية سنة 2015 إىل ما يقرب 114.632 متقاعدا مقابل 13.338 
سنة 2014، وهو ما يشكل زيادة بلغت نسبتها حوايل %10. 
هذه اإلحاالت عىل التقاعد سجلت سنة 2007 ما يناهز 4.676، 
وسيظل هذا املنحى التصاعدي لعدد املحالني عىل التقاعد عىل 

هذا النحو خالل السنوات املقبلة.

ويتوفر 8% من أعداد موظفي الدولة املدنيني عىل أقدمية تقل 
عن 5 سنوات )الجدد(، يف حني أكرث من 29% لديها أقل من 10 

وظيفة  عىل  حاليا  املغرب  يتوفر   
موظفيها  عدد  يصل  عمومية 
585.503

موظفا. وتخضع الوظيفة العمومية 
للوظيفة  العام  القانون  ملقتضيات 
بتاريخ   
( كام يخضع موظفو 

2015
منوا  املدنيني  املوظفني  أعداد  سجلت 
%1,37

حني  يف   .
املوظفني  عدد  تغطية  نسبة  استقرت 
، وارتفع 
السكان  عدد  املدنيني/  املوظفني  عدد 
وهذا   %5,02
راجع باألساس إىل املجهودات التي تبذلها 

وقد تم إحداث 
خالل هذه الفرتة، منها أكرث من 

االجتامعية  للقطاعات  خصصت 
واألمنية، و 

سنوات  األربع  خالل  إحداثها  تم 
توظيف  نسبة  وبلغت  األخرية. 

سنة  خالل  التنفيذ  أعوان 
%32

تقلصت نسبة ولوج املوظفني إىل 

األخرية تطورا ملحوظا حيث يرتقب أن تصل هذه األعداد يف 

 ال يتضمن هذا العدد القطاعات املستثناة من إجراء حذف املناصب املالية بعد التقاعد
1



مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / عدد خاص - فرباير ��2016

تـقــاريـــر

قـانـون مـالـية 2016

سنوات من األقدمية، و 50% لديهم أقدمية ترتاوح ما بني 10 
و30 عاماً و 21% لديها أكرث من 30 سنة من الخدمة الفعلية.

وعرفت نسبة العنرص النسوي بالوظيفة العمومية تحسنا ملحوظا 
خالل السنوات األخرية حيث ارتفع من 35,11% سنة 2014 إىل 

36,8% من أعداد موظفي الدولة برسم سنة 2015.

و تشكل نسبة املتزوجني 69% من مجموع املوظفني املدنيني يف 
حني تستقر نسبة العزاب يف 31%؛

نفقات املوظفني

نفقات  ارتفعت   ،2015 و   2007 بني  ما  املمتدة  الفرتة  خالل 
موظفي الدولة بنسبة 58,13%، لتبلغ حوايل 105,5 مليار درهم 
برسم سنة 2015، مقابل 66,7 مليار درهم سنة 2007 أي مبعدل 

منو سنوي يقدر بـ %6.

ويتضح من خالل األجور التي رصفت ملوظفي الدولة برسم سنة 
2014، أن ست قطاعات وزارية استفادت من النصيب األوفر 
من االعتامدات املرصودة )75%(، منها 55% تم رصدها لفائدة 

وزاريت الرتبية الوطنية والداخلية. 

كام يتبني من خالل توزيع كتلة األجور املؤداة من طرف مديرية 
املوظفني  أن   2015 يوليوز  شهر  متم  حتى  املوظفني  نفقات 
املرتبني يف سالمل األجور من 6 إىل 9  ميثلون 36,3% من مجموع 
املوظفني، ويستفيدون من أكرث من 31,4% من كتلة األجور. أما 
املوظفون املرتبون يف سالمل األجور 10 و 11 فيمثلون 52,8% من 
عدد املوظفني و  يستفيدون من 44% من كتلة األجور. كام متثل 
الفئة املرتبة خارج السلم 10,9% من مجموع املوظفني، حيث 

يستفيدون من 25% من نفقات املوظفني.

العوامل املؤثرة يف ارتفاع حجم كتلة األجور

مستويات األجور برسم سنة 2015

عىل إثر املراجعات املتتالية ألجور املوظفني و الرفع من الحد 
الشهري  األدىن  الحد  انتقل  العمومية،  بالوظيفة  لألجور  األدىن 
لألجور من  1.586 درهم سنة 2007 إىل 3.000 درهم سنة 2014،  
العمومية،  بالوظيفة  الصايف لألجور  الشهري  املتوسط  بلغ  كام 
برسم سنة 2015، 7.381 درهم عوض5.333 درهم سنة 2007، 
الناتج  ما ميثل 3,1 أضعاف  أي  ناهزت %38،  بزيادة إجاملية 
الداخيل اإلجاميل الفردي مقابل 1,4 يف تونس و 1,6 يف تركيا و 1 

يف فرنسا و 1,2 يف اسبانيا.

أجرة  املدنيني  الدولة  موظفي  من   %9,23 حوايل  يتقاىض  و 
شهرية صافية ترتاوح ما بني 3.000 درهم )الحد األدىن لألجور( 
و 4.000 درهم، كام يستفيد حوايل 39% من مجموع املوظفني 
من أجرة تقل عن 6.000 درهم وحوايل 54% يستفيدون من 
أجرة شهرية صافية ترتاوح ما بني 6.000 درهم و 14.000 درهم. 
أجورا  يتقاضون  املدنيني  الدولة  موظفي  من   %2,36 وأخريا، 

صافية شهرية تتجاوز 20.000 درهم.

الرتقيات العادية حتى متم يوليوز 2015

متثل مجموع املستحقات املالية الناجمة عن املتأخرات املتعلقة 
بالرتقي يف الدرجة والرتبة وتسوية الوضعيات املرتبطة بها خالل 
السبع أشهر األوىل من سنة 2015، حوايل 2,7% من كتلة األجور.

إحداث املناصب املالية الجديدة

بلغ مجموع املناصب املالية املحدثة خالل الفرتة املمتدة ما بني 
2007 و2015 حوايل 169.471 منصبا بغالف مايل إجاميل ناهز 
17,56 مليار درهم، أي مبعدل سنوي  ميثل 2,25% من كتلة 

األجور.

توقعات كتلة األجور برسم سنة 2016

من املتوقع أن يتجاوز حجم كتلة األجور برسم سنة 2016 ما 
مجموعه 106,8 مليار درهم أي بزيادة 1,22% مقارنة مع سنة 
لسنة  املوظفني  نفقات  تنفيذ  وثرية  إىل  استنادا  ذلك  و   2015
واملتعلقة  املرتقبة  السنوية  املالية  الكلفة  إىل  باإلضافة   2015
الرتبة وكذا حجم املناصب املالية املزمع  بالرتقي يف الدرجة و 
إحداثها و أخذا بعني االعتبار أعداد املوظفني الذين متت إحالتهم 

عىل التقاعد. 

املصدر: مديرية امليزانية

املؤرشات املرتبطة بكتلة األجور

• حصة كتلة األجور من الناتج الداخيل الخام: 10,64% متم 
سنة 2015،

• نسبة كتلة األجور يف امليزانية العامة: 33% سنة 2015،

• نسبة كتلة األجور يف ميزانية التسيري: %53,6.

العادية برسم سنة 2015:  • نسبة كتلة األجور من املوارد 
52,7% من مجموع املوارد العادية، يف حني بلغت حصتها 

من العائدات الرضيبية  %57,1.
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التقرير حول املقا�صة: ح�صيلة اإيجابية

سنتني بعد اعتامده، أظهر تقييم إصالح نظام املقاصة حصيلة إيجابية بالنسبة للدولة كام للمستهلكني، 

حيث مكن من خفض تحمالت املقاصة بني 2012 و2015 بحوايل 70%، مساهام بذلك يف تنفيس 

املالية العمومية وتوجيه الهوامش املالية املتاحة نحو املجهود االجتامعي. 

يف  أساسية  محطة   2015 سنة  شكلت 
مسلسل إصالح نظام املقاصة، إذ شهدت 
مجموعة من التدابري الهامة التي مكنت 
من رفع الدعم عن الغازوال بصفة نهائية، 
خففت  التي  املعادلة  إيرادات  وحذف 
نظام  وتطبيق  الوقود،  أسعار  تكلفة  من 
املصادقة عىل األسعار خالل الفرتة املمتدة 
تحرير  أخريا  و  نونرب 2015،  إىل  يناير  من 
نهائية  بصفة  السائلة  املحروقات  أسعار 

ابتداء من فاتح دجنرب 2015.

و قد تم تطبيق نظام املصادقة عىل األسعار 
متهيدية  كمرحلة  نونرب  و  يناير  شهري  بني 
تحدد  الدولة  النهايئ، حيث ظلت  لتحريرها 

خالل هذه الفرتة األسعار القصوى للمحروقات، مع منح الرشكات 
كامل الحرية لتسويق منتوجاتها بأسعار أقل من السقف املحدد 

يف إطار تنافيس.

وإذا كان نظام املقايسة قد مكن الدولة من توفري هوامش مهمة 
يتم استغاللها يف املجال االجتامعي، فإنه بالنسبة للمستهلكني، قد 
مكنهم من االستفادة من انخفاض األسعار العاملية التي متثلت 
يف انخفاض أمثنة املحروقات عىل مستوى محطات الوقود، حيث 
صارت هذه األمثنة أقل من التي كانت مسجلة قبل املقايسة 

بالنسبة لبعض املواد.

ال�صائلة  النفطية  املواد  دعم  اإ�صالح  تقييم 

بني 2012 و 2015

التحكم يف نفقات املقاصة

مكنت املجهودات املبذولة منذ سنة 2012 من تقليص النفقات 
املسجلة خالل سنة 2012 ب 4,3 مليار درهم، و تجنب تجاوز 
االعتامدات املفتوحة للمقاصة برسم السنوات 2013 و 2014 
باملايض  النفقات  هذه  سجلت  وقد   .2015 لسنة  واملتوقعة 

التي  و  لها  املرصودة  لالعتامدات  هامة  تجاوزات 
مليار   14 بلغت  إضافية  اعتامدات  فتح  إىل  أدت 
درهم و18 مليار درهم و 10 مليار درهم بالنسبة 

للسنوات 2008 و 2011 و 2012 عىل التوايل.

تصفية متأخرات املقاصة

هامة  هوامش  توفري  من  املقايسة  نظام  مكن 
كان من شأنها تصفية املتأخرات املرتاكمة خالل 
السنوات املاضية، و التي بلغت 22 مليار درهم 
إىل متم سنة 2012. و لهذا الغرض، فقد خصص 
و2015  و2014   2013 للسنوات  املالية  قانون 
و7,5  مليار  مليار و6,65  بلغت 10  اعتامدات 
مليار درهم عىل التوايل لتصفية هذه املتأخرات 
بصفة تدريجية، حيث متت تصفيتها نهائيا خالل شهر فرباير 2015، 

مع إغالق حساب »تعديل أسعار املواد النفطية السائلة«.

تقليص نفقات املقاصة

نتيجة مقايسة أسعار املحروقات، ثم حذف الدعم املوجه لها 
بصفة نهائية، حيث بلغت حوايل 33,8 مليار درهم برسم سنة 

.2012
تطور حصة نفقات دعم املواد النفطية السائلة )مليار درهم(

تطور نفقات دعم الغازوال )مليار درهم(

يف  أساسية  محطة   
مسلسل إصالح نظام املقاصة، إذ شهدت 
مجموعة من التدابري الهامة التي مكنت 
من رفع الدعم عن الغازوال بصفة نهائية، 
خففت  التي  املعادلة  إيرادات  وحذف 
نظام  وتطبيق  الوقود،  أسعار  تكلفة  من 
املصادقة عىل األسعار خالل الفرتة املمتدة 
تحرير  أخريا  و   ،
نهائية  بصفة  السائلة  املحروقات  أسعار 

و قد تم تطبيق نظام املصادقة عىل األسعار 
متهيدية  كمرحلة  نونرب  و  يناير  شهري  بني 
تحدد  الدولة  النهايئ، حيث ظلت  لتحريرها 

التي  و  لها  املرصودة  لالعتامدات  هامة  تجاوزات 
بلغت  إضافية  اعتامدات  فتح  إىل  أدت 

درهم و
للسنوات 

بصفة تدريجية، حيث متت تصفيتها نهائيا خالل شهر فرباير 
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تطور نفقات دعم غاز البوطان

انحرصت نفقات دعم املواد النفطية عىل غاز البوطان ابتداء من 
شهر يناير 2015. و نظرا النخفاض األسعار العاملية للمحروقات، 
انتقلت تكلفة دعم هذه املادة من 90 إىل 44 درهم للقنينة من 

فئة 12 كلغ بني سنتي 2012 و 2015.

البوطان بني 10 و 15 مليار درهم  تراوحت نفقات دعم غاز 
املادة  الخمس سنوات األخرية، حسب تطور سعر هذه  خالل 
يف السوق العاملية و كذا االستهالك الوطني الذي يعرف تطورا 

سنويا مستمرا.

املواد الغذائية

مادة السكر

مكنت املجهودات املبذولة من طرف الدولة يف قطاع السكر، عن 
طريق رفع سعر الشمندر و قصب السكر وتعزيز الحوافز املالية 
لصندوق التنمية الفالحية، من خالل منح الدعم عند غرس قصب 
السكر و عقد الربنامج مع املهنيني برسم الفرتة 2013-2020 من 
رفع االنتاج املحيل من السكر املكرر الذي انتقل من 250 كيلوطن 
سنة 2012 إىل 510 كيلوطن سنة 2015. و هكذا انتقلت نسبة 
تغطية االستهالك باإلنتاج الوطني من السكر من 20% سنة 2012 

إىل 29% سنة 2013 و 42% سنة 2015.

و قد تراجعت تكلفة دعم مادة السكر من 5 مليار درهم سنتي 
2011 و 2012 إىل 3,2 مليار درهم سنة 2014. و يعزى هذا 
االنخفاض إىل تراجع سعر السكر الخام يف السوق الدولية وبالتايل 

تراجع املبالغ الخاصة مبلفات الدعم عن استرياد هذه املادة.

إىل  للطن  العاملي من 660 درهم  السعر  انخفاض  إىل  نظرا  و 
355 درهم للطن بني سنتي 2011 و 2015، انتقل الدعم اإلضايف 
الدرهم  مليار   2,4 من  الخام  السكر  استرياد  بتسوية  املتعلق 
لصالح املستورد إىل 200 مليون درهم لصالح صندوق املقاصة. 
الخاصة  املقاصة  نفقات  املتغري من  الجزء  الدعم  و ميثل هذا 
بالسكر الرتباطه بتقلبات سعر هذه املادة يف السوق الدولية، 
خاصة يف سياق وطني يعتمد عىل الواردات لتلبية الطلب املحيل 

من السكر املكرر.

أما بالنسبة للدعم الجزايف املمنوح للسكر املكرر عند االستهالك، 
بالسكر مبا  الخاصة  الثابت من نفقات املقاصة  الجزء  فيشكل 

يناهز 3,4 مليار درهم خالل سنتي 2013 و 2014.  

تطور نفقات دعم البنزين )مليار درهم(

تطور نسبة الدعم األحادي لغاز البوطان )درهم(

تطور نفقات دعم املواد النفطية مبا فيها غاز البوطان 

)مليار درهم(

تطور نفقات املقاصة الخاصة بالسكر )مليون الدرهم(

* توقع سنة 2015
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مادة دقيق القمح اللني

الفالحي  للموسم  بالنسبة  للحبوب  الوطني  اإلنتاج  سجل 
 55 منها  قنطار  مليون  ب110  قيايس  مستوى   2015-2014
مليون قنطار من القمح اللني، حيث يعترب أحسن إنتاج سجل 

خالل العرش سنوات األخرية.

بالنسبة لنفقات دعم مادة الدقيق، فقد انتقلت من 3,4 مليار 

درهم سنة 2011 إىل 2,2 مليار درهم سنة 2014.

مرشوع قانون املالية لسنة 2016 

البرتولية  املواد  عىل  األوىل  املرحلة  يف  املقاصة  إصالح  اقترص 

السكر  و  البوطان  غاز  دعم  يف  الدولة  تستمر  حيث  السائلة، 

والدقيق الوطني للقمح اللني. و لهذا الغرض، خصص مرشوع 

مليار  يقدر ب 15,550  مايل  لسنة 2016 غالف  املالية  قانون 

درهم برسم نفقات املقاصة من أجل دعم هذه املواد و للتدابري 

للكهرباء  الوطني  املكتب  و  النقل  قطاع  تهم  التي  املواكبة 

املوقع مع هذه  الربنامج  إطار عقدة  للرشب يف  الصالح  واملاء 

املؤسسة.

