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قـانـون الـمـالـية 2014

متكن اإلقتصاد املغريب خالل سنة 2013 من الحفاظ عىل توازناته األساسية وتسجيل منو اقتصادي بلغ 5.1% 

خالل الفصل الثاين من سنة 2013 مقابل %2.7 خالل نفس الفرتة من السنة املاضية  وذلك يف ظل بوادر انتعاش 

اإلقتصاد العاملي املتوقع أن ينتقل منوه من %2.9 سنة 2013 إىل %3.6 سنة 2014، إضافة لتقدم طفيف متوقع 

بالنسبة ملنطقة األورو من %0.4 إىل %1، وبالنسبة لنمو املبادالت التجارية من %2.9 إىل 4.9%.

الوضع  أن  كام  االستقرار  مرحلة  بعد  تبلغ  ومل  بالهشاشة  موسومة  تبقى  العاملية  الظرفية  فإن  ذلك،  رغم 

الذي يعيشه االقتصاد الوطني الزال عرضة ملخاطر جلية تتمثل أساسا يف تفاقم عجز امليزانية وارتفاع حجم 

املديونية مام قد يؤثر من جهة عىل ثقة املؤسسات واألسواق املالية الدولية يف بالدنا، ومن جهة أخرى عىل 

متويل اإلقتصاد، ويحد بالتايل من االستثامر وخلق فرص الشغل.

من أجل تجاوز هذه االكراهات، وفق تصور متكامل ينبني عىل الواقعية يف صياغة أهدافه، ويجعل من استعادة 

الثقة يف اقتصادنا وماليتنا مرتكزا لربامجه وسياساته، فإن قوام السياسات العمومية خالل السنوات الثالث املقبلة،  

والتي ستؤطر قوانني املالية -منها قانون مالية 2014- ستقوم عىل أربعة أعمدة هي :

• العامد األول : إطالق  دينامية النمو عرب االستثامر، ودعم القدرة االنتاجية للنسيج االنتاجي الوطني، وتحسني 

جودته، مع الرتكيز عىل تكريس التموقع االسرتاتيجي للمغرب جهويا وقاريا ؛

• العامد الثاين : مصاحبة هذه الدينامية بخطوات متوازنة يف اتجاه اعتامد االصالحات األساسية املرتبطة مبنظومة 

الدعم واالصالح الجبايئ وأنظمة التقاعد ؛

• العامد الثالث : التوجيه املنسجم للسياسات االجتامعية والعمل عىل تكاملها، خاصة ما يرتبط بتوجيه االقتصاد 

االندماج  إمكانيات  لتوسيع  منظور  املهيكل وفق  االقتصاد غري  وتأطري  الصغرية جدا  واملقاولة  االجتامعي 

واملساهمة يف إنتاج الرثوة ؛

• العامد الرابع : ترسيع وترية البناء الترشيعي واملؤسسايت، من خالل تنزيل الدستور، مع إعادة النظر يف الربمجة 

ويف ترتيب النصوص الترشيعية واحرتام األولويات.

وسيكون من شأن تفعيل هذه األعمدة من خالل مرشوع قانون املالية الحايل، تحقيق نسبة منو يف حدود 4.2% 

عىل أساس محصول زراعي متوسط، وتقليص عجز امليزانية إىل %4.9 من الناتج الداخيل الخام.

مجلة »املالية« وكعادتها يف مواكبة هذا املوعد االقتصادي واالجتامعي السنوي، تعاطت يف مع مضامني قانون 

مالية 2014 من خالل ركن »ملف« الذي خصصناه إلبراز البعد التنموي يف هذه امليزانية من خالل التطرق 

للحمولة القطاعية للمرشوع واالستثامر الجهوي واملقتضيات الجبائية الواردة فيه وركن » تقارير« الذي قمنا 

فيه بتسليط الضوء عىل املضامني الكربى للتقارير املصاحبة لقانون املالية وذلك لغناها املعريف وحيويتها لعموم 

املواطنني. وأخريا وضمن ركن  الجامعيني وعموم  الباحثني  الوزارة كام  العمومية وموظفي  باملالية   املشتغلني 

» وجهة نظر « تعرِض املجلة أراء رؤساء بعض فرق األغلبية واملعارضة.
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اخلطوط العري�سة لقانون املالية ل�سنة 2014

السامية  امللكية  التوجيهات  تفعيل  مواصلة  يف  جديدة  لبنة   2014 لسنة  املالية  قانون  يشكل 

والخطوط العريضة للربنامج الحكومي، و ذلك بھدف تحقيق النمو االقتصادي والتنمية املستدامة 

ودعم التامسك االجتامعي.
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قـانـون الـمـالـية 2014

لتفعيل  جديدة  محطة   2014 لسنة  املالية  قانون  يعترب 
الخطوط العريضة للربنامج الحكومي، املستمدة واملتوافقة 
الواردة يف خطب ورسائل  السامية  امللكية  التوجيهات  مع 
صاحب الجاللة وعىل الخصوص خطايب عيد العرش وذكرى 
ثورة امللك والشعب، والخطاب املليك الذي ألقاه جاللة امللك 
يوم 11 أكتوبر 2013 مبناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة 

الترشيعية الثالثة من الوالية الترشيعية التاسعة. 

و تكمن امليزة األساسية لهذا القانون يف تحصني املكتسبات 
املحققة يف املجالني االقتصادي واالجتامعي وكذا يف  تفعيل 
اإلصالحات املهيكلة  للبالد. اليشء الذي سيمكن من خفض 

عجز امليزانية إىل %4,9 من الناتج الداخيل الخام.

وميكن تلخيص الخطوط العريضة املؤطرة  لهذا املرشوع 
يف التوجهات التالية :

• استكامل عملية البناء املؤسسايت من خالل تنزيل الدستور، 
مع إعادة النظر يف الربمجة ويف ترتيب النصوص الترشيعية 
الله  نرصه  امللك  جاللة  سطرها  كام  األولويات  واحرتام 
ووفق  الحالية،  الترشيعية  السنة  افتتاح  أثناء  خطابه  يف 
ومصداقية  وفعالية  الدميقراطية  االختيارات  تقتضيه  ما 
السياسات العمومية. ويف هذا الصدد ستويل الحكومة أهمية 
بالغة لتفعيل ورش الجهوية املوسعة والالمتركز اإلداري، هذا 
باإلضافة إىل أجرأة  مضامني ميثاق إصالح النظام القضايئ 
باعتباره خارطة طريق تصبو إىل تخليق القضاء وعرصنته 

وترسيخ استقالله.

وتريتها  وترسيع  األساسية  الهيكلية  اإلصالحات  اعتامد   •
خصوصا تلك املرتبطة  بصندوق املقاصة واإلصالح الجبايئ 
وأنظمة التقاعد. وهكذا فإن قانون املالية لهذه السنة يرتجم 
لتوصيات  التدريجي  التنفيذ  الحكومة عىل  عزم  بوضوح 
املناظرة الوطنية حول الجبايات، هذا باإلضافة إىل إصالح 

أنظمة الدعم وفق مقاربة تشاركية وتدريجية توازي بني 
والحفاظ عىل  واملالية  املاكرواقتصادية  التوازنات  تحقيق 

التوازنات االجتامعية.

القدرة  ودعم  االستثامر،  دعم  عرب  النمو  دينامية  تحفيز   •
االنتاجية للمقاوالت املغربية، وتقوية ميكانيزمات التشغيل. 
املجهود  مواصلة  عىل  الرتكيز  يتم  سوف  الغاية  ولهاته 
األوراش  العمومي من خالل مواصلة سياسة  االستثامري 
الكربى وإنجاز االسرتاتيجيات القطاعية. كام سترتكز الجهود 
لحث وتشجيع القطاع الخاص عىل املزيد من االستثامر 
تعزيز  خالل  من  الصناعي  القطاع  يف  والسيام  واإلنتاج 
وتسهيل  األعامل  مناخ  تحسني  إىل  تهدف  التي  التدابري 
الولوج للعقار، هذا باإلضافة إىل إحداث آليات خاصة لدعم 

تنافسية املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغرية جدا.

الحرص  عرب  واملجايل  االجتامعي  التامسك  آليات  تدعيم   •
عىل التوجيه املنسجم للسياسات االجتامعية والعمل عىل 
محاربة التهميش والهشاشة، فضال عن مواصلة السياسة 

اإلرادية تجاه العامل القروي واملناطق الجبلية.

والتحكم  الخارجية  املوجودات  استقرار  عىل  املحافظة   •
يف عجز امليزانية عرب تحكم أفضل يف النفقات من خالل 
توجيهها نحو نجاعة األداء العمومي وتحسني املداخيل، و 
التوجه نحو التمويالت البديلة خاصة عرب تشجيع الرشاكة 
بني القطاع العام والخاص. كام ستوىل عناية خاصة لتحسني 
عرب  الصادرات  انعاش  طريق  عن  الخارجية  املوجودات 
تحسني العرض التصديري للمغرب والتحكم يف الواردات، 
يف إطار يحرتم التزامات املغرب واملعايري الدولية. موازاة 
املغرب  لتمكني  الجهود  تكثيف  يتم  سوف  هذا،  مع 
تعزيز  بهدف  مناسبة  مالية برشوط   أسواق  ولوج  من 

احتياطي بالدنا من العملة.
املصدر: مديرية امليزانية
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املعطيات املرقمة لقانون مالية 2014

مداخيل الدولة
يصل املبلـغ اإلجاملـي ملوارد الدولة برسم سنة 2014 حوايل 335,18 مليار درهـم مقابل 345,91 مليار درهم سنة 2013 

أي بانخفاض قدره %3,1، وتتوزع هذه املوارد عىل الشكل التايل :

• 262,33 مليار درهم  برسم امليزانية العامة ؛

• 69,76 مليار درهـم للحسابات الخصوصية للخزينة؛

• 3,09 مليار درهم ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة.

ويبني الجدول أسفله بنية موارد امليزانية العامة برسم سنتي 2013 و 2014 :

موارد الدولة
تقديرات املوارد 

2014
تقديرات املوارد 

2013
القيمة املائوية 

للتغريات

% 6,7-262,33283,50موارد امليزانية العامة

% 0,49-77,1777,54الرضائب املبارشة والرسوم املامثلة، منها :
% 6,6 -39,7142,53     • الرضيبة عىل الرشكات

%35,1332,946,6     • الرضيبة عىل الدخل

%80,6378,932,2الرضائب غري املبارشة، منها :

%8 ,57,1956,161     • الرضيبة عىل القيمة املضافة

%23,4322,762,9     • الرضيبة الداخلية عىل االستهالك

%15,2-7,709,07الرسوم الجمركية

%14,6613,845,9رسوم التسجيل والتمرب

% 23-66,1185,89موارد اإلقرتاضات والهبات و الوصايا

%11,82-16,0618,21موارد مختلفة

مباليري الدرهم
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متثل الرضائب غري املبارشة هذه السنة حوايل %44,2 من املداخيل الجبائية وذلك مببلغ يقدر ب 80,63 مليار درهم  مقابل 

78,93 مليار درهم سنة 2013 منها :

 • الرضيبة عىل القيمة املضافة مببلغ 57,2 مليار درهم أي ما ميثل %31,4 من املداخيل الجبائية؛

• الرضيبة الداخلية عىل االستهالك مببلغ 23,4 مليار درهم أي ما ميثل  %12,9 من املداخيل الجبائية؛

فيام تسجل الرضائب املبارشة حوايل %42,3 من املداخيل الجبائية وذلك مببلغ إجاميل يقدر ب 77,2 مليار درهم  مقابل 

77,5 مليار درهم سنة 2013  منها :

• الرضيبة عىل الرشكات مببلغ 39,7 مليار درهم  أي ما ميثل  %21,8 من املداخيل الجبائية؛

• الرضيبة عىل الدخل مببلغ 35,1 مليار درهم  أي ما ميثل %19,3 من املداخيل الجبائية.

و ميثل املبيان التايل توزيع املوارد الرضيبية للميزانية العامة برسم قانون املالية لسنة 2014* :

حتمالت الدولة
تبلغ نفقات الدولة ما مجموعه 367,2 مليار درهم سنة 2014 مقابل 358,2 مليار درهم برسم سنة 2013 أي بزيادة قدرها 

%2,51، وتتوزع عىل الشكل التايل :

نفقات الدولة )مباليري الدراهم(
ق م 
2014

ق م 
2013

القيمة املائوية 
للتغريات

%367,20358,202,5نفقات الدولة

%199,35199,260,0نفقات التسيري للميزانية العامة

%103,798,005,8نفقات املوظفني

نفقات املعدات والنفقات و املختلفة النفقات 

الطارئة  واملخصصات اإلحتياطية
33,6332,852,4%

%9,3-62,0368,41التكاليف املشرتكة

نفقات استهالكات و نفقات الفوائد و العموالت 
املتعلقة بالدين العمومي

57,3139,2746%

%3,093,090,0نفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة

%16-49,558,91نفقات اإلستثامر للميزانية العامة

%57,9457,670,5نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة 
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• تبلغ نفقات املوظفني 103,7 مليار درهم مقابل 98 مليار درهم سنة 2013 أي بزيادة قدرها 5,8%.

• تصل االعتامدات املفتوحة برسم نفقات املعدات والنفقات املختلفة إىل 30,96 مليار درهم مقابل 30,18 مليار درهم 

سنة2013  أي بزيادة قدرها 2,6%.

• تبلـغ االعتامدات املخصصة للتحمالت املشرتكة –التسييــر– 62,03 مليار درهم مقابل 68,41 مليار درهم سنة 2013 أي 

بانخفاض قدره %9,3. وتخصص ھذه االعتامدات أساسا لتغطية اإلعانات املرصدة لدعم أسعار املواد األساسية واملنتجات 

الطاقية وكذا لتمويل مساھمة الدولة باعتبارھا مشغال يف الصندوق املغريب للتقاعد.

مبقارنة مداخيل و نفقات الدولة نسجل فائضا يف التحمالت هذه السنة يبلغ 32,02 مليار درهم مقابل 12,3 مليار درهم 

سنة 2013، أي بزيادة قدرها 160,57%.

خدمة الدين العمومي
تبلغ االعتامدات املرصدة لخدمة الدين العمومي ما مجموعه 57,31 مليار درهم مقابل 39,27 مليار درهم سنة  2013 

أي بزيادة تقدر ب %46 وتهم تسديد أصل الدين و تسوية الفوائد و العموالت. هذا وتتوزع هذه االعتامدات عىل الشكل 

التايل : 7,66 مليار درهم مخصصة لتحمالت الدين الخارجي أي بانخفاض قدره %5,69 عن ما كانت عليه سنة 2013، 

فيام تسجل التحمالت الخاصة بالدين الداخيل ما مجموعه 49,65 مليار درهم أي بزيادة قدرها %59,4 مقارنة مع سنة 

.2013
املصدر: مديرية امليزانية
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التوجهات الرئي�سية لقانون املالية ل�سنة 2014

ترسيع اإلصالحات الهيكلية الكربى وتحفيز النمو االقتصادي، دعم االستثامر واملقاولة، تطوير آليات 

التشغيل، دعم آليات التامسك االجتامعي والحفاظ عىل التوازنات املاكرو اقتصادية والتحكم يف عجز 

امليزانية… هي من أهم التوجهات و األولويات التي يجسدها قانون املالية لسنة 2014. 

يجسد قانون املالية لسنة 2014 األولويات املنبثقة من التوجيهات 

الحكومي.  الربنامج  وكذا  امللك  جاللة  عنها  عرب  التي  السامية 

وتستند هذه األولويات عىل املحاور األربعة التالية :

• تعزيز وإرساء املؤسسات الدستورية وترسيع وترية اإلصالحات 

الهيكلية الكربى ؛

واملقاولة  االستثامر  ودعم  املستدام  االقتصادي  النمو  تحفيز   •

وتطوير آليات التشغيل؛

• تعزيز آليات التامسك والتضامن االجتامعي واملجايل؛

• الحفاظ عىل استقرار املوجودات الخارجية والتحكم يف عجز 

امليزانية.

تعزيز وإرساء املؤسسات الدستورية وترسيع وترية 

اإلصالحات الهيكلية الكربى 

يعد قانون املالية لسنة 2014 مرحلة حاسمة يف تنفيذ املخطط 

طبقا  الهيكلية  اإلصالحات  برامج  وتنفيذ  للحكومة  الترشيعي 

ملقتضيات الدستور الجديد. وهكذا، ستواصل الحكومة العمل 

عىل وضع النصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلقة باملؤسسات 

الدستورية.

ولتنزيل أفضل ملسلسل التحديث املؤسسايت، ولتعزيز الحكامة 

اإلصالحات  تفعيل  سيتم  القانون،  دولة  وسيادة  الرشيدة 

املؤسساتية والهيكلية من خالل نهج تشاريك ومفتوح وتعددي. 

وتشمل هذه اإلصالحات، بالخصوص، العدالة والنظام الرضيبي 

والقانون التنظيمي لقانون املالية واملقاصة و أنظمة التقاعد.

إصالح القضاء

إىل  القضايئ  للنظام  والدقيق  الشامل  اإلصالح  هذا  يهدف 

تلبية تطلعات املواطنني والفاعلني االقتصاديني ورشكاء املغرب 

الدوليني. ولهذا ستسعى الحكومة إىل تفعيل مقتضيات امليثاق 

الذي متخض عن الحوار الوطني حول اإلصالح الشامل ملنظومة 

العدالة، والتي تهدف أساسا إىل تعزيز استقالل القضاء وتحديث 

النظام القضايئ وزيادة فعالية الجهاز القضايئ.

الجهوية املوسعة

يظل تفعيل الجهوية املتقدمة من األولويات األساسية للعمل 

الحكومي متاشيا مع التوجيهات امللكية السامية. وسيتم مواكبتها 

تنظيم  إعادة  إىل  يهدف  الذي  اإلداري  الالمتركز  ميثاق  بإعداد 

الهياكل اإلدارية عىل املستويني املركزي والرتايب وإىل البحث عن 

فعالية أفضل للسياسات العمومية املتخذة واملعتمدة يف إطار 

أكرث تناسقا واستهدافا حتى تحقق أهدافها بشكل أمثل.

إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية

يهدف إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية إىل وضع قواعد 

جديدة إلعداد وتنفيذ ميزانية الدولة. ومن املبادئ االسرتاتيجية 

لهذا اإلصالح تعزيز نجاعة أداء التدبري العمومي لتحسني فعالية 

السياسات العمومية، وذلك باعتامد منطق النتائج بدل منطق 

الوسائل، مام سيمكن من تقوية شفافية قوانني املالية وتبسيط 

قراءتها، واعتامد امليزانيات عىل أساس األهداف. وسيمكن هذا 

القانون التنظيمي من تحسني أداء اإلنفاق العمومي وفعاليته.

التي يتضمنها  و تعد سنة 2014 مرحلة تجريبية للمقتضيات 

القانون التنظيمي لقانون املالية الجديد وذلك من خالل تجريب 

املقاربة الجديدة للميزانية املعتمدة عىل الربامج بالنسبة ألربع 

الفالحة  الوطنية،  الرتبية  أوىل وهي:  وزارية كمرحلة  قطاعات 

ومحاربة  والغابات  للمياه  السامية  املندوبية  البحري،  والصيد 

التصحر واالقتصاد واملالية. ومن جهة أخرى، سيتم إحداث لجنة 

للكتاب العامني للوزارات وكذا لجان عىل مستوى كل وزارة من 

أجل تدبري هذا اإلصالح.
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اإلصالح الرضيبي 

املالية لسنة 2014 مرحلة أولية لتفعيل توصيات  يعد قانون 

املناظرة الوطنية حول اإلصالح الرضيبي املنعقدة يف شهر أبريل 

2013 مع تبني مقاربة تدريجية وتشاركية مبنية عىل أساس 

وتتجىل  وامللزم.  الرضيبية  اإلدارة  بني  والثقة  الرشاكة  عالقة 

القيمة  للرضيبة عىل  شامل  إصالح  اإلطار يف  التدابري يف هذا 

للرضيبة وترشيد  الكربى  الفالحية  الرشكات  وإخضاع  املضافة 

النفقات الجبائية. 

املالية لسنة 2014 يقرتح مراجعة مساطر  وهكذا، فإن قانون 

تحديد الوعاء الرضيبي فيام يتعلق بالدخل املهني واملحدد وفق 

مخففة  التزامات  وضع  طريق  عن  وذلك  الجزايف  الربح  نظام 

للملزمني الخاضعني لنظام الربح الجزايف وتعزيز آليات املراقبة. 

كام يقرتح إخضاع الدخل والرشكات الفالحية الكربى للرضيبة 

بشكل تدريجي وذلك باعتبار عتبة يتم تحديدها. 

ويهدف إصالح الرضيبة عىل القيمة املضافة إىل توسيع الوعاء 

متكن  تدابري  وسن  املربرة،  غري  اإلعفاءات  إلغاء  عرب  الرضيبي 

من املرور تدريجيا إىل نظام قائم عىل معدلني، وضامن حيادها 

وسهولة اسرتجاعها يف ظروف عادية.  

ومن جهة أخرى، يقرتح قانون املالية وضع نظام انتقايل ينص عىل 

خصم مبلغ الرضيبة الذي يتم تسديده خالل شهر دجنرب 2013 

مع متديده عىل خمس سنوات ابتداء من فاتح يناير 2014. كام 

سيتم وضع نظام خاص تحت مسمى »التصفية الذاتية للرضيبة 

املتعلقة  اإلشكاليات  حل  بهدف  وذلك  املضافة«  القيمة  عىل 

بالعمليات التي تقوم بها املؤسسات غري املقيمة باملغرب.

إصالح نظام املقاصة 

يعترب إصالح نظام املقاصة أحد أولويات الحكومة التي تهدف، 

لنفقات  املايل  الغالف  يف  التحكم  إىل  اإلصالح،  هذا  من خالل 

املقاصة وذلك يف مستويات مستدامة من الناحية امليزاناتية من 

جهة، واىل تحقيق استهداف الفقراء من جهة أخرى. و يتعلق 

األمر بإنجاز إصالح وفق مقاربة تشاركية وتدريجية مع التوفيق 

بني الحفاظ عىل التوازنات املاكرو اقتصادي واالجتامعية وتحسني 

حكامة النظام من أجل مزيد من الشفافية والفعالية والعدالة 

االقتصادية واالجتامعية.

إصالح نظام التقاعد

يعرف مرشوع إعادة تنظيم منظومة التقاعد تحديات عديدة. 

اتخاذ إجراءات استعجالية تهدف إىل  الرتكيز عىل  لذلك سيتم 

تصحيح الوضعية املالية الحرجة لنظام املعاشات املدنية ووضع 

نظام متناسق للتقاعد يرتكز عىل قطبني، واحد للقطاع العمومي 

وآخر للقطاع الخاص. 

االستثامر  ودعم  املستدام  االقتصادي  النمو  تحفيز 

واملقاولة وتطوير آليات التشغيل

العمل  أولويات  إحدى  واملقاوالت  االستثامر  دعم  يشكل 

لدعم  االجراءات  من  مجموعة  خالل  من  وذلك  الحكومي، 

االستثامر العمومي والخاص وفق منهجية مبنية عىل التكامل 

والرشاكة مع تأهيل البنيات التحتية وتنويع مصادر النمو وتطوير 

القطاعات ذات قيمة مضافة عالية ومحدثة لفرص الشغل، وعىل 

رأسها القطاع الصناعي.

وهكذا، حدد قانون املالية لسنة 2014 من ضمن أولوياته تعزيز 

إجراءات الحكومة يف هذا املجال وذلك من خالل تثمني املشاريع 

التي توجد يف طور اإلنجاز واتباع توزيع جهوي متوازن للمشاريع 

الجديدة موازاة مع خفض الضغط عىل ميزان األداءات. 

كام ستتواصل مجهودات الحكومة من أجل تكثيف االستثامر 

القواعد  وتبسيط  العقار  إىل  الولوج  تيسري  خالل  من  الخاص 

لالستثامر،  الجهوية  املراكز  اشتغال  آليات  وتحسني  واملساطر 

باإلضافة إىل ترسيع معالجة الطلبات بالنسبة للمشاريع املقرتحة 

يف إطار اللجنة بني الوزارية لالستثامرات. ويف نفس اإلطار، سيوىل 

اهتامم كبري لدعم املقاوالت خصوصا منها الصغرى واملتوسطة، 

وذلك عرب تفعيل مجموعة من التدابري التي تعزز الثقة وتحسن 

فإن  وهكذا،  والدويل.  الوطني  الصعيدين  عىل  تنافسيتها  من 

قانون املالية لسنة 2014 يقرتح : 

املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  واسرتجاع  أداء  آجال  ترسيع   •

لتخفيف الضغط عىل خزينة املقاوالت؛

• تفعيل مقتضيات املرسوم الجديد للصفقات العمومية الذي 

املقاوالت  لفائدة  الصفقات  من   20% تخصيص  من  ميكن 

الصغرى واملتوسطة؛

• وضع اآلليات التي متكن من تسهيل ولوج املقاوالت الصغرى 

واملتوسطة للتمويل، وذلك من خالل تحديث نظام الضامن 
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وإحداث آلية مالية ملواكبة املقاوالت يف وضعية صعبة مع 

اعتامد التوصيات املنبثقة عن املناظرة الوطنية حول االصالح 

الرضيبي بخصوص تفعيل دعم تنافسية املقاوالت ووضع نظام 

جبايئ يتالءم مع قدراتها الجبائية ؛

العمومي  الطرقي  النقل  لتأهيل  مصاحبة  تدابري  وضع   •

للمسافرين من أجل تحسني جاذبية وتنافسية املدن تفعيال 

لروح  ومضمون الخطاب املليك مبناسبة افتتاح الدورة الحالية 

للربملان.    

إنعاش  عىل  الحكومة  مجهودات  ستنكب  أخرى،  جهة  ومن 

التشغيل مع السهر عىل توفري الكفاءات البرشية املؤهلة استجابة 

لحاجيات سوق الشغل وذلك من خالل التكوين ودعم التشغيل 

الذايت عرب تفعيل إجراءات تحفيزية ورضيبية واجتامعية.  

ومن أجل تعزيز مساهمة النمو االقتصادي، من حيث خلق فرص 

إحداث 17.975  لسنة 2014 عىل  املالية  قانون  ينص  الشغل، 

إنعاش  عىل  الحكومة  مجهودات  ستنكب  كام  شغل،  منصب 

التشغيل مع السهر عىل توفري الكفاءات البرشية املؤهلة استجابة 

لحاجيات سوق الشغل وذلك من خالل التكوين ودعم التشغيل 

الذايت عرب تفعيل إجراءات تحفيزية ورضيبية واجتامعية.  

تعزيز آليات التامسك والتضامن االجتامعي واملجايل

يف إطار اسرتاتيجيات تنمية الرأسامل البرشي، وضعت الحكومة 

ثالثة أهداف اسرتاتيجية رئيسية. ويتعلق األمر باستمرار إصالح 

منظومة التعليم والتكوين، وتعزيز التامسك االجتامعي ومكافحة 

الفقر، وتحسني ولوج املواطنني للسكن وللخدمات الصحية وفقا 

ملبادئ التضامن وتكافؤ الفرص.

للتوجيهات  وفقا  الحكومة،  تلتزم  والتكوين،  التعليم  يف مجال 

التعليم  جودة  تحسني  عرب  إصالحه  مبواصلة  السامية  امللكية 

لتنفيذ  الالزمة  الوسائل  من  املدارس  ومتكني  املهني  والتكوين 

والتكوين  للتعليم  األعىل  املجلس  تفعيل  سيتم  كام  مهامها. 

والبحث العلمي.

باإلضافة إىل ذلك، يتطلع قانون املالية لسنة 2014 لإلسهام يف 

وضع منوذج للتنمية االجتامعية واالقتصادية يرتكز عىل تعزيز 

مع  الفقرية،  الفئات  استهداف  وتحسني  االجتامعي  التامسك 

إيالء اهتامم خاص للمناطق القروية والجبلية. ويف هذا السياق، 

والهشاشة.  الفقر  محاربة  وبرامج  لسياسات  األولوية  ستعطى 

وسيتم تعزيز جهود القطاعات وبرامج املبادرة الوطنية للتنمية 

البرشية يف إطار أكرث تناسقا ومتكامال لتحقيق أهداف تحسني 

ظروف عيش الفئات الفقرية. وهكذا، سوف يرتكز عمل الحكومة 

للدخل  املدرة  املشاريع  لحاميل  املواكبة  اآلليات  تعزيز  عىل 

الناجحة من خالل  وإنشاء بنك املعلومات الوطنية للمشاريع 

تنفيذ نظام صارم للتتبع واملراقبة و تقييم األثر.

و إضافة لذلك، ستعمل الحكومة عىل تنسيق وتكثيف الجهود 

لتلبية حاجيات املواطنني من الخدمات االجتامعية والتي تتمثل 

يف تسهيل الولوج للخدمات الصحية من خالل ترسيع تعميم 

العالجات  تحسني  ومواصلة  )راميد(  الصحية  التغطية  نظام 

االستشفائية باملستعجالت.  

وفيام يتعلق بالسكن، ستتظافر الجهود لتوفري الرشوط الرضورية 

لتمكني املواطنني من السكن الالئق عرب تطوير آليات الضامن 

وترسيع برامج القضاء عىل مدن الصفيح وترميم املباين اآليلة 

للسقوط.

العمل عىل استقرار املوجودات الخارجية والتحكم يف 

عجز امليزانية

يعترب الحفاظ عىل التوازنات املاكرو اقتصادية من بني األولويات 

املالية لسنة  التزمت بها الحكومة يف إطار قانون  التي  الكربى 

2014، وذلك بهدف تعزيز مناخ سليم ومستدام لتمويل النمو 

وتنمية البالد.

و هكذا، يقرتح قانون املالية عدة تدابري تهدف إىل العمل عىل 

استقرار املوجودات الخارجية وذلك من خالل إنعاش الصادرات 

الصعبة  العملة  املوارد من  تعبئة  إىل  إضافة  الواردات،  وتقنني 

والتحكم يف عجز امليزانية.  

فعىل مستوى إنعاش الصادرات، سترتكز املجهودات عىل تطوير 

العرض التصديري عرب ترسيع وترية إنجاز االسرتاتيجيات القطاعية 

تدابري  تفعيل  سيتم  ذلك،  مع  وباملوازاة  للتصدير.  املوجهة 

لتبسيط القواعد للتشجيع عىل االستثامر والتنافسية. وتهم هذه 

التدابري دعم الولوج إىل األسواق الجديدة وخاصة العربية منها 

وتفعيل عقود  املخاطر  للتأمني عىل  برنامج  واإلفريقية ووضع 

تنمية الصادرات وكذا آليات التمويل بالنسبة للمقاوالت املصدرة 

ومواصلة تطوير قطاع اللوجستيك.    
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الحكومة عىل مجموعة  ومن جهة أخرى، ستنكب مجهودات 

من التدابري تهدف إىل تقنني الواردات يف إطار احرتام الضوابط 

واملعايري الدولية. وستعطى األولوية إىل اإلطار القانوين والتنظيمي 

لحامية املستهلك ومواصلة محاربة التهريب والتقليص من قيمة 

الفواتري عند االسترياد.  

و باملوازاة مع هذه التدابري، ستعطى األولوية إىل تعبئة املوارد 

ملواكبة  معتمدة  إجراءات  بفضل  وذلك  الصعبة  العملة  من 

االستثامر  دعم  صندوق  خالل  من  بالخارج  القاطنني  املغاربة 

اإلدارة  طرف  من  املتخذة  اإلجراءات  تناسق  عىل  والعمل 

الرضيبية واملحافظة العقارية لفائدة الجالية املغربية، إضافة إىل 

تعبئة التمويالت الخارجية وخاصة الهبات املتأتية بفضل عالقات 

الرشاكة االسرتاتيجية مع بعض دول الخليج.  

استقرار  إىل  والهادفة  االستعجالية  التدابري  هذه  وتندرج 

إطار  يف  كاف  مستوى  يف  الخارجية  املوجودات  مستوى 

االقتصادية  الظرفية  تقلبات  آثار  لتقليص  اسرتاتيجية  رؤية 

التوازنات  عىل  والنفطية  األولية  املواد  أسعار  وكذا  الدولية 

االسرتاتيجية  الخيارات  الرؤية  وتبلور هذه  لبالدنا.  الخارجية 

لبالدنا فيام يتعلق باالكتفاء الذايت من الحاجيات الغذائية يف 

إطار مخطط املغرب األخرض وتنويع مصادر الطاقة وتقليص 

االرتباط باألسواق الدولية.   

وفيام يخص التحكم يف عجز امليزانية، ترتكز توجهات الحكومة 

عىل أهمية الحد من تفاقم هذا العجز عرب تعبئة الهوامش عىل 

مستوى املوارد والنفقات، وذلك من أجل ضامن استدامة املالية 

العمومية عىل األمد املتوسط. وتتجىل التوجهات فيام ييل : 

• ترشيد نفقات تسيري اإلدارة، ويتعلق األمر خصوصا بنفقات 

تسيري واستغالل حظرية السيارات والبنايات اإلدارية ونفقات 

البعثات التي يجب أن تتقيد بالحد األدىن الذي يتناسب مع 

التسيري األمثل لإلدارة ؛   

إنجاز محدد  أساس معدل  االستثامر عىل  اعتامدات  برمجة   •

وتقديم الربامج واملشاريع حسب األهداف ومدة إنجاز وكلفة 

املتعددة  بالربمجة  العمل  سيتم  الصدد،  هذا  ويف  املشاريع. 

السنوات باعتامد إطار النفقات عىل املدى املتوسط كقاعدة 

لربمجة اعتامدات قانون املالية لسنة 2014 وذلك بالتناسق مع 

برامج الرشكات واملؤسسات العمومية والجامعات الرتابية. كام 

سيتم تعميم التعاقد بني املصالح املركزية والجهوية ملزيد من 

تحميل املسؤولية للمدبرين ؛

• التحكم يف تطور كتلة األجور عرب ترشيد املناصب املالية مبا 

إجراءات  واعتامد  لإلدارة  الحقيقية  الحاجيات  مع  يتناسب 

الرتقية املتخذة خالل سنة معينة يف إطار قانون املالية للسنة 

املوالية لها وذلك وفق املناصب املحدثة، مام سيتامىش مع 

التوقعات املعتمدة.  

إن تحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية يتطلب الحفاظ عىل 

التوازنات املاكرو اقتصادية للبالد. وهكذا، من املتوقع، خالل سنة 

2014، أن يسجل االقتصاد الوطني معدل منو يبلغ %4,2 ومعدل 

التضخم يبلغ %2.  ويعتمد قانون املالية لسنة 2014 عىل فرضية 

105 دوالرات للربميل كمتوسط   لسعر النفط و 8,5 درهم/للدوالر 

كمتوسط   لسعر الرصف. و يهدف كذلك هذا القانون إىل خفض 

معدل عجز امليزانية إىل نسبة %4,9 من الناتج الداخيل الخام.

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية
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اال�ستثمار العمومي يف خدمة تطوير البنيات التحتية الوطنية

يقدر املبلغ اإلجاميل املتوقع لنفقات االستثامر برسم امليزانية العامة لسنة 2014، حوايل 49.5 مليار 

درهم، تضاف إليها نفقات  االستثامر الخاصة بالحسابات الخصوصية للخزينة )57.94 مليار درهم(، 

و نفقات استثامر مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة )905 مليون درهم(.

االقتصادية  باألزمة  يتميز  الذي  والدويل  الوطني  السياق  رغم 

واملالية، تواصل الحكومة سعيها لتحقيق الهدف االسرتاتيجي من 

السياسات العمومية املتمثل أساسا يف إرساء قواعد اقتصاد وطني 

قوي و تنافيس،  قادر عىل خلق الرثوة و مناصب الشغل يف إطار 

للطاقات  األمثل  التوظيف  و ذلك من خالل  تنمية مستدامة، 

واملوارد التي تتوفر عليها بالدنا. 

من جهة أخرى، تجدر اإلشارة إىل أن االستثامر العمومي يلعب 

دورا أساسيا يف إنعاش النموذج التنموي لبالدنا، و ذلك من خالل 

مواصلة سياسة األوراش الكربى لدعم االسرتاتيجيات القطاعية 

وتحديث البنيات التحتية، والتي تهم باألساس :

البنيات التحتية للطرق و الطرق السيارة

يتوفر املغرب حاليا عىل 1416 كيلومرت من الطرق السيارة، ومن 

املنتظر تحقيق 1800 كلم سنة 2015. يف هذا السياق عرفت 

سنة 2013 مواصلة انجاز الربنامج التكمييل للطرق السيارة الذي 

متيز بانطالق مشاريع جديدة مع مواصلة أشغال الطرق السيارة 

التي هي يف طور االنجاز، وذلك عىل مسافة تتجاوز 315 كلم 

و بكلفة إجاملية تقدر بحوايل 12.9 مليار درهم. و تتمثل أهم 

اإلنجازات املحققة يف هذا اإلطار خالل سنة 2013 يف ما ييل :

 • مواصلة إنجاز املقطع الرابط بني بني مالل و برشيد عىل طول 

172 كلم بتكلفة تقارب 6,1 مليار درهم؛

• إعطاء االنطالقة من طرف جاللة امللك محمد السادس، بتاريخ 

21 أبريل 2013، ألشغال الطريق السيار الجديدة-آسفي عىل 

طول 143 كلم بغالف مايل يناهز 4 ماليري درهم ؛

• مواصلة إنجاز الطريق السيار املدارية للرباط بتكلفة تقارب 

2,8 مليار درھم، وذلك من أجل تسھيل حركة الولوج عىل 

العاصمة  إىل  الدخول  تفادي  و  الرباط-سال  والية  مستوى 

للعابرين بها، هذا مع تيسري الربط بني الطرق السيارة املنطلقة 

مستوى  عىل  تلتقي  التي  و  والشامل  والرشق  الجنوب  من 

املجموعة الحرضية الرباط-سال.

استكامل بعض  و  تتم مواصلة  فيام يخص سنة 2014، سوف 

مكونات الربنامج التكمييل للطرق السيارة من جهة،  باإلضافة إىل 

استكامل الدراسات املتعلقة بالطريق السيار الرابطة بني وجدة 

والحدود الجزائرية من جهة اخرى.

بالنسبة للطرق الرسيعة، فقد تم انجاز حوايل 727 كلم خالل 

سنة 2013، يف حني أن 180 كلم أخرى من هذه الطرق هي يف 

طور اإلنجاز. و تجدر اإلشارة إىل أنه خالل الفرتة ما بني 2012 

و 2016 سوف يتم إنجاز 1600 كلم من الطرق الرسيعة وكذا 

الدراسات املتعلقة بالربنامج الجديد لتشييد الطرق الرسيعة التي 

الصناعية  واملحطات  اللوجستيكية  الخدمات  محطات   تربط 

املندمجة، و ذلك متاشيا مع أھداف االسرتاتيجية الوطنية لتطوير 

الخدمات اللوجستيكية.

يف نفس الصدد سوف تعرف سنة 2014 مواصلة األشغال املتعلقة 

بالطرق الرسيعة عىل طول 378.5 كلم و تهم بالخصوص : 

• الطريق الرسيعة الرابطة بني وجدة و الناظور)102 كلم(؛ 

• تثنية الطريق الرابطة  بني تازة و الحسيمة )148.5 كلم(؛

سلوان  و  أحفري  بني  الرابطة   2 رقم  الوطنية  الطريق  تثنية   •

)83 كلم(؛



13مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 22 - مارس 2014

مـــــلــــف

قـانـون الـمـالـية 2014

• إنجاز الطريق املدارية ملدينة بركان )14 كلم( و املمر الرابع 

للكربوز )4كلم(؛  

القرص  و  العرائش  بني  الرابط  الرسيع  الخط  تثنية   •

الكبري)27كلم(؛

• إنجاز 7 مداخل نحو الطريق السيار الرسيع برشيد-بني مالل.    

تكلفة  فتقدر  الطرقية  الشبكة  تكييف  و  بخصوص صيانة  أما 

استبدال الشبكة الطرقية الحالية أزيد من 50 مليار درهم، إذ  

يعد الحفاظ عىل ھذا الرصيد الوطني أولوية السياسة الطرقية 

لصيانة  املربمج  املقطع  طول  وصل   2013 سنة  ففي  ببالدنا. 

الشبكة الطرقية  حوايل  2.073 كيلومرتا. أما فيام يتعلق بصيانة 

جردها،  تم  التي  االحتياجات  ألھمية  ونظرا  الفنية،  املنشآت 

تركز االسرتاتيجية الحكومية يف ھذا املجال عىل تحسني مستوى 

الخدمة وإعادة بناء املنشآت الفنية املتالشية.

البنيات التحتية للموانئ

والتي   ،2030 أفق  يف  املينائية  الوطنية  االسرتاتيجية  إطار  يف 

تم إعدادها بتشاور مع مختلف املتدخلني يف القطاعني العام 

والخاص، يتم الرتكيز باألساس عىل تثمني  البنية التحتية للموانئ 

الوطني  السياق  يف  والتموقع  املتوفرة  البحرية  الخطوط  و 

والجهوي وكذا الدويل و االستفادة من الدور املهيكل  للموانئ. 

هكذا متيزت سنة 2013 بتحقيق اإلنجازات   التالية : 

درهم،  مليار   4 تقارب  بتكلفة  الجديد آلسفي  امليناء  إنجاز   •

و يهدف هذا املرشوع يف مرحلة أوىل إىل تلبية االحتياجات 

الفحم،  من  الكهرباء  و  للامء  الوطني  للمكتب  املستعجلة 

إحداثها  سيتم  التي  الحرارية  الطاقة  محطة  تزويد  بهدف 

باملدينة. أما يف املرحلة الثانية فسوف يلبي امليناء احتياجات 

املكتب الرشيف للفوسفاط و املقاوالت الصناعية باملنطقة.

• توسيع ميناء طرفاية بتكلفة تقدر ب 500 مليون درهم، إذ 

الثاين من سنة2011  النصف  املرشوع يف  أشغال هذا  بدأت 

بهدف تحقيق التنمية االقتصادية و السياحية للمدينة، و ذلك 

من خالل تطوير صناعة صيد األسامك و تعزيز خطوط النقل 

البحري مع جزر الكناري.   

• توسيع امليناء الجديد ملدينة الداخلة والذي انتهت أشغاله يف 

فرباير 2013 بتكلفة بلغت نحو 370 مليون درهم، و يهدف 

تطوير  و  للميناء  االستيعابية  الطاقة  رفع  إىل  املرشوع  هذا 

الصناعات املتعلقة باملنتجات السمكية و كذا اإلسهام يف خلق 

فرص الشغل و التنمية اإلقليمية.

• تحديد امللك العام البحري من خالل عملية واسعة النطاق 

انطلقت يف السنوات األخرية، بدءا من املناطق التي تعرف 

الفرتة  خالل  التحديد  عمليات  همت  وقد  متزايدا.  طلبا 

2011-2013 مقطع طويل إجاميل يصل اىل حوايل 478 كلم  

بني الناظور و الداخلة.

طنجة  مليناء  األول  الشطر  بإنجاز  املتعلقة  األشغال  مواصلة   •

املتوسطي 2 بتكلفة تقدر ب 8.9 مليار درهم، وقد بلغت 

نسبة االشتغال به %85 مع نهاية شهر شتنرب 2013. كام متت 

مواصلة األشغال املتعلقة مبرشوع تحويل  منطقة ميناء طنجة 

املدينة مببلغ يقدر ب 1.1 مليار درهم.

و خالل سنة 2014 ستتم مواصلة العمليات التي توجد يف طور 

لتوسيع  إلنجاز مشاريع جديدة  اإلنطالقة  إعطاء  وكذا  االنجاز 

البنيات التحتية للموانئ املتواجدة حاليا، و يتعلق األمر ب :

• إنجاز ميناء جديد باملهرييز )إقليم وادي الذهب(؛

• توسيع منشآت ميناء الجبهة.

البنيات التحتية املائية
املوارد  بندرة  املرتبطة  التحديات  من  املغرب مجموعة  يواجه 

املائية و إشكالية توزيعها، حيث تقدر املوارد املائية الطبيعية 

القابلة لالستغالل بنحو 22 مليار مرت مكعب سنويا، يرتكز أكرث من 

نصفها يف األحواض الشاملية وحوض سبو  وتغطي فقط حوايل 7% 

من الرتاب الوطني.  ملواجهة هذه التحديات تم بذل مجهودات 

جبارة لتعبئة املزيد من املوارد املائية و ذلك يف إطار اإلسرتاتيجية 

الوطنية للامء والتي تهدف إىل تأمني التزود باملاء الصالح للرشب، 
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و تفادي نقص املياه و ما يرتتب عنه من انعكاسات سلبية عىل 

الزراعة  االقتصادية و االجتامعية، خاصة عىل مستوى  التنمية 

السقوية التي تعد قطاعا اسرتاتيجيا  القتصادنا الوطني )أكرث من 

1.5 مليون هكتار من األرايض املسقية(.

املياه  لتعبئة  املبذولة  املجهودات  وبفضل  اإلطار،  هذا  يف 

السطحية تتوفر بالدنا حاليا عىل 135 سدا كبريا و أزيد من 100 

سدا صغريا و متوسطا بطاقة استيعابية إجاملية تفوق 17.5 مليار 

مرت مكعب.    

و تجدر اإلشارة هنا، إىل أن سنة 2013 ستعرف امتام أشغال بناء 

بإقليم ورزازات و سد »زرار«  إريري  »تيوين« عىل وادي  سد 

بإقليم الصويرة و سد »متكيت« عىل وادي أسيف نيفر بإقليم 

الراشيدية.

