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في سياق دولي يتميز باضطراب األسواق المالية الدولية وبالتوثرات التجارية، وسياق محلي موسوم بالرغبة في رفع تحدي 
الحكومة  تدخل  تحكم  محورية  أهداف  ثالثة   2020 مالية  قانون  المؤسساتية، حدد  والفعالية  االقتصادية  العجلة  تسريع 

في الميدان االقتصادي واالجتماعي.

المتعلق   51-17 رقم  اإلطار  القانون  تنزيل  خالل  من  االجتماعية  القطاعات  بدعم  تتعلق  فهي  األولى،  لألولوية  بالنسبة 
»المدن  خلق  حول  المتمحورة  المهني  التكوين  قطاع  طريق  خارطة  وتنزيل  العلمي،  والبحث  والتكوين  التربية  بنظام 

الجهوية للمهن والكفاءات«، وكذا مواصلة تنزيل »مخطط الصحة - 2025«.

تجويد  خالل  من  االجتماعية،  الحماية  آليات  وتنزيل  والترابية  االجتماعية  الفوارق  من  بالحد  متعلقة  الثانية  األولوية 
الملكي  المخطط  التمدرس وتنزيل  الحكومي نحو دعم  العمل  والمعوزة، حيث سيتجه  الهشة  الفئات  استهداف  منظومة 
األساسية  الصحية  التغطية  وتعميم  راميد  برنامج  وتنزيل  القروي،  بالعالم  واالجتماعية  الترابية  الفوارق  من  للحد  الهادف 

بالنسبة للطلبة والمهن الحرة وكذا مواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

أما بخصوص األولوية الثالثة لقانون مالية سنة 2020، فتهم إعطاء دينامية جديدة لالستثمار الخاص وتشجيع المقاولة من 
خالل تفعيل مختلف التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، ودعم المقاوالت الصغرى والصغيرة جدا.

وإذا كانت األهداف المرسومة في ق.م 2020 طموحة، فإن النجاح في تنزيلها مرتبط إلى حد كبير بالتفاعل اإليجابي مع 
التدابير التي جاء بها المشروع من أجل إرساء الثقة. هذه »الثقة« تعتبر من المفاهيم األساسية التي تشكل مفتاحا لفهم 
وتحليل توجهات القانون المالي لهذه السنة وهو مفهوم يجد سنده في الخطب الملكية، حيث أكد خطاب العرش لهذه 
السنة على »أن المرحلة الجديدة، التي نحن مقبلون عليها، حافلة بالعديد من التحديات والرهانات الداخلية والخارجية 
التشريعية           السنة  افتتاح  بمناسبة  الملكي  الخطاب  في  جاء  كما  الثقة«.  رهان  أوال  مقدمتها  وفي  كسبها  يتعين  التي 
»إن المرحلة الجديدة تبدأ من اآلن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة...«.

ولكسب رهان الثقة سواء بالنسبة للمقاولة أو المستثمرين، فقد تم اقتراح مجموعة من التدابير في هذا القانون المالي. 
الجبايات.   الوطنية حول  المناظرة  توصيات  من  المنبثقة  الجبائية  والتدابير  المقتضيات  بعض  في  بوضوح  تجلى  ما  وهو 
ونذكر من بين هذه التدابير التسوية الطوعية برسم الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية من قبل األشخاص 
برسم  السنوي  باإلقرار  السابق  في  يدلوا  لم  الذين  للضريبة  للخاضعين  الجبائية  للوضعية  التلقائية  والتسوية  الذاتيين، 
تصحيحي  بإقرار  اإلدالء  خالل  من  الجبائية  وضعيتهم  تسوية  إمكانية  انتقالية  بصفة  الملزمين  ومنح  العقارية،  الدخول 
السنوات  برسم  وذلك  المضافة،  القيمة  على  والضريبة  الدخل  على  والضريبة  الشركات  على  للضريبة  بالنسبة  تلقائي 
المحاسبية 2016 و2017 و2018، وكذا توسيع نطاق تطبيق طلبات االستشارة الضريبية المسبقة... إجراءات على المدى 
بدور  والتحسيس  التواصل  باعتماد  للضرائب  التلقائي  األداء  الطوعي في  االنخراط  مبنية على  تأسس الستراتيجية  القصير 

الضريبة، وكذا اعتماد أسلوب التنبيه واإلرشاد.

كما أعطى قانون مالية 2020 زخما قويا للمبادرة الخاصة عبر إطالق البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاوالت، والذي 
يتوجه للشباب حامل المشاريع والمقاوالت الصغيرة جدا والمقاوالت المصدرة نحو افريقيا وفئات القطاع غير المهيكل.

برنامج بغالف مالي يقدر ب 6 ماليير درهم )باإلضافة لملياري درهم كمساهمة من صندوق الحسن الثاني( وسيساهم في 
خلق ما يناهز 27000 فرصة عمل جديدة ومواكبة 13500 مقاولة إضافية على مدى 3 سنوات، وفي حل مشاكل التمويل 
)معدل فائدة ال يتعدى 2% و1.75% في العالم القروي(. كما يتضمن مساطر سهلة ومواكبة للمشاريع من أجل الهيكلة 
تعزيز  شأنه  من  واقعية  بأدوات  برنامج طموح  قصيرة؛  جد  آجال  في  المقاولين  على  والرد  االستشارة  وتقديم  والتكوين 

اإلدماج المالي واالقتصادي واالجتماعي.

تمهيد
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2020 العريضة لقانون مالية سنة  الخطوط 

مالية  قانون  يقترح  المختلفة،  والضغوط  واالكراهات  بالتطورات  حافل  متموج،  واقليمي  دولي  سياق  خضم  في 
السياسات  دعم  رأسها  على  الحكومي،  والبرنامج  الملكية  التوجيهات  من  المستمدة  التدابير  من  مجموعة   2020

الكبرى. اإلصالحات  وتنزيل  مواصلة  وكذا  لالستثمار  دينامية جديدة  وإطالق  االجتماعية 

على   2020 لسنة  المالية  قانون  مشروع  إعداد  استند 
خطابات  في  الواردة  السامية  الملكية  التوجيهات 
وذكرى  العرش  عيد  بمناسبة  ألقاها  التي  الملك  جاللة 
و20  يوليوز   29 في  التوالي  على  والشعب  الملك  ثورة 
من  األولى  الدورة  افتتاح  بمناسبة  وكذا   2019 غشت 
العاشرة  التشريعية  الوالية  من  الرابعة  التشريعية  السنة 
على  العمل  إطار  في  كذلك  و   ،2019 أكتوبر   11 في 
للفترة  الحكومي  البرنامج  في  الواردة  االلتزامات  تنزيل 
اإلصالحات  مكتسبات  إرساء  إلى  الرامية   2021-2017
نهجتها  التي  والمؤسساتية  واالجتماعية  االقتصادية 

 . األخيرة  السنوات  المملكة خالل 

لسنة  المالية  قانون  مشروع  إعداد  أن  باإلشارة  وجدير 
جاللة  لتولي  العشرين  الذكرى  تخليد  مع  تزامن   2020
أهم  على  الضوء  لتسليط  فرصة  وهي  للعرش،  الملك 
الرشيدة  القيادة  في ظل  المغرب  عرفها  التي  اإلنجازات 

الملك. لجاللة 

2020 لسنة  المالية  لقانون  واإلقليمي  الدولي  السياق 

سياق  في   2020 لسنة  المالية  قانون  مشروع  إعداد  تم 
وإن  العالمي،  االقتصادي  النمو  بتراجع  موسوم  دولي 
ساهم  فقد  أخرى.  إلى  منطقة  من  متباينة  بحدة  كان 
والجيوسياسية  والمالية  االقتصادية  التقلبات  تفاقم 
بشكل عام في خلق مناخ اقتصادي أقل دينامية، وخاصة 
المبادالت  تعرف  أن  يتوقع  كما  المتقدمة.  الدول  في 
الحدود  عبر  األموال  رؤوس  وتدفقات  الدولية  التجارية 
بسبب  وذلك  السابقة،  بالسنوات  مقارنة  أقل  دينامية 

المخاطر. وتعدد  العالمي  الخام  الداخلي  الناتج  تباطؤ 

سنتين،  قرابة  استمر  جيد  اقتصادي  نمو  بعد  أنه  ذلك 
النصف  منذ  ملحوظا  تباطؤا  العالمي  االقتصاد  سجل 
النتائج  إلى  التباطؤ  هذا  ويعزى   .2018 سنة  من  الثاني 
االقتصادي  للنمو  محركا  تعتبر  التي  الدول  سجلتها  التي 
األمريكية وألمانيا والصين،  المتحدة  كالواليات  العالمي، 
مما أدى إلى انخفاض طفيف لمعدل نمو الناتج الداخلي 

2017. ووفًقا  3,8% سنة  3,6% بعد  العالمي إلى  الخام 
يتراجع  أن  ينتظر  الدولي،  النقد  صندوق  توقعات  آلخر 

ليبلغ %3.  2019 العالمي خالل سنة  النمو 

الوضعية،  هذه  من  تضررا  األكثر  األورو  منطقة  وتظل 
نمو  معدالت  المنطقة  اقتصاد  يسجل  أن  يتوقع  حيث 
1,9% سنة  2019 مقابل  1,2% سنة  ضعيفة ستصل إلى 
2018 و 2,5% سنة 2017. ويرتبط هذا التباطؤ بتراجع 
للنمو  الرئيسي  المحرك  ألمانيا،  في  االقتصادي  النشاط 
فرنسا  في  النمو  بتباطؤ  مقرونا  وإيطاليا  المنطقة،  في 

وإسبانيا.

تظل  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  وفي 
نتيجة  العموم،  على  متدهورة  االقتصادية  الوضعية 
واألمنية.  والسياسية  االقتصادية  الهشاشة  استمرار 
نسبة  للمنطقة  االقتصادي  النمو  سيسجل  عام،  وبشكل 
هذه  وتخفي   .2018 سنة   %1,1 بعد   2019 سنة   %0,1

المنطقة. داخل  مهمة  تفاوتات  الوضعية 

إفريقيا  في  تدريجياً  االقتصادي  االنتعاش  وسيستمر 
إلى  النمو  يصل  أن  يتوقع  حيث  الصحراء،  جنوب 
خالل  المسجلة  النسبة  نفس  وهي   2019 سنة   %3,2
في  نسبيا  منخفضا  النمو  سيظل  العموم،  وعلى   .2018
المستوردة.  البلدان  مع  مقارنة  للنفط  المصدرة  البلدان 
االقتصادي  نموها  سيظل  التي  إفريقيا  جنوب  وباستثناء 
 ،)2018 سنة   %0,8 بعد   2019 سنة   %0,7( ضعيفا 
دول  من  العديد  في  مالئما  االقتصادي  النشاط  سيظل 

الصحراء. جنوب  إفريقيا 

2020 لسنة  المالية  لقانون  الوطني  السياق 

الموسومة  الدولية  الظرفية  رغم  الوطني،  المستوى  على 
بشكل  إيجابيا  االقتصادي  النشاط  يبقى  باالضطراب، 
قطاعات  عدة  في  المسجلة  الجيدة  للنتائج  نظرا  عام، 
اإلجمالية. المضافة  القيمة  في  الكبيرة  المساهمة  ذات 

المالية قانون  مضامين 
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االقتصاد  يحقق  أن  المتوقع  فمن  ذلك،  على  واعتمادا 
بعد   ،2020 سنة   %3,7 إلى  يصل  نمو  معدل  الوطني 
الناتج  سيحقق  المقابل،  وفي   .2019 سنة  خالل   %2,9
سنة  ب%3,7  تقدر  زيادة  الفالحي  غير  الخام  الداخلي 
القيمة  ستشهد  فيما   ،2019 سنة   %3,3 بعد   2020
بنسبة  نموها  وثيرة  في  انخفاضا  الفالحية  المضافة 
 52 يقدر ب  للحبوب  إنتاجا  االعتبار  بعين  أخذا   ،%0,6

قنطار.  مليون 

ملحوظة،  دينامية  سجلت  المغربية  الصادرات  أن  كما 
حيث  للمغرب  العالمية  بالمهن  خصوصا  مدعومة 
 ،2018 انتعاشها خالل سنة  المغربية  الصادرات  واصلت 
مقابل   %10,6 بنسبة  تقدر  مهمة  زيادة  سجلت  إذ 
تغطية  معدل  عرف  لذلك  ونتيجة   ،2017 سنة   %10,3
بلغ  حيث   ،2016 منذ  تحسنا  للواردات  الصادرات 
حصة  عرفت  األداء  هذا  وبفضل   .2018 سنة   %57,2
 %0,15 إلى  لتصل  تحسنا  العالمية  السوق  من  المغرب 
خالل   %0,12 قدره  سنوي  متوسط  مقابل   ،2018 سنة 
هذا  رافق  وقد  و2014،   2008 بين  ما  الممتدة  الفترة 
وكذا  األسواق  مستوى  على  تنويعا  التصدير  في  األداء 

المنتجات.  مستوى  على 

المباشرة  األجنبية  االستثمارات  تدفقات  ارتفعت  كما 
 3,6 إلى  لتصل   %36 بنسبة  المملكة  نحو  الموجهة 
مليار دوالر سنة 2018، بفضل التحسن المتواصل لمناخ 
تعزز  التي  الحديثة  التحتية  البنيات  وتشييد  األعمال، 
القطاعات ذات  العديد من  ازدهار  الدولي، وكذا  الربط 

عالية.  إمكانيات  على  تتوفر  التي  الجاذبية 

حيث  من  المغرب  تصنيف  عرف  النتيجة،  هذه  وبفضل 
على  تحسنا  المباشر  األجنبي  االستثمار  استقطاب 
إفريقيا،  في  الرابعة  المرتبة  ليحتل  اإلقليمي،  المستوى 

والكونغو. إفريقيا  وجنوب  مصر  بعد 

 6 ب  ارتفاعا  حقق  الدولية  االحتياطيات  صافي  أن  كما 
غاية  إلى  درهم  مليار   231,8 إلى  ليصل  درهم  مليار 
أيام  و9  أشهر   5 يعادل  ما  أي   ،2019 غشت  شهر  متم 
أخرى،  جهة  من  والخدمات.  السلع  من  الواردات  من 
4,5% في حين سجلت  بنسبة  ارتفعت مداخيل األسفار 
بنسبة  انخفاضا  بالخارج  المقيمين  المغاربة  تحويالت 

.%1,3

التي  اإلصالحات  إلى  اإليجابية  اإلنجازات  هذه  وتعزى 
اإلنتاج،  آلية  وتحديث  تطوير  أجل  من  المغرب  باشرها 
مستوى  على  المبذولة  الجهود  وكذا  تنافسيتها  وتعزيز 
المتعددة والمتنوعة  التعاون والشراكات  تطوير عالقات 

والنامية. والناشئة  المتقدمة  البلدان  من  كل  مع 

تبقى  فإنها  المشجعة،  المكاسب  من  الرغم  وعلى 
وإمكانات  وتطلعات  النتظارات  لالستجابة  كافية  غير 
الذي  التنموي  النموذج  أن  يبين  مما  الوطني.  االقتصاد 

التنموية. إمكانياته  استنفذ  قد  المغرب  يعتمده 

النموذج  تأهيل  إعادة  من  الملك  جاللة  دعوة  وتجعل 
تصحيح  يشكل  حيث  الرئيسية،  األولويات  من  التنموي 
لبلدنا  الشاملة  التنمية  آفاق  لتوسيع  مناسبة  المسار 
الناجمة  للتحديات  أفضل  بشكل  التصدي  من  وتمكينه 
التغيرات  واستباق  الراهنة  الداخلية  التحوالت  عن 

الدولي. محيطه  في  المتسارعة 

2020 المالية لسنة  قانون  أهم توجهات 

على  وكذا  السامية  الملكية  التوجيهات  على  استنادا 
االلتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، ارتكز مشروع 
األولوية  ذات  المحاور  على   2020 لسنة  المالية  قانون 

التالية:

االجتماعية، من خالل: السياسات  دعم  مواصلة 

عبر  والتكوين  التربية  منظومة  إصالح  تفعيل  تسريع   •
بمنظومة  الخاص   51.17 رقم  القانون-اإلطار  تنزيل 
باعتباره  العلمي  والبحث  والتكوين  والتعليم  التربية 
الفاعلين  ولباقي  للدولة  ملزما  وطنيا  تعاقديا  إطارا 
استدامة  ضمان  بهدف  المجال  هذا  في  والشركاء 
وتكافؤ  اإلنصاف  تحقيق  إلى  يطمح  الذي  اإلصالح 
مكونات  مختلف  طموحات  وتحقيق  والجودة  الفرص 

لمجتمع؛ ا

وتعزيز  األولي  للتعليم  التدريجي  التعميم  مواصلة   •
المعيقات  تجاوز  بهدف  للتمدرس  االجتماعي  الدعم 
وخاصة  الهشة  الفئات  أبناء  تمدرس  دون  تحول  التي 

القروي؛ بالعالم 

تأهيل  أجل  من  والتشغيل  التكوين  مالءمة  تحسين   •
خالل  من  السيما  الشباب،  تشغيل  قابلية  وتحسين 
جميع  في  التالميذ  لدى  المبادرة  روح  تشجيع 
المسارات  إحداث  وتعميم  الدراسية  المستويات 
التكامل  وتحقيق  اللغوية  المكتسبات  وتقوية  المهنية 

المهني؛ والتكوين  التعليمية  المستويات  بين 

المهني  التكوين  لتطوير  الطريق  خارطة  تفعيل   •
خاصة  السامية،  الملكية  للتوجيهات  وفقا  المصاغة 
الكفاءات  مدن  إنشاء  في  بالشروع  يتعلق  فيما 
التكوين  عبر  التربوية  الطرق  وتحديث  والمهن 
اللغات  تلقين  وتعزيز  بالتدرج  والتكوين  بالتناوب 
في  المقاولة  وروح  السلوكية  والمهارات  األجنبية 
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المهارات  تحسين  إلى  باإلضافة  التكوينات،  جميع 
للقطاع  المنتمين  للشباب  بالنسبة  واللغوية  المهنية 

المهيكل؛ غير 

ولوج  وضمان  الصحية  الخدمات  وتعميم  تحسين   •
تحافظ  ظروف  وفي  جيدة  صحية  لخدمات  المواطن 
تنفيذ مخطط  على كرامته، والسيما من خالل مواصلة 
وتحسين  توسيع  إلى  يهدف  الذي   2025 الصحة 
لمكافحة  برامج  وتطوير  االستشفائية  العالجات  عرض 

والقروية؛ الحضرية  المناطق  في  األمراض 

السكن  إلى  والمتوسطة  الفقيرة  الطبقات  ولوج  دعم   •
إلى  تهدف  التي  البرامج  تسريع  خالل  من  الالئق، 
وإصالح  إليه  الولوج  وتحسين  السكني  العرض  تعزيز 

الصفيح.  مدن  ومحاربة  للسقوط  اآليلة  المباني 

آليات  وإرساء  والمجالية  االجتماعية  الفوارق  تقليص 
خالل: من  االجتماعية،  الحماية 

تقليص  برنامج  إنجاز  وتيرة  وتسريع  تنفيذ  مواصلة   •
القروي والذي  بالوسط  المجالية واالجتماعية  الفوارق 
العديد  عن  العزلة  فك  يخص  فيما  مهمة  نتائج  حقق 
للشرب  الصالحة  المياه  الدواوير وربطها بشبكات  من 

الصحية؛  المرافق  تأهيل  إعادة  وكذلك  والكهرباء، 

للتنمية  الوطنية  للمبادرة  الثالثة  المرحلة  مواكبة   •
لبرامجها  الجديد  التوجه  مع  تماشيا  وذلك  البشرية، 
الصاعدة  لألجيال  البشري  الرأسمال  تعزيز  إلى  الرامي 
جديد  جيل  وإطالق  صعبة  وضعية  في  الفئات  ودعم 
لفرص  والمحدثة  للدخل  المذرة  المبادرات  من 
االجتماعية  الفوارق  تقليص  شأنها  من  التي  الشغل، 

والمجالية؛

أثره  إلى  بالنظر  االجتماعي،  الحوار  التزامات  تفعيل   •
للمواطنين؛ الشرائية  القدرة  على  والفوري  اإليجابي 

النظام  إطار  في  األساسية  المواد  بعض  دعم  مواصلة   •
للمقاصة؛ الحالي 

تصحيح  خالل  من  األساسية،  الصحية  التغطية  توسيع   •
الطبية  المساعدة  نظام  تنفيذ  يعرفها  التي  االختالالت 
الخدمات  إلى  الولوج  نظام  وتحسين   »RAMED«
نظام  بشأن   98.15 رقم  القانون  تطبيق  الصحية، وكذا 
فئات  لفائدة  المرض  عن  األساسي  اإلجباري  التأمين 
األجراء  غير  واألشخاص  المستقلين  والعمال  المهنيين 
الطلبة  لفائدة  وتوسيعه  خاصا،  نشاطا  يزاولون  الذين 

عليهم؛ المؤمن  األشخاص  وأصول 

هشاشة  وضعية  في  المواطنين  استهداف  تحسين   •
لفائدتهم،  المباشرة  للمساعدات  التدريجي  والتطوير 

من خالل وضع آلية شاملة الستهداف األسر؛

ذلك  في  بما  االجتماعية،  الحماية  منظومة  إصالح   •
ومساعدة  الطفولة  وحماية  األسرة  دعم  برامج 
مندمج  نظام  وضع  خالل  من  المسنين،  األشخاص 
السكان  تغطية  غايته  االجتماعية،  للحماية  ومنسجم، 
ومسؤولة  وفعالة  منصفة  بطريقة  للحماية  المحتاجين 

وشفافة.

من  المقاولة  ودعم  لالستثمار  جديدة  دينامية  إعطاء 
أجل رفع وثيرة النمو وإحداث فرص الشغل، من خالل:

يتعلق  فيما  فعاليته  وتعزيز  العمومي  االستثمار  دعم   •
من  الشغل،  فرص  وإحداث  االقتصادي  النمو  بدعم 
القطاعية  المخططات  من  جديد  جيل  إعداد  خالل 
الكبرى، المتكاملة والمنسجمة، وإطالق برامج جديدة 
مع  الشغل،  لفرص  والمحدثة  المنتجة  لالستثمارات 
القانوني  اإلطار  يتيحها  التي  اإلمكانيات  استغالل 
والخاص، ووضع  العام  القطاعين  بين  للشراكة  الجديد 
المشاريع  لتمويل  ومبتكرة،  بديلة  جديدة،  آليات 
االستثمارات  جلب  من  تمكن  مثمرة  شراكات  ولتنفيذ 
من  واالستفادة  المعرفة  ونقل  والخارجية  الداخلية 
الملكية  للتوجيهات  وفقا  العالمية،  والتجارب  الخبرات 

السامية؛

خالل  من  واألجنبي  الوطني  الخاص  االستثمار  تحفيز   •
إلى  الرامية  المؤسساتية  اإلصالحات  تنفيذ  مواصلة 
تحسين  الخصوص  وعلى  األعمال،  مناخ  تحسين 
واعتماد  واإلجراءات  المساطر  وتبسيط  اإلدارة  فعالية 
الميثاق الجديد لالستثمار وكذا مواصلة إصالح المراكز 
االختصاصات  تمكينها من  أجل  لالستثمار من  الجهوية 
على  االستثمار  تشجيع  في  بدورها  لالضطالع  الالزمة 

الشغل؛ فرص  وخلق  الجهوي  المستوى 

جدا  الصغيرة  المقاوالت  خاصة  المقاولة،  دعم   •
المجهودات  مواصلة  خالل  من  والمتوسطة،  والصغرى 
بالضريبة  المرتبطة  المتأخرات  تصفية  إلى  الرامية 
السنوات  خالل  المتراكمة  المضافة  القيمة  على 
األداء  آجال  وتقليص  سدادها  آجال  وتسريع  األخيرة 
الدعم  آليات  وعقلنة  التمويل  إلى  الولوج  وتحسين 

العمل؛ به  الجاري  والمالي  التقني 

تنافسيتها،  وتعزيز  المصدرة  والشركات  التصدير  دعم   •
الشراكة  اتفاقيات  مختلف  من  االستفادة  أجل  من 
أبرمها  التي  الحر  التبادل  واتفاقيات  االستراتيجية 
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الميزانية مديرية  المصدر: 

واألوروبي،  والمتوسطي  العربي  محيطه  مع  المغرب 
أجل  من  وكذا  األمريكية،  المتحدة  الواليات  مع  وكذا 
جنوب- التعاون  في  المغربية  المقاوالت  دور  تعزيز 

جنوب؛ 

• تحفيز القطاع غيرالمهيكل على االندماج التدريجي في 
الضريبية  الرقابة  تعزيز  خالل  من  االقتصادية،  الدورة 
الضريبيين  والتملص  الغش  ومكافحة  والجمركية 
معايير  تطبيق  وكذا  واإلغراق،  التهريب  ومحاربة 
وذلك  المستوردة،  المنتجات  على  والسالمة  الجودة 
والمنافسة  والشفافية  المستهلك  حماية  ضمان  مع 
النسيج  وحماية  االقتصاديين  الفاعلين  بين  العادلة 

الوطني. االقتصادي 

الكبرى اإلصالحات  مواصلة 

استقاللية  تكريس  خالل  من  العدالة،  منظومة  إصالح   •
المساطر  وتوحيد  تبسيط  ومواصلة  القضائية  السلطة 
معالجة  وتسريع  اآلجال  تقليص  أجل  من  واإلجراءات 
وثيرة  وتسريع  االستقبال  ظروف  وتحسين  الملفات 

القضائية؛ األحكام  تنفيذ 

االستراتيجية  تنفيذ  خالل  من  الفساد،  مكافحة  تعزيز   •
بالحق  المتعلق  والقانون  الفساد  لمكافحة  الوطنية 

المعلومات؛ على  الحصول  في 

خالل  من  المتقدمة،  الجهوية  ورش  تنزيل  مواصلة   •
التنفيذ  على  وقدراتها  للجهات  المالية  الموارد  تعزيز 
بين  للتعاقد  آلية  ذلك، وضع  مع  وبالموازاة  والتدبير. 
إعداد  خالل  األخيرة  هذه  ومواكبة  والجهات  الدولة 
سيتم  والتي  الجهوية  بالتنمية  المتعلقة  برامجها 
والجهات،  الدولة  بين  البرامج  عقود  إطار  في  تنزيلها 
لتمكين  الشركاء  كافة  مع  المشاورات  مواصلة  وكذا 
والمشتركة  الذاتية  اختصاصاتها  ممارسة  من  الجهة 

أفضل؛ بشكل 

تكثيف  عبر  وذلك  اإلداري،  الالتمركز  ميثاق  تنزيل   •
تلك  وخاصة  مقتضياته،  تفعيل  إلى  الرامية  الجهود 
اإلداري  لالتمركز  المديرية  التصاميم  بإعداد  المتعلقة 
المعنية  الوزارية  القطاعات  بمختلف  المتعلقة 
التدريجي  التطبيق  أفق  في  عليها  والمصادقة 

؛ مينها لمضا

ثالثية  قفزة  إحداث  بهدف  العمومية،  اإلدارة  تحديث   •
من  وذلك  والتخليق،  والفعالية  التبسيط  حيث  من 
المقدمة  العمومية  الخدمات  جودة  تحسين  خالل 
ومبادئ  العام  المرفق  شفافية  وتكريس  للمواطنين 

دعم  وكذا  بالمحاسبة،  المسؤولية  وربط  النزاهة 
الرقمية  الخدمات  وتعميم  لإلدارة  الرقمي  التحول 

إليها؛ والمقاولة  المواطن  ولوج  وتيسير 

• إصالح نظام التقاعد، من خالل إطالق المرحلة الثانية 
الوطنية،  التقاعد  ألنظمة  الشامل  اإلصالح  ورش  من 
من  ستمكن  التي  الجارية،  الدراسة  نتائج  على  بناء 
والمندمج  الهيكلي  اإلصالح  لتنفيذ  اقتراحات  تقديم 
مقاربة  وفق  وذلك  استدامته،  وضمان  التقاعد  لنظام 
واالجتماعيين  االقتصاديين  الشركاء  مع  تشاركية 

االجتماعي؛ الحوار  مع خالصات  وانسجاما 

القانون-اإلطار،  اعتماد  خالل  من  الجبائي،  اإلصالح   •
والذي سيمثل مرجًعا بالنسبة لقوانين المالية للسنوات 
القادمة، وذلك عبر تفعيل مختلف التوصيات الصادرة 
وتنفيذها وفق  للجبايات  الثالثة  الوطنية  المناظرة  عن 

محددة؛ زمنية  جدولة 

لقانون  التنظيمي  القانون  أحكام  تفعيل  مواصلة   •
ومبادئ  األداء  نجاعة  بين  العالقة  وتعزيز  المالية 
 2020 سنة  ستتميز  حيث  والمساءلة،  التقييم 
المالية،  لقانون  التنظيمي  القانون  تنزيل  باستكمال 
بإعداد  المتعلقة  األحكام  دخول  خالل  من  السيما 
نجاعة  افتحاص  وتقرير  األداء  لنجاعة  السنوي  التقرير 

التنفيذ؛ حيز  األداء 

االستثمار  مشاريع  لتدبير  الجديدة  المقاربة  تنفيذ   •
لتدبيرها،  موحد  إطار  وضع  خالل  من  العمومي، 
المشاريع  وانتقاء  اختيار  عملية  تحسين  بهدف 
االستثمارية بناء على إجراء دراسات التقييم السوسيو-
بأثرها  يتعلق  فيما  السيما  المشاريع،  لهذه  اقتصادي 
والنوع  االجتماعية  الفوارق  وتقليص  التشغيل  على 
المواطنين. ويهدف  االجتماعي وتحسين ظروف عيش 
ممركز  معلوماتي  نظام  وضع  إلى  أيضا  اإلصالح  هذا 
لدى القطاع المكلف باالقتصاد والمالية من أجل تتبع 

المشاريع؛ هذه 

وتسريع  البيئي  والتأهيل  المستدامة  التنمية  تعزيز   •
وذلك  المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  وتيرة 
حاال  المواطنين  عيش  ظروف  تحسين  لضمان 

وتنميتها. الطبيعية  الموارد  على  والحفاظ  ومستقبال 
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2020 لسنة  المالية  قانون  فرضيات 
الخام  الداخلي  الناتج  3,7% نسبة نمو   •

الخوصصة عائدات  احتساب  الخام دون  الداخلي  للناتج  بالنسبة  الميزانية  نسبة عجز   %3,5  •
• 350 $ متوسط سعر غاز البوتان )للطن(

• أقل من 2% نسبة التضخم

الدولة   ميزانية  نفقـات 

بما  درهما   488.587.446.000 بـ   2020 المالية  السنة  برسم  الدولة  ميزانية  لتكاليف  اإلجمالـي  المبلـغ  يقـدر 
مقابل  الضريبية،  واإلرجاعات  والتخفيضات  بالتسديدات  المتعلقة  النفقات  برسم  درهم   8.158.320.000 مبلغ  فيها 

443.444.709.000 درهما برسم سنة 2019، أي بزيادة قدرها 45.142.737.000 درهم أو %10,18. 

قانون المالية في أرقام

الدرهم(  )بماليين   2019-2020 الفترة  برسم  الدولة  ميزانية  نفقـات  تطور 

التغييرات
ق.م 2020 ق.م 2019 لسنة ا

% لمطلق ا

%11,26 40.095,034 396.330,861 356.235,827 العامة الميزانية 

-%20,44 -574,585 2.236,914 2.811,499 بصورة مستقلة المسيرة  الدولة  مرافق 

%6,66 5.622,288 90.019,671 84.397,383 للخزينة  الخصوصية  الحسابات 

%10,18 45.142,737 488.587,446 443.444,709 المجموع

الدرهم( )بماليين   2019 برسم سنة  الدولة  ميزانية  بنية تحمالت 

90 020
%18

2 237
%1 67 512

%14
29 023

%6

221 585
%45

78 210
%16

Comptes Spéciaux 
du Trésor 

84.397 MDH
19%

396 331
%81

المالية قانون  مضامين 
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الدرهم(  )بماليين   2019-2020 الفترة  العامة خالل  الميزانية  نفقات  تطور 

الدرهم(        )بماليين   2020 المالية  قانون  برسم  العامة  الميزانية  نفقات  توزيع 

2 400
%1

8 158
%2

24 651
%6

48 292
%12

75 423
%19

21 112
%5

78 210
%20

138 084
%35

221 585
%56

من  الحصة 
المجموع

لتغير  ا
لنسبي ا

لتغير   ا
لمطلق ا

المالية قانون 
2020

المالية قانون 
2019

نفقات التسيير

%34,84 %23,11 25.924,87 138.084,18 112.159,31 نفقات الموظفين
%12,18 % 7,01 3.161,52 48.291,63 45.130,11 نفقات المعدات والنفقات المختلفة
%6,22 -%44,10 -19.443,93 24.651,21 44.095,14 التكاليف المشتركة

%2,06 -%22,55 -2.375,45 8.158,32 10.533,77 والتخفيضات بالتسديدات  المتعلقة   النفقات 
 و اإلرجاعات الضريبية

%0,61 -%35,14 -1.300,00 2.400,00 3.700,00 النفقات الطارئة  و المخصصات االحتياطية

%55,91 % 2,77 5.967,00 221.585,34 215.618,34 مجموع نفقات التسيير 

%19,73 %6,59 4.837,38 78.210,30 73 372,92 نفقات االستثمار 

%75,64 %3,74 10.804,38 299.795,64 288.991,26  مجموع النفقات للميزانية العامة
 )بدون احتساب الدين(

نفقات الدين العمومي 
%5,33 %135,26 12.137,91 21.111,91 8.974,00 الدين الخارجي

%19,03 %29,44 17.152,74 75.423,31 58.270,57 الدين الداخلي
%24,36 %43,56 29.290,65 96.535,22 67.244,57 مجموع نفقات الدين العمومي

%100,00 %11,26 40.095,03 396.330,86 356.235,83 مجموع نفقات الميزانية العامة
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التسيير  ميزانية  تطور 

الضريبية  واإلرجاعات  والتخفيضات  بالتسديدات  المتعلقة  النفقات  احتساب  دون 

المختلفة النفقات  و  المعدات  نفقات  تطور 
الدراهم( )بماليير 

المختلفة النفقات  و  المعدات  نفقات  تطور 
)%( الخام  الداخلي  بالناتج  مقارنة 

20162020 2019 2018 2017

18,1

17,16

17,05

17,84

17,62

20162020 2019 2018 2017

183,36182,47

188,71

205,08

213,43

المتعلقة  النفقات  احتساب  )دون  التسيير  ميزانية  تطور 
الضريبية(  اإلرجاعات  و  التخفيضات  و  بالتسديدات 

)%( الخام  الداخلي  بالناتج  مقارنة 

بالتسديدات  المتعلقة  النفقات  احتساب  )دون  التسيير  ميزانية  تطور 
الضريبية(  اإلرجاعات  و  التخفيضات  و 

الدراهم( )بماليير 

األجور  كتلة  تطور 

 %10 سقف  تحت  الخام  الداخلي  الناتج  من  الموظفين  نفقات  حصة  نسبة  استقرت  األخيرة،  سنوات  األربع  خالل 
تحتل  تزال  النفقات ال  أن هذه  االجتماعي(، علما  االحتياط  وأنظمة  التقاعد  برسم  الدولة  احتساب مساهمات  )دون 

.2019 العامة برسم سنة  الميزانية  31,48% من  يناهز  ما  تمثل  العمومية، حيث  النفقات  األولى ضمن  المرتبة 

119,68*

112,16

108,85
106,7

104,32

20162020 2019 2018 2017

10,3

9,84

9,83

9,76

9,88

20162020 2019 2018 2017

الموظفين  نفقات  تطور 
الدراهم( )بماليير 

)%( الخام  الداخلي  بالناتج  مقارنة  الموظفين  نفقات  تطور 

)*( دون احتساب مساهمات الدولة في إطار أنظمة اإلحتياط اإلجتماعي 
18,41 مليار درهم  التقاعد والبالغة  و 

المختلفة  والنفقات  المعدات  نفقات 

بلغت االعتمادات المفتوحة برسم نفقات المعدات والنفقات المختلفة 48.291.631.000 درهم سنة 2020، مقابل 
45.130.114.000 درهم برسم سنة 2019 أي بزيادة قدرها %7,01.  

48,29
45,13

41,54

35,68 35,1

20162020 2019 2018 2017

3,46

3,36

3,75
3,93

3,99

20162020 2019 2018 2017
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78,21
73,37 68,23 63,57 61,39

20162020 2019 2018 2017

6,06
5,98

6,16

6,38

6,46

20162020 2019 2018 2017

الدراهم( )بماليير  العامة  للميزانية  اإلستثمار  نفقات  تطور  بالناتج  مقارنة  العامة  للميزانية  اإلستثمار  نفقات  تطور 
الخام )%( الداخلي 

الدرهم( الفترة 2009 و2018 )بماليير  الخزينة في  تطور دين 

االستثمار      نفقات 

78,21 مليار درهم مقابل  االستثمار  بنفقات  2020، والمتعلقة  المالية  السنة  المفتوحة، برسم  األداء  اعتمادات  تبلغ 
73,37 مليار درهم بالنسبة لسنة 2019، أي بزيادة قدرها %6,59.

إلى هذه االعتمادات: وتضاف 

64,41 مليار درهم؛ والبالغة  تليها  التي  2021 والسنوات  المالية  للسنة  االلتزام  اعتمادات   •

لم  التي  و   ،2019 المالية لسنة  قانون  إطار  بها في  الملتزم  االعتمادات  تتكون من  التي  المرحلة  األداء  اعتمادات   •
12 مليار درهم. 2019 والبالغة  الى متم  بأدائها  يصدراألمر 

154,62 مليار درهم،  المرصدة لفائدة اإلدارات والمتعلقة بنفقات االستثمــار إلى  وبهذا يصل، مجموع االعتمادات 
برسم سنة 2020.

العمومي   الدين  نفقات  تطور 

  .2020 96.535 مليون درهم برسم سنة  العمومي  الدين  بلغت نفقات 

لتغيير ا
ق.م 2020 ق.م 2019 لسنة ا

% لمطلق ا

%135,26 الخارجي 8.974 21.112 12.138 الدين 

%29,44 الداخلي 58.271 75.423 17.153 الدين 

%43,56 المجموع 67.245 96.535 29.291

266,4331,3376,8424,5445,5
488,4514,7539,1

78,7

292,3

92,4
99,6

116,9
129,8

141,1
140,8

142,8153,2

574,6

147,9

49%
46,1%

52,5%
58,2%

61,7%63,4%

63,7%64,9%65,1%65,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

100

200

300
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2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 20092010

و تقدر نسبة الدين ب 65,3% من الناتج الداخلي الخام، أي بمعدل زيادة سنوية طفيفة تقدر ب 0,5% بين سنتي 
2015 و 2018 ، بعد معدل زيادة سنوية ناهز 3,5% خالل الفترة 2014-2009. 
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الموارد

مقـابل  درهم،   446.734.175.000 قدره  ما   2020 المالية  السنة  برسم  الدولة  ميزانية  موارد  مجموع  تبلغ 
417.516.606.000 درهم سنة 2019 أي بزيادة قدرها %7.  

التغييرات
ق.م 2020 ق.م 2019

% لمطلقة ا

%7,47 24.619,883 354.243,001 329.623,118 العامة الميزانية 

-%20,44 -574,585 2.236,914 2.811,499 بصورة مستقلة المسيرة  الدولة  مرافق 

%6,08 5.172,271 90.254,260 85.081,989 للخزينة  الخصوصية  الحسابات 

%7,00 29.217,569 446.734,175 417.516,606 المجموع

المالية 2020 ما قدره 257.043.001.000 درهم، مقابل  العامة برسم السنة  العادية للميزانية  يبلغ مجموع الموارد 
253.423.118.000 لسنة 2019 أي بزيادة قدرها %1,43.

في  الحصة 
المجموع

 التغييرات
% 

 التغييرات
لمطلقة ا ق.م 2020  ق.م 2019 الموارد بيان 

الموارد الجبائية )1(

%29,34 %2,54 2.576,90 103.947,73 101.370,84 الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة
%28,86 %2,77 2.753,82 102.241,67 99.487,85 الضرائب غير المباشرة
%2,92 %8,38 799,73 10.347,95 9.548,22 الرسوم الجمركية
%4,75 -%7,54 -1.372,38 16.835,94 18.208,32 رسوم التسجيل و التمبر

%65,88 %2,08 4.758,06 233.373,29 228.615,23 مجموع الموارد الجبائية

الموارد غير الجبائية )2(
%0,85 -%40,00 -2.000,00 3.000,00 5.000,00 حصيلة تفويت مساهامت الدولة  
%3,45 %6,63 759,00 12.209,00 11.450,00 حصيلة مؤسسات االحتكار و االستغالالت
%0,10 %0,00 0,00 354,50 354,50 عائدات أمالك الدولة
%1,87 -%2,46 -167,18 6.636,21 6.803,39 موارد مختلفة
%0,41 %22,50 270,00 1.470,00 1.200,00 موارد الهبات و الوصايا
%6,68 -%4,59 -1.138,18 23.669,71 24.807,89 مجموع الموارد غيرالجبائية

%72,56 %1,43 3.619,88 257.043,00 253.423,12 المداخيل العادية )2+1(

%27,44 %27,56 21.000,00 97.200,00 76.200,00 موارد االقتراضات المتوسطة والطويلة األجل )3(

%100,00 %7,47 24.619,88 354.243,00 329.623,12 مجموع موارد امليزانية العامة
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الناتج  مع  مقارنة  الميزانياتي  العجز  نسبة  تطور 
الفترة 2020-2016 الخام في  الداخلي 

السياسة  ركزت  العمومية،  المالية  إصالح  إطار  في 
ميزانياتية  هوامش  تعبئة  على  المتبعة  الميزاناتية 
للدولة، وذلك عبر تحسين الموارد خصوصا تحسين 
والموارد  الهبات  وتعبئة  الضريبية  الموارد  تحصيل 
والمقاوالت  المؤسسات  تفويت  من  المتأتية 
عبر  وخاصة  العمومية،  النفقات  وترشيد  العمومية 
التسيير  نفقات  وترشيد  المقاصة  إصالح  مواصلة 
العمومية، باإلضافة  والتحويالت لفائدة المؤسسات 

مبتكرة. تمويل  آليات  اعتماد  إلى 

فيما  خاصة  ملحوظا،  تحسنا  األخيرة  السنوات  خالل  للمغرب  االقتصادية  الوضعية  عرفت  اإلجراءات  هذه  وبفضل 
الناتج  من   %3 نسبة  إلى  الميزانياتي  العجز  تقليص  اتجاه  في  الماكرو-اقتصادية،  التوازنات  على  بالحفاظ  يتعلق 
من  بمجموعة  تميزت  التي  والعالمية  الوطنية  الظرفية  من  الرغم  على  ذلك  و   ،2021 أفق  في  الخام  الداخلي 
التحديات واإلكراهات المرتبطة أساسا بارتفاع حدة الضغوط على المالية العامة، نتيجة ارتفاع المتطلبات االقتصادية 
بالنسبة  إضافية  تكاليف  عن  أسفر  مما  العالمية،  السوق  في  الطاقية  المنتوجات  أسعار  تقلب  وكذا  واالجتماعية 

نية. للميزا

3 000
%0,85

6 636
%1,87

12 209
%3,45

355
%0,10

1 470
%0,41

120 870
%34,12

16 836
%4,75

97 200 
%27,44

102 242
%28,86

10 348
%2,92

103 948
%29,34

257 043
%57,54

97 200
%21,76

2 237
%0,5

90 254
%20,2

354 243
%79,3

الخام دون  الداخلي  الناتج  مع  مقارنة  الميزانياتي  العجز  نسبة  تطور 
2020-2016 للفترة  الخوصصة  مداخيل  احتساب 

الدرهم(  )بماليين   2020 لسنة  المالية  قانون  برسم  العامة  الميزانية  موارد  بنية 

الدرهم(   )بماليين   2020 المالية لسنة  قانون  برسم  الدولة  ميزانية   بنية موارد 

-3,5 -3,5

-3

-3

-3,7-4

-3,5
-3

-2,5

-2
-1,5

-1

0

-0,5

الميزانية مديرية  المصدر: 
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العامة  بالميزانية  الخاصة  االعتمادات  تغطي  التي  العمومي  االستثمار  حصة  رفع   2020 لسنة  المالية  قانون  أقر 
والمؤسسات والمقاوالت العمومية والجماعات الترابية. وقد رصد لهذه االستثمارات 198 مليار درهم، منها 101.2 

درهم. مليارات   77.3 بمبلغ  العامة  الميزانية  تليها  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  على مستوى  درهم  مليار 

الخاص لالستثمار  رافعة  العمومي:  االستثمار 

األساسي  دوره  مع  موازاة  العمومي،  االستثمار  يلعب 
على  تهدف  والتي  للبالد  السوسيو-اقتصادية  التنمية  في 
الخدمة  وتحسين  االجتماعي،  التأهيل  الخصوص  وجه 
إلى  بالولوج  المتعلقة  الفوارق  من  والحد  العامة 
لالستثمار  رافعة  دور  األساسية،  االجتماعية  الخدمات 
اللوجيستيكية  التحتية  البنية  إنشاء  خالل  من  الخاص 
تدعم  التي  القطاعية  االستراتيجيات  ووضع  الالزمة 

الخاص. القطاع  مبادرات 

العمومية لالستثمارات  اإلجمالي  الحجم 

االستثمار  مجال  في  جبارة  مجهودات  المغرب  بذل 
له  المخصص  اإلجمالي  المبلغ  سجل  حيث  العمومي، 
الدولة(  ميزانية  مكونات  جميع  االعتبار  بعين  )أخذا 
 ،2020 وسنة   2011 سنة  بين  ما   %18.4 بنسبة  ارتفاعا 
حيث بلغ 198 مليار درهم برسم سنة 2020 موزعة بين 
الميزانية العامة للدولة )77.3 مليار درهم(، والمؤسسات 
والجماعات  درهم(  مليار   101.2( العمومية  والمقاوالت 

الترابية )19.5 مليار درهم(.

معدل  سجل  فقد  الميزانية،  تنفيذ  مستوى  على  أما 
ارتفاعا  العامة  للميزانية  بالنسبة  االستثمار  ميزانية  تنفيذ 

تدريجيا، خالل الفترة 2018-2014. 

المجهودات  بفضل  التصاعدي  المنحى  هذا  تحقق  وقد 
المبذولة من أجل تفعيل األوراش المهيكلة للبنية التحتية 
التدبير  نجاعة  مستوى  على  المسجل  التقدم  عن  فضال 

العمومي.

بشكل  المرحلة  االعتمادات  حجم  انخفض  عليه،  وبناء 
مقابل   2018 سنة  درهم  مليار   12 في  ليستقر  ملحوظ، 
تنفيذ  معدل  انتقل  كما   .2014 سنة  درهم  مليار   18
سنة   %70 حوالي  من  لالستثمار  المخصصة  االعتمادات 
2014 إلى ما يناهز 79% سنة 2018، وهو ما يعني إحراز 
تقدم يناهز 9 نقاط. األمر الذي انعكس ايجابا على معدل 
ترحيل االعتمادات حيث انتقل من 57% سنة 2014 إلى 
بمعدل  سنويا  انخفاضا  بذلك  محققا   2018 سنة   %23

20% في المتوسط خالل السنوات األربع األخيرة.

التحتية واالستراتيجيات  للبنية  الكبرى  مواصلة األوراش 
لقطاعية ا

مواصلة إنجاز األوراش الكبرى للبنيات التحتية
التنمية  التحتية في  البنيات  القصوى لدور  باألهمية  وعيا 
السوسيو اقتصادية، أولى المغرب خالل العشرينية األخيرة 
إذ  التحتية،  بنياته  وجودة  مستوى  لتحسين  كبرى  عناية 
خصص موارد هامة إلنجاز مشاريع كبرى في هذا المجال. 

ومن جانب آخر، تم إيالء أهمية خاصة للتوزيع الجهوي 
لقطاع  المخصصة  الميزانية  برمجة  خالل  لالستثمارات 

90,6
106,9

135
162,6167,3

188,3180186,6189189190195195198
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2020-2007 الفترة  برسم  العمومي  اإلستثمار  تطور 

العامة الميزانية  برسم  االستثمار  اعتمادات  تنفيذ  معدل 
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أساس  على  المشاريع  اختيار  تم  حيث  والنقل،  التجهيز 
مخططات قطاعية طويلة األمد، والتي تأخذ بعين االعتبار 
الجهات  الحتياجات  السوسيو-اقتصادية  الدراسات  نتائج 

التحتية والنقل. بالبنيات  فيما يتعلق 

قطاع الطرق السيارة
خالل  السيارة  الطرق  إلنجاز  السريعة  الوثيرة  مكنت 
عصرية  شبكة  من  المغرب  تمكين  من  األخيرة  السنوات 
وستعرف  هذا  كلم.   1.800 طولها  يناهز  السيارة  للطرق 
السيارة  للطرق  الوطني  المخطط  تنفيذ   2020 سنة 

بالمغرب والذي يهم: 

الطرق  بشبكة  المتوسط  غرب  الناظور  ميناء  ربط   •
السيارة بمبلغ قيمته 4.5 مليار درهم ؛

الدار  السيار  الطريق  تثليث  أشغال  انطالقة  إعطاء   •
البيضاء - برشيد على طول 25.8 كلم ؛

• إنجاز الطريق السيار المداري للدار البيضاء على طول 
31.5 كلم.

مجال الطرق 
المخطط  وضع  سيتم  الطرقية،  الشبكة  تطوير  إطار  في 
الطرقي 2035 والذي يهدف إلى عصرنة الشبكة الطرقية 
ببالدنا،  واجتماعية  اقتصادية  دينامية  خلق  أجل  من 
وصيانة  المجالية،  العدالة  لتحقيق  القرب  طرق  وإنجاز 

وتثمين الرصيد الطرقي.

برنامج الطرق السريعة
إطالق  أو  إنجاز  تم  السريعة  الطرق  برنامج  إطار  في 
الطرق  تثنية  بالخصوص  تهم  المشاريع،  من  مجموعة 

الوطنية أو اإلقليمية وإنجاز طرق مدارية ببعض المدن.

الطرقية السالمة 
الطرقية ومحاربة  الوطنية للسالمة  في إطار االستراتيجية 
آفة حوادث السير، تم خالل سنة 2014 الشروع في إنجاز 
2020- للفترة  الطرقية  السالمة  بتهيئة  الخاص  البرنامج 

 . 2014

العمل  لخطة  األساسية  الركائز  أحد  البرنامج  هذا  ويعد 
الطرقية  للسالمة  الوطنية  االستراتيجية  تضمنتها  التي 

2017-2026 وينقسم إلى شقين: 

تعرف  التي  االستراتيجية  الطرقية  المحاور  معالجة   •
حوادث سير مميتة ؛

• معالجة النقط السوداء في بعض المحاور الطرقية.

إصالح األضرار الناجمة عن الفيضانات و تأهيل المنشآت 
المتضررة

 2017 بين  ما  الفترة  المرصودة خالل  االعتمادات  مكنت 
تهدف  التي  العمليات  من  مجموعة  نجاز  إ  من  و2019 
الفنية  والمنشآت  الطرقية  المقاطع  وتجديد  إصالح  إلى 
المتضررة خاصة من الفيضانات واألمطار االستثنائية، كما 
الفنية  المنشآت  وحماية  تأهيل  الفترة  نفس  برسم  تم 

على طول الشبكة الطرقية. 

إصالح  برنامج  أشغال  إنجاز  متابعة   2020 سنة  وستعرف 
طنجة–   : التالية  الجهات  من  بكل  الفيضانات  أضرار 
والرباط- وفاس-مكناس،  والشرق،  الحسيمة،  تطوان- 
ومراكش-آسفي،  سطات،  البيضاء-  والدار  سال-القنيطرة، 

ودرعة- تافاللت، وسوس- ماسة، وكلميم-واد نون.

مجال الموانئ والنقل البحري
نظرا للتحديات الكبرى التي تواجه المغرب وخصوصا تلك 
لتطلعاته  وكذا  التجاري  التبادل  على  بانفتاحه  المتعلقة 
تم  المجال،  هذا  في  المتوخاة  االستراتيجية  وأهدافه 
إيالء اهتمام خاص لتوسعة و تهيئة الموانئ خالل السنة 
بالموانئ  األشغال  تنفيذ  متابعة  من خالل  وذلك  الجارية 
الكبرى التي هي في طور اإلنجاز وتأمين سالمة المالحة 

البحرية على طول السواحل المغربية.