املصدر: مديرية امليزانية

تطور نفقات املقاصة لدقيق القمح اللني )مليون الدرهم(
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النفقات املتعلقة بالتكاليف امل�صرتكة : اآلية لتفعيل ال�صيا�صات 

االجتماعية و االقت�صادية
وصلت االعتامدات املفتوحة برسم ميزانية التسيري للتكاليف املشرتكة لسنة 2015، ما قدره 52.624 

مليون درهم، برتاجع 15,16% مقارنة بسنة 2014، يف حني بلغت االعتامدات املفتوحة برسم ميزانية 

االستثامر للتكاليف املشرتكة ما قدره 17.884 مليون درهم، ب ارتفاع قدر ب 3,08% مقارنة بسنة 

2014. اما يف 2016، فيبلغ حجم االعتامدات املفتوحة برسم ميزانيتي التسيري واالستثامر للتكاليف 

املشرتكة ، عىل التوايل، 38.182 مليون درهم و 20.868 مليون درهم.

ترمي املذكرة حول النفقات املتعلقة 

 2016 لسنة  املشرتكة  بالتكاليف 

العمومية  املالية  شفافية  تعزيز  إىل 

عرب تسليط الضوء عىل دور ميزانية 

التكاليف كأداة ملساندة ودعم  هذه 

لتفعيل  وكذا  االجتامعية  السياسات 

واملشاريع  القطاعية  االسرتاتيجيات 

املهيكلة. ويف نفس السياق، تقدم هذه 

املذكرة توقعات امليزانية املذكورة لسنة 

2016 وذلك عىل ضوء مقتضيات القانون 

التنظيمي الجديد لقانون املالية.

ميزانية الت�صيري للتكاليف 
امل�صرتكة: اأداة مل�صاندة 

ودعم ال�صيا�صات االجتماعية

املشرتكة،  التكاليف  مليزانية  التسيري  فصل  اعتامدات  ُتخصص 

باألساس، لتغطية تكاليف ذات طابع اجتامعي، خصوصا تلك 

التقاعد  املتعلقة بنفقات املقاصة ومساهمة الدولة يف أنظمة 

واملعاشات  واإلرادات  اإلعانات  وكذا  االجتامعي  واالحتياط 

املختلفة.

وقد بلغت االعتامدات املفتوحة بهذا الفصل برسم سنة 2014، ما 

قدره 62.028,000 مليون درهم. وقد تم رفع هذه االعتامدات، 

أثناء السنة، مببلغ 1.078,700 مليون درهم بواسطة اقتطاعات 

من فصل النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية.

وبذلك، وصلت االعتامدات املفتوحة اإلجاملية بالفصل املذكور 

برسم سنة 2014، إىل 63.106,700 مليون درهم. وقد سجلت 

عند متم السنة املذكورة، نسبة إنجاز بلغت حوايل 

.%96,47

بالنسبة لسنة 2015، بلغت االعتامدات املفتوحة 

برسم ميزانية التسيري للتكاليف املشرتكة ما قدره 

يبلغ 9.404  برتاجع  أي  درهم،  مليون   52.624

مليون درهم أو 15,16% مقارنة مع االعتامدات 

املفتوحة برسم سنة 2014.

ويعزى هذا الرتاجع الكبري باألساس إىل انخفاض 

نظرا  املقاصة  بتكاليف  املرتبطة  التوقعات 

العتامد نظام املقايسة الجزئية ألسعار بعض 

املواد البرتولية.

برسم  بها  امللتزم  االعتامدات  بلغت  وقد 

ميزانية التسيري للتكاليف املشرتكة إىل غاية 15 شتنرب 2015، ما 

قدره 31.129,183 مليون درهم، مع احتساب مبلغ 483,068 

الطارئة  النفقات  فصل  من  اقتطاعه  تم  الذي  درهم  مليون 

واملخصصات االحتياطية، أي بنسبة إنجاز تقدر بحوايل %58.

ميزانية اال�صتثمار للتكاليف امل�صرتكة: 
اأداة لدعم تفعيل اال�صرتاتيجيات القطاعية 

وامل�صاريع املهيكلة

املشرتكة  التكاليف  االستثامر مبيزانية  اعتامدات فصل  ُتخصص 

أساسا لتغطية النفقات املتعلقة بتمويل بعض املشاريع املهيكلة، 

هيكلة  وإلعادة  قطاعية،  اسرتاتيجيات  عدة  تفعيل  ولدعم 

املؤسسات واملقاوالت العمومية وتصفية ديونها، وكذا تحويالت 

مختلفة.

ترمي املذكرة حول النفقات املتعلقة 

2016

العمومية  املالية  شفافية  تعزيز  إىل 

عرب تسليط الضوء عىل دور ميزانية 

التكاليف كأداة ملساندة ودعم  هذه 

لتفعيل  وكذا  االجتامعية  السياسات 

واملشاريع  القطاعية  االسرتاتيجيات 

املهيكلة. ويف نفس السياق، تقدم هذه 

املذكرة توقعات امليزانية املذكورة لسنة 

 وذلك عىل ضوء مقتضيات القانون 

ميزانية الت�صيري للتكاليف 
امل�صرتكة: اأداة مل�صاندة 

ميزانية الت�صيري للتكاليف 
امل�صرتكة: اأداة مل�صاندة 

ميزانية الت�صيري للتكاليف 

ودعم ال�صيا�صات االجتماعية

عند متم السنة املذكورة، نسبة إنجاز بلغت حوايل 

%96,47

بالنسبة لسنة 

برسم ميزانية التسيري للتكاليف املشرتكة ما قدره 

52.624

ميزانية التسيري للتكاليف املشرتكة إىل غاية 
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وقد بلغت االعتامدات املفتوحة برسم الفصل اإلستثامر لسنة 

االعتامدات  ووصلت  درهم.  مليون   17.349 قدره  ما   ،2014

امللتزم بها برسم نفس الفصل عند متم السنة، إىل 16.632,552 

مليون درهم مبا فيها 1.035,859 مليون درهم عن طريق مبالغ 

املساعدة، حيث سجلت نسبة إنجاز تقدر بحوايل %95,87.

برسم  املفتوحة  االعتامدات  تبلغ   ،2015 بسنة  يتعلق  وفيام 

مليون   17.884 قدره  ما  املشرتكة  للتكاليف  االستثامر  ميزانية 

درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا يقدر ب 535 مليون درهم أو%3,08 

مقارنة بالسنة املالية 2014.

إىل  املذكورة،  امليزانية  إطار  يف  بها  امللتزم  االعتامدات  وبلغت 

مليون درهم،  يناهز 11.731,404  ما  حدود 15 شتنرب 2015، 

حيث  املساعدة،  مبالغ  منها  درهم  مليون   712 مبلغ  يشكل 

وصلت نسبة اإلنجاز إىل حوايل %66.

ل�صنة  امل�صرتكة  التكاليف  ميزانية  توقعات 
2016 على �صوء مقت�صيات القانون التنظيمي 

اجلديد لقانون املالية

التسيري  ميزانيتي  برسم  املفتوحة  االعتامدات  حجم  يبلغ 

واالستثامر للتكاليف املشرتكة لسنة 2016، عىل التوايل، 38.182 

مليون درهم و20.868 مليون درهم.

وقد سجلت االعتامدات املفتوحة برسم ميزانية التسيري للتكاليف 

املشرتكة تراجعا ب 14.442 مليون درهم، أي بنسبة %27,44 

مقارنة مع سنة 2015. ويعزى هذا الرتاجع باألساس إىل انخفاض 

التوقعات املرتبطة بتكاليف املقاصة نظرا لحذف الدعم املوجه 

لبعض املواد البرتولية.

االستثامر  ميزانية  برسم  املفتوحة  االعتامدات  يخص  وفيام 

مليون  قدرها 2.984   زيادة  فقد سجلت  املشرتكة،  للتكاليف 

درهم، أو ما يناهز 17% باملقارنة مع سنة 2015.
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التقرير ال�صنوي للدين: التدبري الن�صيط للدين و اخلزينة العمومية

يتطرق التقرير السنوي حول املديونية، الذي ينجز من طرف مديرية الخزينة و املالية الخارجية، إىل 

السياق الوطني و املناخ الدويل اللذان تم فيهام متويل الخزينة، و يسعى إىل تحليل محفظة الدين 

من حيث الحجم و الخدمة و من حيث البنية حسب األدوات و سعر الفائدة و العمالت و كذا تقييم 

ملؤرشات التكلفة و املخاطر املرتبطة بها. كام يتضمن التقرير تقييام لحصيلة التدبري النشيط للدين 

الداخيل و الخارجي إضافة إىل التدبري النشيط للخزينة العمومية.   

متويل اخلزينة

يبلغ الحجم اإلجاميل املعبأ من طرف الخزينة خالل سنة 2014  

127,9 مليار درهم منها مبلغ 110,2 مليار درهم عبئ يف السوق 

شكل  عىل  درهم  مليار   31,3 مبلغ  شمل   )%86,2( الداخلية 

إصدارات متت يف إطار عمليات تبادل سندات الخزينة،  و مبلغ 

17,7 مليار درهم عبئ من مصادر خارجية.

الخزينة حوايل  الخزينة يف سوق سندات  إصدارات  بلغ حجم 

110,2 مليار درهم خالل سنة 2014  مقابل 175,2 مليار درهم 

عكس  وعىل   .%37 قدره  انخفاضا  بذلك  مسجال   2013 سنة 

السنة املاضية، فقد متركزت إصدارات الخزينة خالل سنة 2014 

عىل اآلجال املتوسطة والطويلة بنسبة 74% مقابل 23% سنة 

.2013

فيام يخص أسعار الفائدة املقبولة من طرف الخزينة فقد سجلت 

انخفاضا بحوايل 139,6 نقطة أساس يف املتوسط مقارنة مع 2013 

وذلك بالنسبة لجميع اآلجال باستثناء أمد 30 سنة.

بلغت السحوبات عىل القروض الخارجية التي متت تعبئتها من 

قبل الخزينة خالل سنة 2014 17,7 مليار درهم مقابل 0,23 

مليار درهم سنة 2013، منها 11 مليار درهم متت تعبئتها من 

السوق املالية الدولية بتاريخ 13 يونيو 2014. وقد مولت هذه 

 6,5 مببلغ  والقطاعية  الهيكلية  اإلصالحات  برامج  دعم  املوارد 

مليار درهم  وبعض املشاريع املدرجة يف املوازنة العامة للدولة 

إيرادات  يتكون من  الباقي، فهو  أما  مببلغ 922 مليون درهم. 

االقرتاض يف السوق املالية الدولية والتي ساعدت يف متويل عجز 

امليزانية.

تطور حجم الدين

حجم دين الخزينة

بلغ حجم دين الخزينة 586,6 مليار درهم يف متم سنة  2014، 

بزيادة قدرها 32,3 مليار درهم أو 5,8% مقارنة بسنة 2013 

)554,3 مليار درهم(. ورغم هذا االرتفاع املسجل يف حجم الدين، 

التصنيف االئتامين ( فيتش 

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

1 مليار يورواملبلغ

3,5%سعر الفائدة

3,702%نسبة العائد

10 سنواتاألمد

يونيو 2014تاريخ اإلصدار

19 يونيو 2014تاريخ األداء

Mid swap /215 نقطة أساسهامش املخاطر

ناتيكسيس / كومريزبنك/ يب إن يب باريبااألبناك املواكبة

أسعار الفائدة املقبولة من طرف الخزينة

خصائص اإلصدار املنجز يف السوق املالية الدولية 
سنة 2014
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النمو  نسبة  بلغت  منذ خمس سنوات حيث  األدىن  يعد  فإنه 

10% يف املتوسط السنوي يف الفرتة املمتدة بني 2009 و2013.

الداخيل  الدين  أغلبيتها من  الخزينة يف  وتتكون محفظة دين 

بحجم بلغ 445,5 مليار درهم )75,9%( مقابل  141,1 مليار 

درهم )24,1%( بالنسبة للدين الخارجي. 

نسبة إىل الناتج الداخيل الخام، بلغ حجم دين الخزينة %63,4 

سنة 2014 مقابل 61,5% سنة 2013 بزيادة 1,9 نقطة. ورغم 

الخمس  خالل  املسجل  األدىن  هو  االرتفاع  هذا  يبقى  ذلك، 

السنوات األخرية حيث قارب 3,8 نقطة من الناتج الداخيل الخام 

كمتوسط سنوي بني 2009 و2013. 

وتتوزع هذه النسبة بني 24,8% برسم الدين الداخيل و%15,3 

برسم الدين الخارجي يف متم سنة 2014 مقابل 47,1% و %4,4 

عىل التوايل يف متم سنة 2013.

بنية الدين حسب سعر الفائدة

نسبة 91,5% من  الثابت،  الفائدة  الدين ذو سعر  مثل حجم 

إجاميل دين الخزينة يف متم سنة 2014، أي تقريبا نفس النسبة 

املسجلة سنتي 2012 و2013. وهذا راجع أساساً لكون الدين 

إصداره  يتم  الخزينة  دين  عىل  حصته  تهيمن  الذي  الداخيل 

للخزينة،  الخارجي  بالدين  يتعلق  فيام  ثابتة.  فائدة  بأسعار 

فإن حصة 64,9% من هذا الدين مرتبطة بأسعار فائدة ثابتة 

و35,1% بأسعار فائدة متغرية.

بنية الدين حسب العمالت 

يهيمن الدين املصدر بالدرهم عىل محفظة دين الخزينة بحصة 

الداخيل. و قد  الدين  تناهز 75,6% سنة 2014 و يتكون من 

سجلت هذه الحصة انخفاضا ب  6,0% مقارنة مع سنة 2013، 

يف حني تعززت حصة اليورو ب 10,9% نتيجة اإلصدار السندي 

يف السوق املالية الدولية بقيمة مليار يورو سنة 2014.

اليورو  حصة  بلغت  للخزينة،  الخارجي  بالدين  يتعلق  فيام 

78,8% خالل 2014 مقابل 77,2% سنة 2013، يف حني ظلت 

حصة الدوالر األمرييك والعمالت املرتبطة به مستقرة يف حدود 

14,5% مقابل 14,2% السنة املاضية. بالنسبة للعمالت األخرى 

)الني الياباين والدينار الكويتي ....(، فقد أصبحت تشكل 6,8% يف 

متم سنة 2014 مقابل 8,6% يف متم سنة 2013.

خدمة دين الخزينة

بلغت تحمالت دين الخزينة من أصل الدين والفوائد والعموالت 

133 مليار درهم سنة 2014، بانخفاض قدره 18,7 مليار درهم 

او 12,3% مقارنة مع سنة 2013 )151,6مليار درهم(. ويعزى 

هذا التطور إىل انخفاض أصل الدين  بقيمة 21,1 مليار درهم 

مقابل ارتفاع الفوائد بقيمة 2,4  مليار درهم.

موؤ�صرات التكلفة

التكلفة املتوسطة لدين الخزينة

 2014 سنة   %4,29 الخزينة  لدين  املتوسطة  التكلفة  بلغت 

مسجلة بذلك انخفاضا بحوايل 7 نقاط أساس مقارنة مع املستوى 

املسجل سنة 2013 )4,36%(. ويعزى هذا االنخفاض إىل تراجع 

التكلفة املتوسطة للدين الخارجي ب 44 نقطة أساس لتستقر 

يف حدود 2,9% مقابل 3,3% سنة 2013 وذلك نتيجة النخفاض 

سعر الفائدة املتغري باليورو مبعدل 10 نقاط أساس  خالل سنة 

2014 مقارنة بسنة 2013.

سعر الفائدة املتوسط املرجح عند اإلصدار يف سوق 
املزادات

بلغ سعر الفائدة املتوسط املرجح عند اإلصدار يف سوق املزادات 

نقطة   27 قدره  انخفاضا  بذلك  مسجال   2014 سنة   %4,27

أساس مقارنة باملستوى املسجل سنة 2013 )4,54%(. ويرجع 

تطور دين الخزينة
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هذا االنخفاض أساساً إىل التدين املهم يف أسعار الفائدة املقبولة 

سنة 2014 بالنسبة لجميع اآلجال )ماعدا أمد 30 سنة( مقارنة 

باألسعار املسجلة سنة 2013، والذي قلل جزئيا من أثره ارتفاع 

تلك األسعار بسبب متركز إصدارات الخزينة، خالل سنة 2014، 

عىل اآلجال املتوسطة والطويلة خالفا للسنة املاضية التي اتسمت 

بتمركز تلك اإلصدارات عىل اآلجال القصرية.