أما خالل سنة 2014 فسوف تتم مواصلة أشغال بناء السدود 

التالية :

• سد موالي بوشتة الذي يرتقب إنهاء األشغال به سنة 2014؛

• سد مرتيل الواقع عىل وادي مهيجرات عىل بعد 15 كلم من 

مدينة تطوان و الذي يتوقع أن تنتهي أشغال بناءه سنة 2014 

أيضا؛

بإقليم  سبو  وادي  أعايل  تيمدرين-أزغار يف  مدز-عني  مركب   •

صفرو والذي يتوقع اإلنتهاء من أشغاله سنة 2017.

• سد ولجة السلطان عىل وادي بهت بإقليم الخميسات الذي 

يرتقب إنهاء أشغاله سنة 2015؛

• سد سيدي عبد الله بإقليم تارودانت عىل وادي الواعر و سد 

انتهاء  املتوقع  العرائش،  بإقليم  املخازن  وادي  عىل  خروفة 

األشغال بهام سنة 2014.

• سد خروب عىل وادي خروب بوالية طنجة والذي يتوقع انتهاء 

األشغال به سنة 2017.

كام ستتميز  سنة 2014 بإعطاء انطالقة أشغال إنجاز 3 سدود 

كبرية، و يتعلق األمر ب :

• سد قدوسة عىل وادي كري بإقليم الراشيدية بطاقة استيعابية 

تقدر ب 220 مليون مرت مكعب و الذي  سيمكن من توفري 

مليون   900 تقدر ب  بكلفة  سنويا  مكعب  مرت  مليون   25

درهم؛

• سد تركا اومادي عىل وادي زوبزيت بإقليم كرسيف، بطاقة 

استيعابية تقدر ب 250 مليون مرت مكعب ستمكن من توفري 

73 مليون مرت مكعب سنويا بغالف مايل يقدر ب 900 مليون 

درهم؛

• سد تيداس عىل وادي أيب رقراق والذي تبلغ طاقته االستيعابية 

500 مليون مرت مكعب مببلغ إجاميل يقدر ب 900 مليون 

درهم.

هذا باإلضافة إىل إنجاز عرشة سدود صغرية خالل سنة 2014 

موزعة عىل مختلف أقاليم اململكة.

البنيات التحتية للمطارات
عرفت سنة 2013 مجموعة من اإلنجازات التي همت البنيات 

التحتية للمطارات،  من أهمها :

الخامس  رقم 1 ملطار محمد  املحطة  تهيئة  أشغال  مواصلة   •

بالدار البيضاء؛

• إنجاز املحطة رقم 3 ملطار مراكش املنارة و بنياته التحتية و 

إىل 8.5  مليون  االستقبال من 4.2  قدرة  رفع  أجل  ذلك من 

مليون مسافر؛

• إنشاء محطات جديدة بكل من مطار فاس سايس وبني مالل 

و زاكورة.

كام ستتميز سنة 2014 مبواصلة املجهودات املبذولة من أجل 

تقوية و تطوير البنية التحتية للمطارات وذلك من خالل : 

• تطوير مطارات الناظور، الراشيدية، كلميم و طنطان؛

• إعداد مخطط مديري لتنمية املطارات؛

للبضائع  الجوي  للنقل  إنشاء مناطق لوجيستيكية مخصصة   •

عىل مقربة من العديد من املطارات، كمطار الدار البيضاء و 

الرباط و طنجة؛ و التي يتوخى منها بروز فاعلني يف الخدمات 

اللوجيستيكية املندمجة يف ميدان النقل الجوي للبضائع.

البنيات التحتية للسكك الحديدية

للوطني  املكتب  و  الدولة  بني  املوقع  الربنامج  العقد  إطار  يف 

للسكك الحديدية و الذي يغطي الفرتة 2010-2015، يلتزم هذا 

األخري بإنجاز برنامج استثامري مهم بغالف مايل يقدر ب 32.8 

مليار درهم، منها 20 مليار درهم مخصصة ملرشوع القطار فائق 
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الرسعة )TGV(، و الباقي لالستثامرات األخرى التي تهدف إىل 

تحديث شبكة السكك الحديدية الحالية.  

يف هذا الصدد، عرفت سنة 2013 مواصلة إنجاز أشغال املرحلة 

طنجة  مدينتي  بني  الرسعة  الفائق  القطار  مرشوع  من  األوىل 

والدار البيضاء حيث بلغت نسبة تقدم املرشوع إىل غاية يونيو 

2013 حوايل 55%. 

فيام يخص تحديث شبكة السكك الحديدية الحالية، من املتوقع 

خاصة  تتعلق  العادية  الخطوط  مستوى  عىل  مشاريع  إنجاز 

بتثليث خط القنيطرة-الدار البيضاء، كام سيتم العمل عىل تثنية 

سيدي  خط  تأهيل  إعادة  إىل  باإلضافة  سطات-مراكش،  خط 

قاسم-طنجة و كهربة الخط الرابط بني فاس و وجدة )املرحلة 

الشبكة  بتوسيع  املتعلقة  الدراسات  إنجاز  و  فاس-تازة(  األوىل 

العادية )بني مالل، طنجة و تطوان(.

من جهة أخرى، من املنتظر أن يتم خالل 2014 :

الوقع  ذات  املھيكلة  الكربى  املشاريع  إنجاز  مواصلة   •

السكك  تنافسية  استمرارية  ضامن  إىل  والھادفة  الكبري 

الحديدية؛   

إنشاء محطات  اللوجستيكية عرب  التنافسية  إنعاش مشاريع   •

جديدة للسلع والبضائع وانجاز طرق فرعية خاصة؛

• إقامة مشاريع الحركية والنقل املستدام، خاصة  تأھيل البنيات 

التحتية و تحديث املحطات وتحسني محيط العمل؛   

• ترسيع وثرية إنجاز برنامج إزالة املمرات الغري املحروسة.  

املصدر: مديرية امليزانية
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ا�ستثمارات املوؤ�س�سات واملقاوالت العمومية : دينامية متوا�سلة يف خدمة 

التنمية االقت�سادية و االجتماعية

عىل الرغم من الظرفية الحالية التي تأثرت باألزمة االقتصادية واملالية العاملية، تواصل املؤسسات 

واملقاوالت العمومية لعب دور القاطرة يف تفعيل االسرتاتيجيات القطاعية وإنجاز املشاريع املتعلقة 

بالبنيات التحتية بهدف تحسني التنافسية االقتصادية للمغرب وتنويع موارد التنمية وكذا تحسني 

ظروف عيش الساكنة.

يحتل املغرب الرتبة الثالثة عاملياً بعد الصني وكوريا 

الجنوبية عىل مستوى مجهود االندماج يف شبكات 

النقل العاملية وذلك من خالل التطور املهم للبنيات 

ويتعلق  الخدمات1.  وتحرير  واللوجستيك  التحتية 

األمر بعدد مهم من املشاريع الكربى خاصة ميناء 

لالقتصاد  قطباً  حالياً  ُيعد  الذي  املتوسط  طنجة 

جاذبية  نقط  متثل  أخرى  مشاريع  بجانب  العاملي 

املؤسسات  طرف  من  إنجازها  يتم  والتي  للمغرب 

واملقاوالت العمومية.

واملقاوالت  املؤسسات  استثامرات  سجلت  وقد 

العمومية يف كل تدخلها ملجاالت دينامية متواصلة 

الهام  الدور  يدل عىل  مام  املاضية  السنوات  خالل 

الذي يلعبه االستثامر العمومي يف التنمية االقتصادية. 

املؤسسات  طرف  من  املربمجة  االستثامرات  حجم  ويناهز 

مليار   126,7 قدره  ما   2014 سنة  العمومية خالل  واملقاوالت 

سنة  بتوقعات  مقارنة  بلغ 4,6%  ارتفاعاً  بذلك  ُمسجالً  درهم 

2013 التي بلغت 121,1 مليار درهم.

وُيبني التوزيع القطاعي لهذه االستثامرات أن %80 من مجموع 

استثامرات املؤسسات واملقاوالت العمومية لسنة 2014 ُموجهة 

إىل قطاعات البنيات التحتية واملاء والطاقة واملعادن والبيئة وكذا 

القطاعات االجتامعية والسكن. 

واملقاوالت  املؤسسات  الجهوي الستثامرات  التوزيع  وقد عرف 

جهتي  لصالح  تدريجياً  توازناً   ،2014-2011 للفرتة  العمومية 

الشاوية-ورديغة والرشق وكذا جهة تازة-الحسيمة-تاونات، حيث 

ُيرتقب أن تنتقل حصة هذه الجهات من االستثامر من نسبة 

%18,4 خالل سنة 2011 إىل نسبة %22 خالل سنة 2014.

إنجازات االختتام لهذه االستثامرات برسم  تبلغ  ُيتوقع أن  كام 

سنة 2013، ما قدره 81,1 مليار درهم2 أي ما يعادل نسبة إنجاز 

قيمتها %67، مام يؤكد حفاظ املؤسسات واملقاوالت العمومية 

عىل املستوى املرتفع الستثامراتها وكذا االرتفاع امللحوظ لنسبة 

اإلنجاز مقارنة بسنة 2012 )%61 أو 77,5 مليار درهم(.

السكن والتعم� 
والتنمية الرتابية

13%

الفالحة والصيد البحري
6%

البنيات التحتية 
والنقل
16%

أخرى
2%

السياحة والصناعة 
التقليدية

القطاعات االجت�عية 2%
والصحية والرتبية 

والتكوين
11%

القطاع املايل
12%

الطاقة واملعادن 
واملاء والبيئة

38%

1  مؤرش مجموعة »Euler Hermes« ملجهود االندماج يف شبكات النقل العاملية يف سنة 2012

2  معطيات ُمَحينة بالنسبة للتوقعات التي تم نرشها يف التقرير حول قطاع املؤسسات واملقاوالت العمومية املرفق مع مرشوع قانون املالية لسنة 2014
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ويستند املجهود االستثامري للمؤسسات واملقاوالت العمومية 

إىل الرؤية االسرتاتيجية للمغرب فيام يتعلق بقطاعات حساسة 

والسكن  والفوسفاط  والطاقة  والنقل  التحتية  البنيات  خاصة 

من  مجموعة  طرف  من  أساساً  إنجازه  يتم  والذي  والفالحة 

املؤسسات واملقاوالت العمومية. 

يتعلق  العمومية فيام  املؤسسات واملقاوالت  وتتجىل منجزات 

بالبنيات التحتية يف إنجاز مشاريع ذات أهمية كربى يف مجاالت 

النقل السكيك والطرق السيارة واملوانئ والنقل الجوي منها عىل 

سبيل املثال :

فيام يخص الطرق السيارة : ترسيع وترية إنجاز مقاطع الطرق 

السيارة امُلربمجة والتي تهدف إىل إنجاز ما مجموعه 1.800 كلم 

يف أفق سنة 2015 ؛

املتعلق  الخط  إنجاز   : الحديدية  السكك  مجال  يخص  فيام 

بتكلفة  والدارالبيضاء  بني طنجة  الرابط  الرسعة  فائق  بالقطار 

إجاملية بلغت 5.500 مليون درهم وكذا إنجاز الربنامج العام 

إلعادة تأهيل الشبكة املستغلة مببلغ 2.000 مليون درهم.

وعىل صعيد مجال الطاقة، ميثل تنويع مصادر إنتاج الطاقة أحد 

أعمدة تدخل املؤسسات واملقاوالت العمومية )املكتب الوطني 

للكهرباء واملاء ووكاالت توزيع الكهرباء واملاء والوكالة املغربية 

املتجددة  الطاقات  لتنمية  الوطنية  والوكالة  الشمسية  للطاقة 

فيها  مبا  طموحة  مشاريع  خالل  من   ).... الطاقية،  والنجاعة 

الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، منها 

الشمسية  الطاقة  إلنتاج  محطات  إنشاء 

ميغاواط(   2.000 تبلغ  إجاملية  )بقدرة 

وكذا إلنتاج الطاقة الريحية )بقدرة إجاملية 

تبلغ 1.420 ميغاواط( وذلك ضمن برنامج 

اإلنتاج املندمج للطاقة الكهربائية الريحية 

وتقوية شبكات النقل والتوزيع.

أما فيام يخص قطاع املعادن، فُيعد املغرب 

املشاريع  خالل  من  املجال  هذا  يف  رائداً 

للفوسفاط  الرشيف  للمجمع  املهيكلة 

خاصة مرشوع قطب الجرف للفوسفاط.

استثامرات  توجيه  تم  آخر،  صعيد  وعىل 

بهدف  االجتامعية  القطاعات  إىل  مهمة 

والبنيات  التعليمية  املؤسسات  تأهيل 

التحتية للجامعات وملراكز التكوين املهني 

الخاصة  وتلك  الطبية  للوحدات  وكذا 

بالتضامن االجتامعي. وقد تم اعتامد نفس 

التوجه فيام يخص تنويع العرض يف مجال السكن وتحسينه عرب 

تقليص الخصاص املوجود وإحداث منتوجات جديدة يف إطار 

السياسة الجديدة للمدينة.

أهم املؤسسات واملقاوالت العمومية املستثمرة

)مبليون درهم(
إنجازات 

2012

2013
توقعات 

2014 التوقعات
توقعات 

االختتام

12.61420.42022.60029.500املجمع الرشيف للفوسفاط

9.00013.9338.89014.000مجموعة صندوق اإليداع والتدبري

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للرشب
7.91712.2159.95312.459

6.6897.5007.0007.500مجموعة التهيئة العمران

5.9937.5007.5007.923املكتب الوطني للسكك الحديدية

3.7973.7743.0194.980الرشكة الوطنية للطرق السيارة

2.9945.3115.3121.794الوكالة الخاصة طنجة املتوسط

8611.9801.2251.980املكتب الوطني للمطارات

27.68048.47615.64446.550مؤسسات ومقاوالت أخرى

77.545121.10981.143126.686مجموع االستثامرات
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أما فيام يتعلق بتنمية العامل القروي، فيتم ترسيع وترية اإلنجازات 

من خالل تثمني البنيات التحتية األساسية وتحسني ظروف عيش 

وبرنامج  الشاملة  القروية  الكهربة  برنامج  الساكنة، خاصة عرب 

تعميم التزويد باملاء الصالح للرشب وكذا الربنامج الوطني الثاين 

للطرق القروية.

وتستفيد برامج االستثامر املذكورة التي تقوم بإنجازها املؤسسات 

بلغت  التي  للدولة  املالية  اإلعانة  من  العمومية  واملقاوالت 

20.610 مليون درهم عند نهاية سنة 2013. 

وقد ساهم صندوق الحسن الثاين للتنمية االقتصادية واالجتامعية 

يف متويل مشاريع بعض املؤسسات واملقاوالت العمومية خاصة يف 

مجاالت السكن االقتصادي والسياحة والتأهيل الحرضي والصناعة 

والطرق  واملوانئ  الحديدية  للسكك  التحتية  والبنيات  والطاقة 

والطرق السيارة حيث يناهز مجموع أداءات الصندوق املرتاكمة 

حتى نهاية سنة 2013 مبلغ 26,8 مليار درهم.

وتظل القطاعات التي تستفيد أساساً من دعم الصندوق، قطاع 

البنيات التحتية الكربى )%42( ودعم االستثامر )%42( واإلنعاش 

االجتامعي والثقايف والريايض )16%(.

قطاع  استثامر  لقدرات  الكبري  التطور  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

التي  لإلصالحات  نتيجة  هو  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات 

املغرب  )اتصاالت  القطاعي  التحرير  عرب  سواء  بها  القيام  تم 

للنقل  الوطنية  والرشكة  الجوي  للنقل  املغربية  والرشكة 

إىل  العمومية  املؤسسات  بعض  تحويل  أو   )... واللوجستيك 

رشكات املساهمة )املجمع الرشيف للفوسفاط ورشكة استغالل 

املوانئ ومجموعة العمران ...( أو إعادة الهيكلة )رشكة التنمية 

الوطني  واملكتب  الفالحية  األرايض  استثامر  ورشكة  الفالحية 

للسكك الحديدية والرشكة املغربية للنقل الجوي ...( أو عىل 

شكل عقلنة وتحسني النامذج االقتصادية للعديد من الهيآت.

وهذا ما يفرس استمرار املساهمة الهامة للمؤسسات واملقاوالت 

العمومية يف امليزانية العامة للدولة موازاة مع تنفيذ برامجها 

االستثامرية، خاصة عىل شكل حصص أرباح حيث بلغت هذه 

مليون   13.262 قدره  ما   2013 دجنرب  نهاية  حتى  املساهمة 

درهم مسجلة بذلك ارتفاعاً قدره %15 مقارنة بإنجازات سنة 

درهم  مليون   5.490 ومقابل  درهم(  مليون   11.493(  2012

خالل سنة 2005 أي بارتفاع سنوي متوسط بلغ %11,7 خالل 

الفرتة 2013-2005.

وسوف تعرف هذه الدينامية تصاعداً متواصالً، خاصة عرب تشجيع 

الدولة لطرق جديدة لتمويل استثامرات املؤسسات واملقاوالت 

العمومية يف إطار تنويع موارد التمويل لهذه االستثامرات وذلك 

من خالل اللجوء إىل الرشاكة بني القطاعني العام والخاص والتي 

ستمكن من االستفادة من خربة القطاع الخاص، تحت مسؤولية 

االقتصادية  والبنيات  الخدمات  توفري  يخص  فيام  الدولة،  

واالجتامعية ذات الجودة العالية وبتكلفة أقل وكذا تقاسم املخاطر 

املرتبطة بها مع القطاع الخاص وتطوير الهيآت العامة ملامرسات 

مراقبة الخدمات امُلقدمة.

يف هذا اإلطار، تم إعداد مرشوع قانون حول الرشاكة بني القطاعني 

العام والخاص من طرف وزارة االقتصاد واملالية والذي متت إحالته 

عىل الربملان من أجل املصادقة عليه. ويهدف هذا املرشوع إىل 

وضع ترسانة قانونية موحدة وواضحة متكن من تقوية متطلبات 

املنافسة وكذا متطلبات املستثمرين وذلك يف إطار الرشاكة التي 

تهدف إىل توفري شفافية أكرث ورؤية أوضح للمستثمرين.

املصدر: مديرية املنشآت العامة واخلوصصة
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البعد االجتماعي لقانون املالية ل�سنة 2014

تعزز الربامج االجتامعية املتخذة يف إطار قانون املالية لسنة 2014 مواصلة السياسة الحكومية الهادفة 

إىل تطوير الرأسامل البرشي و تعزيز آليات التضامن و التامسك االجتامعي و املجايل و الرامية أساسا 

إىل الضامن العادل لولوج املواطنني  للخدمات االجتامعية خصوصا التعليم و الصحة و السكن.

عملت الحكومة، من خالل قانون املالية لسنة 2014 عىل تعزيز 

آليات التامسك االجتامعي باعتباره املحور األسايس الذي تقوم 

عليه بنود هذا القانون، و ذلك وفقا للتوجيهات امللكية السامية 

يف هذا املجال. وتهم جهود الحكومة يف املجال االجتامعي تفعيل 

منوذج التنمية الذي اعتمده املغرب يف بعده التضامني بهدف 

خاص  اهتامم  تكريس  مع  االجتامعي،  التامسك  آليات  تعزيز 

للنهوض باملناطق القروية والجبلية عرب اعتامد البعد املجايل يف 

تبني السياسات العمومية.

يف هذا اإلطار، تعتزم الحكومة بدل املزيد من املجهودات من 

أجل توفري الخدمات الصحية و التعليمية و كذا السكن الالئق 

لجميع املواطنني، وذلك وفقا لاللتزامات الواردة بهذا الخصوص 

يف الربنامج الحكومي. وتتمثل االجراء ات املتخذة يف إطار قانون 

املالية لسنة  2014  فيام ييل :

ضامن جودة التعليم

عىل  املكتسبات  وتوطيد  اإلصالحات  مواصلة  الحكومة  تعتزم 

التميز،  التعليمية وكذا مدارس  التعليم األويل واملناهج  صعيد 

إذ تشكل هذه العنارص املحور األسايس للسياسة الحكومية يف 

مجايل التعليم و التكوين. يف هذا الصدد يقوم مخطط التنمية 

خمسة  عىل   ،2016-2014 املتوسط  املدى  عىل  االسرتاتيجية، 

عنارص تحيل عىل 16 مرشوعا و 66 تدبريا تستند إىل  الخيارات 

االسرتاتيجية األربعة وهي :  دعم التمدرس من خالل اعتامد 

مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص وتحسني جودة التعليم و تحسني 

الحكامة الجيدة وكفاءة نظام التعليم  وكذا تعزيز كفاءة املوارد 

البرشية.

ضمن  املتخذة  التدابري  تهدف  األمية،  محاربة  يخص  فيام 

قانون املالية لسنة 2014 إىل خفض معدل األمية إىل %20 يف 

العام والخاص  القطاعني  أفق 2016، ومواصلة تعبئة كل من 

واملنظامت غري الحكومية لزيادة عدد املستفيدين سنويا  ليصل 

باإلضافة إىل دعم الرشاكات مع  إىل 000 800 مستفيد، هذا 

األقاليم والسلطات الرتابية األخرى، فضال عن مواصلة الجهود 

لتلبية االحتياجات  التدريس  الربامج وطرق  الرامية إىل تنويع 

املتجددة للمستفيدين.

تفعيال   2014 سنة  خالل  املربمجة  بالعمليات  يتعلق  فيام  أما 

للتوجهات امللكية لخطاب  20غشت 2013 ، فتهم عىل الخصوص 

توطيد مكتسبات املخطط االستعجايل والرفع من قابلية خريجي 

التعليم العايل لالندماج يف سوق الشغل وذلك عرب:

• مالءمة الربامج و املسارات مع متطلبات سوق الشغل؛

• وضع الوسائل الرضورية ملواجھة الصعوبات املرتتبة عن تغيري 

لغة تدريس املواد العلمية يف سلك التعليم العايل؛

• تعزيز تأھيل الطلبة لتسھيل اندماجھم يف فرص الشغل التي 

تتيحھا املھن العاملية الجديدة للمغرب؛

• الرفع من عدد الطلبة املستفيدين من املنحة بھدف الوصول 

الولوج  إىل  ، وكذا توسيع  إىل 230.000 مستفيد سنة2014 

الخدمات الصحية لفائدة الطلبة كخطوة أوىل لتطبيق التغطية 

الصحية؛
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• توسيع وإعادة تأھيل البنيات التحتية للمؤسسات الجامعية 

بالنسبة  الشعب  يف  املھنية  وترسيع  مواصلة  كذا  و  القامئة 

للمؤسسات ذات الولوج املفتوح.

الجودة  ذات  الصحية  الخدمات  إىل  الولوج  تيسري 

العالية

الخدمات  إىل مستوى جيد من  السكان  لتطلعات  منھا  إدراكا 

الصحية وإميانا منها بالحاجة إىل تكريس الحق يف الصحة باعتباره 

مبدئا أساسيا لحقوق اإلنسان، وضعت الحكومة مخطط عمل 

للفرتة 2012-2016 يھدف إىل تعزيز املكتسبات والتغلب عىل 

العجز املسجل يف ھذا القطاع. 

 2014 سنة  برسم  اتخاذها  املزمع  اإلجراءات  وتندرج  هذا 

حول  تتمحور  التي  و    2016-2012 العمل   خطة  إطار  يف 

املجاالت الرئيسية التالية : توسيع التغطية الصحية األساسية 

من خالل توطيد املكاسب العملية، تعميم املساعدة الطبية 

التغطية  سيناريوهات  القرتاح  العامة  الدراسة  مواصلة  و 

واملھن  للمستقلني  اإلجباري  الصحي  التأمني  عرب  املقرتحة 

الطبية  باملستعجالت  للتكفل  الوطني  املخطط  تنفيذ  الحرة؛ 

تأهيل  للقرب،  استعجالية  مراكز  إحداث  متابعة  خالل  من 

وحدات  تشغيل  و  املستشفيات  يف  املستعجالت  وضعية 

الجهوية  املستشفيات  بناء  أشغال  استعجالية؛ مواصلة  طبية 

واإلقليمية واملحلية، إجراء دراسات إلطالق أعامل بناء مركز 

وإعادة  وأكادير  طنجة  من  بكل  جديد  جامعي  استشفايئ 

تحسني  بالرباط؛  سينا  ابن  الجامعي  االستشفايئ  املركز  بناء 

وتوسيع  العامة  املستشفيات  يف  الصحية  والرعاية  االستقبال 

املستشفيات  مستوى  تأھيل  خالل  من  املستشفيات  شبكة 

تطوير  III«؛  املغرب  »صحة  مرشوع  يف  عليھا  املنصوص 

من  القروية  املناطق  يف  خاصة  األساسية  الصحية  الخدمات 

وتجهيز  تأطري  وتعزيز  الوالدة،  منشآت  تأھيل  إعادة  خالل 

نظام  من  باملستفيدين  املتعلقة  تلك  خاصة  الصحية  املراكز 

مؤسسات  يف  بالحوامل  التكفل  وتحسني  الطبية  املساعدة 

الرعاية الصحية األساسية.

ترابية  تنمية  وإحداث  الئق  سكن  عرض  توفري 

منسجمة
السياسة  ترتكز 

لقطاع  العمومية 

تقليص  عىل  السكن 

العجز السكني الحاصل 

و توفري الظروف املالمئة 

االجتامعي  لالندماج 

املهمشة.  يف  للساكنة 

تتوخى  اإلطار  هذا 

ھذا  تقليص  الحكومة 

يف  النصف  إىل  العجز 

أفق سنة 2016 ليصل 

إىل 400.000 وحدة سكنية مقابل 840.000 وحدة سنة 2011 ، 

وذلك بإنتاج ما مجموعه 170.000 وحدة سنويا.

الخامس  الربنامج  يهدف  الوطني،  الرتاب  إعداد  يخص  فيام 

املناطق  لسكان  املعيشية  الظروف  تحسني  إىل  الرتايب  لإلعداد 

الجبلية  والنائية، و ذلك من خالل تعزيز الخدمات األساسية 

للرشب  الصالح  املاء  إىل  الولوج  وتسهيل  بالكهرباء  املتعلقة 

والطرق القروية وكذا تحسني الخدمات الصحية والتعليمية، مبا 

يف ذلك توفري السكن الوظيفي للموظفني العاملني مبجايل التعليم 

والصحة. وتقدر التكلفة اإلجاملية لهذا الربنامج حوايل  4,9مليار 

درهم،  مليون  الطرق: 2.500  التايل:  النحو  عىل  موزعة  درهم 

الكهرباء: 1.162 مليون درهم، املاء الصالح للرشب:725  مليون 

درهم، السكن الوظيفي للمعلمني: 450 مليون درهم، الصحة: 

75 مليون درهم.

كام تعتزم الحكومة يف نفس اإلطار مواصلة السياسات القطاعية 

املندمجة لصالح املناطق القروية والجبلية بهدف تسهيل ولوجها 

للبنية التحتية.



�1مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 22 - مارس 2014

مـــــلــــف

قـانـون الـمـالـية 2014

إعادة التوازن املجايل واالجتامعي
تعترب املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ورشا يهم رؤية شاملة 

تجمع بني األبعاد االجتامعية واالقتصادية والثقافية.للتنمية. 

الھشاشة  و  الفقر  محاربة  يف  الرئيسية  أھدافه  وتتجسد 

واإلقصاء االجتامعي، وذلك من خالل توطيد القدرات املحلية 

وتحسني الظروف املعيشية للسكان وتيسري الولوج للخدمات 

للدخل.  مدرة  مشاريع  وإنشاء  التحتية  والبنيات  األساسية 

مرحلتها  يف  البرشية  للتنمية  الوطنية   املبادرة  وترتكز  هذا 

الثانية  2011-2015، بغالف مايل قدره  17 مليار درھم، عىل 

برنامج  اعتامد  مع  املسطرة  األهداف  تحقيق  يف  االستمرار 

املناطق  ساكنة  لفائدة  الرتايب«   »للتأھيل  مخصص  جديد 

النائية  القروية  املناطق  أو  العزلة  من  تعاين  التي  الجبلية 

وذلك بغالف مايل قدره 5 مليارات دراهم.

كام تلتزم الحكومة بتعزيز التامسك االجتامعي من خالل اإلجراءات 

املمولة يف إطار صندوق دعم التامسك االجتامعي الذي تم إحداثه 

سنة2012 ، مع العمل عىل تعبئة املوارد املالية الكافية  لتعزيز 

اإلجراءات االجتامعية لفائدة الفئات املعوزة. وللتذكري يقوم هذا 

الصندوق الذي بلغت موارده إىل غاية أواخر شھر غشت 2013 

حوايل 2,5  مليار درهم بتمويل النفقات املرتبطة بتقديم الدعم 

للتعليم املدريس، فضال عن تنفيذ نظام املساعدة الطبية وتقديم 

املساعدة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

املصدر: مديرية امليزانية

أصدرت وزارة االقتصاد و املالية » ميزانية املواطن « لسنة 2013 و هو تقديم مبسط للقانون املايل يهدف إىل تحسني 

التواصل مع املواطن و إعطائه الحق يف الولوج إىل املعلومة. و توضح  » ميزانية املواطن « أهم املعطيات املرقمة 

الخاصة باملوارد و النفقات. 

تجدون » ميزانية املواطن « عىل بوابة األنرتنيت للوزارة :

www. finances.gov.ma/arabe/

ركن  :  » قانون املالية «
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التدابري اجلبائية لقانون مالية 2014

تهدف التدابري الجبائية املتخذة يف إطار قانون املالية لسنة 2014 إىل تشجيع املنافسة العادلة واإلنصاف 

الرضيبي و تعزيز القدرة التنافسية للمقاولة و كذا تحسني العالقات بني اإلدارة و امللزمني.

تندرج التدابري الجبائية التي تم اتخاذها يف قانون املالية لسنة 

2014 يف إطار تفعيل املقرتحات الصادرة عن املناظرة الوطنية 

وضعت  وقد   .2013 أبريل  شهر  يف  املنعقدة  الجبايات  حول 

هذه املناظرة األسس الرضورية إلصالح نظام رضيبي يساهم يف 

تعزيز العدالة الجبائية وإقرار التنافسية بني املقاوالت وتحسني 

العالقات بني الخاضعني للرضيبة واإلدارة الجبائية. 

تدابري ألجل تشجيع املنافسة الرشيفة وإقرار 
العدالة الجبائية

وجه  عىل  اإلطار  هذا  يف  اتخاذها  تم  التي  التدابري  تهم 

الخصوص :

فرض الرضيبة تدريجيا عىل الدخول الفالحية
تنفيذا ملا ورد يف الخطاب املليك السامي بتاريخ 30 يوليوز 2013 

املناظرة  الصادرة عن  للتوصيات  واعتبارا  العرش،  عيد  مبناسبة 

الوطنية حول الجبايات املنعقدة سنة 2013، أقر قانون املالية 

املستغالت  لفائدة  الرضيبي  اإلعفاء  الحفاظ عىل  لسنة 2014 

الزراعية الصغرى و املتوسطة بصفة دامئة إذا كان رقم أعاملها 

السنوي يقل عن خمسة ماليني )5.000.000( درهم.

من  اإلعفاء  من  االستفادة  يف  يستمر  انتقالية  وبصفة  أنه  غري 

الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل الدخل :

• ابتداء من فاتح يناير 2014 إىل غاية ديسمرب 2015، املستغلون 

الفالحيون الذين يحققون رقم أعامل يقل عن 35.000.000 

درهم؛

 ،2017 ديسمرب   31 غاية  إىل   2016 يناير  فاتح  من  ابتداء   •

عن  يقل  أعامل  رقم  يحققون  الذين  الفالحيون  املستغلون 

20.000.000 درهم؛

 ،2019 ديسمرب   31 غاية  إىل   2018 يناير  فاتح  من  ابتداء   •

عن  يقل  أعامل  رقم  يحققون  الذين  الفالحيون  املستغلون 

10.000.000 درهم.

و ال يطبق اإلعفاء السالف الذكر عىل أصناف الدخول األخرى 

غري الفالحية املحققة من لدن األشخاص املعنيني.

الزراعية  املستغالت  الرضيبة عىل  فرض  تم  السياق  نفس  ويف 

بالنسبة للرضيبة  بالسعر املخفض املحدد يف 17,50%  الكربى 

خالل  الدخل،  عىل  للرضيبة  بالنسبة   20% و  الرشكات  عىل 

الخمس  سنوات املحاسبية األوىل لفرض الرضيبة.

كام تم إدماج املداخيل الناتجة عن نشاط مريب املوايش ومجمع 

ضمن الدخول الفالحية.

مراجعة قواعد تحديد الربح الجزايف
يف إطار تفعيل املقرتحات املنبثقة عن املناظرة الوطنية للجبايات 

والهادفة إىل تطوير نظام الربح الجزايف عىل مستوى املردودية 

والعدالة والشفافية ، تم يف إطار قانون املالية لسنة 2014 اتخاذ 

مجموعة من اإلجراءات الهامة والتي سيعمل بها ابتداء من فاتح 

يناير 2015 ونذكر منها :

طرف  من  عليه  ومؤرش  مرقم  سجل  مسك  إجبارية  إقرار   •

املبالغ  جميع  فيه  تسجل  الوعاء،  ملصلحة  تابع  مسؤول 

اإلثبات  بوثائق  مشفوعة  الرشاء  عمليات  برسم  املدفوعة 

وكذا عمليات البيع. 

وسيمكن هذا السجل من مراقبة وتتبع العمليات املنجزة. كام 

سيساهم يف التمهيد لتنظيم وعرصنة األنشطة الخاضعة لهذا 

النظام؛

الخاضعني  طرف  من  املنجزة  العمليات  عىل  املراقبة  تعزيز   •

لنظام الربح الجزايف من خالل فحص السجل املشار إليه أعاله 

ومتديد حق املراقبة ليشمل هذه العمليات.

• فرض الرضيبة بصورة تلقائية تبعا لعملية املراقبة يف حالة انعدام 

السجل و وجود اختالالت يف هذا السجل عند القيام باملراقبة 

و نقص و إخفاء بعض املشرتيات أو املبيعات، باإلضافة اىل 

اعرتاض الخاضع للرضيبة عىل املراقبة.
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إحداث نظام جبايئ لفائدة املقاول الذايت
لتشجيع وتسهيل مزاولة النشاط املقاواليت، تم خالل إقرار قانون 

املالية لسنة 2014 إحداث نظام جبايئ تحفيزي لفائدة األشخاص 

الذاتيني املزاولني لنشاط مهني بصفة فردية كمقاولني ذاتيني.

التحفيزي إىل تطبيق الرضيبة عىل  الجبايئ  النظام  يهدف هذا 

الدخل  وفق األسعار التالية :

يتجاوز  ال  الذي  عليه  املحصل  األعامل  لرقم  بالنسبة   1%  •

والصناعية  التجارية  باألنشطة  يتعلق  فيام  درهم   500.000

واألنشطة الحرفية؛

يتجاوز  ال  الذي  عليه  املحصل  األعامل  لرقم  بالنسبة   2%  •

200.000 درهم فيام يتعلق مبقدمي الخدمات.

ولالستفادة من هذا النظام، يجب عىل املقاول الذايت أن يعرب عن 

اختياره له عند اإلدالء باإلقرار املتعلق بالتأسيس. غري أنه يستثنى 

من نظام املقاول الذايت الخاضعون للرضيبة الذين يزاولون مهنا حرة 

أو أنشطة مستثناة من نظام الربح الجزايف. وسوف يتم استخالص 

كل من املساهمة الرضيبية واالجتامعية لدى الشباك الوحيد. 

سعر الحد األدىن للرضيبة
اتخذ قانون املالية لسنة 2014 تدابري أخرى تساعد عىل إقرار 

العدالة الجبائية كمراجعة مبلغ الرضيبة الدنيا الذي يجب عىل 

األدىن  الحد  مبلغ  رفع  تم  وهكذا  دفعه.  للرضيبة  الخاضعني 

للرضيبة عىل الرشكات الواجب أداؤه من طرف الرشكات املعنية 

من 500 1 درهم إىل 000 3 درهم، عىل اعتبار أنه مل يتم تحيني 

هذا املبلغ منذ إنشاء هذه الرضيبة سنة 1987 أي منذ 26 سنة 

الدخل  الحد األدىن للرضيبة عىل  تقريبا. كام تم إحداث مبلغ 

قدره ألف وخمسامئة )1500( درهم بالنسبة للخاضعني للرضيبة 

النتيجة  عىل الدخل برسم الدخول املهنية املحددة وفق نظام 

الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة و كذا بالنسبة 

للخاضعني للرضيبة عىل الدخل برسم الدخول الزراعية.

تأسيس واجب نسبي يطبق عىل التسجيل األول 
للسيارات 

تأسيس  تم  والتضامن،  العامة  الخزينة  موارد  تعزيز  إطار  يف 

واجب نسبي يطبق عند التسجيل األول للعربات ذات محرك 

وذلك  السيارات  عىل  السنوية  الخصوصية  للرضيبة  الخاضعة 

حسب الجدول التايل :

إلغاء اإلعفاء املتعلق بالدخول الناشئة عن إيجار 
املباين الجديدة أو البناءات اإلضافية

أقر قانون املالية لسنة 2014 تدبريا يهم إلغاء اإلعفاء من الرضيبة 

بالنسبة للدخول املتأتية من إيجار البناءات الجديدة أو البناءات 

اإلضافية طوال السنوات الثالث املوالية للسنة التي انتهى فيها 

بناؤها مع  االحتفاظ بخصم 40%. 

مراجعة التخفيض الجزايف املطبق عىل املعاشات 
واإليرادات العمرية 

تم خالل القانون املايل لسنة 2013 الرفع من التخفيض الجزايف 

تحديد  أجل  من  العمرية،  واإليرادات  املعاشات  عىل  املطبق 

 40% من  الدخل  عىل  الرضيبة  عليه  املفروضة  الدخل  صايف 

إىل 55%.

ذوي  الفئات  أن  الخصم  هذا  تطبيق  خالل  من  تبني  وقد 

املعاشات واإليرادات العمرية املرتفعة هي التي استفادت أكرث 

من هذا الخصم. ومن أجل حرص االستفادة من تخفيض 55% 

فقط لصالح املتقاعدين الصغار واملتوسطني لتحسني قدراتهم 

الرشائية، أقر قانون املالية لسنة 2014 تخفيض جزايف نسبته 

%55 من املبلغ اإلجاميل للمعاشات واإليرادات الذي ال يتجاوز 

سنويا 000 168 درهم، و%40 من املبلغ اإلجاميل الذي يفوق 

سنويا 000 168 درهم.

غري  للعقارات  األول  التفويت  عملية  توضيح 
من  ابتداء  الحرضي  املدار  يف  املدرجة  املبنية 

فاتح يناير 2013
الدخل  الرضيبة عىل  تطبيق  تم  يناير 2013،  فاتح  من  ابتداء 

بسعر % 30 عىل األرباح العقارية الناتجة عن التفويت األول 

لألرايض التي تم إدراجها ألول مرة يف املدار الحرضي.

قيمة العربة دون احتساب الرضيبة 

عىل القيمة املضافة
النسبة

%5  من 400.000 إىل 600.000 درهم

%10  من 600.001 إىل 800.000 درهم

%15  من 800.001 إىل 1.000.000 درهم

%20  تفوق 1.000.000 درهم
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وللحد من بعض املامرسات التي يقوم بها بعض امللزمني من أجل 

االستفادة من تطبيق الرضيبة عىل الدخل بسعر 20% عوض 

30%، قام قانون املالية لسنة 2014 بتوضيح مفاده أن التفويت 

األول للعقارات غري املبنية املدرجة يف املدار الحرضي يراد به 

التفويت بعوض.

التنافسية  القدرة  تعزيز  أجل  من  تدابري 
للمقاولة

يف إطار التدابري الرامية إىل تعزيز القدرة التنافسية للمقاولة، أقر 

قانون املالية لسنة 2014 مجموعة من اإلجراءات نذكر منها :

1- مواصلة إصالح الرضيبة عىل القيمة املضافة

يشكل إصالح الرضيبة عىل القيمة املضافة إحدى أهم التوصيات 

الصادرة عن املناظرة الوطنية حول الجبايات، وهكذا فالتدابري 

التي سيتم تطبيقها تتمثل فيام ييل :

مراجعة أسعار الرضيبة عىل القيمة املضافة

عىل  سعر 10%  تطبيق  عىل   2014 لسنة  املالية  قانون  عمل 

املنتجات أو الخدمات التالية :

• خدمات املطعم املقدمة مبارشة من طرف املقاولة ملستخدميها؛

• الخشب بقشوره ؛ 

• األغذية املخصصة لتغذية البهائم والدواجن؛ 

• املعدات الفالحية.

أو  املنتجات  عىل   20% سعر  تطبيق  تم  السياق  نفس  ويف 

الخدمات التالية :

• املعدات املقتناة من طرف جامعة األخوين بإفران ؛

• الشحوم الغذائية؛

• الزبيب والتني املجفف؛

• السيارة النفعية.

إلغاء قاعدة الفاصل الزمني املتعلق بالخصم بعد ميض شهر

اعتبارا للتوصيات الصادرة عن املناظرة الوطنية حول الجبايات 

والهادفة إىل تعزيز مبدأ حياد الرضيبة عىل القيمة املضافة، تم 

إلغاء قاعدة الفاصل الزمني املتعلق بالخصم بعد ميض شهر  

وذلك ابتداء من فاتح يناير 2014، مع إقرار نظام انتقايل يقيض 

بخصم مبلغ الرضيبة املتعلقة مبشرتيات املنتجات و الخدمات 

التي تم أداؤها كليا أو جزئيا خالل شهر ديسمرب 2013 بشكل 

 )5/1( باستنزال خمس  وذلك  سنوات  مدة خمس  موزع عىل 

املبلغ املذكور سنويا عند تقديم أول إقرار شهري أو ربع سنوي 

و ذلك ابتداء من سنة 2014.

غري أن احرتام هذا األجل ليس رضوريا إذا كان مبلغ املشرتيات 

ال يتجاوز 30.000 درهم حيث يجوز خصمه بكامله خالل شهر 

يناير 2014.

تعميم إرجاع الدين الرضيبي

الدين  إرجاع  تدبريا يهم تعميم  املالية لسنة 2014  قانون  أقر 

الرضيبي املرتاكم إىل غاية ديسمرب 2013.

2- اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل  بالنسبة لصايف زائد القيمة 

الذي تم تحقيقه عىل إثر مساهمة األشخاص الذاتيني بجميع 

سندات رأس املال التي ميلكونها يف رشكة أو عدة رشكات، يف 

رشكة قابضة مقيمة خاضعة للرضيبة عىل الرشكات.

3- اإلعفاء الكيل من الرضيبة عىل الرشكات ومن واجبات التسجيل 

بالنسبة للعمليات التي يقوم بها »صندوق إفريقيا 50« الذي تم 

إحداثه عىل إثر االجتامع السنوي للبنك اإلفريقي للتنمية.

4- تغيري مثن البيع واملساحة املغطاة بالنسبة للسكن املخصص 

للطبقة املتوسطة.

لتحفيز املنعشني العقاريني عىل إنجاز برامج بناء السكن املخصص 

للطبقة املتوسطة، تم تحديد مثن بيع املرت املربع املغطى للسكن 

املذكور يف مبلغ 6.000 درهم دون احتساب الرضيبة عىل القيمة 

املضافة و املساحة املغطاة ما بني 80 و 150 مرتا مربعا.

5- خصم التعويضات عن التأخري املتعلقة بآجال التسديد بني 

املقاوالت

 2014 لسنة  املالية  قانون  أقر  التجارة،  ملدونة  أفضل  لتطبيق 

تدبريا يعترب التعويضات عن التأخري املتعلقة بآجال التسديد بني 

املقاوالت مبثابة تكاليف قابلة للخصم.

أو  أداءها  تم  التي  التعويضات  عىل  التدبري  هذا  يطبق  و 

استخالصها ابتداء من فاتح يناير 2014.
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تحسني العالقات بني اإلدارة و امللزمني
اتخذ قانون املالية الجديد إجراءات تتوخى يف املقام األول تحسني 

العالقة التي تربط اإلدارة الرضيبية مبلزميها، نذكر منها:

إحداث نظام األداء الذايت للرضيبة عىل القيمة املضافة بالنسبة 

للمقاوالت غري املقيمة

يجب عىل كل شخص ذايت أو معنوي ليست له مؤسسة باملغرب 

ويقوم فيه بعمليات خاضعة للرضيبة، أن يعتمد ممثال مقيام 

باملغرب لدى إدارة الرضائب، يلتزم بالتقيد بالواجبات املفروضة 

عىل الخاضعني للرضيبة املزاولني عملهم باملغرب وبأداء الرضيبة 

عىل القيمة املضافة املستحقة. ويف غياب ذلك، فإن هذه الرضيبة 

تستحق عىل الزبون لحساب الشخص الذي ليست له مؤسسة 

باملغرب.

تساعد  ال  عراقيل  املامرسة وجود عدة  تبني من خالل  أنه  إال 

التدبري و من أجل معالجة هذه االشكاليات  عىل تطبيق هذا 

وعىل غرار أحسن التجارب الدولية املتبعة يف هذا الصدد، تم 

خالل قانون املالية لسنة 2014 إحداث نظام خاص يدعى »األداء 

 )Autoliquidation( املضافة  القيمة  عىل  للرضيبة  الذايت«  

وذلك باعتبار الزبون املقيم يف املغرب مدينا بصفة قانونية بهذه 

الرضيبة. 

ويف هذه الحالة إذا كان الزبون يزاول نشاطا خاضعا للرضيبة 

فيجب عليه أن يبني يف ترصيحه الخاص مبلغ الرضيبة املستحقة 

عىل الشخص غري املقيم وخصمها يف نفس الوقت من الرضيبة 

املرصح بها والواجب أداؤها.