اإلجمالية  الكلفة 
درهم( )مليون 

المسافة 
)كلم(

لسنة ا

9.447 1.183 )2018( المنجزة  السريعة  الطرق 

7.214 867 الطرق السريعة في طور اإلنجاز )2019(
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إعطاء  على  األخيرة  الثالث  السنوات  خالل  التركيز  وتم 
عدة  مستوى  على  والبحرية  المينائية  للمشاريع  األولوية 
واألخرى  العامة  الصبغة  ذات  للدراسات  وكذلك  موانئ، 
ذات الصبغة التقنية، حيث خصصت لكل هذه المشاريع 
سنة  خالل  درهم  مليون   1.441,6 قدرها  مالية  مبالغ 
2017 و1.231 مليون درهم خالل سنة 2018 و 1.193.8 

مليون درهم خالل سنة 2019.

مجال السكك الحديدية
المضي قدما في تطوير  المغرب جهوده من أجل  واصل 
الكبرى  المشاريع  لسياسة  تنفيذا  للنقل  التحتية  بنياته 
الله،  نصره  السادس  الملك محمد  عنها جاللة  أعلن  التي 
وذلك لمواكبة متطلبات التنمية االقتصادية  البشرية وكذا 
الوطني  التراب  إعداد  مجال  في  االستراتيجية  التحوالت 

وتوجهات الحكومة في ميدان البيئة.

و 

السكك  قطاع  سجل  الدينامية،  هذه  صلب  في  باعتباره 
الحديدية نقلة نوعية معلنا بذلك عن نهضة حقيقية من 
تنافسية  وتعزيز  المواطنين  تنقل  شروط  تحسين  شأنها 
مع  المهيكلة،  المشاريع  بفضل  وذلك  السككي  النقل 
إطالق خدمة القطار الفائق السرعة »البراق« الرابط بين 
الكبرى  السككية  المشاريع  وكل  البيضاء  والدار  طنجة 

التي تم إنجازها سنة 2018 ومنها على الخصوص:

البيضاء  والدار  القنيطرة  بين  السككي  الخط  تثليث   •
السككي  النفق  تأهيل  إعادة  إلى  باإلضافة  كلم(   130(
الضغط  تخفيف  عن  فضال  والرباط،  سال  بين  الرابط 
على الملتقى السككي بالدار البيضاء الذي يستفيد من 

خدمته أكثر من 90% من المسافرين والبضائع؛

• تثنية الخط السككي الرابط بين الدار البيضاء ومراكش 
)170 كلم( والتي مكنت من ربح ساعة في مدة السفر 
على  قطارا  تدريجيا  لتبلغ  القطارات  وثيرة  من  والرفع 

رأس كل ساعة في كال االتجاهين؛

وطنجة  أكدال  الرباط  من  بكل  الجديدة  المحطات   •
والقنيطرة والدار البيضاء المسافرين وبنجرير ووجدة.

مشاريع  عدة  برمجة  تمت  فقد   ،2019 لسنة  وبالنسبة 
غرب  الناظور  لميناء  السككي  الربط  في  أساسا  تتجلى 
المتوسط بالجهة الشرقية، والربط السككي لميناء أسفي 
بجهة مراكش-أسفي. وتجدر اإلشارة إلى أنه سيتم تمويل 
بين  الشراكة  إطار  في  جديدة  آلية  عبر  المشاريع  هذه 

القطاعين العام والخاص.

مشاريع  إنجاز  متابعة  يتوقع   ،2020 لسنة  وبالنسبة 
بالجهة  المتوسط  غرب  الناظور  لميناء  السككي  الربط 
والربط  درهم  ماليير   3 قدره  مالي  بغالف  الشرقية 
مالي  بغالف  مراكش-أسفي  بجهة  آسفي  لميناء  السككي 
عقد  إلبرام  التحضير  وإنهاء  درهم،  مليون   300 قدره 

برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

قطاع الماء
يرتقب خالل سنة 2019 إنهاء أشغال إنجاز5 سدود كبرى 
وهي سد تيمكيت بالراشدية وسد متالوت بخنيفرة وسد 
ولجة  وسد  بتطوان  مارتيل  وسد  بالعرائش  خروفة  دار 
السلطان بالخميسات، إضافة إلى 13 سدا كبيرا في طور 

اإلنجاز.

أيضا، شهدت سنة 2019 برمجة مشروع تعلية سد محمد 
الجديد  عبو  سيدي  سد  وبناء  تاوريرت  بإقليم  الخامس 

تاونات.  بإقليم 

بالماء  التزويد  برنامج  إطار  وفي   ،2020 سنة  برسم  أما 
الصالح للشرب وماء السقي، فمن المرتقب إطالق أشغال 
وفاس- ماسة  سوس-  جهة  من  بكل  كبرى  سدود   3 بناء 

مكناس والرباط- سال- القنيطرة.

مواصلة إنجاز األوراش الكبرى للقطاعات المنتجة

الفالحي  القطاع 
وثيرة  تسريع  إلى  الفالحية  التنمية  استراتيجية  تهدف 
مع  القروي  الوسط  في  الفقر  ومكافحة  االقتصادي  النمو 
أجل  من  الطبيعية  الموارد  لحماية  خاص  اهتمام  إيالء 

فالحة مستدامة.

وتندرج مشاريع االستثمار في هذا القطاع ضمن الدعامة 
وتهيئة  الري  وبرنامج  األخضر  المغرب  لمخطط  الثانية 

المجال الفالحي وبرنامج تنمية سالسل اإلنتاج.

 : األخضر  المغرب  لمخطط  الثانية  الدعامة  مشاريع 
تهدف مشاريع الدعامة الثانية لهذا المخطط إلى تطوير 
صغار  دخل  تحسين  خالل  من  الفقر  لمكافحة  منهجية 
تتعلق  مشروعا،   911 ل  االنطالقة  إعطاء  عبر  الفالحين 
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لصالح  هكتارا   561.291,8 غرس  بعمليات  بالخصوص 
926.557 فالحا.

المجال  يتوفر   : الفالحي  المجال  وتهيئة  الري  برنامج 
األراضي  من  مهمة  مؤهالت  على  المغرب  في  الفالحي 
الغابات(  مجال  )باستثناء  والمراعي  للزراعة  الصالحة 
من  أكثر  أي  هكتار،  مليون   62 يقارب  ما  تغطي  والتي 

86% من التراب الوطني.

وتمثل المناطق المسقية 1,5 مليون هكتار، أي ما يقارب 
حين  في  للزراعة،  الصالحة  األراضي  مساحة  من   %17
كل  حظيت  لذا  هكتار.  مليون   7,2 البور  أراضي  تمثل 
من تهيئة المجال الفالحي وترشيد استخدام مياه السقي 
بأهمية خاصة لكونهما يعدان رافعتان أساسيتان لتحسين 
برنامج  إطار  في  وذلك  التربة،  وخصوبة  المياه  إنتاجية 

الري وتهيئة المجال الفالحي.

مهيكلة  فرعية  برامج  أربعة  إلى  البرنامج  هذا  وينقسم 
السقي  مياه  القتصاد  الوطني  البرنامج  في  تتمثل 
)PNEEI(، وبرنامج توسعة مناطق الري )PEI(، والشراكة 
 ،)PPP( الري  مجال  في  والخاص  العام  القطاعين  بين 
الرحل  تدفق  وتنظيم  المراعي  لتهيئة  الجهوي  والبرنامج 
الكلفة  بالمناطق الصحراوية و الشبه الصحراوية. و تبلغ 
مليار درهم، منها   24,8 يعادل  ما  اإلجمالية لالستثمارات 
7,6 مليار درهم كاعتمادات لألداء الملتزم بها خالل الفترة 

الممتدة من 2017 إلى 2019.

إلى  البرنامج  هذا  يهدف  اإلنتاج:  سالسل  تنمية  برنامج 
سلسلة  حلقات  جميع  في  الخاص  االستثمار  تشجيع 
تنمية  يهمان  فرعيين  برنامجين  من  ويتألف  اإلنتاج 
األعمال الفالحية وسالسل اإلنتاج الحيواني. وتبلغ الكلفة 
اإلجمالية لهذا البرنامج ما قدره 1,15 مليار درهم. أما في 
 2019  -  2017 الفترة  فتتوزع خالل  اإلنجازات،  ما يخص 

على النحو التالي:

التي  اإلنجازات  أهم  تتمثل   : الفالحية  األعمال  تنمية   •
الفالحية  األعمال  تنمية  برنامج  إطار  في  تحققت 

الجودة  أقطاب  وتجهيز  بناء  أشغال  من  االنتهاء  في 
للمنتجات الغذائية بالقطب الفالحي بمكناس وتادلة.

• تنمية سالسل اإلنتاج الحيواني : تندرج أهم االنجازات 
الحيواني  اإلنتاج  سالسل  تطوير  إطار  في  المسجلة 
البيضاء-سطات  والدار  تطوان-الحسيمة  لجهتي طنجة- 

وتتمثل في: 

الكبير  بالقصر  الحمراء  اللحوم  مجزرة  وتأهيل  تهيئة   -
بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة ؛

- تهيئة وإصالح سوق الجملة بالقصر الكبير بجهة طنجة- 
؛ تطوان-الحسيمة 

للدواجن  مجزرة  وتجهيز  بناء  أشغال  من   %90 إنجاز   -
بالقصر الكبير بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة ؛

النموذجي  بالسوق  المتعلقة  األشغال  من   %80 إنجاز   -
للماشية والدواجن بجهة الدار البيضاء- سطات.

السياحي القطاع 
العرض  وجاذبية  التنافسية  القدرة  تحسين  سياق  في 
السياحي، السيما على المستوى الجهوي، تم اتخاذ العديد 
قدرات  تعزيز  خاص  بشكل  تهدف  التي  اإلجراءات  من 
القطاع  في  العاملة  البشرية  الموارد  وتأهيل  المهنيين 
بتنويع  الخصوص  وجه  على  األمر  ويتعلق  السياحي. 
وتحسين  جديدة،  إنشاء شعب  من خالل  التكوين  عرض 
التحتية  البنية  إلى جودة  باإلضافة  البيداغوجية،  المعايير 

الفندقية والسياحية. التكوين  لمؤسسات 

الطاقي  القطاع 
تندرج االستراتيجية الوطنية في مجال الطاقات المتجددة 
التنموية  االستراتيجيات  إطار  في  الطاقية  والنجاعة 
الظروف  توفير  المملكة من أجل  اعتمدتها  التي  الشاملة 
الكريم  العيش  تؤمن  التي  والبيئية  السوسيو-اقتصادية 
للمواطنين. وتستند هذه االستراتيجية على نموذج طاقي 
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• المحطة الشمسية نور أطلس طاطا؛
• نور أطلس عين بني مطهر؛

• نور أطلس بوعنان؛

آخرين  لمشروعين  االنطالقة  إعطاء  المرتقب  من  أيضا، 
نور  الشمسية  بالمحطة  األمر  ويتعلق   ،2021 سنة  برسم 

ميدلت ونور العيون 2 ونور بجدور 2.

في  الحكومية  السياسة  ترمي   : الطاقية  النجاعة  تحسين 
إدماج  إلى  الطاقية  والنجاعة  المتجددة  الطاقات  مجال 
الوطني  الطاقي  المزيج  في  المتجددة  للطاقات  أوسع 
)52% من القدرة الكهربائية في أفق 2030(، إضافة إلى 
االقتصادية  القطاعات  مختلف  في  الطاقية  النجاعة  تبني 

واالجتماعية )20% في أفق 2030(.

صلب  في  الطاقية  للنجاعة  الوطنية  االستراتيجية  وتضع 
اهتماماتها القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة كالبناء، 
والصيد  والفالحة  العمومية،  واإلنارة  والنقل،  والصناعة، 
تحقيق  من  االستراتيجية  هذه  تنفيذ  وسيمكن  البحري. 

عدة أهداف في أفق سنة 2030:

• تقليص الفاتورة الطاقية بما يقارب 250 مليار درهم؛
• خلق 150 ألف منصب شغل؛

الغازات  من  طن  مليون   125 يناهز  ما  انبعاث  تفادي   •
الدفيئة.

للنجاعة  الوطنية  االستراتيجية  تنزيل  مكن  وقد  هذا 
تهم  والتي  اإلنجازات،  من  العديد  تحقيق  من  الطاقية 

خصوصا :

• برنامج النجاعة الطاقية في المساجد؛
العالم  في  صحية  ومراكز  تعليمية  مؤسسات  تزويد   •

القروي بأنظمة الطاقة الشمسية؛
• اقتصاد الطاقة باستعمال األلواح الشمسية على مستوى 

مستشفى ابن سينا بالرباط )مشروع تجريبي( ؛
)مشروع  لمراكش  الجامعي  بالحي  الطاقة  اقتصاد   •

تجريبي(.

مغربي يقوم على تنويع مصادر اإلمداد بالطاقة، و زيادة 
حصة الطاقات المتجددة في االستهالك الوطني للكهرباء، 
إلى  إضافة  تنافسية،  بأسعار  الطاقة  إلى  الولوج  وتعميم 
من  األهداف  هذه  بلوغ  وسيمكن  البيئة.  على  الحفاظ 
خفض تكاليف الطاقة والحد من انبعاث الغازات الدفيئة.

ركائز  ثالث  على  للطاقة  الوطنية  االستراتيجية  وترتكز 
الريحية،  للطاقة  المغربي  المشروع  وهي:  أساسية 
واالستراتيجية  الشمسية،  للطاقة  المغربي  والبرنامج 

الطاقية. للنجاعة  الوطنية 

للطاقة  المغربي  المشروع  يهدف   : الريحية  الطاقة 
بحوالي  تقدر  إنتاجية  قدرة  إلى  الوصول  إلى  الريحية 
إنتاجا  سيوفر  مما   ،2020 عام  بحلول  ميغاواط   2.000
يعادل  ما  أي  الساعة،  في  جيجاوات   6.600 قدره  سنويا 
26% من االنتاج الوطني الحالي من الكهرباء، األمر الذي 
المكافئ  النفط  من  طن  مليون   1,5 توفير  من  سيمكن 
سنويا،  أمريكي  دوالر  مليون   750 يعادل  ما  أي  سنويا، 
إضافة إلى تجنب انبعاث 5,6 مليون طن من ثاني أكسيد 

الكربون سنويا.

للطاقة  المغربي  البرنامج  يهدف   : الشمسية  الطاقة 
االستراتيجية  من  جزًءا  يعد  الذي  »نور«  الشمسية 
المملكة كرائد للطاقة  إلى تعزيز مكانة  الوطنية  الطاقية 
استعمال  تشجيع  وإلى  المنطقة  صعيد  على  الشمسية 
والمقاوالت  المواطنين  طرف  من  المتجددة  الطاقات 
فاتورة  خفض  وكذا  البيئة  على  الحفاظ  في  والمساهمة 
من  مجموعة  إنجاز  تم  فقد  الصدد،  هذا  وفي  الكهرباء. 
الشمسية  للطاقة  المغربي  البرنامج  إطار  في  المشاريع 
تنفيذ  يساهم  ذلك،  إلى  باإلضافة   .2018 سنة  برسم 
مشاريع الطاقة الشمسية »نور« في التنمية المحلية من 
المحلية.  المقاوالت  وتشجيع  الشغل  فرص  توفير  خالل 
سنة  برسم  اإلطار  هذا  في  المندرجة  المشاريع  وتتمثل 

2020 في ما يلي:

• نور أطلس اوطاط الحاج ميسور؛
• نور أطلس انجيل؛

• المحطة الشمسية نور أطلس طانطان؛

الميزانية مديرية  المصدر: 
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سنة  لالرتفاع  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات  عادت   ،2016 سنة   %16 بنسبة  تراجعا  سجلت  بعدما 
بعض  به  قامت  الذي  االستثماري  للمجهود  باألساس  يعود  إنجاز  درهم؛  مليار   66 يفوق  ما  حققت  حيث   ،2018

المؤسسات. هذه 

نحو  العمومية:  والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات 
تدبير جديد نظام 

العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات  مكنت 
بإنجاز  يتعلق  فيما  لبالدنا  هامة  مكاسب  تحقيق  من 
عالية،  بجودة  خدمات  وتقديم  الكبرى  التحتية  البنى 
ساهمت من جهة في تلبية حاجيات المواطنين وجذب 
االستثمارات، ومن جهة أخرى، في تعزيز مكانة المغرب 

الدولية. والمالية  االقتصادية  األوساط  لدى 

والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات  تشكل  وهكذا، 
وعنصرا  بالبالد  النمو  محركات  من  محركا  العمومية 
إقالع  في  محددا  وعامال  تنافسيتها  تحسين  في  هاما 
تتدخل  التي  االقتصادي  النشاط  قطاعات  من  كبير  عدد 

المهيكلة. المشاريع  من  العديد  إنجاز  أجل  فيها من 

العمومية والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات  تطور 

المؤسسات  طرف  من  المنجزة  االستثمارات  بلغت 
مجموعه  ما   2018 سنة  خالل  العمومية  والمقاوالت 
بلغت  إنجاز  نسبة  بذلك  مليون درهم، مسجلة   66.063
4.700 مليون درهم مقارنة مع  بأكثر من  68% وزيادة 

سنة 2017.

والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات  سجلت  وهكذا، 
بعد   ،2018 سنة  خالل   %8 نسبته  ارتفاعا  العمومية 
االرتفاع  هذا  ويعزى   .2017 سنة   %16 ب  قدر  تراجع 
الوطني  المكتب  طرف  من  المنجزة  االستثمارات  إلى 
التمويل  وصندوق  للشرب،  الصالح  والماء  للكهرباء 
تهيئة  وشركة  للنقل،  البيضاء  الدار  وشركة  الطرقي 
الجوي  للنقل  الوطنية  الشركة  ومجموعة  الرباط، 

المغربية«. الملكية  »الخطوط 

العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات  تناهز 
 99.628 قدره  ما   ،2019 لسنة  بالنسبة  المتوقعة، 
المالية  لقانون  أولية  توقعات  )مقابل  درهم  مليون 
2019 قدرها 99.011 مليون درهم( مع توقعات اختتام 

بذلك  مليون درهم مسجلة   73.323 تفوق  السنة  لنفس 
74%، مما يؤكد تحسن نسبة  إنجاز بلغت حوالي  نسبة 
منذ  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات  إنجاز 
استثمارات  إنجازات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر   .2018 سنة 
61.652 مليون  بلغت  العمومية  المؤسسات والمقاوالت 

درهم مع متم نونبر 2019.

والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات  حجم  ويقدر 
 101.195 بمبلغ   2020 سنة  خالل  المتوقعة  العمومية 
بالتوقعات  مقارنة   %2 نسبته  بارتفاع  أي  درهم،  مليون 
المحينة لسنة 2019، حيث ستعرف توقعات استثمارات 
الثانية  العمومية استقرارا للسنة  المؤسسات والمقاوالت 
مليون   100.000 يقارب  عال  مستوى  في  التوالي،  على 

اإلنجاز. درهم موازاة مع تحسن ملحوظ لمعدالت 

العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات  أن  كما 
مليون   100.446 بحوالي  تقدر  و2022   2021 لسنتي 

التوالي. درهم و91.527 مليون درهم على 

المتجانسة المجموعات  حسب  االستثمارات  توزيع 

الطابع  ذات  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  أنجزت 
مليون   40.133 بلغت  استثمارات   2018 سنة  التجاري 
درهم، أي ما يعادل نسبة 61% من مجموع استثمارات 

2015

-10.00070.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.00080.00090.000

2016

2017

2018

8%

16%

8%

الفترة  خالل  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  إستثمارات  تطور 
الممتدة من 2015 إلى 2018 )مليون الدرهم(
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من   85% من  أكثر  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  القطاع. 
استثمارات هذه المجموعة المتجانسة أنجزت من طرف 
المجمع  وهي  عمومية،  ومقاوالت  مؤسسات   )6( ست 
والمكتب  درهم(،  مليون   10.700( للفوسفاط  الشريف 
مليون   8.662( للشرب  الصالح  والماء  للكهرباء  الوطني 
 5.232( الحديدية  للسكك  الوطني  والمكتب  درهم(، 
 5.100( العمران  التهيئة  ومجموعة  درهم(،  مليون 
 2.856( للنقل  البيضاء  الدار  وشركة  درهم(،  مليون 
الجوي  للنقل  الوطنية  الشركة  درهم(، ومجموعة  مليون 

درهم(. مليون   1.721( المغربية«  الملكية  »الخطوط 

العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  ،حققت  جانبها  من 
بلغت  استثمارات   2018 سنة  التجاري  غير  الطابع  ذات 
 22.976 بمبلغ  القطاع  استثمارات  مجموع  من   %34,8
االستثمارات  هذه  من   %62 تخص  درهم.  مليون 
مليون   3.783( الطرقي  التمويل  صندوق  إنجازات 
درهم(،  مليون   2.711( الرباط  تهيئة  وشركة  درهم(، 

القطاعات حسب  االستثمارات  توزيع 

والمقاوالت  للمؤسسات  االستثماري  المجهود  يشمل 
الحيوية،  القطاعات  جميع   2020 لسنة  العمومية 
وكذا  والبيئة  والماء  والمعادن  الطاقة  قطاعات  خصوصا 
مجموع  من   %63 تمثل  التي  والنقل  التحتية  البنيات 

القطاع. استثمارات 

مليون   2.348( والتكوين  للتربية  الجهوية  واألكاديميات 
 2.128( الفالحي  لالستثمار  الجهوية  والمكاتب  درهم(، 
مليون درهم(، والوكالة الوطنية للموانئ )1.419 مليون 
والمسح  العقارية  للمحافظة  الوطنية  والوكالة  درهم(، 
وشركة  درهم(،  مليون   999,7( والخرائطية  العقاري 

درهم(. مليون   900( للتهيئة  البيضاء  الدار 

حجم  فيبلغ  العمومية،  المالية  المؤسسات  يخص  وفيما 
استثماراتها المنجزة برسم سنة 2018 ما مجموعه 2.878 
مليون درهم، أي 4,4% من مجموع استثمارات القطاع. 
والتدبير  اإليداع  صندوق  مجموعة  استثمار  ويشكل 

المتجانسة. المجموعة  إنجازات هذه  من   %90 نسبة 

فقد  العمومية،  االجتماعية  بالمؤسسات  يتعلق  وفيما 
مليون   76 قدرها  استثمارات   2018 سنة  خالل  أنجزت 
القطاع  استثمارات  من   %1 من  أقل  بنسبة  أي  درهم، 

السنة. لنفس 

لالستثمارات الجهوي  التوزيع 
مقارنة بسنة 2019، سيعرف التوزيع الجهوي لالستثمارات 
حيث  الجهات،  بين  نسبية  توازن  إعادة   2020 لسنة 
 4 بنسبة  تراجعا  البيضاء-سطات  الدار  جهة  ستعرف 
حصة  إلى   2019 سنة   %38 قدرها  حصة  من  نقاط، 
كل  حصة  كذلك  وستتراجع   .2020 سنة   %34 قدرها 
طنجة- وجهة   )%15,9( الرباط-سال-القنيطرة  جهة  من 

واحدة. نقطة  بنسبة   )%7,6( تطوان-الحسيمة 

 )%4,3( فاس-مكناس  جهات  ستحافظ  جهتها،  من 
الذهب  والداخلة-وادي   )%2,6( ودرعة-تافياللت 
حصصها  على   )%1,5( نون  وكلميم-واد   )%0,5(
جهة  حصة  ستتحسن  حين  في  و2020،   2019 بين 
العيون-الساقية  وجهة  نقاط(،   +2( مراكش-آسفي 
بني مالل- خنيفرة،  نقاط(، وكل من جهة   +2( الحمراء 

واحدة. بنقطة  الشرق، وجهة سوس-ماسة  وجهة 

المعدل  للفرد  بالنسبة  االستثمارات  متوسط  ويتجاوز 
الوطني )3.011 درهم للفرد( في كل من جهة العيون-

وجهة  البيضاء–سطات،  الدار  وجهة  الحمراء،  الساقية 
وجهة  الرباط-سال-القنيطرة،  وجهة  نون،  كلميم-واد 

الشرقية. والجهة  الذهب  الداخلة-وادي 

الوزن %
توقعات 

2022
الوزن %

توقعات 
2021

الوزن %
توقعات 

2020
الوزن %

توقعات 
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إنجازات 

2018
المجموعات المتجانسة

%57,1 52 283 %55,7 55 975 %60,1 60 812 %64,3 47 161 %60,7 40 133
المؤسسات والمقاوالت العمومية 

ذات الطابع التجاري

%36,6 33 497 %38,1 38 279 %32,6 33 020 %30,6 22 412 %34,8 22 976
المؤسسات والمقاوالت العمومية 

ذات الطابع غير التجاري
%6,1 5 547 %6,0 5 991 %7,1 7 163 %5,0 3 693 %4,4 2 878 المؤسسات المالية العمومية
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البنيات التحتية والنقل

الطاقة واملعادن
واملاء والبيئة

السياحة والصناعة التقليديةقطاعات أخرى

القطاع املايل

  الفالحة والصيد البحري

السكن والتعم 
  والتنمية املجالية

القطاعات االجت�عية
والصحة

2020 لسنة  المتوقعة  لالستثمارات  القطاعي  التوزيع 
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اآلفاق

التنموي االقتصادي واالجتماعي للمغرب  يرتكز النموذج 
من  المنجز  العمومي  االستثمار  على  كبير  بشكل 
عن  يزيد  بما  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  طرف 
ترتيب  آليات  في  التفكير  ضرورة  يفرض  ما  وهو   ،%65
بعين  أخذا  وذلك  تمويله،  وطرق  وانسجامه  أولوياته 
للتدخل  المخصصة  نسبيا  المحدودة  للموارد  االعتبار 
باإلضافة  واإلعانات  الرسملة  )إعادة  للدولة  المالي 
التي  والتحكيمات  الدولة(  تقدمها  التي  الضمانات  إلى 
الخصوص. بهذا  العمومية  السلطات  بها  تقوم  أن  ينبغي 

تحديا  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  وتواجه 
التنموية  االستراتيجيات  تنفيذ  في  يكمن  مزدوجا 
آليات  احترام  على  ذاته  اآلن  في  الحرص  مع  العمومية، 
فعالية ونجاعة االستثمارات العمومية. وفي هذا الصدد، 
الجديد  التنموي  النموذج  في  التفكير  يراعي  أن  ينبغي 
مستوى  بترشيد  الكفيلة  الصلة  ذات  التدابير  كافة 
االستدامة  ضمان  على  والقادرة  العمومية  االستثمارات 
الكمية والكيفية لهذه االستثمارات من أجل تحقيق نمو 

االجتماعي. للرفاه  وحامل  مدمج 

لتدبير  الجديدة  المقاربة  تمكن  أن  ينبغي  هكذا، 
االختيار  لمتطلبات  االستجابة  العمومية من  االستثمارات 
وضمان  العمومي،  للتمويل  المقدمة  للمشاريع  األمثل 
عملية  ترشيد  بغية  األولويات  حسب  وانتقائها  ترتيبها 
وخلق  النمو  يخص  فيما  أثرها  من  والرفع  تمويلها 

الشغل. مناصب 

تطوير  الحالية  الوضعية  تقتضي  ذلك،  إلى  باإلضافة 
كعقود  للدولة،  المالي  للتدخل  جديدة  تمويلية  صيغ 

والتمويالت  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة 
العمومية... األبناك  وتعاون  وانخراط  الدائمة 

الشراكة  لعقود  اللجوء  تعزيز  سيتم  الصدد،  هذا  في 
إشراك  من  أخرى  وأشكال  والخاص  العام  القطاعين  بين 
في  األخير  هذا  مشاركة  ضمان  بهدف  الخاص  القطاع 
لجميع  اجتماعية  خدمات  وتوفير  التحتية  البنى  إنجاز 
للجميع.  ومتاحة  كلفة  وبأقل  عالية  بجودة  المواطنين 
القانوني  اإلطار  تعديل  حاليا  يجري  اإلطار،  هذا  وفي 
العام والخاص من  المنظم لعقود الشراكات بين القطاع 
اللجوء  تشجيع  إلى  تهدف  حكامة  منظومة  إرساء  أجل 
الوسيلة  هذه  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  العقود.  هذه  إلى 
االستجابة  ضرورة  بين  التوفيق  إلى  مدعوة  البديلة 
الخدمات  على  المتزايدة  لالنتظارات  اآلجال  أسرع  في 
المرتبطة  واإلكراهات  العالية  الجودة  ذات  العمومية 

المتاحة. المالية  الموارد  بمحدودية 

دينامية  إعطاء  إلى  الحكومة  تطمح  ذلك،  إلى  باإلضافة 
اآللية  تنزيل  خالل  من  العمومي  لالستثمار  جديدة 
ضمن  المدرجة  العمومية  االستثمارات  لتمويل  الجديدة 
الشراكة  على  والمرتكزة   2019 لسنة  المالية  قانون 
المؤسساتية، والتي ستساهم في تمويل مشاريع البنيات 
بغية  القطاعية  االستراتيجيات  مختلف  ومواكبة  التحتية 
في  وذلك  الخاصة،  االستثمارات  لجذب  رافعة  جعلها 

والخاص. العام  القطاعين  بين  بالشراكة  النهوض  إطار 

والمقاوالت  المؤسسات  على  ينبغي  ذلك،  على  عالوة 
من  الرفع  أجل  من  أكبر  مجهودات  بذل  العمومية 
بذلك  والرفع  المبرمجة  االستثمارات  إنجاز  على  قدراتها 
من معدالت إنجاز ميزانيات االستثمار، وهو ما يستوجب 

المشاريع. وقيادة  تخطيط  من جودة  التحسين 

توقعات اختتام 2019 الوزن % إنجازات 2018 المجموعات المتجانسة

5 042 %34,0 34 421 الدارالبيضاء-سطات

3 539 %15,9 16 113 الرباط-سال-القنيطرة

2 780 %12,4 12 522 مراكش-أسفي

2 177 %7,6 7 708 طنجة-تطوان-الحسيمة

3 035 %6,9 6 987 الشرق

2 012 %5,0 5 055 بني مالل-خنيفرة

14 119 %4,8 4 811 العيون-الساقية الحمراء

1 720 %4,5 4 571 سوس-ماسة

1 034 %4,3 4 360 فاس-مكناس

1 645 %2,6 2 676 درعة-تافياللت

3 607 %1,5 1 495 كلميم-واد نون

4 181 %0,5 477 الداخلة-وادي الذهب

3 011 %100 101 195 المجموع

والخوصصة العامة  المنشآت  مديرية   : المصدر 
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آليات  وإرساء  والمجالية  االجتماعية  الفوارق  وتقليص  االجتماعية  السياسات  دعم   2020 مالية  قانون  يواصل 
التعليم  قطاعي  في  خصوصا  األوراش  من  عدد  لتمويل  درهم  مليار   91 ضخ  سيتم  حيث  االجتماعية،  الحماية 
»مخطط  و  العلمي  والبحث  والتكوين  التربية  بمنظومة  المتعلق  اإلطار  القانون  تفعيل  مواصلة  أجل  من  والصحة 

.»2025 الصحة 

الحكومي العمل  البعد االجتماعي في صلب 

في  يتجلى  اجتماعيا  طابعا   2020 مالية  قانون  يكتسي 
خالل  من  والمجالي  االجتماعي  التضامن  آليات  تقوية 
تفعيل  باألساس  تهم  التدابير  من  مجموعة  اقتراح 
التربية  بمنظومة  المتعلق   51.17 رقم  اإلطار  القانون 
وتحسين  السكن  توفير  العلمي،  والبحث  والتكوين 
البشري  الرأسمال  تنمية  عن  فضال  الصحية،  الخدمات 
الشرائية  القدرة  على  الحفاظ  وكذا  الفقر  ومحاربة 

للمواطنين.

بمنظومة  المتعلق   51.17 رقم  اإلطار  القانون  تفعيل 
العلمي  والبحث  والتكوين  التربية 

األمية محو  ومحاربة  الوطنية  التربية 

المصادق   51.17 رقم  اإلطار  القانون  لمقتضيات  تفعيال 
إحداث  تم  منه،   47 المادة  والسيما   ،2019 سنة  عليه 
ألمور  مرصد  حساب   ،2020 سنة  مالية  قانون  بموجب 
بمنظومة  للنهوض  الخاص  »الصندوق  يسمى  خصوصية 
في  تمويله  يتم  جودتها«،  وتحسين  والتكوين  التربية 
والمقاوالت  والمؤسسات  الدولة  بين  الشراكة  إطار 
الشركاء.  وباقي  الخاص  القطاع  ومساهمات  العمومية 
سترصد لهذا الصندوق نسبة 50% من حصيلة المساهمة 
الممتلكات  برسم  التلقائية  بالتسوية  المتعلقة  اإلبرائية 
مالية  قانون  بموجب  بالخارج  المنشأة  والموجودات 

  .2020

تنزيل  مواصلة  على   2020 لسنة  العمل  برنامج  ويرتكز 
مالي    بغالف  األولي  التعليم  لتعميم  الوطني  البرنامج 
معدل  بلوغ  بهدف  وذلك  درهم،  مليار   1,65 ب  يقدر 
توسيع  البرنامج  وسيواصل   .2028 أفق  في   %100
تعليمية  مؤسسات  بناء  طريق  عن  المدرسي  العرض 
المدرسية  والتجهيزات  التحتية  البنيات  وتأهيل  جديدة 
األساسي  التكوين  إلى  إضافة  البشرية،  الموارد  وتعزيز 
للنهوض  المستمر  التكوين  هيكلة  إعادة  وكذا  لألساتذة، 
بمهنة التدريس. ولتعزيز الموارد البشرية سيتم توظيف 
عن  »جيني«  برنامج  توسيع  سيتم  كما  أستاذا.   15.344

بالقاعات  التعليمية  المؤسسات  تجهيز  مواصلة  طريق 
الوسائط. متعددة  والحقائب 

أما بخصوص مجال محاربة األمية، ستواصل الوكالة 
عملها  مخطط  تنزيل  األمية  لمحاربة  الوطنية 
عبر  البرامج،  جودة  تحسين  أجل  من   2021-2019
والخواص  العموميين  الشركاء  مختلف  تعبئة  مواصلة 
األهداف  تحقيق  أجل  من  الحكومية،  غير  والمنظمات 
في  االحترافية  وتعزيز  الطريق  خارطة  في  المسطرة 
برامج محو األمية وإرساء نظام التقييم والتتبع وإحداث 
النظامية  غير  والتربية  األمية  محو  برامج  بين  جسور 

المهني. والتكوين 

الدامجة  للتربية  الوطني  البرنامج  تفعيل  سيتم  كما 
اندماجهم  لتسهيل  إعاقة  وضعية  في  األطفال  لفائدة 

التربوية. المنظومة  في  التدريجي 

العالي التعليم 

للقوانين  شامل  إصالح  إطالق  على  الحكومة  ستعمل 
خالل  من  خاصة  العالي،  التعليم  لمنظومة  المنظمة 
االستقاللية  وتعزيز  جديد  بيداغوجي  إصالح  تنزيل 
والتقييم  للتتبع  آلية  وإحداث  للجامعات  الفعلية 

الدوري. واالفتحاص 

المالية قانون  مضامين 
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تفعيل   ،2020-2019 الجامعية  السنة  خالل  سيتم  كما 
تماما  يتوافق  الذي   ،2021-2017 للفترة  العمل  برنامج 
مواجهة  أجل  من  القانون-اإلطار،  هذا  مقتضيات  مع 
على  القدرة  خاصة  العالي،  التعليم  قطاع  تحديات 
الولوج  اإلنصاف في  المتزايد وتحقيق  للطلب  االستجابة 
ومالءمة  االجتماعي  الدعم  وفعالية  الفرص  وتكافؤ 

الشغل. احتياجات سوق  مع  البيداغوجي  العرض 

إعادة  سيتم  العالي،  بالتعليم  التدريس  هيئة  ولتعزيز 
التعليم  قطاع  لفائدة  إضافيا  ماليا  منصبا   700 انتشار 
وضعية  لتسوية  تخصص  العلمي،  والبحث  العالي 
سيتم  والذين  الدكتوراه  لشهادة  الحاملين  الموظفين 

مساعد.  العالي  للتعليم  أستاذ  بصفة  توظيفهم 

على  السياق  هذا  في  الحكومي  العمل  سيرتكز  وهكذا، 
المتعلقة ب: تنزيل األوراش ذات األولوية 

وتحقيق  العالي  التعليم  على  المتزايد  الطلب  مواكبة   •
التوازن في توزيع العرض التربوي بين الجهات بالرفع 
من الطاقة االستيعابية للمؤسسات وإحداث مؤسسات 
وتوفير  الجامعية  المؤسسات  وتأهيل  وتهيئة  جديدة 
العرض  تطور  لمواكبة  الالزمة  المالية  المناصب 

البشرية؛ للموارد  المعقلن  االستعمال  مع  التربوي 

• إحداث نماذج جديدة من المؤسسات الجامعية ذات 
معينة  مجاالت  على  للتركيز  المفتوح  االستقطاب 
ومواكبتهم  للطلبة  أفضل  توجيه  من  تمكن  للتكوين 

الشغل؛  لالندماج في سوق 

تنويع  عبر  المغربية  بالجامعة  المهني  البعد  تقوية   •
وإدراج  التخصص  مسارات  وتنويع  التربوي  العرض 
برامج  ضمن   )Soft skills( السلوكية  المهارات 
الجانب  دعم  وكذا  اللغات  تعلم  ودعم  التكوين 

للتكوين؛ والرقمي  التطبيقي 

حاجيات  لتلبية  بالجامعات  التربية  في  اإلجازة  دعم   •
وذلك  البشرية  الموارد  من  الوطنية  التربية  قطاع 

صعيد  على  والتكوين  للتربية  عليا  مدرسة  بإحداث 
كل جهة؛

الوطني  اإلطار  مشروع  استكمال  مواصلة   •
القياسية  الوحدات  نظام  وضع  عبر   )CNC(لإلشهاد
مكتسبات  على  التصديق  ونظام   )ECTS( المنقلة 

)VAE(؛ التجربة 

من  الرفع  عبر  االجتماعي  الدعم  خدمات  تعزيز   •
لألحياء  اإليوائية  الطاقة  من  والرفع  الممنوحين  عدد 
الجامعية  بالمطاعم  االستقبال  بنيات  الجامعية وتقوية 
الصحية  التغطية  من  المستفيدين  عدد  من  والرفع 

تسييرها. حكامة  وتحسين  للطلبة  اإللزامية 

المهني التكوين 

تنفيذ  إنجاح  في  بالغا  اهتماما  المهني  التكوين  يكتسي 
تحفيز  خالل  من  خاصة  القطاعية،  السياسات  مختلف 
أداء  تحسين  على  والقادرة  المؤهلة  البشرية  الموارد 
الملك  جاللة  أكد  وقد  التنافسية.  وقدرتها  المقاوالت 
على هذا االهتمام في خطاباته، السيما الخطاب الموجه 
لثورة  والستين  السادسة  الذكرى  بمناسبة  األمة  إلى 
تلقين  أهمية  على  مؤكداً   ،2019 لسنة  والشعب  الملك 
واالستقرار  المهني  االندماج  آفاق  للشباب  يفتح  تكوين 

االجتماعي.

كما أن خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني 
للنمو  حقيقيًا  محركًا  القطاع  هذا  جعل  إلى  تهدف 
الرأسمال  تثمين  في  مهًما  وعاماًل  الوطني  االقتصادي 

منها: الخارطة عدة مشاريع  البشري. وتضم هذه 

من  المهني،  التكوين  مراكز  من  جديد  جيل  إحداث   •
خالل بناء وتجهيز 12 مدينة جهوية للمهن والكفاءات، 
المراكز  هذه  ستأخذ  درهم.  مليار   3,6 يبلغ  باستثمار 
بعين االعتبار خصوصيات كل جهة من جهات المملكة 
اإلثني عشر لتطوير عرض تكوين يلبي حاجيات سوق 
الجهويين  والفاعلين  المهنيين  بإشراك  وذلك  الشغل، 
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أفق  في  وذلك  المدن،  هذه  واستغالل  تسيير  في 
االنطالق التدريجي لهذا الورش ابتداء من سنة 2021؛

هيكلة  إعادة  خالل  من  التكوين  عرض  مستوى  رفع   •
وتجديد  التكوين  مراكز  وتوسيع  وتهيئة  الشعب 

المعدات؛

في  العاملين  للشباب  واللغات  المهن  كفاءات  تعزيز   •
الباحثين عن عمل، من خالل  المهيكل أو  القطاع غير 

6 أشهر(؛ 4 إلى  التكوين القصير المدى )من 

المهني،  التكوين  جاذبية  وتحسين  المبكر  التوجيه   •
خاصة من خالل وضع 3 مستويات من التوجيه )ابتداء 
اإلعدادي  السلك  نهاية  االبتدائي،  السلك  نهاية  من 

البكالوريا(. وبعد  البكالوريا  مستوى  التأهيلي، 

بالموازاة مع ذلك، تواصل الحكومة برنامج عملها، الذي 
التالية: المجاالت  الخصوص  على  يهم 

تلبية  أجل  من   : ومندمج  موسع  مهني  تكوين  عرض 
متابعة  في  يرغبون  الذين  للشباب  المتزايد  الطلب 
لمؤسسات  االستيعابية  الطاقة  بلغت  المهنية،  دراستهم 
بداية  مقعد   597.000 من  يقرب  ما  المهني  التكوين 
العمل  خطة  وتشمل   .2020-2019 الدراسية  السنة 
مواصلة عرض التكوين المهني في المؤسسات السجنية، 
وصلت،  التي  االستيعابية  الطاقة  توسيع  خالل  من 
يقرب  ما  إلى   ،2020-2019 الدراسية  السنة  بداية  في 

مقعد. من10.600 

التكوين  إلى  الولوج  تسهيل  أجل  ومن  أخرى،  جهة  من 
الحكومة  تواصل  هشة،  وضعية  في  للشباب  المهني 
المهني.  التكوين  في  للمتدربين  دراسية  منح  تقديم 
الخدمة  لتعزز  الدراسية  المنح  من  االستفادة  وتأتي 
على  المسجلين  المتدربين  تجاه  للدولة  االجتماعية 
المعتمدة،  الخاصة  المهني  التكوين  مؤسسات  مستوى 
التكوين، حيث  تكاليف  في  المساهمة  من خالل  وذلك 

ارتفع عدد المتدربين المستفيدين من هذا اإلجراء إلى 
الدراسية 2020-2019. 35.000 متدرب برسم السنة 

خطة  تروم   : الطلب  مع  يتالءم  مهني  تكوين  عرض 
حاجيات  لتحديد  الالزمة  اآلليات  وضع  مواصلة  العمل 
البشرية،  الموارد  من  والنوعية  الكمية  الشغل  سوق 
للوظائف  المرجعية  الدالئل  تعميم  خالل  من  وذلك 
سنة  بحلول  القطاعات  جميع  في  والكفاءات  والمهن 

.2021

من  المهني،  التكوين  نظام  صلب  في  المقاولة  وضع 
خالل :

خاصة  والخاص،  العام  القطاعين  بين  الشراكة  تطوير   •
الطاقات  في  التكوين  معهد  إنجاز  إنهاء  خالل  من 
سيتم  والذي  بورزازات  الطاقية  والنجاعة  المتجددة 
للتكوين  مركزين  إلى  إضافة  للمهنيين،  تسييره  تفويض 
مركز  وكذا  والرباط،  البيضاء  بالدار  الصحية  المهن  في 
بالدار   »middle management« المسيرين  لتكوين 

البيضاء؛

عدد  بلغ  حيث  المهني،  بالتدرج  التكوين  تطوير   •
برسم  متدربا   39.447 التكوين  هذا  من  المستفيدين 
الحكومة،  تعتزم  كما   .2019-2018 الدراسية  السنة 
لهذا  تقييمية  لدراسة  االنطالقة  إعطاء   ،2020 سنة 

للمهنيين؛ أفضل  مشاركة  ضمان  بهدف  النظام 

بتنظيم  المتعلق   60.17 رقم  الجديد  القانون  تنزيل   •
المستمر. التكوين 

المستمر  التحسين  على  يعتمد  الذي  التكوين  عرض 
هذا  في  الحكومة  عمل  برنامج  سيرتكز  حيث  للجودة، 
التكوين  هندسة  إعداد  مواصلة  على  خصوصا  المجال 
المهن  ودليل  الكفاءة  على  القائمة  المقاربة  إطار  في 
لتكوين  الوطني  المعهد  بناء  وإنهاء  المتخصصة  شبه 

بتامسنا. المكونين 

واالبتكار البحث  تعزيز 

العلمي البحث  تعزيز 
العلمي  البحث  مجال  في  االستراتيجي  المخطط  يرتكز 
المنظومة  حكامة  تحسين  على   2022-2017 للفترة 
مراكز  وإصالح  واالبتكار،  العلمي  للبحث  الوطنية 
وتعزيز  التميز،  وتشجيع  الدكتوراه  في  الدراسات 
استعمالها  وتشجيع  للبحث  األساسية  التحتية  البنيات 
البحث  مخرجات  تثمين  آليات  تعزيز  وكذا  المشترك، 
آليات  واستدامة  تطوير  عن  فضال  واالبتكار،  العلمي 
في  والدولي  الوطني  المستوى  على  والتعاون  الشراكة 

العلمي.  البحث  مجال 
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خالل  مهمة  تطورات  القطاع  هذا  عرف  فقد  ولإلشارة، 
السنوات األخيرة حيث استثمر المغرب في إرساء قدرات 
معدل  يعتبر  إذ  العلمي،  البحث  ميدان  في  ذات جودة 
في  المنشورة  العلمية  المقاالت  عدد  من حيث  تطورها 
المعدالت  أفضل  بين  من  المفهرسة  العلمية  المجالت 

االفريقي. المستوى  على 

العلمي  للبحث  الوطنية  المنظومة  حاليا  وتضم  هذا، 
البيانات  بقاعدة  سنويا  مفهرس  منشور   7.000 من  أكثر 
سنويا  مفهرس  منشور   4.000 من  وأكثر   ،)SCOPUS(
بمجلة )Web of Sciences(، وأكثر من 117 براءة اختراع 
أصل  من  األبحاث  ومراكز  الجامعات  طرف  من  مقدمة 
182 براءة اختراع مغربي مسجلة على مستوى المكتب 
 )OMPIC( والتجارية  الصناعية  للملكية  المغربي 
باإلضافة  دكتوراه.  أطروحة   2.300 من  أكثر  ومناقشة 
الدكتوراه  المسجلين بسلك  الطلبة  إلى ذلك، يقدر عدد 
منحة   300 تخويل  ويتم  طالب   34.000 عن  يزيد  بما 
االتفاقية  برنامج  عبر  دراسية  منح  و10  سنة  كل  امتياز 

.)CIFRE( البحث  للتكوين عن طريق  الصناعية 

ويهم تمويل طلبات عروض مشاريع البحث 186 مشروعا 
العلمي  البحث  مجال  في  األولوية  ذات  الميادين  في 
والتنمية التكنولوجية و39 مشروعا في ميدان الفوسفاط 
و6 مشاريع في مجال السالمة الطرقية و14 مشروعا في 
مشروعا  و51  والعطرية  الطبية  النباتات  تثمين  مجال 
مشروعا  و124  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  مجال  في 

الدولي. التعاون  في إطار 

تمويل  تم  األطراف،  المتعدد  التعاون  إطار  وفي 
حول  شراكة  »اتفاقية  برنامج  إطار  في  مشروعا   11
المتوسط«  األبيض  البحر  منطقة  في  واالبتكار  البحث 
)PRIMA(، و21 مشروعا في إطار برنامج البحث الخاص 
الفالحة من طرف مختلف  مجال  في  الزراعية  بالبحوث 
 ،)ARIMNET( المتوسط  األبيض  البحر  دول  باحثي 
و21 مشروعا في إطار برنامج »شبكة األبحاث األوروبية 
 )ERANETMED( المتوسط«  األبيض  البحر  دول  مع 
برنامج  إطار  في  مغربيا  فريقا   59 يضم  مشروعا  و50 
األوروبي  االتحاد  طرف  من  الممول   Horizon 2020

الفترة 2018-2014. خالل 

والتطوير والبحث  التكنولوجية  البنيات  تطوير 
التكنولوجي  والتطور  االبتكار  يلعبه  الذي  للدور  نظرا 
ستعرف  للمقاوالت،  التنافسية  القدرة  تحسين  أجل  من 
سنة 2020 العديد من اإلجراءات تخص مواصلة مواكبة 
طلب  وإطالق  المصنفة  الصناعية  المجمعات  ودعم 
الصناعة  في  جديدة  صناعية  مجمعات  الختيار  مشاريع 

ابتكار. أحياء  إحداث  مواصلة  وكذا  والتكنولوجيا، 

التغطية  تعميم  ومواصلة  الصحية  الخدمات  تحسين 
األساسية الصحية 

الصحية للخدمات  المواطنين  ولوج  تحسين 

 2020 سنة  برسم  اتخاذها  تم  التي  الرئيسية  التدابير 
من  تنبثق  الصحية  للخدمات  المواطنين  ولوج  لتحسين 

وتتمثل في:  »2025 الصحة  »مخطط 

إطار  في  المبرمجة  الصحية  المشاريع  إنجاز  مواصلة   •
أمام  الموقعة  للمدن،  المندمجة  التنمية  اتفاقيات 

الجاللة؛  صاحب 

التحتية  البنيات  تأهيل  برنامج  تنفيذ  مواصلة   •
نظام  تعميم  مواكبة  إطار  في  الصحية،  والتجهيزات 
باإلضافة  البرنامج،  هذا  ويغطي  الطبية.  المساعدة 
المعدات  وصيانة  المعدات  وتحديث  تعزيز  إلى 
المعلوماتي  والنظام  االستقبال  تحسين  والتجهيزات، 

االستشفائي؛

الولوج  وتحسين  االستشفائية  العالجات  عرض  تقوية   •
إليها عبر توسعة وتأهيل المراكز االستشفائية الجامعية 
االستشفائية  المراكز  وتجهيز  بناء  أشغال  )مواصلة 
والعيون(،  وأكادير  طنجة  من  بكل  الجديدة  الجامعية 
وإتمام العمليات المدرجة في إطار مشروع »المغرب 
المستشفيات اإلقليمية في طور  3« واستكمال  الصحة 

التأهيل. أو  البناء  أو إعادة  البناء 

أجل  من  الطبية  والمستلزمات  األدوية  توفر  تحسين   •
بالنسبة  السارية، خاصة  باألمراض غير  التكفل  تحسين 
وبالنسبة  الطبية  المساعدة  نظام  من  للمستفيدين 
جميع  لفائدة  الموجهة  العمومية  الصحة  لبرامج 

المواطنين؛

الرعاية  تعزيز  مجال  في  الحكومة  التزامات  تنفيذ   •
وتحسين  المباني  صيانة  خالل  من  األولية  الصحية 
لخدمات  المخصصة  الوسائل  وتعزيز  االستقبال 
األولية  الصحة  مرافق  في  والحراسة  التنظيف 

وغيرها؛ القرب،  ومستشفيات 
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اإلنجابية،  بالصحة  يتعلق  فيما  الصحية  البرامج  دعم   •
ذوي  واألشخاص  والشاب  والطفل  األم  وصحة 
المتنقلة  االستراتيجية  عن  فضالً  الخاصة،  االحتياجات 
والوقاية  الصحية  واليقظة  القروية  الصحة  ومخطط 

األمراض؛ ومراقبة 

بشكل  األهداف  ترتكز  حيث  البشرية،  الموارد  تدبير   •
بين  المسجلة  التفاوتات  من  الحد  على  أساسي 
بالتأطير  يتعلق  فيما  المجالية،  والفوارق  الجهات 
الطبي والشبه الطبي، وتعزيز الموارد البشرية لضمان 

المكتملة. الصحية  المنشآت  تشغيل 

األساسية  الصحية  التغطية  تعميم  جهود  توحيد 

ركائز  أحد  األساسية  الصحية  التغطية  توسيع  يعتبر 
المبذولة  المجهودات  وبفضل  الصحي.  القطاع  تطوير 
في هذا اإلطار، فإن أكثر من 64% من السكان المغاربة 
ومن  األساسية.  الصحية  التغطية  على  حاليا  يتوفرون 
من  مجموعة  اتخاذ  تم  التغطية،  هذه  تعميم  أجل 

في: تتمثل  التدابير، 

عن  األساسي  اإلجباري  التأمين  نظام  تفعيل  مواصلة   •
مع  العالي،  التعليم  طلبة  لفائدة   )AMO(المرض
انخراط  تشجيع  أجل  من  اإلدارية  المساطر  تبسيط 
من  الرفع  بهدف  وذلك  النظام،  هذا  في  الطلبة 
السنة  برسم  طالبا   116.247 بلغ  الذي  عددهم، 
فقط  طالبا   33.023 مقابل   2019-2018 الجامعية 

2015-2016؛ الجامعية  السنة  برسم 

أجل  من  المهنية،  الفئات  مع  التشاور  عملية  إطالق   •
والعمال  المهنيين  لفائدة  الصحية  التغطية  اعتماد 
حرة،  مهنا  يزاولون  الذين  واألشخاص  المستقلين 
عرفت  الصدد،  هذا  وفي  المنظمة.  المهن  وخاصة 
 2.19.719 رقم  المرسوم  من  كل  نشر   ،2019 سنة 
والمرسوم  الطبيين،  والمروضين  بالقابالت  المتعلق 
الرسمية.  بالجريدة  بالعدول،  المتعلق   2.19.769 رقم 

السكن إلى  الولوج  تحسين 

سطرت الحكومة من بين أهدافها، االستمرار في تقليص 
أفق  في  سكنية  وحدة   200.000 ليبلغ  السكني  العجز 
سكنية  وحدة   170.000 توفير  خالل  من   ،2021 سنة 
سنويا، وذلك عبر القضاء على السكن غير الالئق وتنويع  

السكني. العرض 

عيش  ظروف  وتحسين  الالئق  غير  السكن  على  القضاء 
المعوزة  األسر 

 277.583 استفادت   ،2004 سنة  البرنامج  انطالق  منذ 
على مستوى  وذلك  بدون صفيح  مدن  برنامج  من  أسرة 

بدون  مدن  إعالنها  المرتقب   85 أصل  من  مدينة   59
صفيح.