للموارد  نسبة  الخزينة  لدين  الفائدة  تحمالت 
العادية

بلغ مؤرش تحمالت الفائدة لدين الخزينة نسبة للموارد العادية، 

دون احتساب الرضيبة عىل القيمة املضافة للجامعات املحلية، 

سنة 2013، مسجال  مقابل %11,4  سنة 2014  حوايل %11,9 

بذلك ارتفاعا قدره 0,4%. ويعزى ذلك إىل ارتفاع تحمالت فوائد 

الدين الداخيل سنة 2014 مقارنة بسنة 2013 )12+%( نتيجة 

الرتفاع حجم سندات الخزينة املصدرة سنة 2013 بتدفق صايف 

بلغ 56,3 مليار درهم.

حصة الدين ذو املدى القصري 

بلغت حصة الدين ذو املدى القصري يف محفظة دين الخزينة 

15,8% سنة 2014 مقابل 16,8% سنة 2013. وحسب نوعية 

الدين، فقد انتقلت حصة الدين ذو املدى القصري يف محفظة 

لتمركز   2014 سنة  مبتم   %19 إىل   %20 من  الداخيل  الدين 

الطويلة  املتوسطة و  السندات   أساسا عىل  الخزينة  إصدارات 

اآلجال خالل سنة 2014. أما فيام يخص الدين الخارجي، فقد 

استقرت حصة سداد أصل الدين ذو أجل أقل من سنة يف حدود 

6,2% من مجموع حجم هذا الدين.

املدة الزمنية املتوسطة املتبقية لسداد الدين

الخزينة 6  املتبقية لسداد دين  املتوسطة  الزمنية  بلغت املدة 

سنوات و6 أشهر مسجلة بذلك ارتفاعا قدره سنة واحدة مقارنة 

مع السنة املاضية. ويعزى هذا التطور أساسا إىل ارتفاع املدة 

الزمنية املتوسطة املتبقية لسداد الدين الداخيل  التي بلغت 5 

سنوات و9 أشهر مسجلة بذلك ارتفاعا قدره سنة واحدة و4 أشهر 

مقارنة مع سنة 2013،  وذلك نتيجة أهمية إصدارات الخزينة 

للسندات ذات األمد 5 سنوات وأكرث والتي بلغت حصتها %63 

من الحجم اإلجاميل لإلصدارات.

القروض  لطبيعة  ونظرا  للخزينة،  الخارجي  للدين  بالنسبة  أما 

املربمة مع الدائنني الثنائيني واملتعددي األطراف )توزيع سداد 

أصل الدين عىل فرتة السداد(، فقد بلغت املدة الزمنية املتوسطة 

املتبقية للسداد، يف متم سنة 2014، 8 سنوات وتسعة أشهر أي 

بانخفاض يقارب شهر واحد مقارنة مع سنة 2013.

التدبري الن�صيط للدين الداخلي 

شهدت سنة 2014 إنجاز عدد قيايس من عمليات التدبري النشيط 

للدين الداخيل ناهز 19 عملية مببلغ إجاميل يقدر ب 32 مليار 

درهم.

ويعزى لجوء مديرية الخزينة واملالية الخارجية بشكل مكثف 

لهذه العمليات إىل الطلب الكبري عىل سندات الخزينة من قبل 

املستثمرين وخاصة السندات ذات اآلجال املتوسطة والطويلة 

وذلك يف سياق تحسن ظروف متويل الخزينة.

أساسيني،  هدفني  تحقيق  من  العمليات  هذه  مكنت  وقد 

فباإلضافة إىل التقليص من خطر إعادة التمويل، ساهمت هذه 

تطور تحمالت الفائدة لدين الخزينة نسبة للموارد العادية
تطور املدة الزمنية املتوسطة املتبقية لسداد دين الخزينة 
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العمليات يف متديد املدة الزمنية املتوسطة املتبقية لسداد الدين 

الداخيل.

هم التدبري النشيط للدين الداخيل عىل الخصوص عمليات تبادل 

سندات الخزينة مببلغ  يقدر ب 30,9 مليار درهم، يف حني يقدر 

 1,1 الخزينة ب  سندات  إعادة رشاء  لعمليات  اإلجاميل  املبلغ 

مليار درهم. وقد بلغ العدد اإلجاميل لهذه العمليات 19 عملية، 

موزعة بني 14 عملية تبادل سندات الخزينة و5 عمليات إعادة 

رشاء السندات.

التدبري الن�صيط للدين اخلارجي

للمديونية  النشيط  التدبري  سياسة  مبواصلة  سنة 2014  متيزت 

الخارجية الهادفة إىل التخفيف من عبء املديونية عىل االقتصاد 

بتقلبات  املرتبطة  املالية  املخاطر  تأثريات  من  والحد  الوطني 

أسعار الرصف ونسب الفائدة وكذا إعادة التمويل. وقد قامت 

مديرية الخزينة واملالية الخارجية، خالل سنة 2014،  مبعالجة 

حوايل 103,4 مليون درهم يف إطار اتفاقيات تحويل الدين إىل 

استثامرات عمومية موقعة مع كل من اسبانيا وإيطاليا ليصل 

املبلغ اإلجاميل للديون التي مّتت معالجتها يف هذا اإلطار إىل ما 

يزيد عن72,5  مليار درهم.

تطور الدين اخلارجي العمومي

حجم الدين الخارجي العمومي

بلغ حجم الدين الخارجي العمومي، يف متم سنة 2014، حوايل 

278,1  مليار درهم، أي بزيادة قدرها 43 مليار درهم أو %18,5 

مقارنة مع املستوى املسجل يف متم سنة 2013 مواصال بذلك 

املنحى التصاعدي املسجل مند 2007. 

ويعزى هذا التطور بشكل رئييس إىل االرتفاع املسجل يف حجم 

والجامعات  العمومية  واملقاوالت  للمؤسسات  الخارجي  الدين 

 2014 سنة  متم  يف  درهم  مليار   137 ليبلغ   %31 املحلية ب 

مقابل 104,9 مليار درهم السنة الفارطة وذلك نتيجة الربامج 

واملقاوالت  املؤسسات  هذه  تنجزها  التي  املهمة  االستثامرية 

العمومية. 

ونسبة إىل الناتج الداخيل الخام، بلغ الدين الخارجي العمومي 

30,1% سنة 2014 مقابل 26% سنة 2013 اي بزيادة  قدرها 

4,1 نقطة مئوية. 

بنية الدين حسب الدائنني

الدين  بنية  يف  األوىل  املرتبة  األطراف  متعددو  الدائنون  يحتل 

الخارجي العمومي بحجم دين بلغ 126,4 مليار درهم أي ما 

الدائنون  يليهم  العمومي.  الخارجي  الدين  يعادل 45,4% من 

الثنائيون مببلغ 81,9 مليار درهم أو 29,5% من مجموع الدين 

الخارجي العمومي ثم الدائنني الخواص ) السوق املالية الدولية 

من   %25,1 أي  درهم،  مليار   69,8 مببلغ  التجارية(  األبناك  و 

مجموع الدين الخارجي العمومي.

بنية الدين حسب املقرتضني

وحسب املقرتضني، بلغت نسبة الدين الخارجي للخزينة %50,7 

من مجموع الدين الخارجي العمومي، متبوعا باملكتب الوطني 

الرشيف  املكتب   ،)%13,6( للرشب  الصالح  واملاء  للكهرباء 

املكتب   ،)%8,3( السيارة  الطرق  رشكة   ،)%10,2( للفوسفاط 

الوطني للسكك الحديدية )3,9%( وصندوق التمويل الطرقي 

 .)%2,4(

السحوبات عىل القروض الخارجية

العام  القطاع  طرف  من  تعبئتها  متت  التي  السحوبات  بلغت 

الخارجي  والدين  للخزينة  الخارجي  )الدين   2014 سنة  خالل 

مقابل    ، مليار درهم  العمومية( 52,7  واملقاوالت  للمؤسسات 

41,2 مليار درهم سنة 2013 أي بزيادة قدرها 11,5 مليار درهم  

27,9%. وقد بلغت السحوبات املعبأة من طرف الخزينة، سنة 

2014، مبلغ 17,7 مليار درهم، يف حني، بلغت السحوبات التي 

متت تعبئتها من طرف املؤسسات واملقاوالت العمومية ما يقارب 

35 مليار درهم، منها 15 مليار درهم متت تعبئتها من السوق 

املالية الدولية.

خدمة الدين الخارجي العمومي

بلغت تحمالت الدين الخارجي العمومي من أصل الدين وفوائد 

وعموالت سنة 2014 ما مقداره 22,6  مليار درهم مقابل 21,8   

بـ 737  طفيفا  ارتفاعا  بذلك  مسجلة  سنة 2013  درهم  مليار 

مليون درهم. و قد عرف مؤرش خدمة الدين الخارجي العمومي 

بالنسبة للمداخيل الجارية مليزان املدفوعات بعض االنخفاض 

حيث سجل 5,7% سنة 2014 مقابل 5,8% سنة 2013.  
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التدبري الن�صيط للخزينة العمومية

العمليات املنجزة خالل سنة 2014

نظرا للتحسن املهم الذي عرفه رصيد الحساب الجاري للخزينة 

الخارجية  واملالية  الخزينة  مديرية  لجأت   ،2014 سنة  خالل 

بشكل مكثف لعمليات التوظيف وذلك عرب إنجاز 492 عملية، 

أي مبعدل عمليتني يف اليوم. أما فيام يخص التوزيع حسب نوع 

العمليات، فقد بلغت عمليات االستحفاظ 382 عملية )%78 

التوظيف يف  بلغت عمليات  العمليات(، يف حني  من مجموع 

السوق القامئة بني البنوك 110 عملية.

الخزينة  مديرية  املوظف من طرف  اإلجاميل  الحجم  تضاعف 

واملالية الخارجية يف السوق النقدية خالل سنة 2014 حيث بلغ 

حوايل 173 1 مليار درهم مقابل 539,3 مليار درهم خالل سنة 

2013. يف حني، بلغ الحجم الجاري لهذه العمليات 13,02 مليار 

درهم مقابل 3,7 مليار درهم سنة 2013.

أما بخصوص التوزيع حسب نوع العمليات، فقد بلغ الحجم الجاري 

لعمليات التوظيف عن طريق االستحفاظ حوايل12,7 مليار درهم 

بالنسبة لعمليات  أما  مقابل 3,5 مليار درهم فقط سنة 2013. 

التوظيف يف السوق القامئة بني البنوك فقد بلغ حجمها الجاري 

حوايل 0,8 مليار درهم مقابل 1,0 مليار درهم سنة 2013.

الفوائد املحصل عليها من عمليات التدبري النشيط 
للخزينة العمومية

بفضل التدبري النشيط للخزينة العمومية )توظيف فائض الخزينة 

ومداخيل الحساب الجاري للخزينة(، متكنت مديرية الخزينة 

تقدر  استثنائية  عائدات  صايف  تحصيل  من  الخارجية  واملالية 

ب363,9 مليون درهم خالل سنة 2014 منها 305 مليون درهم 

التوظيف و58,9 مليون درهم عىل  عىل شكل فوائد عمليات 

شكل فوائد مؤدات من طرف بنك املغرب عىل رصيد الحساب 

الجاري للخزينة.

املصدر: مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية
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قانون املالية 2016 : اأهم التعديالت

ساهمت التعديالت املصادق عليها من طرف غرفتي الربملان و التي تم إدراجها مبرشوع قانون املالية يف 

إغناء مقتضيات هذا املرشوع و تجويد صياغة أحكامه، كام أنها عكست مدى التفاعل اإليجايب للحكومة 

مع ممثيل األمة.
بالربملان،   2016 املالية  قانون  مرشوع  مناقشة  مرحلة  عرفت 
طرف   من  مقرتحا  تعديال   465 مجموعه  ما  عىل  التصويت 
 70 منها  حظي  الربملانية،  الفرق  باقي  و  األغلبية  و  الحكومة 
تعديال باملوافقة، مقابل دراسة 326 تعديال خالل مناقشة ميزانية 

السنة املالية 2015 قبل منها 46 تعديال.

التعديالت امل�صادق عليها من طرف جمل�س النواب 

يف اإطار القراءة االأوىل

يف إطار دراسة ومناقشة مرشوع قانون املالية لسنة 2016 من 
طرف أعضاء لجنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب، تم 
اقرتاح مجموعة من التعديالت بلغ عددها 241 تعديال، مقابل 
132 تعديال خالل السنة املاضية، منها 41 تعديال يتعلق باملدونة 
العامة للجامرك و 137 تعديال يهم املدونة العامة للرضائب و 63 

تعديال يكتىس طابعا عاما. 

و قد توجت أشغال اللجنة، مبصادقة أعضاءها عىل إدراج 51 
تعديال مبرشوع قانون املالية الذي متت إحالته عىل الغرفة الثانية 
بالربملان، منها 9 تعديالت ذات طابع جمريك و21 تعديال  رضيبيا 

و 21 تعديال يكتىس طابعا عاما.

وقد توزعت نتائج التصويت عىل مقرتحات التعديالت التي تم 
تدارسها داخل لجنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب  

عىل النحو التايل : 

االقتصادية مبجلس  والتنمية  املالية  لجنة  قد صادقت  و  هذا، 
النواب عىل مرشوع قانون املالية لسنة 2016 باألغلبية، حيث 
صوت لفائدة املرشوع، 21  نائبا، مقابل معارضة 4 نواب، فيام 
العامة، صوت  الجلسة  التصويت. وخالل  عن  أعضاء  امتنع 5 
لفائدة املرشوع 170 نائبا، وعارضه 52 نائبا، فيام امتنع 31 نائبا 

عن التصويت.

و هكذا، عرف مرشوع قانون املالية، عالوة عىل التدابري الواردة 
من  مبارشة  إما  املقبولة  التعديالت  إدراج  األصلية،  الصيغة  يف 
طرف الحكومة أو عن طريق التصويت عليها بأغلبية األعضاء 
الحارضين. وتهم أبرز التعديالت التي طرأت، يف هذه املرحلة، 
املبارشة  غري  والرضائب  الجمركية  الرسوم  األصيل  النص  عىل 

واملدونة العامة للرضائب و مقتضيات مختلفة.

الرسوم الجمركية والرضائب غري املبارشة

حذف املادتني 4 و5 من مرشوع قانون املالية 2016 املتعلقتني 
الزبدة و عىل  املفروض عىل  االسترياد  استيفاء رسم  باستئناف 

بعض املنتجات النفطية؛

تعديل املادة 6 من مرشوع قانون املالية 2016 يف الشق املتعلق 
بالرضائب الداخلية عىل االستهالك املفروضة عىل التبغ، حيث 
تم الرفع من املقدار العيني املطبق عىل التبغ الرهيف املقطع 
واملعد لتلفيف السجائر إىل 750 درهم لكل 1000 غرام عوض 

التعديالت 
املقبولة

التعديالت 
املرفوضة

التعديالت 
املسحوبة

املجموع

14--14الحكومة

202343فرق و مجموعة األغلبية

الفريق اإلستقاليل 

للوحدة والتعادلية
4413782

فريق األصالة واملعارصة 

واإلتحاد الدستوري 
7192551

6291651الفريق اإلشرتايك 

5189101241املجموع
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380 درهم لكل 1000 غرام، أي أن  نسبة الرضيبة املفروضة عىل 
هذا النوع انتقلت من 39% كام جاء بها املرشوع إىل %63.3.