أما إذا تعلق األمر بزبون ينجز عمليات خارجة عن نطاق تطبيق 

عن  املستحقة  الرضيبة  مبلغ  استخالص  عليه  فيجب  الرضيبة 

الشخص غري املقيم عن طريق الحجز يف املنبع لحساب خزينة 

الدولة. 

إقرار إجبارية اإلدالء باإلقرار واألداء بطريقة إلكرتونية للرضيبة 

بالنسبة للمهن الحرة 

من أجل خفض تكلفة التدبري اإلداري من خالل التقليص من 

مجال  يف  الشفافية  وتعزيز  امللفات  ملعالجة  املخصص  الوقت 

العالقات بني اإلدارة الجبائية وامللزمني. أقر قانون املالية لسنة 

2014  إلزامية اإلدالء باإلقرار واألداء بطريقة إلكرتونية للرضيبة 

بالنسبة للمهن الحرة. وسيتم تطبيق هذا التدبري وفق الرشوط 

املحددة بنص تنظيمي.

رفع الرس املهني لفائدة :

• إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة؛

• الخزينة العامة للمملكة؛

• مكتب الرصف؛

• الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

الحرة  باملنطقة  املقامة  للمنشآت  بالنسبة  اإلعفاء  متديد آجال 

مبيناء طنجة من فاتح يناير 2014 إىل 31 مارس 2014.

إحداث أجل 6 أشهر لتبليغ امللزم بالتصحيحات املقرتحة عىل 

أسس فرض الرضيبة يف إطار مسطرة تصحيح الرضائب عىل إثر 

املراقبة الجبائية وذلك لتعزيز الضامنات املخولة للملزمني.

إلزامية تحرير محرض عند بداية عملية فحص املحاسبة لتفادي 

أي نزاع فيام يخص املدة املخصصة للفحص.

حذف اإللزام بإرفاق اإلقرار بنسخة من دفرت التحمالت بالنسبة 

الضوابط  يحدد  اإلقرار  هذا  ألن  االجتامعي  السكن  ملؤجري 

الهندسية وضوابط التعمري الخاصة بهذا السكن ويخص املنعش 

العقاري الذي ينجز بناء السكن االجتامعي وال يخص مؤجري 

هذا النوع من السكن.

املصدر: املديرية العامة للضرائب
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املقت�سيات اجلمركية لقانون املالية ل�سنة 2014

يتضمن قانون مالية 2014 مجموعة من التدابري الجمركية تهدف إىل تشجيع االستثامر و التصدير 

و كذا حامية املواطن و لعل أبرزها نظام إحداث و تسيري مخازن وساحات االستخالص الجمريك 

لجعلها أكرث مهنية، إضافة إىل الرفع من الرضائب الداخلية عىل استهالك بعض املواد كاملرشوبات 

املقوية و الخمور.

مدونة الجامرك و الرضائب غري املبارشة 
• جعل استغالل مخازن و ساحات االستخالص 

الجمريك أكرث مهنية )الفصل 1-61(

تسيري  و  بإحداث  الحايل   61 الفصل  يسمح 

مخازن و ساحات االستخالص الجمريك من طرف 

األشخاص الذاتيني أو املعنويني. 

أكرث  الساحات  و  املخازن  استغالل هذه  لجعل 

إحداثها  لحرص  الفصل  هذا  تغيري  تم  مهنية، 

فقط من طرف الرشكات التي تشتغل يف ميدان 

اللوجستيك و النقل الدويل.  

مخازن  إىل  البضائع  دخول  تاريخ  تحديد   •

وساحات االستخالص الجمريك )الفصل 5-62(

وفقا ملقتضيات الفقرة 5 من الفصل 62 من مدونة الجامرك، 

مخازن  يف  املوضوعة  البضائع  إلقامة  القصوى  املدة  تحدد 

وساحات االستخالص الجمريك ب 45 يوما.

لتفادي كل التباس عند املتعاملني بالنسبة للتاريخ الدقيق الذي 

يجب أخذه بعني االعتبار الحتساب مدة إقامة البضائع يف مخازن 

ليتم  الفصل 5-62  الجمريك، تم تعديل  و ساحات االستخالص 

التأكيد بوضوح عىل أن هذا التاريخ يرسي ابتداء من الدخول 

الفعيل للبضائع إىل هذه املخازن و الساحات.   

الجمريك  االستخالص  ساحات  و  مخازن  استغالل  تأطري   •

)الفصل 1-63(

يهدف التعديل الذي جاء به هذا الفصل إىل إضافة رشط جديد 

الجمريك  االستخالص  ساحات  و  مخازن  مستغيل  التزامات  إىل 

يتمثل يف رضورة احرتام دفرت التحمالت الذي تعده اإلدارة.

• عرض استهالك البضائع املستوردة يف إطار نظام القبول املؤقت 

و املستعملة يف إنتاج سلع موجهة للتصدير ) الفصلني 134 

املكرر أربع مرات و 151( 

و  املؤقت  القبول  نظام  إطار  يف  املستوردة  البضائع  تستفيد 

املستعملة يف إنتاج سلع موجهة للتصدير يف حدود 75 %منها 

عىل األقل، من اإلعفاء من اإلتاوة املنصوص عليها يف الفصل 148 

من مدونة الجامرك.

غري أنه عند عرض هذه البضائع لالستهالك، تؤدي، باإلضافة إىل 

الرسوم و الرضائب املستحقة عىل أساس قيمتها عند االسترياد، 

فائدة عن التأخري تحسب ابتداء من تاريخ االسترياد تحت نظام 

القبول املؤقت حتى يوم عرضها عىل االستهالك.

و مبا أن هذه البضائع قد استعملت يف تنمية الصادرات ومن 

أجل تشجيع املصدرين عىل تحديث وسائل إنتاجهم، تم تتميم 

الفصل 151 من مدونة الجامرك للتنصيص عىل أن عرض املعدات 
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الرسوم  أساس  فصاعدا عىل  اآلن  من  سيتم  لالستهالك  املعنية 

والرضائب و كذا القيمة املعمول بهام يف تاريخ تسجيل ترصيح 

العرض لالستهالك.

لالستهالك،  للعرض  الجديدة  الرشوط  هذه  من  أيضا  تستفيد 

املعدات و التجهيزات و أجزاؤها و القطع املنفصلة املشار إليها 

يف الفصل  134 املكرر أربع مرات من مدونة الجامرك.

القبول  بنظام  املتعلقة  الجامرك  مدونة  مقتضيات  تنسيق   •

املؤقت و وسائل النقل )الفصلني 145 و 146(

يهدف تعديل هذين الفصلني إىل إعطاء تعريف أدق للبضائع 

التي ميكنها االستفادة من نظام القبول املؤقت وذلك عىل غرار 

ما هو معمول به عىل الصعيد الدويل يف هذا املجال.

يف هذا الصدد، ال ميكن أن يستفيد من نظام القبول املؤقت إال :

* األشياء املعدة لالستعامل الشخيص، الجديدة أو املستعملة، 

املستوردة من طرف املسافرين الذين لهم محل إقامة اعتيادي 

بالخارج ألجل استعاملهم الشخيص لهذه األشياء أثناء سفرهم 

باستثناء كل بضاعة مستوردة ألهداف تجارية؛

الغيار  قطع  كذا  و  الخاص  االستعامل  ذات  النقل  وسائل   *

وأجزاؤها و التجهيزات العادية املستوردة من طرف األشخاص 

الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج لالستعامل الشخيص، 

باستثناء وسائل النقل ذات االستعامل الخاص الحاملة لبضائع 

ذات صبغة تجارية.

حيز  ستدخل  الجديدة  املقتضيات  هذه  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

لسنة  املالية  لقانون   3 املادة  مـن   III الفقرة  التنفيذ، حسب 

2014، ابتداء من فاتح ماي 2014. 

• تنسيق مقتضيات مدونة الجامرك مع مقتضيات القانون رقم 

القانونية  للمعطيات  االليكرتوين  بالتبادل  املتعلق   05-53

)الفصل 203 املكرر(

يهدف هذا التعديل إىل تنسيق مقتضيات مدونة الجامرك املتعلقة 

بإيداع التصاريح و الوثائق امللحقة بها بالطرق االليكرتونية أو 

املعلوماتية مع مقتضيات القانون رقم 53-05 املتعلق بالتبادل 

االليكرتوين للمعطيات القانونية.

ستحدد إجراءات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي.

• معاقبة األفعال و املناورات التي تلحق رضرا بالنظام املعلومايت 

إلدارة الجامرك )الفصل 281 املكرر(

تم تعديل مقتضيات الفصل 281 من مدونة الجامرك املتعلقة 

بالجنح الجمركية من الدرجة الثانية لتؤخذ بعني االعتبار جميع 

األعامل و املناورات التي ميكن أن يقوم بها املخالفون بهدف 

حذف معلومات أو برامج النظام املعلومايت لإلدارة، أو تغيريها 

أو إضافة معلومات أو برامج إىل هذا النظام قصد الحصول بصفة 

غري قانونية عىل امتياز معني.

• إحداث مقتىض قانوين يعاقب استرياد البضائع الحاملة لعالمة 

صنع أو تجارة أو خـدمات مقـلدة )الفصل 285(

تم تتميم الفصل 285 مبقتىض جديد يهدف إىل إدراج التقليد 

كمخالفة جمركية و ذلك لجعل عمل اإلدارة يف هذا املجال أكرث 

ردعا. 

• تنسيق مقتضيات مدونة الجامرك مع النظام األسايس للوظيفة 

العمومية ) الفصلني 42 و 238( 

مدونة  من  املقتضيني  هذين  بها  جاء  التي  التعديالت  ترمي 

الجامرك  إدارة  موظفي  بعض  تسميات  تنسيق  إىل  الجامرك 

للوظيفة  العام  النظام  نصوص  يف  املكرسة  التسميات  مع 

العمومية. 

الرضائب الداخلية عىل االستهالك 
تهم التغيريات املقادير املطبقة عىل املنتجات التالية :

* املرشوبات املقوية املحتوية عىل عنارص الكافيني و الطورين 

والكلكوغونولكتون أو املحتوية عىل األقل عىل عنرصين منها: 

سيخضع هذا املرشوب لدفع رضيبة داخلية عىل االستهالك 

للهكتولرت  درهم   150 بدل  للهكتولرت  درهم   500 مقدارها 

املطبقة سابقا؛ 

* الخمور: حدد مقدار الرضيبة الداخلية عىل االستهالك يف 700 

درهم للهكتولرت بدل 500 درهم املطبقة سابقا. 

املصدر: مديرية اجلمارك والضرائب غير املباشرة
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التقرير االقت�سادي واملايل ل�سنة 2014

منطلقا من قراءة يف األوضاع الدولية والجهوية والوطنية، حاول التقرير االقتصادي واملايل لسنة 

2014 استعراض أهم نتائج االقتصاد املغريب خالل سنتي 2012 و 2013 –مع االستعانة بفرتات 

زمنية أوسع كلام اقتضت رضورة التحليل االقتصادي ذلك-. التقرير مع تطرقه ألهم االصالحات 

وأهم  العمومية  للاملية  صورة  رسم  القريب،  املستقبل  خالل  بها   القيام  الحكومة  تعتزم  التي 

مؤرشات قانون مالية 2014. 

عاملية  ظرفية  ضمن   2014 لسنة  املالية  قانون  إعداد  يندرج 

اقتصادي رغم  انتعاش  بوادر  تتميز بظهور  متقلبة،  وإقليمية 

والتي  بلد،  كل  متيز  التي  الظروف  حسب  مستوياته  تباين 

تختلف من منطقة إىل أخرى. وعليه، تنحو التوقعات املتوفرة، 

يتعاىف تدريجيا  العاملي  بأن االقتصاد  اإلقرار  العموم، إىل  عىل 

املنحى  الثاين لسنة 2013. وسيتأكد هذا  النصف  انطالقا من 

املالمئة،  النقدية  السياسات  من  مستفيدا   ،2014 سنة  خالل 

الثقة  استعادة  ومن  الرساميل  أسواق  وضعية  تحسن  ومن 

تدريجيا لدى الفاعلني االقتصاديني.

ويف ظل هذه الوضعية املركبة، تتواصل مجهودات املغرب ليك 

يحافظ االقتصاد الوطني عىل منحاه اإليجايب، مقارنة مع بلدان 

املنطقة. كل ذلك، يف ظرفية مل تكن يف الغالب مساعدة، ولو 

أنها شهدت تحوالت هامة أدت إىل إعادة هيكلة جديدة لنظم 

واالرتقاء  للتحديث  حقيقية  فرص  توفر  العاملية وإىل  اإلنتاج 

بعض  عرب  املغربية  التجربة  يف  تأكد  ما  وهو  االقتصادي. 

النجاحات التي متكن فيها النسيج اإلنتاجي الوطني من ولوج 

بعض التخصصات الجديدة يف املجاالت الصناعية والخدماتية، 

ويقتيض  الوطني.  االقتصاد  أداء  وعرصنة  تطوير  نحو  سعيا 

تعزيز هذا املسار اإليجايب الوعي برضورة معالجة االختالالت 

التي الزالت تعيق بعض مكونات االقتصاد الوطني وذلك عرب 

مبارشة اإلصالحات املستعجلة إلعادة متوقع بالدنا يف خريطة 

التنافسية العاملية بشكل متميز. 

ضمن  البالد  وضعتها  التي  الكربى  اإلصالحات  جانب  وإىل 

والترشيعية  املؤسساتية  املستويات  عىل  الوطنية  أولوياتها 

والقطاعية، يحتل االهتامم بإعادة التوازنات األساسية الخارجية 

يف  بالغة  أهمية  من  لذلك  ملا  بارزة،  مكانة  والداخلية  منها 

الوطني عىل  االقتصاد  قدرة  الكفيلة بضامن  الرشوط  تحقيق 

االستثامري  املجهود  واستدامة  التمويلية  اإلمكانات  توفري 

االجتامعية  والحامية  والتشغيل  التعليم  قضايا  ومعالجة 

ضامن  أجل  من  وذلك  الفوارق.  وتقليص  الهشاشة  ومحاربة 

املساواة يف الوصول، خاصة من منظور النوع االجتامعي، إىل 

الحقوق االجتامعية واالقتصادية والبيئية.

واعتبارا ملا سبق، ارتكز التقرير االقتصادي واملايل عىل تحليل 

قانون  فيها  يندرج  التي  والوطنية  والجهوية  الدولية  األوضاع 

األوضاع  لهاته  متجددة  قراءة  خالل  من   2014 لسنة  املالية 

ومن منظور اإلشكاالت والتحديات املرتتبة عنها. ولذلك سعى 

التي  الرئيسية  العنارص  تقديم  إىل  واملايل  االقتصادي  التقرير 

ثالث  خالل  من  املالية،  قانون  وتوجهات  ملضامني  تؤسس 

محطات تحليلية بدءا بتطورات محيط دويل وإقليمي متغري 

ومرورا بدراسة التطورات التي يعرفها االقتصاد الوطني وهو 

عىل  املفتوح  واالجتامعي  االقتصادي  التحول  تحديات  يواجه 

آفاق التقدم والعرصنة وانتهاء بالرهانات التي تطرحها رضورة 

اإلصالح  مرحلة  تلج  وهي  العمومية  املالية  استدامة  تعزيز 

سعيا نحو تكريس مقومات النزاهة والنجاعة. 

الفرص   : والجهوي  الدويل  محيطه  يف  املغرب 

والتحديات
ليسجل  تدريجيا  العاملي  االقتصادي  النمو  ينتعش  أن  يتوقع 

سنة  و3,2%   2013 سنة   2,9% مقابل   2014 سنة   3,6%

سنتني  بعد  الدويل  النقد  صندوق  توقعات  حسب   ،2012

متتاليتني من الركود. ويعزى هذا التطور لألداء الجيد لالقتصاد 

األمرييك )%2,6 سنة 2014 مقابل %1,6 سنة 2013( والياباين 
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االنتعاش  مقابل %2 سنة 2013( وعودة  )%1,2 سنة 2014 

القتصاديات منطقة األورو)%1 سنة 2014(. وال تزال البلدان 

الناشئة تساهم بشكل قوي يف النمو العاملي، رغم تراجع وترية 

منوها املتاح، حيث يرتقب أن تسجل منوا بنسبة %5,1 سنة 

2014 مقابل %4,5 سنة 2013 و%4,9 سنة 2012. وبالنسبة 

ملنطقة شامل إفريقيا والرشق األوسط، يتوقع أن تتباطأ وترية 

منو الناتج الداخيل الخام لهذه املنطقة إىل حوايل %2,1 سنة 

2013، مقابل %4,6 سنة 2012، وينتظر أن تتحسن خالل سنة 

2014 لتبلغ 3,8%.

موازاة مع ذلك، تتوقع منظمة التجارة 

املبادالت  حجم  يسجل  أن  العاملية 

بنسبة  منوا محدودا  للبضائع  العاملية 

%2,5 سنة 2013 مقابل %2,3 خالل 

 4,5% بنسبة  وانتعاشا   2012 سنة 

خالل سنة 2014.

أن  يتوقع  التطورات،  ويف ظل هذه 

يسجل حجم الطلب الخارجي عىل 

منوا  املغرب  نحو  املوجه  البضائع 

أن  بعد  بحوايل %0,5 سنة 2013، 

سنة   0,6% بنسبة  انخفاضا  عرف 

الطلب  يسجل  أن  وينتظر   .2012

ملحوظا  تحسنا  للمغرب  املوجه 

بحوايل %3,4 سنة 2014، ارتباطا 

االقتصاد  يف  املتوقع  باالنتعاش 

العاملي، والسيام يف منطقة األورو.

وعىل الرغم من كل الجهود املبذولة، من أجل تحرير وتطوير 

الخارجية، خاصة من خالل  التجارة  اإلنتاجي وإنعاش  النظام 

مناخ  تحسني  وكذا  طموحة،  قطاعية  اسرتاتيجيات  تنفيذ 

وميكن  متواصال.  تدهورا  التجاري  العجز  عرف  فقد  األعامل، 

الطاقة  منتجات  من  الواردات  بالزيادة يف  العجز  تفسري هذا 

واملنتجات الغذائية، وكذا بأهمية واردات سلع التجهيز ارتباطا 

بنية  تحليل  ويظهر  الوطني.  االقتصاد  يف  االستثامر  بدينامية 

الصادرات املغربية هيمنة أنصاف املواد واملنتجات االستهالكية 

)أكرث من نصف إجاميل الصادرات(، مام يستدعي بذل مزيد 

من الجهود لتقوية تنافسية العرض التصديري الوطني. وتشكل 

املخططات القطاعية، من خالل تفعيل امليثاق الوطني لالنبثاق 

الصناعي، الذي يرتكز باألساس عىل تطوير هذه املهن العاملية 

مزاياها  وكذا  العاملي  املستوى  عىل  بديناميتها  يتعلق  فيام 

املقارنة بالنسبة للمغرب، فرصة كبرية للمغرب لتحسني عرضه 

التصديري وتحديث النسيج الصناعي الوطني. 

بني  الوطني،  التصديري  العرض  تحليل  يبني  الصدد،  هذا  ويف 

سنتي 2008 و2012، ظهور بعض املهن التي تستمد ديناميتها 

من األداء الجيد لقطاعات السيارات )%98+ وصادرات إضافية 

وصناعة  درهم(  مليار   13 بلغت 

إضافية  وصادرات   +76%( الطائرات 

وترحيل  درهم(،  ماليري   3 تناهز 

الخدمات )%70,2+ وصادرات إضافية 

أقل  وبنسبة  درهم(،  ماليري   3 قدرها 

الصناعات الغذائية )%11+ و1,7 مليار 

درهم إضافية(.

املغرب  جاذبية  مستوى  وعىل 

لالستثامرات األجنبية، ووفقا آلخر تقرير 

والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم  ملؤمتر 

 ،»World Investment Report 2013«

مليار   2,8 حوايل  املغرب  استقطب  فقد 

بزيادة  األجنبية،  االستثامرات  من  دوالر 

ويظهر   .2011 بسنة  مقارنة   10,4%

التوزيع الجغرايف لالستثامر األجنبي املبارش 

أن ما يقرب من ثلثي االستثامر يف املغرب 

 .)25%( املتحدة  العربية  واإلمارات   )39%( فرنسا  مصدره 

 26%( التحويلية  الصناعات  فإن  القطاعي،  املستوى  عىل  أما 

جاذبية  األكرث  كانت  املبارش(  األجنبي  االستثامر  إجاميل  من 

 8,3 قدره  مببلغ   ،2012 سنة  املبارشة  األجنبية  لالستثامرات 

مليار درهم، أي بزيادة تبلغ %36 مقارنة بسنة 2011.

الصمود  مؤرشات   : الوطني  االقتصاد  تطور 

وطبيعة التحديات

انخراط  الوطني  االقتصادي  للنمو  الهيكيل  التحليل  يظهر 

املغرب يف مسار تنويع نسيجه اإلنتاجي والرفع من مساهمة 

من  مستفيدا  الوطني  االقتصادي  النسيج  يف  الثالث  القطاع 
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هذا  أن  غري  املحققة.  املكاسب  من  و  املربمجة  االصالحات 

التطور مل ميكن من الحد من تدهور التوازنات الخارجية خالل 

إىل  الوضع  هذا  استمرار  يؤدي  قد  حيث  األخرية،  السنوات 

إضعاف التوازنات األساسية والرفع من حاجة االقتصاد الوطني 

للتمويل.

ويف هذا الصدد، فقد شهد االقتصاد الوطني مرحلة منو تناسب 

الفرتة  خالل  السنوي  املتوسط  يف   4,6% بحوايل  إمكاناته 

الفرتة 1999-2005. ويرجع  2006-2012 مقابل %3,8 خالل 

الفرتة  خالل  الوطني  الخام  الداخيل  الناتج  منو  وترية  تسارع 

مبعدل  الخدمات  لقطاع  الفعالة  املساهمة  إىل   2012-2006

2,7 نقطة. وقد سجل هذا القطاع، الذي ارتفعت حصته من 

القيمة املضافة اإلجاملية بحوايل 1,1 نقطة بني 2006 و 2012، 

معدل منو سنوي قدره %5 و %4,9 عىل التوايل خالل الفرتتني 

2006-2012 و 1999-2005. وفيام يخص القطاع األول، فقد 

الفرتة  خالل  سنويا   4,8% بنسبة  منوا  املضافة  قيمته  عرفت 

ويرجع   .2005-1999 الفرتة  خالل   0,6% بعد   2012-2006

املناخية وإىل  بالتغريات  ارتباط أقل لإلنتاج الفالحي  ذلك إىل 

جهود الدولة لتحديث وتقوية القطاع يف إطار مخطط املغرب 

األخرض.

منو  يف  مساهمته  عرفت  فقد  الثاين،  للقطاع  بالنسبة  أما 

إىل  نقطة   1,1 من  الرتاجع،  بعض  املضافة  القيمة  إجاميل 

انخفاض  نتيجة  الفرتتني،  املتوسط خالل هاتني  0,8 نقطة يف 

إىل3,1%   2005-1999 الفرتة  خالل   3,8% من  منوه  معدل 

خالل الفرتة 2006-2012، وكذا حصته املتوسطة من القيمة 

املضافة اإلجاملية من %28 إىل %26,3 عىل التوايل. 

ويبقى الطلب الداخيل، مدعوما بالدينامية املستمرة لالستهالك 

النهايئ واالستثامر، الرافعة الرئيسية للنشاط االقتصادي الوطني. 

وقد ارتفعت مساهمة االستهالك النهايئ الداخيل، بصفته العنرص 

 3,6 إىل   2012-2006 الفرتة  خالل  الداخيل،  للطلب  الرئييس 

العوامل  ما بني 1999 و 2005. ومن  نقطة  مقابل 2,3  نقطة 

التي ساعدت عىل ذلك، اإلجراءات املتخذة لصالح دعم القدرة 

الرشائية لألرس يف عالقة مع رفع األجور وتخفيض الرضيبة عىل 

الدخل والرفع من دينامية سوق الشغل. 

حصته  يف  تحسنا  الثابت  للرأسامل  الخام  التكوين  سجل  وقد 

خالل   30,7% إىل  لتصل  الخام  الداخيل  الناتج  من  املتوسطة 

 الفرتة 2006-2012 مقابل ما يقل عن %26 خالل 2005-1999. 

كام انتقلت مساهمته يف منو الناتج الداخيل الخام، يف املتوسط، 

الفرتة  الفرتة األوىل إىل 1,7 نقطة خالل  من 1,6 نقطة خالل 

األخرية.

واعتبارا لهذه التطورات، فانه تم تباث منو االقتصاد الوطني يف 

مستوى مرتفع نسبيا، مدعوما بقوة الطلب الداخيل. غري أن 

االختالالت الخارجية تفاقمت بشكل كبري، السيام خالل السنتني 

وانخفاض  والحبوب  النفط  فاتورة  ارتفاع  بسبب  األخريتني، 

موارد العمالت األجنبية، مام أدى إىل عجز يف امليزان التجاري 

بلغ %20,8 من الناتج الداخيل الخام سنة 2012.

عىل  املغرب  متوقع  تعزيز  فإن  املعيقات،  هذه  وملواجهة 

مستوى سلسلة القيمة القطاعية عىل الصعيد العاملي يكتيس 

مجموعة  إطالق  يف  انخرط  الذي  فاملغرب،  قصوى.  أهمية 

منفتحة  املرتكزة عىل مرجعيات  القطاعية  االسرتاتيجيات  من 

الوطني  املستوى  عىل  والفرص  التحديات  من  مجموعة  عىل 

والجهوي والدويل، مطالب بترسيع مسلسل التنويع والتحديث 

بهدف استغالل الفرص التي يتيحها التوزيع القطاعي العاملي 

الجديد ورفع التحديات واإلكراهات التي ترتتب عليه.

ويتعلق األمر، بالقطاعات املحركة للنمو والتي لها قدرة تنافسية 

كالفالحة  القادمة)  السنوات  واعدة خالل  تطور  وآفاق  عالية 

والصيد البحري وصناعة السيارات والطريان وترحيل الخدمات 

والفوسفاط والسياحة...(. وهكذا، فقد تحسن الناتج الداخيل 

الخام الفالحي، خالل الفرتة 2008-2012، بنسبة %32 باملقارنة 

مع الفرتة املرجعية )2005-2007(، وذلك باملوازاة مع تعزيز 

قدرة القطاع عىل الصمود حيال التقلبات املناخية. ورافق هذا 

القطاع خالل  التطور تعبئة 53 مليار درهم من االستثامر يف 

السنوات الخمس املاضية، مع مواصلة اإلصالحات االسرتاتيجية 

املربمجة.

العمليات  الكثري من  إنجاز  تقدم ملحوظ يف  تم تسجيل  كام 

املربمجة يف إطار اإلسرتاتيجية املندمجة » أليوتيس«. ويتعلق 

األمر مبتابعة تنفيذ مخطط تهيئة الساحل وتعزيز البنية التحتية 

للصيد البحري وإنجاز الربنامج الوطني لتحسني الجودة وكذا 

بأكادير،  هليوبوليس  )قطب  تنافسية  أقطاب  ثالث  إحداث 

وقطب طنجة وقطب العيون(.
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السيارات  قطاع  تنافسية  تعزيز  إىل  كذلك،  اإلشارة  وتجدر 

حيز  بطنجة  رونو  مرشوع  دخول  بفضل  اندماجه  وتقوية 

رفع  من  سيمكنه  خط إنتاجه الثاين الذي  وافتتاح  الخدمة 

القدرة اإلنتاجية لتصل إىل 340.000 سيارة سنويا. 

وتعزيز  باملغرب  الطريان  صناعة  قطاع  إمكانيات  ولتقوية 

اتخاذ مجموعة من  تم  للقطاع،  العاملية  الخريطة  متوقعه يف 

التدابري واملشاريع املهمة تشمل عىل وجه الخصوص اإلطالق 

الفعيل للقطب الجوي للنوارص وللمحطة الصناعية املندمجة 

الفضائية  والصناعة  الطريان  ملهن  املخصصة  »ميدبارك« 

واإللكرتونيك املخصص للطائرات.

يف  تتجىل  كبرية،  دينامية  الخدمات  ترحيل  قطاع  يعرف  كام 

ارتفاع عدد مناصب الشغل وعائدات الصادرات التي يوفرها 

التي  املعيقات  وتجاوز  التنافسية،  قدرته  من  وللرفع  القطاع. 

تهم  التي  اإلجراءات  بعض  اتخاذ  وجب  القطاع،  منها  يعاين 

إدخال  خالل  من  املغرب،  موقع  جاذبية  تعزيز  بالخصوص 

تعديالت عىل الوضعية القانونية للمنصات الصناعية املندمجة 

P2I لتوافق وضعية املناطق الحرة، مع تعزيز البنية التحتية 

الحالية لالرتقاء مبردودية هذه الوجهات.

للفوسفاط  العاملية  السوق  يف  املغرب  ريادة  تعزيز  وبهدف 

للفوسفاط عىل  الرشيف  املكتب  تعمل مجموعة  ومشتقاته، 

طاقاتها  تعزيز  إىل  يهدف  الذي  االستثامري  برنامجها  تفعيل 

أفق  مليار درهم يف  يقدر بحوايل 144  اإلنتاجية بغالف مايل 

.2020

التدريجي  التنفيذ  السياحي، فقد مكن  القطاع  وعىل مستوى 

لإلجراءات املتخذة يف إطار »رؤية 2020« وكذا املشاريع املهيكلة 

التي تم إنجازها، من تعزيز تنافسية القطاع السياحي.

اتخذت  الداخيل،  للسوق  املوجهة  بالقطاعات  يتعلق  وفيام 

تنمية  شأنها  من  التدابري  من  مجموعة  العمومية  السلطات 

قطاع السكن، أهمها تعزيز اإلطار القانوين والتنظيمي للقطاع 

ودعم  املتوسطة  للطبقات  القوي  الطلب  ومواكبة  العقاري 

ومحاربة  االجتامعي  السكن  مجايل  يف  املنجزة  املكتسبات 

السكن غري الالئق، والبحث عن مصادر جديدة للتمويل.

الذي  الداخلية  التجارة  قطاع  بتحديث  كذلك  األمر  ويتعلق 

يحظى بأهمية قصوى يف الدينامية االقتصادية للمغرب، وذلك 

يف   2018-2014 للفرتة  جديدة  عمل  خطة  وضع  خالل  من 

إطار متابعة و تنفيد برنامج »رواج 2020«، قدرت استثامراتها 

بحوايل 9,3 مليار درهم.

ولتمكني القطاع املايل من لعب دوره كامال يف دعم القطاعات 

عىل  العمل  الرضوري  من  أصبح  االقتصادي،  للنمو  املحفزة 

تعبئة موارد مالية إضافية، وذلك يف ظل ظرفية اتسمت بارتفاع 

حاجيات التمويل وبرتاجع السيولة البنكية.

السياسات  تنفيذ  وترية  ساهمت  االجتامعي،  الصعيد  وعىل 

والربامج القطاعية، خالل السنوات األخرية، يف تحسني ظروف 

الرئيسية  االجتامعية  املؤرشات  سجلت  حيث  الساكنة.  عيش 

تحسنا ملحوظا وال سيام يف مجال التشغيل والتعليم والصحة 

ومحاربة الفقر. ورغم ذلك، ال زالت العديد من نقاط الضعف 

قامئة، خاصة يف مجال تدبري مسار اإلصالحات. 

فيام يخص التشغيل، يبني تحليل العالقة بني النمو االقتصادي 

والتشغيل خالل الفرتة 2002-2012 عىل أن ارتفاع نقطة واحدة 

من  نقطة   0,31 بنحو  بارتفاع  يرتجم  االقتصادي  النمو  من 

الخدمات  قطاعات  توفر  القطاعي،  املستوى  وعىل  التشغيل. 

من   85% يقارب  ما  لوحدها  العمومية  واألشغال  والبناء 

املناصب املحدثة ما بني 2002 و2012. باملوازاة مع ذلك، عرف 

تنازليا، وصل إىل %9 سنة 2012 مقابل  البطالة منحاً  معدل 

%11,3 سنة 2002. ورغم ذلك، الزال سوق الشغل يعاين من 

عدة اختالالت، تتجىل بالخصوص يف مستوى تشغيل غري كاف 

وحاجيات  التكوين  بني  املالءمة  وضعف  االقتصادي،  للنمو 

)إدماج،  التشغيل  لربامج  املحدودة  اآلثار  الشغل وكذا،  سوق 

تأهيل ومقاولتي(، باإلضافة إىل ضعف آليات الوساطة يف سوق 

التكوين  لقطاع  جديدة  اسرتاتيجية  إعداد  ويشكل  الشغل. 

املهني رهانا رئيسيا الكتساب املعرفة واملهارات الالزمة لتحسني 

أداء وتنافسية املقاوالت، ومواكبا لقطاعات تشكل مصدرا مهام 

للنمو االقتصادي وتوفري فرص الشغل.

ويف املجال الرتبوي، فقد تم تسجيل نتائج كمية مرضية فيام 

بالنسبة  الوطني سواء  الصعيد  التمدرس عىل  يخص معدالت 

للتعليم االبتدايئ والتعليم اإلعدادي والثانوي، و حسب النوع 

مطالب  املغرب  التعليم يف  قطاع  يظل  ذلك،  ورغم  والوسط. 

بتجاوز العديد من التحديات التي ترتبط أساسا بضعف األداء 

الداخيل للنظام الرتبوي )ارتفاع معدل الهدر املدريس ومعدل 
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التكرار( أو الخارجي )صعوبة الولوج لسوق الشغل(. ففي هذا 

االتجاه، جاء الخطاب املليك ليوم 20 غشت 2013 ليتطرق من 

تحليل  إجراء  إىل  داعيا  الكربى،  الوطنية  التحديات  إىل  جديد 

معمق للقطاع وذلك لتقييم االنجازات وتحديد نقط الضعف 

والخلل.

وعىل مستوى الولوج إىل الخدمات الصحية، عرفت املؤرشات 

أمد  و  األطفال  وفيات  معدل  و  العالجات  بعرض  املتعلقة 

الحياة عند الوالدة والتغطية الصحية األساسية تطورا ايجابيا. 

غري أن التحديات تظل مهمة خاصة فيام يتعلق بتوفر املوارد 

املعزولة إىل  الساكنة  الصحية وبولوج  الصحية وشبه  البرشية 

العالجات الصحية. ومن هذا املنطلق، سريتكز اإلصالح املرتقب 

لقطاع الصحة عىل ثالث محاور أساسية تتمثل يف االشتغال عىل 

الشاملة  التغطية  نحو  والدفع  للصحة  االجتامعية  املحددات 

الخاص  القطاع  ذلك  يف  )مبا  برمتها  الصحية  املنظومة  وتدبري 

والعام، النظامي والغري النظامي(. 

وبالنسبة لنظام التقاعد باملغرب، فيبقى متميزا بوجود أنظمة 

متباينة )الصندوق املغريب للتقاعد والصندوق الوطني للضامن 

التقاعد والصندوق  االجتامعي والنظام الجامعي ملنح رواتب 

املهني املغريب للتقاعد...(مع تغطية ضعيفة وعجز مايل مهم 

القصري، خاصة عىل مستوى  املدى  ووضعية غري مريحة عىل 

للتقاعد. ومن هذا  املغريب  للصندوق  املدنية  املعاشات  نظام 

نفسه بشكل عاجل  للقطاع  الشامل  اإلصالح  يفرض  املنطلق، 

املالية  التوازنات  بدعم  كفيلة  استعجالية  تدابري  اتخاذ  عرب 

لنظام املعاشات املدنية واعتامد نظام موحد للتقاعد.

ونتيجة لهذه الجهود املبذولة، انخفض معدل الفقر من 21% 

للفقر  العام  التطور  سنة 1985 إىل %6,2 سنة 2011. ويتميز 

مبنحى تنازيل يف جميع أشكاله )التأثري والعمق والحدة( وعىل 

جميع املستويات )الحرضي والقروي والوطني(. وللحفاظ عىل 

هذه الوترية، أصبح من الرضوري مواصلة الجهود املبذولة لضامن 

الولوج العادل للدخل وإىل تحسني ظروف عيش املواطنني، يف 

الخصوص  عىل  واالسرتاتيجيات  املبادرات  من  مجموعة  إطار 

املبادرة الوطنية للتنمية البرشية واإلسرتاتيجية الوطنية لتطوير 

مبادرات االقتصاد االجتامعي والتضامني يف أفق 2020.

يظل  رفعها،  يجب  التي  وللتحديات  تحقيقه،  تم  ملا  واعتبارا 

االقتصادية  السياسات  إلنجاح  رضوريا  رشطا  الحكامة  تعزيز 

واملالية واالجتامعية، وذلك عرب تعزيز املكتسبات والبحث عن 

سبل جديدة للتقدم. ويشكل تحسني مناخ األعامل أحد املحاور 

الستمرارية  الرضورية  األسس  وضع  تروم  التي  األولوية  ذات 

وإنجاح روح املقاولة من خالل مجموعة من التدابري التي تهم 

األعامل  عامل  وشفافية  الحكامة  تقوية  محور  الخصوص  عىل 

وتبسيط اإلجراءات املرتبطة بالوعاء العقاري والتعمري وتسهيل 

ولوج املقاوالت للتمويل خصوصا املقاوالت الصغرية جدا وكذا 

تشجيع املقاولة واملقاولة الفتية.

 ،2013 يوليوز  يف  العدالة،  إصالح  ميثاق  إقرار  شكل  كذلك، 

قفزة نوعية يف اتجاه تقوية حكامة العمل الحكومي. ويهدف 

وتخليق  القضائية،  السلطة  استقالل  توطيد  إىل   امليثاق  هذا 

والحريات،  اإلنسان  حقوق  حامية  وتعزيز  العدالة،  منظومة 

واالرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإمناء القدرات املؤسساتية 

ملنظومة العدالة، وتحديث اإلدارة القضائية. 

ويف نفس السياق، يهدف اإلصالح املرتقب للقانون التنظيمي 

وتعميق  العام  القطاع  تدبري  فعالية  تعزيز  إىل  املالية  لقانون 

مناقشة  يف  الربملان  دور  وتعزيز  العمومية  املالية  شفافية 

الجديدة  املقاربة  تجريب  سيتم  اإلطار،  هذا  ويف  امليزانية. 

للميزانية املعتمدة عىل الربامج بالنسبة ألربع قطاعات وزارية 

كمرحلة أوىل وهي: الرتبية الوطنية، الفالحة والصيد البحري، 

املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر واالقتصاد 

واملالية.

املسار  يف  جديدة  تحوالت   : العمومية  املالية 

والبنية
األخرية  السنوات  يف  باملغرب  املتبعة  املالية  السياسة  أفرزت 

تحوالت جديدة يف مسار وبنية املالية العمومية. فبعد التحسن 

عرفت   ،2008 سنة  حدود  إىل  الجبائية  للمداخيل  امللموس 

ويعزى  األخرية.  الفرتة  خالل  واضحا  تراجعا  املداخيل  هاته 

الصعيدين  عىل  املالمئة  الغري  االقتصادية  الظرفية  إىل  ذلك 

املغريب من جهة،  االقتصاد  أثرت عىل  التي  والدويل  الوطني 

املالية  قوانني  تضمنتها  التي  املختلفة  الرضيبية  التدابري  وإىل 

عن  أساسا  الناتج  الجمريك  التفكيك  آثار  إىل  إضافة  األخرية 

مختلف اتفاقيات التبادل الحر املربمة من جهة أخرى. حيث 

الخام،  الداخيل  للناتج  بالنسبة  الجبائية،  املداخيل  انتقلت 
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بنية   وعرفت   .2012 %21سنة  إىل   2009 سنة   20,6% من 

هذه املداخيل تحوالت لصالح الرضائب املبارشة، حيث بلغت 

الجبائية 44,8%  املداخيل  املبارشة يف إجاميل  حصة الرضائب 

يف املتوسط ما بني سنتي 2005 و 2012  مقابل %38,8 ما بني 

سنتي 2001 و 2004، مام يربهن عىل تحسن توزيع العبء 

الرضيبي عىل امللزمني.

من جانب آخر، شكلت التطورات الظرفية التي متيز بها السياق 

الوطني والدويل عوامل ضغط عىل بعض النفقات، مبا يف ذلك 

تلك املتعلقة بكلفة املقاصة وكتلة األجور. وهكذا بلغ متوسط 

معدل منو النفقات السنوي %10 ما بني 2009 و 2012. وقد 

أدت هذه السياسة الهادفة إىل دعم القدرة الرشائية للمواطنني 

من  انتقل  الذي  امليزانية  عجز  تدهور  إىل  االستثامر،  وتعزيز 

إىل   2008 سنة  الخام   الداخيل  الناتج  من   0,4% بلغ  فائض 

عجز بحوايل %6 سنة 2011 و%7,3 سنة 2012. ونتيجة لذلك، 

ارتفعت نسبة املديونية من %47,1 من الناتج الداخيل الخام  

سنة 2009 إىل حوايل %59,6 سنة 2012.

وأخذا بعني االعتبار لهذه املعطيات، يهدف قانون املالية لسنة 

2014، الذي يندرج ضمن ظرفية عاملية وإقليمية متقلبة، إىل 

إرساء املؤسسات الدستورية وترسيع وترية اإلصالحات الهيكلية 

الكربى. يتعلق األمر باستكامل النصوص الترشيعية والتنظيمية 

التي ينص عليها الدستور.

األولوية إلصالح  الهيكلية، ستعطى  باإلصالحات  يتعلق  وفيام 

منظومة العدل وتفعيل الجهوية املتقدمة واإلصالح الرضيبي، 

الرضيبي  اإلصالح  حول  الوطنية  املناظرة  توصيات  ضوء  عىل 

املنعقدة يف شهر أبريل 2013، وإصالح أنظمة التقاعد وكذا، 

إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية.

كام يهدف قانون املالية لسنة 2014 تحفيز النمو االقتصادي 

التشغيل،  آليات  وتطوير  واملقاولة  االستثامر  ودعم  املستدام 

وذلك من خالل مجموعة من اإلجراءات ووفق منهجية مبنية 

وتنويع  التحتية  البنيات  تأهيل  مع  والرشاكة  التكامل  عىل 

عالية  مضافة  قيمة  ذات  القطاعات  وتطوير  النمو  مصادر 

ومحدثة لفرص الشغل. 

والتضامن  التامسك  آليات  لتعزيز  بالنسبة  الشأن  كذلك 

االجتامعي واملجايل الذي يعترب من بني أولويات قانون املالية 

تنسيق  عىل  الحكومة  ستعمل  اإلطار،  هذا  يف   .2014 لسنة 

الخدمات  من  املواطنني  حاجيات  لتلبية  الجهود  وتكثيف 

جودة  وتحسني  التعليم  تعميم  يف  تتمثل  والتي  االجتامعية، 

الرتبية والتكوين املهني وتسهيل الولوج للخدمات الصحية من 

خالل ترسيع تعميم نظام التغطية الصحية )راميد( ومواصلة 

تطوير العالجات االستشفائية باملستعجالت.  

بني  من  اقتصادية  املاكرو  التوازنات  عىل  الحفاظ  يعترب  كام 

قانون  إطار  الحكومة، يف  بها  التزمت  التي  الكربى  األولويات 

املالية لسنة 2014، وذلك بهدف تعزيز مناخ سليم ومستدام 

لتمويل النمو وتنمية البالد.وهكذا، يقرتح القانون عدة تدابري 

وذلك  الخارجية،  املوجودات  استقرار  عىل  العمل  إىل  تهدف 

من خالل إنعاش الصادرات وتقنني الواردات، إضافة إىل تعبئة 

املوارد من العملة الصعبة والتحكم يف عجز امليزانية.  

ويتوقع قانون املالية لسنة 2014 أن يسجل االقتصاد الوطني 

 2014 سنة  خالل   4,2% يعادل  الثابتة،  باألسعار  منو،  معدل 

مدعوما بارتفاع الناتج الداخيل الخام غري الفالحي بنسبة 4,8%، 

وذلك بناء عىل سعر النفط الخام يناهز 105 دوالرات للربميل، 

وسعر رصف األورو مقابل الدوالر يف مستوى 1,3 ، وعىل التحسن 

إذ من  للمغرب،  املوجه  األجنبي  الطلب  لوترية منو  التدريجي 

املتوقع أن يبلغ %3,4+ سنة 2014 مقابل %0,5+ سنة 2013.

كام يهدف قانون املالية لسنة 2014 إىل خفض عجز امليزانية 

ترتكز  ذلك  لتحقيق  و  الخام.  الداخيل  الناتج  من   4,9% إىل 

الهوامش عىل مستوى  تعبئة  الحكومة عىل رضورة  توجهات 

املوارد والنفقات.

وتجدر اإلشارة إىل أن بلوغ هذه األهداف يتطلب، بالرضورة، 

الرامية  الجهود  يف  ببالدنا  الحية  القوى  لكل  أكرب  مساهمة 

للتحديث والتحول االقتصادي واالجتامعي، وذلك عىل أساس 

تشكل  والتي  جميعا  نتقاسمها  التي  االسرتاتيجية  االختيارات 

أساس طموحنا املشرتك نحو املزيد من الدميقراطية والتنمية 

املستدامة واملدمجة والعادلة واملتضامنة.

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية
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املوؤ�س�سات واملقاوالت العمومية فاعل اأ�سا�سي يف ال�سيا�سة االقت�سادية 

واالجتماعية

تنفيذا ألهداف الحكومة املربمجة برسم سنة 2014، تواصل املؤسسات واملقاوالت العمومية التكفل 
بدورها كقاطرة لتنفيذ مختلف االسرتاتيجيات القطاعية وإنجاز مشاريع البنيات التحتية الرامية لتحسني 

القدرة التنافسية االقتصادية للبالد وتنويع مصادر النمو وتحسني الظروف املعيشية للمواطنني.