وفيما يخص برنامج إعادة تأهيل المباني اآليلة للسقوط، 
وتأهيل  الحضري  للتجديد  الوطنية  الوكالة  عملت 
استراتيجية  رؤية  وضع  على  للسقوط  اآليلة  المباني 
لتدخالتها في أفق سنة 2030. وتعتزم الوكالة، برسم سنة 
ذات  لألحياء  الحضري  التجديد  تصاميم  إعداد   ،2020
المشاريع،  عروض  طلب  على  بناء  المحددة  األولوية، 
اآليلة  المباني  حول  بخبرة  تتعلق  دراسة  إطالق  وكذا 

1.000 مسكن(.  )حوالي  للسقوط 

السكني  العرض  تنويع 

سيتم تنويع العرض السكني من خالل ثالثة برامج، وهي 
درهم،   250.000 كلفة  ذو  االجتماعي  السكن  برنامج 
وبرنامج  التكلفة،  منخفض  االجتماعي  السكن  برنامج 

المتوسطة. للطبقة  الموجه  السكن 

المجالية  الفوارق  تقليص  برنامج  تنفيذ  مواصلة 
القروي بالوسط  واالجتماعية 

الحكومة  قامت  السامية،  الملكية  للتوجيهات  طبقا 
واالجتماعية  المجالية  الفوارق  لتقليص  برنامج  بإعداد 
مواطن  مليون   12 البرنامج  هذا  ويهم  القروي.  بالوسط 
اإلجمالي  المالي  الغالف  يبلغ  قروية.  جماعة  و1253 
على  موزعة  درهم،  مليار   50 حوالي  البرنامج  لهذا 
بواسطة  البرنامج  مدى سبع سنوات، وسيتم تمويل هذا 

المعنيين. الشركاء  لمختلف  المالية  المساهمة 

ساكنة  عيش  ظروف  تحسين  إلى  البرنامج  هذا  ويهدف 
العزلة  فك  وكذا  الجبلية  والمناطق  القروية  المناطق 
القدرة  وتنويع  لتعزيز  الالزمة  الظروف  وتوفير  عنها 
من  سيمكن  مما  والجبلية،  القروية  للمناطق  االقتصادية 
وبالتالي  الساكنة،  عيش  ولظروف  للدخل  عام  تحسن 

المناطق. هذه  في  البشرية  التنمية  مؤشرات  تحسين 
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تنفيذ االلتزامات المتضمنة في اتفاق الحوار االجتماعي

الحوار  جعل  حول  السامية،  الملكية  للتوجهات  تنفيذا 
أبرمت  االجتماعية،  القضايا  لمعالجة  مستدامة  آلية 
مجموعة  إثر  على   ،2019 أبريل   25 بتاريخ  الحكومة، 
المركزيات  مع  اتفاقا  االجتماعي،  الحوار  جوالت  من 
المغرب.  لمقاوالت  العام  واالتحاد  تمثيال  األكثر  النقابية 
تنمية  تحقيق  سبل  استشراف  إلى  االتفاق  هذا  ويهدف 
العدالة  مبادئ  وترسيخ  مستدامة  واجتماعية  اقتصادية 
واإلنصاف والسلم االجتماعي، مع اعتماد آليات للتشاور 
واالجتماعيين،  االقتصاديين  والشركاء  الحكومة  بين 
الشرائية  القدرة  على  الحفاظ  بين  التوازن  ضمان  وكذا 

المقاوالت.  تنافسية  وتعزيز  للمأجورين 

المعنية،  األطراف  بين  الموقع  الثالثي  االتفاق  ويتضمن 
التالية: التدابير 

العام  القطاع  مستوى  على 

لفائدة  درهم   500 قدرها  صافية  شهرية  زيادة  إقرار   •
 )5 إلى   1 )رتبة   10 السلم  في  المرتبين  الموظفين 
الموظفين، مع تفعيل هذه  باقي  لفائدة  و400 درهم 
ماي  فاتح  من  ابتداء  وذلك  أشطر،   3 على  الزيادة 

2019؛

100 درهم عن كل  العائلية ب  التعويضات  الرفع من   •
فاتح  من  ابتداء  وذلك  أطفال،  ثالثة  حدود  في  طفل، 

2019؛  يوليوز 

ينتهي  الذين  الموظفين  لفائدة  إحداث درجة جديدة   •
8 و9؛ السلمين  ترقيتهم في  مسار 

التعليم  ألساتذة  بالنسبة  الترقي  شروط  تحسين   •
والملحقين  واإلدارة  االقتصاد  وملحقي  االبتدائي 
تم  والذين  الثانية،  الدرجة  في  المرتبين  التربويين، 

توظيفهم األول في السالليم 7 أو 8 أو 9.

لإلجراءات  اإلجمالي  السنوي  المالي  االنعكاس  ويبلغ 
لفائدة  المتخذة  إلى اإلجراءات  الذكر، باإلضافة  السالفة 
مليار   14,250 حوالي  الدولة،  موظفي  من  أخرى  فئات 
درهم، سيستفيد منها حوالي مليون موظف. كما يتوقع 
سنة  برسم  الموظفين  لنفقات  اإلجمالي  الحجم  يبلغ  أن 
والرواتب،  األجور  إلى  باإلضافة  تتضمن،  والتي   ،2020
االجتماعي  واالحتياط  التقاعد  برسم  الدولة  مساهمات 
 138,08 الذكر، حوالي  السالفة  المالي لإلجراءات  واألثر 

درهم.  مليار 

الخاص  القطاع  مستوى  على 

الصناعة  قطاعات  في  لألجور  األدنى  الحد  من  الرفع   -
  %5: شطرين  على   %10 بنسبة  والخدمات  والتجارة 

فاتح  من  ابتداء  و%5   2019 يوليوز  فاتح  من  ابتداء 
2020؛ يوليوز 

الفالحي  القطاع  في  لألجور  األدنى  الحد  من  الرفع   -
بنسبة 10% على شطرين: 5% ابتداء من فاتح يوليوز 

2019 و%5 ابتداء من فاتح يوليوز 2020؛     

100 درهم عن كل  العائلية ب  التعويضات  الرفع من   -
فاتح  من  ابتداء  وذلك  أطفال،  ثالثة  حدود  في  طفل، 

.2019 يوليوز 

االجتماعية الحماية  وبرامج  آليات  تحسين 

االجتماعية الحماية  برامج  في  االستهداف  تحسين 

بوجود  المغرب  في  االجتماعية  الحماية  نظام  يتسم 
ونجاعته،  فعاليته  على  سلبا  تؤثر  واختالالت  تداخالت 
األسر،  الستهداف  موحدة  آلية  غياب  ظل  في  وذلك 

ومندمجة. وناجعة  وفعالة  منصفة 

للتوجيهات  وتنفيذا  الوضعية،  هذه  تجاوز  إلى  وسعيا   
 2018 العرش لسنة  الواردة في خطاب  السامية  الملكية 
أجل  ومن  االجتماعية،  البرامج  مردودية  تحسين  حول 
صادق  االجتماعي،  الدعم  برامج  وفعالية  نجاعة  ضمان 
مشروع  على  يناير2019   31 بتاريخ  الحكومي  المجلس 
استهداف  بمنظومة  المتعلق   72.18 رقم  القانون 
وبإحداث  االجتماعي،  الدعم  برامج  من  المستفيدين 
القانون  الوكالة الوطنية للسجالت. ويهدف مشروع هذا 
الدعم  برامج  بين  االنسجام  لتعزيز  آليات  وضع  إلى 
تنفيذها  أجل  من  موحدة،  رؤية  خالل  من  االجتماعي، 
هذه  والتقائية  تنسيق  ولضمان  وشفافة  عادلة  بطريقة 

البرامج. 

ثالثة  على  لألسر  الموحد  االستهداف  منظومة  وتقوم 
ركائز، وهي:

المعلومات  يشمل   :)RSU( الموحد  االجتماعي  السجل 
استهداف  أجل  من  لألسر،  واالقتصادية  االجتماعية 
الخدمات  من  االستفادة  شروط  فيها  تتوفر  التي  تلك 

االجتماعية؛

أفراد  بتحديد  يسمح   :)RNP( للسكان  الوطني  السجل 
الهوية  بيانات  وحفظ  وتسجيل  جمع  ويضمن  األسر، 

بهم؛ المتعلقة  والبيومترية  الديموغرافية 

القيام،  إليها  يعهد   :)ANR( للسجالت  وطنية  وكالة 
الواردة  للمعلومات  األمثل  باالستخدام  الدولة،  لحساب 
من  عال  مستوى  ضمان  مع  المذكورين،  السجلين  في 

المسجلة. للمعطيات  والسرية  الحماية 
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للتنمية  الوطنية  للمبادرة  الثالثة  المرحلة  تنفيذ 
البشرية 

 ،2018 شتنبر   19 بتاريخ  الجاللة  صاحب  أعطى 
الوطنية  للمبادرة  الثالثة  للمرحلة  الرسمية  االنطالقة 
االجمالية  التكلفة  وتبلغ   .2023-2019 البشرية  للتنمية 
إلى  باألساس  وتهدف  درهم،  مليار   18 المرحلة  لهذه 
المرحلتين  خالل  المحققة  المكتسبات  وتعزيز  تكريس 
النهوض  نحو  برامجها  توجيه  خالل  من  السابقتين، 
صعبة،  وضعية  في  الفئات  ودعم  البشري،  بالرأسمال 
المدرة  المبادرات  من  جديد  جيل  إخراج  إلى  باإلضافة 
البرامج  فإن  وبالتالي،  الشغل.  لفرص  والمحدثة  للدخل 
على  الخصاص  تدارك  تهم  الثالثة  المرحلة  في  المرتقبة 
التحتية والخدمات االجتماعية األساسية  البنيات  مستوى 
في  األشخاص  ومواكبة  تجهيزا  األقل  الترابية  بالمجاالت 
االقتصادي  واالندماج  الدخل  وتحسين  هشاشة  وضعية 
البشرية لألجيال  للتنمية  الموجه  الدعم  للشباب وتعزيز 

الصاعدة.  

للمبادرة  الثالثة  المرحلة  إنجازات  حصيلة  وتتمثل 
يلي:   فيما   ،2019 سنة  برسم  البشرية  للتنمية  الوطنية 

التحتية  البنيات  مستوى  على  الخصاص  تدارك  برنامج 
تجهيزا:  األقل  الترابية  بالمجاالت  األساسية  والخدمات 
من  المهمشة،  الدواوير  دعم  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  برنامج  تفعيل  خالل 
واالجتماعية  المجالية  الفوارق  بتقليص  المتعلق 
التحتية  البنيات  إلى  الولوج  القروي، وكذا دعم  بالوسط 
والمراكز  باألحياء  األساسية  االجتماعية  والخدمات 
عدد  بلغ  اإلطار،  هذا  وفي  تجهيزا.  األقل  القروية 
مشروعا،   444 اإلنجاز  طور  في  أو  المنجزة  المشاريع 
بغالف مالي يقدر بـ 592,6 مليون درهم. ويتعلق األمر، 

يلي:   بما  باألساس 

الماء  بشبكة  الفردي  بالربط  تتعلق  مشروعا   64  •
للشرب؛  الصالح 

• 96 مشروعا منجزا أو في طور اإلنجاز، 60 منها تتعلق 
باقتناء سيارات لإلسعاف ووحدات صحية متنقلة و25 

مراكز صحية؛ تهييئ  أو  ببناء  تتعلق 

تتعلق  منها   49 التعليم،  قطاع  تهم  مشروعا   141  •
أو  ببناء  تتعلق  و48  المدرسي  للنقل  سيارات  باقتناء 

األولي؛ للتعليم  تأهيل وحدات  إعادة 

بالعالم  الكهربائية  بالشبكة  الربط  تهم  مشروعا   61  •
القروي.

ويتعلق  هشاشة:  وضعية  في  األشخاص  مواكبة  برنامج 
واألشخاص  المعوزين،  المسنين  األشخاص  بمواكبة  األمر 

واألشخاص  موارد،  بدون  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
المصابين  والمرضى  مأوى،  بدون  عقليا  المختلين 
المصابين  والمرضى  موارد،  بدون  الكلوي  بالقصور 
هشاشة  وضعية  في  والنساء  موارد،  بدون  باإليدز 
والمتسولين  موارد،  بدون  السابقين  والسجناء  قصوى، 
األطفال  وكذا  موارد،  بدون  والمدمنين  والمتشردين 
مأوى.  بدون  والشباب  الشوارع  وأطفال  عنهم  المتخلى 
وقد عرفت سنة 2019 إنجاز 84 مركزا الستقبال األشخاص 
إسعاف  سيارة   107 اقتناء  وكذا  هشاشة،  وضعية  في 
 20 وتأهيل  بناء  برمجة  إلى  باإلضافة  متنقلة،  ووحدات 

دارا لألمومة، 6 منها في طور اإلنجاز. 

للشباب:  االقتصادي  واالندماج  الدخل  تحسين  برنامج 
االقتصادي  االندماج  تحقيق  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
المبادرة  الغرض، تعمل  للشباب وتحسين دخلهم. ولهذا 
للحصول  الشباب  دعم  على  البشرية  للتنمية  الوطنية 
على فرصة أولى للعمل، عبر تعزيز قابلية تشغيلهم، من 
أخرى.  جهة  من  للدخل،  المدرة  المشاريع  ودعم  جهة، 
في   ،2019 سنة  برسم  البرنامج  هذا  إنجازات  وتتلخص 
عقد شراكة مع مكتب التعاون األلماني )GIZ(، لتعميم 
في  المحلية  االقتصادية  التنمية  »دعم  برنامج  مقاربة 
وعقد   ،)PEDEL( المغرب«  في  المهمشة  المناطق 
البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  بين  ثانية  شراكة 
في  المرأة  ظروف  تحسين  أجل  من  الخاص  والقطاع 
سمح  مهيكل  مشروع  خالل  من  وذلك  صعبة،  وضعية 

بإقليم جرادة. العمل  امرأة عاطلة عن   3.000 بتشغيل 

لألجيال  البشرية  للتنمية  الموجه  الدعم  برنامج 
الرأسمال  تنمية  إلى  البرنامج  هذا  يهدف  الصاعدة: 
الطفولة  تنمية  خالل  من  الصاعدة،  لألجيال  البشري 
الطفل،  حياة  مراحل  تالئم  تدخالت  عبر  المبكرة، 
إنجازات  أهم  وتتلخص  واألطفال.  النساء  صحة  وتعزيز 

2019، فيما يلي: البرنامج برسم سنة  هذا 

محفظة«؛ »مليون  الملكية  المبادرة  تنفيذ  مواصلة   •
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 4.918 • إنجاز 172 وحدة للتعليم األولي، استفاد منها 
ومربي؛ مربية   257 تشغيل  مع  مستفيد 

• اقتناء 366 حافلة، 37 منها تم توزيعها في إطار دعم 
المعزولة؛ بالمناطق  المدرسي  النقل 

• بناء وتأهيل 54 دارا للطالب)ة( من أصل 100 وحدة 
مسبقا؛ مبرمجة 

• الدعم المدرسي ل 2.000 تلميذ منحدرين من الفئات 
ماسة. سوس  بجهة  المعوزة  السوسيو-اقتصادية 

التماسك  دعم  صندوق  إطار  في  الممولة  البرامج 
العائلي التكافل  وصندوق  االجتماعي 

االجتماعي التماسك  دعم  صندوق 
العمليات  لتعزيز  الرامية  المجهودات  إطار  في 
الحكومة  ستواصل  المعوزة،  الفئات  لفائدة  االجتماعية 
التماسك  دعم  إطار صندوق  في  الممولة  البرامج  تنفيذ 
متم  غاية  وإلى  إحداثه  منذ  ساهم  الذي  االجتماعي 
شهر شتنبر2019 بغالف مالي يفوق 16 مليار درهم في 
تمويل عدة برامج. وقد خص هذا التمويل برنامج نظام 
المساعدة الطبية الذي رصد له ما يفوق 7 مليار درهم، 
مليار درهم،   4,83 مالي قدره  »تيسير« بغالف  وبرنامج 
مليار   1,72 بمبلغ  محفظة«  »مليون  الملكية  والمبادرة 
وقد   .2019 سنة  برسم  درهم  مليون   250 منها  درهم، 
برنامج  تفعيل  أجل  من  درهم  مليون   441 مبلغ  رصد 
بلغت  كما  الخاصة.  االحتياجات  ذوي  األشخاص  دعم 
األرامل  للنساء  المباشر  للدعم  المخصصة  االعتمادات 
مليون   475 منها  درهم،  مليار   2,12 هشة  وضعية  في 
لفائدة   2019 غشت  شهر  متم  إلى  تعبئتها  تم  درهم 

والتأمين.  للتقاعد  الوطني  الصندوق 

العائلي التكافل  صندوق 
عرف   ،2019 يوليوز  شهر  متم  غاية  وإلى  انطالقته  منذ 
العائلي  التكافل  صندوق  من  المستفيدات  النساء  عدد 
بكلفة  مستفيدة،   27.038 بلغ  حيث  ملحوظا  ارتفاعا 
مكنت  وقد  درهم.  مليون   277,44 قدرها   إجمالية 
تقوية  إلى  تهدف  تقديم خدمات  المجهودات من  هذه 
في  أساسية  خلية  باعتبارها  األسرة  واستمرارية  تماسك 

االجتماعي. النسيج 

في  الساكنة  ودعم  للشباب  المندمجة  السياسة  تنزيل 
وضعية هشة وتشجيع المساواة ومواكبة مغاربة العالم

للشباب المندمجة  السياسة  تنزيل 

السياسة  تنزيل  على   2020 سنة  الحكومة  ستعمل 
الشباب  قدرات  تنمية  بهدف  للشباب  المندمجة 

و80  للشباب  دارا   90 وتهيئة  بناء  خالل  من  المغربي 
مواصلة  إلى  باإلضافة  للحضانة،  دارا  و40  نسويا  مركزا 
وتجهيز  وتهيئة  الصيفية  المخيمات  إنجاز  برنامج 
والطفولة  الشباب  لفائدة  السوسيو-تربوية  المؤسسات 

النسوية. والمراكز 

المسنين واألشخاص  والطفولة  واألسرة  المرأة 

تتبع  على  الحكومة  عمل  تركيز  سيتم  المرأة:  مجال  في 
والبرنامج  »إكرام2«  للمساواة  الحكومية  الخطة  تنفيذ 
وكذا  للنساء،  االقتصادي  للتمكين  المندمج  الوطني 
للنساء  الوظائف  متعددة  الفضاءات  تفعيل  مواصلة 
النساء  ضد  العنف  محاربة  أجل  من  األنشطة  وتقوية 

المرأة في اإلعالم. وتحسين صورة 

النوع  مقاربة  إدماج  إطار  وفي  ذلك،  إلى  باإلضافة 
حقوق  لتعزيز  التنموية  السياسات  في  االجتماعي 
على   2020 لسنة  الحكومة  عمل  خطة  تنص  المرأة، 
كالجماعات  األخرى  المؤسسات  قدرات  وتعزيز  مواكبة 
بالنساء  التكفل  وخاليا  العمومية  والمؤسسات  الترابية 

المدني. المجتمع  وكذا  العنف  ضحايا 

في مجال حماية الطفولة: تعتزم الحكومة القيام بالعديد 
السياسة  تنزيل  متابعة  وبالخصوص  اإلجراءات  من 
 2025-2015 الطفولة  لحماية  المندمجة  العمومية 
وكذا  الطفولة  لحماية  الثانية  الوطنية  المناظرة  وتنظيم 
لحماية  »إ-سالمة«  برنامج  عمل  خطة  إنجاز  مواصلة 
في  معطيات  قواعد   4 وإعداد  األنترنت  على  األطفال 

أقاليم.   4 الطفولة على مستوى  مجال حماية 

بالنسبة لألشخاص في وضعية إعاقة: سيتم التركيز على 
بحقوق  للنهوض  العمومية  السياسة  تنفيذ  وتتبع  قيادة 
الثانية  النسخة  وإطالق  إعاقة  وضعية  في  األشخاص 
باألشخاص  التكفل  مهنيي  لتأهيل  الوطني  للبرنامج 
إلى  تهدف  مشاريع  وإنجاز   ،)RAAFIQ( التوحد  ذوي 
بشراكة  إعاقة  وضعية  في  لألشخاص  الولوجيات  تحسين 

الترابية. الجماعات  مع 
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بتنفيذ  الحكومة  ستقوم  المسنين:  لألشخاص  بالنسبة 
السياسة العمومية المندمجة لألشخاص المسنين ومتابعة 
االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  تأهيل  برنامج  تنفيذ 
مؤسسة   12 يقارب  ما  ومواكبة  المسنين  لألشخاص 
العمل  تفعيل  مواصلة  وكذا  المسنين،  لألشخاص  محدثة 
الرعاية  بمؤسسات  المتعلق   65.15 رقم  بالقانون 
بالتكفل  المتعلقة  المقتضيات  السيما  االجتماعية، 
الحملة  تنظيم  إلى  باإلضافة  المسنين،  باألشخاص 

المسنين. لألشخاص  السادسة  التحسيسية 

تحليل  حول  تقرير  إعداد  سيتم  األسرة:  مجال  في 
األسرية  بالوساطة  الخاصة  واإلحصائيات  المعطيات 
العاملين بمراكز  لتقوية قدرات  وتنزيل برنامج »ارتقاء« 
التنمية  وكالة  مع  بشراكة  وذلك  األسرية  الوساطة 
االجتماعية، ومواصلة دعم الجمعيات العاملة في مجال 

الوالدية. والتربية  األسري  واإلرشاد  األسرية  الوساطة 

 2020 سنة  ستعرف  االجتماعية:  التنمية  مجال  في 
الشراكة  برنامج  إطار  في  المشاريع  طلبات  إطالق 
التنمية  وكالة  إلى  بتنفيذه  يعهد  الذي  الجمعيات  مع 
لتقوية  »إرتقاء«  برنامج  تنفيذ  ومواصلة  االجتماعية، 
قدرات الجمعيات والذي يعهد كذلك بتنفيذه إلى هذه 
للقانون  التطبيقية  النصوص  اعتماد  إلى  الوكالة باإلضافة 
االجتماعية  الرعاية  بمؤسسات  المتعلق   65.15 رقم 
االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  مالءمة  برنامج  وإطالق 

القانون. هذا  مقتضيات  مع 

التحرير أعضاء جيش  وقدماء  المقاومين  دعم 

المقاومين  قدماء  لفائدة  دعمها  الحكومة  تواصل 
المادية  الظروف  لتحسين  التحرير خاصة  وأعضاء جيش 
التحرير،  جيش  وأعضاء  المقاومة  ألسرة  واالجتماعية 

وذلك من خالل:

والتكميلي  األساسي  الطبي  التأمين  بمصاريف  التكفل   •
لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي 
هذا  في  المؤمنين  المنخرطين  عدد  بلغ  إذ  حقوقهم، 
بـ  يقدر  سنوي  مالي  بغالف  منخرطا   22.272 النظام 

56 مليون درهم؛

مشاريع  وإنجاز  التعاونيات  توسيع  أو  إحداث  دعم   •
التحرير،  وجيش  المقاومة  أسرة  لفائدة  اقتصادية 
سنة  برسم  شخصا   57 المستفيدين  عدد  بلغ  حيث 

2019؛

لفائدة  المساكن  أو  األراضي  اقتناء  في  المساهمة   •
بلغ  إذ  التحرير،  وجيش  المقاومة  أسرة  إلى  المنتمين 

2019؛ 15 شخصا برسم سنة  المستفيدين  عدد 

شخصا   1.500 لفائدة  اإلسعافات  مساعدة  تقديم   •
2019؛ برسم سنة  المقاومين  محتاجا من قدماء 

قدماء  أرامل  لفائدة  الدفن  مصاريف  مساعدة  تقديم   •
عدد  بلغ  حيث  التحرير،  جيش  وأعضاء  المقاومين 

 .2019 أرملة برسم سنة   394 المستفيدات 

الذاكرة  على  الحفاظ  أجل  ومن  أخرى،  جهة  من 
الوطنية  قيم  ونشر  الوطني  الكفاح  وأمجاد  التاريخية 

على:   الحكومة  تعمل  الفعالة،  المواطنة  وثقافة 

للحقبة  الوطني  األرشيف  استرجاع  برنامج  مواصلة   •
مكن  والذي  الخارج  من   )1956-1912( االستعمارية 
 3.666.471 استرجاع  من   2008 سنة  إطالقه  منذ 

20.000.000 وثيقة؛ وثيقة من مجموع 

سوسيو-ثقافية  فضاءات  وتجهيز  بناء  في  المساهمة   •
مع  بشراكة  بالمملكة  أقاليم  عدة  في  للمقاومة 
عددها  بلغ  إذ  التنمية،  ووكاالت  الترابية  الجماعات 
أشغال  ومواصلة   2019 سنة  برسم  مفتوح  فضاء   104

16 مركبا آخر؛ بناء 

المقاومة  بتاريخ  المرتبطة  والمجالت  المؤلفات  نشر   •
المغربية.

للسجناء واالقتصادي  االجتماعي  اإلدماج  إعادة 

 تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية واألحكام الدستورية 
إدماجهم  وإعادة  المعتقلين  حقوق  تعزيز  مجال  في 
على  ترتكز  مندمجة  استراتيجية  وضع  تم  المجتمع،  في 
)بناء مؤسسات  االعتقال  أنسنة ظروف  عدة محاور تهم 
للسجناء  الصحية  الظروف  وتحسين  جديدة،  سجنية 
الطبية(  الرعاية  وتحسين  السجنية،  المؤسسات  داخل 
السالمة  وضمان  اإلدماج  إلعادة  السجناء  تهيئ  وكذا 

السجنية. المؤسسات  داخل  لهم  واألمن 

والهجرة العالم  مغاربة  مرافقة 

تولي المملكة المغربية اهتماًما خاًصا لمصالح المغاربة 
واضحة  سياسية  إرادة  خالل  من  بالخارج،  المقيمين 
وحماية  حقوقهم  عن  الدفاع  مراعاة  مع  لفائدتهم 
بالنظر  األصلي،  بلدهم  مع  عالقاتهم  وتوطيد  مصالحهم 
على  بالحفاظ  المرتبطة  االستراتيجية  التحديات  إلى 

الصاعدة. لألجيال  الوطنية  الهوية 

باإلضافة إلى ذلك، أتاح تنزيل استراتيجية وطنية للهجرة 
ونهجها  محتواها  وشمول  اإلنسانية  بفلسفتها  واللجوء، 
الحقوق  جميع  من  االستفادة  للمهاجرين  المسؤول، 
والمتعلقة  المغاربة  كجميع  األساسية  والخدمات 

المهني. والتكوين  واإلسكان  والتعليم  بالصحة 
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هذا  في  المبرمجة  الرئيسية  العمليات  فإن  وهكذا، 
يلي: ما  أساًسا  تهم  السياق 

ببلدان  المغربية  الثقافية  المراكز  أداء  تحسين   •
المغرب«؛ »دار  االستقبال 

المغربية  للمملكة  الثقافي  المركز  بناء  مواصلة   •
بباريس؛

واألنشطة  المواكبة  اإلجراءات  ومضاعفة  تحسين   •
المستقبلة؛   البلدان  وفي  المغرب  في  الثقافية 

مغاربة  فئات  لجميع  االجتماعية  المواكبة  تعزيز   •
العالم؛

• تفعيل اإلجراءات االجتماعية لمساعدة الفئات الهشة، 
الفئات في وضعية صعبة؛ وكذا 

الهجرة  وشؤون  العالم  مغاربة  دور  إحداث  مواصلة   •
بالمغرب؛

لتشجيع  بالخارج  المقيمة  المغربية  الكفاءات  تعبئة   •
المحلية؛ والتنمية  المنتج  االستثمار 

مجال  في  العاملة  الجمعيات  مع  الشراكة  تطوير   •
المغاربة  لفائدة  العاملة  الجمعيات  وكذا  الهجرة، 

قدراتهم؛ ودعم  بالخارج  المقيمين 

المجتمع  في  والالجئين  المهاجرين  اندماج  تسهيل   •
طلبات  خالل  من  االندماج  برامج  وضع  عبر  المغربي 
مجال  في  العاملة  الجمعيات  مع  بالشراكة  لمشاريع 

الهجرة؛

الهجرة  بمجال  المعنية  الفاعلة  الجهات  تدخل  تعزيز   •
خالل  من  وذلك  المدني،  المجتمع  والسيما  واللجوء، 
التدخل،  جودة  لتحسين  المدعومة  المشاريع  تقييم 
الجمعيات  قدرات  لدعم  برامج  ووضع  إنشاء  وكذلك 

واللجوء؛ الهجرة  مجال  في  العاملة 

• تعزيز التواصل بشأن قضايا الهجرة واللجوء من خالل 
المؤسساتيين  الفاعلين  خصوصا  تجمع  لقاءات  تنظيم 
لنشر  اإلعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  وممثلي 
الخبرات  وتبادل  الهجرة  لسياسة  الحديثة  التطورات 

بالهجرة. المتعلقة  األسئلة  بخصوص 

االجتماعي االقتصاد  تعزيز 

الحكومة  وضعتها  التي  التوجيهية  المبادئ  تنبني 
على  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  قطاع  لتطوير 
المحلي  لالقتصاد  ركيزة  القطاع  هذا  جعل  في  الرغبة 

ربوع  في  للدخل  المدرة  األنشطة  لتعزيز  وقاطرة 
تعزيز  إلى  الحكومة  عمل  مخطط  ويهدف  المملكة. 
االجتماعي  االقتصاد  لفائدة  العمومية  السياسة  ومالءمة 
فضال  والجهوي،  الوطني  الصعيدين  على  والتضامني 
للفقر  فعالة  مكافحة  في  للمساهمة  انبثاقه  تيسير  عن 
المخطط  هذا  تفعيل  ويهدف  واإلقصاء.  والهشاشة 
الرشيد  االستغالل  على  قائم  للتنمية  ترابي  تنزيل  إلى 

المحلية. واإلمكانات  للثروات 

التعاوني  النسيج  القطاع، شهد  بحجم هذا  يتعلق  وفيما 
 25.000 حوالي  التعاونيات  عدد  بلغ  حيث  كبيرا  تطورا 
تعاونية متم شهر يونيو 2019 أي بزيادة 58% بالمقارنة 

مع سنة 2015.

معارض جهوية  أربعة  بتنظيم   2019 سنة  وتميزت  هذا، 
الشرق،  جهات  في  والتضامني  االجتماعي  لالقتصاد 
نون.  وكلميم-واد  مالل-خنيفرة،  وبني  وفاس-مكناس، 
للمعرض  الثامنة  الدورة  تنظيم  السنة  كما ستعرف نفس 
 »ECOSS8« والتضامني  االجتماعي  لالقتصاد  الوطني 
الخامسة  الدورة  وكذا  عارض،   700 بمشاركة  وجدة  في 

والتضامني. االجتماعي  لالقتصاد  الوطنية  للمناظرة 

إلعداد  دراسة  الحكومة  أطلقت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
والتضامني  االجتماعي  لالقتصاد  جديدة  استراتيجية 
مقترحات  وصياغة  توجيهية  مبادئ  لوضع  تهدف 
حقيقي  تغيير  إحداث  هو  ذلك  من  والهدف  وتوصيات. 
لتنمية  استراتيجي  إطار  ووضع  الطويل  المدى  على 
للتحديات  يستجيب  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد 

التالية:

االقتصادية: تعزيز وإبراز مساهمة االقتصاد االجتماعي   •
في  ومساهمته  الخام  الداخلي  الناتج  في  والتضامني 

الشغل؛ الثروة وفرص  خلق 

هذا  في  العاملين  عيش  مستوى  تحسين  االجتماعية:   •
خالل  من  السيما  االجتماعية،  ووضعيتهم  القطاع 

االجتماعية؛ التغطية 
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المؤسساتي  الترسيخ  ضمان  والمؤسساتية:  القانونية   •
في  والتكامل  التقارب  وتعزيز  للقطاع  والترابي 
االقتصاد  لتنمية  الموجهة  العمومية  السياسات 

والتضامني؛ االجتماعي 

الطبيعية  للموارد  األمثل  التدبير  المشاركة في  البيئية:   •
عليها؛ والحفاظ 

التضامن  وقيم  ثقافة  وترسيخ  إحياء  الثقافية:   •
االجتماعي.

األلفية تحدي  لمؤسسة  الثاني  البرنامج 

البرنامج  موضوع  المشاريع  مختلف  تنفيذ  إطار  في 
تحدي  ومؤسسة  المغربية  الحكومة  بين  للتعاون  الثاني 
قدره  مالي  بغالف   2015 نونبر   30 في  الموقَّع  األلفية، 
ملحوظ  تقدم  إحراز  تم  أمريكي،  دوالر  مليون   450

يخص:

الشغل«  قابلية  لتحسين  والتكوين  »التعليم  مشروع 
الثانوي  التعليم  جودة  تحسين  إلى  يهدف  الذي 
القطاعات  الحتياجات  ومالءمتهما  المهني  والتكوين 

لمنتجة. ا

- نشاط »التعليم الثانوي«: يكمن الهدف الرئيسي لهذا 
التعليم  مؤسسات  ونجاعة  فعالية  تحسين  في  النشاط 
الثانوي. في هذا اإلطار، سيتم انطالقا من السنة الدراسية 

90 مشروع مؤسسة مندمجة. تنفيذ   ،2020-2019

العمل  انطالق   2019 سنة  عرفت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
المؤسسات  وصيانة  إلصالح  جديد  نظام  تصميم  على 
والمعدات المدرسية، مبني على مقاربة وقائية وعالجية 
المعنية.  الفاعلة  الجهات  ومسؤوليات  أدوار  تحدد 
اختباره  سيتم  الجديد،  النظام  هذا  تطوير  وبمجرد 
تطوان  طنجة  بجهة  الواقعة  المؤسسات  مستوى  على 

لحسيمة. ا

المعلومات  نظام  بتعزيز  يتعلق  وفيما  أخرى،  جهة  من 
النظام  هذا  لتحسين  برنامج  تصميم  تم  فقد  »مسار«، 
سنوات  خمس  مدته  مخطط  واعتماد  وضع  تم  كما 
ستكرس  وبالتالي،  المعنيين.  الشركاء  مع  بالتعاون 
لدعم مستخدمي هذا  البرنامج  من هذا  التالية  الخطوة 
مع  بالموازاة  التغيير.  وإدارة  القدرات  لتطوير  النظام 
تم  كما  التقييم  لتحسين عملية  برنامج  تم تصميم  ذلك، 
بالتشاور مع  وضع خطة عمل على مدار خمس سنوات 

المعنية. الجهات 

مقترحات  تقييم  بعد  المهني«:  »التكوين  نشاط   -
المشاريع  طلبات  إطار  في  بها  المتوصل  المشاريع 

 ،2017 مايو  شهر  خالل  »شراكة«  بصندوق  المتعلقة 
إلى  ترمي  منها   9 مشروعا،   15 على  االختيار  وقع 
الباقية  مشاريع   6 تهدف  بينما  جديدة  مراكز  إحداث 
هذه  وتغطي  الحالية.  المراكز  تحويل  أو  تأهيل  إلعادة 
والبناء  واألشغال  والفالحة  الصحة  مجاالت  المراكز 
الجوية.  والمالحة  التقليدية  والصناعة  والسياحة  والنقل 
لألشغال  الفعلي  اإلطالق   2020 سنة  فستشهد  وبالتالي، 
تاريخ   ،2022 يونيو  قبل  المراكز  هذه  استغالل  لضمان 

األلفية. تحدي  لمؤسسة  الثاني  البرنامج  انتهاء 

التكوين  إصالح  تفعيل  دعم  إطار  وفي  أخرى،  جهة  من 
تحليل  على  خاصة  الحكومي  العمل  سيرتكز  المهني، 
جديد  نموذج  واقتراح  المهني  التكوين  تمويل  نظام 
لتنظيم وإدارة وإشهاد التكوين المهني الخاص باإلضافة 
بتنظيم  المتعلق   60.17 رقم  القانون  أحكام  تنفيذ  إلى 
الجودة. وضمان  للتقييم  نظام  ووضع  المستمر  التكوين 

وضعت  النشاط،  هذا  إطار  في  »التشغيل«:  نشاط   -
سوق  لرصد  مندمجة  آلية  لتفعيل  عمل  خطة  الحكومة 
خاصة   2020 سنة  خالل  مواصلتها  سيتم  والتي  الشغل 
ودراسات  التشغيل  ديناميات  حول  بحث  إنجاز  عبر 
سوق  في  للشباب  المهني  والمسار  اإلندماج  حول 
في  الرئيسية  المؤسسات  قدرات  تعزيز  وكذلك  الشغل، 

الشغل. سوق  برصد  المتعلقة  المجاالت 

العاطلين عن  المندمج للشباب  البرنامج  تنفيذ  في إطار 
التمويل  لنظام  وفًقا  هشة،  وضعية  في  والنساء  العمل 
مارس  إطالق طلب مشاريع في  تم  النتائج،  القائم على 
هذا  دعم  من  المحتملين  المستفيدين  الختيار   2019
 ،2019 أبريل  في  المشاريع  طلب  إغالق  بعد  البرنامج. 
وبعد مرحلة تعميق دراسة العروض، تم اختيار أولي ل 

.2020 14 مشروًعا سيتم إطالقها برسم سنة 

تحسين  إلى  يهدف  الذي  العقار«  »إنتاجية  مشروع 
أجل  من  والصناعي  القروي  العقار  وإنتاجية  حكامة 
جاذبية  وتعزيز  المستثمرين  لحاجيات  أفضل  استجابة 

األنشطة: نوعين من  المشروع  ويهم هذا  االستثمار. 

النشاط  هذا  ويشمل  الصناعي«:  »العقار  نشاط   -
مناطق  ثالثة  وإحداث  جديدة  دينامية  إعطاء  خصوصا 
فيما  لخيايطة.  وساهل  السوالم  وحد  بوزنيقة  صناعية: 
على  تعبئته  تم  فقد  الثالثة،  المواقع  هذه  بعقار  يتعلق 
إطالق   2019 سنة  عرفت  كما  هكتار.   140 مساحة 
وكذلك  المالي،  والنموذج  الطلب  تحليل  حول  دراسات 

التحتية. بالبنيات  المتعلقة  التقنية  الدراسات 

المستدامة  الصناعية  المناطق  بصندوق  يتعلق  فيما 
الرامية  المبادرات  لتمويل  والمخصص   »FONZID«
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تم  واستدامتها،  الصناعية  المناطق  حكامة  تحسين  إلى 
المشاريع  من  مجموعة  الختيار  مشاريع  طلب  إطالق 
بإنجاز  خاصة   2020 سنة  ستتميز  وهكذا  المستفيدة. 

المختارة. بالمشاريع  المتعلقة  التقنية  الدراسات 

- نشاط »العقار القروي«: في إطار هذا النشاط، واصلت 
التمليك.  عملية  النطالق  التحضير   2019 سنة  الحكومة 
قد  بالتمليك  المعني  المحيط  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
السراغنة  بقلعة  الحوز  منطقة  أيًضا  ليشمل  توسيعه  تم 
المساحة  فإن  وبالتالي،  هكتار.   15.000 مساحة  على 
لتحدي  الثاني  البرنامج  إطار  في  تمليكها  المراد  الكلية 
بالمواكبة  يتعلق  وفيما  هكتار.   66.000 ستبلغ  األلفية 
مع  إطار  اتفاقية  توقيع   ،2019 أبريل  في  تم،  المالية، 
تشجيع  على  تركز  والتي  الفالحي  القرض  مجموعة 
للفئة  المالية  المواكبة  خالل  من  الفالحي  االستثمار 
الفعلي  التنفيذ   2020 سنة  وستعرف  هذا،  المستهدفة. 

التمليك. لعمليات 

الرياضة  وتطوير  واإلعالم  الثقافة  تعزيز 

الثقافة  تعزيز 
إلى  الثقافي  المجال  في  الحكومة  استراتيجية  تهدف 
الثقافي  التعبير  أشكال  وتيسير  الثقافي  اإلبداع  تعزيز 
الغاية،  لهذه  وتحقيقا  والمعاصرة.  المتنوعة  والفني 
مهيكلة  ثقافية  تحتية  بنيات  إنجاز  الحكومة  واصلت 
مكنت  للقرب،  الثقافية  المؤسسات  بناء  وكذا  مهمة 
الثقافية ووفرت  من خلق مجموعة واسعة من األنشطة 
مجاالت  أحدث  في  التكوين  وورشات  للتعبير  فضاءات 
واصلت  ذلك،  إلى  باإلضافة  والثقافي.  الفني  التعبير 
المآثر  وتثمين  تأهيل  إلعادة  سياستها  تنفيذ  الحكومة 
برسم  المبرمجة  المشاريع  وتهم  التاريخية.  والمواقع 

سنة 2020:

الثقافي،  للقطاع  المهيكلة  المشاريع  إنجاز  مواصلة   •
موقعة  اتفاقيات  موضوع  كانت  التي  تلك  والسيما 

الملك؛ أمام جاللة 

المادي  الوطني  الثقافي  الموروث  وتثمين  حماية   •
والالمادي، من خالل برامج الترميم والصيانة والتوثيق 
الرامية  الجهود  ومواصلة  جديدة  أثرية  مواقع  وفتح 
الوطني  بالتراث  البحث األثري والتعريف  إلى تشجيع 

والدولي؛ الوطني  المستويين  على 

تنفيذ  مواصلة  عبر  الثقافي،  القرب  سياسة  تعزيز   •
العالم  وتجهيز  ثقافية  منشآت  إلحداث  واسع  برنامج 

األساسية؛ الثقافية  التحتية  بالبنيات  القروي 

طريق  عن  بالخارج  المغربي  الثقافي  اإلشعاع  تعزيز   •
والحضارة  بالثقافة  للتعريف  الثقافية  الدبلوماسية 
المغربيتين وتقوية العالقات مع مغاربة العالم، وذلك 
من خالل تأمين الحضور المغربي في أبرز التظاهرات 
العربية  والمنتديات  والمعارض  والمهرجانات 
والمثقفين  الكتاب  مع  الروابط  وتعزيز  والدولية، 

بالخارج. المقيمين  المغاربة  والمبدعين  والفنانين 

اإلعالم  تعزيز 
األخيرة،  السنوات  خالل  واالتصال،  اإلعالم  قطاع  عرف 
بهدف  والمؤسساتية  القانونية  اإلصالحات  من  مجموعة 
باألساس  األمر  يتعلق  به.  والنهوض  القطاع  تأهيل 
بإحداث الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري، وإصدار 
القانون رقم 77.03 المتعلق باالتصال السمعي البصري، 
المجلس  وإحداث  والنشر،  الصحافة  مدونة  وإصدار 
بإعادة  المتعلق  القانون  ودخول  للصحافة،  الوطني 
وكذا  التنفيذ،  حيز  لألنباء  العربي  المغرب  وكالة  تنظيم 
بإعادة  المتعلق   70.17 رقم  القانون  مشروع  إعداد 
طور  في  يوجد  الذي  المغربي  السينمائي  المركز  تنظيم 

المصادقة.

قادتها  التي  الرئيسية  األوراش  تلخيص  يمكن  وهكذا، 
الحكومة خالل سنة 2019 في:

الصحافة لقطاع  بالنسبة 
والذي  التنفيذ،  حيز  والنشر  الصحافة  قانون  دخول   •
عليها  المنصوص  العقوبات  تكرار  تفادي  إلى  يهدف 

الجنائية؛ المسطرة  قانون  القانون وكذا في  في هذا 

والنشر  الصحافة  بدعم  المتعلق  المرسوم  نشر   •
والتوزيع؛ والطباعة 

االلكترونية  الصحافة  لحرية  القانونية  الضمانات  وضع   •
وكذا  والنشر،  الصحافة  مدونة  اعتماد  خالل  من 
أساسي  كعنصر  الرقمية  بالصحافة  القانوني  االعتراف 

المغربية. اإلعالمية  المنظومة  في 

للتكوين بالنسبة 
قطاعي  في  التكوين  عرض  تعزيز  في  الهدف  يكمن 
اإلعالم والصحافة وتطوير برامج تأهيل القدرات المهنية 
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المحرز  التقدم  على  الضوء  تسليط  مع  للصحفيين، 
في  واللغوية  والثقافية  السياسية  التعددية  مجال  في 
القطاع  في  السيما  الوطنية،  اإلعالم  وسائل  مختلف 
الهيئات  مع  الشراكة  تعزيز  في  وكذا  البصري،  السمعي 

لمهنية. ا

المعهد  خالل  من  الدولة،  تقدم  السياق،  نفس  وفي 
السمعي  لمهن  العالي  والمعهد  واالتصال  لإلعالم  العالي 
مجانيا  وأكاديميا  علميا  تكوينا  والسينما،  البصري 
)اإلجازة-الماستر-  LMD لنظام  وفقا  جودة  وذو 
سلسلة  خالل  من  الشباب  الخريجين  لصالح  الدكتوراه( 
من  سيمكن  مما  العلمية،  والمسارات  التكوينات  من 
التي تعرفها قطاعات اإلعالم واالتصال  التطورات  مواكبة 

الدولية.    الساحة  على  البصري  والسمعي 

السينمائي للقطاع  بالنسبة 

الشامل  النهوض  على  قائمة  رؤية  إعداد  إطار  في 
مشروع  حاليا  يوجد  السينمائية،  بالصناعة  والمندمج 
المركز  تنظيم  بإعادة  المتعلق   70.17 رقم  القانون 

المصادقة.  طور  في  المغربي  السينمائي 

في  جديدة  دينامية  ضخ  أجل  ومن  ذلك،  على  عالوة 
في  السينما  قاعات  فتح  وتشجيع  المغربية  السينما 
لتوسيع  إعداد مخطط  تم  المملكة،  من  مختلفة  مناطق 

الميزانية  مديرية   : المصدر 

بتنسيق  المغرب  في  السينمائي  العرض  دور  شبكة 
هذه  وستمكن  هذا،  المغربي.  السينمائي  المركز  مع 
آخر  ومواكبة  السينمائية  بالثقافة  النهوض  من  الدينامية 

السابع. الفن  مستجدات 

البصري السمعي  للقطاع  بالنسبة 
تواصل الدولة جهودها لمواكبة القطب السمعي البصري 
األمازيغية  والثقافة  للغة  أكبر  حضور  وضمان  العمومي 
المحتوى  تحسين  أجل  من  العمومي  اإلعالم  وسائل  في 
المواطنين  انتظارات  تلبية  وكذا  أفضل  جودة  وضمان 

اإلعالمي. التنوع  من حيث 

الرياضة تطوير 
الممارسة  تطوير  إلى  المتخذة  اإلجراءات  أهم  تهدف 
النخب  وإعداد  الشباب،  من  عدد  أكبر  لدى  الرياضية 
الرياضية بشكل أفضل للمشاركة في المسابقات الكبرى 
المستوى  على  المغربي  الرياضي  اإلشعاع  وتعزيز 

الدولي.

المشارع  تطوير  على   2020 سنة  الحكومة  وستعمل 
التالية:

المستوى  على  للقرب  الرياضية  المالعب  تهيئة   •
الوطني؛

المستوى  على  الرياضية  التحتية  البنى  وتجهيز  تهيئة   •
االختصاصات و15  قاعة رياضية متعددة  الوطني )30 

للقرب(؛ سوسيو-رياضية  ومراكز  مسبحا 

وذلك  للقرب  الرياضية  التحتية  البنى  إنجاز  مواصلة   •
المحليين؛ الفاعلين  بمشاركة 

سوسيو-رياضي  مركز   800 بناء  برنامج  إنجاز  مواصلة   •
الترابية  الجماعات  مع  الشراكة  إطار  في  للقرب 

الجماعي. التجهيز  وصندوق 
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تضمن قانون المالية لسنة 2020 العديد من التدابير الجبائية الجديدة مستوحاة على وجه الخصوص من التوصيات 
األساسية الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة في شهر ماي 2019. وقد أكدت هذه التوصيات 
االستثمار،  لتحفيز  المالئمة  الظروف  تخلق  أن  شأنها  من  الجبائي  النظام  على  إصالحات  إدخال  إلى  الحاجة  على 

والملزمين.  اإلدارة  بين  الثقة  عالقة  تكريس  وكذا  الحكامة  وتحسين  الجبائية،  العدالة  وتعزيز 

2020 لقانون مالية  الجبائية  التدابير 

لسنة  المالية  قانون  تضمنها  التي  الجديدة  اإلجراءات 
على  والضريبة  الشركات،  على  الضريبة  تهم   2020
الدخل، وكذا الضريبة على القيمة المضافة. ويحمل هذا 
التسجيل  بواجبات  تتعلق  جديدة  تدابير  أيضا  القانون 
باإلضافة  التأمين  عقود  على  والرسم  التمبر  وواجبات 

أخرى مشتركة. تدابير  إلى 

الشركات على  بالضريبة  خاصة  تدابير 

نحو  الشركات  على  الضريبة  ألسعار  التدريجي  التوجه 
سعر موحد بالنسبة للشركات الصناعية فيما يخص رقم 
 %28 في  محدد  التصدير  وحين  المحلي  معامالتهم 

برسم سنة 2020

الشركات  للضريبة على  الصناعية تخضع  الشركات  كانت 
السعر  ويحدد   .%31 في  المحدد  الهامشي  السعر  وفق 
األقصى للجدول في 17,50% فيما يخص رقم معامالتها 

بالتصدير.  المرتبط 

تخفيض  األول  يهم  جديدين،  تدبيرين  إدراج  تم  وقد 
 %31 من  الشركات  على  للضريبة  الهامشي  السعر 
رقم  يخص  فيما  الصناعية  الشركات  بالنسبة   %28 إلى 
يفوق  أو  يساوي  التي  تلك  باستثناء  المحلي،  معامالتها 
درهم(.   100.000.000( مليون  مائة  الصافي  ربحها 
المؤهل  الصناعي  النشاط  بتعريف  الثاني  ويتعلق 

المخفض. للسعر 

إلى   %17,50 في  المحدد  األوسط  السعر  من  الرفع 
سعر %20

لجدول  العادي  السعر  من  بالرفع  التدبير  هذا  يتمثل 
وكذا   ،%20 إلى   %17,50 من  الشركات  على  الضريبة 
إلى   %17,50 في  سقفه  المحدد  السعر  من  الرفع 
مبلغ  فيها  يفوق  التي  الشريحة  على  المطبق   %20
للمنشآت  بالنسبة  درهم   1.000.000 الصافي  الربح 

التنشيط  ومؤسسات  الفندقية،  والمنشآت  المصدرة، 
بعمالت  المحقق  معامالتها  لرقم  )بالنسبة  السياحي 
الحرفية  والمنشآت  المنجمية،  المنشآت  وكذا  أجنبية(، 
للتعليـم  الخاصـة  والمؤسسـات  سنوات(،   5 )لمدة 
والشركات  سنوات(،   5 )لمدة  المهني  التكوين  أو 
وإقامات  أحياء  )بناء  العقاريون  والمنعشون  الرياضية، 
الشركات  وأيضا  الفالحية  والمستغالت  جامعية(،  ومبان 
خارج  أو  داخل  الخدمات  ترحيل  أنشطة  تمارس  التي 
األنشطة  لهذه  المخصصة  المندمجة  الصناعية  المنصات 

بالتصدير(. والخاص  المحلي  المعامالت  )رقم 

على  المطبق  التفضيلي  الجبائي  النظام  مراجعة 
البيضاء  للدار  المالي  القطب  لصفة  المكتسبة  الشركات 

بالقطب  الخاص  الجبائي  النظام  مالءمة  ضمان  بغية 
المالي للدار البيضاء للمعايير الدولية، مكن هذا التدبير 
»القطب  لصفة  المكتسبة  الخدمات  شركات  تخويل  من 
المالي للدار البيضاء« برسم رقم معامالتها المحلي وكذا 
التالية: االمتيازات  من  بالتصدير  المتعلق  معامالتها  رقم 

طوال  الشركات  على  الضريبة  مجموع  من  اإلعفاء   •
التي تم فيها  مدة خمس )5( سنوات محاسبية األولى 

المذكورة؛ الصفة  على  الحصول 

هذه  بعد  فيما   %15 في  محدد  موحد  سعر  تطبيق   •
المدة؛

المحجوزة  الشركات  على  الضريبة  من  الدائم  اإلعفاء   •
المساهمة  عوائد  من  وغيرها  الربائح  من  المنبع  في 
أو  اإلشارة  رهن  الموضوعة  أو  المدفوعة  المماثلة 
المكتسبة  الشركات  قبل  من  الحساب  في  المقيدة 

البيضاء«.  للدار  المالي  »القطب  لصفة 

المقرات  على  المطبق  الخاص  الجبائي  النظام  إلغاء 
المالي  »القطب  لصفة  المكتسبة  الدولية  أو  الجهوية 

المالية قانون  مضامين 
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غير  للشركات  التمثيلية  المكاتب  وكذا  البيضاء«  للدار 
مع  مطابقتها  قصد  الصفة  لهذه  المكتسبة  المقيمة 
المكتسبة  الشركات  على  المطبق  العادي  النظام  قواعد 

الصفة؛ لذات 

»القطب  لصفة  المكتسبة  الخدمات  شركات  منح   •
إمكانية   2020 يناير  فاتح  قبل  البيضاء«  للدار  المالي 
السعر  من  فيه،  رجعة  ال  اختياري  بشكل  االستفادة، 
من  الدائم  اإلعفاء  ومن   %15 في  المحدد  النوعي 

المنبع.  في  المحجوزة  الضريبة 

بالتوزيع  المتعلق  بلد  كل  عن  اإلقرار  على  التنصيص 
العالمي ألرباح مجموعات الشركات متعددة الجنسيات

القانون المغربي للقاعدة  التدبير من تضمين  مكن هذا 
الشركات  مجموعات  تلزم  التي  الدولية  الجبائية 
بتوزيع  المتعلق  اإلقرار  بإيداع  الجنسيات  المتعددة 
حدة  على  بلد  كل  في  بتحقيقها  تقوم  التي  األرباح 

والمسمى بـ »اإلقرار عن كل بلد«.