املدونة العامة للرضائب

• إضافة سقف شهري لخصم النفقات املحررة فاتورة يف شأنها ومل 
يتم تسديدها بشيك مسطر وغري قابل للتظهري أو كمبياالت أو 
بطريقة مغناطيسية لألداء أو تحويل بنيك أو وسيلة إلكرتونية 
أو مقاصة، وذلك يف حدود 000 100 درهم عن كل شهر وعن 
كل مورد، فيام يتعلق بالرضيبة عىل الرشكات والرضيبة برسم 

الدخول املهنية والرضيبة عىل القيمة املضافة ؛ 

إعفاء القطارات و التجهيزات السككية املوجهة لنقل املسافرين 
و البضائع من الرضيبة عىل القيمة املضافة حني االسترياد؛

وأداء  العقود  تسجيل  إلجراء  املوثقني  استيفاء  إمكانية  فتح   •
الواجبات بناء عىل اإلقرار و األداء بطريقة إليكرتونية؛

• تحسني صياغة املادة 146 املتعلقة بأوراق إثبات عمليات رشاء 
السلع والخدمات التي يقوم بها الخاضع للرضيبة لدى بائع 
خاضع للرسم املهني و ذلك باالقتصار عىل التنصيص عىل أن 
تكون هذه العمليات »منجزة فعليا ومثبتة بفاتورة قانونية 
لها قوة اإلثبات محررة يف إسم املعني باألمر« وبحذف عبارة 
لتفادي  أخرى«  أي ورقة  أو  العمليات  »تثبت صدقية هذه 

الصعوبات العملية و االختالف يف تأويل النص؛

• التنصيص عىل أن تحصيل واجبات التسجيل يف حالة اإلقرار 
و األداء بطريقة إلكرتونية يتم دون إصدار أوامر بالتحصيل، 
أو  الكلية  األخطاء واإلغفاالت  أو  التحصيل  النقص يف  لكون 
الجزئية املثبتة يف تصفية واجبات التسجيل، ميكن تداركها وفق 

أحكام املدونة العامة للرضائب؛

عىل  »التدليسية«  كلمة  بحذف   186 املادة  صياغة  تحسني   •
اعتبار أنها غري مشار إليها يف املادة 192؛

• حذف الجزاءات الجنائية عىل املخالفات الرضيبية و الرجوع 
إىل النص األصيل؛

التي  • توضيح حق اإلدارة يف الحصول عىل جميع املعلومات 
من شأنها أن تفيدها يف ربط ومراقبة الرضائب و الواجبات 
و الرسوم املستحقة عىل الغري و ذلك بإضافة عبارة  »برصف 
النظر عن جميع األحكام املخالفة للتنصيص رصاحة عىل أن 
أي أحكام مخالفة  تبقى عدمية األثر فيام يخص حق اإلدارة  

لها عالقة مع تحديد أسس  التي  املعلومة  الحصول عىل  يف 
الرضيبة و املبلغ املستحق؛

• تقليص مدة تبليغ نتائج املراقبة الجبائية للمقاولة من 6 أشهر 
إىل 3 أشهر؛

• إدراج مسطرة  متكن اإلدارة من إخبار امللزم باإلخالالت التي 
اإلقرارات  الواردة يف  البيانات  تحليل  اكتشفتها خالل عملية 
وبناء عىل املعطيات املتوفرة لديها. و تندرج هذه املسطرة 
أيضا يف إطار مقاربة جديدة لتقوية أجواء الثقة بني اإلدارة 
وامللزم ترمي إىل منح فرصة لهذا األخري قصد القيام بتصحيح 
إقراره يف حالة ما إذا اعترب مبحض أرادته أن اإلخالالت التي 
رصدتها اإلدارة تستند عىل أساس و االستفادة بالتايل، من إلغاء 

الزيادة و الذعرية املطبقة جراء اإلقرار التصحيحي؛

• تقليص األجل املخصص لإلدارة لإلجابة عىل مطالبات امللزمني 
أشهر   )3( ثالثة  إىل  أشهر   )6( باملنازعات من ستة  املتعلقة 

بهدف ترسيع مسطرة املنازعات اإلدارية؛

• تحديد مبلغ املساهمة االجتامعية للتضامن املرتتبة عىل ما 
یسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخيص لكل 
وحدة سكنية حسب الجدول أسفله مع األخذ بعني االعتبار 
السكنية  والوحدات  الفردية  السكنية  الوحدات  بني  التمييز 

الفردية املنجزة يف إطار البناءات املشرتكة.

مقتضيات مختلفة 

نقل،  أو رسوم عىل  أداء أي واجبات أو رضائب  اإلعفاء من   •
بدون عوض وبنفس القيمة، املمتلكات واملنقوالت املوجودة 
يف ملكية الجهات السابقة إىل ملكية الجهات الجديدة، وكذا 

املساحة املغطاة باملرت 
املربع

السعر بالدرهم لكل مرت 
مربع

معفاةأقل أو تساوي 300

60من 301 إىل 400

100من 401 إىل 500

150ما فوق 500
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نقل، بدون عوض وبنفس القيمة، البنايات واملنقوالت التابعة 
ملجالس العامالت واألقاليم بني هذه املجالس ومصالح اإلدارة 
الرتابية التابعة لوزارة الداخلية، وكذا نقل، بدون عوض وبكامل 
يف  املوجودة  والقيم  واملنقوالت  املمتلكات  ملكيتها،  حقوق 

ملكية الغرف املهنية السابقة إىل ملكية الغرف الحالية؛

• تغيري سعر الرسم الخاص املفروض عىل الرمال كام ييل :

- 30 درهام للمرت املكعب عىل رمال الكتبان الساحلية ورمال 
الجرف ورمال الوديان؛

- 15  درهام للمرت املكعب عىل رمال التفتيت.

• حذف التنصيص عىل املادتني 22 و27 من القانون التنظيمي رقم 
130.13 لقانون املالية يف الجانبني الدائن واملدين للحسابات 

املرصدة ألمور خصوصية؛

• تحويل 28 منصبا ماليا إضافيا من وزارة التعليم العايل والبحث 
والشؤون  األوقاف  وزارة  لفائدة  األطر  وتكوين  العلمي 
اإلسالمية، تخصص لتسوية الوضعية اإلدارية لألساتذة القارين 
واملوظفني العاملني حاليا بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
وتكوين األطر يف إطار إعادة تنظيم جامعة القرويني، وتحويل 
لفائدة  الوزارية  القطاعات  مختلف  من  ماليا  منصبا   530
وزارة التعليم العايل و البحث العلمي وتكوين األطر من أجل 
سد الخصاص الذي تعرفه املؤسسات الجامعية من األساتذة 

الباحثني و كذلك تحسني عرض التكوين. 

التعديالت امل�صادق عليها من طرف جمل�س امل�صت�صارين   

يف إطار مناقشة مرشوع قانون املالية لسنة 2016 بلجنة املالية 
والتخطيط و التنمية االقتصادية مبجلس املستشارين، تقدمت 
مبا  اللجنة  يف  املمثلة  واملجموعات  الفرق  باقي  و  الحكومة 
مجموعه 224 تعديال، منها 36 تعديال يهم املقتضيات الجمركية 
يهم  تعديال  و38  الرضيبية  باملقتضيات  يتعلق  تعديال  و 150 

األحكام املختلفة.

متت  اللجنة،  بهذه  املقرتحة  التعديالت  مناقشة  إثر  عىل  و 
املالية قبل  قانون  املصادقة عىل 30 تعديال وإدراجها مبرشوع 

إحالته عىل مجلس النواب يف إطار القراءة الثانية.

التي  التعديالت  التصويت عىل مقرتحات  نتائج  توزعت  و قد 
تم تدارسها داخل لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 

مبجلس املستشارين كالتايل :

و قد صادق أعضاء لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 
 2016 لسنة  املالية  قانون  مرشوع  عىل  املستشارين  مبجلس 
 9 املرشوع  لفائدة  صوت  حيث  طرفها،  من  تعديله  تم  كام 
مستشارين وعارضه 7 مستشارين، يف حني امتنع 4 مستشارين 

عن التصويت.

و خالل الجلسة العامة، تم أيضا التصويت عىل مرشوع  قانون 
املالية رقم 70.15 للسنة املالية 2016 بعد تعديل املواد 1 و3 و7 
و9 و 11 املكررة و 38 و 54 منه، و رفض املادة 8 بالتصويت بعد 
تعديلها، و حذف املادة 23؛ وقد صوت لفائدة املرشوع املعدل، 
44 مستشارا، وعارضه 18 مستشارا، فيام امتنع 22 مستشارا عن 

التصويت.

التعديالت 
املقبولة

التعديالت 
املرفوضة

التعديالت 
املسحوبة

املجموع

5--5الحكومة

71623فرق  األغلبية

الفريق اإلستقاليل 
للوحدة والتعادلية

-92633

فريق األصالة 
واملعارصة 

9161843

 فريق اإلتحاد العام 
ملقاوالت املغرب

582538

1262046الفريق اإلشرتايك

فريق اإلتحاد املغريب 
للشغل

2539

مجموعة الكونفدرالية 
الدميقراطية للشغل 

-347

مجموعة العمل 
التقدمي

171220

3070124224املجموع
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و تتعلق هذه التعديالت أساسا باملواد الجمركية واملدونة العامة 
للرضائب

تعديالت تتعلق باملواد الجمركية

املؤسسات  و  اإلدارات  أو  الجبائية  اإلدارات  نوعية  توضيح   .1
التي ال ميكن االحتجاج بالرس املهني لرفض اإلدالء باملعلومات  

لفائدتها، و ذلك بإ ضافة كلمة »الرسمية«؛

األسامك  أغذية  عىل   %2,5 بنسبة  االسترياد  رسم  تطبيق   .2
يناير  فاتح  من  ذلك  و  األسامك  مربيي  لدن  من  املستوردة 
2016 إىل غاية 31 دجنرب 2017 و يف حدود حصة كمية قدرها 

000 25 طن سنويا.

تعديالت تتعلق باملدونة العامة للرضائب

3. حذف املعاشات من قامئة الدخول املفروضة عليها الرضيبة 
عىل الدخل؛

القيمة  عىل  الرضيبة  من  الطائرات  تفكيك  عمليات  إعفاء   .4
املضافة مع الحق يف الخصم؛

للرضائب  العامة  املدونة  من   93 املادة  مقتضيات  مالءمة   .5
فصل  بخصوص  للاملية  التنظيمي  القانون  مقتضيات  مع 

اختصاصات اآلمرين بالرصف واملحاسبني العموميني؛

6. مالمئة رشوط اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة املتعلقة 
باقتناء املساكن االجتامعية سواء متت عن طريق منتوجات 
املرابحة أو اإلجارة املنتهية بالتمليك أو عن طريق التمويالت 

البنكية األخرى؛

7. املالءمة مع مقتضيات  املدونة من خالل التنصيص عىل أن 
األساس الخاضع لواجب التسجيل يف حالة اقتناء عقارات، يف 
إطار عقد مرابحة أو إجارة منتهية بالتمليك، يتكون من مثن 

اقتناء هذه األمالك من طرف مؤسسات االئتامن؛

8. اعتامد النظام املطبق عىل عقود االئتامن اإليجاري وإجارة 
التدابري  مع  للمالءمة  املرابحة  عقود  عىل  بالتمليك  منتهية 

الجبائية املنصوص عليها يف مجال الرضيبة عىل الدخل؛

االسترياد  حني  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  من  اإلعفاء   .9
للطائـرات املخصصة للنقـل الجـوي بسعة تفوق مائة )100( 

مقعد؛

10. متكني املشاريع اإلستثامرية  يف قطاع الخدمات من االستفادة 
من التدبري املتعلق بتخفيض األساس الخاضع للرضيبة بالنسبة 

لواجبات التسجيل املطبقة عىل »اإليجارات الحكرية« املتعلقة 

باألرايض التابعة ألمالك الدولة، عىل غرار املشاريع االستثامرية 

يف القطاعني الصناعي و الفالحي املنجزة عىل هذه األرايض؛

11. االستغناء عن إجراءات إيداع نظري العقود من طرف بعض 

املهنيني يف حالة استيفاء إجراء تسجيل العقود العرفية وأداء 

الواجبات املستحقة بطريقة إلكرتونية ؛

12. متكني مامريس املهام التوثيقية من تحرير عقود انتقال ملكية 

بشهادة  باإلدالء  املتعاقدين  مطالبة  مع  باملوازاة  العقارات 

الرضائب  حصص  أداء  تثبت  التحصيل  مصالح  من  مسلمة 

والرسوم املثقل بها العقار؛

13. وجوب بيان رقم التعريف املوحد للمقاولة عىل الفاتورات 

عوض النص املقرتح الذي يلزم فقط املقاوالت التي تتوفر عىل 

هذا الرقم؛

لتصحيح  العادية  املسطرة  مع  الرسيعة  املسطرة  مالءمة   .14

الرضائب، و ذلك تبعا لتقليص األجل املخصص لإلدارة لتبليغ 

نتائج املراقبة الجبائية للمقاولة من 6 أشهر إىل 3 أشهر؛

15. عدم تطبيق الزيادة وكذا الذعرية املنصوص عليها يف املادة 

208 يف الحاالت التي يقوم فيها الخاضع للرضيبة بإيداع اإلقرار 

التصحيحي؛

األسايس  التعليم  سليك  يف  األطفال  متدرس  نفقات  خصم   .16

والثانوي يف حدود سقف 500 درهم شهريا للطفل؛

17. اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة مع الحق يف الخصم 

لخدمات اإلطعام التي تقدمها املقاوالت مبارشة لفائدة أجراءها 

ومستخدميها يف حدود مثن للوجبة ال يتعدى 50 درهام؛

18. اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة مع الحق يف الخصم 

للخدمات املقدمة من طرف دور السينام؛

عىل   %30 بسعر  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  تطبيق   .19

املواد التالية : السيارات التي تعادل قيمتها أو تفوق مليون 

)1.000.000( درهم دون احتساب الرسوم، اليخوت، الطائرات 

الزليج  املستورد،  الرخام  املجوهرات،  و  الحيل  الخاصة، 

املستورد؛

20. استثناء الدخول الفالحية من نطاق إلغاء نظام خصم الحد 

األدىن للرضيبة؛
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21. اإلبقاء عىل املقتضيات الحالية املتعلقة بإمكانية خصم الحد 
األدىن للرضيبة؛

تعديالت مختلفة 

الخام  الداخيل  الناتج  من   %65 بنسبة  الدين  تسقيف   .22
والتنصيص عىل رضورة االتفاق مع  اللجان الربملانية  املعنية؛ 

23. حذف البند املتعلق بواقيات الصدمات للمركبات و أجزاءها 
البنود  الئحة  من  السيارات  وإنتاج  تركيب  و  املستعملة 

الخاضعة للرسم البيئي املفروض عىل البالستيك؛

24. خفض سعر الرسم الخاص املفروض عىل الرمال كام ييل:

- من 30  إىل 25 درهام  للمرت املكعب بالنسبة لرمال الكتبان 
الساحلية  ورمال الجرف ورمال الوديان؛

- من15 إىل 10 دراهم  للمرت املكعب عىل رمال التفتيت.

25. حذف املادة 23 املتعلقة بصندوق النهوض بالفضاء السمعي 
البرصي الوطني وباإلعالنات وبالنرش العمومي من املرشوع؛

26. تقليص املناصب املخصصة لرئيس الحكومة ب 20 منصبا 
مناصب  و10  النواب  ملجلس  مناصب  تخصيص 10  و  ماليا 

ملجلس املستشارين؛ 

27. مالءمة جدول »أ« امللحق مبرشوع  قانون املالية من خالل 
العامة  الشبكات  املغرب« ب »متعهدي  استبدال »اتصاالت 

للمواصالت«.

يف  النواب  مجلس  طرف  من  عليها  املصادق  التعديالت 
إطارالقراءة الثانية

يف إطار القراءة الثانية و النهائية ملرشوع قانون املالية لسنة 2016، 

وطبقا ملقتضيات النظام الداخيل ملجلس النواب، تم تقديم املواد 

التي عدلت من طرف مجلس املستشارين والتصويت عليها. 

و تبعا لنتائج تصويت أعضاء مجلس النواب عىل هذه املواد، 

متت املصادقة عىل 19 تعديال التي أدرجها مجلس املستشارين 

باملرشوع و قبلتها الحكومة، يف حني صادق مجلس النواب عىل 

إدراج  14 تعديال هدفت إىل إعادة أربع عرشة مادة وبندا إىل 

األوىل  القراءة  خالل  النواب  مجلس  عليها  وافق  التي  الصيغة 

للمرشوع.

و هكذا وافق مجلس النواب عىل التعديالت املقرتحة من طرف 

مجلس املستشارين  رقم 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و9 و 10 

و 11 و12 و 13 و 14 و 15 و 23 و 24 و 27 املذكورة أعاله، مبا 

فيها تلك التي تخص بندبن أو أكرث من نفس املادة.

و قد متت املصادقة عىل مرشوع قانون املالية لسنة 2016 برمته 

من طرف لجنة املالية والتنمية االقتصادية يف إطار القراءة الثانية 

و النهائية للمرشوع ب 12 صوتا  لفائدة املرشوع مقابل 4 أصوات 

ضد املرشوع و امتناع 4 أعضاء عن التصويت، يف حني عرفت 

الجلسة العامة تصويت 154 نائبا لفائدة املرشوع ومعارضة 56 

نائبا، فيام امتنع 24 نائبا عن التصويت.