للمواطنني  العمومية  الخدمات  توفري  يف  دورها  إىل  بالنظر 

التنمية  أجل  من  هيكلية  ملشاريع  وإنجازها  واملقاوالت 

االستثامر يف  وإنعاش  الرتابية  والتهيئة  واالجتامعية  االقتصادية 

قطاعات مختلفة،  فإن املؤسسات واملقاوالت العمومية مدعوة 

خالل 2014 ملضاعفة جهودها ملواكبة دينامية اإلصالحات التي 

تم تكريسها ببالدنا. 

تحسني حكامـة وفعالية املؤسسات واملقاوالت 

العمومية
األداء  لدعم  نوعية  قفزة   2014 سنة  تعرف  أن  املتوقع  من 

الذي  العمومية  واملقاوالت  للمؤسسات  واملايل  االقتصادي 

بهذا   .2013-2012 الفرتة  خالل  الخصوص  عىل  تسجيله  تم 

الصدد، وفضال عن مختلف اإلصالحات التي تم الرشوع فيها 

بهدف مواكبة التحرير القطاعي واالنفتاح االقتصادي وتحسني 

مردودية وجودة الخدمات املقدمة، فإن املؤسسات واملقاوالت 

حكامتها  وتحسني  تقوية  عىل  العمل  ستواصل  العمومية 

وشفافيتها ونجاعة تدخالتها.

إصالح منظومة الحكامة واملراقبة املالية للدولة عىل 

املؤسسات واملقاوالت العمومية 
ستتميز سنة 2014 بترسيع وإنهاء ورش إصالح منظومة الحكامة 

العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  عىل  للدولة  املالية  واملراقبة 

الذي تم الرشوع فيه سنة 2012. ويهدف هذا اإلصالح إىل وضع 

العمومية  بالهيئات  املتعلقة  الجيدة  الحكامة  قواعد  وتوضيح 

وإىل تحسني فعالية املراقبة املالية املنظمة حاليا بواسطة القانون 

رقم 69.00 املؤرخ يف 11 نونرب 2003.

تم  التي  املكتسبات  توطيد  من  اإلصالح  هذا  إنجاز  وسيمكن 

تحقيقها يف إطار ميثاق الحكامة الجيدة للمؤسسات واملقاوالت 

العمومية يف مجال تحسني تدبري هذه الهيآت ودعم مسؤولية 

هيئاتها التداولية. فيام يتعلق باملراقبة، يسعى اإلصالح إىل إعادة 

توجيه املراقبة نحو تقييم األداء والوقاية من املخاطر باإلضافة 

إىل التحقق من املطابقة وفق األنظمة الجاري بها العمل، ودعم 

فعالية املراقبة وتعميمها عىل هيآت أخرى ال تخضع للمراقبة 

توحيد  اإلصالح  هذا  يروم  كام  الحالية.  القوانني  وفق  املالية 

املراقبة والبحث عن تكييفها وضامن ديناميتها فضال عن مامرسة 

مهام املواكبة واالستشارة للمؤسسات واملقاوالت العمومية.

املراقبة  إرساء نوع جديد من  القانون إىل  كام يسعى مرشوع 

بغرض تعزيز الطابع املتطور للمراقبة املالية للدولة باالستناد إىل 

تصنيف جديد للمحفظة العمومية عىل أساس املخاطر املحتملة 

وجودة منظومة التدبري والحكامة ومستوى املساهمة العمومية 

واإلمدادات املقدمة من طرف امليزانية العامة للدولة، وذلك بدال 

من املعايري الحالية املبنية أساسا عىل الطابع القانوين للمنشأة 

املعنية.

تطوير أدوات تسيري املؤسسات واملقاوالت العمومية
املرتكز  العمومية،  الصفقات  إبرام  منظومة  إصالح  إطار  يف 

تم  العمومية،  الصفقات  إنجاز  إجراءات  تناسق  مبدأ  عىل 

توسيع املجال التطبيقي ملنظومة إبرام الصفقات العمومية إىل 

العمومية مبقتىض املرسوم رقم  الرتابية واملؤسسات  الجامعات 

349-12-2 بتاريخ 20 مارس 2013 املتعلق بالصفقات العمومية 

والذي يدخل حيز التنفيذ يف فاتح يناير 2014.

املتعلقة  املساطر  وتنفيذ  تحسني  إطار  ويف  أخرى،  جهة  من 

باملراقبة املالية للدولة عىل املؤسسات واملقاوالت العمومية، تم 

وضع أدوات تهدف إىل مالءمة وتوحيد أساليب عمل مراقبي 

الدولة والخزنة املكلفني باألداء والوكالء املحاسبني لدى املؤسسات 

واملقاوالت العمومية. ويتعلق األمر بشكل خاص بقامئة الوثائق 
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املتبثة  الوثائق  وقامئة  العامة  املؤسسات  نفقات  ألداء  املتبثة 

العمومية  املؤسسات  بنفقات  االلتزام  عمليات  عىل  للتأشري 

الخاضعة للمراقبة القبلية. 

ويف ما يخص التدقيقات الخارجية،  فقد تم تكثيف وتريتها وكذا 

توجيهها إىل اهتاممات تخص املجاالت اإلسرتاتيجية واملؤسساتية 

عوضا عن االعتبارات العملياتية والتدبريية. ويتم إخبار املجالس 

اإلدارية أو املجالس التداولية للمؤسسات واملقاوالت العمومية 

بخالصات التدقيقات التي خضعت لها كام تم إرساء تتبع دائم 

العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  لتوصيات  تنفيذ جيد  لضامن 

املعنية. 

وباملوازاة مع هذه التدابري، تم اتخاذ إجراءات للمواكبة. ويتعلق 

األمر بإعداد وتوجيه كل التقارير السنوية ملراقبي الدولة ومندويب 

واملقاوالت  للمؤسسات  اإلدارية  املجالس  رؤساء  إىل  الحكومة 

العمومية خالل سنة 2013 حيث يعرض مراقبو الدولة ومندوبو 

توصياتهم  ويقدمون  مهامهم  مامرسة  عن  حصيلة  الحكومة 

الهادفة إىل تحسني تدبري املؤسسات املعنية. ويتم تقديم وتتبع 

هذه التوصيات خالل اجتامعات األجهزة التداولية للمؤسسات 

واملقاوالت العمومية.

واملؤسسات  الدولة  بني  التعاقدية  العالقات  تعميم 

واملقاوالت العمومية

التعاقدية  العالقات  تعميم  سيتم  الحكومية،  للتوجهات  وفقا 

تدريجيا لتشمل مجموع محفظة املؤسسات واملقاوالت العمومية. 

يف هذا اإلطار، دعا رئيس الحكومة بواسطة املنشور رقم 8/2013 

بتاريخ 15 ماي 2013 الوزارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية 

الخاضعة لوصايتهم إىل إعداد مخططات عمل متعددة السنوات 

برامج  عقود  يف  واملالية،  االقتصاد  وزارة  من  بدعم  وبلورتها، 

متعددة السنوات يتم إبرامها بني هذه املؤسسات والدولة. 

وتكميال للعمليات املنجزة يف إطار امليثاق املغريب للمامرسات 

تم  والذي  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  لحكامة  الجيدة 

اإلعالن عنه يف 2012، يعد الدليل املنهجي للعالقات التعاقدية 

بني الدولة واملؤسسات واملقاوالت العمومية مبثابة خارطة طريق 

للمنهجية التعاقدية من أجل تعميمها حسب مقتضيات منشور 

رئيس الحكومة بتاريخ 15 ماي 2013 املذكور آنفاً. ويحدد هذا 

الدليل املقتضيات التي يجب إدراجها يف العقد الذي سيتم إبرامه 

كام يحدد مختلف مراحل املنهجية التعاقدية وكذا أساليب تتبع 

وتقييم هذه العقود.

تطوير سياسة تدبري نشيط للمحفظة العمومية

إن املؤسسات واملقاوالت العمومية مدعوة اليوم لتلبية رضورات 

باملحاسبة،  املسؤولية  وربط  والشفافية،  الجيدة  الحكامة 

وتتطلب هذه الوضعية تشخيصا كميا ونوعيا عميقا لتطور بنية 

املحفظة العمومية.

 2013 سنة  واملالية  االقتصاد  وزارة  قامت  املنظور،  هذا  ومن 

العامة  للمحفظة  نشيط  تدبري  بوضع  مرتبطة  دراسة  بإطالق 

للدولة تهدف إىل تعزيز دور املؤسسات واملقاوالت العمومية 

يف االقتصاد الوطني )انفتاح وتنافسية وتنويع ملصادر النمو وكذا 

تنمية االستثامر(، ثم تحسني الوضعية املالية للمحفظة العمومية 

)مردودية األموال الذاتية وتحسني النتائج والتحكم يف املخاطر 

والتحويالت املالية(، وكذا إعداد ميثاق جديد لترصف املساهمني 

املصالح  وحامية  العمومية  السياسات  )تنفيذ  للدولة  املمثلني 

الربيحيات عىل  توزيع  الجيدة وسياسة  والحكامة  واملمتلكات 

املساهمني(.

وتهدف هذه الدراسة أيضا إىل وضع منظومة قانونية ومؤسساتية 

للمحفظة  أحسن  قيادة  بضامن  تسمح  جديدة  ومسطرية 

العمومية تشمل إصالح اإلطار الحايل واملتمثل أساساً يف القانون 

رقم 39.89 املأذون مبوجبه يف تحويل منشآت عامة إىل القطاع 

الخاص ونصوصه التطبيقية.

املالءمة مع املعايري املحاسباتية الدولية

يف إطار توجيهات الربنامج الحكومي يف مجال تحديث اإلطار 

املحاسبايت واملايل املغريب، يهدف مرشوع مالءمة املدونة العامة 

املتمثلة  الدولية  املحاسباتية  املعايري  نحو  املحاسبايت  للتنميط 

يف املرجع املحاسبايت الدويل IAS/IFRS، إىل تحديث منظومة 

املعلومة املالية وتكريس مناخ الثقة وتوضيح الرؤية االقتصادية 

لفائدة املستثمرين.

وعىل صعيد آخر، تم إعداد مرشوع قانون حول الحسابات املجمعة 

)مع إلزامية تطبيق املعايري الدولية بالنسبة للوحدات ذات املصلحة 

العامة( والذي يهدف أساسا إىل تقييم الوضعية املالية الحقيقية 

للمجموعات، ومقارنة أفضل لألداء وتحسني اتخاذ القرار.
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املصادقة  متت  فقد  املحاسبة،  مهنة  تنظيم  مستوى  عىل  أما 

املحاسب  مهنة  ينظم  قانون  مرشوع  عىل  الحكومة  مبجلس 

املعتمد ويحدث هيئة مهنية مختصة لهم. كام يهدف مرشوع 

املؤسسايت  التنظيم  بني  التناسق  تحقيق  إىل  السالف  القانون 

واملهني للمحاسب املعتمد مع التوجهات الدستورية الجديدة 

املكرسة للحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة. باإلضافة 

إىل ذلك، يطمح مرشوع القانون إىل املساهمة يف تحسني مناخ 

األعامل باملغرب ودعم جاذبيته وتحفيز االستثامر. 

للحكومة  العامة  األمانة  عىل  مؤخرا  أحيل  ذلك،  إىل  باإلضافة 

مرشوع مرسوم يحدد أشكال نرش الحسابات السنوية للمؤسسات 

العمومية ومرشوع قرار يحدد أشكال نرش حسابات املؤسسات 

للتنميط  العامة  للمدونة  التي متسك محاسبة وفقا  العمومية 

املحاسبايت.

املرسوم والقرار ينخرطان يف إطار تفعيل مبادئ  إن مرشوعي 

الدستور الجديد للمملكة وخاصة الحق يف الولوج إىل املعلومة 

والحكامة الجيدة والشفافية يف تدبري الشأن العام وكذا املساءلة. 

 69.00 رقم  للقانون  طبقا  املرشوعني  هذين  إعداد  تم  وقد 

وهيئات  العامة  املنشآت  عىل  للدولة  املالية  باملراقبة  املتعلق 

أخرى وخاصة املادة 20 التي تنص عىل ما ييل: » تنرش الحسابات 

السنوية للمؤسسات العمومية يف الجريدة الرسمية وفق األشكال 

التي تحدد بواسطة مرسوم«.

الرشاكة بني القطاعني العام والخاص : رافعة استثامر 

املؤسسات واملقاوالت العمومية
العام  القطاعني  بني  الرشاكة  حول  القانون  مرشوع  تقديم  تم 

والخاص إىل الربملان بتاريخ 21 فرباير 2013، وقد متت املصادقة 

عليه يف 12 فرباير 2014. وسيمكن من تعزيز إرشاك الفاعلني 

تحسني  مع  موازاة  العمومية  املشاريع  تنمية  يف  الخواص 

الحكامة االقتصادية ومناخ األعامل من حيث الفعالية والترسيع 

والشفافية.

ويهدف هذا املرشوع إىل تحديد إطار عام موحد ومشجع لتطوير 

الرشاكة بني القطاعني العام والخاص يف املغرب لفائدة الدولة 

واملؤسسات العمومية التابعة للدولة واملقاوالت العمومية.

ومتكن هذه املقاربة التشاركية من االستفادة من قدرات االبتكار 

والتمويل املتوفرة لدى القطاع الخاص ومن ضامن تقاسم أفضل 

للمخاطر من خالل تحميل املسؤولية للطرف القادر عىل ضبطها 

املقدمة  الخدمات  عن  املستحقات  بأداء  تسمح  كام  بنجاعة. 

فعليا وبحسب مستوى جودتها.

والستكامل اإلطار القانوين ومتكينه من تطوير اللجوء إىل الرشاكة 

بني القطاعني العام والخاص، فقد تم إعداد مجموعة من الدالئل 

املنهجية التي تهدف إىل تعزيز اللجوء إىل الرشاكة بني القطاعني 

العام والخاص باملغرب.

ويتعلق األمر بـ »دليل البنود الرضورية« من أجل املساعدة يف 

تحرير عقود الرشاكة بني القطاعني العام والخاص والذي يوفر 

الخصوصيات  االعتبار  بعني  يأخذ  موحدا  إطارا  القرار  لصناع 

القطاعني  بني  للرشاكة  الجيدة  املامرسات  و»دليل  القطاعية 

العام والخاص« الذي يعترب أداة لدعم وتنفيذ مشاريع الرشاكة 

بني القطاعني العام والخاص لفائدة القطاعات الوزارية والهيئات 

العمومية و»مذكرة حول منهجية تحليل التكلفة مقابل األرباح« 

التي تهدف إىل توضيح مفهوم »التكلفة مقابل األرباح«، وتحديد 

املراحل  خالل  تطبيقه  خصوصيات  وتوضيح  األساسية  مبادئه 

املختلفة من تنفيذ مرشوع الرشاكة بني القطاعني العام والخاص.

منجزات املحفظة العمومية
تتكون املحفظة العمومية من :

عامة  مؤسسات  سبع  إحداث  تم  عمومية.  مؤسسة   244  • 

من  وحدتني  تم حذف  حني  يف   ،2013 سنة  خالل  جديدة 

املحفظة؛

• 42 مقاولة عمومية ذات مساهمة مبارشة للخزينة، بحيث أن 

املساهمة العمومية يف هذه املقاوالت تتميز باألغلبية يف 33 

مقاولة. 

وتتوفر بعض املؤسسات واملقاوالت العمومية عىل رشكات تابعة 

لها أو مساهامت وعددها 436 وحدة منها 195 متلك فيها الدولة 

األغلبية.

إىل جانب تنوع األنظمة القانونية املذكورة، فإن املحفظة العمومية 

تتميز بحضور قوي عىل املستوى املحيل والجهوي، علام أن 173 

مؤسسة ومقاولة عمومية لديها مجال تدخل محيل وجهوي، مام 

يعكس مساهمة املحفظة العمومية يف التنمية الرتابية ودورها يف 

تعزيز الالمتركز والالمركزية للعمل الحكومي.
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عىل الرغم من تأثري السياق الدويل الذي ال يزال متسام باألزمة، 

الدينامية  العمومية يف  للمحفظة  القوية  ستتواصل املساهمة 

االقتصادية واالجتامعية للبالد خالل 2014، مؤكدة بذلك عىل 

الخصوص  عىل  السابقة  السنوات  خالل  املحققة  اإلنجازات 

فيام يتعلق باالستثامر وتحسني إنتاجية املؤسسات واملقاوالت 

العمومية.

ارتفاع االستثامرات بـ %4,6 برسم 2014
تقدر استثامرات املؤسسات واملقاوالت العمومية املزمع برمجتها 

خالل سنة 2014، مبا قيمته 126,7 مليار درهم مسجلة بذلك 

زيادة نسبتها %4,6 مقارنة بالتوقعات برسم سنة 2013 والتي 

بلغت 121,1 مليار درهم.

واملقاوالت  للمؤسسات  االستثامري  املجهود  هذا  ويستند 

حيوية  قطاعات  يف  للبالد  االسرتاتيجية  الرؤية  إىل  العمومية 

كالبنيات التحتية والنقل والطاقة والفوسفاط والسكن والفالحة 

والقطاعات االجتامعية.

 81,1* قدره  ما   2013 سنة  برسم  املحتملة  االنجازات  وتبلغ 

مؤكدة   ،74% تناهز  تقديرية  إنجاز  بنسبة  أي  درهم،  مليار 

بذلك مواصلة املؤسسات واملقاوالت العمومية الستثامراتها يف 

مستويات مرتفعة مع تحسن ملحوظ لنسبة االنجاز مقارنة مع 

سنة 2012 )%61 أو 77,5 مليار درهم(.

ويربز من خالل التوزيع الجهوي أن استثامرات املنشآت العامة 

تدريجي حيث من  توازن  نحو  تتجه  فرتة 2014-2011  خالل 

املتوقع أن تنتقل حصة جهة الشاوية–ورديغة والجهة الرشقية 

تازة-الحسيمة-تاونات،  جهة  وكذا 

من %18,4 سنة 2011 إىل 22,6% 

مواصلة  يؤكد  مام   .2014 سنة 

املجهود االستثامري لهاته الهيآت يف 

جميع الجهات.

أن حوايل 80%  إىل  اإلشارة  وتجدر 

من مجموع استثامرات املؤسسات 

 2014 لسنة  العمومية  واملقاوالت 

موجهة إىل قطاعات البنيات التحتية 

وكذا  واملعادن  والطاقة  واملاء 

القطاعات االجتامعية والسكن.

املنجزات املالية
رقم  يسجل  أن  املتوقع  من 

املعامالت خالل سنة 2014 زيادة 

قدرها %8 مقارنة مع سنة 2013. 

ويبلغ رقم معامالت سنة 2013، حسب احتامالت االختتام، 

سنة  مع  مقارنة   4% بانخفاض  درهم  191,7مليار  قدره  ما 

أهم املؤسسات واملقاوالت العمومية املستثمرة

 تقديرات

2014

2013  إنجازات

2012
)مليون درهم(

احتامالت االختتام التقديرات

29.500 22.600 20.420 12.614 املجمع الرشيف للفسفاط

14.000 8.890 13.933 9.000 مجموعة صندوق اإليداع والتدبري

12.459 9.959 12.215 7.917 املكتب الوطني للامء الصالح للرشب

7.500 7.000 7.500 6.689 مجموعة التهيئة للعمران

7.500 7.500 7.500 5.993 املكتب الوطني للسكك الحديدية

1.794 5.351 5.311 2.994 الوكالة الخاصة طنجة-املتوسط

3.500 2.351 4.000 2.070 وكالة املساكن والتجهيزات العسكرية

4.980 3.019 3.774 3.797 الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب

2.819 1.869 3.552 1.940 املكاتب الجهوية لالستثامر الفالحي )9(

368 2.654 2.871 240 رشكة استغالل املوانئ

2.392 1.895 2.546 2.510 وكالة التوزيع  )12(

39.874 15.452 37.487 21.781 قطاعات أخرى

126.686 81.143 121.109 77.545 مجموع القطاع

*  أرقام محينة مقارنة مع احتامالت االختتام الصادرة يف التقرير حول قطاع املؤسسات واملقاوالت العمومية املوافق ملرشوع قانون مالية 2014.
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املجمع  بإنجازات  عالقة  وذلك  درهم(  مليار   199,7(  2012

للفوسفاط. الرشيف 

املجمعة  االختتام  احتامالت  تسجل  الصافية،  للنتائج  بالنسبة 

لسنة 2013 تراجعا بنسبة %49,6 مقارنة مع سنة 2012 منتقلة 

مبلغ  مليار درهم مع تسجيل  إىل 6,8  مليار درهم  من 13,5 

إجاميل لحصيلة األرباح يناهز 11,3 مليار درهم وخسائر إجاملية 

مببلغ 4,5 مليار درهم. 

أما النتائج السلبية فقد سجلت تدهورا خالل سنة 2013 خصوصا 

تلك املتعلقة بالرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب )خسارة 

1.397 مليون درهم مرتقبة يف نهاية 2013 مقابل خسارة 179 

مليون درهم مسجلة يف 2012(، مع التوضيح أن العجز املتعلق 

باملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب سيتم تقليصه 

بارز )2.787 مليون درهم متوقعة لسنة 2013 مقابل  بشكل 

خسارة 4.352 مليون درهم مسجلة يف 2012(.

يتأكد هذا املنحى اإلجاميل خالل سنة 2014  ومن املرتقب أن 

تحت تأثري تحسن طفيف يف األرباح بسبب استقرار نتائج املجمع 

الرشيف للفوسفاط وصندوق اإليداع التدبري من جهة وزيادة عجز 

املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب من جهة أخرى.

الدولة واملؤسسات واملقاوالت  املالية بني  العالقات 

العمومية
سوف تتم مواصلة توجيه التحويالت املالية للمؤسسات واملقاوالت 

العمومية خالل سنة 2014 نحو القطاعات ذات األولوية مثل 

التعليم والصحة والفالحة والبنيات التحتية والخدمات العمومية 

األساسية مع اهتامم خاص بتوفري املوارد املالية الالزمة يف الوقت 

املالئم وحرص عىل قدرة املؤسسات واملقاوالت العمومية املعنية 

عىل مواجهة التزاماتها يف اآلجال املتعاقد عليها. 

ويف هذا الصدد تم إرساء مسطرة جديدة خالل سنة 2013 تهدف 

إىل ترشيد وترية تحويالت امليزانية العامة للدولة لفائدة املؤسسات 

واملقاوالت العمومية فيام يتعلق بآجال وحجم التحويالت عىل 

أساس مستوى خزينتها وحاجياتها الفعلية فيام يخص األداءات.

أما فيام يخص تنفيذ قانون املالية لسنة 2013، فقد وصل املبلغ 

اإلجاميل حتى نهاية شهر نونرب 2013 ما قدره 19.248 مليون 

درهم أي بنسبة إنجاز بلغت %86 مقارنة بالتوقعات املحينة 

لسنة 2013 )22.407 مليون درهم(.

املالية  التحويالت  هذه  مجموع  من   60% تخصيص  تم  كام 

للتجهيز والرفع من رأس املال، بينام تم تخصيص %40 للتسيري.

وتناهز توقعات هذه املوارد املتأتية من املؤسسات واملقاوالت 

العمومية برسم قانون املالية لسنة 2014 ما قدره 10.841 مليون 

بتوقعات  مقارنة   14% بنسبة  تراجعاً  بذلك  مسجلة  درهم، 

سنة 2013 )12.563 مليون درهم( و%5 مقارنة بسنة 2012 

)11.380 مليون درهم(. ويعزى انخفاض هذه التوقعات عىل 

للفوسفاط   الرشيف  املجمع  مساهمة  تراجع  إىل  الخصوص 

بسبب انخفاض نتائجه الصافية عالقة باملنحى الرتاجعي للطلب 
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الربيحيات  وحصص أرباح املوارد  الفوسفاط. وتتمثل  وأسعار 

املتأتية من املؤسسات واملقاوالت العمومية خالل سنة 2014، ما 

يعادل %68 من مجموع املوارد املتوقعة. 

املبلغ  بلغ  فقد  لسنة 2013،  املالية  قانون  تنفيذ  وفيام يخص 

اإلجاميل للمدفوعات حتى نهاية نونرب 2013 ما قدره 12.827 

مليون درهم وبنسبة إنجاز ٪102 باملقارنة مع التقديرات األولية 

لسنة 2013.

العمومية فاعل أسايس  املؤسسات واملقاوالت 

يف السياسة االقتصادية واالجتامعية
عىل  العمومية  السلطات  تعمل  الحكومي،  للربنامج  تفعيال 

ترسيع اإلصالحات الكربى املهيكلة، منها عىل الخصوص إصالح 

أنظمة التقاعد الذي سيشمل، يف مرحلة أوىل، نظام املعاشات 

إصالح  ثانية،  مرحلة  ويف  للتقاعد  املغريب  للصندوق  املدنية 

شمويل لقطاع التقاعد من خالل تجميع أنظمة القطاع العام يف 

قطب عمومي واحد وتشكيل قطب خاص يغطي أجراء القطاع 

الخاص وفئة غري األجراء التي ال تستفيد يف الوقت الراهن من أي 

تغطية. وسيتم العمل عىل إصالح نظام املقاصة يف إطار مقاربة 

تدريجية وتشاركية توازي بني تحقيق التوازنات املاكرو اقتصادية 

والتوازنات االجتامعية من خالل سلسلة من التدابري من أبرزها 

تفعيل نظام املقايسة النسبي ألسعار بعض املواد النفطية.

وستوجه الجهود أيضا إىل تفعيل اإلجراءات الهادفة إىل تشجيع 

املقاولة الصغرى واملتوسطة ومنها تخصيص ٪20 من الصفقات 

العمومية لهذه املقاوالت وكذلك ترسيع آجال األداء.

ويندرج يف هذا اإلطار تكليف املؤسسات واملقاوالت العمومية 

التي تؤثر مبارشة وبطريقة  املهيكلة  بإنجاز مختلف املشاريع 

ملموسة يف تنافسية االقتصاد الوطني خاصة يف مجاالت النقل 

للموانئ   التحتية  والبنيات  السيارة  السكيك  والطرقي والطرق 

الهيآت  هذه  مساهمة  اإلطار  هذا  يف  تندرج  كام  واملطارات. 

كذلك يف تنفيذ االسرتاتيجيات القطاعية للطاقة واملعادن والسكن 

وفك  والصحة  التعليم  خاصة  االجتامعية  والربامج  والسياحة 

العزلة عن الوسط القروي.

كام تلعب املؤسسات واملقاوالت العمومية دور الريادة يف بعض 

تطوير  عرب  سواء  هامة  قطاعات  يف  تدخالتها  عرب  القطاعات 

وتحديث املدخالت الرضورية لقطاعات أخرى مثل الطاقة أو 

النقل من خالل تطوير اآلليات املناسبة لقطاع تنافيس كام هو 

الحال بالنسبة للسياحة.

وهكذا، وفيام يخص البنيات التحتية، توجد استثامرات مهمة يف 

طور اإلنجاز وخاصة مشاريع السكك الحديدية والطرق السيارة 

واملوانئ واملطارات التي مكنت، عىل الخصوص، من ترسيع وترية 

بلوغ  إىل  تهدف  والتي  املربمجة  السيارة  الطرق  مقاطع  إنجاز 

شبكة إجاملية طولها 1.800 كلم يف أفق 2015 مع العلم بأن 

الشبكة املستغلة من طرف الرشكة الوطنية للطرق السيارة إىل 

متم 2012 تناهز 1.416 كلم، وكذا إىل متابعة إنجاز خط القطار 

فائق الرسعة الرابط بني الدار البيضاء وطنجة واإلعداد إلنجاز 

الخط  تثليث  ذلك  يف  مبا  الخطوط  ملختلف  املديري  التصميم 

الرابط بني القنيطرة والدار البيضاء، باإلضافة إىل االنتهاء من إنجاز 

ميناء طنجة املتوسطي الثاين الذي سيمكن من طاقة استيعابية 

إىل 8 ماليني حاوية واالنتهاء من إنجاز ميناء آسفي وبرمجة ميناء 

الناظور غرب املتوسط، والبنيات التحتية للمطارات مع تنمية 

القدرات يف املقابل مع تطور حركة املرور.

كام تعترب تنمية القطاع اللوجستييك أولوية إسرتاتيجية من أجل 

تعزيز تنافسية االقتصاد املغريب. ويف هذا اإلطار، يندرج إحداث 

الوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية كمؤسسة عمومية 

والتي عرفت انطالقتها الفعلية سنة 2012. ويتمثل دورها أساسا 

يف تنشيط وتنسيق تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية.

ويف إطار مخطط املغرب األخرض، وبالنظر إىل املكانة البارزة التي 

يحتلها القطاع الفالحي يف الربنامج الحكومي، فقد مكن تدخل 

الفالحية  التنمية  وكالة  عرب  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات 

واملكاتب الجهوية لالستثامر الفالحي من تنفيذ عدة مشاريع 

لدعم السالسل الفالحية ذات القيمة املضافة العالية. وبالتايل، 
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العمل  ستواصل  املعنية  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  فإن 

لتطوير القطاع يف املساهمة يف إحداث فالحة ذات إنتاجية عالية 

موجهة للتصدير وتأهيل نسيج إنتاج الفالحني لتحسني دخلهم. 

يف هذا الصدد سيتم تكثيف الجهود لتطوير مشاريع الرشاكة 

والزيادة  الفالحية  األرايض  حول  والخاص  العام  القطاعني  بني 

السالسل  وتعزيز  الفالحية  املوارد  وتنمية  البذور  استخدام  يف 

الفالحية.

وفيام يتعلق مبخطط »هاليوتيس«، فإن املؤسسات واملقاوالت 

العمومية العاملة يف هذا القطاع ستواصل إجراءاتها الرامية إىل 

البحري،  الصيد  موارد  عىل  للحفاظ  املخطط  أهداف  تحقيق 

االقتصادية  التنمية  يف  مساهمته  وتعزيز  للقطاع  وتأهيال 

املؤسسات  هذه  فإن  الصدد،  هذا  ويف  للبالد.  واالجتامعية 

ستعمل عىل تعزيز أنشطتها الرامية إىل تطوير البنيات التحتية 

للحفاظ عىل جودة  للصيد وتدبريها ملقاربة مندمجة وشاملة 

املنتوجات البحرية، وتوطيد نظام املراقبة وتثمني املوارد وتنمية 

تربية األحياء البحرية. كذلك يتابع املكتب الوطني للصيد العمل 

من أجل تعزيز تنافسية القطاع وتثمني اإلنتاج وذلك وفقا ملهام 

تنظيم وتسويق وتطوير الصيد التقليدي والساحيل. كام يتابع 

املكتب باعتباره »الفاعل الشامل« التنفيذ الفعيل لعمليتي تدبري 

موانئ الصيد وتعميم استعامل الحاويات املنمطة.

ويف املجال الطاقي، متثل الطاقات املتجددة رافعة اإلسرتاتيجية 

إلنتاج  املندمج  املرشوع  تفعيل  يتم  حيث  الوطنية،  الطاقية 

الطاقة الكهربائية الذي تم إسناده إىل »الوكالة املغربية للطاقة 

الكهربائية  للطاقة  املندمج  اإلنتاج  برنامج  وكذا  الشمسية« 

الريحية. ومن جهتها، تتكلف »الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات 

املتجددة والنجاعة الطاقية« مبهمة املساهمة يف تنفيذ السياسة 

الطاقية. ويف  والنجاعة  املتجددة  الطاقات  الحكومية يف مجال 

هذا الصدد، تستمر الوحدات العمومية املعنية جهودها الرامية 

إىل تعزيز العرض الكهربايئ ملواكبة تنمية احتياجات البالد مع 

الحرص عىل تنفيذ السياسة االستباقية لتطوير الطاقات املتجددة 

والتي يجب أن متثل ٪42 من مزيج الطاقة الوطنية يف عام 2020 

والربنامج الوطني للنجاعة الطاقية. وستتم متابعة بناء املرحلة 

األوىل ملجمع الطاقة الشمسية بورزازات وتلك املهيأة للمرحلة 

الثانية، وترسيع برنامج تطوير الطاقة الريحية.

أما فيام يخص القطاع املعدين، فقد تم اعتامد إسرتاتيجية جديدة 

يف أفق 2030 تهدف إىل الرفع من قدرة اإلنتاج وإنشاء وحدات 

النقل والرفع من قدرة تثمني  للمعالجة وتعزيز قدرة  جديدة 

الفوسفاط.

وفيام يخص تنفيذ »رؤية 2020« للقطاع السياحي، تعد مساهمة 

للهندسة  املغربية  )الرشكة  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات 

السياحية والصندوق املغريب للتنمية السياحية واملكتب الوطني 

املغريب للسياحة( مساهمة بالغة األهمية من خالل االلتزام مبواكبة 

مشاريع استثامرية هامة وإجراءات إنعاش السياحة. وهكذا، وفقا 

لإلحصائيات الصادرة عن املنظمة العاملية للسياحة، فقد احتل 

املغرب الرتبة الثانية يف ترتيب الدول األكرث زيارة يف إفريقيا.

كام تلتزم املؤسسات واملقاوالت العمومية باملساهمة يف تنفيذ 

برامج التنمية االجتامعية. ويف هذا السياق، تعمل األكادمييات 

االستشفائية  واملراكز  والجامعات  والتكوين  للرتبية  الجهوية 

الجامعية عىل تنفيذ برامج ومشاريع هامة تهدف إىل تحسني 

مؤرشات التنمية البرشية فيام يخص الولوج للتعليم والصحة. 

فضال عن ذلك، تعترب املؤسسات واملقاوالت العمومية فاعال يف 

السياسة الحكومية التي تهدف إىل تعزيز التامسك االجتامعي 

ومكافحة الهشاشة.

باإلضافة إىل ذلك، تلعب املؤسسات واملقاوالت العمومية دورا 

رائدا يف تنفيذ اسرتاتيجية الحكومة لتعزيز العامل القروي، وتحسني 

تنمية  لضامن  الالزمة  الظروف  وخلق  املواطنني  حياة  ظروف 

متوازنة ومستدامة، من خالل برنامج الكهربة القروية الشاملة 

 )PAGER(للرشب الصالح  باملاء  التزويد  وتعميم   ،)PERG(

.)NRRP2( والربنامج الوطني الثاين للطرق القروية

خالل  من  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  تساهم  وأخريا، 

الوطنية  التنمية  أقطاب  بروز  يف  األشكال  املتعددة  تدخالتها 

تكون  ما  غالبا  وهكذا،  الصناعية.  املناطق  وتجهيز  والجهوية 

تدخالت املؤسسات واملقاوالت العمومية عىل املستوى الجهوي 

توفري  يف  بذلك  مساهمة  عملها،  نطاق  يف  حاسمة  املحيل،  أو 

الحرضي  والنقل  والكهرباء  املاء  )توزيع  األساسية  الخدمات 

للمجاالت  املتناغمة  ...(، والتنمية  الطبية والتعليم  والعالجات 

الجهوية )وكاالت التنمية املجالية ...( أو إنجاز مشاريع كربى يف 

مناطق معينة )أيب رقراق، مارشيكا ...(.

املصدر: مديرية املنشآت العامة و اخلوصصة
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تقريرالنفقات اجلبائية ل�سنة 2014

تتطلب مواصلة سياسة تحسني املوارد الرضيبية الداخلية تعبئة كافة الوسائل التي متكن من استغالل 

أفضل للطاقة الرضيبية خصوصا عن طريق عقلنة النفقات الجبائية. ومتثل هاته النفقات %17 من 

مجموع املوارد الرضيبية لسنة 2013 و %3,9 من الناتج الداخيل الخام.

تبنى املغرب مبدأ نرش املعطيات املتعلقة بالنفقات الجبائية كل سنة، و ذلك بإدراج مسلسل تقييم هذه النفقات ضمن آلياته 

املتعلقة بتدبري السياسة املالية.

وهذا التقرير هو التاسع من نوعه، فقد تم إرفاقه للقانون املايل لسنة 2014 بهدف تحقيق الشفافية يف امليزانية العامة للدولة 

وترشيد أحسن لتوظيف املوارد.

ولتقدير كلفة النفقات الجبائية تم خالل سنة 2013 إعداد جرد 412 تدبريا استثنائيا مقابل 402 سنة 2012 )399 سنة 2011 

و 384 تدبريا سنة 2010(.

وتجدر اإلشارة إىل أن بعض املعطيات املقدمة برسم سنة 2012 هي معطيات فعلية. أما بالنسبة لسنة 2013 فبعض املعطيات 

املقدمة هي عبارة عن تقديرات.

ويبني الجدول أسفله التطور الذي عرفته التدابري االستثنائية يف الفرتة ما بني 2012 و 2013 :

وهكذا انتقل عدد التدابري التي تم إحصاؤها من 402 تدبريا سنة 2012 إىل 412 تدبريا سنة 2013، منها 302 تدبريا كانت موضوع 

تقييم سنة 2013 مقابل 284 تدبريا سنة 2012. 

 .2012 سنة   70,6% مقابل   2013 سنة   73,3% إحصاؤها  تم  التي  التدابري  مجموع  تقييمها يف  تم  التي  التدابري  وتشكل حصة 

وتجدر اإلشارة إىل أن هذه النسبة كانت يف حدود %30,3 سنة 2005.

الرضيبة
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يالحظ أن مبلغ النفقات الجبائية التي وقع تقييمها سنة 2013 قد تراجع إىل 34.173 مليون درهم عوض 36.238 مليون درهم 

سنة 2012، مسجال بذلك نسبة انخفاض قدرها  %7‚5 و معدل منو بنسبة %6‚4 مابني 2010 و 2013.

متثل حصة النفقات الجبائية %17 من مجموع املوارد الرضيبية سنة 2013 مقابل %18,6 سنة 2012. أما بالنسبة لحصتها يف 

الناتج الداخيل الخام فتمثل %3,9 سنة 2013 عوض %4,4  سنة 2012.

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

واجبات  املضافة،  القيمة  الرضيبة عىل  الدخل،  الرضيبة عىل  الرشكات،  )الرضيبة عىل  املعتربة  الرضيبية  املوارد  من   18,6% •

التسجيل و التنرب(  بالنسبة لسنة 2013 مقابل %20,6 سنة 2012.

• %3,5 من الناتج الداخيل الخام بالنسبة لسنة 2013 مقابل %4,1 سنة 2012.

بتخفيضات يف  متبوعة  تقييمها،  تم  التي  التدابري  من مجموع   57,3% أي  درهم  مليون   19.572 مبلغ  الكلية  اإلعفاءات  ومتثل 

األسعار مببلغ 8.204 مليون درهم أي %24 منها.

انخفاض  عن  ناتج  و هو   5‚7% بنسبة   2012 سنة  مع  مقارنة   2013 سنة  برسم  الجبائية  النفقات  عرفته  الذي  الرتاجع  ويقدر 

الحصيلة املرصح بها، كام هو األمر بالنسبة للمقاوالت املصدرة و الوكالة الخاصة طنجة ـ البحر األبيض املتوسط و وكالة املساكن 

العسكرية. والتجهيزات 

وقد تم تقييم النفقات الجبائية بالنسبة لكل رضيبة عىل الشكل التايل : 

 

وهكذا انتقل مبلغ النفقات الجبائية املرتبطة بالرضيبة عىل القيمة املضافة، التي متثل الحصة الكربى للنفقات الجبائية )41,1%(، 

من 14.221 مليون درهم سنة 2012 إىل 14.035 مليون درهم سنة 2013.  
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%2252712843026,3عدد التدابري التي تم تقييمها

%5,7-173 23834 72236 80132 29املبلغ مباليني الدرهم

تقييم التدابري االستثنائية

الرضيبة
تقييم 2013تقييم 2012

نسبة التغيري 13/12
الحصةاملبلغالحصةاملبلغ

%1,3-%03541,1 14%22146,2 14  الرضيبة عىل القيمة املضافة

%28,3-%05920,7 7%84320,2 9الرضيبة عىل الرشكات

%7,6%10412,0 4%81514,1 3الرضيبة عىل الدخل

%10,6%27618,4 6%67613,1 5واجبات التسجيل و التنرب

%4,3-%1353,3 1%1864,3 1الرسوم الداخلية عىل االستهالك

%4,5%5654,6 1%4972,1 1الرسوم الجمركية

%5,7-%173100,0 34%238100,0 36    املجموع

مباليني الدرهمتقييم النفقات الجبائية بالنسبة لكل رضيبة
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و إذا ما استثنينا من هذا املبلغ النفقات الجبائية املرتبطة بتخفيض األسعار، فإن مبلغ التقدير يرتفع إىل  11.593 مليون درهم سنة 

2013، أي مبعدل %82,6 من مجموع النفقات الجبائية املرتبطة بالرضيبة عىل القيمة املضافة.

و بالنسبة للرضيبة عىل الرشكات فقد بلغت النفقات الجبائية املرتبطة بها 7.059  مليون درهم سنة 2013، مسجلة نسبة انخفاض 

قدرها %3‚28 مقارنة مع سنة 2012 و غالبية هذه النفقات استفادت منها املقاوالت بنسبة 6%‚97.

أما النفقات الجبائية املرتبطة بالرضيبة عىل الدخل فقد بلغت  4.104 مليون درهم. و همت عىل وجه الخصوص األرس)63%(.

و فيام يخص واجبات التسجيل و التنرب، فقد بلغت النفقات الجبائية املرتبطة بها 6.276 مليون درهم، أي بنسبة %18,4 من مجموع 

النفقات.كام تهم هذه النفقات يف أكرب جزء منها النشاطات العقارية بنسبة 4%‚45.

يتبني من الجدول أعاله أنه يف سنة 2013 استفادت املقاوالت بنسبة %44,7 من التدابري الجبائية التي تم إحصاؤها، فيام استفادت 

األرس من %9‚26 منها، مسجلة ارتفاعا قدره عىل التوايل %4‚3 و %7‚3 باملقارنة مع سنة 2012.

 يتمثل تقييم النفقات الجبائية بالنسبة لكل قطاع فيام ييل :

القطاعات

20122013

تدابري تم 

إحصاؤها

تدابري تم 

تقييمها
املبلغ

تدابري تم 

إحصاؤها
الحصة

تدابري تم 

تقييمها
الحصةاملبلغ

%07517,8 366%2584611,2 44356النشاطات العقارية

%30812,6 234%531297,0 27224امتيازات مشرتكة لكافة القطاعات

%18312,2 244%222317,5 31234الفالحة، الصيد البحري

%62210,6 93%389133,2 1384التصدير

%2479,5 143%955184,4 18142االحتياط االجتامعي

%6407,7 142%707143,4 14142الصناعات الغذائية

%5137,4 82%231174,1 1682املرافق العامة

%6874,9 381%6115212,6 52351الصحة و العمل االجتامعي

%5684,6 331%7034410,7 40281الوساطة املالية

املبلغ مباليني الدرهمالقطاعات الرئيسية

املستفيدون
20122013

الحصةاملبلغالحصةالعددالحصةاملبلغالعدد

%42859,8 20%18444,7%36661,7 17822املقاوالت

%7608,1 2%184,4%9408,1 182من بينها : - املنعشون العقاريون

%62210,6 3%133,2%38912,1 134              - املصدرون

%88028,9 9%11126,9%23825,5 1079األرس

%61210,6 3%5613,6%44012,3 564املرافق العامة

%2530,7%6114,8%611940,5آخرون

%173100,0 34%412100,0%238100,0 40236    املجموع

مباليني الدرهماملستفيدون الرئيسيون
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نالحظ من خالل الجدول أن النشاطات العقارية هي األكرث استفادة من التدابري االستثنائية وذلك ب 46 تدبريا، بلغ ما تم تقييمه 

منها 6.075 مليون درهم سنة 2013. و متثل هذه النشاطات %17,8 من النفقات الجبائية التي تم تقييمها سنة 2013.

والتي  تنفيذها،  الجاري  االجتامعي  السكن  برامج  لفائدة  الرسوم  و  الرضائب  باإلعفاء من جميع  املرتبطة  الجبائية  النفقات  أما 

العقارية، فقد بلغت 2.741  مليون درهم منها 1.401 مليون  بالنشاطات  املرتبطة  النفقات  متثل حصتها %1‚45 من مجموع 

درهم تتعلق بالرضيبة عىل القيمة املضافة و856 مليون درهم  تتعلق برسوم التسجيل و469 مليون درهم تتعلق بالرضيبة عىل 

الرشكات و15 مليون درهم  تتعلق بالرضيبة عىل الدخل.

وبلغت التدابري اإلضافية املخولة للمقاوالت املصدرة ما مجموعه 3.622 مليون درهم من النفقات الجبائية سنة 2013، همت 

%5‚88 منها الرضيبة عىل الرشكات.

أما قطاع النقل فقد استفاد من 21 تدبريا استثنائيا، 16 من هذه التدابري تم تقييمها مببلغ 1.339 مليون درهم سنة 2013 منها :

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

• 681 مليون درهم بالنسبة للرسوم الداخلية عىل االستهالك.

النفقات،  بنسبة %2,1 من مجموع  أي   ،2013 مليون درهم سنة   725 الطاقة  لقطاع  املخولة  الجبائية  النفقات  بلغت  يف حني 

وتعود هذه النفقات إىل الرضيبة عىل القيمة املضافة )271 مليون درهم( و إىل الرسوم الداخلية عىل االستهالك )454 مليون 

درهم(.