المتعددة  المغربية  بالمجموعات  اإلقرار  هذا  ويتعلق 
الدولي،  الصعيد  على  بعمليات  تقوم  التي  الجنسيات 
ثمانية  اإلجمالي  معامالتها  رقم  يفوق  أو  يساوي  والتي 
ألف  وخمسمائة  مليونا  وعشرين  واثنين  ومائة  مليارات 

)8.122.500.000( درهم. 

تمارس  التي  بالشركات  الخاص  الجبائي  النظام  مراجعة 
المنصات  خارج  أو  داخل  الخدمات  ترحيل  أنشطة 

األنشطة  لهذه  المخصصة  المندمجة  الصناعية 

الخدمات  ترحيل  أنشطة  تمارس  التي  الشركات  كانت 
بالتصدير  المتعلق  معامالتها  لرقم  بالنسبة  تستفيد، 
مجموع  من  اإلعفاء  من  أجنبية،  بعمالت  والمحقق 
سنوات   )5( خمس  مدة  طوال  الشركات  على  الضريبة 
أنجزت  التي  المحاسبية  السنة  من  تبتدئ  متتالية 
الضريبة  فرض  وكذا  األولى  التصدير  عملية  خاللها 
 %17,50 المحدد سقفه في  التصاعدي  الجدول  بسعري 
المدونة  من  ألف   I-I-19 المادة  في  عليه  المنصوص 

المدة. بعد هذه  فيما  للضرائب  العامة 

المخولة  االمتيازات  على  اإلبقاء  من  التدبير  هذا  مكن 
األعمال  رقم  إلى  اإلشارة  دون  الذكر  السالفة  للشركات 
أنشطتها  مزاولة  شريطة  بالتصدير،  المتعلق  أو  المحلي 
داخل أو خارج المنصات الصناعية المندمجة المخصصة 

األنشطة. لهذه 

على  الضريبة  من  الكلي  اإلعفاء  االمتيازات  هذه  وتهم 
األولى  المحاسبية  سنوات   )5( الخمس  طوال  الشركات 
المتتالية، تبتدئ من تاريخ الشروع في االستغالل وأيضا 

فرض الضريبة بسعري الجدول التصاعدي المحدد سقفه 
من  I-I-19ألف  المادة  في  عليه  المنصوص   %20 في 

المدة. بعد هذه  فيما  للضرائب  العامة  المدونة 

المتعلق  التحفيزي  الجبائي  النظام  توسيع نطاق تطبيق 
بين  فيما  المنجزة  المجسدة  المستعقرات  بتحويل 
المتعلقة  العمليات  ليشمل  الشركات  مجموعات  أعضاء 

والمالية المجسدة  غير  المستعقرات  بتحويل 

تم توسيع نطاق تطبيق النظام التحفيزي المخول لفائدة 
باإلضافة  ليشمل،  الشركات  مجموعات  هيكلة  إعادة 
عمليات  المجسدة،  المستعقرات  تحويل  عمليات  إلى 

والمالية. المجسدة  غير  المستعقرات  تحويل 

الدخل على  بالضريبة  خاصة  تدابير 

تطبيق موحد لنسبة الخصم المحددة في 50% بالنسبة 
التقاعد  تأمين  بعقود  المتعلقة  االشتراكات  أو  لألقساط 

2015 يناير  فاتح  المبرمة قبل وبعد 

تم بموجب مقتضيات قانون المالية لسنة 2015 تحديد 
بعقود  المتعلقة  االشتراكات  أو  األقساط  خصم  نسبة 
المفروضة  األجر  صافي  من   %50 في  التقاعد  تأمين 
تطبيق هذا  تاريخ دخول حيز  تحديد  مع  الضريبة  عليه 

.2015 يناير  فاتح  التدبير في 

من أجل مالءمة النظام الجبائي المطبق على الخاضعين 
فاتح  قبل  الذكر  السالفة  العقود  أبرموا  الذين  للضريبة 
الكلي  الخصم  من  يستفيدون  كانوا  والذين   2015 يناير 
مع  أجورهم  صافي  من  االشتراكات  أو  األقساط  لهذه 
يستفيدون من  كانوا  الذين  األجراء  على  المطبق  النظام 
فاتح  من  ابتداء   %50 حدود  في  الخصم  هذا  إمكانية 
يناير 2015، تم تطبيق سقف الخصم المحدد في %50 
على جميع العقود السالفة الذكر بغض النظر عن تاريخ 

إبرامها.

األجور  برسم  المطبق  الجزافي  الخصم  نسبة  من  الرفع 
 %40 من  المحترفين  للرياضيين  المدفوعة  اإلجمالية 

إلى %50

التموقع  تمويل  من  المحترفين  الرياضيين  لتمكين 
المهني  لمسارهم  بالنظر  المهنية  لوضعيتهم  الجديد 
ولمواجهة  سنة(   35 التقاعد  سن  )متوسط  القصير 
ممارستهم  بطبيعة  المتعلقة  المحتملة  البدنية  األخطار 
برسم  المطبق  الجزافي  الخصم  نسبة  رفع  تم  المهنية، 

.%50 إلى  المدفوعة لهم  األجور اإلجمالية 
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مراجعة حدود رقم األعمال السنوي المحقق من طرف 
دخولهم   المحددة  الدخل  على  للضريبة  الخاضعين 

الجزافي الربح  نظام  المهنية حسب 

طرف  من  المحقق  األعمال  رقم  حدود  مراجعة  تمت 
دخولهم  المحددة  الدخل  على  للضريبة  الخاضعين 
ما  غرار  على  الجزافي،  الربح  نظام  حسب  المهنية 
المضافة  القيمة  على  للضريبة  بالنسبة  به  معمول  هو 
فيما  درهم،   1.000.000 عوض  درهم   2.000.000 في 
الحرفية  واألنشطة  والتجارية  الصناعية  باألنشطة  يتعلق 
ومجهزي سفن الصيد البحري، و 500.000 درهم عوض 
250.000 درهم، فيما يتعلق بمقدمي الخدمات والمهن 

الدخول األخرى. الحرة وغيرها من مصادر 

عن  الشهري  بالتعويض  المتعلق  اإلعفاء  تطبيق 
طرف  من  المدفوعة  التعويضات  ليشمل  التدريب، 
على  الحاصلين  للمتدربين  الخاص  القطاع  منشآت 

البكالوريا شهادة 

أو  العالي  التعليم  خريجو  المتدربون  كان  سابقا، 
القطاع  منشآت  لدن  من  المعينين  المهني  التكوين 
بالتعويض  المتعلق  اإلعفاء  من  يستفيدون  الخاص 
الشهري اإلجمالي المدفوع في حدود 6.000 درهم عن 

التدريب وذلك لمدة 24 شهرا. 

ومن أجل تسهيل عملية إدماج الشباب في سوق الشغل، 
تم توسيع نطاق اإلعفاء السالف الذكر ليشمل التعويض 

البكالوريا. شهادة  لحاملي  المدفوع  التدريب  عن 

العقارية  الدخول  على  المطبق  الجبائي  النظام  توضيح 
لهذه   المسبق  التحصيل  على  التنصيص  خالل  من 
المترتبة  الدخل  على  الضريبة  لتطبيق  كشرط  الدخول 

عنها 

على  الضريبة  بتطبيق  المتعلقة  المقتضيات  توضيح  تم 
التنصيص على  العقارية من خالل  الدخول  الدخل برسم 
التحصيل المسبق لهذه الدخول من طرف الملزمين قبل 
المسطرة  إلى  لجوئهم  لتفادي  وذلك  للضريبة،  إخضاعها 
للضرائب في حالة  العامة  المدونة  في  عليها  المنصوص 

األكرية. استيفاء  عدم 

الربح  برسم  الدخل  على  للضريبة  الخاضع  إعفاء 
وجه  على  يشغله  مسكن  تفويت  عن  الناتج  العقاري 

أجل ستة سنوات انصرام  قبل  الرئيسية  سكناه 

تم إعفاء عمليات تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله 
مالكه على وجه سكنى رئيسية أو أعضاء الشركات ذات 
انصرام  قبل  شفافة  ضريبيا  المعتبرة  العقاري  الغرض 

التالية:  أجل ست )6( سنوات، وفق الشروط 

اقتناء عقار  التفويت في  استثمار ثمن  بإعادة  االلتزام   •
ستة  يتعدى  ال  أجل  داخل  الرئيسية  للسكنى  مخصص 
المخصص  األول  العقار  تفويت  تاريخ  من  أشهر   )6(

الرئيسية؛ للسكنى 

اإلعفاء  هذا  من  االستفادة  للضريبة  للخاضع  يجوز  ال   •
إال مرة واحدة؛

 4.000.000 المذكور  العقار  تفويت  ثمن  يتجاوز  أال   •
درهم؛

برسم  الدخل  على  الضريبة  بمبلغ  االحتفاظ  يجب   •
الذي  الذكر  السالف  العقار  تفويت  عن  الناتج  الربح 
اقتناء عقار  إلى غاية  الموثق  أداؤه، لدى  يفترض  كان 

رئيسية. لسكنى  يخصص  آخر 

السالف  الضريبة  مبلغ  أداء  للضريبة  الخاضع  وبإمكان 
واالستفادة  المختص  الضرائب  إدارة  قابض  لدى  الذكر 
من استرداد الضريبة عند احترام الشروط الواردة أعاله.

الممتلكات  على  الواقعة  عوض  بغير  التفويتات  إعفاء 
العامة  المنفعة  بصفة  لها  المعترف  للجمعيات  العائدة 

ذاتيين  أشخاص  باسم  والمسجلة 

تم إعفاء التفويتات بغير عوض الواقعة على الممتلكات 
العامة  المنفعة  بصفة  لها  المعترف  للجمعيات  العائدة 
على  الضريبة  من  ذاتيين  أشخاص  باسم  والمسجلة 

الدخل. 

االدخار  مخطط  إطار  في  المستثمر  المبلغ  من  الرفع 
المقاولة  في األسهم ومخطط االدخار في 

تم الرفع من المبلغ المستثمر في إطار مخطط االدخار 
مبلغ  من  المقاولة  في  االدخار  ومخطط  األسهم  في 

600.000 درهم إلى مبلغ 2.000.000 درهم.

يتعلق  فيما  المؤقت  الضريبي  الحياد  على  التنصيص 
بالضريبة على الدخل برسم األرباح الناشئة عن رؤوس 
المساهمة  بعمليات  والمتعلقة  المنقولة  األموال 

المال في شركة قابضة بسندات رأس 

لفرض  المؤقت  اإلجراء  على   دائمة  بصفة  التنصيص  تم 
يساهمون  الذين  الذاتيين  األشخاص  على  الضريبة 
أو  شركة  في  يملكونها  التي  المال  رأس  سندات  بجميع 
للضريبة  خاضعة  مقيمة  قابضة  شركة  في  شركات،  عدة 
القيمة الذي تم  بالنسبة إلى صافي زائد  على الشركات، 

المذكورة.  المساهمة  إثر  على  تحقيقه 
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المساهمة  لعمليات  بالنسبة  المقتضيات  هذه  تطبق 
ابتداء  والمنجزة  قابضة  شركة  في  المال  رأس  بسندات 

من فاتح يناير 2020.

المفروضة  األساس  من   %25 نسبته  تخفيض  تطبيق 
تم  الذي  المعامالت  لرقم  المطابق  الضريبة  عليه 
لفائدة  النقال،  الهاتف  بواسطة  األداء  عبر  تحقيقه 
النتيجة  نظام  حسب  الدخل  على  للضريبة  الخاضعين 

الجزافي   الربح  نظام  أو  المبسطة  الصافية 

تم التنصيص على تطبيق تخفيض نسبته 25% من األساس 
المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم المعامالت الذي 
لفائدة  النقال،  الهاتف  بواسطة  األداء  عبر  تحقيقه  تم 
النتيجة  نظام  حسب  الدخل  على  للضريبة  الخاضعين 
بغية  وذلك  الجزافي،  الربح  ونظام  المبسطة  الصافية 
المعنيين  الملزمين  تشجيع  وكذا  النقد  تداول  من  الحد 

الحقيقي. معامالتهم  برقم  التصريح  على 

األشخاص  لجميع  الممنوحة  العجز  معاشات  إعفاء 
ولخلفهم  المعنيين 

القدرة  الجبائية وقصد حماية  العدالة  ترسيخ مبدأ  بغية 
معاشات  من  يستفيدون  الذين  للملزمين  الشرائية 
إعفاء  على   2020 لسنة  المالية  قانون  نص  العجز، 
المعنيين  األشخاص  لجميع  الممنوحة  العجز  معاشات 

ولخلفهم.

اإلجمالي  المبلغ  على  المطبق  الجزافي  الخصم  رفع 
السنوي لمعاشات المتقاعدين التي ال تتجاوز 168.000 

درهم 

رفع  تم  للمتقاعدين،  الشرائية  القدرة  تحسين  بهدف 
السنوي  اإلجمالي  المبلغ  على  المطبق  الجزافي  الخصم 
مبلغ  تتجاوز  ال  التي  العمرية  واإليرادات  للمعاشات 

168.000 درهم، من 55% إلى %60.

المتعلقتين  و216   29 المادتين  مقتضيات  تغيير 
للخاضعين  الضريبية  الوضعية  مجموع  فحص  بمسطرة 

يبة   للضر

المتعلقة  و216   29 المادتين  مقتضيات  تجويد  تم 
للخاضعين  الضريبية  الوضعية  مجموع  فحص  بمسطرة 
الضرائب  إدارة  بين  العالقات  تحسين  قصد  للضريبة 

لهم.  المخولة  الضمانات  وتعزيز  والملزمين 

الذي  النفقات  مبلغ  من  الرفع  الصدد  هذا  في  تم  وقد 
الوضعية  مراجعة  مسطرة  بمباشرة  لإلدارة  يسمح 

الضريبية للملزم من 120.000 إلى 240.000 درهم.

النظاميين  غير  الملزمين  تشجيع  إلى  يرمي  تدبير 
الضرائب  إدارة  لدى  للكشف عن هويتهم 

تم تمكين الملزمين الذين يمارسون أنشطة غير نظامية، 
لدى  هويتهم  عن  بالكشف  مرة  ألول  يقومون  والذين 
برسم  فقط  عليهم  الضريبة  فرض  من  الضرائب،  إدارة 
تاريخ  من  ابتداء  المنجزة  والعمليات  المكتسبة  الدخول 
تسجيلهم في جدول الرسم المهني. ويطبق هذا التدبير 

من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2020.

للضريبة للخاضع  الجبائية  للوضعية  الطوعية  التسوية 

قانوني  إطار  إحداث  على  استثنائية  بصفة  التنصيص  تم 
لألشخاص  الجبائية  للوضعية  الطوعية  بالتسوية  خاص 

الذاتيين. 

 %5 بسعر  مساهمة  أداء  عبر  التسوية  هذه  وتمنح 
برسم الموجودات المودعة لدى األبناك أو المحتفظ بها 
غير  العقارات  أو  المنقوالت  أو  بنكية  أوراق  شكل  في 
هذه  بواسطة  اقتناؤها  تم  التي  مهني  لغرض  المخصصة 
الحسابات  في  المدرجة  السلفات  برسم  أو  الموجودات 
والقروض  المستغل  حساب  في  أو  للشركاء  الجارية 

الذاتيين. األشخاص  قبل  من  للغير  الممنوحة 

الذاتي  الشخص  إبراء  المساهمة،  هذه  عن  يترتب  و 
السنوات  برسم  الدخل  على  الضريبة  أداء  من  المعني 
الفحص  من   ،2020 يناير  فاتح  من  ابتداء  المفتوحة 
على  بناء  الدخل  مجموع  بتقييم  المتعلق  الجبائي 
الضريبية  الوضعية  مجموع  فحص  إطار  في  نفقاته 
للخاضع للضريبة المنصوص عليه في المادة 216 وذلك 

به.  المصرح  الموجودات  في حدود مبلغ 

تم: التعديل  وبموجب 

لتشمل  المذكورة  المساهمة  تطبيق  نطاق  توسيع   •
وكذا  بنكية  حسابات  في  سلفا  المودعة  الموجودات 
مهني  لغرض  مخصصة  غير  العقارات  أو  المنقوالت 
أو  الموجودات  هذه  بواسطة  اقتناؤها  تم  التي 
للشركاء  الجارية  الحسابات  في  المدرجة  السلفات 
للغير،  الممنوحة  والقروض  المستغل  حساب  في  أو 

الملزمين؛ أكبر عدد من  انخراط  وذلك لضمان 

عنه  يترتب  الطوعية  بالتسوية  اإلقرار  أن  على  التأكيد   •
على  الضريبة  أداء  من  المعني  الذاتي  الشخص  إبراء 
المتعلقة  والزيادات  والغرامات  الذعائر  وكذا  الدخل 
الوضعية  مجموع  مراقبة  مسطرة  برسم  وذلك  بها 
عليها  المنصوص  بالنفقات  المتعلقة  للملزم  الضريبية 
بالنسبة  للضرائب،  العامة  المدونة  من   29 المادة  في 
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يناير  فاتح  من  ابتداء  المفتوحة  المحاسبية  للسنوات 
2020؛

بتطبيق  المتعلق  األجل  تمديد  إمكانية  التنصيص على   •
مرة  للتجديد  قابلة  شهرين  لمدة  المساهمة  هذه 

واحدة.

المضافة القيمة  على  بالضريبة  خاصة  تدابير 

تطبيق سعر 20% على بعض المعدات الفالحية القابلة 
الصغير( السقي  معدات  )باستثناء  المزدوج  لالستخدام 

المضافة  القيمة  على  للضريبة  العادي  السعر  تطبيق  تم 
حاليا  تستفيد  التي  والمعدات  للمنتوجات  بالنسبة 
من  أو  المضافة  القيمة  على  الضريبة  من  اإلعفاء  من 
في   ،%10 في  المحدد  الضريبة  لهذه  المخفض  السعر 
المعدات  هذه  تكون  عندما  االستيراد،  وحين  الداخل 
غير مخصصة ألغراض فالحية محضة. وبناء عليه، يهدف 
القيمة  على  الضريبة  سعر  تطبيق  إلى  التدبير  هذا 
الفالحية  المعدات  على   %20 في  المحدد  المضافة 
صنعها،  في  الداخلة  والعناصر  بالدفيئات  المتعلقة 
والمضخات  الثابت،  الداخلي  االحتراق  ذات  والمحركات 
المسماة  اآللية  والمضخات  العمودي،  المحور  ذات 
تحت  العاملة  »المضخات  أو  المغمورة«  »المضخات 
الثاقبات. البرسيم( و  الماء« ومحشة – مسلفة )محشاة 

السقي  معدات  إعفاء  يروم  الذي  التدبير  مع  المالءمة 
من  الرش  بواسطة  السقي  ومعدات  بالقطرات  الصغير 

المضافة القيمة  على  الضريبة 

ومعدات  بالقطرات  الصغير  السقي  معدات  تستفيد 
على  الضريبة  من  اإلعفاء  من  الرش  بواسطة  السقي 
طبقا  االستيراد،  وحين  الداخل  في  المضافة  القيمة 
العامة  المدونة  من   51°123 و   5°-I-92 المواد  ألحكام 

للضرائب.

الفالحين،  لفائدة  حصرا  اإلعفاء  تخويل  ضمان  وقصد 
المخصصة  والمواد  للمعدات  مفصلة  الئحة  تحديد  تم 
إجراءات  وسن  االمتياز  هذا  من  المستفيدة  للسقي 
المعدات،  لهذه  الفعلي  االستعمال  مراقبة  من  تمكن 
غير شهادة االلتزام، ال سيما عبر تطبيق إجراءات مراقبة 

تنظيمي. بنص  تحدد 

نسخ اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة 
للمطاعم المعدة  واألسماك  اللحوم  الستيراد 

للمطاعم،  والمعدة  المحضرة  واألسماك  اللحوم  كانت 
الجمركية  التعريفية  البنود  في  خصائصها  المحددة 
المضافة حين االستيراد.  القيمة  الضريبة على  تعفى من 

على  للضريبة  خاضعة  تبقى  المحضرات  هذه  أن  غير 
إذا  العامة  القواعد  وفق  الداخل  في  المضافة  القيمة 
كانت مطروحة  أو  باستخدام وسائل صناعية  إنتاجها  تم 

تجاري. بتقديم 

المضافة  القيمة  على  الضريبة  نظام  مالءمة  وبغية 
االستيراد،  حين  المطبق  النظام  مع  الداخل  في  المطبق 
العادي  للسعر  الذكر  السالفة  المنتجات  إخضاع  تم 

االستيراد. حين  المضافة  القيمة  على  للضريبة 

المضافة القيمة  على  للضريبة  الخاصة  األسعار  نسخ 

والمشروبات  الخمور  وبيع  توريد  عمليات  تخضع  كانت 
البيع  نقاط  في  المستهلكة  غير  بالكحول  الممزوجة 
في  المحددة  بالتعريفة  المضافة  القيمة  على  للضريبة 

للهكتولتر. درهم   )100( مائة 

المحددة  بالتعريفة  الضريبة  لهذه  تخضع  كانت  كما 
والبالتين  الذهب  من  للغرام  دراهم   )5( خمسة  في 
تسليم  عمليات  الفضة،  من  للغرام  دراهم  وب0,10 
وبيع المصنوعات أو السلع غير األدوات المركبة كليا أو 

الفضة. أو  البالتين  أو  الذهب  جزئيا من 

القيمة  على  للضريبة  الخاصة  األسعار  نسخ  تم  وقد 
األمر  أن  باعتبار  للضرائب،  العامة  المدونة  المضافة من 
بتدبيرها  تختص  االستهالك  على  داخلية  بضريبة  يتعلق 
أنها تشكل  المباشرة، كما  الجمارك والضرائب غير  إدارة 
القيمة،  بحسب  الضريبة  تطبيق  مع  مزدوجة  ضريبة 

العادي. النظام  قواعد  وفق  عليها  المنصوص 

في  المضافة  القيمة  على  الضريبة  من  اللقاحات  إعفاء 
االستيراد وحين  الداخل 

وخصوصا  باألدوية  المتعلقة  البيع  عمليات  كانت 
بسعر  المضافة  القيمة  على  للضريبة  تخضع  اللقاحات 

مخفض 7% في الداخل أو حين االستيراد. 

ضمان  وقصد  بالمغرب  الصحي  القطاع  تطوير  إطار  في 
تم  المواطنين،  لفائدة  الكافية  اللقاحات  على  الحصول 
في  المضافة،  القيمة  على  الضريبة  من  اللقاحات  إعفاء 

االستيراد. وحين  الداخل 

ولمعالجة  الخصوبة  لمعالجة  المخصصة  األدوية  إعفاء 
)تعديل( اللويحي  التصلب  مرض 

اإلعفاء،  تم  بالمغرب،  الصحي  القطاع  تطوير  إطار  في 
وحين  الداخل  في  المضافة  القيمة  على  الضريبة  من 
االستيراد، األدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة واألدوية 

اللويحي. التصلب  مرض  لمعالجة 



44 -  2020 خاصعدد خاص مارس 

بقوقعة  المتعلقة  التجهيزات  الواقعة على  البيوع  إعفاء 
المضافة  القيمة  على  الضريبة  من  األذن 

إعفاء  تم  بالمغرب،  الصحي  القطاع  تطوير  إطار  في 
األذن  بقوقعة  المتعلقة  التجهيزات  على  الواقعة  البيوع 
دون  الداخل  في  المضافة  القيمة  على  الضريبة  من 

الخصم. في  الحق 

المطبق  المضافة  القيمة  على  الضريبة  سعر  توضيح 
النخيل زيت  على 

على  للضريبة  تخضع  الغذائية  السائلة  الزيوت  كانت 
تخضع  بينما   ،%10 المخفض  بالسعر  المضافة  القيمة 

  .%20 العادي  بالسعر  الضريبة  لهذه  النباتية  الدهون 

التي  النباتية  الدهون  من  تعتبر  النخيل  زيت  أن  غير 
ويتم  العادية  الحرارة  درجة  عند  جامد  في شكل  تكون 
من  حرارية  عمليات  بواسطة  سائل  شكل  إلى  تحويلها 

نقلها. تيسير  أجل 

في  المطبق  النظام  توضيح  أجل  ومن  الصدد،  هذا  في 
النخيل،  زيت  على  المضافة  القيمة  على  الضريبة  مجال 
السعر  من  االستفادة  من  استثنائه  على  التنصيص  تم 
االستيراد  وحين  الداخل  في   %10 البالغ  المخفض 

العادي. للسعر  وإخضاعه 

تطبيق السعر المخفض المحدد في 10% على عمليات 
والمسرح السينما  للمتاحف وقاعات  الولوج  تذاكر  بيع 

وقاعات  للمتاحف  الولوج  تذاكر  بيع  عمليات  كانت 
المضافة  القيمة  على  للضريبة  تخضع  والمسرح  السينما 

.%20 المحدد في  العادي  بالسعر 

السعر  تطبيق  تم  الثقافي،  القطاع  تشجيع  إطار  وفي 
المذكورة. الخدمات  10% على  المحدد في  المخفض 

الشمسية  بالطاقة  تعمل  التي  المائية  المضخات  إعفاء 
في  والمستخدمة  األخرى  المتجددة  الطاقات  بكل  أو 
القطاع الفالحي من الضريبة على القيمة المضافة حين 

االستيراد

من أجل تشجيع اللجوء الستعمال الطاقات المتجددة في 
المجال الفالحي، تم بموجب قانون المالية لسنة 2019 
الشمسية  بالطاقة  تعمل  التي  المائية  المضخات  إعفاء 
في  والمستخدمة  األخرى  المتجددة  الطاقات  بكل  أو 
في  المضافة  القيمة  على  الضريبة  من  الفالحي  القطاع 

الداخل.

هذه  على  المطبق  الجبائي  النظام  توحيد  أجل  من 
المضخات في الداخل وحين االستيراد، فقد تم إعفاؤها 

االستيراد.  حين  المضافة  القيمة  على  الضريبة  من 

على  المضافة  القيمة  على  الضريبة  سعر  تطبيق 
 %10 بسعر  المقاهي 

على  المضافة  القيمة  على  الضريبة  سعر  تطبيق  تم 
 %10 بسعر  المقاهي  طرف  من  المقدمة  الخدمات 
من  المقدمة  الخدمات  غرار  على   ،%20 سعر  عوض 

المطاعم. طرف 

من  اإلعفاء  بسقف  المعنية  الخدمات  مفهوم  توضيح 
 500.000 في  المحدد  المضافة  القيمة  على  الضريبة 

درهم

بسقف  المعنية  الخدمات  مفهوم  توضيح  قصد 
المحدد  المضافة  القيمة  على  الضريبة  من  اإلعفاء 
من   91 المادة  في  التنصيص  تم  درهم،   500.000 في 
والخدمات  البيوع  إعفاء  على  للضرائب  العامة  المدونة 
ومقدمي  الصناع  من  الذاتيون  األشخاص  ينجزها  التي 
يقل  أو  السنوي  أعمالهم  رقم  يساوي  الذين  الخدمات 
إليهم  المشار  األشخاص  باستثناء  درهم،   500.000 عن 
األمر  ويتعلق  المدونة  نفس  من   12°-I-89 المادة  في 
وأعوان  والعدول  والموثقين  والتراجمة  بالمحامين 
المحققين  والقائسين  المعماريين  والمهندسين  القضاء 
والمساحين  والطبوغرافيين  القائسين  والمهندسين 
جميع  في  والخبراء  والمستشارين  والمهندسين 
ومقدمي  للصناع  يمكن  أنه  غير  البياطرة.  و  الميادين 
للضريبة  الخضوع  اختيار  أعاله  إليهم  المشار  الخدمات 

منهم. بطلب  المضافة  القيمة  على 

التسنيد  عمليات  على  المترتبة  العائدات  إخضاع 
العامة  القواعد  وفق  المضافة  القيمة  على  للضريبة 

المنبع الضريبة في  عوض حجز هذه 

التسنيد  عمليات  على  المترتبة  العائدات  إخضاع  تم 
العامة  القواعد  وفق  المضافة  القيمة  على  للضريبة 
في  الضريبة  هذه  عوض حجز  التصريح،  نظام  إطار  في 
II-117 من المدونة  المادة  المنبع المنصوص عليها في 

للضرائب. العامة 

االستيراد  عند  المضافة  القيمة  على  الضريبة  تطبيق 
الصيد  لمراكب  المخصصة  المحركات  على   %10 بسعر 

البحري

االستيراد  عند  المضافة  القيمة  على  الضريبة  تطبيق  تم 
الصيد  لمراكب  المخصصة  المحركات  على   %10 بسعر 

البحري.
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التسجيل بواجبات  خاصة  تدابير 

من  المستفيدين  لدن  من  العقارات  اقتناء  عقود  إعفاء 
أو  صفيح  بدون  مدن  برامج  إطار  في  اإليواء  إعادة 

)تعديل( للسقوط  اآليلة  المباني 

اقتناء  لعقود  بالنسبة  التسجيل  واجبات  من  اإلعفاء  تم 
إعادة  عمليات  من  المستفيدين  لدن  من  العقارات 
المباني  أو  صفيح  بدون  مدن  برامج  إطار  في  اإليواء 

للسقوط.  اآليلة 

التسجيل  واجبات  من  اإلعفاء  تطبيق  نطاق  توسيع 
على  مشتملة  أراض  باقتناء  المتعلقة  للعقود  المخول 
مؤسسات  بناء  إلنجاز  ومرصدة  هدمها  مقرر  بناءات 

قية فند

التسجيل  واجبات  من  اإلعفاء  تطبيق  نطاق  توسيع  تم 
العارية  األراضي  باقتناء  المتعلقة  للعقود  المخول 
عقود  ليشمل  فندقية،  مؤسسات  لتشييد  المخصصة 
اقتناء أراض مشتملة على بناءات مقرر هدمها ومرصدة 

المذكورة. المؤسسات  بناء  إلنجاز 

إحداث جزاء عن عدم اإلدالء أو اإلدالء المتأخر بالعقود 
مجانا   التسجيل  إلجراء  وجوبا  الخاضعة 

العامة  المدونة  من   184 المادة  في  التنصيص  تم 
للضرائب على تطبيق زيادة قدرها 0,5% في حالة عدم 
الخاضعة  واالتفاقات  بالعقود  المتأخر  اإلدالء  أو  اإلدالء 

مجانا. التسجيل  إلجراء  وجوبا 

اإلدالء  0.25% في حالة  إلى  المذكورة  الزيادة  وتخفض 
 )30( ثالثين  يتجاوز  ال  أجل  داخل  واالتفاقات  بالعقود 

التأخير. من  يوما 

تصفيتها  تتم  المذكورة  الزيادة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
يقل مبلغها على  أال  للضريبة على  الخاضع  األساس  على 

500 درهم وأال يزيد على 100.000 درهم.

األحزاب  طرف  من  العقارات  اقتناء  عقود  إعفاء 
)تعديل( نشاطها  لممارسة  الضرورية  السياسية 

واجبات  من  اإلعفاء  السياسية  األحزاب  تخويل  تم 
الضرورية  العقارات  اقتناء  لعقود  بالنسبة  التسجيل 
سنتين  لمدة  المذكور  اإلعفاء  ويطبق  نشاطها.  لممارسة 

ابتداء من فاتح يناير 2020.

التمبر  بواجبات  خاصة  تدابير 

المحدد  النسبي  التمبر  واجب  تطبيق  نطاق  مراجعة 
في %0.25

يواجهها  التي  الصعوبات  االعتبار  بعين  األخذ  أجل  من 
في  المحدد  التمبر  واجب  استخالص  يخص  فيما  التجار 

ذات  المنتجات  بعض  مبيعات  على  والمطبق   %0.25
المؤداة  المقننة  األثمنة  ذات  أو  ضعيف  ربح  هامش 
مجال  من  االستثناء  أو  اإلعفاء  نطاق  توسيع  تم  نقدا، 
نقدا  المؤداة  المبيعات  ليشمل  الواجب  هذا  تطبيق 
أو  المسال  أو  المضغوط  الغاز  بمبيعات  المتعلقة 
وكذا  المنتوج  هذا  بائعي  طرف  من  المنجزة  المحلول 

بالتقسيط. التبغ  تجار 

بالبطاقة  المتعلق  الثابت  التمبر  واجب  تخفيض 
 50 إلى  درهم   75 من  اإللكترونية  للتعريف  الوطنية 
لها  نظير  منح  أو  تجديدها  أو  تسليمها  عند  درهم 
عشرة  اثنتي  عن  أعمارهم  تقل  الذين  األطفال  لفائدة 

)تعديل( )12( سنة 

بالبطاقة  المتعلق  الثابت  التمبر  واجب  تخفيض  تم 
 50 إلى  درهم   75 من  اإللكترونية  للتعريف  الوطنية 
درهم عند تسليمها أو تجديدها أو منح نظير لها لفائدة 
األطفال الذين تقل أعمارهم عن اثنتي عشرة )12( سنة 

كاملة. ميالدية 

التأمين عقود  على  بالرسم  تدابير خاصة 

أخطار  ضد  التأمين  لعمليات  الجبائي  النظام  مالئمة 
التمويل عبر األبناك التشاركية مع ما يطبق على أخطار 

التقليدية  المالية  بمنتجات  المتعلقة  االئتمان 

المالية  لمنتجات  الجبائي  النظام  مالئمة  إطار  في 
منتجات  على  حاليا  المطبق  النظام  مع  التشاركية 
التأمين  عمليات  أن  على  التأكيد  تم  التقليدية،  المالية 
التشاركية تخضع للرسم  التمويل عبر األبناك  ضد أخطار 
عمليات  غرار  على   %14 بنسبة  التأمين  عقود  على 
المالية  بمنتجات  المتعلقة  االئتمان  أخطار  ضد  التأمين 

لتقليدية. ا

مشتركة تدابير 

تحسين النظام الجبائي المطبق على الشركات الرياضية

إعادة  إطار  وفي  الرياضة  قطاع  عصرنة  مواكبة  بغية 
الشركات  وإنشاء  الرياضية  واألندية  الجمعيات  هيكلة 
المتعلق   30-09 رقم  القانون  ألحكام  طبقا  الرياضية 

التالية: التدابير  إدراج  تم  والرياضة،  البدنية  بالتربية 

طوال  الشركات  على  الضريبة  من  الكلي  اإلعفاء   •
وتطبيق  لالستغالل  األولى  المحاسبية  سنوات  الخمس 
انصرام  بعد   %20 في  سقفه  المحدد  الجدول  سعر 

المدة؛ هذه 

لعمليات مساهمة  الضريبي  الحياد  نظام يضمن  • وضع 
وخصومها  أصولها  بكل  أو  بجزء  الرياضية  الجمعيات 
المساهم  العناصر  كانت  إذا  الرياضية،  الشركات  في 
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المعنية  الرياضية  الشركة  موازنة  في  مقيدة  بها 
للجمعية  اختتامية  موازنة  آخر  في  الواردة  بقيمتها 

العمليات؛ هذه  قبل 

• إعفاء هذه الشركات من الضريبة على القيمة المضافة 
بها  تقوم  التي  والعمليات  األنشطة  لمجموع  بالنسبة 
لمدة 5 سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2020 إلى غاية 

31 ديسمبر 2024؛

تنقل  التي  للعقود  التسجيل  واجبات  من  اإلعفاء   •
كل  أو  لجزء  الرياضية  الجمعيات  هذه  بموجبها 
المذكورة. الرياضية  الشركات  إلى  أو خصومها  أصولها 

التشاركي  التمويل  لمنتوجات  الضريبي  النظام  مالءمة 
التقليدية  البنكية  المنتوجات  على  المطبق  النظام  مع 

التشاركي  التمويل  منتوجات  إطالق  مواكبة  إطار  في 
عليها  المطبق  الضريبي  النظام  مالءمة  الجديدة وضمان 
التقليدية، تم  البنكية  المنتوجات  مع ما هو مطبق على 

ادراج ما يلي:

القيمة  الضريبة على  اإلعفاء من  تطبيق  نطاق  توسيع   •
المضافة مع الحق في الخصم ليشمل أموال االستثمار 

المرابحة؛ عقود  إطار  في  المقتناة 

10% على  المضافة  القيمة  الضريبة على  • تطبيق سعر 
»سلم«  عقود  إطار  في  المنجزة  التمويل  عمليات 
عمليات  على  المطبق  السعر  غرار  على  و»استصناع« 

األخرى؛ واالئتمان  البنوك 

هذه  على  الضريبة  عليه  المفروضة  األساس  توضيح   •
العمليات، باإلشارة إلى أن سعر 10% يطبق على مبلغ 

التشاركي؛ البنك  المحقق من طرف  الربح  هامش 

• السماح بتحويل الحق في خصم الضريبة على القيمة 
إطار  في  تمت  التي  االقتناء  عمليات  على  المضافة 
الفعليين  للمقتنين  »االستصناع«  و  »السلم«  عقود 
استثناء  مع  المضافة  القيمة  على  للضريبة  الخاضعين 

الحق؛ التشاركية من هذا  األبناك 

الذي  التسجيل  واجبات  من  اإلعفاء  نطاق  توسيع   •
لبناء  المخصصة  األراضي  اقتناء  عقود  منه  تستفيد 
التي  المساكن االجتماعية ليشمل كذلك عقود االقتناء 
من  ابتداء  المبرمة  »المرابحة«  عقود  إطار  في  تتم 

.2020 يناير  فاتح 

للضريبة األدنى  الحد  أسعار  مراجعة 

للحد  الحالي  السعر  تخفيض  تهم  التغييرات  إدراج  تم 
تطبيق  أيضا  و   %0,50 إلى   %0,75 للضريبة من  األدنى 
بالنسبة   %0,60 في  المحدد  للضريبة  األدنى  الحد  سعر 

تكون  عندما  دائمة،  بصفة  بعجز  تصرح  التي  للمقاوالت 
المصرح  االهتالك،  احتساب  دون  الجارية،  الحصيلة 
محاسبيتين  سنتين  برسم  سلبية  المنشأة  لدن  من  بها 
المنصوص عليها في  اإلعفاء  انصرام مدة  بعد  متتاليتين، 

للضرائب.  العامة  المدونة  من  I-144-جيم  المادة 

الحرة  المناطق  على  المطبق  الجبائي  النظام  مراجعة 
ير  للتصد

الحرة  للمناطق  الجبائي  النظام  مالءمة  ضمان  أجل  من 
نوعي  سعر  تطبيق  تم  الدولية،  المعايير  مع  للتصدير 
الشركات  على  للضريبة  بالنسبة   %15 في  محدد  موحد 
تطبيق  عوض  الدخل  على  للضريبة  بالنسبة  و%20 
للضريبة  بالنسبة   %8,75 في  المحدد  النوعي  السعر 
للضريبة  بالنسبة   %80 قدره  وتخفيض  الشركات  على 
المنشآت  على  محاسبية،  سنة   20 لمدة  الدخل  على 
مدة  انقضاء  بعد  المناطق  في هذه  نشاطها  تزاول  التي 
االعفاء الخماسي، وذلك دون التمييز بين رقم معامالتها 

بالتصدير. المتعلق  أو  محليا  المنجز 

للشركات  المخولة  االمتيازات  من  االستفادة  تستمر  كما 
للتصدير. الحرة  المناطق  في  سلفا  المنشأة 

للتصدير«  الحرة  »المناطق  عبارة  استبدال  تم  كما 
العامة  المدونة  الصناعي« في  التسريع  بـعبارة »مناطق 

لتطبيقها. المتخذة  النصوص  في  وكذا  للضرائب 

للتصدير الجبائي  النظام  مراجعة 

تتمتع  أعمالها  المصدرة فيما يخص رقم  المنشآت  كانت 
على  الضريبة  من  الكلي  اإلعفاء  من  التصدير  حين 
سنوات   5 مدة  طوال  الدخل  على  أوالضريبة  الشركات 
أنجزت خاللها  التي  المحاسبية  السنة  تبتدئ من  متتالية 
بسعري  الضريبة  فرض  ومن  األولى  التصدير  عملية 
بالنسبة   %17,50 المحدد سقفه في  التصاعدي  الجدول 
للضريبة  بالنسبة   %20 أو بسعر  الشركات  للضريبة على 

المدة. الدخل، فيما بعد هذه  على 

الخماسي  اإلعفاء  بنسخ  تتعلق  التغييرات  إدراج  تم  وقد 
من  المحقق  المعامالت  برقم  المتعلق  الذكر  السالف 
من  الشركات  على  الضريبة  سعر  من  بالرفع  و  التصدير 

المذكور. بالنسبة لرقم األعمال   ،%20 17,50% إلى 

على  والضريبة  الشركات  على  الضريبة  أسعار  مراجعة 
)تعديل(  الفالحية  المستغالت  على  المطبقة  الدخل 

تتمتع  للضريبة  الخاضعة  الفالحية  المستغالت  كانت 
المحدد  الشركات  على  الضريبة  جدول  سعر  بتطبيق 
سقفه في 17,50% أو الضريبة على الدخل بسعر %20 
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خالل 5 السنوات المحاسبية األولى المتتالية، ابتداء من 
الضريبة. لفرض  األولى  السنة 

المستغالت  على  المطبقة  األسعار  مالءمة  أجل  من 
المنجز  معامالتها  رقم  بين  التمييز  دون  الفالحية، 
من  الرفع  على  النص  تم  بالتصدير،  المتعلق  أو  محليا 
 %17,50 في  سقفه  المحدد  التصاعدي  الجدول  سعر 
لهذه  الخاضعة  الفالحية  للمستغالت  بالنسبة   %20 إلى 
بسعر  الشركات  على  الضريبة  تطبيق  أيضا  و  الضريبة 
الجدول المحدد سقفه في 20% أو الضريبة على الدخل 

20% بشكل دائم. بسعر 

مراجعة سقف المساهمة في رأسمال المقاوالت حديثة 
التي  الحديثة  التكنولوجيات  المبتكرة في مجال  النشأة 

الضريبة من  التخفيض  في  الحق  تخول 

في  المبتكرة  المشاريع  وتطوير  خلق  تشجيع  أجل  من 
8 من  المادة  الحديثة، تم بموجب  التكنولوجيات  مجال 
 6-IV قانون المالية لسنة 2018 تتميم مقتضيات المواد
وXII-7 وIII-31 وIII-47 من المدونة العامة للضرائب 
على  الضريبة  يخص  فيما  ضريبي،  تخفيض  منح  بهدف 
التي  المنشآت  لفائدة  الدخل،  على  والضريبة  الشركات 
المبتكرة  النشأة  حديثة  المقاوالت  رأسمال  في  تساهم 

الحديثة. التكنولوجيات  مجال  في 

من  الرفع   2020 لسنة  المالية  قانون  إطار  في  تم  وقد 
حديثة  المقاوالت  رأسمال  في  المساهمة  سقف  مبلغ 
التي  الحديثة  التكنولوجيات  مجال  في  المبتكرة  النشأة 
 200.000 من  الضريبة  من  التخفيض  في  الحق  تخول 
النشأة  حديثة  مقاولة  لكل  درهم   500.000 إلى  درهم 
قصد  وذلك  الحديثة،  التكنولوجيات  مجال  في  مبتكرة 
هذه  في  أكبر  بشكل  االستثمار  على  الشركات  تحفيز 

النشأة. حديثة  المقاوالت 

المعلومات  لتبادل  المنظم  التشريعي  اإلطار  مالءمة 
الدولية المعايير  مع  جبائية  ألغراض 

تبعا لمصادقة المغرب على اتفاقية »المساعدة اإلدارية 
المتبادلة في المجال الضريبي« بتاريخ 17 أبريل 2019 
السلطات  بين  األطراف  متعددة  »لالتفاقية  وتوقيعه 
المتعلقة  للمعلومات  اآللي  التبادل  بغرض  المختصة 
2019، تم مالءمة  يونيو   25 بتاريخ  المالية«  بالحسابات 
والمتعلق  العمل  به  الجاري  المغربي  التشريعي  اإلطار 
الدولية. المعايير  المعلومات ألغراض جبائية مع  بتبادل 

المادة  أحكام  وتتميم  تغيير  اإلطار  هذا  في  تم  وقد 
تبادل  إتاحة  قصد  للضرائب  العامة  المدونة  من   214
المعلومات مع إدارات الضرائب األجنبية وكذا من أجل 
الذكر،  السالفة  للمعايير  الجبائي  نظامنا  امتثال  ضمان 

والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  معيار  سيما  وال 
الذي  للتصريح«  الموحد  »المعيار  باسم  المعروف 
اآللي  التبادل  يخص  فيما  المعتمد  الدولي  المعيار  يعد 

المالية؛ بالحسابات  المتعلقة  للمعلومات 

عن  المترتبة  الجزاءات  على  التنصيص  أيضا  تم  كما 
وبإلزامية  االطالع  بحق  المتعلقة  األحكام  مخالفة 

بها. المتعلقة  المحاسبية  بالوثائق  االحتفاظ 

الدخل  على  للضريبة  الخاضعين  الملزمين  استثناء 
الذاتي  المقاول  نظام  أو  الجزافي  الربح  نظام  تحت 
المدونة  من   145 المادة  مقتضيات  تطبيق  نطاق  من 

المحاسبية بااللتزامات  المتعلقة  للضرائب  العامة 

وتنفيذا  للملزمين  القانونية  الضمانات  تعزيز  إطار  في 
تم  الجبايات،  حول  الثالثة  الوطنية  المناظرة  لتوصيات 
توضيح أحكام المادة 145 من المدونة العامة للضرائب 
الخاضعين  الملزمين  خضوع  عدم  على  بالتنصيص 
أو  الجزافي  الربح  نظام  حسب  الدخل  على  للضريبة 
المحاسبية  لاللتزامات  الذاتي  المقاول  نظام  حسب 

المادة. في هذه  عليها  المنصوص 

إحداث إطار قانوني ينظم مسطرة شفوية تواجهية بين 
المحاسبة فحص  لمسطرة  الخاضع  والملزم  اإلدارة 

بعد  الملزم  مع  اجتماع  عقد  على  التدبير  هذا  ينص 
األخير  هذا  تبليغ  وقبل  المحاسبة  فحص  أشغال  اختتام 
المنبثقة عنها وذلك من أجل إطالعه على  بالتصحيحات 
إقراره  على  إدخالها  المفتش  يعتزم  التي  التصحيحات 

الجبائي.

محضر  تحرير  إلزامية  على  كذلك  التدبير  هذا  وينص 
للخاضع  منه  نسخة  تسلم  الضرائب  مفتش  طرف  من 
واألطراف  المحاورة  انعقاد  تاريخ  يحدد  للضريبة، 

عليه. الموقعة 

الضريبية  االستشارة  طلبات  تطبيق  نطاق  توسيع 
لمسبقة ا

كانت تحصر أحكام المادة 234 المكررة ثالث مرات من 
االستشارة  طلب  تطبيق  نطاق  للضرائب  العامة  المدونة 
التي  القانونية والمالية  التركيبات  المسبقة في  الضريبية 
عمليات  كذا  و  إنجازها  المزمع  االستثمار  مشاريع  تهم 
المقيمة  الشركات  ولمجموعات  للمنشآت  الهيكلة  إعادة 
منشآت  بين  إنجازها  المزمع  العمليات  و  المغرب  في 
مباشرة  تبعية  عالقة  لديها  والتي  المغرب  في  متواجدة 

أو غير مباشرة.
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وبهدف تعزيز الضمانات القانونية للمستثمرين وتحقيق 
طلب  نطاق  التدبير  هذا  وسع  الجبائي،  الفقه  استقرار 
التي من  العمليات  المسبقة ليشمل  الضريبية  االستشارة 
التعسف  نطاق  في  يدخل  تصرفا  تشكل  أن  المحتمل 
المادة  مقتضيات  عليها  تنص  كما  الحق  استعمال  في 

للضرائب. العامة  المدونة  V-231 من 

التأمين  منتوجات  على  المطبق  الجبائي  النظام  مالءمة 
منتوجات  على  المطبق  النظام  مع  الجديدة  التكافلي 

الكالسيكية التأمين 

للـتأمين  الجديدة  المنتوجات  انطالق  مواكبة  إطار  في 
وإعادة التأمين التكافلي ومن أجل ضمان الحياد الجبائي 
المطبق  الجبائي  النظام  مالءمة  تمت  المنتجات،  لهذه 
منتوجات  على  المطبق  ذاك  مع  المنتوجات  هذه  على 
يخص  فيما  وذلك  الكالسيكي،  التأمين  وإعادة  التأمين 
والضريبة  الدخل  على  والضريبة  الشركات  على  الضريبة 
وكذا  والتمبر  التسجيل  وواجبات  المضافة  القيمة  على 

التأمين. عقود  على  الرسم 

الجبائية  للوضعية  التلقائية  التسوية  إمكانية  إحداث 
تصحيحي  بإقرار  باإلدالء  يقومون  الذين  للملزمين 

ئي تلقا

ومواكبتهم  الملزمين  مع  الثقة  عالقة  تحسين  إطار  في 
منحهم  تم  الجبائية،  لوضعيتهم  التلقائية  التسوية  في 
من  الجبائية  وضعيتهم  تسوية  إمكانية  انتقالية  بصفة 
خالل اإلدالء بإقرار تصحيحي برسم السنوات المحاسبية 

المختتمة خالل 2016 و2017 و2018.