املصدر: مديرية امليزانية



قـانـون مـالـية 2016

وجهة نظــر
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 حوار مع ال�صيد عبد االإاله حفظي،

رئي�س فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب

أكد السيد عبد اإلاله حفظي يف حوار مع »مجلة املالية« أن قانون 

مالية 2016 يندرج هذه السنة  يف إطار تفعيل إصالحي هيكيل 

مهم يتعلق بالقانون التنظيمي لقانون املالية الذي يهدف إىل 

فتح آفاق جديدة لتحديث اآلليات التدبريية للاملية العمومية 

واملحاسبة. وقد تحدث حفظي كذلك يف هذا الحوار عن توقعات 

قانون مالية 2016  و الحمولة االجتامعية لهذا القانون  باإلضافة 

اىل  محاربة التملص الرضيبي. 

قبل الجواب عىل أسئلتكم يجدر التذكري أن قانون املالية يعترب 
محطة لتقييم الربامج الحكومية والسياسات العمومية املعتمدة 
يف جميع القطاعات وفرصة للوقوف عىل مدى نجاعة التدبري 
القانون  باعتبار أن هذا  الحكومية،  الحكومي واالسرتاتيجيات 
والربامج  السياسات  تلك  لرتجمة  اإلجرائية  األداة  مبثابة  املايل 

الحكومية عىل األقل ملدة سنة.

نذكر  بعدة خصائص،   2016 لسنة  املالية  قانون  ويتميز  هذا 
منها عىل الخصوص كونه:

لقانون  التنظيمي  القانون  صدور  بعد  مايل  قانون  أول   •
املالية؛

• وأول قانون مايل يف الوالية الترشيعية ملجلس املستشارين يف 
تركيبته الدستورية الجديدة؛

التنظيمي  القانون  عىل  املصادقة  بعد  مايل  قانون  وأول   •
للجهوية وتنزيل ورش الجهوية املتقدمة؛

• وآخر قانون مالية يف عمر الحكومة الحالية ويف إطار الوالية 
الترشيعية ملجلس النواب.

املالية  قانون  عليها  بني  التي  الفرضيات  تقيمون  كيف 
2016؟

ال ميكن اعتبار الفرضيات من العلوم التي تتأكد صدقيتها يف 
عىل  تبنى  التي  التوقعات  من  نوع  هي  والفرضيات  املطلق، 
املعطيات املتحولة التي تقرتب من الواقع أو تبتعد عنه. فرضية 

داخليا  االقتصادية  التحوالت  واقع  من  قريبة  القانون  هذا 
الرصف وكذلك  البرتول وسعر  النمو  وسعر  نسبة  وخارجيا،  
التحفظ  من  بنوع  متسمة  كلها  تبدو  امليزانية  عجز  مستوى 
والواقعية. وقد بدأت هذه الفرضيات تتعرض لنوع من الضغط، 
فسعر  املستقبل.  يف  ترشيعية  إجراءات  اتخاذ  إىل  تدفع  وقد 
البرتول الزال منخفضا وقد ال يصل إىل مستوى 60 دوالر. أما 
سعر الرصف فقد عرف هو كذلك تجاوزا ملستوى 9.5 دراهم 
تعتزم  ما  يزيد  وقد  السنة  بداية  يف  ونحن  الواحد  للدوالر 
مام  السعر  هذا  يف  اتخاذه  من  األمريكية  النقدية  السلطات 
قد يؤثر عىل سعر املحروقات بالدرهم. أما بخصوص املحصول 
الزراعي املتوقع والذي اعترب كمحصول سنة فالحية عادية، فال 
تشري الوضعية  الحالية للتساقطات إىل تأكيد إمكانية التوصل 
القصوى  الرضورة  الوضعية  هذه  وتبني  النتيجة.  هذه  إىل 
مكونات  بنية  لتغري  املوجهة  القطاعية  السياسات  لتكثيف 
الناتج اإلجاميل الداخيل، و نتمنى أن تستقر العنارص املكونة 

للفرضيات حتى ال نضطر إىل قانون مالية تعدييل.

لهذه  املتوقعة  نسبة %3  فإن  االقتصادي،  النمو  ففيام يخص 
السنة تعترب غري كافية لخلق الرثوة ومناصب الشغل وتحسني 
القدرة الرشائية للمواطنني. كام أنها ال متكن من إنجاز نسبة 

%5.5 التي وعد بها الترصيح الحكومي.

وبخصوص نسبة عجز امليزانية، تجدر اإلشارة أنه إذا كنا نسجل 
بارتياح مواصلة مجهود الحد من هذا العجز يف حدود %3.5 
من الدخل القومي العام، فإن تحسن هذا املؤرش يبقى مرتبطا 



�3مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / عدد خاص - فرباير 2016

قـانـون مـالـية 2016

وجهة نظـــــر

بتغريات خارجية وظرفية مالمئة وخاصة  بجزء غري يسري منه 
االنخفاض املحتمل ألسعار املواد الطاقية يف األسواق الدولية.

أما بخصوص تحديد التضخم يف نسبة 1.7% فإنه يبقى رهني 
مبدى التحكم يف األسعار، فضال عن تأثري العوامل املناخية يف 

القطاع الفالحي.

كام أنه ال يسعنا هنا إال أن نلفت النظر إىل االرتفاع املضطرب 
للمديونية والتي وصلت ملستويات قياسية وغري مسبوقة مام 
مستوى  وعىل  بها  املعمول  الفائدة  سعر  عىل  سلبا  ينعكس 

السيولة املمكن استعاملها من طرف املقاولة.

كام أن نفقات االستثامر وإن ارتفع حجمها اإلجاميل إىل 189 
مع  مقارنة  نسبيا  يزال ضعيفا  ال  مستواها  فإن  درهم،  مليار 
الحاجيات الكبرية للبالد، خصوصا وأن معدل االنجاز السنوي 
املتوسط لالستثامرات ينحرص يف حوايل 60%، مام يتعني العمل 

عىل تجاوزه.

وعىل العموم، فإن تحسن املؤرشات املاكرو اقتصادية ال يجب 
أن يكون هدفا يف حد ذاته ولكن وسيلة من بني وسائل أخرى 

توفر الرشوط املوضوعية لنمو قوي ومستدام.

اإلنتاج  ودعم  الطلب  دعم  مواصلة  يجب  اإلطار،  هذا  ويف 
التصنيع وتحفيز االستثامر ودعم املقاولة وتعزيز  عرب ترسيع 
بغرض  إدماجا  أكرث  نحو  عىل  االقتصادي  التنموي  النموذج 
ومواصلة  شغل  مناصب  وخلق  االجتامعية  الفوارق  تقليص 

اإلصالحات الهيكلية الكربى.

ما رأيكم يف الحمولة االجتامعية لهذا القانون؟

هناك  أن  املغرب  ملقوالت  العام  االتحاد  ميثل  كفريق  اعتربنا 
جهود بذلت يف مجال التنمية االجتامعية ولكن النقص الزال 
املليك  التوجيه  من  ذلك  عىل  أدل  وال  املجال  هذا  يف  حادا 
املجالية  الفوارق  من  للحد  برنامج  وضع  أجل  من  للحكومة 

واالجتامعية التي تشكل عائقا حقيقيا يف وجه التنمية.

االجتامعية  القطاعات  تؤطر  التي  الوزارات  كل  أن  صحيح 
ميزانيات  لها  خصصت  واألرسة  والتضامن  والصحة  كالتعليم 
تجاوزت يف جانبيها »التسيري واالستثامر« مبلغ 60 مليار درهم، 
لكن الحمولة ال تقاس مببالغ االعتامدات فقط، ولكن بنجاعة 
من  نعاين  الزلنا  املغرب  يف  ونحن  أيضا.  والربامج  السياسات 
نعترب  أن  علينا  يجب  وال  الصحية.  وخدماتنا  تعليمنا  ضعف 
والتي  للكلمة  السلبي  باملفهوم  االجتامعيني  القطاعني  هذين 

تعني املساعدة والدعم، ولكن كميدان لالستثامر املنتج.

التعليم عنرص اسايس لدعم املقاولة باملوارد البرشية املكونة، 
والقطاع الصحي العمومي له دور يف تقديم الخدمة الصحية 
بجودة معقولة ويف كل جهات املغرب مع الرتكيز عىل الصحة 
التامسك  إىل  الهادفة  الصناديق  إىل  وباإلضافة  الوقائية، 
امليزانيايت  اإلطار  توحيد  الرضوري  من  أنه  نرى  االجتامعي 
وضبط جميع املوارد يف إطار موحد وتوجيهها بطريقة مندمجة 

ومستهدفة للفئات الفقرية والطبقة املتوسطة.

كام ال بد أن نستحرض هنا اإلجراءات املتخذة يف هذا القانون، 
التامسك  دعم  لصندوق  املخصصة  امليزانية  رفع  خصوصا 
التذكري  الشغل، مع  فقدان  التعويض عن  االجتامعي وتفعيل 

أن االتحاد العام ملقاوالت املغرب قد ساهم يف انبثاقه.

وإذ نسجل توجه الحكومة نحو خلق مناصب الشغل، فإننا نؤكد 
أن العمل بالحد األدىن الوطني لألجور قد أبان عن محدوديته، 
ونقرتح إبداع صيغ لحد أدىن جهوي، متاشيا مع روح الجهوية 
عىل  تقوم  اقتصادية  جهات  لخلق  أسس  ووضع  املتقدمة، 
إمكانيات وخصوصيات كل جهة، كمرحلة انتقالية نحو تحرير 

كامل لسوق الشغل مع ضامن الحامية االجتامعية الكافية.

من  األعامل صعوبات  مناخ  تعرتي  زالت  ما  أخر،  جهة  ومن 
جملتها، إشكالية اإلرضابات التي تؤدي يف الغالب إىل اإلرضار 
مبصالح املقاولة والعاملة عىل السواء، نظرا لغياب رشوط وكيفية 
لوقعها  بالنظر  للبالد  العامة  باملصلحة  ترض  كام  مامرستها، 

السلبي عىل وثرية التنمية واالستثامر ومناصب الشغل.

لذا، يجب اإلرساع بإصدار القانون التنظيمي املتعلق باإلرضاب 
وكيفية مامرسته، وخلق نوع من التوازن بني الحق يف اإلرضاب 
وحرية العمل، وإعطاء مجال أوسع للمفاوضات وإعامل آليات 
الوساطة والتحكيم واملصالحة، مبا يضمن حقوق الفئة العاملة 
ومصالح املقاولة ووثرية التشغيل، من جهة، ويساعد عىل منح 
وجهة  املغرب  وتكريس  االقتصادي  للفاعل  الرضورية  الثقة 

مفضلة لالستثامر، من جهة أخرى.

ما الجديد الذي أىت به القانون التنظيمي للاملية باعتبار 
هذا  تنزيل  مسلسل  يف  األول   2016 لسنة  املالية  قانون 
القانون التنظيمي وما هي التدابري التي يجب اتخاذها من 
طرف املؤسسة الترشيعية من أجل مواكبة هذا اإلصالح؟

يندرج قانون املالية لسنة 2016 يف إطار مواصلة اإلصالحات 
هيكيل  إصالحي  بتفعيل  تتسم  سنة  وخالل  الكربى  الهيكلية 
هذا  ويهدف  املالية.  لقانون  التنظيمي  بالقانون  يتعلق  مهم 
اآلليات  لتحديث  جديدة  آفاق  فتح  إىل  التنظيمي  القانون 

التدبريية للاملية العمومية واملحاسبة.
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الشفافية  تعزيز  مسلسل  يف  جديدة  ملرحلة  يؤسس  كام 
وعقلنة  وضبط  والتقييم  والتتبع  النجاعة  مبادئ  وتكريس 

نفقات التسيري.

للاملية  وفعال  عرصي  تدبريي  منوذج  إرساء  إىل  يسعى  كام 
مستقبال  سينتقل  العمومي  التدبري  هذا  أن  حيث  العمومية، 
إىل تدبري لربامج متعددة السنوات ومحكوم بالنتائج بناء عىل 

مشاريع وبرامج واضحة ومحددة.

وبخصوص مواكبة هذا اإلصالح من طرف املؤسسة الترشيعية، 
يجدر التذكري بأن دخول القانون التنظيمي الجديد للاملية حيز 
التنفيذ، سيسمح للسلطة الترشيعية عند مناقشة قوانني املالية 
القانون  هذا  ومقتضيات  أحكام  مراعاة  مدى  عىل  بالوقوف 
ومتابعة تنزيلها وذلك بغية إرساء القواعد واملبادئ األساسية 
للحكامة املالية ومن خالل ذلك، تجسيد حضور قوي للربملان 

بغرفتيه عىل مستوى إحدى مهامه الرئيسية.

الدعم  توفر  مبدى  مرهونا  يبقى  اإلصالح  هذا  تنزيل  أن  غري 
لها،  املوكولة  التتبع  بأدوار  للقيام  الترشيعية  للمؤسسة  الالزم 
هذا  مسلسل  يف  واملؤسسات  القطاعات  كافة  تعبئة  ومبدى 
يقره  الذي  للتنزيل  اإلجرايئ  املخطط  وفق  وذلك  اإلصالح 
ابتداء  للاملية والذي ميتد ملدى 5 سنوات  التنظيمي  القانون 

من فاتح يناير 2016.

واملالية  االقتصاد  لوزارة  هيكلة  وضع  يتعني  اإلطار  هذا  ويف 
الخطاب  تغيري  رضورة  مع  القانون،  هذا  لتنفيذ  تؤهلها 
النتائج  ومنطق  الوسائل  منظور  بني  واملزاوجة  والتقارير 
واألهداف ومؤرشات األداء، خصوصا بالنسبة للتدابري الكربى، 

حتى يتسنى االستئناس باملقاربة الجدية املرتقبة.

تنفيذ  مبتابعة  تعنى  استشارية  هيئة  إحداث  يتعني  كام 
لسياسة  الكربى  التوجهات  واقرتاح  العمومية  املالية  إصالح 
املالية للدولة، تضم باإلضافة إىل الحكومة والربملان مؤسسات 
حكومية وغري حكومية، عىل غرار ما هو معمول به يف بعض 
الهيئات  الدول األوروبية التي سارعت إىل إحداث مثل هذه 

مثل السويد وأملانيا وإنجلرتا.

الترشيعية  الوالية  يف  األخري   2016 مالية  قانون  يعترب 
حد  أي  وإىل  الحكومة  حصيلة  تقيمون  كيف  الحالية. 

تتالءم مع الترصيح الحكومي؟

ملجلس  بالنسبة  األوىل  هي  السنة  هذه  تعترب  تعلمون  كام 
املستشارين واألخرية يف عمر مجلس النواب، فتقييمنا لن يكون 

للحصيلة من داخل املؤسسة الترشيعية بل من خارجها.

العام  االتحاد  لواء  تحت  املنضوون  األعامل  رجال  فقطاع 
الطابع  ذلت  الربامج  بعض  ايجابيا  يقيمون  املغرب  لقواالت 
ينتظرون إصالحات كربى يف مجال  االجتامعي لكنهم الزالوا  
املهيكل عىل  غري  للقطاع  السلبية  اآلثار  من  والحد  الجبايات 
كان  الحكومي  الربنامج  أن  املواطنة. صحيح  املقاولة  تنافسية 
التنمية التي مل تحقق كل مستوياتها  متفائال يف مجال نسب 
ولكنه تقدم يف مجال عرصنة القطاع الزراعي من خالل برامج 
مخطط املغرب األخرض وتطوير القطاع الصناعي عرب املرور إىل 
رسعة أكرب يف مجال التنمية الصناعية، الزالت هناك انتظارات 
معضلة  ومواجهة  اإلنتاج  بنيات  تغيري  مجال  يف  وتحديات 

البطالة وحسن تدبري االستثامر العمومي.

لطاملا طالبت األحزاب السياسية بتجريم التملص الرضيبي. 
مباذا تفرسون  إذن املقاومة التي لقيها هذا املقرتح من 

طرف الهيئة الترشيعية؟

قبل اإلجابة عن سؤالكم، البد من إبداء مالحظة حول كلمة 
سلبيا  إيحاء  تعطي  ألنها  سؤالكم  يف  وردت  التي  »مقاومة« 
إجراء  ضد  وقفت  الترشيعية  الهيئة  كون  دقيقة  غري  وصورة 
قولكم.  حد  عىل  به  طالبت  والتي  الرضيبي  التملص  تجريم 

وهذا غري وارد.