أما النفقات الجبائية املرتبطة باألنظمة الرضيبية التفضيلية التي تستفيد منها بعض املناطق، فقد بلغت 355  مليون درهم سنة 

الرضيبة عىل الرشكات و 52 مليون درهم برسم  املتعلقة مبنطقة طنجة 212 مليون درهم برسم  النفقات  2013، و يهم مبلغ 

الرضيبة عىل الدخل.

واستفاد القطاع السياحي من النفقات الجبائية مببلغ 362 مليون درهم سنة 2013. وهذه النفقات ناجمة باألساس عن تطبيق 

معدل %17,5 بالنسبة للمنشآت الفندقية فيام يخص جزء األساس املفروضة عليه الرضيبة املطابق لرقم أعاملها الذي تم تحقيقه 

بعمالت أجنبية )214 مليون درهم(.

%3393,9 161%224215,1 19131قطاع النقل

%47252,1%4477341,0الكهرباء و الغاز

%53821,1%5543351,2صناعة السيارات والصناعات الكيميائية

%43621,1%4444641,0السياحة

%193551,0%564276,6 28191املناطق

%42110,6%4424541,0النرش، الطباعة

%519572,8%83489478320,1قطاعات أخرى

%173100 30234%238412100 40228436    املجموع

املصدر: املديرية العامة للضرائب

القطاعات

20122013

تدابري تم 

إحصاؤها

تدابري تم 

تقييمها
املبلغ

تدابري تم 

إحصاؤها
الحصة

تدابري تم 

تقييمها
الحصةاملبلغ
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تقرير النوع االجتماعي بر�سم �سنة 2014

اجنازات ت�سريعية وقانونيةو موؤ�س�ساتية، نتاج عملية م�ستمرة

نظرا للتقدم الذي أحرزه املغرب يف مجال ميزانية النوع االجتامعي واعتبارا لإلمكانات املتاحة لتطوير 

هذا املجال،  خاصة  مع  انطالق أشغال مركز االمتياز مليزانية النوع االجتامعي، فقد جعلت نسخة 

2014 من تقرير النوع االجتامعي من بني أهم أهدافها تعزيز املعارف املرتاكمة منذ إصدار النسخة 

2012، والتي اعتمدت ألول مرة  املقاربة التحليلية املرتكزة عىل تقييم السياسات العمومية حسب 

النوع االجتامعي من منظور حقوق اإلنسان.

ارتكزت النسخة 2014 من تقرير النوع االجتامعي عىل مقاربة 

تعتمد يف الجزء األول عىل التحليل األفقي وذلك متهيدا للتحاليل 

القطاعية عىل مستوى الجزء الثاين من التقرير.

عدم  خالل  من  اإلنسان  حقوق  وترتكز 

التصورات  عىل  للتجزيء  قابليتها 

غالبا  تضع  التي  للتنمية  املندمجة 

واملؤسساتية  املعيارية  اإلشكاليات 

محور  يف  االسرتاتيجية  والخيارات 

هذه  إعامل  أجل  من  اهتاممها 

الحقوق. ويف هذا اإلطار، يشري تقرير 

لقانون  املرافق  االجتامعي  النوع 

االنجازات  ملختلف   2014 املالية 

املسجلة  والقانونية  الترشيعية 

خالل الفرتة 2012-2013 وذلك من 

الوطنية  الترشيعات  مالءمة  أجل 

الدولية  االتفاقيات  مقتضيات  مع 

يف مجال حامية والنهوض بحقوق 

وحقوق  عامة  بصفة  اإلنسان 

النساء األساسية بصفة خاصة.

اإلطار  تعزيز  إىل  فباإلضافة 

املؤسسايت  اإلطار  تدعيم  أيضا  تم  الترشيعي، 

الوطني مبجموعة من املؤسسات املكلفة بالسهر عىل احرتام 

عىل  بينها  ومن  تطبيقها،  مدى  وتقييم  اإلنسان  حقوق 

الخصوص املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان واملجلس 

إحداث  عىل  الدستور  نص  كام  اإلنسان.  لحقوق  الوطني 

حقوق  احرتام  يف  ستساهم  التي  املؤسسات  من  مجموعة 

جميع  ومحاربة  باملناصفة  املكلفة  الهيئة  بينها  من  اإلنسان 

كام  والطفولة...  لألرسة  االستشاري  واملجلس  التمييز  أشكال 

أخرى  مؤسسات  أشغال  بانطالق   2013-2012 الفرتة  متيزت 

كاملرصد الوطني لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم واملرصد 

ضد  العنف  مبناهضة  الخاص 

باملساواة  الخاص  واملرصد  النساء 

بني الجنسني يف الوظيفة العمومية 

وكذا إحداث مركز االمتياز الخاص 

بوزارة  االجتامعي  النوع  مبيزانية 

االقتصاد واملالية.

يعرفها  التي  الدينامية  وتفرض 

مجال  يف  الوطني  املؤسسايت  اإلطار 

وخصوصا  االنسان،  حقوق  احرتام 

عملية  آليات  وضع  النساء،  حقوق 

نظام  اعتامد  مع  واملالءمة  للتنسيق 

تتبع  مهمة  بضامن  كفيل  للمساءلة 

قبل  من  املتخذة  التدابري  وتقييم 

مختلف الهيئات. ويف هذا االتجاه، توفر 

العميل  اإلطار  االجتامعي  النوع  ميزانية 

للنوع  املراعية  املساءلة  لتعزيز  املناسب 

االجتامعي. وبذلك، تساهم اآلليات التي 

من  االجتامعي،  النوع  ميزانية  تنفيذ  إطار  يف  تطويرها  تم 

العمومية  السياسات  خالل منظور حقوق اإلنسان، يف تقييم 

بالنظر إىل االلتزامات الدولية املعتمدة يف مجال املساواة بني 

الجنسني وحقوق النساء.
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وقد أدى  تحليل السياسات العمومية حسب النوع االجتامعي 

للمرجعية  املستمر  اإلغناء  إىل  اإلنسان  حقوق  منظور  من 

املعيارية التي تؤطر الحقوق وكذا تتبع وتقييم مختلف الربامج 

واملشاريع حسب مقاربة النوع االجتامعي والتي تم تنفيذها 

من طرف ثالثني قطاعا انخرطوا يف املقاربة وكذا تحليل مجموعة 

من مؤرشات النتائج التي تبني مستوى تطبيق الحقوق املدنية 

والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والبيئية. وقد مكنت هذه 

املقاربة من الوقوف عىل مختلف املنجزات املحققة يف شتى 

التي تعرقل الولوج املتساوي لهذه  التحديات  امليادين ورصد 

الحقوق. وقد اعتمد هذا التحليل عىل األجيال الثالثة للحقوق 

املدنية  للحقوق  املنصف  )الولوج  أقطاب  ثالث  خالل  من 

واالستفادة  االجتامعية  للحقوق  املنصف  الولوج  والسياسية، 

املتساوية من الحقوق االقتصادية(.

الحقوق املدنية والسياسية
املدنية  للحقوق  للجنسني   املنصف   الولوج  مجال  ففي 

والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزارة  والسياسية،نسقت 

االجتامعية الخطة الحكومية للمساواة »إكرام« يف أفق املناصفة 

بني  املشرتك  للعمل  إطار  أجل وضع  من   2016-2012 للفرتة 

السياسات  يف  املرأة  حقوق  إدماج  بهدف  الفاعلني  جميع 

العمومية وبرامج التنمية، مع مراعاة البعدين الجهوي واملحيل. 

وبهدف تفعيل الخطة الحكومية للمساواة بعد اعتامدها من 

تدابري  الحكومة تم إحداث لجنة وزارية القرتاح  قبل مجلس 

ترشيعية وعملية لتنفيذ مضامينها.

القضائية،  الخدمات  إىل  للمرأة  املنصف  الولوج  وبخصوص 

تعترب املصادقة عىل ميثاق إصالح القضاء، يف يوليوز، من أهم 

املكاسب التي تم إحرازها يف هذا املجال، حيث ركز امليثاق عىل 

الدور الحاسم للنساء يف تطوير النظام القضايئ الوطني كفاعالت 

وكمواطنات لهن الحق يف الولوج إىل الخدمات القضائية بشكل 

عادل. كام عزز الحقل الديني إدماج املساواة بني الجنسني يف 

والشؤون  األوقاف  وزارة  اعتامد  عرب  القطاع  تحديث  عملية 

التقليدية ومحو األمية  التعليم  اإلسالمية لعدة برامج كربامج 

يف املساجد وبرنامج »تكوين املرشدات«.

وتجدر اإلشارة إىل االهتامم الخاص باآلليات العملية الخاصة 

الوزارات  التشاور والتقارب والتكامل ما بني  بتعزيز فضاءات 

يف مجال تعزيز إدماج بعد النوع االجتامعي يف خطط عملها 

للتشاور من  الوزارية  الشبكة  اإلدارية، وذلك عرب  ومساطرها 

أجل إدماج املساواة بني الجنسني يف الوظيفة العمومية.

املرأة،  املتحدة  األمم  برنامج  مع  برشاكة  الشبكة،  ووضعت 

عملية  يف  والرجل  املرأة  بني  املساواة  إلدماج  منهجيا  دليال 

وتقييم  والرتقيات  واالنتقال  والتعيينات  والتوظيف  االختيار 

داخل  النساء  نسبة  ارتفاع  الجهود  هذه  صاحب  وقد  األداء. 

التي وصلت سنة 2012 إىل %38,6 مقابل 34,4%  الوزارات 

بيد  سنوات.   10 خالل  نقطة   4,2 حوايل  2002،بزيادة   سنة 

أن معدل ولوج املرأة املوظفة إىل مناصب املسؤولية ال يزال 

منخفضا مقارنة مع الرجل، رغم أن هذا املعدل قد شهد تطورا 

انتقل من %10 سنة 2001 إىل %15,3 سنة  مضطردا، حيث 

بطيئة  تزال  النسبة ال  أن هذه  إال  2010 و%16 سنة 2012. 

حيث مل تتجاوز 6 نقاط خالل 11 سنة.

ومن جهة أخرى، يتطلب تعزيز اإلدماج املمنهج واملالئم لبعد 

البعد  إدراج هذا  الوزارات،  االجتامعي يف خطط عمل  النوع 

أجل  من  رضوريا  يعترب  والذي  امليزانية،  إعداد  مستوى  عىل 

السياق  هذا  ويف  املالية.  للموارد  وفعال  عادل  توزيع  ضامن 

االجتامعي  النوع  ميزانية  إعداد  يف  املغربية  التجربة  تندرج 

 ،2012 سنة  الثالثة  مرحلتها  وأمتت   2002 سنة  بدأت  التي 
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لهذا  اإلسرتاتيجية  املراجعة  السنة صدور  حيث شهدت هذه 

الربنامج. وقد سمحت هذه املراجعة باستخالص مجموعة من 

التوجهات املستقبلية من حيث تعزيز مأسسة ميزانية النوع 

االجتامعي وتطوير الرشاكات.

املناظرة  إعالن  عن  الصادرة  وتلك  التوصيات  لهذه  واستجابة 

الدولية الرفيعة املستوى حول ميزانية النوع االجتامعي، التي 

انعقدت مبراكش يف نونرب 2012، أحدث بوزارة االقتصاد واملالية، 

يف فرباير 2013، مركز االمتياز الخاص مبيزانية النوع االجتامعي. 

التجربة  عن  الناجمة  املعارف  تراكم  إىل  املركز  هذا  ويهدف 

من خالل  وذلك  االجتامعي  النوع  ميزانية  مجال  املغربية يف 

نظام لتدبري املعارف تم تطويره داخل وزارة االقتصاد واملالية 

برشاكة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة. كام يروم املركز تعميق 

تحديث املفاهيم حول النوع االجتامعي والبحث والتجديد يف 

مجال ميزانية النوع االجتامعي عىل الصعيد الوطني والدويل 

وكذا تعزيز االنخراط يف املقاربة من طرف مختلف املتدخلني 

عرب تقوية قدرات الفاعلني املعنيني.

الحقوق االجتامعية
وبخصوص الولوج املنصف للجنسني إىل الحقوق االجتامعية، 

قام قطاع الرتبية الوطنية بوضع برنامجني برشاكة مع االتحاد 

وضع  إىل  يهدفان  الدولية  للتنمية  الكندية  والوكالة  األورويب 

مخطط العمل االسرتاتيجي عىل املدى املتوسط من أجل مأسسة 

بالقدرة  القطاع  تزويد  أجل  من  وذلك  الجنسني  بني  املساواة 

املؤسساتية الدامئة التي تجعل من املساواة بني الجنسني مبدأ 

للحكامة الناجعة يف النظام الرتبوي من حيث تحديد املفاهيم 

وإنجاز امليزانية وتقديم وتتبع وتقييم الخدمات الرتبوية.

وقد تكللت  مختلف الجهود املبذولة يف هذا اإلطار من طرف 

وزارة الرتبية الوطنية، برشاكة مع مختلف املتدخلني يف مجال 

التعليم، بارتفاع ملحوظ عىل املستوى الوطني ملؤرش التكافؤ بني 

الجنسني يف االبتدايئ، حيث انتقل من 0,84 سنة 2001-2000 

إىل 0,91 سنة 2012-2013، أي بارتفاع يقدر ب 7 نقاط مئوية. 

وخالل نفس الفرتة، انتقل مؤرش التكافؤ بني الجنسني يف التعليم 

اإلعدادي الثانوي من 0,75 إىل 0,79، مرتفعا ب 4 نقاط مئوية. 

كام انتقل مؤرش التكافؤ بني الجنسني يف التعليم الثانوي التأهييل 

العمومي عىل الصعيد الوطني من 0,85  إىل 0,92. 

يف  املدريس  الهدر  نسبة  تبقى  املبذولة،  الجهود  من  وبالرغم 
التعليم االبتدايئ مرتفعة لدى الفتيات )%2,7(، بارتفاع بـ 1,5 
نقطة مئوية مقارنة مع الفتيان )%1,2(. وبلغت نسبة الهدر 
املدريس سنة 2012-2013 يف التعليم الثانوي، %7,6 بالنسبة 
للفتيات مقابل نسبة أكرب لدى الفتيان )%10,6(. كام بقيت 
مرتفعة  التأهييل  الثانوي  التعليم  يف  املدريس  الهدر  نسبة 
 2011-2010 املوسمني  بني  املسجل  الكبري  الرتاجع   رغم 
و2012-2013، منتقلة من %11,4 إىل %8,4 بالنسبة للفتيات 

ومن %10,7 إىل %8,9 بالنسبة للفتيان.

ووعيا منها بأهمية التحديات املطروحة، وضعت وزارة الرتبية 
الوطنية مخططا تنمويا عىل املدى املتوسط خالل الفرتة -2016
2013 يرتكز عىل أربع توجهات اسرتاتيجية وهي: تقديم عرض 
جودة  وتحسني  الفرص،  وتكافؤ   اإلنصاف  يراعي  تعليمي  
املحتوى البيداغوجي، وتطوير حكامة النظام التعليمي وضامن 

تدبري جيد للموارد البرشية عرب تقوية الطاقات والكفاءات.

بناء عىل  االسرتاتيجية  إغناء هذه  إمكانية  إىل  اإلشارة  وتجدر 
التوجيهات امللكية التي أكدت عىل استعجالية مالءمة الربامج 
وعىل  الشغل  سوق  ملتطلبات  التعليمية  واملناهج  التكوينية 
لقطاع  الراهنة  للوضعية  موضوعية  بدراسة  القيام  رضورة 
الخلل  نقاط  وتحديد  املنجزات  تقييم  عرب  والتكوين  التعليم 

مع األخذ بعني االعتبار امليثاق الوطني للرتبية والتكوين. 

وبخصوص حق املرأة يف التعلم، فقد حقق املغرب تقدما ملحوظا 
خالل السنوات األخرية يف مجال محاربة األمية لدى النساء. إال أنه 
رغم التقدم املسجل، تظل النساء أكرث عرضة لهذه اآلفة، حيث تبلغ 
نسبتهن %137 سنة 2012 )تصل هذه النسبة يف الوسط القروي 
%55( مقابل %25 فقط بالنسبة للرجال. ويف مجال الولوج  إىل 
التعليم العايل،  تم تحقيق التكافؤ بني الجنسني، وهو ما يؤكده 
معدل التأنيث الذي تجاوز %50 يف بعض الشعب، خاصة  يف طب 

األسنان )%74( وشعب التجارة والتسيري )63%(.

ويف مجال الولوج العادل للخدمات الصحية، تويل اسرتاتيجية 
الخدمات  جودة  لتطوير  كبرية  أهمية  الصحة  وزارة  عمل 
وتحسني االستقبال يف املستشفيات ومؤسسات العالج العمومية 
وتأمني الولوج العادل للخدمات الصحية األساسية خاصة عند 
اإلنجاب و يف الحاالت املستعجلة مع إعطاء األولوية للمناطق 

القروية واملهمشة. 

1  وحسب تقديرات املندوبية السامية للتخطيط، يقدر معدل األمية عىل املستوى الوطني %36,7 و%25,3 لدى الرجال و %47,6 لدى النساء.
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ونتيجة لهذه املجهودات، عرفت نسبة وفيات األمهات انخفاضا 

لكل   112 إىل  لتصل  األخرية  الخمس  السنوات  خالل  مهام 

100.000 والدة حية سنة 2009-2010، حسب البحث الوطني  

الدميوغرايف املتعدد 2009-2010، أي برتاجع بلغ %50,7 مقارنة 

مع 2003-2004 مع فوارق مهمة بني املجالني الحرضي والقروي 

 148 مقابل  الحرضي  بالوسط  حية  والدة   100.000 لكل   73(

لكل والدة حية بالوسط القروي(. وفيام يخص وفيات األطفال 

تقلصت نسبة وفيات  انخفاضها، حيث  والرضع، فقد واصلت 

األطفال أقل من سنة بنسبة %28 خالل السنوات السبع األخرية، 

منتقلة من 40 لكل 1.000 والدة حية سنة 2003 إىل 28,8 لكل 

1.000 والدة حية سنة 2011.

العديد  يواجه  الصحة  قطاع  الزال  االنجازات،  هذه  ورغم  

من التحديات املرتبطة باألمية والفقر ونقص البنيات التحتية 

التحضري  يتم  الصعوبات،  هذه  تجاوز  وبهدف   األساسية.... 

حاليا السرتاتيجية جديدة تؤطر قطاع الصحة مع إعطاء أهمية 

اإلصالح  هذا  وسريتكز  للصحة.  االجتامعية  للمحددات  كبرية 

عىل ثالث محاور أساسية: العمل عىل محددات الصحة، بلوغ 

التغطية الشاملة، وحكامة النظام الصحي )العمومي والخاص 

واملنظم وغري املنظم(. 

برامج  عدة  وضع  تم  الئق،  سكن  عىل  الحصول  وبخصوص 

تهدف إىل حل معضلة تفيش السكن غري الالئق، خصوصا مدن 

الصفيح وكذا تشجيع السكن االجتامعي. وهكذا، بلغ عدد األرس 

 362.319 الالئق  غري  السكن  محاربة  مشاريع  من  املستفيدة 

أرسة، لتنخفض بذلك نسبة الساكنة الحرضية التي تعيش يف دور 

الصفيح إىل %3 متم يونيو 2013 مقابل %8,2 سنة 2004.

مكنت  األساسية،  التحتية  البنيات  إىل  الولوج  وبخصوص 

العديد من الربامج كالربنامج الشمويل لكهربة العامل القروي 

الربنامج  وكذا  الرشوب  باملاء  القروي  العامل  تزويد  وبرنامج 

الوطني للطرق القروية من تقليص الخصاص يف البنية التحتية 

املعزولة.  خاصة  القروية  املناطق  منه  تعاين  الذي  األساسية 

وبذلك مكن برنامج تزويد العامل القروي باملاء الرشوب من 

إىل  القروية  الساكنة  ولوج  نسبة  ملحوظ يف  تحسن  تسجيل 

املاء الرشوب، والتي انتقلت من %14 سنة 1994 إىل 93% 

عند نهاية سنة 2012 )منها %30 كربط منفرد(. وموازاة مع 

نسبة  تحسني  من  القروي  العامل  كهربة  برنامج  مكن  ذلك، 

 20% من  انتقلت  والتي  للكهرباء،  القروية  الساكنة  ولوج 

 .2012 و %98,06 سنة   2011 إىل %97,4 سنة   1995 سنة 

كام عززت الجهود املبذولة يف إطار الربنامج الوطني للطرق 

حيث  الطرقية،  للشبكة  القروية  الساكنة  ولوج  من  القروية 

بلغت هذه النسبة %74 سنة 2012.

سنة  أطلقت  التي  البرشية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  وتندرج 

2005 يف إطار التنمية البرشية املستدامة كإسرتاتيجية شمولية 

تهدف إىل تفعيل الحقوق األساسية، ومحاربة الفقر يف الوسط 

بشكل  وتساهم  والهشاشة  االجتامعي  والتهميش  القروي 

ملحوظ يف دينامية التنمية البرشية. وقد متت مراعاة  مقاربة 

النوع االجتامعي يف هياكل الحكامة للمبادرة وكذا يف املشاريع 

املربمجة. وارتفعت بذلك متثيلية النساء داخل هياكل املبادرة 

من %12خالل املرحلة األوىل إىل أكرث من %20 سنة 2012. ويف 

نفس السياق، استفادت حوايل 1,5 مليون امرأة من 29.000 

مرشوع منذ انطالق املبادرة.

الحقوق االقتصادية
يعترب الولوج املنصف للحقوق االقتصادية عنرصا أساسيا لحقوق 

اإلنسان، حيث من شأن املساهمة القوية للنساء يف سوق الشغل 

أن تحد من أثر تراجع الساكنة النشيطة وبالتايل تعزيز النمو 

النساء بشكل جيد من  استفادت  االطار،  االقتصادي. ويف هذا 

الربامج التي وضعتها وزارة التشغيل )»إدماج« و »تأهيل«(.. إال 

أن ولوج النساء للخدمات املمنوحة يف إطار برنامج »مقاولتي« 

يبقى دون املستوى املنشود، مام يعكس اللجوء الضعيف للمرأة 

مساهمة  تبقى  الجهود،  هذه  من  وبالرغم  الفردية.  للمقاولة 

النساء يف سوق الشغل ضعيفة، حيث مل يتجاوز معدل نشاطها 

%24,7 سنة 2012. ويفرس انخفاض مستوى النشاط لدى النساء 

بشكل كبري الفارق بني معدالت التشغيل لدى الرجال )67,2%( 

والنساء )%22,3(. ويبني تطور نسب التكافؤ بني الرجال والنساء 

عىل مستوى التشغيل، أن فرص الرجال للحصول عىل شغل تفوق 

البطالة سنة 2012،  بلغ معدل  النساء. كام  ثالث مرات فرص 

نسبة %8,7 بالنسبة للرجال مقابل %9,9 بالنسبة للنساء، أي 

بفارق يقدر بـ 1,2 نقطة.

الكمي  الحضور  تشجيع  أجل  ومن  الصعوبات،  لهذه  ونظرا 

والكيفي للنساء يف عامل الشغل، فإن وزارة التشغيل مطالبة، يف 

إطار الخطة  الحكومية للمساواة، بوضع نظام يسهر عىل تطبيق 

قانون الشغل وذلك  بهدف  ضامن املساواة بني الرجال والنساء يف 

سوق الشغل من خالل دعم القطاعات التي تتواجد فيها النساء 

األنشطة  وتطوير  الغذائية  والصناعات  النسيج  كقطاع  بكرثة 
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املدرة للدخل واتخاذ إجراءات لتشجيع مقاوالت القطاع الخاص 

لالنخراط يف معايري املسؤولية االجتامعية للمقاوالت والتي تؤكد 

عىل إدراج املساواة بني الجنسني يف تسيري املقاوالت بتعاون مع 

االتحاد العام ملقاوالت املغرب. كام متيزت سنة 2013 بإطالق 

برنامج وطني للتشغيل الذايت للشباب خالل الفرتة 2016-2013 

يندرج ضمن االسرتاتيجية الوطنية املندمجة للشباب 2020، التي 

أعدتها وزارة الشباب والرياضة. ويستهدف هذا الربنامج  5.000 

شابا ترتاوح أعامرهم بني 18 و 30 سنة، %40 منهم نساء شابات 

ال يتجاوز مستواهن الدرايس الباكالوريا.

رأس  عىل  الفالحة  وزارة  وضعت  القطاعي،  املستوى  وعىل 

للنساء  واالجتامعية  االقتصادية  بالوضعية  النهوض  أولوياتها 

الوزارية  القطاعات  من  العديد  مع  برشاكة  وذلك  القرويات 

لنساء  الوطني  االتحاد  مع  رشاكة  )إبرام  الدولية  واملنظامت 

املغرب للنهوض باملنظامت النسائية القروية ورشاكة مع املركز 

»دعم  مرشوع  إطالق  أجل  من  والفالحة2  للتكوين  األورويب 

النهوض االجتامعي واالقتصادي بالنساء القرويات باملغرب من 

خالل إدماجهن يف االقتصاد االجتامعي« عىل مستوى 8 جهات 

و9 أقاليم منوذجية3(. 

وبالنسبة لألنشطة املتعلقة بالصيد البحري، تم اتخاذ العديد 

يف  والنساء  الرجال  بني  املساواة  تشجيع  بهدف  التدابري  من 

االجتامعي  النوع  لوحدة  العمل  مخطط  إطار  يف  القطاع، 

والتنمية وبرشاكة مع برنامج حساب تحدي األلفية باملغرب. 

أما بالنسبة لقطاع السياحة، فيجب أن يراعي  إدماج مقاربة 

النوع االجتامعي يف الربامج والسياسات املؤطرة للقطاع عددا 

من التوصيات خصوصا تلك املتعلقة بتسهيل إنشاء املقاوالت 

الفردية النسائية يف قطاع السياحة، مع ضامن ولوج النساء إىل 

وموارد  مناسب  تكوين  اقرتاح  مع  وامللكية،  والعقار  القروض 

مالمئة من أجل دعم املقاوالت املسرية من طرف النساء.

متساوي  بشكل  واالستفادة  الولوج  النساء يف  تفعيل حق  إن 

من الفرص االقتصادية بشكل وثيق يرتبط بإرساء  أسس متينة 

النسائية وكذا تشجيع  الفردية  املقاوالت  تشجع عىل إحداث 

مشاركة النساء يف آليات حكامة الهيئات املكلفة بتدبري الشؤون 

االقتصادية. وتندرج يف هذا اإلطار  الجهود املبذولة من طرف 

الوكالة الوطنية إلنعاش املقاوالت الصغرى واملتوسطة والرامية 

التسيري من خالل برنامج  النساء يف مجال  إىل تعزيز كفاءات 

»بينهن يف الجهات«. من جهة أخرى، تهتم االسرتاتيجية الوطنية 

عرب  النسوية  املقاولة  بتشجيع  جدا  الصغرية  املقاولة  إلنعاش 

دعم ومواكبة وتطوير املقاوالت الصغرية جدا املهيكلة.

إضافة إىل ذلك، تم توقيع  بروتوكول تعاقد يف مارس 2013 بني 

املقاولة  رئيسات  النساء  وجمعية  للضامن  املركزي  الصندوق 

والذي  »إليك«  الضامن  صندوق  تفعيل  أجل  من  باملغرب 

يهدف إىل تشجيع ومواكبة تطوير املقاولة الخاصة النسائية، 

من  القروض  إىل  بالولوج  املقاولة  رئيسة  للمرأة  السامح  عرب 

أجل تطوير مرشوعها. 

النساء يف هياكل  تبقى متثيلية ومشاركة  الحكامة،  ويف مجال 

حكامة املقاوالت العمومية والخاصة محدودة4، مام يستدعي 

الهياكل  هذه  إىل  النساء  ولوج  لتشجيع  خاصة  سياسة  نهج 

ضمن مقاربة مندمجة ترشك مختلف الفاعلني.

السنوات  خالل  ملحوظا  تقدما  املغرب  حقق  فقد  وإجامال، 

واضح  بشكل  تشهد  الجنسني،  بني  املساواة  مجال  يف  األخرية 

عىل إرصاره عىل تشجيع ولوج النساء إىل حقوقهن. كام يؤكد 

االجتامعي  النوع  العمومية حسب  السياسات  تحليل  تطبيق 

الوزارية  القطاعات  مجمل  اإلنسان عىل  منظور حقوق  ومن 

املعنية يف تقرير النوع االجتامعي عىل االلتزام الكامل للمغرب 

يف مجال املساواة وتعزيز املساءلة. وقد تم تعزيز هذا الخيار 

باإلصالح الحايل للقانون التنظيمي املتعلق بقانون املالية. حيث 

يؤكد هذا األخري عىل مأسسة التدبري املرتكز عىل األداء يف إطار 

أمثل  واستهداف  القرب  تدبري  عىل  املنفتحة  والربامج  املهام 

للسياسات العمومية بالنظر إىل االحتياجات املتباينة ملختلف 

ومغزى  واضحة  داللة  بالتايل  يعطي  وهو  السكان.  رشائح 

حقيقيا ألهداف الفعالية والشفافية واإلنصاف التي تعترب من 

الرهانات األساسية املطروحة يف إطار  الدستور الجديد.

2  منظمة إيطالية غري حكومية.

تادلة-بني مالل )أزيالل(، كلميم-سامرة )طاطا(،  الجهة الرشقية )الناظور(، تازة-تاونات-الحسيمة )تاونات(،  الشاوية-ورديغة )سطات(،  3  يتعلق األمر بسوس- ماسة- درعة )تزنيت وزاكورة(، دكالة-درعة )آسفي(، 

مراكش-تانسيفت-الحوز )الصويرة(.

4  تم تشكيل فريق عمل داخل املعهد املغريب لإلداريني برئاسة وزارة الشؤون العامة والحكامة، حيث قام بإعداد دراسة حول متثيلية النساء داخل هياكل حكامة املقاوالت الكربى العمومية والخاصة. وتشري نتائج هذه 

الدراسة التي تم تقدميها يف أبريل 2013 إىل أن أقل من نصف هذه املقاوالت تضم  امرأة واحدة عىل األقل يف هيكل الحكامة.

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية
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مرافق الدولة امل�سرية ب�سورة م�ستقلة: ح�سيلة ايجابية يف 2013

يعرض التقرير حول مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم قانون املالية لسنة 2014 تطور 

عدد هذه املرافق وتوزيعها حسب مجاالت تدخلها و كذا حصيلة امليزانية املخصصة لها. كام يتطرق 

التقرير ايضا  لحصيلة اإلنجازات املحققة من طرف مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة خالل الفرتة 

2012-2013 وبرنامج عملها برسم سنة 2014.

 205 مستقلة  بصورة  املسرية  الدولة  مرافق  عدد  بلغ 

املرافق يف مجاالت  2013. و تنشط هذه  مرفقا برسم سنة 

تدخلها  مجال  يبقى  االجتامعي  القطاع  أن  غري  متعددة، 

بامتياز إذ أن :

خالل  من  الطبية  الرعاية  خدمات  يوفرون  مرفقا   90  •

املستشفيات املدنية والعسكرية ومراكز الصحة املتخصصة 

كمراكز تحاقن الدم؛

• 55 مرفقا تسدي خدمات يف مجال التكوين املهني )موزعة 

بني قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والصيد البحري...( 

وتكوين األطر العليا يف اإلدارة والتعمري و االقتصاد التطبيقي. 

وذلك  للطلبة  والتغذية  اإليواء  توفري خدمات  إىل  باإلضافة 

الجامعية  التكوين واألحياء واإلقامات  من خالل مؤسسات 

واملطاعم املدرسية؛

التحتية  البنية  مجاالت  يف  أساسا  املرافق  باقي  تشتغل   •

والرياضة والتجارة والصناعة والتوثيق والبحث.

تطور عدد مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 

وتوزيعها حسب مجاالت تدخلها
ارتفاعه  مستقلة  بصورة  املسرية  الدولة  مرافق  عدد  واصل 

سنتي  بني  ما   3% حوايل  بلغ  معقول  متوسط  مبعدل 

املتجددة  الحاجيات  تلبية  أجل  من  وذلك  و2013،   2008

القطاع  هيمنة  فإن  أخرى  جهة  من  للمواطنني.  واملتزايدة 

بصورة  املسرية  الدولة  مرافق  أنشطة  عىل  االجتامعي 

الغاية  تحقق  املرافق  هذه  أن  جيل  بشكل  يربز  مستقلة 

الحاجيات  تلبية  يف  أساسا  واملتمثلة  إحداثها  من  املتوخاة 

للساكنة. الرضورية 

حصيلة امليزانية
من خالل مقارنة مجموع مداخيل مبجموع نفقات مرافق الدولة 

املسرية بصورة مستقلة برسم سنة 2012، يتبني أنه تم تحقيق 

فائض مايل بلغ حوايل 3.882,69 مليون درهم مقابل 3.660,94 

مليون درهم سنة 2011، أي بزيادة قدرها %6. وتجدر اإلشارة 

النقل  مبجال  العاملة  املرافق  ميزانية  أن  إىل  الصدد  هذا  يف 
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واملواصالت قد سجلت أكرب فائض مايل بلغ %54 من مجموع 

الفائض املسجل والذي يرجع إىل األسباب التالية :

• زيادة املداخيل بنسبة %11,4 لتصل إىل 6.023,57 مليون 

املداخيل  ارتفاع  إىل  باألساس  الزيادة  هذه  وتعزى  درهم، 

الذاتية بنسبة %0,8 وزيادة تحويالت امليزانية العامة للدولة 

بنسبة %85,3 وذلك مقارنة مع سنة 2011؛

• ارتفاع النفقات بنسبة %22,5 لتبلغ 2.140,88 مليون درهم 

بالخصوص النفقات ذات الطابع االجتامعي.

يف  املتوقع  امليزانيايت  اإلصالح  ضوء  وعىل  السياق،  نفس  يف 

لقانون  التنظيمي  القانون  إصالح  عرب   2014 سنة  غضون 

الدولة املسرية بصورة  املالية، سوف تخضع ميزانيات مرافق 

املرتكزة  امليزانية  لتدبري  الجديدة  املقاربة  مستقلة ملتطلبات 

إذ  للمواطنني  املقدمة  الخدمات  أداء  وحسن  النتائج  عىل 

تنص عىل ما ييل :

من   50% املرافق  لهذه  الذاتية  املوارد  تغطي  أن  إلزامية   •

نفقاتها؛

• إعادة هيكلة ميزانيات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 

توزيعا  تعتمد  جديدة  بنية  حسب  النفقات  مستوى  عىل 

حسب برنامج أو مرشوع أو عملية متجانسة.

و البد من اإلشارة هنا إىل أن نسبة تغطية نفقات مرافق الدولة 

سنة  خالل  الذاتية  املوارد  بواسطة  مستقلة  بصورة  املسرية 

2012 قد بلغت حوايل %87 مقابل %106 سنة 2011. هذا 

بالرغم من أن املرافق العاملة يف مجاالت »النقل واملواصالت« 

و »السلطات العمومية واملصالح العامة« و »أنشطة اجتامعية 

مداخيلها،  وتحسني  خدماتها  تأهيل  عىل  عملت  قد  أخرى« 

حيث بلغت نسبة تغطية نفقاتها بواسطة املوارد الذاتية عىل 

التوايل : %147 و %131 و 174%.

هذا و من املتوقع أن يبلغ مجموع ميزانيات مرافق الدولة املسرية 

يقارب 000 938 093 3  ما  برسم سنة 2014  بصورة مستقلة 

درهم.

 2013-2012 الفرتة  خالل  اإلنجازات  حصيلة 
وبرنامج العمل برسم سنة 2014

املرافق العاملة يف املجال الصحي
باإلنتاج  املتعلقة  املؤرشات  معظم  واصلت   ،2012 سنة  خالل 

داخل املستشفيات تحسنها كام كان عليه الشأن بالنسبة للسنوات 

الثالث األخرية. وتجدر اإلشارة إىل أنه يف إطار تنفيذ برنامج العمل 

الخاص باملستشفيات العمومية خالل الفرتة 2008-2012، فقد 

سهلت مجانية الوالدة الولوج إىل الرعاية الطبية لفائدة النساء 

يف حالة الوضع.

باإلضافة إىل ذلك، تم تحقيق عدة إنجازات برسم سنتي 2012 

و2013 وهمت عىل الخصوص ما ييل :

وأنظمة  آليات  تعميم  أفق  يف  االستشفايئ  اإلصالح  توسيع   •

تدبريية حديثة عىل جميع املستشفيات العمومية من أجل 

تحسني حكامتها؛

• العمل عىل مواصلة تنفيذ برنامج عمل وزارة الصحة للفرتة 

2008-2012 ؛

بنية موارد مرافق الدولة املس�ة بصورة مستقلة 
برسم سنة 2012

مداخيل ذاتية
31%

الفائض املرحل
54%

اإلعانات
15%

بنية نفقات مرافق الدولة املس�ة بصورة مستقلة 
برسم سنة 2012

نفقات املعدات والنفقات املختلفة
73%

نفقات االستث�ر
22%

نفقات املوظف�
5%
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باملؤسسات  الخاص  االعتامد  برنامج  تفعيل  مواصلة   •

االستشفائية ؛

• إطالق برنامج لالعتامد يهم املصالح االستشفائية املتخصصة 

الصحة  منظمة  من  بدعم  وذلك  الرسطان  أمراض  يف 

العاملية.

املرافق املتدخلة يف مجال التعليم والتكوين املهني 

وتكوين األطر

خالل سنتي 2012 و 2013  تم إنجاز مجموعة من اإلجراءات 

من أبرزها :

والصناعة  السياحة  مجاالت  يف  واملتدربني  األطر  تكوين   •

التقليدية والفالحة والصيد البحري واملناجم واإلدارة والصحة 

والتعمري والهندسة املعامرية والرياضة والشباب وعلوم اإلعالم 

والتواصل وكذا االقتصاد واإلحصاء؛

• تأهيل وتهيئة مؤسسات التكوين؛

• دعم الهياكل الرتبوية؛

• مواصلة إدماج خريجي املؤسسات التكوينية يف سوق الشغل.

املرافق العاملة يف مجال األنشطة الرتفيهية

يشمل هذا املجال مختلف املركبات الرياضية ودور الشباب، 

إذ حققت هذه املرافق خالل سنتي 2012 و2013 اإلنجازات 

التالية :

• النهوض باملردودية االجتامعية والرياضية عرب إحداث وتأطري 

املدارس الرياضية برشاكة مع الحركة الرياضية املحلية؛

• تحسني جودة الخدمات املقدمة من طرف هذه املدارس؛

البنايات وصيانة  تهيئة  االستقبال من خالل  تحسني ظروف   •

املعدات اإللكرتونية وقنوات املياه؛

وصيانة  واملراقبة  اللوازم  باقتناء  املتعلقة  العمليات  مواصلة   •

ونظافة البنايات؛

االقتصاد  ووزارة  الوصية  الوزارة  بني  املشرتك  القرار  مراجعة   •

واملالية املحدد لتعريفة الخدمات املقدمة للمواطنني، وذلك 

التجهيزات  وتأهيل  املسابح  مردودية  من  الرفع  بهدف 

التقنية.

املرافق العاملة يف مجال املساعدة االجتامعية

 2012 سنتي  برسم  املرافق  هذه  إنجازات  أبرز  تقديم  ميكن 

و2013 عىل النحو التايل :

االحتياجات  ذوي  األشخاص  لفائدة  بديلة  أجهزة  اقتناء   •

الخاصة؛

• تحسني الخدمات املقدمة لفائدة الحجاج املغاربة املنحدرين 

من مختلف الجهات؛

• الرفع من تنافسية معامل اإلنتاج و جعلها أداة إلعادة إدماج 

السجناء؛

تطبيق  اعتامد  وكذا  للقنصليات  اإللكرتوين  األرشيف  تدبري   •

بالخارج  املغربية  القنصليات  ألعوان  التوقيعات  من  عينات 

الرضورية ملصالح املصادقة؛

• تنظيم دورات تكوينية حول التدبري لفائدة موظفي املرافق 

العاملة يف هذا املجال.

العمومية  السلطات  مجال  يف  املتدخلة  املرافق 

والخدمات العامة

همت أبرز إنجازات هذه املرافق برسم سنتي 2012 و 2013 

األنشطة التالية :

• توسيع تطبيق مقاربة جودة الخدمات عىل مستوى الخزينة 

العامة للمملكة ؛

• اقتناء ووضع حل عقد املؤمترات عرب الفيديو وخدمات التكوين 

املتعلقة بها لفائدة الخزينة العامة للمملكة؛

رواتب  نظام  إلصالح  التقنية  املساعدة  خدمات  اقتناء   •

املوظفني؛

املعلوماتية  لألنظمة  املخصصة  االستثامرات  وتعزيز  توطيد   •

بإدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة ؛

• دعم سياسة التكوين التي تهدف إىل تعزيز قدرات موظفي 

الجامرك؛ 

• تهيئة مباين املطبعة الرسمية و تأهيل هياكلها وترشيد تدبريها؛

• مراجعة تعريفة االنخراط واالشرتاكات يف الجريدة الرسمية؛

واقتناء  تجميع  خالل  من  الوطني  الوثائقي  الرصيد  تعزيز   •

واالجتامعية  االقتصادية  بالتنمية  املتعلقة  الوثائق  ومعالجة 

باملغرب سواء كانت منتجة باملغرب أو بالخارج.
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تجهيزات  و  واملاء  النقل  مجال  يف  العاملة  املرافق 

اقتصادية أخرى

ميكن تلخيص أهم إنجازات املرافق العاملة يف هذا املجال كام 

ييل :

معدات  وتحديث  الطريق  قارعة  فحص  أشغال  مواصلة   •

الفحص الطرقي؛

• تحديث نظام العد الطرقي ملديرية الطرق؛

• تحسني نظام معلومات الطرق عرب وضع نظام تلقايئ لتحيني 

الخرائط؛

السالمة  مؤرشات  انخفاض  عىل  مستدامة  بصفة  املحافظة   •

الطرقية عرب مواصلة الرفع من وترية املراقبة الطرقية؛

• تحسني مردودية معدات األشغال العمومية وتطوير مناهج 

تدبريها واستغاللها؛

• إنجاز برنامج مديرية التجهيزات العامة املتعلقة بالتجهيزات 

االجتامعية والرياضية للقرب؛

الجوي  النقل  نشاط  لتتبع  معلومايت  نظام  ووضع  إنشاء   •

باملغرب؛

الذي  البحرية  للمالحة  املعلومايت  النظام  صيانة  مواصلة   •

يغطي خدمات الدعم التقني والصيانة التصحيحية والصيانة 

الوقائية والتكيف والصيانة املستمرة؛

• تطوير وسائل االتصال و معالجة املعطيات الرصدية.

املرافق العاملة يف مجال األنشطة االقتصادية األخرى

اإلنجازات  بتحقيق  املجال  هذا  يف  العاملة  املرافق  قامت 

التالية :

• التحكم يف مساطر إحداث املقاوالت و تبسيطها وذلك بفضل 

املطبوع الوحيد؛

الجهوية  املراكز  لجميع   )ISO 9001( الجودة  شهادة  منح   •

لالستثامر؛

• إعداد اسرتاتيجية وطنية يف مجال االعتامد واملصادقة عليها 

من طرف أعضاء اللجنة املغربية لالعتامد؛

• مراجعة نظام الجودة الوطني لالعتامد طبقا للمعايري األوربية 

والدولية يف هذا املجال.

املرافق املتدخلة يف مجال الفالحة و الغابة و الصيد 

البحري

املجال  العاملة يف هذا  للمرافق  اإلنجازات  أهم  تقديم  ميكن 

عىل الشكل التايل :

• مواصلة إنجاز برنامج »جني الفلني«؛

• تحسني السالمة واإلنقاذ البحري؛

• تعزيز حفظ وتسيري الرثوات السمكية؛

• تحسني ظروف عمل الصيادين؛

• تحديث اآلليات العلمية والتقنية للمخترب الوطني للدراسات 

ورصد التلوث؛

• مواصلة إنجاز برنامج رصد الحالة البيئية.

مختلف  يف  العاملة  املرافق  هذه  جميع  أن  إىل  نشري  وأخريا 

املجاالت تتوقع من خالل مخطط عملها لسنة 2014، مواصلة 

إنجاز الربامج التي تم الرشوع فيها برسم سنة 2013 والتي ال 

زالت يف طور اإلنجاز، باإلضافة إىل برامج أخرى تطمح من خاللها 

إىل تحسني جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنني.
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تقرير احل�سابات اخل�سو�سية للخزينة

انخفض عدد الحسابات الخصوصية للخزينة من 130 سنة 2003 اىل 79 سنة 2013، و يندرج هذا 

االنخفاض يف اطار تعزيز توجه يروم عقلنة و ترشيد تدبري هذه الحسابات.

يويل التقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2014، 

الذي يدخل يف إطار تعزيز الشفافية يف ما يتعلق بتدبري املالية 

العمومية، أهمية كربى للدور الذي متثله الحسابات املرصدة 

واالجتامعية  االقتصادية  للتنمية  كرافعة  خصوصية  ألمور 

واملجالية املستدامة. 

الحسابات  عدد  تراجع 

 130 من  للخزينة  الخصوصية 

سنة 2003 إىل 79 سنة 2013. 

االنخفاض  هذا  إدراج  وميكن 

توجه  إطار  يف  امللحوظ 

تدبري  ونجاعة  عقلنة  يروم 

الحسابات املذكورة.