الشركات  على  الضريبة  اإلقرار  هذا  يشمل  أن  ويمكن 
المصرح  المهنية  الدخول  برسم  الدخل  على  والضريبة 
بها حسب النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية 
الضريبة  وكذا  المضافة  القيمة  على  والضريبة  المبسطة 
المضافة  القيمة  على  للضريبة  المنبع  في  المحجوزة 
وللضريبة  األجور  دخول  على  المترتبة  وللضريبة 
المترتبة على عوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول 
 116 المواد  في  عليها  والمنصوص  حكمها  في  المعتبرة 
كما  للضرائب،  العامة  المدونة  من  و158  و156  و117 
والرسم  إقرار  على  بناء  المؤداة  التمبر  واجبات  يشمل 

التأمين. عقود  على 

باإلقرار  يدلون  الذين  للضريبة  الخاضعون  يستفيد 
بشكل  ويؤدون   2020 أكتوبر  فاتح  قبل  الذكر  السالف 
متساويتين  دفعتين  على  التكميلية  الواجبات  تلقائي 
من  ونوفمبر  سبتمبر  شهري  انصرام  قبل  التوالي  على 
والغرامات  للزيادات  التلقائي  اإللغاء  من   2020 سنة 
العامة للضرائب.  والذعائر المنصوص عليها في المدونة 

للضرائب العامة  المديرية   : المصدر 

المراقبة  من  اإلعفاء  من  يستفيد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
من  سنة  ولكل  ورسم  ضريبة  لكل  بالنسبة  الجبائية 
موضوع  كانت  التي  الذكر  السالفة  المحاسبية  السنوات 
هذا اإلقرار التصحيحي، الخاضعون للضريبة الذين يدلون 
المعلومات  االعتبار  بعين  األخذ  مع  التصحيحي  باإلقرار 

الضرائب. إدارة  عليها  تتوفر  التي  والمعطيات 

للضريبة  الخاضعون  المذكور  اإلعفاء  من  أيضا  ويستفيد 
أساس  على  الضريبية  وضعيتهم  بتسوية  يقومون  الذين 
المهنية  والمنظمة  الضرائب  إدارة  بين  مبرمة  اتفاقية 

إليها. ينتمون  التي 

أعاله  إليه  المشار  االنتقالي  النظام  من  يستثنى   
التوقف  حالة  في  يوجدون  الذين  للضريبة  الخاضعون 
عن مزاولة نشاطهم والخاضعون للضريبة الذين يزاولون 
التي  المحاسبية  السنوات  أو  للسنة  بالنسبة  نشاطهم 
عليها  المنصوص  المراقبة  مساطر  إحدى  موضوع  كانت 

للضرائب. العامة  المدونة  في 

للخاضعين  الجبائية  للوضعية  التلقائية  التسوية 
السنوي  باإلقرار  باإلدالء  يقوموا  لم  الذين  للضريبة 

)تعديل( العقارية  بالدخول  المتعلق  الدخل  بمجموع 

بإقرار  االدالء  من  للضريبة  التدبيرالخاضعين  هذا  يمكن 
 %10 تساوي  إبرائية  مساهمة  ودفع  بالتسوية  تلقائي 
برسم  المكتسبة  العقارية  للدخول  اإلجمالي  المبلغ  من 

سنة 2018.

من  اإلعفاء  من  بالمقابل  للضريبة  الخاضعون  ويستفيد 
وكذا  العقارية  الدخول  برسم  الدخل  على  الضريبة  أداء 
من إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر المنصوص عليها 
المنصرمة  السنوات  برسم  للضرائب  العامة  المدونة  في 

.2019 قبل سنة  المتقادمة  غير 

اللجنة  القضاة أعضاء  المقررة في تعيين  الجهة  توضيح 
بالضريبة  المتعلقة  الطعون  في  للنظر  الوطنية 

المدونة  من   226 المادة  صياغة  ومالءمة  تحيين  تم 
تعيين  في  المقررة  الجهة  يخص  فيما  للضرائب  العامة 
الطعون  في  للنظر  الوطنية  اللجنة  أعضاء  القضاة 
القضاة  أن  على  بالتنصيص  وذلك  بالضريبة،  المتعلقة 
الحكومة  رئيس  يعينهم  القضاء  هيئة  إلى  المنتمين 
الوزير األول باقتراح من المجلس األعلى للسلطة  عوض 

العدل. وزير  القضائية عوض 
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المادي  طابعها  من  الجمركية  المساطر  وتجريد  تبسيط  والتنظيمية،  التشريعية  والشفافية  العقلنة  من  مزيد  إضفاء 
المالية  قانون  إطار  في  إدراجها  تم  التي  الجمركية  التدابير  في  تحكمت  توجهات  كلها  القطاعات،  بعض  وتشجيع 

المختلفة. الجمركية  والرسوم  الضرائب  أنواع  التعديالت  وقد مست   .2020 لسنة 

مالية لقانون  الجمركية  التدابير 

المباشرة: غير  الضرائب  و  الجمارك  مدونة 

في  الملغى  المكررة   20 الفصل  على  اإلحالة  حذف 
الفصلين 20 و 20 المكرر سبع مرات. 

إلغاء  تم   2007 لسنة  المالية  قانون  لمقتضيات  طبقا 
الئحة  إلى  باللجوء  يسمح  كان  التي  المكرر   20 الفصل 
وذلك  الجمرك  في  القيمة  لتحديد  المرجعية  األسعار 
منظمة  إطار  في  الدولية  المغرب  التزامات  مع  تماشيا 
التجارة العالمية. غير أن الفصلين 20 و20 المكرر سبع 

مرات الزاال يحيالن عليه. 

في  المكرر   20 الفصل  على  اإلحالة  حذف  تم  وعليه، 
المكرر سبع مرات. 20 و20  الفصلين 

.)164 )الفصل  الخاصة  األنظمة  تكريس شفافية 

جميع  إدراج   2018 لسنة  المالية  قانون  بموجب  تم 
نصوص  بموجب  الممنوحة  التعريفية  االستثناءات 
خاصة في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على 

المكرر. 164 و164  الفصلين  مستوى 

التشريعية  الشفافية  لتعزيز  المبذولة  الجهود  إطار  وفي 
الجمارك  مدونة  من   164 الفصل  إغناء  تم  والتنظيمية، 
الذي  االستيراد  رسم  من  اإلعفاء  يهم  جديد  بند  بإضافة 
والعلمي  التربوي  الطابع  ذات  المعدات  منه  تستفيد 
اتفاقيتي  بموجب  التعليم  إلى  الموجهة  والثقافي 
المغرب  إليهما  انضم  واللتين   1950 لسنة  اليونسكو 
بتاريخ   1.60.202 و   1.60.201 رقم  الظهيرين  بموجب 

14 جمادى األولى 1383 )3 أكتوبر 1963(. 

 164 )الفصول  الخاصة  التعريفية  األنظمة  بعض  إلغاء 
مكرر 1- –خ و 164 مكرر 1-- د و 164 مكرر -1ذ(.

الضريبي  النظام  لعقلنة  المبذولة  الجهود  إطار  في 
المغربي، خاصة عبر إلغاء اإلعفاءات الضريبية واألنظمة 

المخالفة لنظام الحق العام، تم إلغاء األنظمة التعريفية 
بنسبة  األدنى  االستيراد  رسم  بتطبيق  المتعلقة  الخاصة 

2,5% على:

حصريا  المخصصة  والمنتجات  المعدات  بعض   •
الفالحي؛ لالستعمال 

المصاري؛ إلقامة  المخصصة  والمواد  المعدات   •

المياه  عن  للبحث  المخصصة  والسبر  الحفر  معدات   •
واستغاللها.  الجوفية 

سوائل  على  االستهالك  على  الداخلية  الضريبة  تطبيق 
المسماة  اإللكترونية  األجهزة  تعبئة  وإعادة  تعبئة 

المماثلة.  واألجهزة  اإللكترونية  السجائر 

الفصل  مستوى  على  إدراج،  إلى  التدبير  هذا  يهدف 
اإللكترونية  األجهزة  تعبئة  وإعادة  تعبئة  1-182، سوائل 
ضمن  المماثلة  واألجهزة  اإللكترونية  السجائر  المسماة 
على  الداخلية  للضرائب  الخاضعة  البضائع  الئحة 

االستهالك 

طابعها  من  الجمركية  المساطر  تجريد  تكريس   1-5
المكرر(.   203 )الفصل  المادي 

المساطر  تجريد  تكريس  إلى  اإلجراء  هذا  يهدف 
من  اإلدارة  تبنته  الذي  المادي  طابعها  من  الجمركية 
خالل التنصيص على أن تسليم الوثائق من طرف اإلدارة 
يتم  أن  يمكن  الجمارك  مدونة  في  عليها  المنصوص 

معلوماتية. أو  إلكترونية  بطريقة 

)الفصل  الجمركية  المخالفات  بعض  نطاق  توضيح 
.)285

يهدف هذا التدبير إلى إدراج توضيح يهم الفصل -285
األولى  الدرجة  من  المخالفة  أن  على  بالتنصيص   13
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20% من  يتجاوز  به  فائض غير مصرح  بإثبات  المتعلقة 
مفصل  تصريح  موضوع  البضائع  قيمة  أو  كمية  أو  وزن 

االستيراد.  عمليات  فقط  يهم 

)293 )الفصل  الجمركي  الزجري  النظام  عقلنة 

الدرجة  من  الجمركية  المخالفات  عن  حاليا  يعاقب 
مدونة  من   285 الفصل  في  عليها  المنصوص  األولى 
الرسوم  مبلغ  مرات  ثالث  تعادل  -بغرامة  الجمارك 

منها. المتملص  أو  عنها  المتجانف 

الجمركية من  المخالفات  يعاقب على  أخرى،  ومن جهة 
بغرامة   294 الفصل  في  عليها  المنصوص  الثانية  الدرجة 

المستحقة. والمكوس  الرسوم  مجموع  تعادل ضعف 

المخالفات  معاقبة  إمكانية  الوضعية  هذه  عن  ويترتب 
من  أشد  بشكل  الجمارك  مدونة  من  الثانية  الدرجة  من 

األولى. الدرجة  من  المخالفات 

ومن أجل تقويم هذه الوضعية، تم تعديل الفصل 293 
من  المخالفات  على  الغرامة  مبلغ  احتساب  أجل  من 
المتجانف  والمكوس  الرسوم  أساس  على  الثانية  الدرجة 

. عنها

الحرة.  المناطق  تسمية  تغيير 

مالءمة  هو  التدبير  هذا  خالل  من  المنشود  الهدف 
المعايير  مع  الحرة  للمناطق  المنظم  التشريعي  اإلطار 
عبارة  تحل  لذلك  وتبعا  المجال.  هذا  في  الدولية 
»المناطق  عبارة  محل  الصناعي«  التسريع  »مناطق 
مدونة  في  الحرة«  »المناطق  وعبارة  للتصدير«  الحرة 
النصوص  وفي  المباشرة  غير  والضرائب  الجمارك 

لتطبيقها. المتخذة 

الجمركية الرسوم  تعريفة 

تعريفة  على  إدخالها  تم  التي  التعديالت  أهم  تتمثل 
في  الجمركية  الرسوم 

االستيراد: نسبة رسم  الرفع 

في   %25 ل  الخاضعة  المنتجات  جميع  على   %30  •
الوطنية؛  الرسوم  تعريفة 

و100   50 بين  يتراوح  الثالجات من حجم  على   %30  •
2,5%؛ لنسبة  حاليا  الخاضعة  لتر 

• 17,5% على المواسير و األنابيب الملحومة من صلب 
.%2,5 لنسبة  حاليا  الخاضعة  للصدأ  مقاوم 

إلى: االستيراد  نسبة رسم  تخفيض 

والمسبقة  المجمدة  التونة  لحم  قطع  على   %17,5  •
40%؛ لنسبة  حاليا  الخاضعة  الطهو 

والروطان  البامبو  المنتوجات  بعض  على   %10  •
25%؛ لنسبة  حاليا  الخاضعة 

• 2,5% على األخالط المعقمة من كالفونات البوتاسيوم 
حاليا  الخاضعة  المعقم  الصوديك  وأموكسيسيلين 

25%؛ لنسبة 

منفصلة  أجزاء  شكل  على  الصمامات  على   %2,5  •
17,5%؛ لنسبة  حاليا  الخاضعة 

االستهالك على  الداخلية  الضرائب 

سوائل  على  االستهالك  على  الداخلية  الضريبة  تطبيق 
المسماة  اإللكترونية  األجهزة  تعبئة  وإعادة  تعبئة 

المماثلة.  واألجهزة  اإللكترونية  السجائر 

البضائع  الئحة  ضمن  إدراج،  إلى  التدبير  هذا  يهدف 
المحددة  االستهالك  على  الداخلية  للضرائب  الخاضعة 
رقم  قانون  بمثابة  الظهير  من  األول  للفصل  وفقا 
وإعادة  تعبئة  سوائل   ،09/10/1977 بتاريخ   1.77.340
اإللكترونية  السجائر  المسماة  اإللكترونية  األجهزة  تعبئة 

المماثلة  واألجهزة 

الظهير  نفس  9 من  الفصل  تتميم  تم  إلى ذلك  باإلضافة 
بجدول ظ يحدد نسبة تضريب هذه السوائل حسب ما 
إذا كانت تحتوي أو ال تحتوي على مادة النيكوتين على 

التالي: الشكل 

تحتوي  ال  التي  للسوائل  بالنسبة  ميللتر  دراهم/10   3  •
النيكوتين، على 

على  تحتوي  التي  للسوائل  بالنبة  ميللتر  دراهم/10   5  •
لنيكوتين.  ا

أخدا  الكحولية  غير  للمشروبات  المتدرج  التضريب 
السكر. من  محتواها  االعتبار  بعين 

80- رقم  المالية  قانون  من   5 الفصل  لمقتضيات  طبقا 
من   %50 بنسبة  الرفع  تم   ،2019 المالية  للسنة   18
على  المطبقة  االستهالك  على  الداخلية  الضريبة  مقدار 
الحد  بهدف  وذلك  السكر  على  المحتوية  المشروبات 
من استهالك المشروبات المحالة تشجيع المنتجين على 

المشروبات.  النوع من  السكر في هذا  خفض محتوى 
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المالية  قانون  أقره  الذي  التدبير  يهدف  الغاية  ولنفس 
برسم  المتدرج  للتضريب  نظام  بوضع   2020 لسنة 
هذه  على  المطبقة  االستهالك  على  الداخلية  الضريبة 

عليه. المحتوية  السكر  نسبة  حسب  المشروبات 

المنبهة. المشروبات  تعريف  توضيح 

المشروبات  تعريف  تنسيق  إلى  التدبير  هذا  يهدف 
الظهير  من   9 الفصل  في  عليه  المنصوص  الطاقية 
التعريف  مع   1.77.340 رقم  قانـون  بمثابـة  الشريف 
المنتجات  من  النوع  لهذا  المنظمة  النصوص  في  الوارد 
خاصة المرسوم رقم 2-19-13 الصادر في 17 من رمضان 
والسالمة  بالجودة  المتعلق   )2019 ماي   23(  1440

تسويقها. يتم  التي  المشروبات  لبعض  الصحية 

الخاصة في  المضافة  القيمة  الضريبة على  دمج مقادير 
االستهالك.  على  الداخلية  الضريبة 

المناظرة  توصيات  تنزيل  إطار  في  االقتراح  هذا  يندرج 
بحذف  يتعلق  فيما  خصوصا  للجبايات  األخيرة  الوطنية 
عليها  المنصوص  الخاصة  المضافة  القيمة  على  الضريبة 
للضرائب  العامة  المدونة  من  و121   100 الفصلين  في 
وإدراج مقادير هذه الضريبة في تلك المتعلقة بالضريبة 
المعنية.  المواد  على  المطبقة  االستهالك  على  الداخلية 

الداخلية  الضريبة  الرفع من مقادير  تم  وبناء على هذا، 
على  والجعة  الخمور  على  المطبقة  االستهالك  على 

التالي: الشكل 

للجعة  بالنسبة  للهيكتولتر  درهم   1000 إلى   900 من   •
الكحول؛ على  المحتوية 

للخمور. بالنسبة  للهيكتولتر  800 درهم  إلى   700 • من 

الذي  االختبار  رسم  من  الرفع  تم  ذلك  إلى  باإلضافة 
الشكل  على  النفيسة  والمعادن  المصوغات  له  تخضع 

التالي:

بالنسبة  الواحد  للهيكتوغرام  600 درهم  إلى   100 • من 
البالتين؛ من  للمصوغات 

بالنسبة  الواحد  للهيكتوغرام  600 درهم  إلى   100 • من 
الذهب؛ من  للمصوغات 

بالنسبة  الواحد  للهيكتوغرام  درهم   25 إلى   15 من   •
الفضة. من  للمصوغات 

الجبائية  العالمة  مطابقة  بعدم  متعلقة  مخالفة  إحداث 
الموضوعة على األوعية و اللفائف مع خاصيات المادة 

لالستهالك. المعروضة 

الخاضعين  المصنع  والتبغ  المشروبات  مراقبة  عند 
مالحظة  تمت  االستهالك،  على  الداخلية  للضريبة 
هذه  أوعيـة  على  الموضوعة  الجبائية  العالمات  أن 
المنتجات  ومميزات  خاصيات  مع  تتـطابق  ال  المنتجات 
الذي  الكحول  المنتوج وحجمه ودرجة  المعنيـة )طبيعة 

...إلخ(. عليها  يحتوي 

عقوبة  أي  على  تنص  ال  الجمارك  مدونة  أن  وحيث 
الجديدة، تم اعتبارها كمخالفة  المخالفة  بخصوص هذه 
ضعف  تعادل  بغرامة  عليها  معاقب  الثانية  الطبقة  من 
منها،  المتملص  أو  عنها  المتجانف  والمكوس  الرسوم 

الجمارك.  مدونة  293 من  الفصل  لمقتضيات  طبقا 

المباشرة غير  والضرائب  الجمارك  مديرية  المصدر: 
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8 ماليير درهم؛ خلق حساب خصوصي بغالف مالي يصل إلى   •
27 فرصة عمل جديدة كل سنة ومواكبة 13500 مقاولة إضافية؛ المساهمة في خلق ما يناهز 000   •

متنوعة. وميكانيزمات  متدخلين  عدة  بين  تجمع  مؤسساتية  هندسة   •

مشروع  المقاوالت:  وتمويل  لدعم  المندمج  البرنامج 
استراتيجي خالق وطموح في خدمة عالم المقاولة

بتنسيق  المغرب  وبنك  الحكومة  »ندعو 
المغرب،  ألبناك  المهنية  المجموعة  مع 
خاص  برنامج  وتنزيل  وضع  على  للعمل 
وتمويل  الشباب  الشواهد  حاملي  لفائدة 

الذاتي...« التشغيل  مشاريع 

مقتطف من الخطاب الملكي ليوم 11 أكتوبر 2019

في إطار تنزيل مضامين الخطاب الملكي 
الحالية  البرلمانية  الدورة  افتتاح  بمناسبة 
على  تحث  والتي   ،2019 أكتوبر   11 في 

للمقاوالت  البنكي  للتمويل  دفعة  إعطاء 
قانون  بموجب  تم  جدا،  والصغرى  الصغرى 
ألمور  مرصد  حساب  إحداث   ،2020 مالية 
دعم  »صندوق  مسمى  تحت  خصوصية 

ق.م.  من   15 )المادة  المقاوالتية«  المبادرة  تمويل 
2020( برصيد 8 ماليير درهم على مدى 3 سنوات، منها 
البنكي،  والقطاع  الدولة  بين  مناصفة  درهم  ماليير   6
االقتصادية  للتنمية  الثاني  الحسن  صندوق  يساهم  فيما 
المشاريع  دعم  أجل  من  درهم  بملياري  واالجتماعية 

القروي. بالعالم  المقاوالتية 

المندمج  »البرنامج  بتمويل  سيقوم  الصندوق  هذا 
بعد  مباشرة  النور  رأى  الذي  المقاوالت«  وتمويل  لدعم 
الملك  جاللة  أنظار  على  عرضه  وتم  الملكي،  الخطاب 
يوم 27 يناير 2020 في حفل توقيع االتفاقيات المتعلقة 

بالبرنامج.

هي  أساسية  محاور  ثالثة  يتضمن  المندمج  البرنامج 
والمواكبة  الدعم  عمليات  وتنسيق  المقاوالتي  التمويل 
المالي  واإلدماج  الجهات  مستوى  على  المقاوالتية 
والتمويل  الضمان  آليات  على  ويرتكز  القروية،  للساكنة 

تدابير  وهي  التقنية،  والمساعدة  االستثمار  ورأسمال 
الشباب  ولوج  من  تحد  التي  الصعوبات  بتجاوز  كفيلة 
جدا  والصغيرة  الصغيرة  والمقاوالت  المشاريع  حاملي 
التصدير  مجال  في  العاملة  المقاوالت  ودعم  للتمويل، 
االندماج  من  المنظم  غير  القطاع  في  العاملين  وتمكين 
كل  المساهمة  شأنه  من  البرنامج  واالقتصادي.  المهني 
جديدة  عمل  فرصة   27000 يناهز  ما  خلق  في  سنة 

إضافية. مقاولة   13500 ومواكبة 

تحت  للضمان  المركزي  الصندوق  يقدمه  الذي  العرض 
الذي  الحالي  العرض  إلغناء  جاء  »انطالقة«،  مسمى 
هي  جديدة  منتوجات   3 ويتضمن  الصندوق،  يقدمه 
القروي«  المستثمر  انطالق  ضمان   « انطالق«  »ضمان 

و»ستارت-آب«.

االقتصاد  وزير  بنشعبون،  محمد  السيد  المغرب،  بنك  والي  الجواهري،  اللطيف  عبد  السيد 

لبنوك  المهنية  المجموعة  رئيس  نائب  الكتاني،  محمد  السيد  اإلدارة،  وإصالح  والمالية 

الثاني  الحسن  لصندوق  الجماعية  اإلدارة  هيأة  رئيسة  الطعارجي،  دنيا  والسيدة  المغرب 

واالجتماعية. االقتصادية  للتنمية 
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انطالق ضمان 

القروي المستثمر  انطالق  ضمان 

الضمان الغرض من 
االستثمار قروض   -

1.2 مليون درهم التي ال تتعدى مبلغ  قروض االستغالل   -
المستفيدة المقاوالت 

المشاريع،  حاملو  والشباب  والصغرى،  جدا  الصغيرة  المقاوالت 
تستوفي  التي  المبتكرة  الناشئة  والمقاوالت  الذاتيون،  والمقاولون 

التالية: الشروط 
القانونية  صفتها  كانت  كيفما  المغربي  للقانون  خاضعة  تكون  أن   -

)شخص ذاتي أو معنوي(
الخدمات السلع و/أو  إنتاج  أن يكون نشاطها موجها نحو   -

القرض،  5سنوات على األكثر عند تقديم طلب  أن تكون محدثة منذ   -
 1 إفريقيا  نحو  المصدرة  المقاوالت  باستثناء 

الرسوم(،  احتساب  10 ماليين درهم )دون  يتجاوز رقم معامالتها  أال   -
للمقاوالت  بالنسبة  منتهية  مالية  سنة  آخر  خالل  تحقيقها  تم 
الحالية/ المالية  السنة  خالل  تحقيقها  المرتقب  من  أو  النشيطة، 

اإلحداث. في طور  للمقاوالت  بالنسبة  القادمة 

الضمان الغرض من 
االستثمار قروض   -

1.2 مليون درهم التي ال تتعدى مبلغ  قروض االستغالل   -
المستفيدة المقاوالت 

في  بما  الفالحية  والضيعات  الذاتيون،  والمقاولون  المبتكرة،  الناشئة  والمقاوالت  المشاريع،  حاملو  والشباب  والصغرى،  جدا  الصغيرة  المقاوالت 
التالية: الشروط  تستوفي  التي  »السالليات«  باسم  المعروفة  الجماعية  األراضي  تمليك  عملية  على  القائمة  المشاريع  ذلك 

أو معنوي( ذاتي  القانونية )شخص  كانت صفتها  كيفما  المغربي  للقانون  تكون خاضعة  أن   -
الخدمات السلع و/أو  إنتاج  أن يكون نشاطها موجها نحو   -

1 والضيعات الفالحية الصغيرة أن تكون محدثة منذ 5 سنوات على األكثر عند تقديم طلب القرض، باستثناء المقاوالت المصدرة نحو إفريقيا   -
النشيطة، أو  بالنسبة للمقاوالت  الرسوم(، تم تحقيقها خالل آخر سنة مالية منتهية  10 ماليين درهم )دون احتساب  أال يتجاوز رقم معامالتها   -

اإلحداث. طور  في  للمقاوالت  بالنسبة  الحالية/القادمة  المالية  السنة  تحقيقها خالل  المرتقب  من 
المعنية القطاعات 

البحار. أعالي  في  والصيد  العقاري  اإلنعاش  باستثناء  القطاعات  جميع 
للضمان القابلة  القروض 

 2 القروض  النوع من  المستفيدة ألول مرة من هذا  للمقاوالت  الممنوحة  القصيرة األمد  القروض   -
1.2 مليون درهم تتعدى مبلغ  التي ال  األمد  المتوسطة والطويلة  القروض   -

الضمان نسبة 
80% من أصل القرض

الضمان تكلفة 
نية مجا

الطلبات معالجة 
األخيرة  باالتفاق مع هذه  لسقف محدد  وفقا  الشريكة  المالية  للمؤسسات  الضمان  تفويض  مع  للمعطيات  إلكتروني  تبادل  عبر 

الطلبات تقديم 
القرض اختيار طالب  مالية شريكة من  عن طريق مؤسسة 

المعنية القطاعات 
البحار. أعالي  في  والصيد  العقاري  اإلنعاش  باستثناء  القطاعات  جميع 

للضمان القابلة  القروض 
من  مرة  ألول  المستفيدة  للمقاوالت  الممنوحة  األمد  القصيرة  القروض   -

2 هذا النوع من القروض 
القروض المتوسطة والطويلة األمد التي ال تتعدى مبلغ 1.2 مليون درهم  -

الضمان نسبة 
80% من أصل القرض

الضمان تكلفة 
نية مجا

الطلبات معالجة 
إلكتروني  تبادل  عبر  الشريكة  المالية  للمؤسسات  الضمان  تفويض  تم 

ت للمعطيا
الطلبات تقديم 

القرض اختيار طالب  مالية شريكة من  عن طريق مؤسسة 

للضمان المركزي  الصندوق  المصدر: 

للضمان المركزي  الصندوق  المصدر: 

المؤهلة المقاوالت   لفائدة 
القروي العالم  في  العاملة 

إطار   الحصول على صفقات/طلبيات في  التي تمكنت من  أو/ والمقاوالت  مالية منتهية،  إفريقيا في آخر سنة  التصدير نحو  إطار  20% من رقم معامالتها في  التي حققت ما ال يقل عن  المقاوالت  الشرط  01    تستفيد من هذا 

الحالية/القادمة المالية  السنة  المتوقع خالل  10% من رقم معامالتها  يقل عن  بما ال  إفريقيا  نحو  التصدير 
02   هذا االستثناء ال يطبق على المقاوالت المصدرة نحو إفريقيا
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طرف  من  البرنامج  هذا  تدبير  يتم  الواقع،  أرض  على 
وبنك  واألبناك،  اإلدارة،  والمالية وإصالح  االقتصاد  وزارة 
الوزارة  المغرب، كال في مجال تخصصاته، حيث تتدخل 
المالي  القطاع  على  ووصية  للدولة  ممثلة  بوصفها 
والصغيرة  الصغرى  المقاوالت  وتمويل  دعم  محور  في 
الضمان  صندوق  وضعها  التي  الضمان  أدوات  عبر  جدا 
الواجهة  في  فسيكون  البنكي،  القطاع  أما  المركزي. 
منخفض  تمويال  لهم  سيوفر  حيث  التمويل،  طالبي  مع 
التكلفة بمعدالت فائدة تاريخية، بنسبة 2% في المجال 
بنك  وبخصوص  القروي.  الوسط  في  و%1.75  الحضري 
القطاع  ومراقبة  االشراف  كجهاز  فسيتدخل  المغرب، 
دورية  فبراير   11 يوم  المركزي  البنك  وقد وجه  البنكي. 
لألبناك يعلن من خاللها عن التدابير التي سيتخذها في 
آلية  التدابير، وضع  رأس هذه  على  البرنامج.  هذا  إطار 
البنكية  القروض  لجميع  المحدود  غير  التمويل  إلعادة 
وقروض  التسيير  )قروض  المستهدفة  للفئات  الممنوحة 
 ،%1.25 حدود  في  تفضيلي  فائدة  بمعدل  االستثمار(، 

وذلك على مدى 3 سنوات.

هدف  يتجاوز  البرنامج  هذا  طموح  أن  بالذكر،  الجذير 
السيد  ذلك  أوضح  كما  يتخطاه  بل  المقاوالت،  تمويل 
عدة  في  اإلدارة  وإصالح  والمالية  االقتصاد  وزير 
وذلك  السابق  مع  قطيعة  يحدث  أنه  حيث  مناسبات، 

مستويات. عدة  على 

الضمان،  آلليات  المخصصة  الموارد  مستوى  على  أوال، 
3سنوات  مدى  على  درهم  ماليير   8 مبلغ  توفير  يعتبر 
تطبيق  يشكل  ثانيا،  المعهودة.  بالبرامج  مقارنة  سابقة 
من  أيضا  سابقة  القروض  على  منخفضة  فائدة  معدالت 
يصل  ضمان  )توفير  ميكانيزمات  عدة  بين  المزج  حيث 
إلى 80% مع إعادة تمويل غير محدود من طرف البنك 
األبناك  دراسة  في  أيضا  تتجلى  القطيعة  المركزي(. 
للحصول  الشخصية  الضمانات  اشتراط  وعدم  للمشاريع 
خاصا  محورا  يتضمن  »انطالقة«  فبرنامج  التمويل.  على 
مع  بتعاون  المشاريع،  حاملي  ومواكبة  بتأطير  متعلقا 
جهات  من  جهة  كل  في  لالستثمار  الجهوية  المراكز 
متابعة  موضوع  سيشكل  البرنامج  فإن  وأخيرا  المملكة. 
اإلنجاز  حول  دورية  شهرية  تقارير  إعداد  خالل  من 

الملك.  لجاللة  السامي  للنظر  ورفعها 

الجماعية  التعبئة  على  يعتمد  الحجم،  بهذا  برنامج 
والقطاع  العام  القطاع  من  ووطنية  جهوية  لفعاليات 
االقتصادية  التنمية  تحقيق  من  المحالة  سيمكن  الخاص، 
لعدد  وبالنظر  أنه  كما  للتشغيل.  رافعة حقيقية  ويشكل 
المشروع  هذا  فإن  المستهدفة،  والفئات  المستفيدين 
المالي  لإلدماج  جديدة  أبعادا  يضيف  أن  شأنه  من 
أنه  على  فضال  بلدنا،  في  واالجتماعي  واالقتصادي 
بالنموذج  المتعلقة  الحالية  الدينامية  في  تماما  ينخرط 

الجديد.  التنموي 
والعامة اإلدارية  الشؤون  مديرية  المصدر: 

جدا الصغيرة  المقاوالت  انطالق 

التمويل من  الغرض 
المرتبطة  الدوران  أموال  احتياجات  تمويل  إلى  يهدف  الشرف  قرض 
لفائدة  الممنوحة  األمد  الطويلة  أو  المتوسطة  البنكية  بالقروض 

المستفيدة المقاوالت 

المستفيدة المقاوالت 
المشاريع،  حاملو  والشباب  والصغرى،  جدا  الصغيرة  المقاوالت 
والمقاوالت الناشئة المبتكرة، والمقاولون الذاتيون، والضيعات الفالحية 
األراضي  تمليك  عملية  على  القائمة  المشاريع  ذلك  في  بما  الصغيرة 
التالية:  الشروط  تستوفي  والتي  »السالليات«  باسم  المعروفة  الجماعية 

القانونية  صفتها  كانت  كيفما  المغربي،  للقانون  خاضعة  تكون  أن   -
)شخص ذاتي أو معنوي(

الخدمات السلع و/أو  إنتاج  أن يكون نشاطها موجها نحو   -

أن تكون مستفيدة من قرض بنكي متوسط أو طويل األمد، ال يتعدى   -
المستثمر  انطالق  أو  انطالق  3000000 درهم، مضمون بضمان  مبلغ 

القروي

المعنية القطاعات 
البحار. أعالي  في  والصيد  العقاري  اإلنعاش  باستثناء  القطاعات  جميع 

للتمويل القابلة  االحتياجات 
أو  المتوسط  البنكي  بالقرض  المتعلقة  الدوران  أموال  احتياجات 

الذكر السالف  األمد  الطويل 

القرض إصدار 
الطويل  أو  المتوسط  البنكي  القرض  لمجمل  المقاولة  استهالك  بعد  يتم 

الذكر السالف  األمد 
القرض مميزات 

المقاوالت  انطالق  تمويل  من  االستفادة  للمقاولة  يمكن  مرة  كم 
جدا؟ الصغيرة 

القرض مرة واحدة فقط يحق لكل مقاولة االستفادة من 
الطلبات معالجة 

للمعطيات إلكتروني  تبادل  مع  الشريكة  للبنوك  التمويل  تفويض  تم 
الطلبات تقديم 

السلف  األمد  الطويل  أو  المتوسط  البنكي  للقرض  المانح  البنك  عن طريق 
الذكر 

للضمان المركزي  الصندوق  المصدر: 

البنكي  القرض  مبلغ  من  أقصى  كحد   %20
الذكر السالف  األمد  الطويل  أو  المتوسط 

القرض حصة 

000 50 درهم القرض سقف 

%0 الفائدة سعر 

أية ضمانات ال تشترط  الضمانات

ال  مدة  في  واحدة  دفعة  على  التسديد  واجبة 
5 سنوات تتعدى 

التسديد مدة 
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الصرف  مكتب  المصدر: 

واألموال  للممتلكات  التلقائية  التسوية  تهم  جديدة  تدابير  الثامنة  مادته  خالل  من   ،2020 مالية  قانون  يتضمن   •
الخارج في  المنشأة 

بطريقة  الخارج،  في  وأموال  ممتلكات  على  يتوفرون  الذين  األشخاص   2020 التلقائية  التسوية  عملية  تمكن   •
قانونية. أو  إدارية  الجبائي، من االستفادة من اإلعفاء من أي متابعة  الصرف والتشريع  تخالف قوانين 

التلقائية  التسوية   :2020 مالية  قانون  من   8 المادة 
بالخارج  المنشأة  والموجودات  الممتلكات  برسم 

 ،2020 لسنة  المالية  قانون  من  الثامنة  المادة  بموجب 
حيز  دخلت  التي  التلقائية  التسوية  عملية  إطالق  تم 
أكتوبر   31 غاية  وإلى  يناير  فاتح  من  ابتداء  التطبيق 

.2020

الذاتيين  األشخاص  التلقائية  التسوية  عملية  تمًكن 
تخالف  بطريقة  اكتسبوا  الذين  المقيمين،  واالعتباريين 
في  وأموال  ممتلكات  الجبائي  والتشريع  الصرف  قانون 
الخارج، من االستفادة من اإلعفاء من أي متابعة إدارية 
المصرح  والممتلكات  باألصول  يتعلق  فيما  قانونية  أو 

. بها

برسم  المصًرحين  كتمان هوية  العملية  كما تضمن هذه 
وكذا  التسوية،  فترة  خالل  المنجزة  العمليات  جميع 
الممنوحة  والتسهيالت  المزايا  من  العديد  من  االستفادة 
العمل.  به  الجاري  الصرف  قانون  مقتضيات  بموجب 

اإلبرائية في: المساهمة  وقد تحددت نسب 

المنشأة  العقارية  الممتلكات  اقتناء  قيمة  من   %10  •
بالخارج؛

• 10% من قيمة اكتتاب أو اقتناء األصول المالية والقيم 
الديون  أو  المال  رأس  سندات  من  وغيرها  المنقولة 

بالخارج؛ المنشأة 

المرجعة  بالعملة  النقدية  الموجودات  مبلغ  من   %5  •
أو  األجنبية  بالعملة  حسابات  في  والمودعة  للمغرب 

للتحويل؛ القابل  بالدرهم 

للمغرب  المرجعة  بالعملة  السيولة  مبلغ  من   %2  •
الدرهم. مقابل  بالمغرب  الصرف  والمباعة في سوق 

قام  التلقائية،  التسوية  عملية  نجاح  ضمان  أجل  ومن 
عبر  الوظائف  متعددة  خانة  بتخصيص  الصرف  مكتب 
والدليل  التنظيمية  األحكام  تضم  اإللكتروني،  موقعه 
فيديو  شريط  إلى  باإلضافة  التصريح  بعملية  الخاص 

للعملية. المؤطرة  الدوريات  مضامين  ألهم  توضيحي 

بالعملية،  المعنيين  األشخاص  أيدي  بين  الخانة  كما تضع 
إمكانية التفاعل مع خلية من مكتب الصرف تم إنشاؤها 
عبر  ذلك  و  استفساراتهم  على  اإلجابة  أجل  من  خصيصا 
ملء االستمارة الموضوعة رهن إشارتهم من خالل الرابط 
عملية-  https://www.oc.gov.ma/ar/ التالي: 

اإللكتروني:   البريد  عبر  أو   -2020 التسوية-التلقائية 
n ors2020@oc.gov.ma

المالية قانون  مضامين 
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املصدر : صندوق النقد الدويل

قفزة  لتحقيق  التطلع  المغرب جوابه من خالل  بلور  العالمي،  االقتصادي  النمو  بتراجع  يتسم  دولي  في ظل سياق 
نوعية في مسار التنمية الشاملة وهو ما شدد عليه صاحب الجاللة الملك محمد السادس، في خطاب عيد العرش 
بتاريخ 29 يوليوز 2019، حيث أكد على ضرورة تعبئة طاقات جميع القوى الحية في البالد لمواجهة رهان اإلقالع 
مواصلة  خالل  من  وتنافسي،  قوي  اقتصاد  بناء  إعادة  على  »الرهان  عبر  وذلك  المؤسساتية.  والنجاعة  االقتصادي 

الشغل«. المزيد من فرص  المنتج، وخلق  االستثمار  برامج جديدة من  الخاصة، وإطالق  المبادرة  تحفيز 

لمشروع  المرافق  والمالي،  االقتصادي  التقرير  يقع 
قانون المالية 2020 في ثالثة أجزاء مترابطة فيما بينها. 

األخيرة  التطورات  التقرير  من  األول  الجزء  يناقش 
منظور  من  وذلك  الدولية،  والمالية  االقتصادية  للظرفية 
يخص  فيما  السياق  هذا  يثيرها  التي  والتحديات  الفرص 
االقتصاد  وجاذبية  المغربي  التصديري  العرض  تنافسية 

األجنبية. األموال  لرؤوس  الوطني 

ويتطرق الجزء الثاني إلى تحليل معمق للمسار اإلجمالي 
سنة  العشرين  مدى  على  المغربي  لالقتصاد  والقطاعي 
األخيرة، مع تسليط الضوء على أوجه القصور التي تحد 
من آفاق التنمية في البالد وكذا على الرافعات المقترح 

معها. التعامل  أجل  من  اعتمادها 

الخيارات  فيستعرض  التقرير،  من  الثالث  الجزء  أما 
قانون  مشروع  إطار  في  تحديدها  تم  التي  الميزاناتية 
وأخذا  المالية  للتوقعات  وفقا   ،2020 لسنة  المالية 
التدابير  وتأثير  الوطني  االقتصاد  تطور  االعتبار  بعين 

اتخاذها.  المزمع  الميزاناتية 

التطورات الراهنة في المحيط الدولي واإلقليمي للمغرب

نمو  معدل  العالمي  االقتصاد  يسجل  أن  المتوقع  من 
 2018 سنة  3,6% خالل  بعد   2019 سنة   %3 إلى  يصل 
وإن  االنخفاض،  هذا  وسيشمل   .2017 سنة  و%3,8 
والمناطق،  الدول  حسب  مختلفة  بمستويات  كان 
 %2,3 بعد   2019 سنة   %1,7( المتقدمة  االقتصادات 
الناشئة  واالقتصادات   )2017 سنة  و%2,5   2018 سنة 
 2018 سنة   %4,5 بعد   2019 سنة   %3,9( والنامية 

و4,8% سنة 2017(.

الوضعية،  هذه  من  تضررا  األكثر  األورو  منطقة  وتظل 
نمو  معدالت  المنطقة  اقتصاد  يسجل  أن  يتوقع  حيث 
1,9% سنة  1,2% سنة 2019 مقابل  ضعيفة ستصل إلى 
بتراجع  التباطؤ  هذا  ويرتبط   .2017 سنة  و%2,5   2018

للنمو  الرئيسي  المحرك  ألمانيا،  في  االقتصادي  النشاط 
في المنطقة، وفي إيطاليا وكذا بتباطؤ النمو في كل من 

وإسبانيا.  فرنسا 

تراجعا  األمريكي  الخام  الداخلي  الناتج  سيسجل  كما 
سنة   %2,4 في  سيستقر  الذي  نموه  وتيرة  في  طفيفا 

2019 مقابل 2,9% سنة 2018. 

أن  المنتظر  من  والنامية،  الناشئة  لالقتصادات  وبالنسبة 
مقابل   2019 سنة   %3,9 حدود  في  نمو  معدل  تسجل 
4,5% سنة 2018 و4,8% سنة 2017. لكن هذا التباطء 
في النمو يخفي مستويات متباينة للنمو االقتصادي بين 
البلدان والمناطق. حيث أن تباطؤ نمو االقتصاد الصيني 
سيواكبه   )2018 سنة   %6,6 بعد   2019 سنة   %6,1(
كالهند  المنطقة  بلدان  بعض  نمو  وتيرة  في  تراجعا 

)6,1% سنة 2019 مقابل 6,8% سنة 2018(.

وفي البرازيل، ال يزال االنتعاش االقتصادي متقلبا )%0,9 
في  الشأن  كذلك   .)2018 سنة   %1,1 بعد   2019 سنة 
تقلبات  جراء  االقتصادي  النشاط  سيتأثر  حيث  روسيا، 
تباطؤ  نتيجة  الصادرات  وتراجع  األولية  المواد  أسواق 
النمو  معدل  يسجل  أن  يتوقع  إذ  العالمي،  االقتصاد 

1,1% سنة 2019 بعد 2,3% سنة 2018.

والمالي االقتصادي  التقرير 

المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 

الحقيقي )%(، 2020-2016 : الخام  الداخلي  الناتج  نمو 
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االقتصاد  نمو  تهدد  الشكوك  بعض  تزال  ال  ذلك،  ومع 
المتزايدة  التجارية  بالتوترات  األمر  ويتعلق  العالمي. 
المبادالت  على  وآثارها  والصين  المتحدة  الواليات  بين 
وتأثيراتها  الجيوسياسية  التوترات  وتزايد  التجارية، 
هذا  األولية،  المواد  أسعار  تقلبات  على  الملموسة 
األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  آلثار  باإلضافة 

الناشئة. األسواق  تفاقم هشاشة  اتفاق، وكذا  بدون 

العالمية،  التجارة  نمو  وتيرة  تباطؤ  من  الرغم  وعلى 
 ،2018 سنة  انتعاشها خالل  المغربية  الصادرات  واصلت 
مقابل   %10,6 بنسبة  تقدر  مهمة  زيادة  سجلت  حيث 
تغطية  معدل  واصل  لذلك،  ونتيجة   .2017 سنة   %10,3
.2018 57,2% سنة  للواردات تحسنه مسجال  الصادرات 

السوق  من  المغرب  حصة  عرفت  األداء،  هذا  وبفضل 
مقابل   ،2018 سنة   %0,15 إلى  لتصل  تحسنا  العالمية 
متوسط سنوي قدره 0,12% خالل الفترة الممتدة ما بين 
األسواق  في  المغرب  حصة  تعززت  وقد  و2014.   2008
اإلسبانية  السوق  من  كل  أي  التقليدية،  التصديرية 
إلى   %1,27 من  التوالي  على  انتقلت  حيث  والفرنسية، 
1,74% ومن 0,63% إلى 0,92% ما بين 2014 و2018.

مستوى  على  تنويعا  التصدير  في  األداء  هذا  رافق  وقد 
حيث  المصدرة.  المنتجات  مستوى  على  وكذا  األسواق 
عرف عدد األسواق التصديرية زيادة تقدر بنسبة %1,4 
في المتوسط خالل الفترة الممتدة ما بين 2000 و2018، 
ارتفع عدد  185 سوق. كذلك  149 إلى  انتقل من  حيث 
ما  المتوسط  في   %1,6 بنسبة  المصدرة  المنتجات 
إلى  منتًجا   2.580 من  انتقل  حيث  و2018،   2000 بين 
في  الملحوظ  التغير  ويعزى   .2018 سنة  منتًجا   3.405
الصناعية  القطاعات  تطور  إلى  المغربية  الصادرات  بنية 
)السيارات  العالية  المضافة  القيمة  ذات  الناشئة 
مساهمة  فيه  تقلصت  الذي  الوقت  في  والكهرباء،...(، 

الزراعية(. والمنتجات  )المالبس  التقليدية  القطاعات 

ال  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  وفي 
الهشاشة  استمرار  من  يعاني  االقتصادي  الوضع  يزال 
أن  المتوقع  من  إذ  واألمنية،  والسياسية  االقتصادية 
سنة   %0,1 نسبة  للمنطقة  االقتصادي  النمو  يسجل 
جنوب  إفريقيا  في  أما   .2018 سنة   %1,1 بعد   2019
حيث  تدريجياً  االقتصادي  االنتعاش  سيستمر  الصحراء، 
يتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3,2% سنة 2019 وهي 
العموم،  وعلى   .2018 خالل  المسجلة  النسبة  نفس 
البلدان المصدرة للنفط  النمو منخفضا نسبيا في  سيظل 

له.  المستوردة  البلدان  مع  مقارنة 

العالمي  االقتصادي  النشاط  في  التباطؤ  هذا  أدى  وقد 
إلى انخفاض في التدفقات التجارية واالستثمارية، حيث 
 2018 سنة   %3 بنسبة  ارتفاعا  العالمية  التجارة  حققت 
بعد نمو قوي بلغ 4,6% خالل سنة 12017. في المقابل، 
في  المباشرة،  األجنبية  االستثمارات  تدفقات  انخفضت 
جميع أنحاء العالم، بنسبة 13% سنة 2018، لتسجل ما 

يعادل 1.300 مليار دوالر2. 

 ،2020 سنة  خالل  العالمي  االقتصاد  تطور  يخص  وفيما 
طفيف.  بشكل  تصاعديا،  منحى  يسجل  أن  المتوقع  من 
نمو  معدل  سيتحسن  الدولي3،  النقد  صندوق  فحسب 
 %3,4 إلى  ليصل   2020 سنة  خالل  العالمي  االقتصاد 
والنامية.  الناشئة  البلدان  الجيد القتصادات  األداء  نتيجة 
النامية اآلسيوية تسجيل وتيرة  وينتظر أن تواصل الدول 
أن  المتوقع  ومن   .)2020 سنة   %6( نسبيا  مرتفعة  نمو 
ينتقل معدل النمو في الهند، إلى 7% سنة 2020، بينما 
 %5,8 النشاط االقتصادي في الصين ليصل إلى  سيتباطأ 

سنة 2020.

المناخ  تحسن  سيؤدي  األوروبية،  الناشئة  البلدان  وفي 
انتعاش  إلى  األسر  استهالك  وارتفاع  لالستثمار  العام 
النشاط االقتصادي في هذه المنطقة، مما سيساهم في 
 %1,8 مقابل   2020 سنة   %2,5 إلى  النمو  نسبة  رفع 

سنة 2019.

يرتفع  أن  المتوقع  من  إذ  الالتينية،  أمريكا  في  وكذلك 
 2019 سنة   %0,2 مقابل   2020 سنة   %1,8 إلى  النمو 
يتوقع  كما  األساسية.  المواد  أسعار  ارتفاع  بفضل  خاصة 
الشرق  منطقة  في  النمو  انتعاش  وتيرة  تتسارع  أن 

 .2020 2,7% سنة  األوسط وشمال إفريقيا لتسجل 

يستمر  أن  المنتظر  من  الصحراء،  جنوب  إفريقيا  وفي 
 %3,6 ب  تقدر  نمو  نسبة  ليسجل  االقتصادي  االنتعاش 
النمو  2019. ويعزى هذا  3,2% سنة  2020 مقابل  سنة 
نيجيريا  من  لكل  االقتصادية،  اآلفاق  تحسن  إلى  أساسا 

إفريقيا. وجنوب 

المغربي التجاري  الميزان  تطور 

العالمية. التجارة  01  حسب منظمة 

.2019 العالم،  المباشرة في  األجنبية  االستثمارات  والتنمية حول  للتجارة  المتحدة  األمم  تقرير مؤتمر    02

 .2020 أكتوبر  الدولي،  النقد  العالمية، صندوق  03  اآلفاق االقتصادية 
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جاذبيته  تعزيز  في  المغرب  استمر  السياق،  نفس  في 
التحسن  بفضل  المباشرة،  األجنبية  لالستثمارات 
تدفقات  سجلت  فقد  األعمال.  لمناخ  المتواصل 
بنسبة  ارتفاعا  المغرب  نحو  المباشر  األجنبي  االستثمار 
3,6 مليار دوالر سنة 42018. وبفضل هذه  %36، لتبلغ 
استقطاب  حيث  من  المغرب  تصنيف  عرف  النتيجة، 
المستوى  على  تحسنا  المباشر  األجنبي  االستثمار 
مصر  بعد  إفريقيا،  في  الرابعة  المرتبة  ليحتل  اإلقليمي، 
الجغرافي  التوزيع  ويظهر  والكونغو.  إفريقيا  وجنوب 
لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر نحو المغرب، خالل 
إيرلندا،  من  الواردة  لالستثمارات  انتعاشا   ،2018 سنة 
التي أصبحت أول مستثمر في المغرب، بحصة 20% من 
 ،2017 سنة   %10 مقابل  األجنبية،  االستثمارات  إجمالي 
الثانية  المرتبة  إلى  تراجعت  التي  فرنسا،  على  متقدمة 
األجنبي  االستثمار  تدفقات  من   %17 قدرها  بمساهمة 
 .2017 23% سنة  المغرب، مقابل  الموجه نحو  المباشر 

بها  قام  التي  لإلصالحات  اإليجابية  النتائج  هذه  وتعزى 
وتقوية  اإلنتاجي  نظامه  تحديث  مستوى  على  المغرب 
للمجهودات  وكذا  جاذبيته،  وتعزيز  التنافسية  قدرته 
مع  والشراكة  التعاون  روابط  تنويع  قصد  المبذولة 
العالمي.  االقتصاد  في  الرئيسيين  الفاعلين  من  العديد 
في هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى تعزيز روابط التعاون 
المغرب  جعلت  التي  األوروبي،  واالتحاد  المغرب  بين 
األورو- الجوار  في  االستثنائي  الشريك  مرتبة  يحتل 
بين  التجاري  للتبادل  ملموس  ارتفاع  وإلى  متوسطي، 
التطور  وإلى  األمريكية،  المتحدة  والواليات  المغرب 
إلى  وكذا  وتركيا،  للمغرب  البينية  للتجارة  المستمر 

األفارقة. المغرب وشركائه  بين  التعاون  تعزيز عالقات 

نحو تجديد النموذج التنموي الوطني: تعزيز المكتسبات 
وتفعيل رافعات جديدة

عن  األخيرين،  العقدين  خالل  المغربي،  االقتصاد  أبان 
الدولية  الظرفية  تقلبات  أمام  الصمود  على  قدرته 

عالية.  وبوتيرة  هيكلية  أزمات  تخللتها  التي  الصعبة، 
بشكل  الخام  الداخلي  الناتج  نمو  معدل  تحسن  فقد 
فترة  خالل  الثابتة،  باألسعار   ،%3,1 من  منتقال  كبير 
السنوي  المتوسط  في   %4,2 حوالي  إلى  التسعينات 
دينامية  إلى  التحسن  هذا  ويرجع  و2018.   2000 بين 
ب  ارتفاعا  المضافة  قيمته  سجلت  الذي  الثالث  القطاع 
4,2% مساهما بنسبة 2,1 نقط في نمو القيمة المضافة 
ناحيته، سجل  2000 و2018. ومن  الفترة  الوطنية خالل 
النمو  3,3%، مع مساهمة في  نموا قدره  الثاني  القطاع 
المضافة  القيمة  وتزايدت  نقطة.   0,9 بلغت  االقتصادي 
نمو  في  مساهمة  مع   ،%4,4 بحوالي  األول  للقطاع 

نقطة.   0,6 بلغت  الخام  الداخلي  الناتج 

االقتصادي  للنمو  اإليجابي  المنحى  من  الرغم  وعلى 
على  القطاعية  األنشطة  مختلف  قدرة  فإن  الوطني، 
إحداث فرص شغل كافية ال زال يطبعها التغير والتقلب. 
وإجماال، تم تسجيل، خالل العقدين األخيرين، زيادة في 
واألشغال  البناء  قطاع  في  المحدثة  الشغل  فرص  حصة 

أخرى. قطاعات  على حساب  العمومية 

بنمو  الدفع  في  الداخلي  الطلب  عناصر  وتستمر 
حيث  األسر  استهالك  منها  خصوصا  الوطني،  االقتصاد 
الخام  الداخلي  الناتج  نمو  في  نقطة   2,4 بنسبة  يساهم 
للرأسمال  الخام  التكوين  كما ساهم  1999 و2018.  بين 
نقطة   1,2 بحوالي  النمو  في  إيجابي  بشكل  الثابت 
المتواصلة  الدينامية  يعكس  ما  وهو  الفترة،  نفس  خالل 
المقاوالت  استثمارات  وكذا  الدولة  ميزانية  الستثمارات 

العمومية. والمؤسسات 

التجارة الخارجية الصافية مساهمة  في المقابل، سجلت 
بحوالي  قدرت  الخام،  الداخلي  الناتج  نمو  في  سلبية 
في  المستمرة  الزيادة  من  الرغم  على  وذلك  نقطة،   0,3
هذا  ويعكس  و2018.   2000 بين   %6 بنسبة  الصادرات 
االستيراد  إلى  القوية  الوطني  االقتصاد  حاجة  الوضع 
مقارنة  قيمتها  أضعاف  ثالثة  الواردات  بلغت  حيث 

.2000 ببداية سنوات 

إلى  الوطني  االقتصاد  أداء  في  التحسن  هذا  ويرجع 
القطاعات  تحديث  على  يعتمد  الذي  التدريجي  التنويع 
ارتباطا  وذلك  واعدة،  جديدة  قطاعات  ودعم  التقليدية 
في  ساهمت  التي  القطاعية  واالستراتيجيات  بالبرامج 
تخصص  تعزيز  وفي  للبالد  األساسية  البنيات  تحديث 

اإلنتاجي. نسيجها 

مخطط  على  الضوء  تسليط  وجب  الصدد،  هذا  وفي 
 ،2008 سنة  اعتماده  منذ  أدى،  والذي  األخضر،  المغرب 
إلى تحديث الفالحة المغربية ومكن من تسريع التحول 
العالية  المضافة  القيمة  ذات  السالسل  نحو  التدريجي 

والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر  معطيات  04 حسب 

2017
2018

20% 18%

3,3%
3,5%

3,1%4,4%

4,8%

8,5%

6,5%

6,5%

7,9%

7,9%
7,2%9,7%

9,4%
10,6%

11,6%
14,8%17,9%

5,9%
5,5%

3%

16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
املصدر : حساب مديرية الدراسات والتوقعات املالية اعت�دا عىل معطيات مؤ�ر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

المباشر األجنبي  لالستثمار  المستقبلة  األوائل  العشر  الدول   حصة 
اإلفريقي المستوى  على 



60 -  2020 خاصعدد خاص مارس 

التغيرات  الصمود في مواجهة  أثبتت قدرتها على  والتي 
مجهود  بذل  تم  فقد  اإلطار،  هذا  وفي  المناخية. 
درهم،  مليار   41 يقارب  ما  بلغ  كبير  عمومي  استثماري 
أي حوالي 7,3 مليارات درهم في المتوسط سنويًا خالل 

األخير.  العقد 

ويشكل قرب االنتهاء من تنفيذ مخطط المغرب األخضر 
لتنمية  جديدة  دفعة  إلعطاء  فرصة   2020 سنة  بحلول 
اإلنجازات  تعزيز  خالل  من  مبتكرة  أسس  على  القطاع 
رافعات  واستكشاف  المجال  في هذا  المسجلة  العديدة 
الزالت  لمعيقات  بنيوية  حلول  بتقديم  كفيلة  جديدة 
استدامة  )تعزيز  الحيوي  القطاع  بهذا  مستعصية 
دون  الصناعي  اندماجه  وكذا  الفالحي  القطاع  وتنافسية 

القروية(.  التنمية  في  االستراتيجي  دوره  إغفال 

كبير  تقدم  إحراز  تم  البحري،  الصيد  لقطاع  وبالنسبة 
»آليوتيس«  لمخطط  المحددة  األهداف  يخص  فيما 
هدف  بلوغ  تم  حيث   ،2009 سنة  إنطالقته  شهد  الذي 
تغطية 96% من مصايد األسماك بفضل إجراءات التدبير 
وكذا  والتسويق  للصيد  التحتية  البنية  وتعزيز  الرشيد 
البحرية. وقد مكنت هذه المجهودات  المنتجات  تثمين 
والرفع من  األسماك  الوطني من  اإلنتاج  الزيادة في  من 
بمعدل  السمكية  المنتجات  من  المغربية  الصادرات 

نمو سنوي ناهز 6% منذ سنة 2000.