العامة  املدونة  يف  عليه  منصوص  التجريم  أن  التنبيه  يجب 
مساهام  كان  املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  وان  للرضائب، 
ووضع  الرضيبية،  املنظومة  إلصالح   2013 مناظرة  يف  فعاال 
ميثاق ضد كل املامرسات التي ميكن أن ترض باالقتصاد الوطني 
العمومية يف  للموارد  املنظمة  والقوانني  االجتامعية  والحقوق 
مجال الرضائب والجامرك. كام تجب اإلشارة إىل أن املقاوالت قد 
طالبت باالستمرار يف اإلصالح الرضيبي ومبعالجة كل املشاكل 
املتعلقة بالرضيبة عىل القيمة املضافة وعن مالءمة مقتضيات 
الرضيبة عىل الرشكات للمقاوالت الصغرى. والزال االتحاد العام 
ملقاوالت املغرب ملتزما مبقتضيات االتفاقية التي تم التوقيع 
عليها مع وزارة االقتصاد واملالية عىل هامش املناظرة الوطنية 
لعام 2013. صحيح أن دعم االستثامر يجب أن يتم تحصينه 
بعدم التهويل واالتجاه إىل التخويف. يجب البدء أوال مبواجهة 
القطاع غري املهيكل يف تجلياته الكربى وال نقصد هنا الحرف 

الصغرية التي متارسها بعض الفئات االجتامعية الهشة.

ومعلوم أن أحكام املادة 192 من املدونة العام للرضائب عىل 
جزاءات جنائية تطبق يف بعض حاالت التهرب الرضيبي وتتمثل 
يف فرض غرامة ترتاوح ما بني 5.000 و 50.000 درهم وفرض 

عقوبة حبسية من شهر إىل ثالثة أشهر يف حالة العود.
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وتطبق الجزاءات الجنائية أعاله يف إطار مسطرة خاصة تنص 
عليها املادة 231 من نفس املدونة وهي معاينة املخالفات يف 
إطار مراقبة رضيبية، تقديم شكاية من طرف اإلدارة مسبقا إىل 
لجنة املخالفات قصد االستشارة و إحالة الشكاية الرامية إىل 

تطبيق الجزاءات إىل وكيل امللك املختص.

ويف إطار مرشوع قانون املالية لسنة 2016، تم اقرتاح التدابري 
التالية :

• حذف الحد األدىن للغرامة واإلبقاء عىل الحد األقىص املحدد 
يف 50.000 درهم؛

• إلغاء حالة العود؛

إىل  سنتني عوض شهر  إىل  من شهر  الحبس  عقوبة  تحديد   •
ثالثة أشهر؛

• تتميم الحاالت التي ميكن أن تطبق فيها الجزاءات الجنائية 
بحالة عدم اإلدالء باإلقرارات املتعلقة مبامرسة أنشطة مهنية 

ملدة تفوق أربع سنوات؛

• توضيح الحاالت التي تطبق فيها املسطرة الجنائية؛

• منح الصالحية لوزير املالية إلحالة الشكاية مبارشة إىل وكيل 
امللك املختص.

وصودق  النواب  مبجلس  األغلبية  فرق  به  تقدمت  وبتعديل 
عليه باإلجامع، تم حذف التدابري املقرتحة واإلبقاء عىل النصني 

األصليني للامدتني.

ويف هذا اإلطار يجدر التذكري أن أعامل املناظرة الوطنية حول 
الجبايات املنظمة يومي 29 و30 أبريل 2013 تضمنت أوراش 
عمل تناولت عدة مواضيع من بينها محاربة الغش الرضيبي.

ذلك أن تركيز الوعاء الرضيبي عىل عدد محدود من امللزمني 
مام  الجبائية،  املواطنة  ضعف  عن  األحيان  بعض  يف  كشف 
النظام  يستلزم معالجة هذا الوضع عىل اعتبار أنه ييسء إىل 
عىل  املرتفع  الجبايئ  الضغط  هام  و  رئيسيني  لسببني  الجبايئ 
بني  املرشوعة  غري  التنافسية  و  فقط  املساهمني  املواطنني 

املقاوالت التي تؤدي رضائبها وتلك املتملصة منها.

ومن ضمن التوصيات املنبثقة عن املناظرة السالفة الذكر، إقرار 
نظام للجزاء لردع حاالت الغش الرضيبي والعود برصامة.

هذا ومل تتمكن الحكومة من تفعيل التوصية أعاله واملنبثقة 
سياسية  ألسباب  وذلك  الجبايات  حول  الوطنية  املناظرة  من 

وانتخابية بالدرجة األوىل.

للغش  فعالة  محاربة  أجل  من  فإنه  األمر،  يف  يكن  ومهام 
الرضيبي، يتعني حاليا تدعيم وسائل عمل اإلدارة الجبائية. ذلك 
أن الجهود املبذولة ملحاربة الغش تعاين من خصاص يف عدد 
باملراقبة  املكلفة  الفرق  تعزيز  معه  يستوجب  مام  املوظفني، 
وكذا تكوين األطر املعنية يف مجال املساطر الخاصة باملراقبة.

ظاهرة  محاربة  تتطلب  البرشية،  املوارد  تعزيز  عىل  زيادة 
الغش الرضيبي كذلك اندماجا أحسن ملختلف اإلدارات املعنية 
)املديرية العامة للرضائب واإلدارة العامة للجامرك والرضائب 
للضامن  الوطني  والصندوق  الرصف  ومكتب  املبارشة  غري 

االجتامعي(.

كام يتعني التأكيد عىل رضورة التنسيق الجيد لعمل مختلف 
التعريفي  الرقم  اعتامد  ترسيع  عرب  سيام  ال  اإلدارات،  هذه 
قواعد  وتقاطع  االندماج  تسهيل  من  ميكن  الذي  الوحيد 

البيانات.
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 حوار مع الدكتور حممد االأعرج،

رئي�س الفريق احلركي مبجل�س النواب

من موقع األغلبية الحكومية، اختارت مجلة املالية إجراء 

الحريك  الفريق  رئيس  األعرج،  د. محمد  الحوار مع  هذا 

القانون  فرضيات  معه  تناولت  حيث  النواب،  مبجلس 

املايل وحمولته االجتامعية وقضية التهرب الرضيبي. هذا 

الحوار شكل أيضا مناسبة الستعراض رأيه حول الحصيلة 

الحكومية.

املالية  قانون  عليها  بني  التي  الفرضيات  تقيمون  كيف 
2016 ؟

بداية، تشكل مناقشة أي مرشوع قانون املالية محطة لتقييم 
السياسة العمومية و فرصة إلعادة النظر يف الربامج الحكومية 
وتقوميها. ويف هذا السياق، فقانون املالية لسنة 2016 يتميز 
بطبيعة سياسية واقتصادية واجتامعية خاصة، حيث يصادف 
الجديدة  الدستورية  املقتضيات  تنزيل  إمتام  القانون  هذا 
التنظيمي  القانون  صدور  خالل  من  العامة  باملالية  املتعلقة 
الذي  الحكومي  الربنامج  مضامني  باقي  واستكامل  للاملية، 
التزمت به أول حكومة بعد إقرار دستور فاتح يوليوز 2011، 
أخرى.  جهة  من  املتقدمة  الجهوية  ورش  تنزيل  إىل  باإلضافة 
هذا  فيه  ولد  الذي  العام  السياق  بخصوصية  االعرتاف  ومع 
استكامل  و  الترشيعية  لالنتخابات  االستعداد  املرشوع، حيث 
التنظيمية،  القوانني  باقي  بإصدار  الجديد  الدستوري  الرصح 
يبقى قانون املالية لسنة 2016 اختبارا حقيقيا لقدرة الفاعلني 
عىل استيعاب ثقافة جديدة يف التدبري العمومي تروم االنتقال 
جديدة  منهجية  إىل  الوسائل  أساس  عىل  القائم  التدبري  من 
الشفافية  ملنطق  وتؤسس  النتائج  تحقيق  أساس  عىل  ترتكز 

وتقديم الحساب و تقييم السياسات العمومية.

إعداد قانون املالية لسنة 2016 تم يف سياق يتسم باستمرار 
املطالب  و  االحتياجات  حجم  وتصاعد  املالية  املوارد  ندرة 
االجتامعية، و يف وقت تشهد فيه أسعار بعض املواد األولية، 
الحكومة  مينح  مام  مهام،  تراجعا  املحروقات،  رأسها  عىل  و 

إىل  بالنظر  امليزانية، وذلك  للتحكم يف عجز  هوامش حقيقية 
التي  الفرضيات  فإن  وبالتايل  الطاقية.  الفاتورة  كلفة  تراجع 
أكرث  و  عقالنية  أكرث  تعترب   املالية،  قانون  إعداد  يف  اعتمدت 
ضبطا، بالنظر إىل الدينامية التي تخلقها املقتضيات الجديدة 

للقانون التنظيمي للاملية. 

معدل  تحقيق  نسبة  املالية  قانون  حدد  املنطلق،  هذا  ومن 
النمو للناتج الداخيل الخام يف 3% وتقليص عجز امليزانية يف 
حدود 3.5% من الناتج الداخيل الخام، وذلك بناء عىل فرضيات 
تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار 
الخام  الداخيل  الناتج  من   %1.7 حدود  يف  تضخم  ومعدل 
ومتوسط سعر برميل البرتول يف 61 دوالر ومتوسط سعر غاز 

البوتان يف 450 دوالرا للطن . 

بل  فقط،  الحكومة  بها  تقر  ال  واقعية  فرضيات  كلها  هيذه 
وطنيا  الصلة  ذات  واالقتصادية  املالية  املؤسسات  مختلف 
ودوليا، تضع نفس الفرضيات، التي ال تستند عىل معيار سيايس 

بالطبع بل عىل معيار علمي وتقني حقيقي. 

ما رأيكم يف الحمولة االجتامعية لهذا القانون ؟ 

مبرشوعني  املالية  قانون  جاء  فقد  االجتامعي،  املستوى  عىل 
اجتامعيني كبريين. يتعلق األمر باملرشوع الوطني الكبري للعامل 
أجل  وذلك من  مليون مغريب   12 إىل حوايل  واملوجه  القروي 
إنجاز حوايل 20.800 مرشوع بغالف مايل يبلغ 50 مليار درهم، 
مقسمة عىل سبع سنوات، تقوم عىل سد الخصاص يف مجاالت 
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متعددة، وهو املرشوع الذي شكل عىل الدوام مطلبا تاريخيا 
الشعبية منذ فجر االستقالل إىل اآلن، والقايض  لنا يف الحركة 
الفضاء من مجال ترايب يجرت املشاكل ومختلف  بتحويل هذا 
العجز  مظاهر  مختلف  وانتشار  والدونية  التهميش  أصناف 
االجتامعي، إىل قطب استثامري وتنموي كبري. واملرشوع الثاين، 

مرتبط بضامن استدامة صندوق التامسك االجتامعي.

لسنة 2013،  املالية  قانون  إقرار  منذ  أنه  إىل  اإلشارة  و تجدر 
أصبح القطاع االجتامعي يستأثر بحيز مهم من امليزانية العامة 
 4 ناهزت  مهمة  مالية  اعتامدات  له  الذي رصدت  و  للدولة، 
ضمن  االجتامعي  التامسك  صندوق  إطار  يف  درهم  مليارات 
التعويض  تفعيل صندوق  تم  كام   .2015 لسنة  املالية  قانون 
عن فقدان الشغل و الذي ميثل استجابة للتحديات االجتامعية 

التي تطرحها العوملة عىل املقاوالت الصغرى و املتوسطة.  

قبل  املعمور،  بلدان  باقي  غرار  عىل  املغرب،  تخليد  أن  كام 
مناسبة  شكل  الفقر،  ملكافحة  العاملي  لليوم  قليلة،  أسابيع 
بها  القيام  ينبغي  التي  وتلك  املبذولة،  الجهود  عند  للوقوف 
التي تطال فئات ورشائح مجتمعية،  اآلفة،  للقضاء عىل هذه 
بدرجات متفاوتة، يف املدن والبوادي عىل حد سواء. و تصادف 
هذه السنة مرور عقد من الزمن عىل إطالق املبادرة الوطنية 
للتنمية البرشية، والتي خلقت من أجل االنضامم إىل الجهود 
انتشاره،  من  والحد  الفقر  آفة  ملواجهة  عقود  طيلة  املبذولة 
الفقر يف  حيث بادرت كل األجهزة املعنية إىل وضع مكافحة 
صدارة أولويات سياستها االجتامعية، سواء عرب الرفع التدريجي 
من االعتامدات املالية املوجهة إىل القطاعات االجتامعية، لتصل 
حاليا إىل 55 يف املائة من ميزانية الدولة، أو عرب تكثيف وترسيع 
وترية إطالق وإنجاز الربامج واملبادرات التي تستهدف الفئات 
التي تعاين من الهشاشة والفقر مبختلف أشكاله. وهكذا بلغ 
الفقر،  براثن  من  انتشالهم  تم  الذين  املغاربة  املواطنني  عدد 
خالل العقد املايض لوحده، حوايل مليوين مواطن، وذلك بفضل 
الحكومية، وكذا  الحكومية وغري  الجهات  التي تبذلها  الجهود 

بفضل تظافر عوامل أخرى. 

التي  اإلجتامعي  البعد  ذات  الربامج  من  العديد  إذن  هناك 
أفلحت فيها الحكومة يف نظرنا و الدليل عىل ذلك مثال دعم 
وزارة  ميزانية  من  الرفع  و  الطلبة  منح  يف  والزيادة  األرامل 
املستفيدين من  األدوية، وتزايد عدد  أمثنة  الصحة، وتخفيف 
املعاقني  األشخاص  لدعم  برنامج  هناك  اآلن  و  راميد.  نظام 
عدميي الحركة الذين مل يتمكنوا من متابعة دراستهم، باإلضافة 
ال  التي  االجتامعية  الربامج  من  وغريها  »تيسري«  برنامج  إىل 

يتسع املجال لرسدها كلها .

باملغرب  زالت  أنه ال  املجهودات، نالحظ  لكن رغم كل هذه 
متظهرات عدة آلفة الفقر يجب التصدي لها من خالل مراجعة 
طريقة االستهداف الجغرايف للمبادرة الوطنية قصد االستجابة 
فالفقر  املستهدفة.  الساكنة  الحتياجات  مالءمة  أكرث  بصفة 
والهشاشة يعتربان ظاهرتان تسودان يف الوسط القروي مبعدل 
ثالث مرات أكرث من الوسط الحرضي. كام أننا نعترب بأن البطالة 
ال زالت تشكل معضلة املعضالت رغم الجهود املبذولة، التي 
تنمية  تحقيق  بدون  حدتها  من  التخفيف  ميكن  ال  نظرنا  يف 

اقتصادية قوية.

يعترب قانون مالية 2016 األول يف مسلسل تنزيل القانون 
التنظيمي للاملية الجديد. يف نظركم ما الجديد الذي أىت 
يجب  التي  التدابري  هي  وما  التنظيمي  القانون  هذا  به 
الترشيعية من أجل مواكبة  املؤسسة  اتخاذها من طرف 

هذا اإلصالح ؟ 

مام الشك فيه أن الرهانات املطروحة عىل قانون املالية املقبل 
ذات وقع مهم، و لن تلخصها بعض التدابري الجبائية املعزولة، 
بل تستلزم أن يكون روح الدستور املايل الجديد للدولة، و الذي 
يونيو   2 بتاريخ   130.13 رقم  للاملية  التنظيمي  القانون  هو 
2015، قاعدة تحكم وتؤطر املقتضيات الترشيعية الواردة يف 
هذه الوثيقة املالية، و ذلك عىل مستوى تكريس نجاعة األداء 

العمومي و برمجة السياسات العمومية.

  إن القانون التنظيمي للاملية الجديد، الذي أسميه  الدستور 
الصادر  التطبيقي  مرسومه  أحكام  جانب  إىل  الجديد،  املايل 
يؤسس  املالية  قانون  من  سيجعل   ،2015 يوليوز   15 بتاريخ 
األداء،  مؤرشات  و  األهداف  عىل  قائم  جديد  معياري  إلطار 
يسمح  مبا  العمومي،  التدبري  أداء  نجاعة  من  ستعزز  التي  و 
الحكامة  إىل  املساطر  عىل  املرتكزة  الحكامة  من  باالنتقال 

القامئة عىل األهداف.