موارد  بنيات  تحليل  يبني 

الحسابات  ونفقات 

للخزينة،  الخصوصية 

برسم  طبيعتها،  حسب 

مع  باملقارنة   ،2012 سنة 

ما   2010 و   2011 سنتي 

ييل :  

الحسابات املرصدة 

ألمور خصوصية 
املوارد  مجموع  بلغ 

هذه  طرف  من  املنجزة 

الحسابات سنة 2012، ما قدره 109.144 مليون درهم مقابل 

درهم  مليون  و103.022  سنة 2011  درهم  مليون   101.642

سنة 2010، أي بزيادة سنوية متوسطة تصل إىل %2,93. وقد 

املنجزة تراجعا بنسبة %6,09، حيث  النفقات  عرف مجموع 

 42.063 إىل   2010 سنة  درهم  مليون   47.269 من  انخفض 

سنة  درهم  مليون   41.683 إىل  ثم   2011 سنة  درهم  مليون 

2012. وبذلك حققت هذه الحسابات، عند نهاية سنة 2012، 

رصيدا دائنا بلغ 67.461 مليون درهم.

حسابات القروض والتسبيقات 
من  والتسبيقات  القروض  لحسابات  اإلجاميل  الجاري  انتقل 

 2010 سنة  درهم  مليون   697,29

سنة  درهم  مليون   557,01 إىل 

بـ  يقدر  بانخفاض  أي   ،2012

140,28 مليون درهم أو ما يناهز 

.20%

يف  االنخراط  حسابات 

الهيئات الدولية  
بلغ مجموع املبالغ املدفوعة برسم 

الدولية  الهيئات  يف  املغرب  مشاركة 

سنة  درهم  مليون   168,69 قدره  ما 

درهم  مليون   233,80 مقابل   2012

درهم  مليون  و44,36   2011 سنة 

لالعتامدات  بالنسبة  أما   .2010 سنة 

لسنة  املالية  قانون  إطار  يف  املربمجة 

لسنة  املالية  قانون  ومرشوع   2013

2014، فتصل، عىل التوايل، إىل 418,90 

مليون درهم و450,50 مليون درهم.

حسابات العمليات النقدية
الحساب املسمى »فروق  الحسابات، من خالل  سجلت هذه 

الرصف يف عمليات بيع ورشاء العمالت األجنبية«، برسم سنة 

التوايل، إىل 1.014 مليون  2012، موارد وتحمالت تصل، عىل 

درهم و 6,96 مليون درهم. 
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حسابات النفقات من املخصصات 
مليون  بـ 19.431  تقدر  موارد  تعبئة  الحسابات  عرفت هذه 

درهم برسم سنة 2012، مكونة حرصيا من مخصصات امليزانية 

 10.267 بلغت  فقد  املذكورة،  الحسابات  نفقات  أما  العامة. 

سنة  درهم  مليون   11.273 مقابل   2012 سنة  درهم  مليون 

2011، أي بانخفاض قدره 1.006 مليون درهم أو 8,92%.

ألمور خصوصية  املرصدة  للحسابات  األساسية  املنجزات  تبني 

التنمية  لضامن  الدولة  طرف  من  املبذولة  الجهود  أهمية 

العمومي  االستثامر  وإلنعاش  للبلد،  واالجتامعية  االقتصادية 

وكذا تحقيق التأهيل الرتايب املستدام. 

كام تجدر اإلشارة إىل أن النفقات املنجزة يف إطار الحسابات 

املرصدة ألمور خصوصية برسم سنة 2012، قد بلغت 41.683 

مليون  و47.269  درهم  مليون   42.063 مقابل  درهم  مليون 

درهم، عىل التوايل، برسم سنتي 2011 و2010، أي بانخفاض 

متوسط سنوي يقدر بـ 6%.

سنة  برسم  القطاعات  حسب  النفقات  تلك  مجموع  ويتوزع 

2012، كام ييل : 

• التنمية املحلية : 20.850 مليون درهم أي 50%

أي  درهم  مليون   7.568  : واالجتامعية  البرشية  التنمية   •

18%

• تعزيز البنيات التحتية : 4.531 مليون درهم أي 11%

• التنمية الفالحية والصيد البحري : 4.439 مليون درهم أي 

11%

• اإلنعاش االقتصادي واملايل : 613 مليون درهم أي 1%

• مجاالت أخرى : 3.682 مليون درهم أي 9%

املصدر: مديرية امليزانية
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التقرير ال�سنوي للدين ل�سنة 2012

لثاين مرة، يتم إدراج تقرير الدين، الذي تعده مديرية الخزينة واملالية الخارجية، ضمن التقارير 

املرافقة لقانون املالية لسنة 2014. و يسعى هذا التقرير إىل تسليط الضوء عىل تطور الدين وكذلك 

مؤرشات التكلفة و املخاطر املرصودة يف هذا املجال لسنة 2012 استنادا عىل السياقني الوطني والدويل. 

كام يتضمن التقرير، تقييام للعمليات املنجزة يف مجايل التدبري النشيط للدين و ملالية الخزينة.

عىل غرار السنة املاضية، تم متويل الخزينة خالل سنة 2012 يف 

ظروف صعبة سواء عىل املستوى الدويل أو املستوى الوطني.

العاملي  االقتصادي  النمو  تباطؤ  أثر  الدويل،  الصعيد  فعىل 

واستمرار أزمة الديون السيادية مبنطقة  األورو وكذا السياق 

الجيواسرتاتيجي اإلقليمي املتذبذب بشكل سلبي عىل األسواق 

متويل  رشوط  تشديد  يف  العوامل  هذه  ساهمت  كام  املالية 

البلدان املجاورة  ملنطقة األورو وكذا الدول الناشئة.

أما عىل الصعيد الوطني، فإن تفاقم عجزي امليزانية والحساب 

الجاري مليزان األداءات و تأخر املصادقة عىل قانون املالية إىل 

أواخر شهر ماي، ساهام يف خلق وضعية من االنتظار والحذر 

اليشء  الداخيل،  السوق  يف  واملتدخلني  املستثمرين  جل  لدى 

الخزينة يف حني  الطلب عىل سندات  انخفاض  أدى إىل  الذي 

عىل  سلبا  انعكس  مام  للدولة  التمويلية  الحاجيات  تزايدت 

معدالت الفائدة املطلوبة.

مديرية  طرف  من  املتبعة  التمويل  اسرتاتيجية 

الخزينة واملالية الخارجية
يف إطار الهدف األسايس لتدبري الدين و الذي يتجىل يف ضامن 

احتياجاتها  تغطية  أجل  من  للخزينة  ودائم  مستقر  متويل 

التمويلية وأمام القيود التي فرضتها السياقات الوطنية والدولية، 

ارتكزت اسرتاتيجية التمويل املتبعة من طرف مديرية الخزينة 

واملالية الخارجية يف سنة 2012 عىل اليقظة والتتبع املستمر 

لألسواق املالية معتمدة عىل ثالث دعامات رئيسية :

• التحكيم بني مصادر التمويل الداخلية والخارجية مع ترجيح 

اللجوء إىل السوق املايل الدويل بغية التخفيف من حدة الضغط 

عىل املوارد املالية الوطنية وتجنب مزاحمة القطاع الخاص وكذا 

من أجل الرفع النسبي من احتياطات العملة الصعبة ؛

• اللجوء إىل تدبري دقيق ملالية الخزينة ؛

• مواصلة التدبري النشيط للدين الخارجي بغية التخفيف من 

تقريب  الخزينة عرب  املرتبطة مبحفظة دين  املالية  املخاطر 

بنية محفظة هذا الدين من املحفظة املعيارية.

لإلجراءات  اللجوء  إىل   2012 سنة  التحكيم  هذا  أدى  وقد 

الرئيسية التالية :

السوق  معطيات  مع  للخزينة  التمويلية  السياسة  مالءمة   •

القصرية  اآلجال  عىل  اإلصدارات  تركيز  خالل  من  الداخيل 

واملتوسطة بغية االستجابة لعروض املستثمرين والتي همت 

باألساس هاته اآلجال ؛

دجنرب   5 يف  الدويل  املايل  بالسوق  لسندات  ناجح   إصدار   •

2012 بقيمة  1,5 مليار دوالر عىل شطرين. الشطر األول 

سنوات   10 ألجل  متتد  سداد  فرتة  عىل  دوالر  مليار  بقيمة 

الثاين  والشطر   . أساس  نقطة   275 يعادل  فائدة  وهامش 

بقيمة 500 مليون دوالر عىل مدى 30 سنة وهامش فائدة 

يعادل 290 نقطة أساس ؛

• اللجوء إىل إصدار سندات الخزينة ذات أمد جد قصري مببلغ 

إجاميل يقدر ب 25 مليار درهم أي حوايل %21 من الحجم 

اإلجاميل لإلصدارات ؛

• القيام بعمليات قروض بالسوق القامئة بني البنوك من أجل سد 

خصاص آين للخزينة مببلغ إجاميل ناهز 50,9 مليار درهم ؛

األورو همت  إىل  الدوالر  للعمالت من  تبادل  إنجاز عملية   •

املايل  السوق  يف  إصدارها  تم  التي  للسندات  األول  الشطر 

الدويل يف 5 دجنرب 2012 بقيمة مليار دوالر وفرتة سداد 10 

سنوات ؛

عمومية  استثامرات  إىل  الديون  تحويل  عمليات  مواصلة   • 

خصوصاً مع دولتي إيطاليا و إسبانيا حيث تم تحويل مبلغ 
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إىل  الديون  من  درهم  مليون   75,3

استثامرات عمومية.

تطور التمويل الداخيل 

والخارجي

فقد  الداخيل،  التمويل  يخص  فيام 

تعبئة  الخزينة من  استطاعت مديرية 

املوارد املالية الكافية لتغطية االحتياجات 

مليار   120,3 أي  للدولة،  التمويلية 

درهم، مع احتواء ارتفاع أسعار الفائدة 

يف مستويات معتدلة،   53 نقطة أساس 

املستويات  مع  مقارنة  املتوسط،  يف 

املطلوبة من طرف السوق، وذلك عىل 

الخزينة  احتياجات  ارتفاع  من  الرغم 

نظرا لتفاقم عجز امليزانية املسجل سنة 

2012 مقارنة مبستواه سنة2011 )7.3% 

 )2011 سنة   6.2% مقابل   2012 سنة 

وانخفاض حجم عروض املستثمرين يف 

سوق املزادات ب %55 إذ بلغ 248,8  

مقابل 557,4  درهم سنة 2012  مليار 

مليار درهم سنة 2011.

فقد  الخارجية،  باملوارد  يتعلق  وفيام 

 2012 سنة  درهم  مليار   23,1 بلغت 

مسجلة بدلك ارتفاعا قدره %66 عن 

استثنينا  وإذا   .2011 سنة  مستوى 

اإلصدار يف السوق املايل الدويل لسنة 

القروض  عىل  السحوبات  فان   ،2012

الخارجية للخزينة انخفضت ب 26% 

سنة 2012 مقارنة بسنة 2011.

تطور دين الخزينة

حجم الدين
بلغ حجم دين الخزينة )الدين الداخيل 

والخارجي( 493,7 مليار درهم يف متم 

سنة 2012، مقابل 430,9 مليار درهم 

يف متم سنة 2011، بزيادة قدرها 62,8 
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مليار درهم أو %15. ويعزى هذا التطور إىل الزيادة يف حجم 

درهم  مليار   17,3 و   45,5 بحوايل  والخارجي  الداخيل  الدين 

عىل التوايل.

أما نسبة دين الخزينة إىل الناتج الداخيل الخام، فقد عرفت 

ارتفاعا للسنة الثالثة عىل التوايل بعد التحسن املسجل من سنة 

2000 اىل سنة 2009. بالفعل، خالل هذه الفرتة سجلت النسبة 

أي   ،2009 سنة   47,1% إىل   2000 سنة   68,1% من  تراجعا 

بانخفاض سنوي يقدر ب 2,3 نقطة من الناتج الداخيل الخام 

يف املتوسط، و يعزى ذلك إىل املحافظة عىل عجز امليزانية يف 

املتوسط  يف  الخام  الداخيل  الناتج  من   3% من  أقل  مستوى 

خالل هذه الفرتة و إىل النمو االقتصادي املحقق و كذا التدابري 

املتخذة من أجل التقليص من حجم الدين الخارجي عرب إتباع 

سياسة التدبري النشيط.

الناتج  إىل  الخزينة  دين  نسبة  بلغت   ،2012 سنة  متم  مع 

 4,2 يقدر ب  بارتفاع سنوي متوسط  الخام 59,6%،  الداخيل 

نقاط مقارنة مع 2009. ويعود هذا االرتفاع باألساس إىل عجز 

امليزانية املسجل خالل السنوات األخرية.

وتبني بنية دين الخزينة حسب مصدر التمويل أن حصة الدين 

مع  مقارنة  باستقرار  أي   2012 سنة   24% بلغت  الخارجي 

املستوى املسجل سنة 2011 )%23( حيث تتوافق هذه البنية 

مع املحفظة املرجعية )%75 دين داخيل/ %25 دين خارجي(.

مثلت نسبة الدين الداخيل للخزينة إىل الناتج الداخيل الخام 

%45,5 سنة 2012 مقابل %41,3 سنة 2011 فيام بلغت نسبة 

الدين الخارجي للخزينة إىل الناتج الداخيل الخام %14,1 سنة 

2012 مقابل %12,4 سنة 2011. 

بنية الدين حسب األدوات
من   78% يشكل  املتداول  الدين  فإن  األدوات،  نوع  حسب 

مجموع حجم دين الخزينة منه %72 من السندات املصدرة 

يف سوق املزادات و %6 من االصدارات السندية بالسوق املايل 

الدويل.

محفظة  من  يشكل 22%  فهو  متداول،  الغري  للدين  بالنسبة 

دين الخزينة و يتكون أساسا من القروض الخارجية املتعاقد 

عليها مع الدائنني الثنائيني و املتعددي األطراف.

بنية الدين حسب آجال االستحقاق املتبقية
تربز بنية دين الخزينة حسب آجال االستحقاق املتبقية أهمية 

سنة  متم  ميثل،  والذي  والطويل  املتوسط  األجل  ذي  الدين 

الدين مقابل 86%  يقارب %84 من مجموع هذا  2012، ما 

يف السنة املاضية. 

بنية الدين حسب سعر الفائدة
من   92,5% نسبة  ثابت،  فائدة  سعر  ذو  الدين  حجم  مثل 

إجاميل دين الخزينة متم سنة 2012، أي نفس النسبة املسجلة 

السنة املاضية.

أسعار  مجال  حسب  للخزينة  الداخيل  الدين  توزيع  ويبني 

الفائدة أن %94 من الدين سعر فائدته يرتاوح بني %3 و6% 

مقابل %90 سنة 2011. وقد ارتفعت هذه الحصة بنسبة 4% 

مقارنة مع سنة 2011 يف حني انخفضت حصة الدين ذي سعر 

فائدة أكرب من %6 لتنتقل من %9 سنة 2011 إىل %5 سنة 

ذات  القدمية  الديون  تجديد  إىل  أساسا  ذلك  ويعزى   .2012

أسعار  ذات  سندات  إصدار  عن طريق  مرتفعة  فائدة  أسعار 

فائدة أقل ارتفاعا.

ويف ما يتعلق بالدين الخارجي للخزينة،  فإن بنيته حسب نوع 

سعر الفائدة تتمثل كالتايل :

• %68,2 من الديون بأسعار فائدة ثابتة منها %14,6 بأسعار 

فائدة أقل من %3 و %52,4 بني %3 و %5 ؛

منها %28,3 عىل  عامئة  فائدة  بأسعار  الديون  من   31,8% •

ليبور عىل  أساس  أشهر و %2,7 عىل  لستة  أوريبور  أساس 

الدوالر لستة أشهر.
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بنية الدين حسب العمالت 
إذ  الدين  مهيمنا عىل محفظة  بالدرهم  املقوم  الدين  ويبقى 

بلغت حصته ما يقرب من %76، ويرجع ذلك أساسا إىل أهمية 

الدين الصادر يف السوق املحلية.

بسنة  مقارنة   2012 خالل  مستقرة  شبه  األورو  حصة  ظلت 

2011 )%18(، وذلك بفضل سياسة التمويل الخارجي ملديرية 

للقروض  أساس  كعملة  األورو  اختيار  ترجح  التي  الخزينة، 

الجديدة وخاصة قروض البنك الدويل لإلنشاء والتعمري والبنك 

التدبري النشيط للدين الخارجي  اإلفريقي للتنمية، إىل جانب 

الذي استمر لعقدين من الزمن تقريبا، وال سيام عرب اللجوء إىل 

عمليات تحويل العمالت إىل األورو لبعض قروض البنك الدويل 

الدويل  املايل  السوق  يف  السندي  لإلصدار  و  والتعمري  لإلنشاء 

املنجز يف 2012 مببلغ قدره مليار دوالر أمرييك.

بنية دين الخزينة حسب العمالت

خدمة دين الخزينة
والفوائد  الدين  أصل  من  الخزينة  دين  تحمالت  بلغت 

والعموالت 106 مليار درهم سنة 2012، بارتفاع قدره 10% 

مقارنة مع سنة 2011 )96 مليار درهم(.

تحمالت الدين من فوائد وعموالت

بلغت  فوائد و عموالت دين الخزينة 19,9 مليار درهم سنة 

2012، بارتفاع قدره 1,8 مليار درهم  مقارنة مع  سنة 2011 

)18,1 مليار درهم(. و قد مثلت هذه الفوائد و العموالت نسبة 

إىل الناتج الداخيل الخام %2,4 مقابل %2,3  سنة 2011.

تحمالت أصل  الدين

سنة  درهم  مليار   85,7 الخزينة  دين  أصل  تحمالت  بلغت 

2012 مقابل 77,8 مليار درهم سنة 2011، بارتفاع  قدره 7,9 

مليار درهم أو 10%.

مؤرشات التكلفة 
التكلفة املتوسطة لدين الخزينة

سنة  متم  يف   4,5% الخزينة  لدين  املتوسطة  التكلفة  بلغت 

2012 مسجلة بذلك استقرارا مقارنة مع السنة املاضية.

التكلفة املتوسطة للدين الداخيل، فقد انخفضت  فيام يخص 

ب 5 نقاط لتنتقل من %4,84 خالل سنة 2011 إىل 4,79% 

سنة 2012 نتيجة تجديد الدين الطويل األجل ذو سعر فائدة 

مرتفع بإصدارات جديدة ذات أسعار فائدة أقل ارتفاعا.

أما فيام يخص الدين الخارجي فقد بلغ متوسط   تكلفته  3,34% 

ويعزى  أساس.  نقط  بارتفاع 5  أي  مقابل %3,29 سنة 2011، 

ارتفاع تكلفة الدين باألساس إىل ارتفاع مستويات أسعار الفائدة 

املتغرية بعملة األورو يف سنة 2012 بحوايل 10 نقاط أساس يف 

املتوسط مقارنة  مع مستوياتها سنة 2011.

حصة تحمالت الفائدة لدين الخزينة بالنسبة للموارد العادية 

لدين  الفائدة  تحمالت  حصة  وصلت   ،2012 سنة  متم  يف 

الخزينة بالنسبة للموارد العادية، دون احتساب القيمة املضافة 

للجامعات املحلية ومداخيل الصناديق الخصوصية للخزينة، إىل 

%10,2 مقابل %9,6 سنة 2011 مسجلة بذلك ارتفاعا  قدره 0,6 

نقطة مئوية.

مليون درهم
20112012

حصةحجمحصةحجم

%92576 374%67376 328الدرهم املغريب

%46118 91%16818 78األورو

%4873 15%3443 12الدوالر األمرييك

%6271 3%5481 3الدينار الكويتي

%7371 3%6611 3الني الياباين

%4391 4%5291 4أخرى

%677100 493%923100 430املجموع
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التحمالت اإلجاملية للدين الخارجي للخزينة بالنسبة للمداخيل 

الجارية مليزان األداءات

بالنسبة إىل املداخيل الجارية مليزان األداءات، بلغت التحمالت 

اإلجاملية للدين الخارجي للخزينة %3,0 يف متم سنة 2012 مقابل 

%2,7  سنة  2011 مسجلة بذلك ارتفاعا  قدره 0,3 نقطة.

مؤرشات املخاطر

حصة الدين قصري األجل

بلغت حصة الدين قصري األجل %16 يف متم سنة 2012 مقابل 

%14 سنة 2011 مسجلة ارتفاعا يقدر بحوايل 2 نقاط. 

القصري  الدين  حصة  ارتفاع  إىل  أساسا  االرتفاع  هذا  يعزى  و 

األجل يف محفظة الدين الداخيل حيث انتقلت من%16 السنة 

تكثيف  نتيجة  ذلك  و   2012 سنة  خالل   18% إىل  املاضية 

اإلصدارات  ذات أمد سنتان أو أقل خالل السنتني الفارطتني.

متوسط املدة املتبقية للسداد

بلغ متوسط املدة املتبقية لسداد دين الخزينة 5 سنوات و 7 

أشهر، مسجال ارتفاعا بشهر واحد مقارنة مع سنة 2011.

حسب نوعية الدين، بلغ متوسط  املدة املتبقية لسداد الدين 

الداخيل 4 سنوات و 8 أشهر مسجلة بذلك انخفاضا قدره 3 أشهر 

إىل  أساسا  االنخفاض  يعزى هذا  و  الفارطة.  السنة  مقارنة مع 

أهمية اكتتابات الخزينة للسندات ذات األمد سنتني أو أقل.

أما بالنسبة للدين الخارجي للخزينة، ونظرا لطبيعة القروض 

املربمة مع الدائنني الثنائيي  واملتعددي األطراف و التي تتميز 

بتوزيع  سداد أصل الدين عىل فرتة السداد ، فقد بلغ متوسط 

املدة املتبقية للسداد،  مثم سنة 2012،  8 سنوات و 5 أشهر.

التدبري النشيط  للدين الخارجي للخزينة
نهج املغرب منذ سنة 1996 سياسة التدبري النشيط للمديونية 

الوطني  االقتصاد  عىل  عبئها  من  التخفيف  قصد  الخارجية 

أسعار  بتقلبات  املرتبطة   املالية  املخاطر  تأثريات  من  والحد 

الرصف ونسب الفائدة وكذا إعادة التمويل.

من  الخارجية  للمديونية  النشيط  التدبري  سياسة  مكنت  و 

الديون منذ 1996  يزيد عن 72 مليار درهم من  معالجة ما 

منها حوايل 8,5  مليار درهم يف سنة 2012. 

تحويل الدين إىل استثامرات عمومية

اتفاقيتي  خالل  من  املمولة  املشاريع  إنجاز  مواصلة  إطار  يف 

من  كل  مع  املوقعتني  عمومية  استثامرات  إىل  الدين  تحويل 

 75,3 يعادل  ما  تحويل   2012 سنة  عرفت  وإيطاليا،  إسبانيا 

مليون درهم موزعة كام ييل :

• 73,2 مليون درهم يف إطار برنامج تحويل الدين املوقع مع 

إسبانيا يف 9 دجنرب2003 بغالف مايل قدره 50 مليون أورو 

واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  مشاريع  خالل  من  وذلك 

الصالح للرشب املرتبطة بالتطهري السائل ملدينتي شفشاون 

الشبكة  لتعزيز  كهربائية  تجهيزات  واقتناء  والسعيدية 

الوطنية للكهرباء.

• 2,1 مليون درهم يف إطار اتفاقية تحويل الدين املوقعة مع 

إيطاليا يف 13 مايو 2009 بغالف مايل قدره 20 مليون أورو. 

وقد تم رصف هذا املبلغ يف إطار مشاريع املبادرة الوطنية 

الجمعيات  قدرات  تنمية  برنامج  وكذا  البرشية  للتنمية 

التنمية  وكالة  طريق  عن  إنجازه  يتم  الذي  املغربية 

االجتامعية.

وتهيئة  إنجاز  مرشوع  بإمتام  كذلك   2012 سنة  متيزت  وقد 

الطرقي  التمويل  صندوق  طريق  عن  املنجزة  قروية  طرق   8

مبنطقة  أزيالل و املمولة يف إطار االتفاقية املربمة مع إيطاليا 

االنتهاء من األشغال يف هذا املرشوع،  يف 13 مايو 2009. تم 

كلم، يف شهر فرباير 2012. وقد  الذي ميتد عىل مسافة 106 

ساهم هذا املرشوع الذي استفادت منه ساكنة تقدر بحوايل 

800 33 نسمة، يف تعزيز املجهودات املبذولة من طرف الدولة 

لفك العزلة عن الساكنة القروية لجهة تادلة - أزيالل.

عمليات مقايضة )Swap( أسعار الفائدة

يف إطار مواصلة سياسة تدبري املخاطر، لجأت مديرية الخزينة 

و املالية الخارجية، خالل سنة 2012، لعملية مقايضة للعملة 

السندات  من  األول  الشطر  هّمت  األورو(  إىل  الدوالر  )من 

5 دجنرب 2012  الدويل يف  املايل  السوق  إصدارها يف  تم  التي 

مببلغ مليار دوالر مع أجل سداد مدته عرش سنوات. من خالل 

هذه العملية التي أجريت مع البنك الدويل، تم تحديد سعر 

مقابل سعر  باألورو  الشطر 3,755%  هذا  الذي هم  الفائدة 

فائدة %4,25  املثبت سابقا بالدوالر.
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محافظة املغرب عىل التصنيف االئتامين من فئة »درجة االستثامر«

االئتامين،  التصنيف  العاملية، واصلت وكاالت  الظرفية االقتصادية  السيادية وتدهور  الديون  أزمة  باستمرار  اتسم  يف سياق 

بوترية أقل، سلسلة التخفيضات التي خصت التصنيفات االئتامنية ملجموعة من الدول املتقدمة و الناشئة. 

يف هذه الظروف الصعبة ، قامت وكالتي ستاندرد أند بورز وفيتش باإلبقاء عىل تصنيف املغرب  »-BBB« يف مستوى »درجة 

االستثامر« فيام يتعلق بالدين ذو األمد الطويل املصدر بالعملة الصعبة مع تغيري يف األفق املستقبيل من مستقر إىل سلبي 

من قبل ستاندار اند بورز و املحافظة عليه مستقرا من قبل  فيتش راتينغز وذلك يف إطار املشاورات السنوية املنعقدة يف 

شتنرب وأوائل أكتوبر 2012. تجدر اإلشارة إىل أنه خالل هذه املشاورات، عقد محليل هاتان الوكالتني اجتامعات مع بعض 

أعضاء الحكومة وممثيل القطاع الخاص واملسؤولني يف السفارات األجنبية يف املغرب.

تأكيد النقطة املمنوحة للمغرب من قبل ستاندرد اند بورز مع تغيري يف األفق املستقبيل من مستقر إىل سلبي

أكدت ستاندرد اند بورز يف أكتوبر 2012 النقطة »-BBB« املمنوحة للمغرب يف إطار تصنيف الديون ذات األمد الطويل 

املصدرة بالعملة الصعبة مع تغيري يف األفق املستقبيل من مستقر إىل سلبي. حسب ما أوردته هذه الوكالة، استفاد هذا 

التصنيف من التسيري املاكرو االقتصادي الحذر الذي نهجه املغرب اليشء الذي ساعد عىل تحقيق منو اقتصادي قوي مقارنة 

بنظرياته من الدول، و كذا املحافظة عىل نسبة منخفضة للتضخم و تحقيق مستوى معتدل للديون السيادية، لكنها يف نفس 

الوقت حذرت من أن هذا التصنيف قد يعرف تراجعا ما مل يتم التخفيض بصفة ملموسة و مستدامة من عجز امليزانية و 

عجز ميزان األداءات مستقبال.

تأكيد النقطة املمنوحة للمغرب من قبل فيتش رايتينغ يف أفق مستقبيل مستقر

حافظت وكالة فيترش يف نونرب 2012، عىل تصنيف املغرب من فئة »درجة اإلستثامر« مبنحه نقطة »-BBB« بالنسبة للدين 

ذو األمد الطويل و املصدر بالعملة الصعبة، لكن مع تغيري يف األفق املستقبيل من مستقر إىل سلبي. ردا عىل هذا  القرار 

الذي رفضته املديرية، التي قدمت معطيات جديدة من شأنها أن يكون لها أثر إيجايب عىل مستقبل التوازنات الداخلية 

والخارجية وخصوصا بعد زيارة جاللة امللك إىل دول الخليج، الرشكاء االسرتاتيجيون للمغرب، والتي من شأنها أن تساهم يف  

ترسيع وثرية الحصول عىل املنح املمنوحة للمغرب لتمويل بعض  املشاريع االجتامعية واالقتصادية. إىل جانب ذلك قدمت 

للوكالة مرشوع قانون املالية لسنة 2013، الذي يعطي تفاصيل أكرث دقة عن اإلجراءات التي ستتخذها الحكومة بغية تقليص 

العجز بنوعيه.

عىل إثر ذلك، تم قبول املعطيات التي قدمت للوكالة وعقد اجتامع ثاين للجنة التصنيف. يف أعقاب هذا االجتامع، غريت 

فيتش قرارها  وصنفت املغرب يف أفق مستقبيل مستقر.

حسب هذه الوكالة، إن تأكيد تصنيف املغرب يربر »باألداء القوي لالقتصاد الكيل كام يتضح من منو الناتج الداخيل الخام 

ومستويات الديون التي تتامىش مع البلدان املصنفة يف نفس الفئة«. كام أشارت إىل أن »عدم القدرة عىل تقليص العجزين 

املذكورين، واستمرار تدهور الوضع الخارجي وضعف األداء االقتصادي بالنسبة للصدمات الخارجية، كلها عوامل سلبية من 

شأنها التأثري عىل هذا التصنيف«.
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الخارجية  الديون  نسبة  رفع  من  العملية  هذه  مكنت  أيضا، 

من  االقرتاب  وبالتايل   76,6% إىل   68% من  باألورو  للخزينة 

يخص  فيام  تركيبتها  حيث  من  املرجعية  املحفظة  أهداف 

العمالت.

تطور الدين الخارجي العمومي
يتشكل الدين الخارجي العمومي من الدين الخارجي للخزينة 

و الدين الخارجي للمؤسسات و الرشكات العمومية.  بلغ حجم 

الدين الخارجي العمومي يف نهاية 2012 حوايل 212,7 مليار 

درهم بزيادة قدرها 23,6 مليار درهم أو %12,5 عن املستوى 

املسجل مبتم سنة 2011. وتعزى هذه الزيادة إىل )أ( الرصيد 

بلغ  والذي  الخارجي  لالقرتاض  الصافية  للتدفقات  االيجايب 

23,8 مليار درهم خالل 2012 و )ب( ارتفاع أسعار السندات 

الدويل سنة 2007 و 2010  املايل  السوق  باليورو يف  املصدرة 

وكذلك إىل )ت( تأثري سعر الرصف نتيجة ارتفاع قيمة العمالت 

األجنبية الرئيسية مقابل الدرهم خاصة الني الياباين )12%+( 

والدوالر األمرييك و العمالت املرتبطة به )1,7%+(.

الداخيل  الناتج  العمومي إىل  الخارجي  الدين  بخصوص نسبة 

الخام، فإنها سجلت زيادة 2,1 نقطة مئوية من الناتج الداخيل 

 )23,6%(  2011 سنة  املسجل  املستوى  مع  مقارنة  الخام 

لتسجل %25,7. إذا قيم بالدوالر األمرييك واألورو، فإن حجم 

نهاية 2012، مببلغ 25,2  يقدر، يف  العمومي  الخارجي  الدين 

مليار دوالر و 19,1 مليار أورو عىل التوايل.

بنية الدين حسب الدائنني

بني مجموعة  األوىل  املرتبة  للتنمية  الدولية  املؤسسات  تحتل 

ما  أي  درهم  مليار   104,7 بلغ  دين  بحجم  للمغرب  الدائنني 

الرتتيب  هذا  العمومي.  الخارجي  الدين  من   49,2% يعادل 

يؤكد املجهودات املبذولة من طرف املغرب لتعبئة التمويالت 

اإلصالحات  برامج  إلنجاز  املؤسسات  هذه  من  الخارجية 

الهيكلية والقطاعية.

الدائنني  يتصدر  للتنمية  اإلفريقي  البنك  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

املتعددي األطراف، للسنة الرابعة عىل التوايل،  بنسبة 29,1% 

لإلنشاء  الدويل  البنك  أمام  األطراف،  املتعددة  الديون  من 

لالستثامر  األورويب  والبنك  الديون  من   23,8% ب  والتعمري 

بنسبة  20,5%.

وفيام يتعلق بالديون الثنائية، فقد بلغ حجمها 74,8 مليار درهم 

سنة 2012 أو %35,2 من مجموع الدين الخارجي العمومي. 

تليها  الديون،  األويل ب %38,4 من هذه  املرتبة  فرنسا  تحتل 

اليابان بنسبة %15,1 ودولة األرايض املنخفضة ب 8,4.%

ومن جانبه، بلغ حجم الدين اتجاه األبناك التجارية و السوق 

املايل الدويل مبلغ 33,2 مليار درهم، أي %15,6 من مجموع 

الدين الخارجي العمومي.

بنية الدين حسب املدينني

حسب املقرتضني، تبقى الخزينة أول مقرتض بحجم دين بلغ 

 54,9% يعادل  ما  وهو   2012 سنة  متم  درهم  مليار   116,9

من مجموع الدين الخارجي العمومي. وقد اتسم تطور دين 

الخزينة يف نهاية عام 2012 مبواصلة التوجه التصاعدي الذي 

أن  غري   .10,3% بلغ  متوسط  سنوي  مبعدل   2007 عام  بدأ 

التحكيم املتبعة  اللجوء إىل املوارد الخارجية، يف إطار سياسة 

بني املوارد الداخلية والخارجية، يتم بشكل متحكم فيه ويخضع 

إىل معايري انتقائية تعطي األولوية إىل القروض ذات الرشوط 

امليرسة )سعرالفائدة، أجل االستحقاق، فرتات السامح،...( كتلك 

التي يتم منحها من طرف الدائنني متعددي األطراف.

من جانبها، بلغت ديون املؤسسات والرشكات العمومية 95,8 

مليار درهم وهو ما يعادل  %45,1 من حجم الدين الخارجي 

الوطني  املكتب  باألساس  تخص  الديون  هذه  العمومي. 

الطرق  درهم(،  مليار   36( للرشب  الصالح  واملاء  للكهرباء 

الطرق  مليار درهم(، صندوق متويل   22,3( باملغرب  السيارة 

للفوسفاط  الرشيف  املكتب  مجموعة  و  درهم(،  مليار   6,2(

)6,1 مليار درهم(. و قد شهدت ديون املؤسسات والرشكات 

العمومية أيضا اتجاها تصاعديا منذ سنة 2005 و ذلك بزيادة 

سنوية متوسطة بنسبة %9,9. و يعود ذلك إىل اللجوء املتزايد 

حاجيات  لتغطية  الخارجية  التمويالت  إىل  املؤسسات  لهذه 

برامجها االستثامرية الطموحة.

السحوبات عىل القروض الخارجية

فيام يتعلق باملوارد الخارجية التي متت تعبئتها خالل سنة 2012 

مقابل   مليار درهم،  بلغت 37,5  فقد  العام   القطاع  قبل  من 

25,5 مليار درهم سنة 2011 أي بزيادة قدرها %47. وإذا مل 

يؤخذ يف الحسبان اإلصدار السندي يف السوق املايل الدويل لسنة  
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2012 )1,5 مليار دوالر( ، فتكون هذه املوارد بلغت 24,7 مليار 

درهم أي  بزيادة %3 مقارنة مع السنة الفارطة. 

خدمة الدين الخارجي العمومي

الدين  أصل  من  العمومي  الخارجي  الدين  تحمالت  سجلت 

وفوائد و عموالت سنة 2012 ارتفاعا بـ 2,4 مليار درهم  لتبلغ 

19,9 مليار درهم مقابل 17,5 مليار درهم سنة 2011.

و قد مثلت خدمة الدين الخارجي العمومي سنة 2012 نسبة 

مقابل 4,8%  املدفوعات  مليزان  الجارية  املداخيل  من   5,3%

سنة 2011 و %18,9 سنة 2000.

التدبري النشيط ملالية الخزينة 
يهدف تدبري مالية الخزينة إىل ضامن تدبري أمثل للامل العام 

والتأكد من أن الدولة تتوفر، يف كل وقت وتحت أي ظرف، عىل 

موارد مالية كافية ألداء التزاماتها املالية وتجنب وجود رصيد 

للخزينة  الجاري  الحساب  اليوم عىل مستوى  نهاية  مدين يف 

املفتوح لدى بنك املغرب.

الخزينة  مديرية  فإن  العام،  للامل  جيد  تدبري  ضامن  ألجل 

واملالية الخارجية :

• تقوم يوميا، بناءا عىل توقعات مالية الخزينة لألمس، بعمليات 

يف  للخزينة  الجاري  الحساب  من  املؤقت  الفائض  توظيف 

السوق النقدية وبعمليات اقرتاض السيولة يف السوق القامئة 

ما بني البنوك عىل مدى جد قصري؛

• تتبع رصيد الحساب الجاري للخزينة طوال النهار من أجل 

أو  أو االقرتاض يف حالة تحسن  التوظيف  القيام  بعمليات 

تدهور غري متوقع لرصيد هذا الحساب.

العمليات املنجزة خالل 2012

ملالية  نشيط  تدبري  الخزينة سنة 2012 ب314 عملية  قامت 

الخزينة و 29 عملية اقرتاض يف السوق القامئة ما بني البنوك. 

و باملقارنة مع سنة 2011، فإن اللجوء إىل أدوات الخزينة يبني 

البنوك مام  بني  ما  القامئة  السوق  لالقرتاض يف  أكربا  استعامال 

يشهد بتدبري أكرث دقة ملالية الخزينة وتدبري أمثل للدين. 

عمليات توظيف فائض الحساب الجاري للخزينة

السوق  يف  الخزينة  طرف  من  املوظف  اإلجاميل  الحجم  بلغ 

النقدية خالل سنة 2012 حوايل 411,6 مليار درهم وهو نفس 

الحجم املسجل تقريبا سنة 2011 )429,3 مليار درهم(. 

أما بخصوص نوع العمليات، فقد سجل حجم عمليات التوظيف 

عرب استحفاظ سندات الخزينة استقرارا مقارنة مع السنة املاضية 

حيث بلغ حوايل 315,8 مليار درهم يف متم سنة 2012. وقد 

بلغ الحجم اليومي املتوسط لهذه العمليات 3,1 مليار درهم 

مقابل 2,5 مليار درهم خالل السنة املاضية.

من جهة أخرى، بلغ الحجم املوظف يف السوق القامئة ما بني 

درهم،  مليار   114,1 مقابل  درهم  مليار   95,8 حوايل  البنوك 

يف حني بلغ الحجم الجاري املوظف يوميا 1,3 مليار درهم يف 

املتوسط، مقابل 1,2 مليار درهم سنة 2011.

و تجدر اإلشارة إىل أن عمليات التوظيف يف السوق القامئة ما 

بني البنوك املنجزة هذه السنة، مل متثل سوى %12 من إجاميل 

الحجم املتداول يف هذه السوق و هو نفس املستوى املسجل 

تفضل  الخزينة  مديرية  أن  إىل  ذلك  يرجع  و  املاضية.  السنة 

اللجوء إىل عمليات استحفاظ السندات التي تحد بشكل كبري 

من مخطر الطرف املقابل )risque de contrepartie( مقارنة 

بعمليات التوظيف يف السوق القامئة ما بني البنوك.

عمليات اقرتاض السيولة يف السوق النقدية

يف متم سنة 2012، قامت الخزينة بإنجاز 29 عملية اقرتاض يف 

السوق القامئة ما بني البنوك حيث  بلغ الحجم اإلجاميل املقرتض 

50,9 مليار درهم بسعر فائدة متوسط وصل إىل %3,31 وحجم 

هذه  استخدام  إىل  اللجوء  إن  درهم.  مليار   1,8 بلغ  متوسط 

القروض يستند أساسا عىل الحاجة من التمويالت املحددة منذ 

بداية اليوم ويهدف إىل اللجوء األمثل للديون يف سوق املزادات  

لسندات الخزينة.

الفوائد املحصل عليها من عمليات التدبري النشيط 

ملالية الخزينة

خالل سنة 2012، مكن التدبري النشيط ملالية الخزينة )توظيف 

فائض الحساب الجاري للخزينة و مداخيل الحساب الجاري( 

بحوايل  تقدر  عائدات  تحصيل  عرب  الدين  خدمة  تقليص  من 

113,4 مليون درهم )صافية من الرضائب(. 

املصدر: مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية
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التقرير حول املوارد الب�سرية بر�سم �سنة 2014

يتناول التقرير حول املوارد البرشية يف نسخته الثانية واملصاحبة ملرشوع قانون املالية لسنة 2014 

تحليال حول مجهودات الحكومة خالل الخمس سنوات األخرية )2007-2013( والرامية إىل تأهيل 

اإلدارة و جعلها أكرث نجاعة و فعالية و ذلك من خالل دراسة موضوعية لتطور أعداد موظفي اإلدارة 

العمومية و كذا حجم  كثلة األجور املرتبط بهذه األعداد.

أعداد موظفي الدولة 

التطور السنوي ألعداد املوظفني املدنيني

أعداد  عرفت   ،2013 2007 و  بني  ما  املمتدة  الفرتة  برسم 

موظفي الدولة املدنيني زيادات سنوية تدريجية تراوحت ما 

بني %0,91 و %3,29، مسجلة بذلك منوا سنويا متوسطا بلغ 

%1,61 وزيادة اجاملية بلغت %10,03. و يرجع هذا التطور 

السنوي أساسا إىل الفرق بني عمليات إحداث وحذف املناصب 

املالية.

إحداث املناصب املالية حسب القطاعات

الفرتة  خالل  املحدثة  املالية  املناصب  توزيع  خالل  من  يتبني 

من  املبذول  الكبري  املجهود  و2013   2007 بني  ما  املمتدة 

والحاجيات  القطاعية  االسرتاتيجيات  ملواكبة  الحكومة  طرف 

املستعجلة لبعض القطاعات فيام يخص املوارد البرشية وذلك 

الكربى  األوراش  وتحديات  االجتامعية  للمتطلبات  لالستجابة 

املفتوحة. 

يالحظ أن قطاعات الرتبية الوطنية والتعليم العايل والداخلية 

مجموع  من   80% من  أكرث  عىل  تستحوذ  والعدل  والصحة 

املناصب املالية املحدثة خالل هذه الفرتة.

وضعية أعداد موظفي الدولة املدنيني برسم سنة 2013 

توزيع أعداد املوظفني حسب القطاعات 

الدولة  ملوظفي  اإلجاميل  العدد  توزيع  خالل  من  يتبني 

بني  من  أن   ،2013 سنة  برسم  القطاعات  حسب  املدنيني 

قطاعات  سبع  يف  يتمركزون   91% مدنيا،  موظفا   577.691

أساسية :

%اعداد املوظفنيالقطاع

%49951 293الرتبية الوطنية 

%93819 109الداخلية

%9078 47الصحة

%1184 24التعليم العايل

%5644 20العدل والحريات

%0243 18االقتصاد واملالية

%2382 10إدارة السجون

%4039 53باقي القطاعات

%691100 577املجموع
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 التوزيع حسب سالمل األجور

تتوزع أعداد موظفي الدولة املدنيني لسنة 2013، حسب سالمل 

األجور، وفق الجدول التايل :

ميثل أعوان التنفيذ املرتبني يف سالمل األجور 5 و 6 نسبة %20 من 

مجموع أعداد موظفي الدولة املدنيني بينام يشكل املوظفون 

املرتبون يف سالمل  األجور من 7 اىل 9  نسبة %18 من مجموع 

يف  املرتبة  األطر  رشيحة  أما  املدنيني.  الدولة  موظفي  أعداد 

السالمل من 10 فام فوق، فتمثل نسبة %62 من مجموع أعداد 

موظفي الدولة املدنيني.

مقارنة مع سنة 2007، عرف معدل تأطري موظفي الدولة تحسنا 

نسبيا، حيث ارتفع من %48 إىل حوايل %62 سنة 2013.

ويعزى االرتفاع النسبي ملعدل التأطري بالوظيفة العمومية إىل 

حجم الرتقيات العادية واالستثنائية التي استفاد منها املوظفون 

خالل السنوات املاضية وكذا التوظيفات الخاصة باألطر العليا 

)السلم 11(. 

التوزيع حسب الجنس

يتضح من خالل تحليل بنيات أعداد النساء املوظفات املدنيات 

بالقطاعات الحكومية، متركز ملحوظ للنساء يف ست قطاعات 

وزارية بنسبة تصل إىل %91,4 من مجموع النساء املوظفات 

املدنيات، حيث يوظف قطاع الرتبية الوطنية لوحده %60 من 

مجموع النساء املوظفات، وتحتل وزارة الصحة املرتبة الثانية 

وذلك بنسبة تقارب %14، تليها وزارة الداخلية بأكرث من 5%. 

التوزيع حسب الفئات العمرية

• تبلغ نسبة موظفي الدولة البالغني أقل من 25 سنة  حوايل 

حوايل  سنة   35 من  أقل  البالغني  الدولة  موظفي  و   1,5%

%24 وهي نسبة ضئيلة و تضم حديثي الولوج إىل اإلدارات 

فرتة  بكون  الوضعية  هذه  تفسري  ميكن  حيث  العمومية، 

الدراسة أصبحت تستغرق وقتا طويال هذا فضال عن رضورة 

الحصول عىل مؤهالت جيدة للولوج إىل الوظيفة. %52 من 

املوظفني تفوق اعامرهم 45 سنة.