كثمرة  قوية  دينامية  الصناعي  القطاع  شهد  جانبه،  ومن 
التنمية  تسريع  وبرنامج  الصناعي  اإلقالع  برنامج  لتنفيذ 
االستراتيجية،  هذه  وساهمت   .)2020-2014( الصناعية 
رائدة  صناعية  مجموعات  عدة  جلب  من  مكنت  التي 
أوجه  جودة  من  الرفع  في  تخصصها،  مجاالت  في 
اتجاه  في  التنويع  وكذا  للمغرب  االقتصادي  التخصص 
تطوير قطاعات حيوية واعدة. ويشهد على ذلك، ارتفاع 
المرتفع  التكنولوجي  المحتوى  ذات  الصادرات  حصة 
والمتوسط إلى 55% خالل سنة 2017، أي بتحسن ناهز 
إلى  اإلشارة  وتجدر   .2007 سنة  مع  بالمقارنة  نقطة   17
للدولة  مهم  دعم  من  أيضا  استفاد  الصناعي  القطاع  أن 
لالستثمار  منح  على شكل  )خاصة  التمويل  مستوى  على 
الصناعي  التنمية واالستثمار  مرصودة من طرف صندوق 
بين  الممتدة  الفترة  7,2 مليار درهم خالل  حيث بلغت 

العقار. والتكوين وتوفير  2015 و2018( 

شهد  فقد  ومشتقاته،  الفوسفاط  قطاع  يخص  وفيما 
حيث  الماضيين.  العقدين  مدار  على  كبيرة  تحوالت 
إطالقه  تم  الذي  للقطاع،  االستراتيجي  المخطط  يهدف 
منذ سنة 2008 من أجل تعزيز مكانته الرائدة في سوق 
والقاري  العالمي  الصعيد  على  ومشتقاته  الفوسفاط 
إلى  درهم(،  مليار   200( مهمة  مالية  استثمارات  ورصد 
المكتب  لمجموعة  المعدني  االستخراج  قدرة  مضاعفة 

التحويل  قدرة  مرات   3 ومضاعفة  للفوسفاط  الشريف 
التطور  لهذا  اإليجابية  النتائج  وتتجلى   .2027 أفق  في 
والتي  لألسمدة،  اإلنتاجية  القدرة  زيادة  في  خصوصا 
تضاعفت ثالث مرات لتصل إلى 12 مليون طن. باإلضافة 
إلى ذلك، ارتفع نقل الفوسفاط الخام أيًضا بأكثر من 38 
الشريف  المكتب  والذي جعل من مجموعة  مليون طن 
ويتم  العالمي.  المستوى  على  تنافسية  األكثر  للفوسفاط 
إنشاء  من خالل  للمجموعة  العالمي  التموقع  دعم  أيضا 
 13( عالية  إمكانات  ذوي  فاعلين  مع  مشتركة  مشاريع 

فرعية(. مشروًعا مشتركًا و40 شركة 

البرامج  مختلف  ساهمت  فقد  السكن،  لقطاع  وبالنسبة 
بنحو  السكني  العجز  في  كبير  انخفاض  في  المنجزة 
 59 )إعالن  الالئق  غير  للسكن  فعالة  ومحاربة   %67
هذه  على  وللحفاظ  اآلن(.  حتى  صفيح  بدون  مدينة 
أظهرها  التي  النواقص  بعض  على  والتغلب  اإلنجازات 
الحالية  المنظومة  تحسين  ينبغي  مؤخًرا،  السكن  قطاع 
أكثر  توزيع  من خالل  السكن،  سياسة  إلرساء  المخصصة 
القطاع،  هذا  لفائدة  العمومي  الدعم  لنظام  فعالية 
وجعل  االجتماعي  السكن  برنامج  حكامة  وتحسين 

فعالية. أكثر  المستفيدين  استهداف  آليات 

في نفس السياق، تشكل االستثمارات في مجال البنيات 
أجل  من  وطنية  أولوية  واللوجستيك  للنقل  التحتية 
الصدد،  هذا  ففي  االقتصادية.  التنمية  دينامية  دعم 
مدار  على  المهيكلة،  المشاريع  من  العديد  إطالق  تم 
كالطرق  حيوية  قطاعات  تهم  والتي  الماضيين،  العقدين 
دعم  تم  كذلك،  والمطارات.  والموانئ  السيارة  والطرق 
بتعبئة  التحتية  البنيات  مجال  في  المبذولة  المجهودات 
مهمة لالستثمارات العمومية والتي بلغ حجمها أكثر من 
66,6 مليار درهم سنة 2018 مقابل 32 مليار درهم سنة 

.2005

من  القطاع  شهده  ما  وبفضل  السياحي،  القطاع  وفي 
االستيعابية  الطاقة  تزايدت  قوي،  استثماري  زخم 
أضعاف  ثالث  بحوالي  المغرب  في  المصنفة  للفنادق 
إلى  الوافدين  السياح  عدد  ارتفع  فقد   .1999 سنة  منذ 
الوجهة  المغرب  2018، مما جعل من  12,3 مليون سنة 
ويتطلع  العربي.   العالم  في  والثانية  األولى  اإلفريقية 
واالقتصادي  االجتماعي  الوقع  تثمين  إلى  أيضا  المغرب 
الترابي، من خالل  المستوى  السياحية على  لالستراتيجية 

وتنافسية.  متنوعة  سياحية  أقطاب  إنشاء 

من  مشجعة  دينامية  الخدمات  ترحيل  قطاع  أظهر  كما 
على  التوقيع  تم  أن  منذ  الشغل،  مناصب  توفير  حيث 
فقد  بالقطاع.  المتعلق   2020-2016 نجاعة  مخطط 
للقطاع  الخمسة  البيئية  المنظومات  هيكلة  مكنت 
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من  يقرب  ما  جذب  من  نجاعته  عقد  في  والمحددة 
العشر  ضمن  المصنفة  العالمية  الشركات  من   %80

المعلوماتية. الهندسة  خدمات  في  األوائل 

كبيرا،  تطورا  المغربي  المالي  القطاع  شهد  جانبه،  من 
في  أساسيا  مكونا  باعتباره  الماضيين،  العقدين  خالل 
لبلدنا،  والمالية  االقتصادية  التنمية  متطلبات  تلبية 
والتي  عرفها  التي  الهامة  اإلصالحات  بفضل  وذلك 
على  وقدرته  قوته  تعزيز  في  كبير  بشكل  ساهمت 
مواجهة الصدمات. وفي ظل هذه الدينامية، ارتفع حجم 
إلى  ليصل  ملموس  بشكل  لالقتصاد  المقدمة  القروض 
االخام  الداخلي  الناتج  المتوسط من  90% في  أكثر من 
في   %54 مقابل   ،)2018-2008( األخير  العقد  خالل 
متوسط  عرف  جانبه،  من  و2007.   2000 بين  المتوسط 
مسجال  ملموسا  تحسنا  للبنوك  المالية  المالءة  نسبة 
مقارنة  نقطة   3,6 بزيادة   ،2018 سنة  متم  عند   %14,7
المعلقة األداء  الديون  2000. كما انخفضت نسبة  بسنة 
من  لالقتصاد،  المقدمة  البنكية  القروض  مجموع  في 
%14,3 في المتوسط بين سنتي 2001-2007 إلى %6,2 

.2018-2008 بين  الممتدة  الفترة  المتوسط خالل  في 

خالل  من  الضمان،  آلية  ساهمت  السياق،  نفس  في 
دعم  في  الغاية،  لهذه  عمومية  اعتمادات  تخصيص 
حد  إلى  كانت  الصغيرة،  المقاوالت  من  كبيرة  شرائح 
التقليدية.  التمويل  قنوات  من  االستفادة  من  مقصية  ما 
حول  المغرب  بنك  أجراه  الذي  الدوري  البحث  فحسب 
تحسنت حصة   ،2018 سنة  برسم  للقرض  الولوج  شروط 
والمتوسطة  الصغيرة جدا  للمقاوالت  الممنوحة  القروض 
للشركات  الممنوحة  القروض  مجموع  من   %37 لتبلغ 
المركزي  الضمان  وبالموازاة، مكن صندوق  المالية.  غير 
 20,5 تعبئة  من  ومتوسطة  جدا  صغيرة  مقاولة   9.100
بزيادة   ،2018 المضمونة سنة  القروض  من  مليار درهم 
قدرها 16%، وأكثر من 21% فيما يخص عدد المعامالت، 

 .2017 بسنة  مقارنة 

الجهات  تأهيل  إعادة  من  المغرب  جعل  بالموازاة، 
الوطنية  الثروة  خلق  أن  اعتبار  على  وطنية،  أولوية 
أسس  توطيد  على  كبير  يشكل  يعتمد  الشغل  وإنعاش 
تظل  العموم،  وعلى  ومستدامة.  مندمجة  جهوية  تنمية 
جد  االتجاه  هذا  في  المغرب  بذلها  التي  المجهودات 
المجالية  اإلمكانيات  لتثمين  كافية  غير  لكنها  مشجعة 
 4 أن  إلى  اإلشارة  تجدر  الصدد،  هذا  وفي  المتعددة. 
جهات من بين 12 جهة تعد مصدرا ألزيد من 60% من 
الناتج الداخلي الخام. ويتعلق األمر بجهة الدار البيضاء-
الداخلي  الناتج  في  مساهمة  أهم  حققت  التي  سطات 
 2017-2001 الفترة  خالل  الجارية،  باألسعار  الخام، 
الرباط  بجهات  متبوعة  سنوي،  كمتوسط   %26,9 بحصة 

ثم   )%11,7( آسفي  ومراكش   ،)%14,9( القنيطرة  سال 
.)%10( فاس-مكناس 

بنية  تحليل  خالل  من  وضوحا  أكثر  التركيز  هذا  ويظهر 
باألسعار  الجهات،  حسب  القطاعية  المضافة  القيمة 
 6 تضطلع  حيث   ،2017-2001 الفترة  خالل  الجارية 
جهات بما يناهز 74,6% كمساهمة متوسطة في القيمة 
فإن  الثاني،  للقطاع  وبالنسبة  األولي.  للقطاع  المضافة 
بلغت  حصة  أكبر  حققت  البيضاء-سطات  الدار  جهة 
لهذا  الوطنية  المضافة  القيمة  متوسط  من   %45,4
في  الجهات  مساهمة  بنية  تتميز  حين،  في  القطاع. 
نسبيا، حيث  أقل  بتركيز  الثالث  للقطاع  المضافة  القيمة 
21,4% من  البيضاء- سطات بحصة  الدار  ساهمت جهة 
الصعيد  على  الثالث  للقطاع  المضافة  القيمة  مجموع 
سال-  الرباط-  جهة  مساهمة  من  بقليل  أكثر  الوطني، 

.)%18,6( القنيطرة 

محدود  عدد  على  االقتصادي  النمو  اقتصار  فإن  وعليه، 
من الجهات، يحيل بوضوح إلى ضرورة تعديل مساهمة 
الوطني  االقتصادي  النشاط  تطور  في  األخرى  الجهات 
ولهذا،  النمو.  من  جديد  مستوى  إلى  االنتقال  أجل  من 
دعامة  الجهوية  التنمية  مخططات  انطالق  سيشكل 
وذلك  الجهات،  وجاذبية  تنافسية  تحسين  في  مهمة 
محركات  وتنويع  بينها  فيما  الفوارق  تصحيح  بهدف 

الوطني. االقتصادي  النمو  ومحفزات 

أجل  من  بلدنا  أطلقها  التي  الدينامية  مع  وبالموازاة 
برامج  عدة  تنفيذ  تم  ومستدامة،  شاملة  تنمية  تحقيق 
إنجازات  تحقيق  من  مكنت  والتهميش  الفقر  لمحاربة 
الفوارق  أن  إال  الفقر،  مكافحة  مجال  في  مهمة 
تزال  ال  الجنسين  بين  والتفاوتات  والمجالية  االجتماعية 

مستمرة. 

تحسنا  السكان  معيشة  مستوى  سجل  الصدد،  هذا  وفي 
الفردي  الدخل  تطور  خالل  من  يتضح  كما  ملحوظا، 
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املصدر : حساب مديرية الدراسات والتوقعات املالية
الحصة االجهات يف الناتج املحيل اإلج�يل للفرتة 2017-2001

30%
2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

5% 0%10%15%20%25%

%5,6 املعدل الوطني

الفترة 2017-2001  الجهات خالل  مساهمة ودينامية 



62 -  2020 خاصعدد خاص مارس 

الوطني الخام الذي بلغ 31.233 درهم سنة 2018 مقابل 
25.486 درهم سنة 2012 بمتوسط زيادة سنوية ناهزت 
عرفه  الذي  التحسن  انعكس  فقد  العموم،  وعلى   .%3,5
التي  والهشاشة  الفقر  معدالت  على  المعيشة  مستوى 
بين  التوالي  على  انتقلت  إذ  مهما،  انخفاضا  سجلت 
سنتي 2012 و2018 من 7,1% إلى 1,4% ومن %15,7 

إلى %9.  

لالندماج  رئيسيا  مصدرا  يشكل  التشغيل  أن  وبما 
اإلجراءات  من  العديد  اتخاذ  تم  فقد  االجتماعي، 
من  مجموعة  غرار  على  الشغل،  سوق  دينامية  لتعزيز 
تشغيل  تأهيل،  )تحفيز،  للتشغيل  النشيطة  البرامج 
الشغل  دعم  إلى  البرامج  هذه  تهدف  حيث  ذاتي...(، 
التشغيل  قابلية  وتحسين  المهني  واإلدماج  عنه  المؤدى 
الذاتي.  التشغيل  ودعم  شغل  عن  الباحثين  وتدريب 
البطالة  معدل  تراجع  في  البرامج  هذه  ساهمت  فقد 
ورغم   .2018 سنة   %9,5 إلى   2000 سنة   %13,4 من 
ذلك، فإن عدد العاطلين عن العمل في المغرب ال يزال 
 2018 سنة   1.137.000( شخص  المليون  عتبة  يتجاوز 
مقابل 1.368.000 سنة 2000(، ويشكل الشباب حوالي 

منهم.  %79

ولتعزيز وتثمين الرأسمال البشري، يواصل المغرب تنزيل 
)الميثاق  والتكوين  التربية  منظومة  تخص  استراتيجيات 
رؤية  االستعجالي،  المخطط  والتكوين،  للتربية  الوطني 
 ))2030-2015( المغربية  المدرسة  إلصالح  استراتيجية 

والتكوين ذوي جودة.   التعليم  إلى  الولوج  لضمان 

المؤشرات  من  العديد  في  مهم  تحسن  تسجيل  تم  وقد 
خصوصا على مستوى التعليم االبتدائي، حيث انتقل معدل 
 2018-2017 الدراسيين  الموسمين  خالل  التمدرس، 
انتقلت  كما   .%99,8 إلى   %99,5 من  و2019-2018، 
على  والتأهيلي  اإلعدادي  الثانوي  بالتعليم  النسبة  هذه 
التوالي من 89,7% إلى 91,8% ومن 65,8% إلى %66,9 
في  مهم  انخفاض  تسجيل  تم  كما  الفترة.  نفس  خالل 
الدراسي  الموسم  برسم  وصلت  حيث  االكتظاظ،  نسب 
اإلعدادي  والثانوي  االبتدائي  بالتعليم   2019-2018

4,4% و11,5% و%8.  التوالي  التأهيلي على  والثانوي 

التدابير  من  جملة  تنفيذ  العمومية  السلطات  وتواصل 
وتجاوز  للتمدرس  االجتماعي  الدعم  تعزيز  إلى  الرامية 
دون  تحول  التي  واالقتصادية  االجتماعية  المعيقات 
تمدرس أبناء الفئات المعوزة. وتتمثل هذه التدابير في 
الذي  األمر  »تيسير«،  لبرنامج  الجغرافي  المجال  توسيع 
إلى  البرنامج  هذا  من  المستفيدين  عدد  رفع  من  مكن 
 1,65 تبلغ  سنوية  بميزانية  مستفيد  تلميذ  مليون   1,8
»مليون  الملكية  المبادرة  يخص  وفيما  درهم.  مليار 
مليون   4,2 من  منها  المستفيدين  عدد  انتقل  محفظة«، 
سنة  تلميذ  مليون   4,3 إلى   2018-2017 سنة  تلميذ 

.2019-2018

خريطة  تهدف  المهني،  التكوين  لقطاع  وبالنسبة 
المكتسبات  تثمين  إلى  للقطاع  الجديدة  الطريق 
تماشيا  شعبه،  هيكلة  وإعادة  عرضه  وتأهيل  المسجلة 
تأهيل  تروم  كما  الشغل.  سوق  متطلبات  مالءمة  مع 
مراكز  من  جديد  جيل  وإحداث  المهني  التكوين  عرض 
البيداغوجية  الطرق  وتطوير  تحديث  وكذا  التكوين، 
وتعزيز  المهني  التكوين  جاذبية  تحسين  أجل  من 
كل  ستتوفر  اإلطار،  هذا  وفي  الشباب.  لدى  التشغيل 
للمهن والكفاءات« متعددة  المملكة على »مدن  جهات 
لخريطة  األساس  الحجر  باعتبارها  والتخصصات  األقطاب 
تستجيب  لتكوينات  األولوية  تعطي  التي  هاته  الطريق 

وإمكانات كل جهة على حدة. لخصوصيات 

الجهود  مكنت  الصحية،  للخدمات  الولوج  يخص  وفيما 
تحقيق  من  الماضية،  سنة  العشرين  خالل  المبذولة، 
انخفاض مهم في وفيات األمهات واألطفال، حيث سجل 
خالل   %68 من  بأكثر  انخفاضا  األمهات  وفيات  معدل 
الفترة 1997-2018 ليصل إلى 72,6 حالة وفاة األم لكل 
الوطني. وفيما يخص  الصعيد  100.000 والدة حية على 
انخفاضا  كذلك  سجلت  فقد  األطفال،  وفيات  مؤشرات 
 1.000 لكل  وفاة  حالة   18 إلى   2018 سنة  لتصل  مهما 
والدة حية بالنسبة لألطفال أقل من سنة واحدة و22,16 
سن  دون  لألطفال  بالنسبة  حية  والدة   1.000 لكل 
 1.000 لكل  و45,8   36,6 مقابل   2018 خالل  الخامسة 

والدة حية على التوالي سنة 1997.

أن  يجب  ال  الصحية  المؤشرات  بعض  تحسن  أن  إال 
يحجب استمرار اإلشكاليات المتمثلة في صعوبة الولوج 
النائية  للمناطق  بالنسبة  الصحية، ال سيما  الخدمات  إلى 
الطبيين  بالموظفين  يتعلق  فيما  العجز  وكذا  والمعزولة، 
لألسر.  بالنسبة  تكلفته  وارتفاع  الصحي  العرض  وبجودة 
بلورة  تمت  اإلشكاليات،  لهذه  المناسبة  الحلول  وإليجاد 
»مخطط الصحة 2025« الذي يولي أهمية خاصة لتنمية 
الصحية  الخدمات  وتقريب  للقطاع  البشرية  الموارد 
في  الشاملة،  الصحية  التغطية  وتحقيق  المواطنين  من 
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المالية  والحماية  اإلنصاف والجودة  الظروف من  أحسن 
إجمالية  صحية  لتغطية  الوصول  بهدف  للمواطنين، 

تقدر ب %90. 

لتطوير  المبذولة  الجهود  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
المبادرة  من  كبير  بدعم  حظيت  قد  البشري  الرأسمال 
المرحلة  إطالق  خالل  من  البشرية  للتنمية  الوطنية 
بميزانية   ،2018 شتنبر   19 يوم   ،2023-2019 الثالثة 
من  المرحلة  هذه  وتروم  درهم.  مليار  ب18  قدرت 
ودعم  الصاعدة  األجيال  بظروف  العناية  المبادرة، 
جيل  انطالق  عبر  وذلك  هشة،  وضعية  في  الفئات 
والتشغيل. ويتعلق  للدخل  المدرة  المبادرات  جديد من 
الذي  االجتماعي،  التماسك  دعم  بصندوق  كذلك  األمر 
المساعدة  نظام  تمويل  لضمان   2012 سنة  إحداثه  تم 
»تيسير«،  وبرنامج  والمعوزة،  الفقيرة  للفئات  الطبية 
»مليون  وبرنامج  لألرامل،  المباشرة  المساعدة  وبرنامج 
وقد  إعاقة.  وضعية  في  األشخاص  دعم  وكذا  محفظة« 
درهم  مليار   16,14 الصندوق  هذا  نفقات  إجمالي  بلغ 

منذ إحداثه سنة 2012 إلى غاية نهاية شتنبر 2019.  

باحترام  المتعلقة  للمتطلبات  المغرب  مراعاة  أن  كما 
ومستدامة  شاملة  لتنمية  ضمان  هو  وحمايتها  البيئة 
في  المغرب  شرع  ذلك،  وألجل  بلدنا.  إليها  يتطلع 
الصعوبات  تحويل  إلى  ترمي  اإلصالحات  من  سلسلة 
التي تواجهه بهذا الخصوص إلى رافعة للنمو االقتصادي. 
استراتيجية  رؤية  على  المغرب  يتوفر  الصدد،  هذا  وفي 
البيئية  القضايا  االعتبار  بعين  تأخذ  المستدامة  للتنمية 
العمومية  السياسات  مستوى  على  والمستقبلية  اآلنية 
المجهودات  مع  وموازاة  القطاعية.  واالستراتيجيات 
دعًما  المغرب  أظهر  الداخلي،  المستوى  على  المتخذة 
حيث  المناخ،  تغير  لمكافحة  العالمية  للمجهودات  قويًا 
اإلفريقية  البلدان  قدرات  تعزيز  على  بنشاط  يعمل 

العالمية.  الظاهرة  هذه  لمعالجة 

التنمية  أسس  لبناء  المنشودة  األهداف  تحقيق  أن  كما 
الشاملة والمستدامة يعتمد على تطبيق سياسة عمومية 
زخم  بضخ  المغرب  قام  ذلك،  وألجل  وناجعة.  فعالة 
الحكامة  ممارسات  تدعيم  بغية  اإلصالحات  من  جديد 
الجيدة والشفافية وإعادة تعزيز قيم األخالق والشفافية 
اإلدارة  وإصالح  العدالة  )إصالح  العامة  الحياة  وتخليق 
المغرب  يتوجه  كما  الرشوة...(.  ومكافحة  العمومية 
جل  مستوى  على  العمومية  سياساته  تفعيل  نحو 
مندمجة  جهوية  تنمية  تحقيق  بهدف  الوطني  التراب 
الجهوية  ورش  تفعيل  خالل  من  وذلك،  ومستدامة، 
رؤية  عبر  إلرسائها  مناسبة  اآلليات  ووضع  المتقدمة 

اإلداري.  لالتمركز  جديدة 

االقتصادية  األولويات  خدمة  في  ميزاناتية  اختيارات 
للبالد واالجتماعية 

على  المغرب  باشرها  التي  اإلصالحات  مختلف  مكنت 
الهوامش  تشكيل  إعادة  من  األخيرين  العقدين  مدار 
العمومية  المالية  استدامة  وتوطيد  للدولة  الميزاناتية 
الالزمة  األولية  الشروط  من  باعتبارهما  تدريجي  بشكل 
العمومية.  والسياسات  االستراتيجيات  تمويل  لضمان 
وكذا  النفقات،  في  التحكم  على  التوجه  هذا  ويرتكز 
االنخفاض  من خالل  ذلك  ويتضح  الموارد.  تحسين  على 
 %3,7 نسبة  إلى  انتقل  الذي  الميزانية  عجز  في  المهم 
مقابل   2018 سنة  خالل  الخام  الداخلي  الناتج  من 

مستوى ناهز 6,8% خالل سنة 2012.

تحصيل  تحسين  على  التركيز  تم  بالموارد،  يتعلق  وفيما 
والمنشآت  المقاوالت  وعائدات  الضريبية  اإليرادات 
في  تندرج  التي  الهبات  تعبئة  على  وكذلك  العمومية، 
ارتفعت  حيث  األطراف.  ومتعدد  الثنائي  التعاون  إطار 
إلى  لتصل   %6 بلغ  سنوي  بمعدل  الجبائية  الموارد 
درهم  مليار   77,2 مقابل   2018 سنة  درهم  مليار   209
 2013 بين  معتدلة  تطورات  تسجيل  فبعد   .2001 سنة 
منذ  ملحوظ  بشكل  الضريبية  الموارد  تحسنت  و2014، 
سنتي  بين   %4,5 بنسبة  سنوية  زيادة  لتسجل   ،2015

2015 و2018.

موارد  أن  الضرائب،  لمختلف  المفصل  التحليل  ويظهر 
في   %6,5 بنسبة  ارتفعت  الشركات  على  الضريبة 
حين  في   .2018-2015 الفترة  خالل  سنويًا  المتوسط 
سجلت موارد الضريبة على الدخل، زيادة سنوية بنسبة 
هذا  ويعكس  الفترة.  نفس  خالل  المتوسط  في   %4,3
على  المطبقة  الضريبة  لموارد  الجيد  األداء  االنتعاش 
األرباح العقارية وعلى األجور، والتي عرفت نموا بنسب 

3,1% و2,3% على التوالي.

المضافة  القيمة  على  الضريبة  تطورت  جانبها،  ومن 
معدل  تحسن  وقد   .2018 سنة   %5,5 بنسبة  الداخلية 
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 ،)+%9,3(  2015 وسنة   )+%8,3(  2017 سنة  نموها 
 %4,3 بنسبة  تراجعا  سجلت  التي   2016 سنة  باستثناء 

االستردادت. وتيرة  المهم في  باالرتفاع  ارتباطا 

على  المضافة  القيمة  على  الضريبة  موارد  وسجلت 
سنوياً  المتوسط  في   %6,1( نسبيا  مهما  نمواً  الواردات 
بالمنحى  ارتباطا  وذلك  و2018(،   2015 سنتي  بين 
 %5,3 بنسبة  تحسنت  والتي  الواردات،  لنمو  التصاعدي 

الفترة. نفس  خالل 

على  الداخلية  الضريبة  موارد  هذه  إجمالي  وبلغ 
االستهالك 28,3 مليار درهم، بزيادة قدرها 3,4% خالل 
سنة 2018، مقارنة مع سنة 2017، مستفيدة من الزيادة 

بها.  المصرح  والسجائر  الطاقة  منتجات  استهالك  في 

تراجعت  فقد  التسجيل،  رسوم  موارد  يخص  وفيما 
تسجيل  بعد  وذلك  و2017،   2016 سنتي  خالل  بحدة 
بموارد  ارتباطا   ،)%14,9(  2014 سنة  قوي خالل  ارتفاع 
استثنائية متعلقة ببيع جزء من رأس مال شركة اتصاالت 
الوطني  المكتب  واندماج  درهم(،  مليار   1,4( المغرب 
 1( للشرب  الصالح  للماء  الوطني  المكتب  مع  للكهرباء 
سنة   %4,6 بنسبة  تحسنا  تعرف  أن  قبل  درهم(،  مليار 
2018. وتجدر اإلشارة إلى أنه خالل الفترة 2018-2015، 

.%2,1 بنسبة  تراجعا  التسجيل  عرفت موارد رسوم 

وبالنسبة لموارد الرسوم الجمركية، فقد سجلت تطورات 
و2018،   2015 بين  ما  الممتدة  الفترة  خالل  متباينة، 
للضريبة.  الخاضعة  الواردات  تطور  مع  تماشيا  وذلك 
الموارد  هذه  ارتفعت  فقد   ،2018 لسنة  بالنسبة  أما 
بشكل ملحوظ لتبلغ 9,7 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 

12,6% مقارنة مع سنة 2017.

مستوى  في  انخفاض  إلى  التطورات  هذه  أدت  وقد 
 2009 سنة   %22,4 من  انتقل  الذي  الضريبي  الضغط 

إلى 21,2% سنة 52018.

السلطات  جهود  تمثلت  فقد  النفقات،  يخص  فيما  أما 
وترشيد  المقاصة  نظام  إصالح  مواصلة  في  العمومية 
لفائدة  الموجهة  والتحويالت  التسيير  نفقات  من  كل 
بنية  تحليل  ويوضح  العمومية.  والمؤسسات  المقاوالت 
في   %79,5( العادية  النفقات  أهمية  الميزانية،  نفقات 
المتوسط بين 2012 و2018( مقارنة بنفقات االستثمار. 
ارتفاع  الحتواء  الدولة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  فبفضل 
سنتي  بين  إيجابية  أرصدة  تسجيل  تم  العادية،  النفقات 
نفقات  من  جزء  تغطية  من  مكن  مما  و2017،   2014

العادية  النفقات  تغطية  معدل  تحسن  كما  االستثمار. 
إلى  ليصل   2018 سنة  كبير  بشكل  الضريبية  بالمداخيل 
الفترة  خالل   %90,3 بلغ  متوسط  مستوى  مقابل   ،%98

.2018-2009

لنفقات  الكبيرة  الحصة  إلى  الوضعية  هذه  وتعزى 
التسيير، وال سيما كتلة األجور، وارتفاع نفقات المقاصة.

الفترة  خالل  األجور  كتلة  نمو  تباطأ  أخرى،  ناحية  ومن 
 %1,5 بنسبة  سنوي  نمو  معدل  مسجالً   ،2012-2018
نمو  معدل  من  أقل  تطور  بوتيرة  أي  المتوسط،  في 
انتقلت  المقاصة، فقد  الخام. أما نفقات  الداخلي  الناتج 
إلى   2012 سنة  الخام  الداخلي  الناتج  من   %6,5 من 
ارتباطا  وذلك   ،2018 سنة  الخام  الداخلي  الناتج   %1,6

المقاصة. نظام  إصالح  بمسلسل 

المتخذة  التدابير  وبفضل  الخزينة،  دين  يخص  فيما  أما 
من طرف السلطات العمومية منذ سنة 2013، من حيث 
التحكم في اإلنفاق وتعزيز الموارد، انخفض مؤشر حدة 
خالل  نقطة   1,8 من  المتوسط  في  الخزينة  دين  تزايد 
الناتج  من  نقطة   0,7 في  ليستقر   ،2015-2013 الفترة 

.2018-2016 الفترة  الخام خالل  الداخلي 

بالموازاة، انتقلت نفقات االستثمار على مستوى ميزانية 
الدولة من 4,1% من الناتج الداخلي الخام، خالل الفترة 
في  الخام  الداخلي  الناتج  من   %6 إلى   ،2007-2001
يترجم  ما  وهو   ،2018-2008 الفترة  خالل  المتوسط 
النشاط  دعم  أجل  من  العمومية  السلطات  مجهودات 

األخيرين.  العقدين  خالل  االقتصادي 

هوامش  تشكيل  إعادة  على  المرتكز  السياق  هذا  وفي 
للدولة  الميزاناتية  االختيارات  تستند  العمومية،  المالية 
رقم  التنظيمي  القانون  مقتضيات  تنزيل  مواصلة  على 
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اإلسمي. الخام  الداخلي  الناتج  المضافة( على  القيمة  الضريبة على  المحلية من  الجماعات  )بما في ذلك حصة  الجبائية  الموارد  05 حاصل 
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توصيات  تفعيل  على  وكذا  المالية،  لقانون   130.13
 ،2019 لسنة  الجبايات  حول  الثالثة  الوطنية  المناظرة 
والتي ستشكل العمود الفقري للقانون اإلطار للجبايات.

الحكومي،  والبرنامج  السامية  الملكية  للتوجيهات  ووفقا 
البعد  تعزيز   2020 لسنة  المالية  قانون  مشروع  يروم 
أكثر  عمومية  سياسات  اعتماد  خالل  من  االجتماعي 
والمجالية  االجتماعية  الفوارق  تقليص  حيث  من  نجاعة 
تعزيز  وكذا  االجتماعية،  للحماية  فعالة  آليات  ووضع 

المقاولة.  ودعم  االستثمار  دينامية 

ينمو  أن  المتوقع  من  المعتمدة،  الفرضيات  وحسب 
بعد   2020 سنة  خالل   %3,7 بنسبة  الوطني  االقتصاد 

االقتصادي  النشاط  تحسن  ويعزى   .2019 سنة   %2,9
المضافة  القيمة  تزايد  إلى  كبير،  بشكل   ،2020 سنة 
التوقعات  هذه  إعداد  وتم   .%3,6 بنسبة  فالحية  الغير 
مليون   70 ب  يقدر  حبوب  محصول  فرضية  على  بناء 
يساوي  الخام  للنفط  متوسط  سعر  فرضية  وعلى  قنطار، 
مقابل  األورو  صرف  سعر  وعلى  للبرميل،  دوالرا   67
االقتصادي،  النشاط  ولدعم   .1,13 حدود  في  الدوالر 
تعادل  استثمار  ميزانية  للدولة  العامة  الميزانية  سترصد 
ومن   .2020 سنة  الخام  الداخلي  الناتج  من   %5,8
 ،2020 المالية  للسنة  والنفقات  الموارد  تطورات  خالل 
الناتج  3,5% من  الميزانية معدل  يتوقع أن يسجل عجز 

الخام. الداخلي 

المالية والتوقعات  الدراسات  مديرية  المصدر: 

MEFRA NEWS  التطبيق الهاتفي

/financesmaroc @financesmaroc
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سنة   %60 مقابل   2018 سنة   %68 بلغ  الذي  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات  إنجاز  نسبة  تحسن   •
2017

 2020 المتوقعة خالل سنة  العمومية  المؤسسات والمقاوالت  استثمارات  111.215 مليون درهم هو حجم   •
بالمغرب العمومي  االستثمار  العام والخاص من أجل دعم  القطاعين  بين  الشراكة  إلى  اللجوء  استمرار   •

تزامن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 مع مرور 
العرش.  الله  حفظه  الملك  جاللة  اعتالء  من  سنة   20
وتميزت هذه الفترة بالطفرات النوعية التي عرفها قطاع 
المؤسسات والمقاوالت العمومية ما بين 1999 و2019، 
جذرية  )تطورات  التحتية  بالبنيات  يتعلق  فيما  خصوصا 
والتطهير  للشرب  الصالح  بالماء  التزود  مجاالت  في 
الواسعة  السيارة  الطرق  وشبكة  والكهربة  السائل 
والخط فائق السرعة وأكبر مركب متعدد التكنولوجيات 
لطنجة  المينائي  والمركب  بالعالم  الشمسية  للطاقة 
المتوسط...( والبرامج المخصصة للعالم القروي )برنامج 
الجماعي  التزويد  وبرنامج  الشاملة،  القروية  الكهربة 
القروي،  العالم  ساكنة  لفائدة  للشرب  الصالح  بالماء 
والتماسك  القروية(  للطرق  الثاني  الوطني  والبرنامج 
واألكاديميات  الطبية،  المساعدة  )نظام  االجتماعي 
لتنفيذ  الجهوية  والوكاالت  والتكوين،  للتربية  الجهوية 
تم  كما  الجامعية...(.  االستشفائية  والمراكز  المشاريع، 
والشفافية  الحكامة  مجال  في  مهمة  تطورات  تسجيل 

العمومية.  والمقاوالت  المؤسسات  ومراقبة  تدبير  في 

العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  قطاع  شهد  هكذا، 
1999-2019، خصوصا من  الفترة  إصالحات هامة خالل 
للدولة  المالية  بالمراقبة  المتعلقة  اإلصالحات  خالل 
وإعادة  تحرير  وعمليات  وحكامتها،  الهيئات  هذه  على 
وإبرام  الخوصصة  وعمليات  القطاعات،  بعض  هيكلة 
وتطوير  العمومية  للخدمات  المفوض  التدبير  عقود 
والخاص.  العام  القطاعين  بين  الشراكة  أشكال  مختلف 
الكبرى  األوراش  لسياسة  قوية  دفعة  إعطاء  تم  كما 
على  مبنية  رؤية  إطار  في  وذلك  المهيكلة  والمشاريع 

القطاعية. االستراتيجيات 

مكونات وأداء المحفظة العمومية

العمومية المحفظة  وتطور  مكونات 
مرتبطة  متواصلة  دينامية  العمومية  المحفظة  تعرف 
أو  والحل  والتفويت  والتحويل  اإلحداث  بعمليات 

تكيفا مستمرا  تلعبه  الذي  الدور  يتطلب  التصفية، حيث 
إلى  العمومية،  المحفظة  وتضم  لها.  المكونة  للهيئات 
عمومية1   مؤسسة   225 مجموعه  ما   ،2019 دجنبر  متم 
للخزينة2،  مباشرة  مساهمة  ذات  عمومية  مقاولة  و42 
)16+ وحدة(  العمومية  المؤسسات  عدد  في  زيادة  مع 
واحدة  مساهمة  شركة  وخوصصة   ،2018 بسنة  مقارنة 

الرياض(. تهيئة  )شركة 

العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  بأن  التذكير  ويجدر 
غير  أو  مباشرة  مساهمات  أو  تابعة  شركة   480 تمتلك 

باألغلبية. مملوكة   %54 منها  مباشرة، 

على  التنموية  البرامج  من  مجموعة  إطالق  تم  وقد 
الهيئات  من  مجموعة  إشراك  بفضل  الوطني  المستوى 
دينامية  في  تساهم  التي  العمومية  للمحفظة  المكونة 
الترابي،  الصعيد  على  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
المتقدمة. وتشكل هذه  الجهوية  مع اإلسهام في ترسيخ 

العمومية. المحفظة  من   %64 الهيئات 

 3 االستثمارات  تطور 
المؤسسات  طرف  من  المنجزة  االستثمارات  بلغت 
مجموعه  ما   2018 سنة  خالل  العمومية  والمقاوالت 
بلغت  إنجاز  نسبة  بذلك  مليون درهم، مسجلة   66.063

المؤسسات والمقاوالت العمومية: من أجل دعم التنمية 
المتقدمة الجهوية  وترسيخ  واالجتماعية  االقتصادية 

24%

17%

15%

12%

6%
6%

4%16%

البنيات التحتية والنقل

الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

قطاعات أخرى

السياحة والصناعة التقليدية
القطاع املايل

  الفالحة والصيد البحري

  السكن والتعم� والتنمية املجالية

التوزيع القطاعي
للمحفظة العمومية(%)  

القطاعات االجت�عية
والصحة والرتبية والتكوين

2019-

أحدثه. الذي  القانون  بموجب  المالي ومسمى مؤسسة عمومية  واالستقالل  القانونية  بالشخصية  يتمتع  العام  للقانون  معنوي خاضع  األمر بشخص  01   يتعلق 

أو جزئيا. الدولة رأسمالها مباشرة كليا  التي تملك  الخاص  القانون  األمر بشركات  02   يتعلق 

.23 المقال ص  أنظر  العمومية،  المؤسسات والمقاوالت  استثمارات  التفاصيل حول  03   لمزيد من 
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المؤسسات  لقطاع  المضافة  القيمة  سجلت  والتدبير، 
بسنة  مقارنة   %5 بنسبة  ارتفاعا  العمومية  والمقاوالت 

.2017

والمقاوالت  والمؤسسات  الدولة  بين  المالية  العالقات 
لعمومية ا

المؤسسات  لفائدة  الدولة  من  المالية  التحويالت  تشكل 
إلنجاز  أساسية  دعم  وسيلة  العمومية  والمقاوالت 
الهيئات.  لتلك  والمهيكلة  االستراتيجية  المشاريع 
للمؤسسات  الموجهة  المالية  اإلمدادات  بلغت  وقد 
مجموعه  ما   2018 متم  مع  العمومية  والمقاوالت 
إنجاز قدره  بذلك معدل  مليون درهم، مسجلة   30.792
مليون   33.152(  2018 سنة  بتوقعات  مقارنة   %93
اإلمدادات  مجموع  من   %56 تخصيص  تم  وقد  درهم(. 
المال. للزيادة في رأس  للتجهيز، و%4  للتسيير، و%40 

الدولة  من  المالية  لإلمدادات  القطاعي  التوزيع  ويبين 
هذه  أن  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  لفائدة 
التحويالت تهم أساسا القطاعات ذات األولوية، خصوصا 
منها القطاع االجتماعي )20.325 مليون درهم( والفالحة 
التحتية )2.365 مليون  )4.297 مليون درهم(، والبنيات 
والمعادن  والطاقة  درهم(  مليون   996( والنقل  درهم( 

)977 مليون درهم(.

بلغت  فقد   ،2019 لسنة  المالية  قانون  برسم  أما 
اإلنجازات ما قدره 28.453 مليون درهم في نهاية شهر 
 ،)2018 نونبر  متم  حتى   27.134 )مقابل   2019 نونبر 
 2019 سنة  توقعات  من   %78 بلغت  إنجاز  بنسبة  أي 
نونبر  نهاية  مع   %81 مقابل  درهم(  مليون   36.425(

.2018

من  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  وتستفيد 
ضريبية  شبه  رسوم  شكل  على  أخرى  مالية  إمدادات 
مليون   2.923,7 من  انتقلت  والتي  لفائدتها،  مخصصة 
سنة  متم  درهم  مليون   4.519,8 إلى   2010 سنة  درهم 

2018، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره %6.

المتأتية من المؤسسات  الموارد  التوقعات برسم  وتناهز 
قدره  ما   ،2019 لسنة  بالنسبة  العمومية  والمقاوالت 
11.450 مليون درهم، دون احتساب عائدات الخوصصة. 
 ،2019 دجنبر  متم  حتى  المتراكمة  اإلنجازات  وبلغت 
تبلغ  إنجاز  بنسبة  أي  درهم،  مليون   13.790 قدره  ما 
الموارد  باألساس،  اإلنجازات  هذه  شملت  وقد   .%120
المتأتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح 
والمجمع  درهم(،  مليون   3.000( والخرائطية  العقاري 
وشركة  درهم(،  مليون   2.700( للفوسفاط  الشريف 
المغرب  مليون درهم(، وبنك   1.531( المغرب  اتصاالت 
برسم حصة  مليون درهم   412 منها  مليون درهم   852(

68% وارتفاعا نسبته 8% مقارنة بسنة 2017. وتجاوزت 
مليون   73.323 قيمته  ما   2019 سنة  اختتام  توقعات 
 ،%74 حوالي  بلغت  إنجاز  نسبة  بذلك  مسجلة  درهم 
المؤسسات  استثمارات  إنجاز  نسبة  تحسن  يؤكد  مما 
مقابل   %68(  2018 سنة  منذ  العمومية  والمقاوالت 

60% سنة 2017(.

والمقاوالت  المؤسسات  استثمارات  حجم  ويقدر 
 111.215 بمبلغ   2020 سنة  خالل  المتوقعة  العمومية 
مليون درهم، كما أن استثمارات المؤسسات والمقاوالت 
 100.446 2021 و2022 تقدر بحوالي  العمومية لسنتي 

التوالي. مليون درهم و91.527 مليون درهم على 

والمالية  االقتصادية  المؤشرات 
المؤشرات  أبرز  شهدت   ،2018-2017 الفترة  خالل 
العمومية  والمقاوالت  للمؤسسات  والمالية  االقتصادية 

عموما. إيجابية  تطورات 

والمقاوالت  المؤسسات  قطاع  معامالت  رقم  عرف   •
من  لينتقل   ،%5 بلغت  زيادة   2018 لسنة  العمومية 
 238.327 إلى   2017 سنة  درهم  مليون   226.523
لسنة  االختتام  توقعات  تبلغ  أن  وينتظر  مليون درهم. 
بارتفاع  أي  درهم،  مليون   244.695 قيمته  ما   2019
بين  ما  الفترة  تسجل  أن  يرتقب  كما   .%2,7 قدره 

القطاع؛ ارتفاعا لرقم معامالت  2020 و2022 

81.268 مليون درهم  المضافة ما قدره  القيمة  بلغت   •
مقارنة   %1,6 نسبته  طفيف  بارتفاع  أي   ،2018 سنة 
حين  في  درهم(،  مليون   80.006(  2017 سنة  مع 
للقيمة  بالنسبة   2019 لسنة  االختتام  توقعات  ستعرف 
لتبلغ   2018 بسنة  مقارنة  تصاعديا  منحى  المضافة 
92.648 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته 13,8%. كما 
لمؤشر  إيجابيا  تطورا   2022-2020 الفترة  ستشهد 

للقطاع. المضافة  القيمة 

العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  أصول  مجموع  بلغ   •
سنة  نهاية  مع  درهم  مليون   1.501.229 قيمته  ما 
مقارنة   5% قدرها  زيادة  بذلك  مسجال   ،2018
 2019 سنة  برسم  االختتام  توقعات  أما   .2017 بسنة 
طفيفا  ارتفاعا  فستسجل  درهم(  مليون   1.511.978(
)%0,7+( مقارنة بسنة 2018. كما يتوقع أن يستأنف 
العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  أصول  مجموع 

ارتفاعه خالل الفترة ما بين 2020 و2022.