لذى نرى أن الحكومة عند وضعها ملرشوع قانون املالية لسنة 
2016 قامت بإحداث مقتضيات جديدة همت باألساس النفقات 
الرضيبية،  واإلرجاعات  التخفيضات  و  بالتسديدات  املتعلقة 
ومراجعة هيكلة جدول توازن موارد و تكاليف الدولة، عالوة 
عىل تقديم التقارير املنصوص عليها يف هذا القانون التنظيمي 
إلغناء املناقشة الربملانية. كل هذه اإلصالحات أثرت عىل النقاش 
العمومي داخل لجنتي الربملان ال من حيث املضمون وال من 
حيث الشكل انطالقا من فلسفة جديدة حددت معاملها بناء 
وأصبحت   الجديد،  املايل  للدستور  الجديدة  املقتضيات  عىل 
جل النقاشات تكتيس طابع التقنية واملحاسبة واملساءلة املالية 

عوض الخوض يف العموميات.
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الترشيعية  الوالية  يف  األخري   2016 مالية  قانون  يعترب 
حد  أي  وإىل  الحكومة،  حصيلة  تقيمون  كيف  الحالية. 

تتواءم مع الترصيح الحكومي ؟ 

يتحقق  مل  أو  تحقق  فيام  اختزالها  ال ميكن  الحكومة  حصيلة 
املشاريع  إىل  يتجاوز  األمر  وإمنا  فقط  الوالية  هذه  خالل 
الترشيعية.  الوالية  هذه  خالل  سنت  التي  واالسرتاتيجيات 
فالحكومة الحالية عملت بوترية مزدوجة قل نظريها بحكم أنها 
أول حكومة ما بعد دستور 2011. وبطبيعة الحال فازدواجية 
األدوار كام قلت تأيت من كونها حكومة منزلة ملختلف املقتضيات 
الدستورية التي نص عليها الدستور يف شتى امليادين القانونية 
والحقوقية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية وغريها. زد عىل 
ذلك الدور االعتيادي ألي حكومة يف العامل من خالل اإلرشاف 
عىل وضع السياسيات العمومية وتنفيذ الربنامج الحكومي و 
القطاعية. وال بأس من أن نذكر  تنفيذ االسرتاتيجيات  متابعة 
بعض نجاحات هذه الحكومة، فهي حكومة قد حافظت عىل 
االستقرار واألمن يف ظل مناخ إقليمي ودويل يتسم بالتوترات 
مع  تام  بانسجام  عملت  حكومة  هي  األمنية،  والتهديدات 
جاللة امللك، كام أنها حققت مناعة لالقتصاد الوطني وأولت 
اهتامما خاصا للهاجس االجتامعي. كام وضعت ألول مرة يف 
تنزيله، وأرشفت عىل  تحاول  املغرب مخططا ترشيعيا  تاريخ 
االنتخابات الجامعية وفتحت ورش إصالح العدالة. وقد كانت 
والظروف  واإلكراهات  اإلشكاالت  رغم  املقاييس  بكل  ناجحة 

والسياقات الضاغطة املصاحبة لعمل الحكومة . 

طاملا طالبت األحزاب السياسية بتجريم التهرب الرضيبي. 
من  املقرتح  هذا  لقيها  التي  املقاومة  إذن  تفرسون  مباذا 

طرف الهيئة الترشيعية ؟ 

يقول  رأي  هناك  وليس  الرضيبي،  التهرب  تجريم  مع  نحن 
مع  بتوافق  نعمل  نحن  الترشيعية.  املؤسسة  داخل  العكس 

األثر.  ودراسات  املعطيات  كل  عىل  تتوفر  التي  الحكومة 

التعديالت  الربملان بدوره يحاول معالجة الظاهرة عن طريق 

ال  وأخرى  تقبل،  تعديالت  وهناك  املالية  قانون  عىل مرشوع 

القانون املايل، لكنها تأخذ نصيبها  تقبل تأسيسا عىل توازنات 

من الدراسة وقد تأيت بها الحكومة يف القوانني املالية املقبلة. 

نحن بالعكس مع توسيع الوعاء الرضيبي وإدخال القطاع غري 

املهيكل إىل دائرة التقنني ومحاربة التملص والتهرب الرضيبي، 

لكن نحن كذلك مع عدالة جبائية حقيقية، وتشدد الحكومة 

إليها من  اللجوء  يتم  التي  التدليسية  األشكال  يف محاربة كل 

طرف بعض املقاوالت التي تعلن سنويا اإلفالس مع االستمرار 

يف أنشطتها .  وبهذه املناسبة أدعو إىل  الحرص عىل أال تبقى 

النظرة السائدة إىل الرضيبة كونها عبارة عن إكراه، بل عامال 

التضامن،  عن  والتعبري  االجتامعي  الرابط  إرساء  عوامل  من 

التي  اإلدارة الرضيبية ودافعي الرضائب  العالقة بني  وتحسني 

فعبء  الرضيبية.  العدالة  وتوخي  التصادم،  يطبعها  ما  كثريا 

الرضيبة عىل الرشكات تتحمله تقريبا 2% من املقاوالت، و%73  

من الرضيبة عىل الدخل مصدره األجراء، والكثري من سلسلة 

االنتاج والتوزيع تبقى خارج مجال الرضائب، والباقي يتحمله 

القطاع املهيكل والسيام املقاوالت األكرث شفافية. كام أن نظام 

النية،  حسني  الرضائب  دافعي  عىل  إال  يطبق  ال  العقوبات 

منصفة،  تكون  أن  يجب  الرضيبية  اإلعفاءات  أن  عىل  عالوة 

وأال يرتتب عليها مفعول الريع. وعموما فإن فريقي يدعو إىل 

املايل،  القانون  الرضيبية خارج زمن  للمنظومة  إصالح شمويل 

اعتبارا من جهة لكون الرضائب تساهم يف مداخيل الدولة ب 

72%، واعتبارا من جهة أخرى لكون هذا النظام يجب تكييفه 

يف كل وقت مع محيطه االقتصادي واالجتامعي.
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حوار مع الدكتور عبد العزيز العبودي،

مقرر جلنة املالية، ع�صو الفريق اال�صرتاكي

من أجل تسليط الضوء عىل بعض القضايا التي استأثرت بنقاش 
داخل قبة الربملان وخارجه، وتنويعا لزوايا الرؤية، اختارت املالية 
إغناء هذا امللف بحوار مع برملاين من موقع املعارضة ويتعلق 
األمر بالسيد عبد العزيز العبودي، مقرر لجنة املالية وعضو الفريق 

االشرتايك مبجلس النواب.

كيف تقيمون الفرضيات التي بني عليها قانون مالية 2016؟

التي بني عليها قانون مالية 2016 يف توقع  الفرضيات  تتمثل 

ومعدل  قنطار  مليون   70 يصل  الحبوب  من  زراعي  محصول 

تضخم يف حدود 1,7% من الناتج الداخيل الخام، ومتوسط سعر 

برميل البرتول يف 61 دوالر ومتوسط سعر غاز البوتان يف 450 

الدوالر.  رصف  لسعر  كمتوسط  دراهم   %9,5 و  للطن  دوالر 

وهي فرضيات هشة ال متتلك الحكومة الهامش املريح لتثبيتها 

يف الحدود املتوقعة. فأسعار املواد الطاقية ستظل رهينة بتقلبات 

السوق الدولية. واملحصول الزراعي بات، قبل إقرار قانون مالية 

والتنبؤ  املطرية،  التساقطات  تأخر  بفعل  مضمون  غري   ،2016

مبستوى محصول للسنة الفالحية قد ال يتجاوز الحد املتوسط، 

اليشء الذي سيؤثر يف معدل التضخم ما مل تتخذ الحكومة تدابري 

ملموسة ونافذة للتحكم يف األسعاروتحصيل املوارد الغري محصلة 

يف حدود قصوى ممكنة، وتقليص الهدر االستثامري املرافق لعدة 

برامج ومشاريع إلخ... يبقى مرشوع قانون املالية لسنة 2016 

مندرجا يف سياق تدبري حكومي للشأن العام املغريب وفق منظور 

الظرفية   واإلكراهات  التحوالت  عوامل  أمام  واستسالمي  قارص 

واملبادرات التجزيئية. 

نجاعتها  تثبت  وال  السنوية،  امليزانية  جدوى  تستقيم  فال 

ومصداقيتها إال مبقدار ما تساهم يف تحقيق تراكمي ألهداف 

املدى  لها عىل  وثقافية وسياسية مجتمعية مخطط  اقتصادية 

املتوسط والبعيد.

فباستثناء بعض املرجعيات اإلنشائية والوعود العامة، ال ينبني 

مرشوع قانون املالية لسنة 2016 عىل مخطط وطني يحدد عىل 

والغايات  الدولة،  واختيارات  توجهات  والبعيد  املتوسط  املدى 

لتحقيقها.  املرسومة  واملشاريع  والربامج  املتوخاة،  واألهداف 

أو  برامج  أو  إسرتاتيجية  رؤى  بصيغ  قطاعية  مبادرات  هناك 

مخططات، لكنها تفتقد لالندماج ضمن مخطط وطني تركيبي 

تجسيدها  ووسائل  وآليات  لسياسات  ومحدد  لتناغمها  ضامن 

الفعيل وامللموس، وتتبعها وتقييم أثارها االقتصادية واالجتامعية 

ومجمل  الحقيقي.  املجتمعي  الواقع  يف  والسياسية  والثقافية 

القول، فإنه يتأكد مواصلة اعتامد الحكومة منهجية ابتذال إعداد 

وصياغة مرشوع قانون املالية بجعله عملية سنوية روتينية.

إن اهتداء هذه الحكومة إىل حلول جذرية كفيلة بإرساء منوذج 

إمنايئ يستوعب املعضالت السالفة الذكر ويقي من أثارها السلبية 

ليس يف مقدرتها. فهي مستسلمة لواقع حالها، مقرتحة نفقات 

عادية مببلغ 216,9 مليار درهم، أي أقل بنسبة 1% من مبلغ 

املرصود  املبلغ  ميزانية 2015، واستثامرا عموميا يساوي نفس 

سنة 2015، أي 189 مليار درهم. فيام تقدر زيادة نفقات فوائد 

الدين الداخيل بنسبة 6.7% والدين الخارجي بنسبة %5.3.

بالنسبة لالستثامر، وكام هو معلوم فإن توسع وتطور النشاط 

العمومي.  لالستثامر  الفعلية  النفقات  أهمية  عىل  االقتصادي 

هذه النفقات التي، حتى من الناحية التوقعية، ظلت يف مستوى 

2016- الفرتة  خالل  درهم  مليار   187 يناهز  وطني  متوسط 

.2012

ومقارنة مع الناتج الداخيل الخام، فإن نسبة نفقات االستثامر 

العمومي خالل هذه الفرتة انخفضت من 22,2% سنة 2012 إىل 

18,3% سنة 2016.
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وعىل كل حال، فإن تجميد نفقات االستثامر العمومي املتوقعة، 
ناهيك عن إلغاء 15 مليار درهم من طرف الحكومة يف أبريل 
2013، وترحيل جزء مهم منها من سنة إىل أخرى، قد يؤدي إىل 
الحد من عجز امليزانية أو الخزينة، لكنه يضعف فعال قدرات 
الدولة يف إحداث فرص توسع النشاط االقتصادي الوطني ويحيل 
دون الرفع من نسبة النمو، وبالتايل ينتج عنه إهدار إمكانات 
معدل  تقليص  فرص  وإضاعة  إضافية  شغل  مناصب  إحداث 

البطالة ودعم القدرة الرشائية للمواطنني واملواطنات.

يف ظل هذه الظروف واملامرسات املبطئة للتنمية، لجأت الحكومة 
باستمرار إىل االقرتاض الداخيل والخارجي. وأدى اختيارها هذا إىل 
ارتفاع حجم دين الخزينة من 440 مليار درهم سنة 2011 إىل 
723 مليار درهم متوقعة برسم سنة 2016، ممثلة بذلك %67 

من الناتج الداخيل الخام املتوقع برسم سنة 2016.

وبالنظر إىل تحمالت فوائد دين الخزينة، فقد انتقلت من 18,6 
مليار درهم سنة 2011 إىل 29 مليار درهم متوقعة برسم سنة 

.2016

هذه  لنهج  نتيجة  باستمرار،  املرتفعة  املؤرشات،  هذه  كل  إن 
الحكومة واعتامدها عىل فرضيات ضعيفة، متس فعال هامش 
السيادة الوطنية يف اتخاذ القرارات االقتصادية والسياسية عىل 
املدى املتوسط أو البعيد. وستكون هذه الحكومة مسؤولة عىل 

أية صعوبات من هذا القبيل قد تعرتض بالدنا مستقبال.

ما رأيكم يف الحمولة االجتامعية لهذا القانون؟

يف البداية أشري إىل أننا ال نقيس الحمولة االجتامعية لقانون مالية 
2016 بنسبة االعتامدات املفتوحة لفائدة القطاعات االجتامعية 
ألنها  السنة،  برسم  املتوقعة  لالعتامدات  اإلجاميل  الغالف  من 
تجهيزية، متثل   تسيريية وألخرى  لبنود  عامة  اعتامدات تسخر 
فيها تلبية الحاجات االجتامعية الفعلية للسكان الجزء اليسري 
الذي ال يرقى إىل املفهوم الفعيل ملحاربة الفقر والهشاشة  والحد 

من الفوارق املجالية واالجتامعية. 

هذا يف الوقت الذي يدل الواقع عىل انتشار الفقر بني الساكنة 
القروية والحرضية، واستدامة عزلة املناطق النائية والوعرة، وتدين 
املجاالت  مختلف  عرب  األساسية  الحقوق  إىل  الولوج  إمكانيات 
البنيات  توفر  صعيد  عىل  الجهوية  التباينات  وحدة  الجهوية، 
التحتية االقتصادية واالجتامعية والثقافية، فضال عام يعرفه قطاعا 
الرتبية الوطنية والصحة من اختالالت واختناقات تنعكس سلبا 
عىل الساكنة القروية والحرضية ذات الدخل املنعدم أو املحدود.

الجهوية  جعل  عىل  الحكومة  تعول  وإذ  السياق،  نفس  يف 
النمو،  دينامكية  بني  املأمول  التوازن  لتحقيق  أساسيا  مرتكزا 
ودينامكية اإلدماج االجتامعي والحد من الفوارق املجالية، فإنها 
جعلت صندوق التأهيل االجتامعي تحت إمرة رئيس الحكومة 
وصندوق التضامن بني الجهات تحت إمرة وزارة الداخلية دون 
تزويدهام بأي درهم، ومدا خيل رضيبية لفائدة الجهات. وتؤدي 
جميع اإلجراءات املتخذة إىل توقع توفري 4 مليار درهم النطالق 
الجهوية املتقدمة مبا يعلق عليها من أمال. والسؤال املطروح 
هو هل مبثل هذه التدابري  ميكن انطالق جهوية جدية تخص 
االقتصادية  واألوضاع  الدميوغرافية  الرتكيبة  متباينة  جهة   12
واالجتامعية والثقافية؟. فأمام املعضالت البنيوية املقلقة التي 
تطبع مختلف الجهات، يعلق مرشوع قانون املالية لسنة 2016 
اآلمال عىل تفعيل الجهوية لتحقيق التوازن بني النمو واإلدماج 
الجهوية. وهي آمال مستحيلة  الفوارق  االجتامعي والحد من 
املنال بفعل محدودية االستثامرات العمومية وضعف اإلمكانات 

التمويلية لدى الجامعات املحلية والجهات.

إن ما يقرتحه هذا املرشوع من رصد 4 مليار درهم لفائدة اإلثنى 
عرش جهة، ال يجعل كل واحدة منها تحصل يف املتوسط إال عىل 
من  أو مرشوعني  كلفة مرشوع  أي  درهم،  مليون  حوايل 333 

الحجم الجهوي الكبري!

والحكومة تظل مستندة عىل منوذج منو أبان، عىل امتداد العقود 
االقتصادية  املعضالت  وتجاوز  احتواء  يف  محدوديته  السابقة، 
أخطاء  مخلفات  بتدبري  تكتفي  حيث  الكربى  واالجتامعية 
واختالالت املايض وإكراهات الحارض واملستقبل القريب، وتتجنب 
الخوض يف أي منظور اسرتاتيجي واسترشايف بديل، معربة دوما 
عن فهم واقع الحال وواعظة وداعية بالتوفيق يف الحصول عىل 
ما هو أحسن، مستشهدة يف ذلك مببادرات ال تعدوا أن تكون 
مسكنات ظرفية وعمليات ترميمية لن تصمد املوارد املرصودة 
لها وطرق تدبريها يف استنباتها كعامل تنموي بنيوي مستديم 
يساهم يف تثبيت رقي الوضع االجتامعي والعدالة االجتامعية 

عىل املستوى املجتمعي الشامل.