موظفي  سن  هرمية  تحليل  خالل  من  و  اإلطار،  هذا  يف  و 

الدولة، يتوقع أن يحال عىل التقاعد يف أفق 2018، كام هو 

مبني يف الجدول أسفله، ما يقرب من 103.844 موظفا )أي 

الدولة  ملوظفي  الحايل  العدد  مجموع  من   18% ميثل  ما 

املدنيني( : 

%اعداد املوظفنيسالمل األجور

%20520 5117 و 6

%81318 102من 7 إىل  9

%67362 10357 فام فوق

%691100 577املجموع

%اعداد املوظفنيفئات األعامر 

%7711,52 8أقل من 25 سنة

%42122,58 130من 25 إىل 35 سنة

%39424,13 139من 35 إىل 45 سنة

%90133,22 191من 45 إىل 55 سنة

%32318,06 104من 55 إىل 60 سنة

%8810,50 2ما فوق 60 سنة

%691100 577املجموع

السنة
عدد املحالني

 عىل التقاعد

العدد الرتاكمي

 للمحالني عىل التقاعد

201311 506-

201414 57626 082

201515 96242 044

201618 51760 561

201720 71881 279

201822 565103 844

-103844املجموع
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إن هذا العدد املهم يستدعي من الحكومة،  يف إطار إصالح 

الصندوق املغريب للتقاعد، إرساء سياسة تدبري معقلنة للموارد 

البرشية داخل اإلدارة تضمن مالءمة الكفاءات املتوفرة داخل 

اإلدارة مع حاجياتها من هذه املوارد.

التوزيع حسب الجهات

البرشية  بالوسائل  اإلدارية  للمصالح  الالممركز  التدبري  يرتبط 

ويتضح من  الجهات.  إشارة مختلف  املوضوعة رهن  واملادية 

الجهات  املدنيني حسب  الدولة  أعداد موظفي  توزيع   خالل 

تفاوتات واختالفات شاسعة :

توزيع أعداد املوظفني املدنيني حسب الجهات برسم سنة 
2013

العاملني  املدنيني  واألعوان  املوظفني  من   17,9% أن  يالحظ 

زمور،  سال،  الرباط،  بجهة  يتمركزون  العمومية  بالوظيفة 

حوايل  الجهة  هذه  مستوى  عىل  التأطري  معدل  ويبلغ  زعري، 

%54. ويعمل %9,8 من أعداد املوظفني املدنيني بجهة الدار 

تطرح هذه  و  األطر.  من  الكربى من ضمنهم 65%  البيضاء 

بهذه  العاملة  البرشية  املوارد  قدرة  مدى  إشكالية  النسبة 

الجهة عىل ضامن تدبري جيد للمصالح اإلدارية لفائدة ساكنة 

اقتصادية  تحوالت  تعرف  جهة  ويف  مضطرد  بنمو  تتميز 

واجتامعية كربى.

هناك جهات أخرى، مرشحة لتكون أقطابا اقتصادية واجتامعية 

مهمة ومدعوة لالستجابة ملتطلبات ساكنتها من خدمات املرافق 

العمومية ذات الجودة، لكنها تتوفر عىل 

نسب ضعيفة من املوظفني، ويتعلق األمر 

تشكل  التي  تطوان   - طنجة  بجهة  مثال 

نسبة املوظفني العاملني بها حوايل 7,2% 

املدنيني  للموظفني  اإلجاميل  العدد  من 

مبعدل تأطري 63,9%.  

نفقات موظفي الدولة )كتلة 

األجور( 
الفرتة  خالل  املوظفني  نفقات  تطور 

2013-2007

بقطاع  املوظفني  نفقات  حجم  سجل 

املمتدة  الفرتة  خالل  العمومية  الوظيفة 

بـ  يقدر  ارتفاعا   ،2013 و   2007 بني  ما 

مليار   66,7 من  انتقلت  حيث   ،46,9%

مليار   98 حوايل  إىل   2007 سنة  درهم 

درهم سنة 2013، أي بزيادة بلغ معدلها 

وترية  بذلك  مسجلة   ،6,7% السنوي 

مرتفعة مقارنة مع معدل تطور االقتصاد 

الوطني الذي مل يتعدى خالل نفس الفرتة 

معدله السنوي 4%.

النسبةاعدادالجهة

%35717,89 103الرباط، سال، زمور، زعري

%7889,83 56الدار البيضاء الكربى

%4409,77 56سوس، ماسة، درعة

%4268,38 48مراكش، تانسيفت، الحوز

%1747,82 45مكناس، تافياللت

%6327,21 41طنجة، تطوان

%5236,32 36الجهة الرشقة

%4975,11 29فاس، بوملان 

%1495,05 29دكالة، عبدة

%5814,77 27تازة، الحسيمة، تاونات 

%2904,72 27الشاوية، ورديغة 

%1754,70 27الغرب، رشاردة، بني احسن

%9493,80 21تادلة، ازيالل 

%1812,28 13كلميم، السامرة

%1041,75 10العيون، بوجدور، الساقية الحمراء

%4250,59 3واد الذهب، لكويرة

%691100 577املجموع
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املؤرشات املرتبطة بكتلة األجور

السنوات

الناتج 

الداخيل الخام

 )مباليني الدراهم(

كتلة األجور

)مباليني الدراهم( 

تطور 

كتلة األجور

كتلة األجور/الناتج 

الداخيل الخام

كتلة

األجور/امليزانية 

العامة

كتلة األجور/

ميزانية التسيري

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

2008688 84370 3145,39%10,21%33,76%56,57%

2009732 44974 0275,28%10,11%29,17%49,07%

2010764 03180 2688,43%10,51%35,06%58,63%

2011802 60788 97310,84%11,09%36,71%58,54%

2012828 16996 2838,22%11,63%33,23%51,26%

2013888 535*98 0001,78%11,03%32,95%49,18%

%53,87%33,48%10,76%6,7املعدل

 املقارنة عىل املستوى الدويل 

مقارنة مع بعض دول الجوار، ُيعترب مؤرش كتلة األجور بالنسبة 

للناتج الداخيل الخام يف تونس مشابها تقريبا للمغرب)11%( 

يتوفر عىل 44 موظفا عن كل 1000  البلد  العلم أن هذا  مع 

 17 فقط عىل  يتوفر  املغرب  أن  نسمة يف حني 

موظفا عن كل 1000 نسمة. أما الجزائر فتتوفر 

عىل 42 موظفا عن كل 1000 نسمة مبؤرش يصل 

إىل حوايل %15 )دون احتساب مداخيل النفط(.  

الناتج  إجاميل  من  املوظفني  نفقات  تقدر  كام 

الداخيل الخام يف اإلردن بـ %16,7، و تصل هذه 

النسبة إىل %12 يف بلد متقدم كفرنسا.

 2012 لسنتي  املوظفني  نفقات  تنفيذ 
و2013

التنفيذ برسم سنة 2012 

 2012 لسنة  املوظفني  نفقات  تنفيذ  عن  نتج 

مقارنة مع توقعات قانون املالية  لنفس السنة فرق ناهز 2,8 

التجاوزات  تجد هذه  و  ما ميثل حوايل 3%.  أي  مليار درهم 

بعض  مستوى  عىل  املسجلة  التأخريات  بعض  يف  تفسريها 

الرتقي يف  بتنفيذ قرارات  الوزارية واملرتبطة أساسا  القطاعات 

الدرجة و الرتبة وبعض الزيادات يف أجور املوظفني.

القطاعات  حسب   2012 لسنة  األجور  كتلة  توزيع 
الوزارية

تنفيذ نفقات املوظفني لسنة 2013

تشري املعطيات املتوفرة حتى متم سنة 2013، أن كتلة األجور 

بلغت ما يناهز 98,581 مليار درهم. 

)*( وزارة االقتصاد و املالية )مديرية الدراسات و التوقعات املالية(   



مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 22 - مارس �02014

تـقــاريـــر

قـانـون الـمـالـية 2014

توزيع كتلة األجور حسب الجهات

حسب  الدولة  ملوظفي  الجغرايف  التوزيع  خالل  من  يتبني 

يتمركزون  املدنيني  املوظفني  أعداد  من   32% أن  الجهات، 

إىل  باألساس  هذا  يرجع  و  البيضاء.  الدار   – القنيطرة  مبحور 

متركز مؤسسات الدولة بهذا املحور، مام يطرح معها إشكالية 

المركزية الخدمات العمومية.

و هكذا، كام يبني ذلك املبيان التايل، تستحوذ جهة الرباط، سال، 

زمور، زعري،  عىل أكرب حصة من كتلة األجور ب18,4% تليها 

جهة الدار البيضاء الكربى ب 11,3% : 

العوامل املؤثرة يف ارتفاع حجم كتلة األجور

مستويات األجور

الحد األدىن لألجور 

شهد الحد األدىن لألجور الصافية ما بني 2007  و2013 ارتفاعا 

ملحوظا، حيث انتقل مبلغه الشهري الصايف من 1586 درهم 

سنة 2007 إىل 2800 درهم شهريا سنة 2013، أي بزيادة بلغت 

املوظفني يف  أجور  التي عرفتها  للزيادات  نتيجة  %77، وذلك 

إطار الحوار االجتامعي وكذا حذف السالمل من 1 إىل 4 وإدماج 

هذه األخرية يف السلم 5.  

متوسط األجور 

تحسني  وكذا  املوظفني  ألجور  املتتالية  املراجعات  إثر  عىل 

نظام الرتقيات، بلغ املتوسط الشهري الصايف لألجور بالوظيفة 

العمومية برسم سنة 2013، 7250  درهم عوض5333  درهم 

سنة 2007، أي بارتفاع ناهزت نسبته 36%.

متوسط األجر الشهري الصايف والناتج الداخيل الخام للفرد

يبلغ حاليا 7250  الذي  الصايف،  الشهري  األجر   ميثل متوسط 

درهم، 3 أضعاف الناتج الداخيل اإلجاميل الفردي مقابل 1,2 يف 

الجزائر و1,9 يف تركيا و1 يف فرنسا. هذا االختالف يجد تفسريه 

عىل  بلد  كل  يف  املسجل  الخام  الداخيل  الناتج  مستويات  يف 

الفردي  حدة، إضافة إىل املجهودات املبذولة لتحسني الدخل 

ملوظفي الدولة.

توزيع رشائح األجور

تتوزع رشائح أجور موظفي الدولة برسم سنة 2013 عىل النحو 

التايل :

الرتقيات العادية 

تعترب الرتقيات يف الدرجة والرتبة التي يستفيد منها املوظفون 

من بني العوامل التي تؤثر مبارشة يف ارتفاع حجم كتلة األجور، 

إذ متثل أكرث من %4 من مجموع نفقات املوظفني.

الرتقيات يف الدرجة 

يف  الرتقية  من  املستفيدين  للموظفني  اإلجاميل  العدد  بلغ 

ميثل  موظفا،   65.580 يناهز  ما    ،2012 سنة  برسم  الدرجة، 

رشائح األجور

الشهرية الصافية

اعداد 

املوظفني
نسبة تراكمية %

4 000 - 2 800104 96618,17%18,17%

6 000  -  4 000165 74028,69%46,86%

8 000  - 6 000131 48222,76%69,62%

10 000  -  8 00025 7074,45%74,07%

12 000  -  10 00082 95614,36%88,44%

14 000  -  12 00034 8366,03%94,46%

16 000  -  14 00013 4022,32%96,78%

18 000  -  16 0004 3330,75%97,53%

20 000  -  18 0006 1241,06%98,59%

25 000  -  20 0004 6790,81%99,40%

30 000  -  25 0001 9060,33%99,73%

40 000  -  30 0001 2710,22%99,95%

50 000  -  40 0001730,03%99,98%

%100%1160,02 أكرث من 000 50 
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منهم موظفو وزارة الرتبية الوطنية %34 بكلفة مالية سنوية 

ناهزت 956 مليون درهم.

الرتقيات يف الرتبة

برسم  الرتبة  يف  الرتقي  عن  الناجمة  اإلجاملية  الكلفة  ناهزت 

ما ميثل %0,6 من  أي  مليون درهم،  سنة 2012 حوايل 611 

كتلة األجور، خصص منها %54 لفائدة موظفي وزارة الرتبية 

الوطنية.

إحداث املناصب املالية الجديدة 

تعمل الحكومة كل سنة يف إطار قانون املالية،  عىل إحداث 

امللحة  الحاجيات  تلبية  ألجل  وذلك  جديدة  مالية  مناصب 

وهكذا،  األولوية.  ذات  الوزارية  القطاعات  بعض  طرف  من 

الفرتة املمتدة ما  املالية املحدثة خالل  بلغ مجموع املناصب 

بني 2007 و2013 حوايل 128.986 منصبا بغالف مايل إجاميل 

ناهز 11,2 مليار درهم، أي مبعدل سنوي  يبلغ  %2 من كتلة 

األجور.

يخص  فيام  الدولة  طرف  من  املبذولة  املجهودات  تتجىل 

املناصب  إحداث  وترية  ارتفاع  يف  العام،  القطاع  يف  التوظيف 

خالل   منصبا  بـ11.940  يقدر  سنوي  معدل  من  انتقل  حيث 

املمتدة ما بني2007 و2009 إىل 291 23 منصبا برسم  الفرتة 

األربع سنوات املاضية.

بخصوص اإلجراءات املمكن اعتامدها يف مجال تقييم وتقدير 

االعتامدات، نذكر ما ييل : 

• عقلنة استخدام املناصب التي تصبح شاغرة خالل السنة؛

• تبني القطاعات الوزارية لقواعد حسن تدبري املوارد البرشية 

وتسوية  الرتقيات  تنفيذ  يف  التأخري  تفادي  فيه  يتم  بشكل 

الوضعيات املرتبطة بها و ذلك يف حدود االعتامدات املرصودة 

سلفا  يف قانون املالية؛

لالعتامدات  السليم  التدبري  يف  بالرصف  اآلمرين  انخراط   •

املرصودة للموظفني.

تو�سيات

فيام يتعلق بتفعيل أوراش إصالح الوظيفة العمومية، 

اعتامدها  الرضوري  من  التي  التدابري  أهم  تتمثل 

فيامييل :

• تعميم العمل  بالدالئل املرجعية للوظائف والكفاءات 

بكل القطاعات الوزارية؛

• مراجعة و تجديد نظام تقييم وتنقيط املوظفني؛

• اعتامد نظام جديد للرتقي يرتكز أساسا عىل االستحقاق 

و الكفاءة؛

• مراجعة رشوط ولوج أسالك الوظيفة العمومية )اعتامد 

نظامي املباراة و التعاقد(؛

• تدعيم حركية املوظفني )تبسيط مساطر اإللحاق والوضع 

رهن اإلشارة...(؛

• وضع سياسة متناسقة للتكوين املستمر؛

• تجميع األنظمة األساسية؛

• اعتامد منظومة جديدة لألجور بالوظيفة العمومية.

املصدر: مديرية امليزانية
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التقرير حول املقا�سة ل�سنة 2014

تعكس أهمية االعتامدات املرصودة لنفقات املقاصة يف قانون مالية سنة 2014 سعي  الحكومة 

ملواصلة دعم القدرة الرشائية للمواطنني، وكذا مواكبة اإلجراءات لتفعيل نظام املقايسة الجزئية ألسعار 

املحروقات خالل سنة 2014.

تطور أسعار املواد املدعمة يف السوق الدولية

سجلت االسواق العاملية للمواد األولية خالل السنوات األخرية 

اسعار  تقلبات  األثر عىل  لها  كانت  تحوالت هيكلية وعميقة 

املنتجات النفطية و الفالحية.  فقد سجلت أسعار النفط الخام 

ملحوظا   ارتفاعا   2012-2002 السنوات  خالل  البوطان  وغاز 

للربميل  دوالر   112 إىل   25 من  التوايل  عىل  انتقلت  حيث 

تناهز 348%  ارتفاعات  أي  للطن  إىل 896  دوالر  ومن 248 

و261%. 

و منه عرفت نفقات املقاصة ارتفاعا هاما تحت التأثري املزدوج 

يف  االستهالك  ارتفاع  و  العاملية  السوق  يف  أسعارها  الرتفاع 

السوق الداخلية و ذلك، رغم مراجعات األسعار املفعلة منذ 

سنة 2004،  مام كان له تأثري سلبي عىل توازنات املالية العامة 

إىل  اإلجاميل  املحيل  الناتج  إىل  بالنسبة  املايل  العجز  واتساع 

%7,3 خالل هذه السنة مقابل %2,2 خالل سنة 2009.

و باملثل بالنسبة للمواد الغذائية، خاصة السكر و القمح اللني 

حيث  هاما  ارتفاعا  الدولية  السوق  يف  األسعار  عرفت  فقد 

انتقلت اتباعا من متوسطات 376 و 304 دوالر للطن يف سنة  

2009

2,2%

0,4%
0,9%

0,1%
0,7%

4,7%

7,3%

6,0%

201020112012

تطور عجز امليزانية باحتساب املقاصة وبدون احتسابها

عجز امليزانية
عجز امليزانية بدون احتساب املقاصة
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2008 إىل  578 و 310 دوالر للطن  خالل سنة 2012، ومنه 

فقد تعدت نفقة املقاصة 8 مليار درهم سنة 2012.

تفعيل نظام املقايسة الجزئية
احتامل  تقليص  و  مرتفعة  الجد  املستويات  هذه  ملواكبة 

تجاوز االعتامدات املتاحة لهذا الغرض يف إطار قانون املالية، 

ابتداء من 16 سبتمرب  فقد تم تفعيل نظام املقايسة الجزئية 

2013 مبوجب قرار رئيس الحكومة رقم 13-69-3 بتاريخ 19 

اغسطس 2013. ويرتكز هذا النظام عىل ما ييل :

• مواصلة دعم الدولة للقدرة الرشائية للمواطنني و القطاعات 

ارتفاع  من  كبري  لجزء  العامة  امليزانية  تحمل  عرب  االنتاجية 

بالنسبة  الدولية  السوق  يف  النفطية  املواد  بعض  أسعار 

للبنزين، الغزوال والفيول 2، و كل االرتفاعات بالنسبة لغاز 

البوطان والفيول املخصص إلنتاج الكهرباء ؛

• حرص الدعم املوجه للمواد املعنية باملقايسة يف مستوى فرضيات 

قانون املالية وذلك للتحكم يف مستوى التكلفة املالية للدعم 

يف حدود االعتامدات املرصودة وعدم اللجوء لفتح اعتامدات 

إضافية خالل السنة لتفادي تفاقم العجز املايل ؛

• اتخاذ تدابري مواكبة لنظام املقايسة الجزئية : تغطية املخاطر 

املرتبطة باالرتفاعات القوية لسعر الغازوال من أجل اإلبقاء 

عىل ارتفاع السعر الداخيل عند االستهالك يف مستوى أقىص 

ودعم بعض مهنيي قطاع النقل.

عرفت   فقد  سبتمرب2013،   16 يف  النظام  هذا  تفعيل  ونتيجة 

أسعار البنزين، الغزوال والفيول 2 التطورات التالية :  

بالنسبة لسنة 2014، بلغت االعتامدات املخصصة للمقاصة يف 

إطار مرشوع قانون املالية 2014 ما يناهز 41,65 مليار درهم 

تضم  6,65 مليار درهم لتصفية متأخرات املقاصة برسم السنة 

املاضية و 35  مليار درهم من االعتامدات الجديدة تتضمن 

28 مليار برسم املواد النفطية و  5 مليار درهم برسم  املواد 

الغذائية و 2 مليار درهم للتدابري املصاحبة لنظام املقايسة.

يتبني من خالل أهمية االعتامدات املرصودة لنفقات املقاصة 

خالل سنة 2014، سعي الحكومة ملواصلة دعم القدرة الرشائية 

للمواطنني ومواكبة اإلجراءات لتفعيل نظام املقايسة النسبية 

ألسعار املحروقات خالل سنة 2014.

وسيتم تفعيل إجراءات جديدة برسم سنة 2014 مبوجب قرار 

رئيس الحكومة رقم 3.01.14 بتاريخ 15 يناير  2014  والقرار 

املشرتك لوزير االقتصاد و املالية و وزير الطاقة و املعادن واملاء 
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و البيئة و الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون 

العامة و الحكامة رقم  31.14 بتاريخ 15 يناير  2014  و اللذان  

يقتضيان ما ييل :

بالنسبة للغازوال : مراجعة سعر الغازوال يوم 16 من كل شهر، 

باالرتفاع أو االنخفاض، عىل أساس أسعار التكرير املحسوبة وفق 

املتوسط املتحرك للشهرين األخريين، و وفقا لعنارص بنية األسعار 

و مراجع السوق الدولية للمواد النفطية، و ذلك كلام فاق وقع 

التغريات عىل أسعار البيع نسبة %2,5. يحدد الدعم األحادي 

بالنسبة لسنة 2014 كام هو مبني يف  الغازوال  لفائدة  املوجه 

الجدول املقابل :

بالنسبة للبنزين والفيول :  مراجعة أسعار البنزين والفيول كل 

يوم 1 و 16 من كل شهر وفقا لعنارص بنية األسعار و مراجع 

السوق الدولية للمواد النفطية. هذه املواد ستخضع ابتداء من 

فاتح فرباير إىل مبدأ نظام املقايسة الكلية. 

إلنتاج  املخصص  الفيول  و  البوطان  غاز  األخرى،  املواد  بينام 

الكهرباء و املواد الغذائية خاصة السكر و الدقيق الوطني للقمح 

اللني فستستمر باالستفادة من دعم الدولة.

املصدر: مديرية امليزانية

الدعم االحادي بالدرهم للرتالفرتة

162,1 يناير 2014

161,70 أبريل 2014

161,25 يوليو 2014

160,80 أكتوبر 2014



قـانـون الـمـالـية 2014

املناق�سة يف الربملان



مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 22 - مارس ��2014

املناق�سة يف الربملان

قـانـون الـمـالـية 2014

مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 17 - يونيو ��2012

قانون املالية ل�سنة 2014 : اأهم التعديالت

تعكس التعديالت التي تقدمت بها الفرق الربملانية، خالل مناقشة مرشوع قانون مالية 2014، استمرار 

الرتكيز عىل املقتضيات التي تهم الجانب الرضيبي و ذلك عىل غرار السنوات املاضية.

للسنة   110.13 رقم  املالية  قانون  مرشوع  مناقشة  إطار  يف 

مختلف  و  الحكومة  تقدمت  الربملان،  بغرفتي    2014 املالية 

الفرق الربملانية ب 368 تعديال، منها 219 تعديال متت مناقشتها 

مبجلس  تعديال   138 و  النواب  مبجلس  عليها  والتصويت 

املستشارين باإلضافة إىل 11 تعديال متت مناقشتها والتصويت 

عليها مبجلس النواب يف إطار القراءة الثانية.  و تعكس هذه 

التعديالت االهتامم البالغ باملقتضيات واألحكام التي جاء بها 

بالرتكيز عىل مواصلة اإلصالحات  التي متيزت  هذا املرشوع و 

واالجتامعية  االقتصادية  املجاالت  يف  الحكومة  تنهجها  التي 

واملؤسساتية.

تعديالت متعلقة بالرسوم الجمركية و الرضائب 
غري املبارشة 

• اقتصار استغالل مخازن وساحات الجمرك من طرف الرشكات 

التي يكون نشاطها الرئييس هو الخدمات واللوجستيك  والنقل 

الدويل عىل أن توضع رهن إشارة اإلدارة، األماكن والوسائل 

وفق  البضائع  فحص  و  الجمركية  باملراقبة  للقيام  الرضورية 

دفرت تحمالت ؛

االعتبار لحساب  بعني  يؤخذ  الذي  للتاريخ  الدقيق  التحديد   •

البضائع املوضوعة يف مخازن وساحات  لبقاء  القصوى  املدة 

االستخالص الجمريك املحدد يف 45 يوما مع رضورة التنصيص 

عىل أن رسيان هذا التاريخ يبتدئ من الدخول الفعيل للبضائع 

إىل املخازن و ساحات االستخالص الجمريك؛

• فرض التزام عىل املستغل للمخازن وساحات االستخالص يتعلق 

بخضوعه لدفرت تحمالت يهدف إىل تأطري جيد للعمل داخل 

مخازن وساحات االستخالص الجمريك؛

• الرفع من  مقدار الرضيبة الداخلية عىل االستهالك املطبقة عىل 

املرشوبات املقوية من 300 درهم للهكتولرت إىل 500 درهم 

للهكتولرت و عىل الخمور من 500 درهم للهكتولرت إىل 700 

درهم للهكتولرت؛

الجامرك  مدونة  من   146 و   145 الفصلني  أحكام  دخول   •

فاتح  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  إىل  املبارشة  غري  والرضائب 

يناير2014 واملتعلقني بتطبيق نظام القبول املؤقت للسيارات 

والسلع املحملة عليها؛

• وقف استيفاء رسم االسترياد املطبق عىل القمح اللني ومشتقاته 

من فاتح يناير إىل 30 أبريل 2014.

تعديالت متعلقة بالرضائب والرسوم ومختلف 
التدابري الجبائية 

• إدراج صندوق إفريقيا 50، الذي تم إحداثه عىل إثر االجتامع 

السنوي للبنك االفريقي للتنمية املنعقد مبراكش يف شهر ماي 

2013، ضمن املؤسسات املستفيدة من اإلعفاء من واجبات 

االستثامرات  الستقطاب  الرشكات  عىل  الرضيبة  و  التسجيل 

متويل  إىل  يهدف  الذي  املذكور  الصندوق  ودعم  الخارجية 

التحتية  بالبنيات  املتعلقة  املشاريع  تحقيق  وترية  وترسيع 

باملغرب وبإفريقيا عموما ؛

انطالقا من مفهومها  الفالحية  • وضع تعريف جديد للدخول 

الواسع، ألن التعريف الوارد يف املرشوع األصيل ال يهم سوى 

الدخول الزراعية املرتبطة بزراعة األرض، يف حني أن الدخول 

املتأتية من األنشطة األخرى املوازية ال تعترب دخوال زراعية، 

ال سيام تلك الناتجة عن تربية املوايش، مع استثناء األنشطة 

اإلنسان   لتغذية  املعدة  الفالحية  املنتجات  بتحويل  املرتبطة 

والحيوان واملنجزة بواسطة وسائل صناعية من نطاق تعريف 

الدخول الفالحية عىل اعتبار أن أنشطة التحويل بصفة عامة 

تدخل ضمن مجال األنشطة الصناعية و ليس الفالحية ؛

زراعية ب  »دخول  عبارات  تعويض  تم   املالءمة،   إطار  يف  و 

دخول فالحية« و »مستغالت زراعية مبستغالت فالحية« و »ربح 

زراعي بربح فالحي« و »مستغلون زراعيون مبستغلني فالحني« 

و»نشاط زراعي بنشاط فالحي« و »عقار زراعي بعقار فالحي« 

و»أمالك زراعية بأمالك فالحية« يف املدونة العامة للرضائب ؛
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بني  التسديد  بآجال  املتعلقة  التأخري  التعويضات عن  اعتبار   •

فرض  أساس  من  للخصم  قابلة  تكاليف  مبثابة  املقاوالت 

الرضيبة؛

• إحداث نظام جبايئ محفز لفائدة األشخاص الذاتيني املزاولني 

لنشاط مهني بصفة فردية كمقاولني ذاتيني ابتداء من يناير 

2014 يخريهم بني الخضوع للرضيبة عىل الدخل وفق إحدى 

األنظمة الثالث : نظام النتيجة الصافية املبسطة أو نظام الربح 

الجزايف أو نظام املقاول الذايت؛

• إحداث نظام املقاول الذايت فيام يتعلق بتعريف املقاول الذايت 

تحديد  و  التطبيق  و رشوط  الرضيبة  فرض  أساس  وتحديد 

الواجبة  الدخل  الرضيبة عىل  أسعار  املراقبة وتحديد  آليات 

عىل األشخاص الذاتيني الذين يزاولون نشاطهم بصورة فردية 

يف إطار املقاول الذايت، بالنسب التالية : 

* %1 بالنسبة لرقم األعامل املحصل عليه الذي ال يتجاوز 

500.000 درهم فيام يتعلق باألنشطة التجارية والصناعية 

و األنشطة الحرفية؛

* %2 بالنسبة لرقم األعامل املحصل عليه الذي ال يتجاوز 

200.000 درهم فيام يتعلق مبقدمي الخدمات.

• اإلبقاء عىل أسعار الرضيبة عىل القيمة املضافة املطبقة حاليا 

عىل مصربات الرسدين )%7( وعىل ملح الطبخ واألرز املصنع 

)%10(؛

القيمة املضافة من استنزال  الخاضعني للرضيبة عىل  • متكني 

يتعد  مل  إذا   2013 دجنرب  بشهر  املتعلق  الرضيبي  الدين 

30.000 درهم يف دفعة واحدة يف اإلقرار املتعلق بشهر يناير 

2014؛

• الرفع من املساهمة الدنيا للرضيبة عىل الرشكات إىل 3000 

درهم وإحداث مساهمة دنيا بالنسبة للرضيبة عىل الدخل 

برسم الدخول املهنية و الفالحية مببلغ 1500 درهم وفق نظام 

النتيجة الصافية الحقيقية؛ 

نظام  الدخل حسب  للرضيبة عىل  الخاضعني  إدالء  إجبارية   •

املقاول الذايت بالنسبة لألنشطة املهنية والفالحية بالترصيح 

بالتأسيس لدى الهيأة املحدثة لهذا الغرض طبقا للترشيع و 

األنظمة الجاري بها العمل، مع توجيه هذه الهيأة لنسخة من 

هذا الترصيح إىل اإلدارة الجبائية؛

للمهن  بالنسبة  للرضيبة  إلكرتونية  بطريقة  اإلقرار  إجبارية   •

الحرة املنظمة قانونا و املحددة بنص تنظيمي؛

• إلزام أعوان إدارة الرضائب بتحرير محرض عند بداية عملية 

الفحص الرضيبي يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه للخاضع 

للرضيبة و تحديد أجل 6 أشهر بعد انتهاء املراقبة ليك يقوم 

املفتش بتبليغ نتائج هذه املراقبة للملزم ؛

لفائدة  املهني  بالرس  املتعلقة  للمقتضيات  استثناءات  إدراج   •

اإلدارات و الهيئات التي تحتاج لتبادل املعلومات مع املديرية 

بها،  املنوطة  العامة  املصلحة  مبهام  للقيام  للرضائب  العامة 

وهي كاآليت :

* إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة؛

* مكتب الرصف؛

* الخزينة العامة للمملكة؛

* الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

الفالحيني  للمستغلني  املالية  الذمة  تحويل  • تشجيع عمليات 

الخاضعني للرضيبة برسم الدخول الفالحية إىل رشكات ملواكبة 

بعض  منحهم  خالل  من  الفالحية  املستغالت  هيكلة  إعادة 

التحفيزات الرضيبية والتنظيمية ؛ 

• تحديد املساحة املغطاة للسكن املخصص للطبقة املتوسطة ما 

بني 80 و 150 مرتا مربعا عوض تحديدها فيام بني 80 و 120 

مرتا مربعا ؛

• إرجاء فرض الرضيبة عىل األشخاص الذاتيني الذين يساهمون 

بجميع سندات رأس املال التي ميلكونها يف رشكة أو عدة رشكات 

يف رشكة قابضة مقيمة بالنسبة لصايف زائد القيمة املحقق عىل 

من  مجموعة  استيفاء  مقابل  وذلك  املذكورة  املساهمة  إثر 

الرشوط املنصوص عليها؛

• اعتبار دين الرضيبة عىل القيمة املضافة املرتاكم إىل غاية 31 

اإلجراءات  و  الرشوط  حسب  لإلرجاع  قابال   2013 ديسمرب 

والتوقيت  الكيفية  توضح  التي  و  تنظيمي  بنص  املحددة 

وسقف الدين؛

و يراد بدين الرضيبة املرتاكم، الدين الذي نشأ ابتداء من فاتح 

القيمة  الرضيبة عىل  الفرق بني سعر  والناتج عن  يناير 2004 

املضافة املطبق عىل رقم املعامالت والسعر الذي تحملته تكاليف 

احتساب  مع  املنجزة  االستثامر  أموال  مقتنيات  و/أو  اإلنتاج 

الرضيبة عىل القيمة املضافة؛
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للسيارات ذات  التسجيل األول  • إحداث واجب تكمييل عىل 

احتساب  دون  السيارات  قيمة  عىل  يطبق  العالية،  القيمة 

الرضيبة عىل القيمة املضافة وفق الجدول التايل :

الخاضعني  الواجب مسكه من طرف  • تحديد منوذج للسجل 

للرضيبة املحددة دخولهم املهنية حسب نظام الربح الجزايف 

برسم  املدفوعة  املبالغ  تسجيل  كيفية  يبني  تنظيمي  بنص 

عمليات الرشاء و املبالغ املحصل عليها و شكل الوثائق املثبتة 

لعمليات الرشاء؛

• متكني امللزم الخاضع للرضيبة عىل الدخل وفق النظام الجزايف 

من مدة زمنية كافية تصل اىل 8 أيام  لتقديم السجل والوثائق 

املثبتة للبيانات الواردة فيه يف حالة إشعاره بعملية الفحص 

من قبل االدارة.

مقـتـضيـات مخـتـلـفـة
• إحداث، ابتداء من فاتح أبريل 2014، الرسم الجوي للتضامن 

وإنعاش السياحة عىل تذاكر السفر بالطائرة، مببلغ 100 درهم 

للدرجة  بالنسبة  درهم  و400  االقتصادية  للدرجة  بالنسبة 

األوىل، مع رصد %50 من حصيلة هذا الرسم لفائدة صندوق 

الوطني  املكتب  لفائدة   50% و  االجتامعي  التامسك  دعم 

املغريب للسياحة؛

واملوجودات  املمتلكات  برسم  إبرائية  مساهمة  إحداث   •

واالعتباريني  الذاتيني  االشخاص  تهم  والتي  بالخارج  املنشأة 

رضيبي  موطن  أو  اجتامعي  مقر  أو  إقامة  عىل  املتوفرين 

باملغرب والذين ارتكبوا املخالفات املنصوص عليها يف الظهري 

أو  بالخارج  باملمتلكات  املتعلق   1-59-358 رقم  الرشيف 

بها  املرتبطة  الجبائية  املخالفات  وكذا  األجنبية  بالعمالت 

واملنصوص عليها يف املدونة العامة للرضائب؛

ويرتاوح سعر هذه املساهمة ما بني %2 و %10 من مبالغ املوجودات 

املرجعة للمغرب  أو من قيمة اقتناء املمتلكات العقارية بالخارج  أو 

من قيمة اكتتاب أو اقتناء األصول املالية و القيم املنقولة وغريها من 

سندات رأس املال أو الديون املوجودة بالخارج؛

وترصد حصيلة هذه املساهمة اإلبرائية  لفائدة صندوق دعم 

التامسك اإلجتامعي.

• تحديد املبلغ األقىص ملنحة تكسري املركبات املخصصة لخدمات 

النقل العمومي الجامعي للمسافرين عرب الطرق يف 300.000 

درهم عن تكسري مركبة واحدة و100.000 درهم عن تكسري 

كل مركبة إضافية يف حدود ثالث مركبات،  بدل تخويل منحة 

400.000 درهم عن تكسري املركبة الثانية و 500.000 درهم 

عن تكسري املركبة الثالثة؛

• إلغاء منحة التنازل لفائدة اإلدارة عن مأذونيات خدمات النقل 

العمومي الجامعي للمسافرين عرب الطرق املستغلة من لدن 

الغري أو غري املستغلة؛

• تغيري تسمية 5 مرافق الدولة املسرية بطريقة مستقلة تابعة 

لوزارة الصحة و 3 مرافق الدولة املسرية بطريقة مستقلة تابعة 

للوزارة املكلفة بالصناعة التقليدية؛

»صندوق  املسمى  خصوصية  ألمور  املرصد  تغيريالحساب   •

الوزير  بالتنصيص عىل أن  النهوض بتشغيل الشباب« وذلك 

املكلف بالتكوين املهني هو اآلمر برصف النفقات املتعلقة 

بإنجاز برامج التدرج املهني؛

ألمور  املرصد  الحساب   ،2014 يناير  فاتح  من  ابتداء  تغيري،   •

خصوصية املسمى »صندوق دعم التامسك االجتامعي« وذلك 

من أجل : 

* إدراج يف الجانب الدائن منه، حصيلة املساهمة االجتامعية 

للتضامن املطبقة عىل األرباح والدخول وكذا املساهمة 

الشخص  يسلمه  ما  عىل  املطبقة  للتضامن  االجتامعية 

لنفسه من مبنى معد للسكن ؛ 

* تخصيص حصة %50 من حصيلة الرسم الجوي للتضامن 

وإنعاش السياحة ؛ 

املمتلكات  برسم  اإلبرائية  املساهمة  حصيلة  تخصيص   *

واملوجودات املنشأة بالخارج؛

للنساء  مبارش  دعم  دفع  ليشمل  تدخله  مجال  توسيع   *

األرامل يف وضعية هشاشة.

قيمة العربة دون احتساب الرضيبة 

عىل القيمة املضافة
النسبة

%5  من 400.000 إىل 600.000 درهم

%10  من 600.001 إىل 800.000 درهم

%15  من 800.001 إىل 1.000.000 درهم

%20  تفوق 1.000.000 درهم
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املصدر: مديرية امليزانية

التعديالت املقبولةالتعديالت املقرتحة
التعديالت غري املقبولة 

واملسحوبة

مجلس النواب 

القراءة األوىل

-1111الحكومة

18612174فرق املعارضة 1 

22913فرق األغلبية 2

21932187املجموع

مجلس املستشارين

963الحكومة

852659فرق املعارضة

44737فرق األغلبية

1383999املجموع

 مجلس النواب 

القراءة الثانية

-1111الحكومة

-1111املجموع

36882286املجموع العام

التعديالت املقدمة مبجلس النواب و مجلس املستشارين

1     تتكون املعارضة من الفرق التالية :

 • الفريق اإستقاليل للوحدة والتعادلية؛

• فريق األصالة واملعارصة؛

• الفريق اإلشرتايك؛

• فريق اإلتحاد الدستوري؛

• الفريق الفدرايل للوحدة والدميقراطية.

2     تتكون األغلبية من الفرق التالية :

 • فريق التجمع الوطني لألحرار؛

• الفريق الحريك؛

• فريق التحالف االشرتايك؛

• مجموعة اإلتحاد الوطني املغريب للشغل.
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قـانـون الـمـالـية 2014

الوطني  التجمع  فريق  رئي�س  العلمي،  الطالبي  ر�سيد  ال�سيد  مع  حوار 

لالأحرار مبجل�س النواب

يقدم السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع 

الوطني لألحرار، من خالل هذا الحوار وجهة نظره حول 

فرضيات قانون مالية 2014  و الشق الرضيبي يف القانون 

املايل لهذه السنة كام يتطرق إىل املنظومة االجتامعية يف 

شموليتها و كذا التعديالت عىل قانون مالية 2014.

املالية : كيف ترون فرضيات قانون مالية 2014 من حيث 

عرف  حزبكم  موقع  أن  و  خصوصا  وراهنيتها  واقعيتها 

االنتقال من املعارضة إىل الحكومة ؟

السيد الطالبي العلمي : بغض النظر عن موقع الحزب، يجب 

التنويه أن املالية العمومية يف املغرب عرفت عرب الزمن مجموعة 

من اإلصالحات وبالتايل فإن الفرضيات التي تعتمد من طرف 

خرباء وزارة االقتصاد و املالية لها مصداقيتها.  فقوانني املالية 

الظرفية  االعتبار  بعني  تأخذ  فرضيات  عىل  تنبني  دامئا  كانت 

تصدر  التي  املؤرشات  وكذا  الدولية  و  الداخلية  االقتصادية 

فهذه  بالتايل  و  الدولية  املالية  املؤسسات  من  مجموعة  عن 

الفرضيات تحظى مبصداقية كبرية جدا.

التنمية  مالية 2014 مع تطلعات  قانون  يتجاوب  إىل أي حد 

االقتصادية و االجتامعية ؟  

جدا   طويلة  سلسلة  يف  حلقة  هو   2014 لسنة  املايل  القانون 

الالحقة،  وال  السابقة  املالية  قوانني  عن  عزله  ميكن  ال  للبناء 

بطبيعة  اإلصالح.  و  البناء  عملية  يف  استمرارية  فهو  وبالتايل 

الحال قانون مالية 2014 يزاوج بني االستمرارية والتجديد وفيه 

شق لإلصالح و شق لالستمرارية. و هذا أمر طبيعي إذ ال ميكن 

الصفر  من  ننطلق  و  الطاولة  أن منسح  و ضحاها  عشية  بني 

للبالد  التنموي  النموذج  من  االستمرارية ميثل جزء  فجانب   ،

اصالحات جديدة، خصوصا  فيه  دخلت  الذي  اآلخر  الجزء  و 

عىل مستوى الرضيبة خاصة بعد  املناظرة الوطنية للرضائب. 

اىل  منر  ليك  الرضيبي  االصالح  مسلسل  يتأخر  ال  أن  نتمنى 

اصالحات أخرى، ال ميكن بني عشية و ضحاها أن ندخل جميع 

االصالحات يف قانون مالية واحد.

املالية : كيف تنظرون إىل الشق الرضيبي يف القانون املايل 

لهذه السنة ؟ هل يتطابق يف نظركم مع توصيات املناظرة 

الوطنية للرضائب ؟

السيد الطالبي العلمي : إذا كانت املناظرة الوطنية للرضائب 

قد أعطت توجهات اإلصالح ، فإنه ال ميكن اختزال اإلصالح  كله 

فيه،  فاملناظرة منحتنا توجهات اإلصالح وفق منهجية تشاركية  

جمعت الفاعلني االقتصاديني و االجتامعيني و السياسيني. هناك 

محاولة ترجمة عملية لهذه التوجهات من خالل قانون مالية 

لكن  اإلصالح  بداية هذا  يرى  ال  العادي  املراقب  اآلن   ،2014

يف املقابل الحكومة مطالبة بوضع خطة شمولية لإلصالح ليك 

تكون هناك رؤية واضحة حتى يتمكن الجميع من استيعاب 

أداء  رفع  من  ميكن  أن  نتمنى  الذي  الرضيبي  االصالح  هذا 

املالية العمومية.

املالية : كيف تنظرون اىل الحمولة االجتامعية يف املرشوع 

املايل لهذه السنة ؟

املنظومة  أو  االجتامعية  الحمولة   : العلمي  الطالبي  السيد 

االجتامعية ككل فيها خلل، فمن جهة، عرف إنتاج الرثوة تحسنا 

يعتمد  يعد  املايل مل  القانون  وأن  األخرية، خاصة  السنوات  يف 

عىل مصدر واحد للنمو، ومن جهة أخرى ، نرى أن القطاعات 

االجتامعية تحظى بحوايل 56 باملائة من الرثوة الوطنية، لكن 
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يف  مشكل  إذن  فهناك  األثر.  هذا  يلمس  ال  العادي  املواطن 

املنظومة االجتامعية التي يجب أن تراجع يف شموليتها، عىل 

مستوى الرعاية االجتامعية، و عىل مستوى املرفق العام وعىل 

مستوى املجال و مجموعة من املستويات األخرى.  وإذا كان 

هناك تقدم  و اشتغال قوي عىل مستوى انتاج الرثوة من خالل 

االسرتاتيجيات القطاعية  فإنه  و يف املقابل ال يوجد تطور عىل 

املستوى االجتامعي، إذ ال يزال تدبري القطاع االجتامعي تدبريا 

يقتيض   مام  هذا،  يومنا  إىل  االستقالل  منذ  تقليديا  كالسيكيا 

إحداث  ثورة يف املنظومة االجتامعية  و تعاقد اجتامعي جديد 

شموليته  يف  العمومي  للمرفق  جديدة  اسرتاتيجية  ووضع   ،

العزلة...( عىل شاكلة منوذج  والتعليم والسكن وفك  )الصحة 

للتدخالت يف هذا  البرشية وتجميع  للتنمية  الوطنية  املبادرة 

املجال حتى يكون األثر أقوى.  

املالية : ما هي يف نظركم أهم التعديالت عىل قانون مالية 

2014 التي كنتم تودون اعتامدها ومل يتم ذلك ؟

ظرفية  يف  جاء   2014 مالية  قانون   : العلمي  الطالبي  السيد 

جد خاصة أو يف مرحلة انتقالية  فقد تم اعداده يف ظل فراغ 

حكومي أو فراغ »أغلبي« ومل يأيت مبنطق أو مبنظور شمويل وقد 

تم استدراك بعض القضايا الكربى يف آخر لحظات. أهم يشء 

هو أن الحكومة استطاعت أن تفرض حامية التوازنات املاكرو 

اقتصادية إلرجاعها إىل نسب معقولة نظرا للظرفية االقتصادية 

املستوى  عىل  األسعار  ارتفاع  عرفت  التي  واملالية  والسياسية 

 15 كتجميد  مؤملة،  إجراءات  اتخذت  الحكومة  لكن  الدويل. 

مليار درهم من ميزانية االستثامر، التي مكنت من حرص عجز 

امليزانية يف %5,4، وهذا يشء مهم بالنسبة للاملية العمومية 

ألنه ال ميكننا أن نتكلم عن الشق االجتامعي يف غياب التوازنات 

املاكرو اقتصادية. ونتمنى أن تحقق املالية العمومية يف أفق 

2016 نسبا معقولة للمؤرشات املاكرو اقتصادية بحرص العجز 

يف %3 ونسبة النمو بني %5 و %6. فهذا املخطط عىل مدى 

القانون  بها  التي جاء  اإلصالحات  أهم  من  ثالث سنوات هو 

املايل حيث أن هاجس التوازنات املاكرو اقتصادية كان حارضا 

بقوة نظرا للوعي الجامعي الحاصل لذى جميع األطراف وليك 

نتمكن من االنتقال إىل مرحلة التنمية. 