كما تأثرت بعض مؤشرات القطاع سنة 2018 باالنخفاض 
والتدبير  اإليداع  صندوق  مجموعة  لنتائج  الملحوظ 
عرفتها  التي  الهيكلة  إعادة  ببرنامج  عالقة  وذلك 
اإليداع  صندوق  مجموعة  احتساب  ودون  المجموعة. 
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مليون   660( للمطارات  الوطني  والمكتب  األرباح(، 
األرباح(،  حصة  برسم  درهم  مليون   550 منها  درهم 
للموانئ )348 مليون درهم(، والوكالة  الوطنية  والوكالة 

درهم(. مليون   300( المواصالت  لتقنين  الوطنية 

المؤسسات  من  المتأتية  الموارد  توقعات  وتناهز 
 12.209 قيمته  ما   2020 برسم  العمومية  والمقاوالت 
مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بقيمة 6,6% مقارنة 

.2019 بسنة 

الدينامية  صلب  في  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات 
واالجتماعية االقتصادية 

بصفتها  العمومية،  والمقاوالت  المؤسسات  تساهم 
المستثمر العمومي الرئيسي، في تنمية االقتصاد الوطني 
بإنجاز  العمومية  السياسات  تنفيذ  خالل  من  وذلك 
الخدمات  عرض  تطوير  إلى  الهادفة  المهيكلة  المشاريع 
عبر  والمقاوالت  المواطنين  إلى  الموجهة  العمومية 
في  تساهم  أن  شأنها  من  التي  التحتية  البنيات  إنجاز 

للبالد. والمجالية  االقتصادية  التنافسية  تحسين 

والمقاوالت  المؤسسات  أنجزت  الصدد،  هذا  وفي 
)الموانئ  عالية  جودة  ذات  تحتية  بنيات  العمومية 
الحديدية  والسكك  السيارة  والطرق  والطرق  والمطارات 
إلى  باإلضافة  الحضرية...(  والتهيئة  والري  والطاقة 
إلى  الهادفة  االجتماعية  التنمية  برامج  في  انخراطها 
إطار  في  خاصة  والمجالية،  االجتماعية  الفوارق  تقليص 
طور  في  توجد  التي  االجتماعية  والحماية  الدعم  برامج 
بين  بالمالءمة  يتعلق  فيما  وكذا  الشاملة،  الهيكلة  إعادة 
اإلجراءات  نجاعة  تحسين  بغية  والتشغيل،  التكوين 
االجتماعية  للفئات  الموجهة  العمومية  والسياسات 

البطالة. وتقليص  الهشة 

للتنمية  الثاني  الحسن  صندوق  يواصل  اإلطار،  هذا  في 
العمومية  المالية  والهيئات  واالجتماعية  االقتصادية 
االقتصادية  الدينامية  من  الرفع  أجل  من  العمل 
التمويالت  عرض  تطوير  عبر  وذلك  واالجتماعية، 
والمواكبة  الدعم  وتقديم  ولزبنائهم،  لشركائهم  المالئمة 

لهم. الضروريين 

منهج  ضمن  التنموية  االستراتيجية  المخططات  وتندرج 
وتهيئة  األفراد  حاجيات  تلبية  يشمل  األبعاد،  ثالثي 
بهدف  للمجاالت،  التنافسية  والقدرة  الربط  وتحسين 
للعب  االقتصاديين  للفاعلين  المناسبة  الظروف  توفير 
وبالتالي  لالقتصاد،  كمحرك  وجه  أكمل  على  دورهم 
صالحياتها  على  التركيز  إعادة  من  الدولة  تمكين 

والتقنينية. السيادية 

الطرق  قطاع  في  االستثمار  وتيرة  تسريع  مكن  وقد 
الثانية  المرتبة  إلى  المغرب  تصنيف  رفع  من  السيارة 
طرق  شبكة  تطوير  خالل  من  اإلفريقي  المستوى  على 
سيارة مهمة يبلغ طولها 1.800 كيلومتر مع الحرص على 

استغاللها.  عصرنة 

السكك  قطاع  مستوى  وعلى  السياق،  نفس  وفي 
في   2018 سنة  خالل  األبرز  الحدث  يتجلى  الحديدية، 
بين  الرابط  السرعة  فائق  للخط  الملك  جاللة  تدشين 
جديد  جيل  إطالق  إلى  باإلضافة  البيضاء،  والدار  طنجة 

والخدمات. المحطات  من 

 2018 المطارات، فقد عرفت سنة  قطاع  فيما يخص  أما 
وضع جاللة الملك للحجر األساس لمشروع بناء المحطة 
الجديدة لمطار الرباط-سال على مساحة تناهز 69.000 
4 ماليين  إلى  استيعابية إضافية تصل  متر مربع وبطاقة 
 2019 يناير  في  الملك  جاللة  دشن  كما  سنويا.  مسافر 
محمد  لمطار   1 رقم  المحطة  وتهيئة  توسيع  مشروع 
إلى  للمطار  االستيعابية  الطاقة  رفع  تم  حيث  الخامس، 

14 مليون مسافر سنويا.  يقارب  ما 

ومن جهتها، تواصل الشركة الوطنية للنقل الجوي تنزيل 
انطالقته  إعطاء  تم  الذي  الجديد  التنموي  مخططها 
أكبر  دينامية  إضفاء  إلى  يهدف  والذي   ،2017 سنة 
وعصرنة  الشبكة  وترشيد  المنتوج  بتحسين  يتعلق  فيما 
إلى  باإلضافة  الرقمي  التحول  تسريع  وكذا  األسطول 

الشراكات. تطوير 

البحري  الربط  عرف  المينائي،  بالقطاع  يتعلق  وفيما 
طنجة  المينائي  المركب  انطالقة  إعطاء  مع  مهما  تحسنا 
ميناء  أول  أصبح  والذي   2007 سنة  خالل  المتوسط 
سنة  خالل  القطاع  تميز  كما   .2017 سنة  منذ  إلفريقيا 
تم  التي  التحتية  للبنيات  الملك  جاللة  بتدشين   2018
المدينة  طنجة  ميناء  تحويل  مشروع  إطار  في  إنجازها 
على  عالوة  للصيد.  جديد  وميناء  مارينا  من  والمتكون 
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بحلول   %52 بنسبة  اإلنتاج  باقة  المتجددة في  الطاقات 
عام 2030. وفي هذا الصدد، عرفت سنة 2018 الشروع 
وهي  الشمسية،  للطاقة  محطات  خمس  استغالل  في 
 150( 3 2 )200 ميغاواط( ونور ورزازات  نور ورزازات 
العيون  4 )72 ميغاواط( ونور  ميغاواط( ونور ورزازات 
 20( بوكراع  ونور  الضوئية(  األلواح  بنظام  ميغاواط   85(
الشروع  الضوئية(. وهكذا، مكن  األلواح  بنظام  ميغاواط 
ورزازات  نور  مركب  مكونات  مجموع  استغالل  في 
كأكبر  المغرب  مكانة  توطيد  من  الشمسية  للطاقة 
وتفتح  العالم.  في  التكنولوجيات  ومتعدد  مفعل  مركب 
األولى  المشاريع  ضمن  تندرج  التي  المحطات،  هذه 
التنموي  النموذج  إطار  في  انطالقتها  إعطاء  تم  التي 
لجاللة  السامية  الرعاية  تحت  الجنوب  لمناطق  الجديد 
الملك، فاتحة المجال للمزيد من التقدم لفائدة الساكنة 

المحليين. االقتصاديين  والفاعلين 

الحكومة  بها  تقوم  التي  بالمجهودات  يتعلق  وفيما 
ضعف  من  تعاني  التي  المناطق  تزويد  تأمين  أجل  من 
للتوجيهات  للشرب وطبقا  الصالح  بالماء  المائية  الموارد 
الملكية السامية، تتواصل المجهودات في إطار البرنامج 
الكفيلة  الحلول  يقدم  أن  شأنه  من  الذي  للماء  الوطني 
لمعالجة إشكاليات تدبير الموارد المائية خالل السنوات 

المقبلة.  الثالثين 

وفيما يخص تنزيل مخطط المغرب األخضر، تعتزم وكالة 
اإلجراءات  إنجاز   ،2020 سنة  خالل  الفالحية،  التنمية 
األولى  للدعامتين  الجديدة  المشاريع  بتحديد  المتعلقة 
والثانية  عالية(  مضافة  قيمة  ذات  فالحة عصرية  )تنمية 
باإلضافة  واعتمادها،  للمخطط   التضامنية(  )الفالحة 
للدولة  الخاصة  )األمالك  الفالحية  األراضي  تعبئة  إلى 
واألراضي الجماعية( من أجل اإلعالن عن طلبات عروض 
مع  الشراكة  إطار  في  مشاريع جديدة  إلى طرح  تهدف 
الجهوية  المكاتب  ستواصل  كما  المستثمرين.  مختلف 
الفالحية  التنمية  مجال  في  إجراءاتها  الفالحي  لالستثمار 
والحوز  والغرب  لدكالة  السقوية  الدوائر  وتجهيز 

الموضعي. السقي  بنظام  وتادلة  واللوكوس 

التي   2 المتوسط  طنجة  الجديدة  المنصة  وبفضل  ذلك، 
محطات  قدرة  رفع  تم   ،2019 يونيو  في  تدشينها  تم 
حاوية،  ماليين   9 إلى  المينائي  للمركب  الحاويات 
الطاقة  حيث  من  إفريقي  ميناء  أول  بذلك  أصبح  حيث 
البحر  في  الرائد  الميناء  وكذا  للحاويات  االستيعابية 
األبيض المتوسط. كما يطمح للدخول في قائمة أول 20 

العالمي. الصعيد  على  مينائية  منصة 

الشريف  المجمع  انخرط  المعادن،  بقطاع  يتعلق  وفيما 
اإلنتاجية  قدراته  تعزيز  تروم  رؤية  في  للفوسفاط 
في  إفريقيا.  وفي  المغرب  في  والكيميائية  المعدنية 
يتعلق  فيما  التنافسي  موقعه  وبفضل  السياق،  هذا 
المعادن وكذا تموقعه  المهمة من  باألسعار، واحتياطاته 
والفوسفاط،  الفوسفوري  الحامض  قطاع  في  الريادي 
أكدت وكالة التصنيف اإلئتماني الدولية »فيتش رايتنغ« 
»Fitch Ratings« تنقيطها لمجموعة المجمع الشريف 
 ،)BBB -للفوسفاط على المدى الطويل )ب ب ب سلبي

مستقرة. مستقبلية  نظرة  مع 

االستثمارات  ترتكز  الطاقة،  بقطاع  يتعلق  وفيما 
والماء  للكهرباء  الوطني  المكتب  طرف  من  المبرمجة 
باألساس،   2023-2019 الفترة  برسم  للشرب  الصالح 
التوازن  ضمان  أجل  من  اإلنتاج  قدرات  من  الرفع  على 
للبالد  الكهربائية  للطاقة  بالنسبة  والطلب  العرض  بين 
)المائية  المتجددة  الطاقات  تطوير  في  والمساهمة 
للماء  الساكنة  ولوج  وتعزيز  والشمسية(،  والريحية 
شبكات  وتوسيع  السائل،  والتطهير  للشرب  الصالح 
للماء  والولوج  الكهربة  تعميم  إلى  باإلضافة  التوزيع 

القروية. المناطق  في  للشرب  الصالح 

الملكية  التوجيهات  تنفيذ  إلى ذلك، وفي إطار  باإلضافة 
والتنظيمية  المؤسساتية  بالمراجعة  يتعلق  فيما  السامية 
تعزيز  إلى  تهدف  والتي  المتجددة،  الطاقات  لقطاع 
الوكالة  تواصل  المجال،  هذا  في  كرائد  المغرب  تموقع 
برنامجها  إنجاز  »مازن«  المستدامة  للطاقة  المغربية 
حصة  من  الرفع  بهدف  وذلك  عالية،  بوتيرة  التنموي 
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في  المتدخلة  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  وتعمل 
اإلصالح  تفعيل  على  جهتها،  من  االجتماعية  القطاعات 
االجتماعية.  والحماية  الدعم  لبرامج  والمعمق  الشامل 
العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  كذلك  تعمل  كما 
تنزيل  على  العالي  والتعليم  التربية  بمجال  المتدخلة 
التربية  بمنظومة  المتعلق  الجديد  اإلطار  القانون 
التربية  نظام  تجديد  إعادة  إلى  يهدف  والذي  والتكوين 
ضمان  أجل  من  العلمي  والبحث  والتكوين  والتعليم 
بالفرد  والنهوض  والجودة  الفرص  وتكافؤ  المساواة 
تعاقدي  إطار  إرساء  المجتمع واستمراريته، وكذا  وتقدم 
في  المتدخلين  والشركاء  والفاعلين  الدولة  مع  وطني 

المجال. هذا 

وإنعاش  المهني  التكوين  مكتب  فإن  أخر،  صعيد  على 
الشغل مدعو إلى إنجاح تنزيل خارطة الطريق الجديدة 
تأهيل  حول  ترتكز  والتي  المهني  بالتكوين  المتعلقة 
هيكلة  وإعادة  الحالي  شكله  في  المهني  التكوين 
وتسريع  الشغل  سوق  في  أهميتها  على  بناء  الشعب 
والكفاءات«  للمهن  »مدن  الطموح  المشروع  إنجاز 
مالءمة  وسيتم   .2021 سنة  من  ابتداء  تفعيله  والمتوقع 
على  جهة  كل  خصوصيات  مع  الجديد  المفهوم  هذا 
بالنظم  الخاصة  حدة مع األخذ بعين االعتبار للحاجيات 
التنمية  تعزيز  بهدف  للمقاوالت  المحلية  االقتصادية 

الجهوية.

االستشفائية  المراكز  فإن  الصحة،  بقطاع  وعالقة 
إلى  مدعوة  بالقطاع،  أساسيا  فاعال  باعتبارها  الجامعية، 
الرعاية  عرض  بتطوير  يتعلق  فيما  مجهوداتها  تعزيز 
الصحية  للخدمات  الولوج  تحسين  بهدف  الصحية 
فيها  تتدخل  التي  للصحة  الوطنية  البرامج  وتنزيل 
وترشيد تخصيص وتوظيف الموارد المرصدة لها وتطوير 

. متها حكا

إحداث  االجتماعي  االحتياط  قطاع  شهد  وبدوره، 
مكان  حل  الذي  الصحي  للتأمين  المغربي  الصندوق 
فيما  االجتماعي  االحتياط  لمنظمات  الوطني  الصندوق 

بالقطاع  المرض  اإلجباري عن  التأمين  نظام  تدبير  يخص 
حكامة  تحسين  إلى  الصندوق  هذا  ويطمح  العام. 

األساسية. الصحية  التغطية  أداء  ومستوى 

الثاني  المالي، فإن صندوق الحسن  بالقطاع  فيما يرتبط 
الموارد«  »إثمار  و  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية 
المالية  المؤسسات  أن  كما  تدخالتهما.  لتكثيف  مدعوان 
العمومية مدعوة كذلك إلى االنخراط في اإلطار الجديد 
المالي.  القطاع  يخص  فيما  الملك  جاللة  رسمه  الذي 
ففي إطار دعوة جاللته، خالل خطاب 11 أكتوبر 2019، 
دور  للعب  الوطني  المالي  للقطاع  القوي  لالنخراط 
الصندوقين  هذين  فإن  التنمية،  مسلسل  في  محوري 
دور  لعب  إلى  مدعوة  العمومية  المالية  والمؤسسات 
مختلف  ومواكبة  االقتصاد  تمويل  مجال  في  فعال 

القطاعية. األنشطة 

المؤسسات  تسيير  نجاعة  وتعزيز  الحكامة  تدعيم 
العمومية  والمقاوالت 

العمومية منذ نهاية  المؤسسات والمقاوالت  عرف قطاع 
كبرى،  هيكلة  إعادة  عمليات  الماضي  القرن  تسعينيات 
من خالل عمليات التحرير التي شملت بعض القطاعات 
من  وكان  القطاعات.  من  عدد  من  الدولة  وانسحاب 
العمومية  لألموال  أمثل  ترشيد  العمليات  هذه  أهداف 

العمومية. والمقاوالت  المؤسسات  حكامة  وتعزيز 

القطاعية  التحرير  بعمليات   2000 سنوات  تميزت  وقد 
على  للدولة  المالية  المراقبة  منظومة  وبإصالح 
العالقات  وبتكريس  العمومية،  والمقاوالت  المؤسسات 
إلى  باإلضافة  الهيئات،  وهذه  الدولة  بين  التعاقدية 
ومواصلة  والخاص  العام  القطاعين  بين  التكامل  تعزيز 
االقتصاد  انفتاح  بذلك  ليتعزز  الخوصصة،  عمليات 

العالمي. االقتصاد  في  البالد  وتموقع  المغربي 

والعشرين  الحادي  القرن  من  األول  العقد  تميز  وهكذا، 
بإصالح منظومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات 
سنة  التنفيذ  حيز  دخل  والذي  العمومية  والمقاوالت 
2004 من خالل نسخ ظهير 1960. وساهم هذا القانون 
المؤسسات  مسيري  مسؤولية  تعزيز  في  كبير  بشكل 
المراقبة  فعالية  تعزيز  في  وكذا  العمومية  والمقاوالت 

المالية.

أجل  من  مهمة  مجهودات  بذل  تم  اإلطار،  هذا  في 
للمؤسسات  المنظم  والقانوني  المؤسساتي  البناء  تعزيز 
بغية  وذلك  حكامتها،  تعزيز  وكذا  العمومية  والمقاوالت 
العمومية  واالستراتيجيات  للسياسات  أمثل  تنزيل  ضمان 
في  وذلك  الدولية،  الممارسات  أفضل  إلى  باالستناد 
الجيدة  الحكامة  مبادئ  كرس  الذي   2011 دستور  إطار 
هذا  في  بالمحاسبة.  المسؤولية  وربط  والشفافية 
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السياق، تم خالل سنة 2012، تعزيز الممارسات الجيدة 
خالل  من  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  لحكامة 
لحكامة  الجيدة  للممارسات  المغربي  الميثاق  نشر 
انتظام  تدعيم  من  تنزيله  مكن  والذي  الهيئات  هذه 
المؤسسات  لهذه  الحكامة  أجهزة  اجتماعات  عقد  وتيرة 
ممارسات  تبني  وكذا  المتخصصة،  لجانها  وتفعيل 
والمعاملة  المخاطر  وتدبير  المعلومات  ونشر  الشفافية 

المعنية.  لألطراف  العادلة 

الدولة  بين  التعاقدية  المنهجية  تعزيز  ويتواصل 
أداة  باعتبارها  العمومية  والمقاوالت  والمؤسسات 
المؤسسات  لهذه  أفضل  استراتيجي  إرساء  من  تمكن 
وكذا  العمومية  السياسات  في  العمومية  والمقاوالت 

والمالي. العملياتي  أدائها  تحسين 

بين  التكامل  بتعزيز  يتعلق  وفيما  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الخاص،  والقطاع  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات 
 1999 سنتي  بين  ما  هامة  خوصصة  عمليات  إنجاز  تم 
اتصاالت  بشركة  المتعلقة  تلك  بالخصوص  منها  و2019، 

ماروك. والتبغ ومرسى  المغرب 

اإلدارة،  وإصالح  والمالية  االقتصاد  وزارة  وتعمل 
للمؤسسات  خارجي  تدقيق  عمليات  إنجاز  على  سنويا 
رئيس  موافقة  بعد  وذلك  العمومية  والمقاوالت 
الحكومة. وتتطرق عمليات التدقيق أساسا إلى الجوانب 
السيناريوهات  وكذا  واالستراتيجية  المؤسساتية 

المؤسسات.  لتلك  المستقبلية 

بهذا  والخوصصة،  العامة  المنشآت  مديرية  أنجزت  وقد 
الصدد، 81 عملية تدقيق خارجي خالل الفترة 2018-2000. 

:2018 برسم سنة  الخارجي  التدقيق  برنامج  ويهم 

البشرية  والموارد  والتنظيمي  االستراتيجي  التدقيق   •
الطاقية؛ للنجاعة  المغربية  للوكالة 

شركة  أداء  ونجاعة  والعملياتي  االستراتيجي  التدقيق   •
ميد(؛ )مرشيكا  مرشيكا  بحيرة  تنمية 

للمكتب  والتسييري  والعملياتي  المؤسساتي  التدقيق   •
والثقافية؛ واالجتماعية  الجامعية  لألعمال  الوطني 

المركز  أداء  ونجاعة  والتسييري  العملياتي  التدقيق   •
المغربي. السينمائي 

بمنظومة  والمتعلق  للوزارة  الهيكلي  المشروع  ويندرج 
العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  لدى  المخاطر  تتبع 
العمومي  القطاع  وقيادة  الحكامة  تحسين  إطار  في 
العمومية بهدف  والمقاوالت  المؤسسات  وإدارة مخاطر 

الهيئات. أداء هذه  تطوير 

تعزيز  إلى  التدبير  آليات  تنزيل  يهدف  أخرى،  من جهة 
العمومية  والمقاوالت  للمؤسسات  العملياتية  الفعالية 

الشفافية  لمبادئ  وفقا  التسيير  جودة  وتحسين  المعنية 
 2012 بين  الممتدة  الفترة  شهدت  وهكذا،  والمنافسة. 
نظام  و28  تنظيمي  هيكل   28 على  الموافقة  و2018، 
خاص  نظام   115 وكذا  بالمستخدمين،  خاص  أساسي 

العمومية. بالصفقات 

وفي إطار االستراتيجية الرامية إلى رقمنة وظائف ومهام 
تنزيل  يجري  اإلدارة،  وإصالح  والمالية  االقتصاد  وزارة 
الصفة  بنزع  المتعلقة  األوراش  من  للعديد  التحضير  أو 
العامة  المنشآت  بمديرية  يتعلق  فيما  والرقمنة  المادية 
المكلفة  الخزائن  برقمنة  األمر  ويتعلق  والخوصصة. 
المادية  الصفة  نزع  وكذا  العمومية،  للمؤسسات  باألداء 

العمومية. والمقاوالت  المؤسسات  مموني  لشكايات 

تقوية التفاعل بين القطاعين العام والخاص والمساهمة 
في تحسين مناخ األعمال

الموارد  بمحدودية  المتسم  الحالي  السياق  يتطلب 
لبعض  األولوية  وبمنح  لالستثمار  المخصصة  العمومية 
القطاعين  بين  التكامل  تطوير  االجتماعية،  القطاعات 
العام والخاص كما دعا إلى ذلك جاللة الملك في خطابه 
أمام البرلمان بتاريخ 11 أكتوبر 2019. وفي هذا اإلطار، 
مسلسل   2020 سنة  برسم  المالية  قانون  مشروع  يكرس 
تم  الذي  الخاص  القطاع  إلى  عمومية  مقاوالت  تفويت 
أخرى،  2019. ومن جهة  إنجازه خالل سنة  في  الشروع 
المؤسسات  على  يجب  الوزارية،  القطاعات  غرار  وعلى 
الشراكة  لعقود  األولوية  إعطاء  العمومية  والمقاوالت 
جديدا  نمطا  باعتبارها  والخاص،  العام  القطاعين  بين 
السياق  في  يشكل  والذي  العمومية  الطلبيات  لتدبير 
بهدف  إليه  اللجوء  من  مناص  ال  بديال  تمويال  الراهن، 

العمومية. االستثمارات  إنجاز  دعم  في  المساهمة 

على   2019 سنة  مالية  قانون  نص  الصدد،  هذا  وفي 
إلى  العمومية  المقاوالت  تحويل  برنامج  إطالق  إعادة 
القطاع الخاص وفق منهج يروم إعادة تركيز المؤسسات 
وكذا  األساسية  مهامهما  على  العمومية  والمقاوالت 
تفويت األصول غير الضرورية لالستغالل. وتندرج إعادة 
إطالق هذا البرنامج في إطار الرؤية االستراتيجية للدولة 
ترشيد  لمتطلبات  استجابة  وكذلك  مساهمة  بصفتها 
من  للدولة  الرأسمالية  والعمليات  العمومية  المحفظة 

العمومية. والمقاوالت  المؤسسات  خالل 

برنامج  إطالق  بإعادة  و2019   2018 سنتا  تميزت  وقد 
الخوصصة، حيث تمت المصادقة من طرف البرلمان على 
 89-39 رقم  للقانون  والمتمم  المغير  رقم 18-91  القانون 
القطاع  إلى  عامة  منشآت  تحويل  بموجبه  المأذون 
جديدتين  منشأتين  إدراج  بموجبه  تم  والذي  الخاص 
تعديل  وكذا  للخوصصة،  القابلة  الشركات  قائمة  ضمن 
إطار  في  التفويت  مداخيل  بتوزيع  المتعلق  المقتضى 
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المقتضى  هذا  وينص   .2019 سنة  برسم  المالية  قانون 
على توزيع مداخيل عمليات الخوصصة في إطار قانون 

المالية رقم 18-80 لسنة 2019.

والذي   ،2019 لسنة  المالية  قانون  تنفيذ  إطار  وفي 
عبر  درهم  مليار   10 قدره  ما  تحصيل  على  ينص 
من   %8 تفويت  عملية  إنجاز  تم  الخوصصة،  مداخيل 
المغرب  اتصاالت  شركة  رأسمال  في  الدولة  مساهمة 
مجموع  بلغ  وقد  بها.  المرتبطة  التصويت  حقوق  وكذا 
مليون   8.888 يناهز  ما  الحصة  هذه  تفويت  عائدات 
في  التفويت  برسم  مليون درهم   6.699 فيها  بما  درهم 
العرض  برسم  درهم  مليون  و2.189   )%6( الكتل  سوق 

.)%2( للبيع  العمومي 

العام  القطاعين  بين  الشراكة  إلى  اللجوء  يشكل  كما 
للسلطات  استراتيجيا  خيارا  الحاضر  الوقت  في  والخاص 
لصاحب  السامية  للتوجيهات  طبقا  وذلك  العمومية، 
إشراك  أهمية  على  خطاباته  في  شدد  الذي  الجاللة 
واالجتماعية  االقتصادية  الدينامية  في  الخاص  القطاع 

للبالد.

مقرونة  العمومية  الموارد  بمحدودية  يتميز  سياق  وفي 
بطلب متزايد على البنيات التحتية والخدمات العمومية، 
المبادرة  لتحفيز  المجهودات   2019 تواصلت خالل سنة 
الخاصة من خالل مجموعة من التحالفات بين القطاعين 
والوسائل،  الموارد  تقاسم  على  مبنية  والخاص  العام 
بين  أكبر  بشكل  والتكامل  التعاون  تحقيق  إلى  وتهدف 
خاص  رأسمال  بروز  دعم  أجل  من  القطاعين  هذين 
النفقات  وترشيد  األجنبية  االستثمارات  وجذب  وطني 

العمومية.

القانون  ويتمم  يغير  الذي   46-18 رقم  القانون  ويروم 
القطاعين  بين  الشراكة  بعقود  المتعلق   86-12 رقم 
وقد  التعديالت.  من  مجموعة  إدخال  والخاص،  العام 
فبراير   04 تاريخ  في  بالبرلمان  عليه  المصادقة  تمت 

.2020

المعمول  اإلجراءات  تبسيط  إلى  التعديل  هذا  ويهدف 
والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  مجال  في  بها 
كل  إشراك  أجل  من  القطاعين  هذين  أداء  وتقوية 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  عملية  في  الفاعلين 

القانون رقم 46.18 التي جاء بها  التعديالت  أهم 

- توضيح مفهوم عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الترابية الجماعات  ليشمل  القانون  تطبيق  مجال  توسيع   -

طابع  ذات  صالحيات  إليها  تعهد  وطنية  لجنة  إحداث   -
استراتيجي

- مراجعة مسلسل الحكامة في شموليته ليدمج البعد الجهوي

للشراكة  المنظم  القانون  مقتضيات  بين  اإلنسجام  تحقيق   -
التي  القطاعية  والقوانين  والخاص  العام  القطاعين  بين 
العام  القطاعين  بين  الشراكة  إلى  اللجوء  على  تنص 

والخاص
اللجوء  شروط  وتوضيح  التلقائي  العرض  مسطرة  تبسيط   -

التفاوضية المسطرة  الى 

والخوصصة العامة  المنشآت  مديرية  المصدر: 

للبالد، خصوصا من خالل مساهمة الرأسمال الخاص في 
النمو  على  القوي  األثر  ذات  الكبرى  المشاريع  تمويل 

الشغل. مناصب  وإحداث 

الواردة  السامية  الملكية  للتوجيهات  وتفعيال  هذا 
اإلدارات  تدعو  والتي   2018 غشت   20 خطاب  في 
بذمتها  ما  بأداء  تقوم  بأن  الترابية  والجماعات  العمومية 
إشكالية  حظيت  المقاوالت،  تجاه  مستحقات  من 
المتعلقة  تلك  خاصة  األداء،  وآجال  الممونين  ديون 
االهتمام  من  بمزيد  العمومية،  والمقاوالت  بالمؤسسات 

من طرف وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة.

يلي: فيما  التدابير  أهم  تتجلى  السياق،  وفي هذا 

أجل  من  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  مواكبة   -
دين  وتصفية  المالية  )التحويالت  أدائها  آجال  تقليص 
المساطر...(؛ ومراجعة  المضافة  القيمة  على  الضريبة 

إطالق المنصة اإللكترونية »آجال« المتعلقة بشكايات   -
يخص  فيما  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  موردي 

آجال األداء وذلك بتاريخ 4 أكتوبر 2018؛

على  المتدخلين  لتحسيس  الوطنية  الجولة  تنظيم   -
تحسين  وضرورة  أهمية  بمدى  الجهوي  المستوى 

األداء؛ آجال  بإشكالية  المتعلقة  المقاوالت  سلوك 

نشر القرار المشترك رقم 19-1990 بين وزارة االقتصاد   -
والتجارة  الصناعة  ووزارة  اإلدارة  وإصالح  والمالية 
فوائد  سعر  يحدد  والذي  والرقمي  األخضر  واالقتصاد 

التأخير؛

اإلدارة  نشر دوريتين لوزير االقتصاد والمالية وإصالح   -
المؤسسات  تدعوان   2019 ويونيو   2018 شتنبر  في 
والمقاوالت إلى احترام آجال األداء وإرساء المزيد من 

المجال؛ هذا  في  والمسؤولية  الشفافية 

انطالقا  المؤسسات  أداء  آجال  حول  المعطيات  نشر   -
من أكتوبر 2019؛

المؤسسات  حكامة  أجهزة  أعضاء  مسؤولية  تعزيز   -
المالية  المراقبة  وأعوان  العمومية  والمقاوالت 
اتخاذ  على  الحرص  أجل  من  الهيئات  هذه  ومسيري 

األداء. آجال  في  بالتحكم  الكفيلة  التدابير 
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القطاعات  تغطي  منها   %74 مرفقا،   204  ،2019 سنة  خالل  مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق  عدد  سجلت 
في  ملياردرهم   8,13 المرافق  هذه  مداخيل  بلغت  وقد  المهني.  والتكوين  والتعليم  الصحة  خصوصا  االجتماعية 

5,29 ملياردرهم. يناهز  فائضا  بذلك  2018 محققة  2,84 ملياردرهم سنة  النفقات  بلغت  حين 

أهم  من  مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق  تعتبر 
تنزيل  في  فعال  بشكل  تسهم  التي  الميزانياتية  اآلليات 
الحكومة،  بها  تلتزم  التي  الهيكلية  اإلصالحات  ومرافقة 
ويركز  االجتماعية.  القطاعات  مستوى  على  خصوصا 
مستقلة،  بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق  حول  التقرير 
على   ،2020 لسنة  المالية  لقانون  مرفقا  يأتي  الذي 
من  العمومية  الخدمات  تقريب  في  المحوري  دورها 
تحظى  الذي  المالي  االستقالل  مراعاة  مع  المرتفقين، 
على  تقدمها  التي  الخدمات  وطبيعة  المرافق،  هذه  به 

الالمركزي. المستوى 

التنظيمي  القانون  مقتضيات  تنزيل  إطار  وفي  هذا 
في  خصوصا  المالية،  بقانون  المتعلق   130.13 رقم 
وإلزامية  العمومي  التدبير  عصرنة  بدينامية  يتعلق  ما 
إلى  اإلشارة  تجدر  النجاعة،  متطلبات  الرقابة مع  مالئمة 
إلى  والرامية   ،2019 سنة  خالل  المبذولة،  المجهودات 
بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق  خلق  عمليات  ترشيد 
التي  المرافق  وحذف  الجهوي،  المستوى  على  مستقلة 
لم تتكمن انطالقا من السنة الثالثة إلنشائها، من تحقيق 

موارد ذاتية ال تقل على 30% من مجموع مواردها.

مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق  عدد  تطور 
تدخلها         ميادين  حسب 

مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق  عدد  استقر  لقد 
 204 التوالي، في  الثانية على  2019، وللسنة  خالل سنة 
مسيرة  للدولة  مرافق  ثالثة  لحذف  نتيجة  وذلك  مرفقا. 
والمرفق  التعاون  بقسم  األمر  ويتعلق  مستقلة،  بصورة 
مسرح  مرفق  إلى  إضافة  والتقييس  باالعتماد  المكلف 
خلق  تم  فقد  ذلك  مع  وموازاة  بوجدة.  السادس  محمد 
الوطنية  بالمدرسة  األمر  ويتعلق  جديدة،  مرافق  ثالثة 
التابعة  ووجدة،  أكادير  من  بكل  المعمارية  للهندسة 
لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
اإلقليمي  االستشفائي  المركز  إلى  إضافة  المدينة، 

توزيع  يخص  ما  وفي  الصحة.  لوزارة  التابع  بمديونة 
مرافق الدولة حسب مجاالت اشتغالها خالل سنة 2019، 
االجتماعي  الطابع  ذات  المرافق  باستحواذ  يتميز  فإنه 
على 74% من عدد هذه المرافق )151 مرفقا من أصل 
والتعليم  مرفقا(   90( الصحة  مجالي  في  204(، خصوصا 

مرفقا(.     61( المهني  والتكوين 

المسيرة  الدولة  لمرافق  المالية  اإلنجازات  حصيلة 
2018 برسم سنة  بصورة مستقلة 

فائضا  مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق  حققت 
السنة  خالل  درهم  مليون   5.284,58 ب  يقدر  ماليا 
على  الفائض  هذا  تحقيق  تم  وقد   .2018 المالية 
الخصوص من طرف المرافق التي تعمل في مجال النقل 
المرافق  تليها   ،%53,62 بنسبة  التحتية األخرى  والبنيات 

.%20,86 بنسبة  الصحة  التي تعمل في مجال 

بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق  بمداخيل  يتعلق  ما  وفي 
مليون   8.134,34 اإلجمالي  مبلغها  ناهز  فقد  مستقلة، 
حدود  في  كانت  التي  التوقعات  بذلك  متجاوزا  درهم، 
7.857,41 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تقدر 
ب 103,52%. كما بلغ مجموع مداخيلها الذاتية حوالي 
تحصيل  نسبة  يمثل  ما  وهو  درهم،  مليون   2.128,81
تحويالت  بلغت  جهتها،  ومن   .%102,52 ب  تقدر 
بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق  لفائدة  العامة  الميزانية 
مليون   1.337,25 حوالي   ،2018 سنة  برسم  مستقلة، 
واالستثمار،  االستغالل  ميزانيات  فائض  بلغ  فيما  درهم، 
 ،2018 سنة  إلى  والمرحل   2017 سنة  نهاية  المسجل 

4.668,27 مليون درهم. حوالي 

بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق  نفقات  بخصوص  أما 
مبلغها  ناهز  فقد   ،2018 سنة  خالل  المنجزة  مستقلة 
اعتمادات  مقابل  درهم،  مليون   2.849,76 اإلجمالي 
يمثل  ما  وهو  درهم،  مليون   7.639,36 ناهزت  أداء 

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة: التطور والحصيلة
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طبيعة  وحسب   .%37,30 حدود  في  عامة  إنجاز  نسبة 
النفقات، فقد بلغت نفقات االستغالل حوالي 2.127,23 
51,82%. في حين  مليون درهم، بنسبة إنجاز تقدر ب 
درهم،  مليون   722,52 حوالي  االستثمار  نفقات  بلغت 
حققت  وقد  هذا   .%20,44 ب  تقدر  إنجاز  نسبة  مع 
تعمل  التي  مستقلة،  بصورة  المسيرة  الدولة  مرافق 
االجتماعية  واألنشطة  الترفيهية  االنشطة  مجاالت  في 
حيث  ارتفاعا  األكثر  اإلنجاز  نسب  والصحة  األخرى 
ناهزت 81,81% و58,9% و56,01% على التوالي. وفي 
فقد  للنفقات  الذاتية  المداخيل  تغطية  بنسبة  يتعلق  ما 
بلغت %74,70  برسم سنة 2018، مقابل 74,91% سنة 

2017 بتراجع طفيف يقدر ب 0,21 نقطة.

بصورة  المسيرة  الدولة  لمرافق  المادية  اإلنجازات  أهم 
مستقلة برسم سنتي 2019-2018 ومخطط عمل 2020

في ما يتعلق باإلنجازات المادية لمرافق الدولة المسيرة 
اإلنتاج  تطور مؤشرات  تنبني على  التي  بصورة مستقلة، 
مرافق  حققت  فقد  التوضيح،  أجل  ومن  األنشطة،  أو 
خالل  هامة  نتائج  الصحي  بالقطاع  تعمل  التي  الدولة 
المتعلقة  اإلنتاج  مؤشرات  تُظِهر  حيث   .2018 سنة 
تحسنا  بالمستشفيات،  المقدمة  العالجية،  باألنشطة 
ملموسا مقارنة بالسنة السابقة، وذلك من خالل الزيادة 
المسجلة في عدد الفحوصات المقدمة من طرف مصالح 
وعمليات  الخاصة  الخارجية  الفحوصات  و  المستعجالت 
1,93% و41% و%23   بلغت  نهارا حيث  المرضى  إيواء 
سنة  خالل  المسجلة  بالمستويات  مقارنة  التوالي  على 
اإلصالح  مواصلة  جانب  وإلى  اإلطار،  نفس  وفي   .2016
خدمة  وتعزيز  للعالجات،  الولوج  وتحسين  االستشفائي، 
في  خصوصا   ،SAMU المستعجلة  الطبية  المساعدة 
بتعاون  الصحة  وزارة  تعتزم  الولوج،  صعبة  المناطق 
للتصديق  برنامج  وضع  للصحة،  العالمية  المنظمة  مع 
يهدف  حيث  االستشفائية،  للمؤسسات  الجودة  على 
تعزيز  عبر  الصحية  الخدمات  تحسين  إلى  البرنامج  هذا 
كما  المؤسسات.  بهذه  والتسيير  والتمويل  الحكامة 
االستشفائية  البنيات  لتحديث  قاعدة  إعداد  من  سيمكن 

الميزانية مديرية  المصدر: 

مجال  في  الجيدة  الممارسات  بروتوكوالت  وتطوير 
اإلسعافات.    

مستقلة  بصورة  المسيرة  الدولة  بمرافق  يتعلق  ما  وفي 
البحري،  والصيد  والغابوي  الفالحي  القطاع  في  النشيطة 
تميزت،  قد   2019-2018 الفترة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
بتأهيل  المتعلقة  العمليات  بمواصلة  الخصوص،  على 
من خالل  ماسة  الوطني سوس  بالمنتزه  البيئية  السياحة 
وتهيئة  البيئي،  التنوع  لتثمين  السياحية  الجوالت  دعم 
باإلضافة  العائالت،  لفائدة  للترفيه  المخصصة  الفضاءات 
المهنيين  مع  بالتشاور  تحسيسية  حمالت  تنظيم  إلى 
الطبيعية  الفضاءات  على  الحفاظ  بهدف  السياحيين 

لمحمية.   ا

جوالت  إطالق  المنتزه  يعتزم   ،2020 لسنة  وبالنسبة 
تجهيز  بمشروع  أساسا  األمر  ويتعلق  جديدة  بيئية 
 20.000 استقبال  أفق  في  البيئي  المتحف  وتسويق 
أداء وجودة  زائر سنويا. وإلى جانب ذلك، فإن تحسين 
برامج  تفعيل  مواكبة  عبر  أيضا  يمر  العمومية  الخدمات 
المنظمات  مع  التعاون  وتعزيز  البيئة،  وحماية  تدبير 
البحرية  الموارد  على  الحفاظ  تعزيز  أجل  من  الدولية، 
مراقبة  برنامج  تفعيل  خالل  من  وكذا  تدبيرها،  وحسن 

البري. التلوث 

والماء  النقل  مجال  يهم  ما  وفي  آخر،  جانب  من 
إدخال  أجل  ومن  األخرى،  االقتصادية  التحتية  والبنيات 
تنمية  في  الدولة  تدخل  على  المرونة  من  المزيد 
»مديرية  تحويل  تم  فقد  وتثمينها،  التحتية  البنيات 
للتجهيزات  الوطنية  »الوكالة  إلى  العمومية«  التجهيزات 
»الوكالة  تأسيس  وإثر  ذلك،  إلى  إضافة  العمومية«. 
قانون  إطار  في  تقرر  فإنه  الطرقية«،  للسالمة  الوطنية 
المسيرين  الدولة  مرفقي  حذف   ،2020 لسنة  المالية 
الطرق  عبر  النقل  »مديرية  المسميين  مستقلة  بصورة 
والسالمة الطرقية« و »المركز الوطني إلجراء االختبارات 
لهذين  الموكولة  المهام  والتصديق«، حيث سيتم تحويل 

الذكر.     سالفة  الوكالة  إلى  المرفقين 
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سنة  حسابا   156 من  تراجع  إذ  مهما،  انخفاضا   2000 سنة  بداية  منذ  للخزينة  الخصوصية  الحسابات  عدد  سجل 
2001 إلى 67 حسابا سنة 2019، ويندرج هذا االنخفاض في إطار التوجه الرامي إلى تفعيل عقلنة ونجاعة تدبير 

الحسابات. هذه 

للخزينة  الخصوصية  الحسابات  حول  التقرير  يتمحور 
المرصدة  الحسابات  دور  حول  باألساس،   ،2020 لسنة 
المهيكلة  الكبرى  المشاريع  انجاز  في  خصوصية  ألمور 
وتعزيز القدرات البشرية ومحاربة التفاوتات االجتماعية 

والمجالية.

ويتناول تحليل بنية موارد ونفقات الحسابات الخصوصية 
للخزينة حسب طبيعتها برسم سنة 2018، بالمقارنة مع 
تهم  محاسباتية  استنتاجات  و2016عدة   2017 سنتي 

أساسية. محاور  خمسة 

خصوصية ألمور  المرصدة  الحسابات 

الحسابات  طرف  من  المنجزة  الموارد  مجموع  بلغ 
المرصدة ألمور خصوصية سنة 2018 ما قدره 204.894 
سنة2017  درهم  مليون   195.345 مقابل  درهم  مليون 
سنوية  بزيادة  أي   ،2016 سنة  درهم  مليون  و177.856 

الفترة 2018-2016. 7,33% برسم  متوسطة تصل إلى 

للنفقات  اإلجمالي  المبلغ  بالموازاة مع ذلك، فقد وصل 
مليون   96.224 إلى  الحسابات  هذه  من طرف  المنجزة 
درهم سنة 2018 مقابل 67.864 مليون درهم و63.751 
و2016،   2017 سنتي  التوالي،  على  درهم،  مليون 
 %22,86 بنسبة  متوسطة  سنوية  زيادة  بذلك  مسجلة 

الفترة . برسم نفس 

التمويل  حسابات 

بين سنتي  التمويل  لحسابات  اإلجمالي  الجاري  تضاعف 
سنة  درهم  مليون   166,67 من  انتقل  اذ  و2018   2016

2016 إلى 321,18 مليون درهم سنة 2018. 

فئة  حسب  الجاري  تطور  تحليل  خالل  من  ويتبين 
التمويل  شركة  استفادة   ،2018 لسنة  المستفيدين 

يليها  القروض،  هذه  جاري  من   )%75,53( »جيدة« 
المغربية  والشركة   )%13,62( للمغرب  الفالحي  القرض 

  .)%10,84( الصادرات  لتأمين 

الدولية الهيئات  في  اإلنخراط  حسابات 

المغرب  مشاركة  برسم  المدفوعة  المبالغ  وصل مجموع 
خالل  درهم  مليون   11,53 إلى  الدولية  الهيئات  في 
مليون   372,78 و   2019 سنة  من  األولى  أشهر  الثالثة 
سنة  درهم  مليون   381,34 مقابل   ،2018 سنة  درهم 
بالنسبة  أما   .2016 سنة  درهم  مليون  و326,89   2017
لسنة  المالية  قانون  إطار  في  المتوقعة  لالعتمادات 
وتوقعات   2020 لسنة  المالية  قانون  ومشروع   2019
 1.686,61 التوالي  على  فتبلغ   2022 و   2021 سنتي 
و1.346,63  درهم  مليون  و1.683,14  درهم  مليون 

مليون درهم و1.346,63 مليون درهم.

النقدية العمليات  حسابات 

خالل  من   2018 سنة  برسم  الحسابات  هذه  سجلت 
بيع  عمليات  في  الصرف  »فروق  المسمى  الحساب 
ضبط  على  يعمل  الذي  األجنبية«،  العمالت  شراء  و 
على  والخسائر  باألرباح  المتعلقة  العمليات  حسابات 
بنك  طرف  من  المنجزة  العموالت  وبيوع  مشتريات 
 8,34 إلى  التوالي،  على  بلغت  ونفقات  موارد  المغرب، 

مليون درهم و9,83 مليون درهم.

المخصصات  من  النفقات  حسابات 

بلغت توقعات موارد وسقف تحمالت هذه الحسابات ما 
قدره 32.401,50 مليون درهم برسم الفترة 2018-2016، 
الموارد  من   %15 و   %13,47 التوالي  على  يمثل  ما 
للخزينة  الخصوصية  للحسابات  اإلجمالية  والتحمالت 

الفترة. نفس  خالل 

للتنمية  دعامة   : للخزينة  الخصوصية  الحسابات 
واإلجتماعية اإلقتصادية 

المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  الماليةالتقارير  قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 
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للنفقات  اإلجمالي  الغالف  فإن  سلف،  لما  واعتبارا 

برسم  للخزينة  الخصوصية  الحسابات  إطار  في  المنجزة 

ذلك  في  بما  درهم  مليون   114.856 بلغ   ،2018 سنة 

المرصدة  الحسابات  حصة  يمثل  درهم  مليون   96.224

ألمور خصوصية، أي 83,78% من المجموع.

الحسابات  طرف  من  المنجزة  النفقات  مجموع  ويتوزع 

برسم  تدخلها،  مجال  حسب  خصوصية،  ألمور  المرصدة 

سنة 2018، كما يلي:
الميزانية مديرية   : المصدر 

ميكن حتميل التطبيق 
الهاتفي ”MEFRA News“ باملجان

App Store و Google Play Store على 

News

MEFRA

• التنمية الترابية : 34.618 مليون درهم )أي 36,0%(؛

• اإلنعاش االقتصادي والمالي : 28.971 مليون درهم )أي 
30,1%(؛

درهم  مليون   13.784  : واالجتماعية  البشرية  التنمية   •
)أي 14,3%(؛

• تعزيز البنيات التحتية : 7.871 مليون درهم )أي 8,2%(؛

)أي  درهم  مليون   6.851  : والصيد  الفالحية  التنمية   •
7,1%(؛

• مجاالت أخرى : 4.129 مليون درهم )أي %4,3(.



77 المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 

مكن المجهود القائم على دراسة وتقييم وتتبع النفقات الجبائية من الحفاظ على هذه األخيرة في مستوى معين 
 .2018 2019 مقارنة بسنة  وتقليصها من سنة ألخرى، حيث تقلصت بنسبة 3% في سنة 

تتطلب مواصلة سياسة تحسين الموارد الضريبية الداخلية 
تعبئة كافة الوسائل التي تمكن من توفيرها خصوصا عن 

الجبائية. النفقات  طريق عقلنة 

توزيع النفقات الجبائية حسب تطور قانون المالية

بتطور  وطيدا  ارتباطا  الجبائية  النفقات  تقييم  يرتبط 

انطالقا من الجدول تتبين النتائج التالية:

 .2016 سنة  قبل  االستثنائية  التدابير  من   %90 اعتماد   •
أكثر من %98  التكلفة  التدابير من حيث  وتمثل هذه 

من النفقات الجبائية المسجلة في 2019.

المالية  قوانين  أقرتها  التي  الجبائية  النفقات  أصبحت   •
أو  العدد  أهمية، سواء من حيث  أقل   2016 بعد سنة 

من حيث التكلفة.

المهم  من  يعتبر  اذ  أخرى.  الى  سنة  من  المالية  قانون 
التدابير االستثنائية التي يتم إحداثها وفق  تقييم ودراسة 
التطور من حيث  للمالية. ومن اجل فهم هذا  كل قانون 
توزيع  أدناه  الجدول  يوضح  التكلفة،  حيث  ومن  العدد 
لمختلف  وفًقا  و2019   2018 لسنتي  الجبائية  النفقات 

المالية: قوانين 

النفقات الجبائية حسب نوع الضريبة

النفقات الجبائية حسب نوع الضريبة،  يعتبر فهم توزيع 
امرا  التكلفة  حيث  من  أو  التدابير  عدد  حيث  من  سواء 
هذا  يعطي  حيث  الجبائية.  النفقات  بنية  لتحليل  مهما 
غالبية  تحتكر  التي  الضريبة  عن  واضحة  فكرة  التوزيع 
النفقات الجبائية. ويتمثل تقييم توزيع النفقات الجبائية 
نوع  ووفق  والتكلفة  العدد  و2019 حسب   2018 لعامي 

الضريبة كما يلي:

النفقات الجبائية: انخفاض بنسبة 3% خالل سنة 2019

2019 تقييم  2018 تقييم 
لسنة ا

لمبلغ ا عدد 
التدابير لمبلغ ا

عدد 
التدابير

27 785 293     28 558    295 الجبائية  النفقات  مجموع 

 27 215 265     28 094    274 2016 لسنة  المالية  لقانون  السابقة  الجبائية  النفقات 

األهمية قليل  3 األهمية قليل  3 2016 لسنة  المالية  بقانون  المرتبطة  الجبائية  النفقات 

437 13 464 13 2017 لسنة  المالية  بقانون  المرتبطة  الجبائية  النفقات 

األهمية قليل  5 األهمية قليل  5 2018 لسنة  المالية  بقانون  المرتبطة  الجبائية  النفقات 

133 7  - - 2019 لسنة  المالية  بقانون  المرتبطة  الجبائية  النفقات 

الدرهم بماليين  توزيع النفقات الجبائية لسنتي 2018 و2019 وفًقا لمختلف قوانين المالية

المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  الماليةالتقارير  قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 
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توزيع النفقات الجبائية حسب نوع الضريبة

توزيع النفقات الجبائية تبعا لنوع التدبير

تم  التي  التدابير  عدد  أن  يالحظ  الجدول  من  انطالقا 
انتقل من 295 تدبيرا سنة 2018 إلى 293  إحصاؤها قد 
لسنة  تقييم  كانت موضوع  تدبيرا   236 منها   ،2019 سنة 
في   %81 تقييمها  تم  التي  التدابير  وتشكل حصة   2019

مجموع التدابير التي تم إحصاؤها سنة 2019.

خالل   %3 بنسبة  الجبائية  النفقات  إجمالي  انخفض  لقد 
النفقات  تراجع  إلی  أساسا  ذلك  ویرجع   ،2019 سنة 
مليون   915( الدخل  على  بالضريبة  المتعلقة  الجبائية 
مليون   368( المضافة  القيمة  على  والضريبة  درهم( 

درهم(.

المتعلقة  الجبائية  النفقات  ارتفعت  ذلك،  إلی  باإلضافة 
التأمين  عقود  على  والرسوم  الشركات  على  بالضريبة 

حيث سجلت على التوالي زيادة قدرها 328 مليون درهم 
و180 مليون درهم.

النفقات الجبائية حسب نوع التدبير

يتضمن هذا التقرير جردا لمائتين وثالثة وتسعين )293( 
جبائية  كنفقات  المؤهلة  االستثنائية  التدابير  من  تدبيرا 
إعفاءات  في  التدابير  هذه  تتمثل  حيث   .2019 لسنة 
كلية أو جزئية أو مؤقتة، وتخفيضات وإسقاطات وخصوم 
وضرائب جزافية وتسهيالت مالية، ويلخص الجدول أدناه 

عدد التدابير حسب نوع اإلعفاء لسنتي 2018 و2019:

نسبة 
التغيير
18/19

تقييم 2019 تقييم 2018

الضريبة
الحصة  المبلغ

تدابير تم 
تقييمها

تدابير تم 
إحصاؤها

الحصة المبلغ
تدابير تم 

تقييمها
تدابير تم 
إحصاؤها

-3% 51% 14 274 81 84 51% 14 642 83 85 الضريبة على القيمة المضافة

7% 18% 4 990 46 57 16% 4 662 49 62 الضريبة على الشركات 
-20% 13% 3 648 51 82 16% 4 563 50 82 الضريبة على الدخل
-9% 2% 508 31 39 2% 557 29 37 واجبات التسجيل والتنبر   
16% 1% 285 7 9 1% 246 4 8 الضريبة الخصوصية السنوية على 

المركبات 
6% 11% 3 034 11 12 10% 2 854 10 11 الرسم على عقود التأمين
-8% 1% 225 6 7 1% 246 6 7 الرسوم الداخلية على االستهالك
4% 3% 821 3 3 3% 787 3 3 الرسوم الجمركية 
-3% - 27 785 236 293 - 28 558 234 295 المجموع

الدرهم بماليين 

الدرهم بماليين 

2019 2018
التدبير

النسبة  المبلغ النسبة العدد النسبة المبلغ النسبة العدد

58% 16 001 65% 189 57% 16 330 64% 188 إعفاءات كلية

29% 8 156 17% 49 29% 8 236 17% 50 تخفيضات

8% 2 137 7% 20 7% 2 091 7% 20 إعفاءات جزئية أو مؤقتة

1% 317 1% 4 3% 759 2% 5 إسقاطات

2% 427 2% 5 1% 410 2% 5 تسهيالت مالية

3% 710 5% 16 2% 698 5% 16 خصوم

0% 36 3% 10 0% 35 4% 11 ضرائب جزافية

100% 27 785 100% 293 100% 28 558 100% 295 المجموع
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بالنسبة لسنة 2019، يكشف تحليل بنية النفقات الجبائية عن رجحان النفقات الجبائية المتعلقة بنوع اإلعفاءات الكلية 

التي تمثل نسبة 58% من اإلعفاءات اإلجمالية سنة 2019. في حين تأتي في المركز الثاني النفقات الجبائية المتعلقة 

بالتخفيضات بنسبة 29% من اإلعفاءات اإلجمالية سنة 2019.

توزيع التدابير االستثنائية حسب القطاعات

يتمثل تقييم النفقات الجبائية بالنسبة لكل قطاع فيما يلي:

االجتماعي  واالحتياط  األمن  وقطاع   )%18( الطاقة  بقطاع  المتعلقة  الجبائية  النفقات  هيمنة  نالحظ  الصدد،  هذا  في 
)18%( والقطاع العقاري )%16(.

التدابير االستثنائية حسب المستفيد توزيع 

النفقات الجبائية، فتلقائيًا هناك طرف مستفيد.  حيث قد يكون هذا المستفيد اما من الشركات أو  عندما نتحدث عن 
الضريبية لعامي 2018 و2019، موزعة من حيث  النفقات  أدناه حصة  الجدول  العامة. ويوضح  الخدمات  األسر أو حتى 

العدد والمبلغ، حسب نوع المستفيد.