يعترب قانون مالية 2016 األول يف مسلسل تنزيل القانون 
التنظيمي للاملية الجديد. يف نظركم ما الجديد الذي أىت 
يجب  التي  التدابري  هي  وما  التنظيمي  القانون  هذا  به 
اتخاذها من طرف املؤسسة الترشيعية من أجل مواكبة هذا 

اإلصالح؟

األخرية،  نسخته  يف  للاملية  التنظيمي  القانون  مقتضيات  إن 
مقتضيات  تكون  أن  تعدوا  ال  سابقة،  لنسخ  واملتممة  املحينة 
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محددة ملبادئ ومكونات وطرق وضع وتدبري  وتنفيذ امليزانية 
السنوية. ويغلب عليه هاجس الحفاظ عىل التوازن املايل املبني 
أن  من  انطالقا  واضعوه  يحددها  التي  املوارد  من  املتاح  عىل 
فالفصل  املايل.  التوازن  عىل  الحفاظ  تقتيض  العامة  املصلحة 
األول من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون املالية املتعلق 
املادة  وخصوصا  بامليزانية،  الخاصة  واملبادئ  املالية  بالقوانني 
الخامسة منه، ينص عىل إعداد قانون املالية استنادا إىل برمجة 
ميزانياتية لثالث سنوات تحني كل سنة ملالءمتها مع تطور الظرفية 
املالية واالقتصادية واالجتامعية للبالد.هذه الربمجة يراد لها أن 
تصبح سارية املفعول ابتداء من سنة 2019، بعد فرتة تجريبية 
بانخراط قطاعات وزارية متتالية. ويراد أن  ترافق مبنهجية تروم 
نجاعة األداء اعتامدا عىل تحديد الربامج واألهداف املرتبطة بها 
اليشء  املحققة.  النتائج  قياس  من  متكن  التي  املؤرشات  وكذا 
الذي يعني أربع سنوات مترينية أخرى قد ال تجدي نفعا ما دام 
التوجه الحكومي خارج إطاره الصحيح، اال وهو التعبئة الواسعة 
والناجعة ملصادر التمويل من أجل التنمية املجتمعية والتخطيط 

االسرتاتيجي الشامل لها.

نفقات  توجيه  عىل  الثالث  الفصل  من   17 املادة  تنص  وإذ 
االسرتاتيجية  التنموية  املخططات  إلنجاز  باألساس  االستثامر 
والربامج املتعددة السنوات بغية الحفاظ عىل الرثوات الوطنية 
أو إعادة تكوينها أو تنميتها، فإنه ال يفصح بأن هذه املخططات 
مدمج  اسرتاتيجي  وطني  ملخطط  اهتامما  يويل  وال  قطاعية، 
ومناغم لها. أي مبقتىض القانون التنظيمي للاملية يراد إسقاط 
التخطيط مبفهومه الوطني االسرتاتيجي والشامل لتنمية اندماجية 
تراكمية ومستدامة. وهذا ما يتبني من هذه املادة التي تراجعت 
مقتضياتها عن مقتضيات املادتني 24 و25 من الفصل السادس، 
الباب األول، للقانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون املالية، كام تم 
التنظيمي رقم 14.00، حيث يحرص  بالقانون  تغيريه وتتميمه 
منطوق هاتني املادتني التزامات الدولة يف نطاق الحدود املعينة 
يف قانون املالية للسنة بالنسبة للمخططات املوافق عليها من 
قبل الربملان، وإمكانية منح الرتخيصات الناتجة عن تنفيذ مخطط 
والقصوى  اإلجاملية  التكلفة  تحدد  برامج  أساس  عىل  التنمية 

ملشاريع االستثامر املعتمدة.

وتربز هذه  العنارص الطابع االستسالمي والتقصريي للحكومة 
رؤية  لتكوين  الرضورية  املجهودات  بذل  عجزها  يف  املتمثل 
املدى  عىل  واملستدامة  الشاملة  الوطنية  للتنمية  إسرتاتيجية 
املتوسط والبعيد، وتجميع القدرات للنفاذ إىل تفعيلها برتجمتها 
مندمجة  ومشاريع  برامج  وصياغة  وكمية  نوعية  أهداف  إىل 

ومتامسكة، بينة التمويل والربمجة الزمنية واملالية وآليات التتبع 
املدى  وبعيد  متوسط  مخططا  وتضمينها  والتقويم،   والتقييم 
يؤمن تناسقها وإيجابية أثارها املثىل ، القابلة للتقييم يف الواقع 
واالجتامعية  االقتصادية  املستويات  عىل  امللموس  املجتمعي 
والثقافية والسياسية. فهي تظل مكتفية بتبني برامج أو مشاريع 
قطاعية متناثرة، ضعيفة أو منعدمة االرتباط. تلكم حالة املغرب 
األخرض، وبرنامج التنمية البرشية املستدامة، والربنامج الطاقي، 
الحكومة بكافة  الخ.... وحتى تتضح صورة ما نقصده، نسائل 
مناصب  إحداث  كم هو صايف  عليها :  التي ترشف  القطاعات 
الشغل القارة والكرمية التي مكنت منه هذه الربامج ؟ كم هو 
الحجم الكيل والفردي املتوسط للصايف اإلضايف من الدخل الذي 
قد تكون أحدثته ؟ وإىل أي حد ساهمت يف الحد من الفوارق 

االجتامعية واملجالية؟.

إن ما ميكن الجزم به، هو أن القانون املايل السنوي، مشفوعا 
بهيأة فعالة وناجعة لتعبئة التمويل اإلمنايئ، أداة من األدوات 
العملية لتأطري وترسيع التنمية املجتمعية.  وما مل يسخر لهذه 
الغاية، فسيكون عائقا لها. كام سيصعب، يف هذه الحالة، عىل 
 ، الشامل  العام،  التنموي  املسار  استبيان  الترشيعية  املؤسسة 
يفيض  قد  بل  املغريب.  للمجتمع  واملستدام  واملندمج  املتكامل 
دون  املحيل  أو  الجهوي  أو  القطاعي  تجاذبات حول  إىل  األمر 
اندماجي وعام ملغرب قوي ومتامسك  أولوي  ملا هو  ترجيح  

ومتناغم.

يعترب قانون مالية 2016 األخري يف الوالية الترشيعية الحالية، 
تتواءم مع  أي حد  وإىل  الحكومة،  تقيمون حصيلة  كيف 

الترصيح الحكومي؟

إن قانون املالية لسنة 2016، كام قدم نصا وترقيام، ال يختلف عن 
سابقيه. ومل يستشعر واضعوه بأنه قانون نهاية والية الحكومة 
القامئة، بحيث كان يجب أن يكون مدعام مبا أنجزته من األهداف 
املعرب عنها يف الترصيح الحكومي املقدم أمام الربملان خالل شهر 
يناير 2012، وما تنوي استكامله برسم املرشوع املعروض عليه، 

وما سيتجاوز إنجازه وتحقيقه أفق 2016.

ويتضح جليا بأن الحكومة نقضت وعودها يف عدة مجاالت من 
أهمها عىل سبيل املثال، ال الحرص، نسبة النمو االقتصادي ونسبة 

البطالة وقدرة امتالك الشفافية والفعالية.

مبوجب  الحكومة،  وعدت  االقتصادي،  النمو  مستوى  فعىل 
لالقتصاد  منو  نسبة  بتحقيق   ،2012 يناير  شهر  يف  ترصيحها 
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الوطني تصل يف املتوسط 5,5% خالل فرتة 2012-2016. لكن ما 
تم الوصول إليه، وما هو متوقع )5%( بنهاية سنة 2015 وما هو 
مستهدف )3%( من لدن الحكومة يف أفق سنة 2016، يجعل 

هذه الحكومة بعيدة عام التزمت به أمام الشعب املغريب.

فام أنجزته، إضافة إىل ما تتوقعه، لن ميكنها، يف أحسن الظروف، 
نسبة  وهي   .%3,6 تناهز  متوسطة  منو  نسبة  بلوغ  من  إال 
)3.8%( و خالل  تحقق خالل فرتة 2005-1999  أضعف مام 

فرتة 2006-2011 )%4,9(.

الظاهرة مزمنة ومتفشية،  البطالة، تظل هذه  و عىل مستوى 
تشري  حيث  املغريب  الشباب  ولدى  الحرضي  بالوسط  خصوصا 
بالوسط  الشباب  بطالة  كمعدل   %38 حوايل  إىل  تقديراتها 
الحرضي والذي يرتاوح عمره بني 15 و 24 سنة. ويرتفع هذا 
املعدل إىل77 % لدى الشباب من فئة 15-34 سنة من مجموع 

العاطلني عىل املستوى الوطني.

ورغم خطورة معضلة البطالة، يف حجمها الحايل املرتاكم، وتوقعا  
النموذج  محدودية  ظل  يف  املقبلة  السنوات  خالل  التساعها 
التنموي املتبع عىل إمكانات التشغيل، فإن مرشوع قانون املالية 
لسنة 2016 يظل مستندا عىل السياسات واآلليات  املعمول بها 
والتي أبانت عن عدم نجاعتها يف امتصاص البطالة، وخصوصا 
لدى الشباب املكون والحامل لشهادات متوسطة وعليا، وذلك 
أن  علام  التنموي،  النموذج  هذا  مراجعة  إىل  التوجه  عوض 
مناصب  انتظام صايف  تبني ضعف وعدم  اإلحصائية  املعطيات 
الشغل التي ميكن إحداثها والتي مل تبلغ سوى 1000 منصبا سنة 
2012، و114000 منصبا سنة 2013، و21000 منصبا سنة 2014، 

بعدما بلغ 133000 منصبا سنة 2008. 

مليون  اعتامد 710  إال  الحكومة  تقرتح  املعضلة، مل  أمام هذه 
درهم بخصوص صندوق النهوض بتشغيل الشباب.

اقرتاحها  واالسترشاف،  التشخيص  يف  الحكومة  قصور  يربز  وما 
منها 25948  برسم سنة 2016،  إحداث 25998 منصب شغل 
منصبا موزعا عىل مختلف الوزارات و 50 منصبا لصالح رئيس 
دارة  لإل  املتوايل   اإلفراغ  يستحرض  ال  العدد  هذا  و  الحكومة. 
بفعل  والخربة  التجربة  ذات  والكفاءات   األطر  من  العمومية 
التقاعد وعدم تجديد وتأهيل  الطوعية واإلحالة عىل  املغادرة 
رصيد اإلدارة العمومية من تلك األطر والكفاءات لضامن قدرتها 
التفاعيل  موقعها  وتعزيز  والتواصلية،  والدراسية  التدبريية 
واإلقناعي مع متعاملني ورشكاء غالبا ما يتوفرون عىل كفاءات 

العجز  يستحرض  ال  أنه  كام  والخربة.  املستوى  رفيعة  وخربات 
البني من املؤهالت والكفاءات الذي تعاين منه الجامعات املحلية 
ومختلف املصالح الالممركزة. وهو عجز يعيق الرشوط الرضورية 

إلدارة التنمية املحلية إدارة فعالة وناجعة.

والخطرية  الحساسة  املعضلة  لهذه  الحكومة  إلهامل  ونتيجة 
به  التزمت  مبا  الوفاء  عن  بعيدة  فإنها  املجتمعي،  واقعنا  يف 
 .2016 أفق  يف   %8 إىل  للبطالة  الوطني  املعدل  تخفيض  من 
فاملعطيات الراهنة تدل عىل أن هذا املعدل بلغ 10,1% يف نهاية 
الفصل الثالث من سنة 2015. وال ميكن للحكومة أن تخفضه إىل 

8%  يف غضون األشهر املتبقية من عمرها. 

يالحظ   : والفعالية  الشفافية  امتالك  عىل  القدرة  يخص  فيام 
واملايل،  االقتصادي  التطور  تناول  يف  االلتوايئ  املنهج  من  نوع 
حيث يتم احتساب بعض املؤرشات عىل امتداد فرتات متباينة 
إبراز  دون   ،)...  2001-2013  ،2002-2014  ،2008-2014(
التطور الحقيقي الحاصل منذ  تويل  هذه الحكومة املسؤولية 
إىل حدود سنة 2015، وهو التطور الذي ميكن من خالله إصدار 
الحكم املناسب عىل نتائج التدبري الحكومي خالل األربع سنوات 

املنرصمة من عمرها.

وسواء تعلق األمر بالتقارير املصاحبة ملرشوع قانون املالية لسنة 
التقدميي له، ليس هناك مؤرشات تقييمية  2016 أو الخطاب 
للنتائج املحققة خالل هذه األربع سنوات استنادا عىل ما التزمت 
به الحكومة عند بداية واليتها، بل هناك تهرب حتى من تبيان 
املجهود اإلضايف الذي تعتزم الحكومة إضافته برسم سنة 2016  
مقارنة مع سنة 2015 وسنوات 2014 و 2013 و2012 الداخلة 
يف واليتها بتوضيح ما استكملته من مشاريع وما أرشفت عىل 

انجازه من مشاريع جديدة.

إنجاز ميزانية 2015  السكوت عن مستويات  ويتجىل ذلك يف 
ماديا وماليا حسب القطاعات واملشاريع حيث تم تفادي تقييم 
وتوقع حجم االعتامدات املؤداة واالعتامدات امللتزم بها برسم 
ميزانية 2015 وتلك املتوقع ترحيلها لسنة 2016 حسب املشاريع 
القصور  مظاهر  من  مظهر  االنتامء. وهذا  وقطاعات  والربامج 
الذي يفقد قانون املالية لسنة 2016 رشوط الشفافية واملصداقية 

واالستعداد للمحاسبة والتقويم. 

واستحضارا لضعف القدرة التدبريية للحكومة يف تنفيذ توقعاتها، 
يالحظ الحجم الهام  لالعتامدات املرحلة من سنة ألخرى حيث 
تم  ترحيل 18 مليار درهم للسنتني 2013 و2014 و ترحيل17 
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مليار درهم من سنة 2014 إىل سنة 2015 و 16,5 مليار درهم 
من سنة 2015 إىل سنة 2016.

وإذ تربر الحكومة هذه الرتحيالت باختزالها يف ضعف القدرة 
عدم  إىل  يرجع  بأنه  نجزم  فإننا  بالرصف،  لآلمرين  التنفيذية 
جاهزية املشاريع من حيث دراسات قابلية اإلنجاز، والربمجة 
املدققة والتتبع والتقييم الوثيقني، وإىل عقم املساطر املعتمدة يف 

إعداد الصفقات ومصادقات مصالح املراقبة املالية.

طاملا طالبت األحزاب السياسية بتجريم التهرب الرضيبي، 
مباذا تفرسون إذن املقاومة التي لقيها هذا املقرتح من طرف 

الهيئة الترشيعية؟

من  يتهرب  الحقة،  املواطنة  بروح  متشبع  عاقل،  هناك  ليس 
املساهمة املستحقة والعادلة لبناء وطنه وتنميته ورقيه إذا ما 
عاش وتواجد ونشط يف وسط ومحيط خاليني من قصور وغش 
ومراوغة واحتيال يف التقنني املساهاميت وخاليني من الفساد ومن 

املفسدين. 

فإنه  واملحسوبية،  الثغرات  تشوبها  واملساطر  القوانني  أن  فبام 
يرتتب عىل واضعي النصوص  القانونية الجبائية مراجعة هذه 

النصوص وتطهريها من كل النقائص واحتامالت التأويل الرامية 

إىل التحلل من االلتزام باملساهمة الرضيبية، ثم إعاملها واختبارها 

وتقوميها بكفاءة ونزاهة وأمانة. آنذاك، سيمكن استنبات ثقة 

التهرب  حاالت  استجالء  وسيمكن  واملستهدفني،  املتعاملني 

الرضيبي املبيت أو املتعمد والذي يوجب املعالجة القانونية. 

فضال عن ذلك، فإن عامة امللزمني يعتربون بأن الضغط الرضيبي 

باملغرب ال يكتيس الحد املقبول واملحفز عىل االنخراط يف نطاق 

قانون للزجر عند التهرب الرضيبي. إضافة إىل ذلك، فالحكومة 

تدير ظهرها  والتي  الله عام سلف«  »عفا  تعمل مبنطق  التي 

الحياة  عىل  السلبية  واآلثار  األوجه  املتعدد  الفساد  ملظاهر 

أحدا  تقنع  أن  ميكنها  ال  والسياسية،  واالجتامعية  االقتصادية 

بأنها جادة يف معالجة التهرب الرضيبي عىل الصعيدين الداخيل 

والخارجي، عىل قدم املساواة ودون تدخل من أية جهة كانت. 

يستحيل،  مل  إن  يصعب،  واالعتبارات،  الظروف  هذه  ظل  ويف 

استساغ مقرتح زجر التهرب الرضيبي بسبب الشعور بعدم الثقة 

واألمان تجاه الحكومة. 
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