يشكل قانون املالية وحدة متكاملة  يتم تركيبه بشكل منسجم، 

صحيح هناك تعديالت لها أهميتها لكنها منعزلة  وميكن أن 

تحدث خلال و ارتباكا يف املنظومة الكلية لقانون املالية، وهو 

اقتصادية،  املاكرو  التوازنات  عىل  الحفاظ  ألن  مرفوض  يشء 

بدون مزايدات أو حسابات سياسوية، أمر أسايس.
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حوار مع ال�سيد عبد الله بووانو، رئي�س فريق العدالة والتنمية مبجل�س 

النواب

من خالل هذا الحوار، يستعرض السيد عبد الله بوانو، رئيس فريق 

العدالة والتنمية مبجلس النواب، فرضيات قانون املالية 2014 ومدى 

تجاوبه مع تطلعات التنمية االقتصادية واالجتامعية. كام تطرق ألهم 

املقتضيات الرضيبية وكذا التعديالت التي عرفها املرشوع. سائلته مجلة 

املالية أيضا حول املرشوع الجديد للقانون التنظيمي للاملية و دوره يف 

إعطاء دينامية جديدة يف مناقشة امليزانية.

املالية : كيف ترون فرضيات قانون املالية 2014 ؟

السيد بووانو : البد أن ننظر إىل الفرضيات التي جاء بها قانون 

وباستحضار  والوطني،  الدويل  العام  السياق  يف   2014 مالية 

رشكائنا  لدى  وبالخصوص  االقتصادية  األوضاع  صعوبة 

الحكومة قبيل  إعادة تشكيل  األوروبيني، وباستحضار ظروف 

قانون  أن  مفادها  نتيجة  إىل  نصل  بالربملان،  املرشوع  إيداع 

يف  التحدي  روح  تعكس  فرضيات  حمل   2014 لسنة  املالية 

اإلصالح وإعادة التوازن.

وهي فرضيات ال ميكن إال التأكيد عىل أنها معقولة وموضوعية 

باملسؤولية بحكم واقعيتها ألنها أخذت بعني االعتبار  وتّتسم 

الوطني.  لالقتصاد  املوضوعية  والقدرات  الدويل  السياق 

فالفرضيات املعتمدة حددت بناء عىل معطيات مهنية وانطالقا 

أبحاث  مراكز  و  عاملية  مؤسسات  عن  صادرة  توقعات  من 

النمو  مشهود لها بالصدقية يف التحليل و تحديد معامل آفاق 

املواد  و  النفط  السيام  و  األولية  املواد  أسعار  وتطور  العاملي 

العمالت، وهذا ما يظهر من خالل تحديد  الغذائية و رصف 

نسبة النمو يف %4,2، وتوّقع تطور أسعار النفط، وفرضية عدم 

تجاوز نسبة عجز امليزانية لـ %4,9 وما يعنيه هذا من اتخاذ 

التسيري،  نفقات  وترشيد  الجبائية،  املوارد  لتحسني  إجراءات 

وتعزيز فعالية نفقات االستثامر. كام أن فرضية استقرار معدل 

مقتنعون  ألننا  معقولة   2014 سنة   1,9% حدود  يف  التضخم 

بنجاعة التدابري التي ستّتخذها الحكومة بهذا الخصوص. ويف 

هذا الصدد  أود أن أؤكد عىل أن : 

لسنة 2014، وهو %4,2، حدد  بالنسبة  املتوقع  النمو  معدل 

بناء عىل فرضية محصول حبوب متوسط يبلغ 70 مليون قنطار 

وباملوازاة مع املساهمة اإليجابية لعنارص الطلب الداخيل ارتباطاً 

بالتحسن املهم الذي سيعرفه االستثامر واستهالك األرس واستمرار 

اإليجايب عىل  وتأثريها  االقتصادية  القطاعات  مختلف  دينامية 

إىل ذلك  املعتمدة. أضف  الحكومية  االجراءات  الدخل بفضل 

وانتعاش  بالخارج  املقيمني  املغاربة  تحويالت  تحسن  استمرار 

مداخيل السياحة و االستثامرات االجنبية املبارشة.

 2014 لسنة  املالية  قانون  فقد حدد  امليزانية،  لعجز  بالنسبة 

هذا العجز يف %4,9، و لتحقيق هذا الهدف وضعت الحكومة 

رزنامة من التدابري تتلخص أساسا يف تحسني املوارد الجبائية عن 

طريق تنزيل بعض توصيات املناظرة الوطنية حول الجبايات 

تحصيله  يف  والجمركية  الجبائية  املصالح  دور  تدعيم  وكذا 

الرضيبني  التملص  و  للتهرب  التصدي  و  املراقبة  وتكثيف 

الرضوري  األدىن  الحد  يف  وحرصها  التسيري  نفقات  وترشيد 

لتسيري مرافق الدولة، بحيث مل تسجل هذه النفقات أية زيادة 

وبلغت 199,35 مليار درهم مقابل 199,26 مليار درهم برسم 

بقدرة  وربطها  االستثامر  نفقات  فعالية  وتعزيز   ،2013 سنة 

اإلنجاز وبتحقيق األهداف املسطرة لها.

وبشأن فرضية سعر النفط،  فمن املتوقع أن  تظل آفاق أسعار 

البرتول معتدلة عىل العموم، حيث تشري آخر التوقعات لعدة 

دوالر   105 بحوايل  الربنت  سعر  متوسط  إىل  مختصة  هيئات 

للربميل سنة 2014 مقابل 107 دوالر للربميل سنة 2013، رغم 
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النفط  العاملي عىل  الطلب  تزايد  املتوقع أن يستمر  أنه من  

منظمة  دول  استهالك  تراجع  بسبب  نسبيا،  معتدلة  بوترية 

طلب  انتعاش  استمرار  رغم  االقتصادية،  والتنمية  التعاون 

الدول النامية والصاعدة. 

معدل  يتجاوز  ال  أن  يتوقع  الخصوص  بهذا  التضخم  معدل 

التضخم عند نهاية السنة الجارية %2. ويعزى ذلك إىل مواصلة 

نفقات  طريق  عن  األساسية  املواد  دعم  لسياسة  الحكومة 

املقاصة التي تبقى يف  مستوى مهم، حيث من املتوقع أن تبلغ 

نفقات املقاصة 35 مليار درهم خالل سنة 2014 وذلك عىل 

أساس سعر متوسط برميل البرتول الذي حدد يف 105 دوالر، 

ومعدل سعر رصف قدره 8,5 درهم للدوالر الواحد.

املالية : إىل أي حد يتجاوب قانون مالية 2014 مع تطلعات 

التنمية االقتصادية واالجتامعية ؟

السيد بووانو : إننا يف فريق العدالة والتنمية نعترب أن قانون 

املالية لسنة 2014 الذي يعترب محطة أساسية ملساءلة التوجهات 

يجب عدم  املتبعة،  العمومية  والسياسات  واملالية  االقتصادية 

وإقليميا  وطنيا  واالقتصادية  السياسية  السياقات  عن  فصله 

ودوليا عىل اعتبار أن أي مقاربة موضوعية ملرشوع قانون املالية 

ال ميكن أن تتم منعزلة عن سياقاته الزمنية الظرفية وتأثريات 

املحيط.

ويف هذا الصدد، ال ميكننا إغفال الظرفية السياسية التي عاشتها 

اصطناع  مبحاوالت  متيزت  والتي   ، السنة  هذه  خالل  بالدنا 

ونقاشات عمومية جانبية  ببالدنا  واجتامعية  توترات سياسية 

أوراش  لتفعيل  لسعيها  الحكومة  مبادرات  تكبيل  حاولت 

والتنمية   البناء  عن  األول  اهتاممها  وتشتيت  ببالدنا  التنمية 

أوراش  لتفعيل  والجريء  الحثيث  الحكومة  سعي  واستهداف 

اإلصالحات الهيكلية الكربى  السياسية )ومنها عىل سبيل املثال: 

األوراش  فتح  أو   ) الجهوية  و  العدالة  منظومة  إصالح  ورش 

املقاصة  ملفي  أبرزها  ولعل  املنتظرة،  االقتصادية  اإلصالحية 

والتقاعد، الذين يهددان مسار املالية العمومية يف حالة تأخر 

قرارات اإلصالحات املرتقبة من قبل مختلف الفاعلني واملراقبني 

وطنيا ودوليا، واللذين سيسهامن يف تصحيح املسار االقتصادي 

يف  التحكم  يف  الحكومية  السياسة  سيدعم  و  الوطني  واملايل 

االقتصادي  القرار  صون  بهدف  اقتصادية  املاكرو  التوازنات 

الوطني و بالتايل دعم القرار السيايس السيادي لبلدنا العزيز. 

وماّم ال شّك فيه أن املكونات السياسية للحكومة الحالية ليس 

االختالالت  معالجة  يف  املسؤولية  تحّمل  سوى  خيار  أمامها 

البنيوية والعميقة املرتاكمة عىل مدى عقود، وأن تتجاوب يف 

الوقت نفسه مع التطلعات االقتصادية واالجتامعية للمغاربة، 

وما أكرثها.

بأننا  التذكري  من  بد  ال   ،2014 املالية  قانون  إىل  بالعودة  و 

اخرتنا يف فريق العدالة والتنمية مبجلس النواب وصفه بقانون 

باأللفاظ، وإمنا ألن  التالعب  باب  التحّدي، ومل يكن ذلك من 

سياقات  يف  ومسؤولة  شجاعة  باختيارات  يأيت  القانون  هذا 

سياسية واقتصادية وطنية وإقليمية ودولية أقل ما ميكن أن 

توصف به أنها غري عادية ومضطربة. و عىل الرغم من ذلك، 

التنمية  أوراش  تفعيل  مواصلة  عن  الحكومة  أبدا  ترصف  مل 

إصالح  ورش  قبيل  من  الكربى  الهيكلية  واإلصالحات  والبناء 

ولعل  املستعجلة  اإلصالحية  األوراش  وفتح  العدالة  منظومة 

سيساهم  مام  والرضائب،  والتقاعد  املقاصة  ملفات  أبرزها 

وسيدعم  الوطني  واملايل  االقتصادي  املسار  تصحيح  دعم  يف 

اقتصادية  املاكرو  التوازنات  التحكم يف  الحكومية يف  السياسة 

التنموية.  واختياراته  الوطني  االقتصادي  القرار  صون  بهدف 

الذي  الثقة  رصيد  عىل  املحافظة  تحّدي  رفع  املرشوع  هذا 

راكمته بالدنا مع املؤسسات املالية الدولية، وما ترّتب عن ذلك 

متوقعة،  غري  يف ظل صعوبات  العامة  للميزانية  استقرار  من 

بني هاجس  التوازن  استدامة  كونه كسب رهان  إىل  باإلضافة 

االستجابة  وبني  واقتصادي،  املاكر  االستقرار  عىل  املحافظة 

للمطالب االقتصادية ذات األبعاد االجتامعية من جهة أخرى.

و تجدر اإلشارة إىل أن الحكومة، باعتبارها يف خدمة املواطنات 

عىل   2014 املالية  قانون  إجراءات  يف  عملت  املواطنني،  و 

الفوارق  االجتامعي ومعالجة  التضامن والتامسك  قيم  توطيد 

االجتامعية، والنهوض بالعامل القروي واملناطق الجبلية ودعم 

دعم  مواصلة  خالل  من  الضعيفة  والفئات  الرشائية  القدرة 

وشاملة  عميقة  بإصالحات  القيام  انتظار  يف  املقاصة  صندوق 

له، وكذا مواصلة دعم برامج املبادرة الوطنية للتنمية البرشية 

نحو  العمومية  املالية  املوارد  توجيه  يف  األولوية  إعطاء  مع 

والصحة  التعليم  يف  للمواطن  وامللحة  املبارشة  الحاجيات 

والسكن والتشغيل.
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وباملوازاة مع هذا التوجه حرصت الحكومة عىل إدراج ضمن 

خدمة  تروم   تدابري   ،2014 لسنة  املالية  قانون  مقتضيات 

وفاعليه  أركانه  بكافة  الوطني  االقتصاد  مقومات  وصون 

االستثامر  دعم  خالل  من  وذلك  واالجتامعيني،  االقتصاديني 

العمومية  الصفقات  الوطنية يف  األفضلية  العمومي وتكريس 

االسرتاتيجيات  تطوير  ومواصلة  التحتية،   البنيات  وتأهيل   ،

وعرصنة  مهنية  من  الرفع  يف  الحثيث  السعي  مع  القطاعية، 

مجموعة من القطاعات االقتصادية الحيوية يف إطار انخراطها 

يف مكافحة تجليات الفساد واقتصاد الريع الذي كان يتحكم 

يف  إجراءاتها  وباكورة  الوطني؛  االقتصاد  مفاصل  من  كثري  يف 

املدن  بني  الربي  النقل  قطاع  إلصالح  مبارشتها  الصدد  هذا 

تنافسيتها،  من  الرفع  عىل  والعمل  املقاولة  حياة  تسهيل  و 

البرشية،  مواردها  وطاقات  قدرات  وتطوير  دعم  ومواصلة 

وخاصة  ولتطويرها  لتحفيزها   إجراءات رضيبة  إعتامد  وكذا 

للحكومة  الجديدة  االلتفاتة  مع  منها،  والصغرى  املتوسطة 

التدريجي  التنزيل  السيام  و  القانون  هذا  خالل  من  املعلنة 

قاعدة  )إلغاء  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  نظام  إلصالح 

الزمني la règle du décalage  وإقرار إرجاع دين  الفاصل 

نظام  وإقرار  الفالحي  القطاع  وترضيب   )buttoir الرضيبة 

رضيبي تحفيزي للمقاولة الذاتية ، تشجيعا منها إلدماج قطاع 

املهيكل مع  االقتصاد  النشيطة والعامة يف  القوي  عريض من 

منح امتيازات عديدة لهذه الفئة الهشة من املواطنني.  

و يف خضم هذه االجراءات املكلفة ماليا و اجتامعيا مل تغفل 

الحكومة عن بدل كل الجهود لالستعادة التدريجية للتوازنات 

النفقات  وترشيد  املوارد  تثمني  خالل  من  االقتصادية  املاكرو 

العمومية، وكذا التحكم يف العجزين الداخيل والخارجي بهدف 

االقتصاد  يف  الدولية  املالية  املؤسسات  ثقة  دميومة  تعزيز 

الوطني ويطور من مقدرات البالد ومقوماتها ومناعتها املالية 

واالقتصادية، مام سيحفظ بدوره من مناعة وتنافسية مختلف 

رشكائها ومجموع املتدخلني معها سواء بداخل الوطن أو خارجه 

، خاصة يف واقع  دويل وجهوي وإقليمي تطبعه تنافسية حادة 

بني مختلف أسواقه ومحاوره ، ومفتوح عىل مختلف املتغريات 

والتأثريات يف شتى االتجاهات.

وخالصة القول فإن هذا القانون أّكد صمود النموذج التنموي 

الطلب  خالل  من  النمو  تحفيز  عىل  يستند  الذي  التضامني 

الداخيل بدعامتيه االستهالك واالستثامر.

املالية : كيف تنظرون إىل الشق الرضيبي يف القانون املايل 

لهذه السنة ؟

السيد بووانو : قبل الجواب عن هذا السؤال البد من أن أدقق بعض 

األمور. كام تعلمون التزمت الحكومة يف برنامجها املصادق عليه 

من طرف الربملان بتاريخ 26 يناير 2012 يف شقه االقتصادي بإصالح 

شامل للمنظومة الرضيبية. وألجل تنزيل هذا اإلصالح، تم عقد 

املناظرة الوطنية لإلصالح الرضيبي بالصخريات يف 29 و 30 أبريل 

2013 مبشاركة كل الفاعلني السياسيني واالقتصاديني واالجتامعيني 

و املهنيني و الجامعيني و فعالية املجتمع املدين البالشق و ذلك 

بغية وضع تصور إصالح يروم تحقيق العدالة الرضيبية من خالل 

توسيع الوعاء الرضيبي والتقليص املتدرج لالستثناءات و اإلعفاءات 

الرضيبية ومحاربة الغش والتملص الرضيبيني و تحسني أداء اإلدارة 

الرضيبية من خالل بناء عالقة الثقة بني امللزم و اإلدارة وضامن 

نظام جبايئ يضمن من جهة املوارد املالية للدولة  ومن جهة أخرى 

يحرص عىل تنافسية املقاولة الوطنية. 

وبعد نقاش مستفيض، أسفرت املناظرة الوطنية عن مجموعة 

من التوصيات حصل يف شأنها إجامع من طرف كل املتدخلني. 

وبناء عىل ما تقدم ، كان والبد من تنزيل هذه التوصيات وفق 

مقاربة تدريجية تراعي خصوصيات بعض القطاعات  و يف هذا 

الفعلية  االنطالقة   2014 لسنة  املالية  قانون  تضمن  السياق، 

لتنزيل هذه التوصيات لكونه تضمن عّدة تدابري من قبيل توسيع 

الوعاء الرضيبي وإدماج القطاع غري املهيكل وإصالح منظومة 

بدورها  االضطالع  من  لتمكينها  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة 

الحيادي، و مراجعة اإلعفاءات الرضيبية يف املجال الفالحي مع 

املحافظة عىل اإلعفاء للفالحني الصغار واملتوسطني مع العلم أننا 

أثرنا االنتباه إىل رضورة تعزيز التشاور مع الربملان يف تنزيل باقي 

توصيات املناظرة الوطنية بالنظر لألبعاد الترشيعية واالقتصادية 

واالجتامعية املرتبطة بهذا اإلصالح.

املالية  قانون  يف  الرضيبي  الشق  حول  السؤال  إىل  وبالرجوع 

قانون  مرشوع  يف  إدراجها  تم  التي  التدابري  أهم  فإن   ،2014

املالية للسنة املالية 2014 تهم :

فرض الرضيبة تدريجيا عىل الرشكات الفالحية التي تحقق رقم 

معامالت يفوق 5.000.000 درهم و إعفاء املستغالت الفالحية 

الصغرى واملتوسطة كليا وبصفة دامئة ، إذا كان رقم معامالتها 

السنوي يقل عن 5.000.000 درهم.
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إحدى  يشكل  الذي  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  إصالح 

أهم التوصيات الصادرة عن املناظرة الوطنية حول الجبايات 

وذلك بغية  التوسيع األمثل للوعاء والسري قدما يف مسلسل 

الحد من األسعار لالقتصار عىل سعرين فقط وذلك للتخفيف 

الزمني املحدد يف  الفاصل  من حاالت املصدم وإلغاء قاعدة 

الدين  إرجاع  وتعميم  التلقايئ  الترصيح  نظام  وإحداث  شهر 

الرضيبي. 

ويف هذا اإلطار، البد من اإلشارة من جهة، إىل أن إلغاء قاعدة 

الفاصل الزمني و التخفيف من حدة املصدم buttoir  كانت 

من بني اهم مطالب الكونفدرالية العامة للمقاوالت باملغرب 

و منذ سنوات, واليوم الحكومة تقرر تنزيل هذين اإلجراءين 

عىل الرغم من تكلفتهام املالية )14 مليار جرهم للمصدم و3 

مليار درهم لقاعدة الفاصل الزمني( ومن جهة أخرى تجاوب 

عىل  الرضيبة  بخصوص  األغلبية  فرق  تعديالت  مع  الحكومة 

الرضيبة  من  اإلعفاء  عىل  اإلبقاء  تم  حيث  املضافة  القيمة 

التي  العمليات  و  للشموع  بالنسبة  املضافة  القيمة  عىل 

ينجزها مستغلو الرشاشات العمومية وكذا الحاممات واألفرنة 

التقليدية، وكذا اإلبقاء عىل األسعار الحالية املخفضة املتعلقة 

بالرضيبة عىل القيمة املضافة بالنسبة ملصربات الرسدين )7%( 

و ملح الطبخ و األرز املصنع )10%(. 

مراجعة قواعد تحديد الربح الجزايف، وهي إحدى االقرتاحات 

املنبثقة عن أشغال املناظرة الوطنية حول الجبايات والهادفة إىل 

تحسني هذا النظام فيام يتعلق باملردودية والعدالة والشفافية 

للملزمني  بالنسبة  مخففة  محاسبية  التزامات  بإقرار  وذلك 

الخاضعني للرضيبة حسب نظام الربح الجزايف.

للرضيبة  اإللكرتوين  واألداء  اإللكرتوين  باإلقرار  اإلدالء  إلزامية 

خفض  و  اإلجراءات  تبسيط  بغرض  الحرة  للمهن  بالنسبة 

ملعالجة  املخصص  الوقت  من  التقليص  خالل  من  التكلفة 

اإلدارة  بني  العالقات  مجال  يف  الشفافية  وتعزيز  امللفات 

الجبائية وامللزمني.

تـحـديد مثن بيع املرت املربع املغطى للسكن املخصص للطبقة 

عىل  الرضيبة  احتساب  دون  درهم   6.000 مبلغ  يف  الوسطى 

القيمة املضافة عوض 6.000 درهم باحتساب الرضيبة وذلك 

لجعل هذا املنتوج أكرث جاذبية للمنعشني العقاريني وتشجيعهم 

عىل االنخراط فيه.

املالية : كيف تنظرون إىل الحمولة االجتامعية يف املرشوع 

املايل لهذه السنة ؟

كان من املأمول أن يتضمن املرشوع أكرب ماّم   : السيد بووانو 

حمله من الناحية االجتامعية لو تم قبول كل التعديالت التي 

تقدّمت بها األغلبية )22 تعديال(. ومع ذلك، وبعد قبول الحكومة 

لحوايل نصف هذه التعديالت عىل املرشوع، فإنه ميكن الحديث 

اليوم عن إخراج قانون مايل يبعث روح األمل يف اإلصالح، ويف 

إحداث التوازن املطلوب يف مجتمعنا، وسأكتفي بالحديث عن 

إجراء واحد كصندوق دعم التامسك االجتامعي املتعّلق بالدعم 

املبارش للنساء األرامل يف وضعية هشاشة، والذي اعتربناه خطوة 

دالة، وإشارة قوية، والتفاتة عميقة تعيد االعتبار لهذه الفئة.

كام أن مواصلة النهوض باملنظومة التعليمية والرفع من العرض 

املساعدة  نظام  تعميم  الفرص وتعزيز عملية  املدريس وتكافؤ 

الطبية وبرامج تيسري الولوج للسكن الالئق والسكن االجتامعي 

والسكن منخفض التكلفة ومواصلة برامج محاربة الفقر والهشاشة 

التامسك االجتامعي  االجتامعية، كّلها، آليات من شأنها تعزيز 

وترجمة لهذه الحمولة االجتامعية التي تحّدثتم عنها.

هذا باإلضافة إىل أمرين أساسيني، يتعلق األول برضورة الترسيع 

بإصالح صندوق املقاصة وخاصة الشق املتعلق باملحافظة عىل 

القدرة الرشائية للفئات الفقرية واملتوسطة عرب استهدافها بربامج 

ووسائل للدعم واملساعدة بطرق مبارشة وغري مبارشة.

العدالة  تحقيق  عىل  الحرص  برضورة  فيتعلق  الثاين  األمر  أما 

تهميشا  ها  األكرث  باستهداف  واملناطق  الجهات  بني  والتوازن 

وإقصاء وفقرا بربامج ودعم من حيث البنيات التحتية واملرافق 

االجتامعية والتمويل العمومي 

من   2014 املالية  لقانون  االجتامعية  بالحمولة  يتعلق  وفيام 

الحكومة  ما يفوق %53 من  الرقمية، فقد خصصت  الناحية 

االعتامدات املفتوحة للقطاعات االجتامعية.  

فبخصوص قطاع الرتبية والتكوين، رصدت الحكومة 45,6 مليار 

من  املدارس  من خالل متكني  املنظومة  إصالح  ملواصلة  درهم 

الوسائل الرضورية إلنجاز مهامها وتطوير املؤسسات املدرسية 

وتكييف املنظومة الرتبوية والتكوينية مع االحتياجات والرشوط  

املجالية، وتطوير االجراءات املتعلقة بتسيري املؤسسة املدرسية 

وتعزيز قدرات وفعالية املوارد البرشية.
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أما قطاع التعليم العايل، فقد خصصت له الحكومة 8,9 مليار 

درهم من أجل تطوير وتوفري وتوسيع و إعادة تأهيل البنيات 

التحتية الحالية والرفع من قيمة املنح ومن عدد املستفيدين 

 216.500 مقابل  مستفيد   230.000 إىل  ليصل   املنح  من 

مستفيد.

وفيام يخص قطاع الصحة، رصد مبلغ 12,9 مليار درهم لضامن 

ولوج املواطنني من خالل تعزيز عملية تعميم نظام املساعدة 

الطبية ومواصلة الدراسة العامة القرتاح السناريوهات املتعلقة 

املهن  وأصحاب  الحرفيني  لفائدة  اإلجبارية  الصحية  بالتغطية 

الحرة وتفعيل الربنامج الوطني للتكفل بالحاالت االستعجالية 

وتحسني  العمومية  املستشفيات  تأهيل  ومواصلة  الطبية 

املستشفيات  يف  األدوية  تدبري  آليات  وتحسني  خدماتها، 

العمومية.  

قطاع السكن بدوره حيض ب  3,2 مليار درهم لضامن ولوج 

مدن  محاربة  برامج  وترية  وترسيع  الالئق  للسكن  املواطنني 

بدون  مدن  برنامج  وترسيع  للسقوط،  اآليلة  واملباين  الصفيح 

للتأهيل الحضاري و املشاريع  صفيح وااللتزام بربنامج جديد 

املتعلقة بسياسة املدينة، ومراجعة مثن بيع املرت املربع املغطى 

للسكن للطبقة املتوسطة يف مبلغ 6.000 درهم وذلك لجعل 

هذا املنتوج أكرث جاذبية للمنعشني العقاريني وتشجيعهم عىل 

االنخراط فيه.

ب  تقدر  دفعة   2014 سنة  برسم  العامة  امليزانية  وخصصت 

1.7 مليار درهم لصندوق املبادرة الوطنية للتنمية البرشية مع 

الحرص عىل ضامن تكامل وتنسيق تدخالت القطاعات الوزارية 

املعنية وتقوية وتوسيع الربامج الحالية للمبادرة وإعطاء األولوية 

للمشاريع املدرة للدخل.

وبشأن تدعيم آليات التامسك االجتامعي، خصصت حصة 50% 

حصيلة  وكذا  السياحة  وإنعاش  للتضامن  الجوي  الرسم  من 

املساهمة اإلبرائية برسم املمتلكات واملوجودات املنشأة بالخارج 

االجتامعي  التامسك  دعم  لصندوق  قارة  مالية  موارد  لتأمني 

والعمل عىل تعزيزها. 

و باملوازاة مع هذه الجهود الرامية لضامن موارد قارة للصندوق، 

يف  املساهمة  إىل  باإلضافة  ليشمل  تدخله  مجاالت  توسيع  تم 

املتعلقة  واملصاريف  الطبية،  املساعدة  نظام  مصاريف  متويل 

باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وكذا متويل برنامج »تيسري« 

ملحاربة الهدر املدريس، دفع دعم مبارش للنساء األرامل يف وضعية 

هشاشة.  

كام تم إحداث 17.975 منصبا توجه باألساس لقطاعات التعليم 

والصحة وتوفري األمن للمواطنني.  كام وفرت الحكومة التمويل 

الالزم يف امليزانية العامة لدعم برامج اإلدماج والتأهيل مبا سيوفر 

مايناهز 73.000 فرصة شغل.

التعديالت عىل مرشوع  أهم  نظركم  يف  ما هي   : املالية 

قانون مالية 2014 ؟

فإىل  التعديالت،  بعض  إىل  سبق  ما  يف  أرشت   : بووانو  السيد 

جانب التعديل الذي استهدف إحداث صندوق دعم التامسك 

وضعية  يف  األرامل  للنساء  املبارش  بالدعم  املتعّلق  االجتامعي 

هشاشة، والتعديل الذي مّس بشكل غري مسبوق فئة األطفال 

الصم والبكم، سّجلنا بارتياح حذف املقتضيات التي تهم الرضيبة 

القيمة املضافة املفروضة باألساس عىل مواد امللح واألرز  عىل 

الرضيبية  للمنظومة  شامل  إصالح  إعداد  أفق  يف  والرسدين 

باإلضافة إىل تعديالت أخرى أهمها :

• إحداث الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، و تحديد 

تعريفته  يف 100 درهم بالنسبة للدرجة االقتصادية و 400 

درهم بالنسبة للدرجة األوىل/ األعامل، مع تخصيص %50 من 

حصيلته لفائدة صندوق التامسك االجتامعي و%50 األخرى 

لفائدة املكتب الوطني إلنعاش السياحة؛

• إقرار املساهمة اإلبرائية برسم املمتلكات واملوجودات املنشأة 

املقيمني قصد  املغاربة  يناير 2014 تهم  بالخارج، قبل فاتح 

متكينهم من املساهمة يف دينامية االستثامر؛

• اإلبقاء عىل اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة بالنسبة 

للشموع و العمليات التي ينجزها مستغلو الرشاشات العمومية 

وكذا الحاممات واألفرنة التقليدية، وكذا اإلبقاء عىل األسعار 

الحالية املخفضة املتعلقة بالرضيبة عىل القيمة املضافة بالنسبة 

ملصربات الرسدين )%7( و ملح الطبخ و األرز املصنع )%10(؛ 

• إدراج »صندوق إفريقيا 50« ضمن املؤسسات املستفيدة من 

اإلعفاء الكيل الدائم من الرضيبة عىل الرشكات ومن واجبات 

التسجيل. هذا الصندوق الذي تم إحداثه عىل إثر االجتامع 

السنوي للبنك اإلفريقي للتنمية املنعقد يف مراكش يف شهر 
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ماي 2013، و الذي رصد له رأسامل يقدر ب 10 ماليري دوالر 

بهدف ترسيع وثرية إنجاز املشاريع املتعلقة بالبنيات التحتية 

بدول القارة االفريقية؛

• إلغاء قاعدة الفاصل الزمني وإقرار إرجاع دين الرضيبة؛

• سن إجبارية اإلقرار للرضيبة بطريقة إلكرتونية بالنسبة للمهن 

الحرة؛

خاص،  جبايئ  نظام  إحداث  من خالل  الذايت  التشغيل  دعم   •

يخضع فيه األشخاص الذاتيون الذين يزاولون نشاطهم بصورة 

فردية، للرضيبة عىل الدخل بالنسب التالية :

* %1 بالنسبة لرقم األعامل املحصل عليه الذي ال يتجاوز 

500.000 درهم فيام يتعلق باألنشطة التجارية والصناعية 

و األنشطة الحرفية؛

* %2 بالنسبة لرقم األعامل املحصل عليه الذي ال يتجاوز 

200.000 درهم فيام يتعلق مبقدمي الخدمات.

 • إحداث واجب إضايف عىل التسجيل األول للسيارات الفاخرة 

باملغرب والتي يتجاوز مثنها دةن احتساب الرضيبة عىل القيمة 

املضافة 400000 درهم.

املالية : إىل أي حدٍّ سيساهم املرشوع الجديد للقانون التنظيمي 

للاملية يف إعطاء دينامية جديدة يف مناقشة امليزانية ؟

السيد بووانو : سريا عىل النهج التشاريك الذي تعتمده الحكومة، 

القانون  مرشوع  إعداد  عىل  واملالية  االقتصاد  وزارة  حرصت 

التنظيمي لقانون املالية بإرشاك فعاليات املؤسسة الترشيعية، 

من األغلبية واملعارضة عىل حد سواء وكافة القطاعات الوزارية 

واملؤسسات املعنية باإلصالح وذلك من خالل فتح النقاش حول 

التنظيمي  القانون  إخراج  من  بد  ال  فكان  الهام،  الورش  هذا 

لقانون املالية إىل الوجود من جهة ملالمئته مع مقتضيات دستور 

2011  ومن جهة ثانية كإطار يسمح بتجاوز املنطق التقليدي 

تنبني  للميزانية ويؤسس ملقاربة جديدة  التخطيط  الجامد يف 

عىل ربط املسؤولية باملحاسبة و تدعيم مبادئ الحكامة الجيدة 

وقيم الشفافية وتعزيز الدور الرقايب للمؤسسة الربملانية وتقوية 

فعالية ونجاعة السياسات العمومية و تعزيز تناسقها و التقائيتها 

و انسجامها.

ونتوقع أن يكون مرشوع قانون املالية لسنة 2015 بداية لتأسيس 

منهجية جديدة وفّعالة وُمنتجة يف قيام مؤسسة الربملان بدورها 

الدستوري يف املناقشة والتتبع والتقييم.
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مبجل�س  اال�سرتاكي  الفريق  رئي�س  الزايدي،  اأحمد  ال�سيد  مع  حوار 

النواب

رئيس  الزايدي،  أحمد  االستاذ  مع  حوار  املالية  مجلة  استقت 

للفرضيات  تحليال  فيه  تناول  النواب،  االشرتايك مبجلس  الفريق 

التي بني عليها قانون مالية 2014 ومدى تجاوبها مع تطلعات 

التنمية يف بعديها االقتصادي واالجتامعي كام ناقش املقتضيات 

الجبائية التي تم تبنيها يف إطار هذاالقانون.

املالية : كيف ترون فرضيات قانون مالية 2014 ؟ 

مبجلس  االشرتايك  الفريق  يف  لنا  سبق  لقد   : الزايدي  السيد 

النواب أن نبهنا يف مناقشة أول مرشوع قانون مايل لحكومة ما 

بعد دستور 2011 إىل أشكال القصور التي متيز مامرستها للشأن 

أوردتها يف  التي  الفرضيات  إىل هشاشة  تحديدا  ونبهنا  العام، 

أول وثاين قانون للاملية. وقد ثبت بامللموس ما نبهنا إليه بشأن 

فرضيات النمو والعجز واملقاصة. ويؤسفنا أن نقف اليوم عىل 

تكرار الحكومة لذات األخطاء يف وضع الفرضيات. فال املحيط 

الدويل، أي الطلب الخارجي وال اإلجراءات العمومية يف ذات 

القانون املايل ميكن أن ييرس تحقيق بعض الفرضيات من قبيل 

ما يتعلق بنسبة النمو.

أول الفرضيات الهشة: هي تلك املتمثلة يف معدل النمو املتوخى 

تحقيقه وهي فرضية، كام سبق أن قلنا، غريتها الحكومة ثالث 

مرات يف اتجاه التخفيض منذ تقديم برنامجها أمام الربملان.

إن نسبة النمو تبدو صعبة املنال لعدة اعتبارات منها باألساس 

املاشية، واألزمة االقتصادية  الزراعة وتربية  الجفاف عىل  آثار 

انعكاسات  بسبب  وأيضا  األورو،  منطقة  يف  خاصة  العاملية 

التبادل الحر عىل املداخيل العمومية وعىل النسيج االقتصادي 

ملعدل  املركزية  األهمية  العام  الرأي  يدرك  وحتى  الوطني. 

النمو وسط مجموع املؤرشات االقتصادية واالجتامعية، يتعني 

التوضيح أن هذا املؤرش ليس مجرد رقم ولكنه يرهن مؤرشات 

مركزية أخرى كمستوى التشغيل ونسبة منو املداخيل الجبائية 

وحجم العجز.

التي  امليزانية  عجز  نسبة  يف  يتمثل  الهشة:  الفرضيات  ثاين 

حددتها الحكومة يف %5، وهي نسبة صعبة التحقيق بالنظر   

بالخصوص إىل كلفة اعتامدات املقاصة التي قد تصل إىل 53 

تغطية  اجل  .ومن  النفط  أسعار  ارتفاع  بسبب  درهم  مليار 

العجز ستلجأ الحكومة اىل االقرتاض الخارجي مع ما لذلك من 

سلبيات نذكر منها : 

الدولة  ومنافسة  الداخيل  بالسوق  سيلحق  الذي  االجهاد   • 

للقطاع الخاص يف الحصول عىل القروض .

• تضخم كلفة الدين العمومي من جديد بعد االنخفاض الذي 

شهدته ما بني 2000 و2007، وبقدر ما نتساءل إذا كنا يف 

بداية العودة اىل الخضوع إلمالءات بعض املؤسسات بسبب 

استدانة محتملة وبسبب االزمة االقتصادية ، بقدر ما نحذر 

السياسات  املالية ويف  االمور  السيادي يف  القرار  من فقدان 

التي تالزم هذا  التداعيات  االقتصادية واالجتامعية مع كل 

الوضع عىل املستوى االجتامعي.

الفرضية الثالثة : تتمثل يف موضوع االستثامرات العمومية التي 

بلغت ميزانيتها يف مرشوع 2014 أزيد من 186 مليار درهام.

مليار   15 حذف  عىل  فجأة  الحكومة  أقدمت   2013 يف   

للنقاش  نعود  لن  العمومية،  االستثامرات  ميزانية  من  درهم 

االقتصاد  عىل  السلبي  وتأثريه  القرار  فجائية  أحدثته  الذي 

وعىل زعزعة الثقة يف املؤسسات بل األخطر هو أنه يف وقت 

دورية  تأيت  التقليص  هذا  يهضم  مل  الوطني  االقتصاد  زال  ال 
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الحكومة لتقلص من نفس ميزانية االستثامرات  السيد رئيس 

العمومية وبكيفية غري شفافة بحوايل 10 ماليريدرهم.

عىل أي، فالحكومة ال ميكنها أن تنكر اليوم أن حجم االستثامرات 

النمو  هذا  توقف  واليوم  تصاعدي  منحى  يف  ظل  العمومية 

بكيفية قطعية إذا أضيفت لهذا االنكامش املشاكل التي يتخبط 

دعم  أي  وانعدام  إدارية  تعقيدات  من  األعامل  مناخ  فيها 

عىل  الرضيبة  استعادة  إجراءات  حتى  وتعطيل  بل  للمقاولة 

القيمة املضافة وأداء ما ترتب عىل الدولة وبعض املؤسسات 

العمومية من ديون بالنسبة للصفقات، فإننا نكون بهذا الوضع 

أمام أزمة متعددة األطراف تنبئ بأسوأ العواقب.

املالية : إىل أي حد يتجاوب قانون مالية 2014 مع تطلعات 

التنمية االقتصادية واالجتامعية ؟

عند  املالية  قانون  مرشوع  بأن  قلنا  عندما   : الزايدي  السيد 

نقول.  ما  ندرك  كنا  بالتقشفي  بالتنموي وال  مناقشته ال هو 

الصغرى  بالطبقات  يهتم  القانون  هذا  إن  تقول  فالحكومة 

ميزانية  معا  فلنقرأ  االجتامعية،  وباملجاالت  واملتوسطة 

بالقطاعات  ولنبدأ  الخالصات،  ونرى  االجتامعية  القطاعات 

ذات البعد االجتامعي :

سبع وزارات: التعليم بشقيه – الصحة – السكنى – التشغيل 

– الشباب – التضامن واألرسة : 72 مليار درهم؛ سبع صناديق 

داعمة: 9 مليار درهم؛ املقاصة : 42 مليار درهم.

املجموع حوايل 124 مليار درهام... إنها ميزانية ضخمة فعال، 

بل إننا أمام رقم خيايل وأتوقف معكم عند هذا الرقم، كيف 

يف  اليوم  املغرب  يوجد  الكبرية  امليزانية  بهذه  أنه  تفرسون 

املرتبة 130 من أصل 186 يف مؤرش التنمية البرشية حسب 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

هي  بل  واعتامدات  إمكانات  مسألة  ليست  إذن  املسألة 

تداخل  مسألة  الحكامة..  مسألة  الجيد...  التدبري  مسألة 

اإليداعات  تتحول  إذ  املوارد،  تشتيت  مسألة  االختصاصات، 

الضخمة إىل حصص موزعة عىل أكرث من وزارة وال يستطيع 

وضعف  الجودة  ومسألة  مهيكلة،  مبشاريع  القيام  منها  أي 

مالية  من  هو  الذي  العمومي  لإلنفاق  االجتامعي  األثر 

الشعب ومن رضائب املواطنني.

وقد جاء تكوين الحكومة من 39 وزيرا ليزيد من تأزيم ما 

الحدود  تسطري  يف  تتخبط  القطاعات  وجعل  أكرث  مؤزم  هو 

امام  نفسها  الحكومة  فوجدت  البعض..  بعضها  بني  الفاصلة 

مشاكل اختصاصات غري مسبوقة قد يتطلب األمر سنتني عىل 

الوزارات بل  تنازع االختصاصات بني بعض  للحسم يف  األقل 

وأحيانا حل املنازعات حول اإلدارات واملكاتب.

إذن كيف ميكن اعتبارها ميزانية اجتامعية وليس يف أسبقياتها 

التشغيل ، يف حني أن الحكومة يف مجال التشغيل احتفظت 

بنفس الربامج يف الوقت الذي تبدع فيه الحكومات يف خلق 

التشغيل  باعتبار  الوسائل  بكل  عنها  والبحث  شغل  مناصب 

يصون الكرامة واالستقرار ورشط استنبات روح املواطنة.

اليوم ومن باب مسؤوليتنا الوطنية والسياسية كقوة اقرتاحية 

وفشل  املدريس  الهدر  استفحال  أمام  أنه  إىل  الحكومة  نبهنا 

 14 التعليمية و وجود آالف األطفال ما بني 10 و  املنظومة 

وبدون  تكوين  وبدون  درايس  مقعد  بدون  الشارع  يف  سنة 

وعىل  االنتظار  قاعة  يف  توجد  موقوتة  قنبلة  فإن  آفاق 

الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها إزاءها.

لالقتصاد  محركة  إنتاجية  قطاعات  هناك  املقابل  ويف 

ولالستثامرات العمومية كالفالحة والسياحة والصناعة. .. التي 

سجلت تراجعا يف ميزانياتها وهذا من املؤرشات السلبية.

املالية : كيف تنظرون إىل الشق الرضيبي يف القانون املايل 

لهذه السنة ؟ 

لزيادة  الحلول  الحكومة أسهل  : لقد اختارت  الزايدي  السيد 

عىل  باألساس  القانون  مرشوع  يعول  حيث  العمومية  املوارد 

الرضيبة عىل القيمة املضافة التي يتوخى زيادة املوارد املتأتية 

أن  عىل  يعول  التي  الدخل  عىل  والرضيبة   ،3% بنسبة  منها 

ترتفع ب %7، وهذه مداخل سهلة لزيادة املوارد علام بأن أي 

زيادة يف األسعار  املضافة هي  القيمة  الرضيبة عىل  زيادة يف 

الحكومة  تسلم  املقابل  ويف  املستهلك.  لكاهل  إثقال  وبالتايل 

بانخفاض الرضيبة عىل الرشكات ب 7%.

غري أن األمر يف الشأن الرضيبي بعيد عن أن يختزل يف النسب، 

أن  ينبغي  الذي  والتصور  بالفلسفة  تتعلق  املسألة  دامت  ما 

الجبائية  العدالة  إعامل  وعوض  جبائية.  سياسة  كل  يحكم 

ومحاربة التملص الرضيبي، لجأت الحكومة إىل القنوات السهلة 
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أن  إذ  املضافة(،  القيمة  والرضيبة عىل  الدخل  )الرضيبة عىل 

مصدر %83 من الرضيبة عىل الدخل هي من أجور املوظفني 

اإلجراءات  من  عددا  فإن  األسف  كامل  ومع  واملأجورين. 

الفالحي  التوجه  تناقض  املايل  القانون  يف  املتضمنة  الرضيبية 

أدوات  عىل  رضائب  الحكومة  تفرض  عندما  خاصة  للمغرب 

واألمن  التشغيل  لجهة  للبالد  بالنسبة  حيوي  قطاع  يف  إنتاج 

الغذايئ واستقرار الساكنة وعرصنة اإلنتاج وانفتاح املنتجني، يف 

وقت كان فيه ترضيب الفالحة ارتجاليا ومحتشام وال نعتقد 

أنه سيحقق املتوخى منه من حيث املداخيل مادامت اآلليات 

املعتمدة إلعامله غري ناجعة. 

إن تنمية البادية ال ميكن أن تختزل يف اعتبارها خزانا ومزودا 

إكامل  برضورة  ولكن  غذاء،  من  يحتاجه  مبا  الوطني  للسوق 

تجهيزها وتحسني ظروف سكانها والتخفيف من الهوة الحاصلة 

لقد  االجتامعية.  الخدمات  من  ومتكينها  والبادية  املدينة  بني 

انتخايب  البادية مجرد احتياطي  الذي كانت فيه  العهد  انتهى 

دورا  اليوم  يلعبون  أبنائها  نخب  وأن  خاصة  بعينها  ألحزاب 

حاسام يف الحياة الوطنية، خاصة يف ظل انتشار الوعي بالحقوق 

األساسية.

بل  الرضيبي  للنظام  الشامل  اإلصالح  الحكومة  تغافلت  لقد 

وتناست حتى توصيات املناظرة الوطنية حول اإلصالح الرضيبي 

عىل تواضعها.

املالية : كيف تنظرون إىل الحمولة االجتامعية يف املرشوع 

املايل لهذه السنة ؟ 

السيد الزايدي :  سبق لنا ورشحناها يف الواقع االجتامعي وهي 

االجتامعية  امليزانية  بجانب  اليها  تطرقنا  التي  الحمولة  نفس 

وبرهنا باألرقام ان املسالة ال تتعلق باألرقام بل بالوضع االجتامعي 

والتنموي من خالل قراءة ميزانية القطاعات االجتامعية ونؤكد 

بان 124 مليار درهم هي اكرب دليل عىل ان املسالة ال يجب ان 

تختزل يف امكانات واعتامدات بل ان مؤداها هي مسألة الحكامة 

الجيدة وتداخل االختصاصات وعدم وضوح الرؤيا وعدم توفر 

الحكومة عىل مرشوع اجتامعي متكامل. 