الدرهم بماليين 

الدولية والمنظمات  بالجمعيات  باألساس  تتعلق     *

2019 2018
القطاعات

الحصة المبلغ تدابير تم 
تقييمها

تدابير تم 
إحصاؤها الحصة المبلغ تدابير تم 

تقييمها
تدابير تم 
إحصاؤها

15,9% 4 407 34 39 18,9% 5 406 33 40 القطاع العقاري
17,6% 4 882 13 15 17,3% 4 940 11 13 األمن واالحتياط االجتماعي
9,1% 2 527 23 26 9,2% 2 627 23 25 الفالحة والصيد البحري
1,2% 326 1 2 1,1% 314 1 2 المرافق العمومية
3,6% 995 7 7 3,9% 1 115 7 7 الصناعات الغذائية

10,0% 2 778 5 10 9,5% 2 716 5 10 الصادرات
7,1% 1 985 29 40 6,3% 1 799 30 41 القطاع المالي
3,2% 881 24 25 2,5% 711 22 23 الصحة والقطاع االجتماعي
4,6% 1 286 20 22 4,4% 1 264 17 21 قطاع النقل
3,1% 871 15 24 2,5% 725 15 25 تدابير تستفيد منها كافة القطاعات

18,3% 5 075 4 4 18,0% 5 126 4 4 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز
1,0% 286 7 7 1,0% 275 7 7 القطاع المنجمي

1,6% 450 5 5 1,9% 544 5 5
والصناعات  السيارات  صناعة 

الكيميائية
0,3% 76 8 9 0,4% 106 13 14 المناطق

0,5% 139 4 4 0,4% 122 4 4 النشر والطبع

0,7% 187 4 5 0,6% 182 4 5 السياحة

0,6% 154 12 14 0,5% 143 12 14 قطاع التربية

0,2% 47 4 5 0,2% 44 4 5 الصناعة التقليدية

1,6% 434 17 30 1,4% 398 17 30 قطاعات أخرى

- 27 785 236 293 - 28 558 234 295 المجموع

توزيع التدابير االستثنائية تبعا لقطاعات النشاط
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في عام 2019، استفادت الشركات من أكبر حصة من النفقات الجبائية بمعدل 49%، ثم تليها األسر بحصة 46% من 
المستفيد متسقة  الجبائية حسب نوع  النفقات  بنية توزيع  العمومية بنسبة 3%. وتبقى  المرافق  الجبائية ثم  النفقات 

مع بنية سنة 2018، حيث تبقى األسر والشركات في المقدمة مثل معظم البلدان الناشئة والمتقدمة.

توزيع التدابير االستثنائية حسب األهداف

المتوخى  الهدف  نوع  والتكلفة، حسب  العدد  من حيث  و2019،   2018 لسنتي  الجبائية  النفقات  أدناه  الجدول  يدرج 
تحقيقه:

2019 2018
المستفيدون

الحصة المبلغ تدابير تم 
تقييمها

تدابير تم 
إحصاؤها الحصة المبلغ تدابير تم 

تقييمها
تدابير تم 
إحصاؤها

48,6% 13 504 122 150 47,0% 13 415 122 153 المقاوالت

2,6% 734 13 16 2,7% 769 12 16 منها المنعشون العقاريون

8,0% 2 224 16 19 8,1% 2 310 16 18 منها الفالحون

10,0% 2 778 5 10 9,5% 2 716 5 10 منها المصدرون

0,3% 73 6 6 0,4% 122 6 6 منها الصيادون

0,4% 124 9 11 0,4% 122 9 11 منها المؤسسات التعليمية

45,5% 12 652 77 91 47,6% 13 592 75 90 األسر

10,5% 2 931 9 16 9,7%  2 767 9 16 منها المأجورون

1,1% 292 7 8 1,0% 279 7 8 منها الصناع ومقدمي الخدمات

0,4% 97 3 5 0,3% 82 3 5 منها المؤلفون الفنانون

3,4% 958 15 20 3,3% 938 15 20 المرافق العمومية

3,3% 919 5 9 3,0% 861 5 9 منها الدولة

0,1% 32 6 7 0,2% 58 6 7 منها وكاالت التنمية

0,0% 7 4 4 0,1% 19 4 4 منها المؤسسات العمومية

2,4% 671 22 32 2,1% 613 22 32 آخرون

- 27 785 236 293 - 28 558 234 295 المجموع

الدرهم بماليين 
التدابير االستثنائية حسب طبيعة المستفيدين توزيع 
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يتبين من خالل الجدول أن التشجيعات الجبائية تتعلق أساسا بدعم القدرة الشرائية )6002 مليون درهم بنسبة %22( 
وتعبئة االدخار الداخلي( 4417 مليون درهم بنسبة 16%( و تشجيع امتالك السكن( 4 254 مليون درهم بنسبة %15(. 

توزيع التدابير االستثنائية تبعا للتوجه االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي

ثقافية. ومن  أو  اجتماعية  أو  اقتصادية  تكون  ان  اقسام. حيث يمكن  ثالثة  الى  الجبائية  النفقات  الغايات من  تنقسم 
أجل معرفة الغاية التي تحتكر اغلب النفقات الضريبية، يوضح الجدول أسفله توزيع هذه النفقات حسب الغاية ونوع 

الضريبة لسنتي 2018 و2019.

2019 2018
الهدف من التدابير

الحصة المبلغ تدابير تم 
تقييمها

تدابير تم 
إحصاؤها الحصة المبلغ تدابير تم 

تقييمها
تدابير تم 
إحصاؤها

0,9% 245 11 16 0,4% 128 9 14 النهوض باالقتصاد االجتماعي

15,3% 4 254 29 33 18,4% 5 253 30 34 تشجيع امتالك السكن

15,9% 4 417 21 28 14,7% 4 211 20 27 تعبئة االدخار الداخلي

3,5% 979 22 28 3,0% 848 20 29 تشجيع االستثمار

1,6% 446 12 13 1,4% 404 12 13 خفض تكلفة الخدمات الصحية

1,0% 274 13 18 1,2% 346 14 19 تقليص كلفة التمويل

5,6% 1 564 18 20 5,4% 1 535 17 19 تقليص تكلفة عوامل اإلنتاج

8,4% 2 322 17 19 8,5% 2 416 17 18 النهوض بالقطاع الفالحي

21,6% 6 002 17 17 21,8% 6 213 17 17 دعم القدرة الشرائية

0,4% 113 9 12 0,4% 107 9 12 تشجيع التعليم

0,1% 32 5 6 0,2% 58 5 6 تنمية المناطق المحرومة

0,5% 139 7 10 0,4% 122 7 10 النهوض بالثقافة

10,2% 2 821 7 12 9,7% 2 757 7 12 تشجيع عمليات التصدير

0,0% - - - 0,0% - - - تقليص تحمالت الدولة

0,0% - 3 7 0,0% - 3 7 عصرنة النسيج االقتصادي

0,7% 198 2 2 0,7% 204 7 7 جلب االدخار الخارجي

1,0% 286 6 6 1,0% 275 6 6 تنمية القطاع المنجمي

0,1% 35 3 4 0,1% 33 3 4 تشجيع الصناعة التقليدية

13,2% 3658 34 42 12,8% 649 3 31 41 أهداف أخرى

- 27 785 236 293 - 28 558 234 295 المجموع

الدرهم بماليين  توزيع التدابير االستثنائية حسب األهداف المتوخاة منها
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اجتماعية  األهداف  وتليها   ،)%53,4( الجبائية  النفقات  من  بأكبر حصة  االقتصادية  األهداف  تحظى   ،2019 عام  في 
)46,1%( وفي األخير األهداف الثقافية )%0,5(.

توزيع النفقات الجبائية المحذوفة حسب كل سنة

تتوزع النفقات الجبائية المحذوفة سنويًا كما يلي:

مبلغ التدابير التي تم حذفها  السنة عدد التدابير التي تم حذفها 

 1313 32 2006

882 7 2007

2 744 15 2008

1 631 10 2009

1 639 12 2010

- - 2011
2 938 5 2012
622 3 2013

1 347 15 2014

4 887 13 2015

784 1 2016
508 5 2017
301 1 2018
293 9 2019

19 889 128 المجموع

للضرائب العامة  المديرية  المصدر: 

الدرهم بماليين  توزيع التدابير االستثنائية حسب توجهها االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي

2019 2018
نوع الضريبة

المجموع أهداف ثقافية أهداف 
اجتماعية

أهداف 
اقتصادية المجموع أهداف 

ثقافية
أهداف 
اجتماعية

أهداف 
اقتصادية

14 274 139 8 902 5 233 14 642 122 9 216 5 304 الضريبة على القيمة المضافة

4 990 - 635 4 355 4 662 - 623 4 039 الضريبة على الشركات 

3 648 - 2 121 1 527 4 563 - 3 071 1 492 الضريبة على الدخل

3 827 - 1 132 2 695 3 657 - 1 120 2 538
واجبات التسجيل والتنبر والرسم على 
الخصوصية  والضريبة  التأمين  عقود 

السنوية على المركبات 

225 - - 225 246 - - 246 الرسوم الداخلية على االستهالك

821 - 14 807 787 - 4 783 الرسوم الجمركية 

27 785 139 12 804 14 843 28 558 122 14 033 14 403 المجموع

الدرهم بماليين  توزيع التدابير االستثنائية حسب توجهها االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي
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مقارنة   %4,4 أو  درهم  مليار   30,3 قدرها  بزيادة  أي   ،2018 سنة  درهم  مليار   722,6 الخزينة  دين  حجم  بلغ   •
.2017 بسنة 

 %2 أو  درهم  مليار   6,0 قدره  انخفاضا   2004 سنة  منذ  مرة  وألول   2018 سنة  العمومي  الخارجي  الدين  • سجل 
.2017 لنهاية سنة  المسجل  المستوى  مع  مقارنة 

العمومية. والخزينة  والخارجي  الداخلي  للدين  النشيط  التدبير  عمليات  استمرار   •

يسعى تقرير الدين، الذي تصدره سنويا مديرية الخزينة 
والمالية الخارجية، إلى تسليط الضوء على وضعية الدين 
هذا  ويستعرض  سنة.  كل  متم  في  والخارجي  الداخلي 
الداخلي  السوق  في  التمويل  إلى  الخزينة  لجوء  التقرير 
ولدى الممولين األجانب وكذا الظروف التي تم فيها هذا 
من  الدين  محفظة  لبنية  تحليال  يتضمن  كما  التمويل. 
إلى  باإلضافة  والعمالت  الفائدة،  وسعر  األدوات،  حيث 
خدمة الدين وكذا لمؤشرات التكلفة والمخاطر المرتبطة 
الدين  لتطور  التقرير  هذا  يتطرق  كما  المحفظة.  بهذه 
لعمليات  السنوية  الحصيلة  ويقدم  العمومي  الخارجي 
والخزينة  والخارجي  الداخلي  للدين  النشيط  التدبير 

العمومية. 

تمويل الخزينة خالل سنة 2018

بلغ الحجم اإلجمالي المعبأ من طرف الخزينة سنة 2018، 
121,3 مليار درهم. وقد تم االعتماد على السوق الداخلي 
في  اإلصدارات  حجم  إجمالي  بلغ  حيث  رئيسي،  بشكل 
في   ،%95 بحصة  أي  درهم،  مليار   115,1 السوق  هذه 
الخارجية  المصادر  المعبأ من  الحجم اإلجمالي  بلغ  حين 

6,2 مليار درهم أي بحصة %5.

للخزينة الداخلي  التمويل 
للسيولة  البنوك  حاجيات  بارتفاع  تميزت  ظرفية  ظل  في 
وانخفاض طلب المستثمرين في سوق المزادات، نهجت 
تمحورت  تمويل  استراتيجية   ،2018 سنة  خالل  الخزينة 

حول النقط التالية: 

• الحفاظ على حضور منتظم في سوق المزادات بالنسبة 
لجميع اآلجال أخذا بعين االعتبار تطور ظروف السوق؛ 

الداخلي، وذلك  للدين  النشيط  للتدبير  اللجوء  • مواصلة 
عبر عمليات تبادل أذون الخزينة من أجل تقليص خطر 
الدين  الشهري لسداد  الجدول  التمويل وتمليس  إعادة 
لسنتي 2018 و2019 عبر خفض ذروات السداد لبعض 

األشهر ؛

اللجوء  عبر  العمومية،  للخزينة  النشيط  التدبير  متابعة   •
الجاري  الحساب  فائض  توظيف  لعمليات  اليومي 
للخزينة من أجل تدبير أمثل لموجودات هذا الحساب 

واحترام استراتيجية إصدار الخزينة.

وهكذا بلغ حجم إصدارات سندات الخزينة في متم سنة 
مليار   110,7 مقابل  درهم  مليار   115,1 حوالي   2018
درهم في متم سنة 2017. منها ما قدره 94,7 مليار درهم 
أو82,3% في إطار إصدارات الخزينة في سوق المزادات 
تبادل  عمليات  إطار  في  أو%17,7  درهم  مليار   20,3 و 

أذون الخزينة.

وقد مثلت إصدارات الخزينة لألذون ذات آجال 5 سنوات 
لإلصدارات  اإلجمالي  الجحم  من   %47 حصة  فوق  فما 

مقابل 53% سنة 2017.

فيما يهم أسعار الفائدة المقبولة من طرف الخزينة، فقد 
 2017 سنة  المسجل  المستوى  مع  مقارنة  ارتفاعا  عرفت 
نقطة   12,9 المتوسط، مقابل  أساس في  نقطة   5,2 بقدر 
أساس سنة 2017. وقد وصل هذا االرتفاع إلى 5,5 نقطة 
أساس في المتوسط بالنسبة لألذون ذات آجال 5 سنوات 
فما فوق و4,9 نقطة أساس في المتوسط بالنسبة لآلجال 

ذات سنتين وأقل. 

2018 تقرير الدين: حصيلة سنة 

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

20172017

2018

2,17%2,19%
2,38%2,50%

2,76%

3,30%

3,69%
4,00%

4,41%

2,20%2,19%
2,45%

2,60%
2,86%

3,38%

3,74%
3,98%

4,41%

المطلوبة الفائدة  أسعار  تطور 

المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  الماليةالتقارير  قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 
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درهم(،  مليار   2,8( العربي  النقد  صندوق  لدى  أساسا 
البنك االفريقي للتنمية )1,5 مليار درهم( و البنك الدولي 

لإلنشاء والتعمير )1,4 مليار درهم(.

المحصل  القروض  برسم  المعبأة  السحوبات  بخصوص  و 
عليها من الدائنين الثنائيين، فقد سجلت ما مجموعه 0,4 
حيث   .2017 سنة  درهم  مليار   5,8 مقابل  درهم  مليار 
مليار   0,3 فرنسا  من  عليها  المحصل  السحوبات  بلغت 

درهم.

للخزينة الخارجي  التمويل 

سنة  خالل  الخارجية  القروض  على  السحوبات  بلغت 
درهم  مليار   16,8 مقابل  درهم  مليار   6,2 حوالي   2018

سنة 2017.

و قد بلغت السحوبات المعبأة لدى المقرضين متعددي 
المبلغ اإلجمالي للسحوبات أي  األطراف نسبة 94% من 
مليار   5,2 قدره  انخفاضا  بذلك  مسجلة  درهم  مليار   5,8
عبئت  السحوبات  هذه   .2017 سنة  مع  مقارنة  درهم 

الداخلي السوق  في  السيادية  الصكوك  لشهادات  االفتتاحي  اإلصدار 
السيادية من نوع اإلجارة. ويندرج هذا اإلصدار  2018، بأول اصدار لشهادات الصكوك  5 أكتوبر  المغرب، في  قام 

بالمغرب. التشاركية  المالية  تطور  لمواكبة  والمالية  االقتصاد  وزارة  المبذولة من طرف  المجهودات  إطار  في 
وقد  مقسط.  استحقاق  وبجدول   %2,66 بلغ  وبعائد  سنوات   5 أمد  على  درهم  مليار  االصدار  حجم  بلغ  وقد 
عروض  طلب  بلغ  حيث  كبيرا  نجاحا  الداخلي  السوق  في  السيادية  الصكوك  لشهادات  االفتتاحي  اإلصدار  عرف 
3,6 مرات حجم اإلصدار. 3,6 مليار درهم تم تلبية حصة 28% منه أي بمعدل تغطية بلغ ما يعادل  المستثمرين 

إنشاء ملكية منافع مبنية على أصول  الداخلي على  السوق  السيادية في  االفتتاحي للصكوك  وتقوم هيكلة اإلصدار 
هذا  قام  وقد  الغرض.  لهذا  المنشأ  للتسنيد  الجماعي  التوظيف  صندوق  لصالح  وتفويتها  للدولة،  تابعة  عقارية 
الصكوك  بإصدار  واحد  آن  في  اإلصدار،  بهذا  الخاص  والتسليم  األداء  تاريخ   ،2018 أكتوبر   15 بتاريخ  الصندوق 
لفائدة  السنوي  اإليجار  مبلغ  توزيع  يتم  أن  على  سنوات  لمدة خمس  المذكورة  األصول  وبتأجير  المكتتبين  لفائدة 
لتتمتع  التسنيد  صندوق  لفائدة  اإليجار  لمبالغ  الدولة  ضمانة  من  اإلصدار  هذا  استفاد  ولقد  الصكوك.  حاملي 
منظور  من  وذلك  تضمنها  التي  أو  الدولة  طرف  من  المصدرة  باألذون  الخاصة  المميزات  بنفس  الصكوك  شهادات 

االحترازية. القواعد 

النوع عدد التدابير التي تم حذفها 
المملكة المغربية المؤسسة المبادرة

Maghreb Titrisation مؤسسة التدبير

FT Imperium Sukuk CI صندوق التسنيد

درهم 000 000 000 1 المبلغ

درهم 000 100 القيمة االسمية

%2,66 العائد

5 سنوات المدة
مقسط على 5 سنوات السداد

تاريخ االصدار 5 أكتوبر 2018

15 أكتوبر 2018 تاريخ االستحقاق

3,6 مرة معدل االكتتاب

تطور دين الخزينة

حجم الدين
في متم سنة 2018، بلغ حجم دين الخزينة 722,6 مليار 
 %4,4 أو  درهم  مليار   30,3 قدرها  بزيادة  أي  درهم، 
هذا  رغم  و  درهم(.  مليار   692,3(  2017 بسنة  مقارنة 
ارتفاعه  وتيرة  فإن  الدين،  حجم  في  المسجل  االرتفاع 
 ،2018 و   2017 سنتي  بين  النصف  من  بأكثر  انخفضت 

مقارنة مع المتوسط السنوي الذي ناهز 9,1% في الفترة 
الممتدة بين 2010 و2017.

بلغ حجم  الخام، فقد  الداخلي  للناتج  المئوية  بالنسبة  و 
سنة   %65,1 مقابل   2018 سنة   %65,3 الخزينة  دين 
2017. فيما بلغ مؤشر المديونية الداخلية 51,9% للناتج 
الخارجية  للمديونية  بالنسبة   %13,4 و  الخام  الداخلي 
مقابل 50,7% و 14,4% على التوالي في متم سنة 2017.
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المديونية  لمؤشر  االرتفاع  وتيرة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
يرجع  و  التوالي.  على  الثالثة  للسنة  تباطؤاً  سجلت 
الذي  و  المديونية،  مؤشر  في  التدريجي  التحكم  هذا 
نقطة   2,4 من  المتوسطة  السنوية  تغيره  نسبة  تراجعت 
 2010 بين  ما  الفترة  خالل  الخام  الداخلي  للناتج  مئوية 
و2017 إلى فقط 0,2 نقطة ما بين 2017 و 2018، أساسا 
 2013 سنة  منذ  الحكومة  وضعتها  التي  االصالحات  إلى 
نظام  للمالية،  التنظيمي  القانون  المقاصة،  )صندوق 
التي ساهمت في تحسن  و  الجبائي...(  التقاعد، اإلصالح 
المؤشرات الماكرواقتصادية وكذا شروط تمويل الخزينة.

بنية الدين حسب األدوات
للتداول  القابل  الدين  من  أساسا  الخزينة  دين  يتكون 
المصدرة  الخزينة  أذون  برسم   %76 منها   %82 بحصة 
في  السندية  اإلصدارات  برسم  و%6  المزادات  سوق  في 
المتداول  غير  للدين  بالنسبة  أما  الدولية.  المالية  السوق 
دين  محفظة  مجموع  من   %18 إلى  حصته  تصل  الذي 
المحصل  الخارجي  الدين  من  أساساً  فيتكون  الخزينة، 

عليه لدى الدائنين الثنائيين ومتعددي األطراف.

بنية الدين حسب سعر الفائدة
في متم سنة 2018، استقرت حصة حجم الدين ذي سعر 
الفائدة الثابت في نسبة 92% من إجمالي دين الخزينة 
وتبقى   .2017 سنة  مع  مقارنة  واحدة  بنقطة  مرتفعة 
هيمنة الدين ذي سعر الفائدة الثابت راجعة أساسا لكون 
حجم  من   %79,5 يمثل  الذي  الداخلي،  الدين  إجمالي 
دين الخزينة، يتكون حصريا من ديون ذات أسعار فائدة 

ثابتة.

و فيما يتعلق بالدين الخارجي للخزينة، فإن بنيته حسب 
سعر  ذي  الدين  حصة  ارتفاع  تبرز  الفائدة  أسعار  نوع 
فائدة ثابت إلى 63% من حجم هذا الدين مقابل %59 
الدين ذي سعر فائدة متغير، فقد  أما حصة  سنة 2017. 
بنهاية   %41 مقابل   2018 متم   %37 مسجلة  انخفضت 
سنة 2017، وذلك راجع إلى عمليات تبادل سعر الفائدة 
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تطور حجم الدين نسبة للناتج الداخلي الخام

البنك  من  عليها  المحصل  القروض  بعض  على  المنجزة 
الدولي لإلنشاء و التعمير.

بنية الدين حسب العمالت 
المصدر  الدين  من  يتكون  والذي  الداخلي  الدين  يهيمن 
حصته  بلغت  حيث  الخزينة  دين  محفظة  على  بالدرهم 

79% سنة 2018 مقابل 78% سنة 2017.

حسب  للخزينة  الخارجي  الدين  ببنية  يتعلق  فيما 
المكونة  العمالت  العمالت، و في إطار تحيين ترجيحات 
لسلة تسعير الدرهم والذي أدى إلى تعزيز حصة الدوالر 
فقد   ،%40 إلى   %20 من  ترجيحه  مستوى  انتقل  الذي 
به  المرتبطة  والعمالت  األمريكي  الدوالر  حصة  ارتفعت 
في الدين الخارجي للخزينة لتصل 29% متم سنة 2018 
مقابل 28,4% سنة 2017 و 14,5% سنة 2014، في حين 
 2018 سنة   %63,2 إلى  لتصل  األورو  حصة  انخفضت 

مقابل 65,6% سنة 2017 و 78,8% سنة 2014.

خدمة دين الخزينة
والفوائد  الدين  أصل  من  الخزينة  دين  تحمالت  استمرت 
والعموالت في االنخفاض للسنة الثالثة على التوالي لتصل 
127,9مليار  مقابل   2018 سنة  درهم  مليار   124,7 الى 
درهم سنة 2017، اي بانخفاض قدره 3,1 مليار درهم أو 
لتراجع  المزدوج  التأثير  إلى  االنخفاض  هذا  ويعزى   .%2
أصل الدين بـ 3,2 مليار درهم و ارتفاع طفيف للفوائد بـ 

0,1 مليار درهم.

الداخلي  الدين  ارتفعت خدمة  فقد  الدين،  نوع  وحسب 
مقابل  درهم  مليار   112,9 لتبلغ  درهم  مليار   2,1 ب 
110,8 مليار درهم عند متم سنة 2017. بينما انخفضت 
خدمة الدين الخارجي بـ 5,2 مليار درهم لتصل إلى 11,8 
مليار درهم سنة 2018 مقابل 17 مليار درهم سنة 2017.

التكلفة  مؤشرات 
الخزينة المتوسطة لدين  التكلفة 

سنة   %3,9 الخزينة  لدين  المتوسطة  التكلفة  بلغت 
التحسن  هذا  ويعزى   .2017 سنة   %4,1 مقابل   2018
الداخلي  للدين  المتوسطة  التكلفة  مستوى  انخفاض  إلى 

والدين الخارجي بـقدر 0,2% على التوالي.

سوق  في  اإلصدار  عند  المرجح  المتوسط  الفائدة  سعر 
المزادات

سجل سعر الفائدة المتوسط المرجح عند اإلصدار ألذون 
التدبير  إطار  في  المنجزة  تلك  احتساب  )مع  الخزينة 
 2018 بين  أساس  نقطة   2,9 قدره  انخفاضا  النشيط( 
 %2,80 مقابل   2018 نهاية   %2,77 بلغ  حيث  و2017 
سنة 2017. ويرجع هذا االنخفاض، من جهة، إلى الحفاظ 
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على أسعار فائدة لسندات الخزينة في مستوى قريب من 
أسعار سنة 2017 و من جهة أخرى إلى تراجع حصة أذون 
الخزينة ذات آجال 5 سنوات فما فوق إلى 47% مقابل 

53% سنة 2017.

تحمالت الفائدة لدين الخزينة بالنسبة للمداخيل العادية 
بلغ مؤشر تحمالت الفائدة لدين الخزينة بالنسبة المئوية 
القيمة  على  الضريبة  احتساب  دون  العادية،  للموارد 
سنة  برسم   %12,0 حوالي  الترابية،  للجماعات  المضافة 
انخفاضا  بذلك  مسجال   ،2017 سنة   %12,1 مقابل   2018
االرتفاع  إلى  باألساس  التطور  هذا  ويعزى   .%0,1 قدره 
المحدود لتحمالت فوائد الدين المؤداة لسنة 2018 بقدر 

0,5%، مقارنة مع ارتفاع المداخيل العادية بنسبة %2.

المخاطر  مؤشرات 
حصة الدين ذي األمد القصير 

دين  القصير في محفظة  المدى  الدين ذي  عرفت حصة 
سنة   %11,4 بلغت  حيث   %1 بقدر  انخفاضا  الخزينة 
باألساس  راجع  وهذا   ،2017 سنة   %12,4 مقابل   2018
النخفاض حصة الدين الداخلي ذي المدى القصير والتي 
مقابل   2018 لسنة  دجنبر  شهر  نهاية   %12,9 بلغت 

14,4% عند نهاية سنة 2017.

و فيما يخص الدين الخارجي، فقد عرفت حصة الدين ذي 
آجال أقل من سنة شبه استقرار في حدود 5,5% عند متم 

سنة 2018 مقابل 5,6% سنة 2017.

المدة الزمنية المتوسطة المتبقية لسداد الدين
دين  لسداد  المتبقية  المتوسطة  الزمنية  المدة  سجلت 
 ،2017 سنة  مع  مقارنة  أشهر   5 قدره  انخفاضا  الخزينة 
 .2018 سنة  متم  عند  أشهر   5 و  سنوات   6 بلغت  حيث 
الزمنية  المدة  انخفاض  إلى  باألساس  التطور  ويرجع هذا 
 6 بلغت  التي  الداخلي  الدين  المتبقية لسداد  المتوسطة 
سنوات بمتم سنة 2018 مقابل 6 سنوات و5 أشهر نهاية 
على  الخزينة  إصدارات  لتمركز  نتيجة  وذلك   2017 سنة 
اآلجال ذات سنتين وأقل )53% من إجمالي اإلصدارات(.
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تطور تحمالت الفائدة لدين الخزينة بالنسبة للمداخيل العادية

المتوسطة  الزمنية  المدة  انخفاض  أن  إلى  وتجدر اإلشارة 
المتبقية لسداد الدين الداخلي كان إراديا بالنظر للهوامش 

المتاحة وكان يهدف إلى تقليص تكلفة تمويل الخزينة.

لسداد  المتبقية  المتوسطة  الزمنية  المدة  وبخصوص 
الدين الخارجي للخزينة، فقد انخفضت بما يناهز 7 أشهر 
لتبلغ 7 سنوات و10 أشهر عند متم سنة 2018 مقابل 8 

سنوات و5 أشهر عند نهاية سنة 2017.

حصة دين الخزينة ذي أسعار فائدة متغيرة
بلغت حصة الدين ذي سعر الفائدة المتغير في محفظة 
مقابل   %37  ،2018 سنة  نهاية  للخزينة،  الخارجي  الدين 
إلى  اللجوء  إلى  التطور  هذا  ويعزى   .2017 متم   %41
التي مكنت من  الدولي  البنك  الدين مع  عمليات تحويل 
ثابتة  فائدة  أسعار  إلى  المتغيرة  الفائدة  أسعار  تحويل 
لما يناهز 5 مليار درهم من الديون، و ذلك للتغطية ضد 
االرتفاعات المحتملة لسعر الليبور على الفترات المتبقية 

لهذه القروض.

تطور الدين الخارجي العمومي

حجم الدين الخارجي العمومي
انخفاضا   2004 سنة  منذ  مرة  وألول   2018 سنة  عرفت 
 %2 أو  درهم  مليار   6,0 قدره  العمومي  الخارجي  للدين 
ليستقر   2017 سنة  لنهاية  المسجل  المستوى  مع  مقارنة 

في حدود 326,6 مليار درهم.

وللتذكير، يتكون حجم الدين الخارجي العمومي من حجم 
لباقي  الخارجي  الدين  حجم  و  للخزينة  الخارجي  الدين 
للمؤسسات  الخارجي  )الدين  العموميين  المقترضين 
والدين  الترابية  للجماعات  و  العمومية  والمقاوالت 
ذات  وللمؤسسات  العمومية  للبنوك  المضمون  الخارجي 

العمومية(. المنفعة 

الخارجي  الدين  حجم  انخفاض  إلى  التطور  هذا  ويرجع 
لباقي  الخارجي  الدين  وحجم   %3,4 بحوالي  للخزينة 

المقترضين العموميين بحوالي %1. 

وهكذا سجل حجم الدين الخارجي للخزينة انخفاضا قدره 
سنة  نهاية  درهم  مليار   148 إلى  ليصل  درهم  مليار   5,2
أما   .2017 سنة  نهاية  درهم  مليار   153,2 مقابل   2018
الداخلي  للناتج  بالنسبة  للخزينة،  الخارجي  الدين  مؤشر 
الخام، فقد عرف بدوره انخفاضا قدره نقطة مئوية مقارنة 
بمستواه في السنة الماضية ليصل إلى 13,4% من الناتج 
الداخلي الخام بنهاية سنة 2018 مقابل 14,4% بمتم سنة 

 .2017

فقد  العموميين،  المقترضين  باقي  دين  يخص  فيما  أما 
بلغ 178,7 مليار درهم سنة 2018 أي 16,1% من الناتج 
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مئوية  نقطة   0,8 قدره  انخفاضا  مسجال  الخام  الداخلي 
هذا  يعتبر  و   .2017 بسنة  مقارنة  الخام  الداخلي  للناتج 
من  سنة   11 بعد   ،2006 منذ  نوعه  من  األول  االنخفاض 

المتتالية.  االرتفاعات 

بالنسبة  العمومي  الخارجي  الدين  مؤشر  بلغ  إجماال، 
للناتج الداخلي الخام 29,5% مقابل 31,3% سنة 2017، 
الداخلي  للناتج  مئوية  نقطة   1,8 قدره  انخفاضا  مسجال 

الخام.

بنية الدين حسب المقرضين
الخارجي  الدين  بنية  تميزت  الماضية،  السنة  غرار  على 
الدين  بهيمنة   2018 سنة  المقرضين  حسب  العمومي 
ومتعددي  )ثنائيين  الرسميين  للمقرضين  المستحق 
الحجم  من   %77 لتصل  حصته  ارتفعت  الذي  األطراف( 
للمقرضين  المستحق  الدين  حجم  بلغ  بينما  اإلجمالي. 
الخارجي  الدين  مجموع  من   %33 حوالي  الخواص 
العمومي  القطاع  إصدارات  تمثل  منها   %93 العمومي، 

للسندات في السوق المالية الدولية. 

بنية الدين حسب المقترضين
في متم سنة 2018، مثل الدين الخارجي العمومي، دون 
الدين  إجمالي  من   %55 حوالي  الخزينة،  دين  احتساب 
والمقاوالت  المؤسسات  والزالت  العمومي.  الخارجي 
للقطاع  المقترضين  مجموعة  أول  تمثل  العمومية 
درهم  مليار   176,8 يبلغ  دين  بحجم  ذلك  و  العمومي 
يتقاسمه  الدين  هذا  حجم  من   %81 حوالي  أن  حيث 
خمس مقترضين، وهم: المكتب الوطني للكهرباء و الماء 
للفوسفاط  الشريف  المكتب   ،)%24( للشرب  الصالح 
 ،)%14( الحديدية  للسكك  الوطني  المكتب   ،)%21(
الطرق السيارة للمغرب )12%(، والوكالة المغربية للطاقة 

المستدامة )%11(.

بنية الدين حسب العمالت
التي  للعمالت  جديدة  ترجيحات  اعتماد  أعقاب  وفي 
عملية  استمرت   ،2015 سنة  الدرهم  تسعير  سلة  تكون 
لتقريبه   2018 سنة  العمالت  حسب  الدين  بنية  تحسين 
من بنية السلة الجديدة، و التي من شأن تطبيقها  حمايته 

من التعرض إلى مخاطر سعر الصرف. 

العمومي  الخارجي  الدين  حصة  ارتفعت  فقد  هكذا،  و 
المقوم بالدوالر األمريكي من 19% سنة 2014 إلى %30 
الدين  حصة  فيه  انخفضت  الذي  الوقت  في   2018 سنة 
المقوم باألورو من 69% الى 60% على التوالي. أما حصة 
الدين المقوم بالدينار الكويتي، فقد انخفضت لتبلغ أقل 

من 5% سنة 2018 مقابل 6% سنة 2014.

بنية الدين حسب نوع سعر الفائدة
حصة  هيمنة  العمومي  الخارجي  الدين  بنية  من  يتضح 
بلغت  بنسبة 75%، فيما  الثابت  الفائدة  الدين ذي سعر 

حصة الدين ذي سعر الفائدة المتغير25%. 83% من هذه 
في  يساهم  مما  باألوريبور  اساسا  مقوم  األخيرة  الحصة 
المنخفضة  المستويات  إلى  بالنظر  الدين  تخفيض خدمة 

التي سجلها سعر الفائدة.

السحوبات على القروض الخارجية
من  تعبئتها  تمت  التي  الخارجي  االقتراض  موارد  بلغت 
مجموعه  ما   2018 سنة  خالل  العمومي  القطاع  طرف 

19,3 مليار درهم مقابل 35,7 مليار درهم سنة 2017.

و بلغت السحوبات التي تمت تعبئتها من طرف الخزينة 
سنة 2018 ما قيمته 6,2 مليار درهم، في حين بلغت تلك 
المعبئة من طرف المؤسسات والمقاوالت العمومية 13,1 

مليار درهم.

83% )أو 15,7 مليار درهم( من مجموع السحوبات تمت 
الوطني  المكتب  وهي:  مؤسسات   4 طرف  من  تعبئتها 
درهم(،  مليار   4,2( للشرب  الصالح  والماء  للكهرباء 
درهم(،  مليار   3,4( الحديدية  للسكك  الوطني  المكتب 
درهم(  مليار   1,7( المستدامة  للطاقة  المغربية  الوكالة 

والخطوط الملكية المغربية )1,6 مليار درهم(. 

خدمة الدين الخارجي العمومي
العمومي،  الخارجي  الدين  خدمة  بلغت   ،2018 سنة  في 
مليار   28,6 والعموالت  والفوائد  الدين  أصل  فيه  بما 
درهم مقابل 32,1 مليار درهم سنة 2017، مسجلة بذلك 
انخفاضا يقدر بـ 3,5 مليار درهم. ويرجع هذا التطور إلى 
للمقرضين  المسدد  الدين  المزدوج الرتفاع خدمة  التأثير 
الرسميين بـ 2,4 مليار درهم من جهة، و انخفاض خدمة 
الدين المسدد للمقرضين الخواص بـ 5,9 مليار درهم من 

جهة أخرى.

بالنسبة  العمومي  الخارجي  الدين  خدمة  عرفت  وقد 
المئوية للمداخيل الجارية لميزان األداءات انخفاضا قدره 
 %6,8 مقابل   2018 سنة  بمتم   %5,6 مسجال  نقطة   1,2

عند نهاية سنة 2017.
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النشيط للدين التدبير 

التدبير النشيط للدين الداخلي
تميزت سنة 2018 بإنجاز مديرية الخزينة لعشر عمليات 
من  العمليات  هذه  مكنت  وقد  الخزينة.  سندات  تبادل 
 19,8 يقدر ب  إجمالي  بمبلغ  الخزينة  أذون  إعادة شراء 

مليار درهم.

الداخلي  للدين  النشيط  التدبير  عمليات  لتأثير  بالنسبة 
والمخاطر  التكلفة  مؤشرات  على   2018 سنة  المنجزة 
هذه  أدت  فقد  الداخلي،  الدين  بمحفظة  المتعلقة 

إلى: العمليات 
الداخلي  الدين  فوائد  تحمالت  لصافي  طفيف  ارتفاع   •
وقد  درهم.  مليون   53,4 بحوالي   2018 سنة  المؤداة 
نتج هذا االرتفاع عن التأثير المزدوج النخفاض تحمالت 
الفوائد المؤداة سنة 2018 بحوالي 59,6 مليون درهم 
ذاتها،  السنة  لمستحقات  المبكر  الشراء  إلعادة  نتيجة 
درهم  مليون   113,0 بحوالي  التحمالت  هاته  وزيادة 

نتيجة إعادة شراء مستحقات سنة 2019. 
بدين  المرتبط  التمويل  إعادة  خطر  من  التخفيف   •
المعنية  الشهور  مستحقات  تقليص  خالل  من  الخزينة 
في  درهم  مليار   1,9 بحوالي  االستبدال  بعمليات 
المتوسط الشهري سنة 2018 وبحوالي 3,6 مليار درهم 
المدة  وتمديد   ،2019 سنة  خالل  شهري  كمتوسط 
الداخلي  الدين  لسداد  المتبقية  المتوسطة  الزمنية 

بحوالي شهرين.
النشيط  التدبير  النتائج، فإن لعمليات  باإلضافة إلى هذه 
تمكن  إذ  الدين  تدبير  على  نوعيا  أثرا  الداخلي  للدين 
الخزينة على مدار  الخزينة من تمليس حاجيات  مديرية 

السنة وتدبير أحسن لسياسة اإلصدارات.

التدبير النشيط للدين الخارجي
التدبير  إطار عمليات  تّمت معالجته في  ما  بلغ مجموع 
 1996 سنة  ابتدأت  والتي  الخارجية  للمديونية  النشيط 
إلى  العمليات  هذه  وتهدف  درهم.  مليار   85 يناهز  ما 
من  الحد  إلى  إضافة  المديونية  عبء  من  التخفيف 
الدين  بمحفظة  المرتبطة  المالية  المخاطر  تأثيرات 
الخارجي للخزينة. وقد عرفت سنة 2018 معالجة حوالي 

4,5 مليون درهم.

 2018 سنة  خالل  معالجته  تمت  الذي  المبلغ  مكن  وقد 
اتفاقية  إطار  في  الممولة  المشاريع  إنجاز  مواصلة  من 
تحويل الدين الى استثمارات عمومية المبرمة مع إيطاليا،  

على النحو التالي:

الخارجية والمالية  الخزينة  مديرية  المصدر: 

الوطنية  المبادرة  مشاريع  من خالل  درهم  مليون   3,1  •
البشرية ؛ للتنمية 

• 1,4 مليون درهم في إطار مشروع الحفاظ على التراث 
الثقافي المغربي )موقعا شالة و وليلي(.

العمومية للخزينة  النشيط  التدبير 

العمليات المنجزة سنة 2018
سنة  خالل  الخارجية  والمالية  الخزينة  مديرية  لجأت 
العمومية  للخزينة  النشيط  التدبير  عمليات  إلى   ،2018

في ظرفية تميزت 

بتفاقم عجز السيولة البنكية الذي انتقل إلى -62,2 مليار 
درهم كمتوسط أسبوعي في متم سنة 2018 مقابل -41,5 
انخفاض طفيف  مليار درهم في متم سنة 2017، و كذا 
بلغ  الذي  للخزينة  الجاري  الحساب  رصيد  لموجودات 
حجمه اليومي 8,5 مليار درهم في المتوسط مقابل 9,5 
التدبير  عمليات  احتساب  )دون   2017 سنة  درهم  مليار 

العمومية(. للخزينة  النشيط 

سنة  خالل  الخارجية  والمالية  الخزينة  مديرية  قامت 
2018، بإنجاز 321 عملية تدبير نشيط للخزينة العمومية 
طريق  عن  الخزينة  فائض  توظيف  عملية   305 بينها  من 

االستحفاظ. 

بلغ الحجم اإلجمالي الموظف من طرف مديرية الخزينة 
مليار   811,4 النقدي  السوق  في  الخارجية  والمالية 
درهم خالل سنة 2018 مقابل 857,1 مليار درهم السنة 
انخفاض  نتيجة   %5 بحوالي  انخفاضا  مسجال  الماضية، 
موجودات رصيد الحساب الجاري للخزينة بحوالي %5. 

توظيف  لعمليات  المرجح  الفائدة  سعر  بلغ  حين،  في 
فائض الخزينة 2,33% مقابل 2,37% سنة 2017، مسجال 

انخفاضا بحوالي 4,1 نقطة أساس.

الفوائد المحصل عليها من طرف الخزينة

بلغت عائدات عمليات التدبير النشيط للخزينة العمومية 
خالل سنة 2018 حوالي 145,4 مليون درهم )صافية من 
الضرائب(، موزعة بين فوائد عمليات التوظيف ب 111,3 
الفائدة  و  العائدات(،  إجمالي  من   %77( درهم  مليون 
على الحساب الجاري للخزينة لدى بنك المغرب ب 34,1 

مليون درهم.

 ،2010 لسنة  فبراير  شهر  في  العمليات  هذه  بداية  منذ 
النشيط  التدبير  عمليات  لعائدات  اإلجمالي  الحجم  بلغ 
بين  موزعة  درهم  مليار   1,4 حوالي  العمومية  للخزينة 
 %69( درهم  مليون   979,4 ب  التوظيف  عمليات  فوائد 
الجاري ب  الحساب  على  وفوائد  العائدات(  إجمالي  من 

430،5 مليون درهم.
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االجتماعي  النوع  ميزانية  لتقرير  الجديدة  الصياغة  تأتي  العمومية،  السياسات  لتقييم  فعالة  كآلية  دوره  لتعزيز 
موحد  تحليلي  نموذج  على  معتمدة  للمالية،  التنظيمي  القانون  بها  جاء  التي  اإلصالحات  لمواكبة   2020 لسنة 
قطاع   21 طرف  من  المقاربة  هذه  اعتماد  تم  وقد  واالنصاف.  النجاعة  مع  تماشيا  الميزانية  برمجة  بغية  وبسيط 

الوزارية األخرى في سنة 2022. القطاعات  انتظار تعميمها على باقي  وزاري في 

برمجة  لتنزيل  المغرب  يبذلها  التي  الجهود  تعززت 
القانون  باعتماد  االجتماعي  للنوع  المستجيبة  الميزانية 
الذي   ،2015 سنة  المالية،  لقانون  الجديد  التنظيمي 
قصد  الوزارية  للقطاعات  مسبوقة  غير  إمكانيات  أتاح 
واإلنصاف.  النجاعة  على  ترتكز  ميزانياتية  برمجة  إعداد 
 ،2019 سنة  خالل  تم،  اإليجابي،  التطور  هذا  ولمواكبة 
على  القائمة  الميزانية  لتقرير  جديدة  صياغة  اعتماد 
كآلية  دوره  تعزيز  بغية  النوع،  منظور  من  النتائج 
النوع  منظور  من  العمومية  السياسات  لتقييم  فعالة 

االجتماعي.

القائمة  الميزانية  تقرير  من  الجديدة  النسخة  وتجسد 
قانون  لمشروع  المرافق  النوع،  منظور  من  النتائج  على 
التغييرات  هذه  لتفعيل  بداية   ،2020 لسنة  المالية 
هذا  إعداد  مسلسل  مستوى  على  سواء  اإليجابية، 

نتائجه. نشر  وآليات  على مستوى مضمونه  أو  التقرير 

من  النتائج  على  القائمة  الميزانية  تقرير  صياغة  إعادة 
النوع منظور 

المتعلقة  الدراسة  إطار  في  المنجز  التشخيص1  أظهر 
من  النتائج  على  القائمة  الميزانية  تقرير  صياغة  بإعادة 
تعتبر  والتي  اإلكراهات  بعض  استمرار  النوع،  منظور 
وتتجلى  عليها.  التغلب  وجب  تحديات  ذاتها  حد  في 
مستمر  إغناء  في  الخصوص،  على  اإلكراهات،  هذه 
لبعد  مراعية  بمعطيات  للمعلومات  الوطني  للنظام 
على  قائمة  قطاعية  تحاليل  منظم  بشكل  وإنجاز  النوع، 
للميزانية  الجماعي  االستيعاب  تعزيز  إلى  إضافة  النوع، 

المعنية. األطراف  جميع  من طرف  للنوع  المستجيبة 

كما أبان هذا التشخيص عن وجود بعض الصعوبات فيما 
من  النتائج  على  القائمة  الميزانية  تقرير  محتوى  يخص 
بعض سالسل  دقة  عدم  في  تتجلى  والتي  النوع،  منظور 
قطاعية  تحاليل  غياب  نتيجة  للنوع  المستجيبة  النتائج 
المخصصة  التحاليل  ضعف  وفي  النوع؛  على  قائمة 

المستجيبة  بالميزانية  تعنى  التي  المواضيع  لبعض 
للنوع وبآثارها اإليجابية على االزدهار االقتصادي للبلد؛ 
القائمة  الميزانية  تقرير  بين  االلتقائية  ضعف  في  وكذا 
الثانية  الحكومية  والخطة  النوع  النتائج من منظور  على 

للمساواة…

من  النسخة  هذه  تهدف  التشخيص،  نتائج  إلى  واستنادا 
النوع  منظور  من  النتائج  على  القائمة  الميزانية  تقرير 
انسجام سالسل  تعزيز  التقرير عبر  إلى تحسين مضمون 
النتائج المستجيبة للنوع في التقرير مع تلك المتواجدة 
في مشاريع نجاعة األداء، وكذا عبر تهييئ نموذج واضح 
الوزارية  القطاعات  يمد  الذي  التقرير  إلعداد  ودقيق 

مناسبة. وشروحات  نماذج  تشمل  مفصلة  بتوجيهات 

الميزانية  تقرير  من  النسخة  هذه  مضمون  فإن  وعليه، 
القائمة على النتائج من منظور النوع يتمحور حول ثالث 
اآلثار  بالتحليل  تتناول  والتي  دائمة  منها  اثنان  أجزاء، 
اإليجابية للمساواة بين الجنسين على التنمية االقتصادية 
المبذولة من طرف  الجهود  بالمغرب، وكذا  واالجتماعية 
في  االجتماعي  النوع  بعد  إلدماج  الوزارية  القطاعات 
للمالية  التنظيمي  القانون  لمقتضيات  وفقا  برامجها، 
للنوع  المراعي  األداء  نجاعة  منهجية  بتفعيل  المتعلقة 
المنتظر  من  الذي  المتغير  للجزء  وبالنسبة  االجتماعي. 
على  اعتمادا  وذلك  ألخرى  سنة  من  مضمونه  يتغير  أن 
المستجيبة  الميزانية  تطبيق  تميز  التي  األحداث  رصد 
خصص  فقد  والعالمي،  الوطني  الصعيدين  على  للنوع 
منهجية  لتحليل  التقرير  من  النسخة  هذه  في  مضمونه 

صياغته. إعادة  ونتائج 

كما تم إغناء ملحقات التقرير بمعلومات تشمل وضعية 
وزاري،  قطاع  كل  مستوى  على  الجنسين  بين  المساواة 
هياكلها  في  للنساء  والكيفي  الكمي  الحضور  يخص  فيما 
التي  العمومية  للخدمة  العادل  الولوج  وكذا  التنظيمية، 

المعني. الوزاري  القطاع  اختصاصات  تدخل ضمن 

أجل  االجتماعي: مقاربة جديدة من  النوع  ميزانية  تقرير 
النوع القائمة على  الميزانية  آثار  تحسين مقروئية 

والتجارة  الصناعة  المهني،  واإلدماج  الشغل  وزارة  والمالية،  )االقتصاد  التالية  والوزارات  واإلنصاف(  المساواة  حول  للبرلمان  موضوعاتية  )مجموعة  البرلمانيين  تميزبمشاركة  للراي  استطالع  على  التشخيص  هذا  ارتكز  وقد    1

السامية  والمندوبية  والغابات،  والمياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  الصحة،  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  المهني  والتكوين  الوطنية  التربية  والماء،  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  والرقمي،  األخضر  واالقتصاد 
. للتخطيط(

المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  الماليةالتقارير  قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 
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منظور  من  القائمة  للمساواة  االقتصادية  األهمية 
المغرب؟ النوع: ماذا عن 

فيما يتعلق بتحليل آثار الحد من الفوارق بين الجنسين 
الدراسات  من  العديد  أبرزت  االقتصادي،  النمو  على 
دينامية  إنعاش  في  الجنسين  بين  المساواة  أهمية 
أن  كما  االجتماعي.  االستقرار  وتعزيز  االقتصادي  النمو 
أهمية  ذات  تعتبر  النوع  على  القائمة  المساواة  مسألة 

الدولي2.  النقد  اقتصادية قصوى حسب صندوق 

وفي هذا الصدد، أجمعت مجموعة من الدراسات، التي 
النوع  على  القائمة  المساواة  بين  العالقة  حول  أنجزت 
خاللها  من  يمكن  قنوات  وجود  عن  االقتصادي،  والنمو 
إيجابيا  تأثيرا  يحدث  أن  للنساء  االقتصادي  للتمكين 
صندوق  وحسب  مجمله.  في  االقتصادي  النشاط  على 
الجنسين  بين  الفوارق  على  القضاء  فإن  الدولي3،  النقد 
بإمكانه إحداث زيادات مهمة في الناتج الداخلي الخام 
قد تصل إلى 35% في المتوسط )80% من هذه الزيادة 
تعزى  الباقية  و%20  النشيطة  الساكنة  تزايد  من  تأتي 
)نساء  العاملة  اليد  في  التنوع  عن  الناجمة  للفوائد 

اإلنتاجية(.   على  ورجال( 

النساء  مشاركة  انخفاض  يشكل  المغرب،  يخص  وفيما 
القائمة  الفوارق  أسباب  أهم  النشيطة  الساكنة  في 
المحدودة  نسبتهن  من  ذلك  يتبين  كما  النوع،  على 
أبرزت  2018(. فقد  )22,2% سنة  النشيطة  الساكنة  في 
الدراسة التي أعدها صندوق النقد الدولي4، أن الخسائر 
مشاركة  لضعف  نتيجة  هي  والدخل  النمو  مستوى  على 
المستخلصة  النتائج  وتشير  الشغل.  سوق  في  النساء 
أن  يمكن  الجنسين  بين  الفوارق  أن  الدراسة  هذه  من 
للفرد  الداخلي  الناتج  نمو  معدل  في  التفاوت  تفسر 
المرجعية  المجموعات  من  بالعديد  مقارنة  المغرب  في 
فمن  وعليه،  الالتينية(.  وأمريكا  الصاعدة  وأروبا  )آسيا 
والرفع من معدالت  الجنسين  بين  الفوارق  تقليص  شأن 
المعدل  متوسط  مستوى  إلى  بالمغرب  التمدرس 

يساعدا  أن  المرجعية،  المجموعات  بهذه  المسجل 
للفرد  الحقيقي  الخام  الداخلي  النمو  معدل  رفع  من 
بحوالي  الثالث،  الدول  مجموعات  مع  مقارنة  بالمغرب، 

1% و1,5% و0,75% على التوالي.  

وتؤكد هذه النتائج خالصات الدراسة التي أعدتها وزارة 
للجنوب  السياسات  مركز  مع  بشراكة  والمالية،  االقتصاد 
الجديد5، التي تشير إلى تحقيق فائض اقتصادي إضافي 
 1,95 إلى   0,2 ب  يقدر  المعتمد(  السيناريو  )حسب 
الداخلي  الناتج  نمو  لمعدل  سنوية  بوتيرة  مئوية  نقطة 
من  للحد  مدروسة  سياسات  لتنفيذ  نتيجة  وذلك  الخام، 
إلى  باإلضافة  الشغل،  سوق  في  الجنسين  بين  التمييز 

األسرة.  النساء داخل  التفاوض لدى  تعزيز سلطة 

للنوع  المستجيبة  األداء  منهجية  واعتماد  تطبيق  نحو 
الوزارية  القطاعات  قبل  من 

طرف  من  المبذولة  الجهود  تحليل  مضمون  يرتكز 
في  االجتماعي  النوع  بعد  لدمج  الوزارية  القطاعات 
مساهمة  إلبراز  وموحد  جديد  نموذج  على  برامجها، 
إنجاز  إلى  النموذج  هذا  ويتطرق  القطاعات.  هذه 
تحليل قائمة على النوع االجتماعي من طرف القطاعات 
الوزارية وعلى مدى اعتماد نتائج هذه التحاليل لتحديد 
أولويات  توافق  وإلى  للنوع،  المستجيبة  النتائج  سالسل 
القطاع  استراتيجية  مع  الجنسين  بين  الفوارق  من  الحد 
يشير هذا  كما   .II للمساواة  الحكومية  والخطة  الوزاري 
مسألة  يخص  فيما  الوزارات  بين  التنسيق  إلى  النموذج 
التفاصيل  إلى  وكذا  الجنسين،  بين  بالمساواة  النهوض 
للقطاعات  للنوع  المستجيبة  النتائج  بسالسل  المتعلقة 

 .2018 بإنجازات مرقمة تخص سنة  الوزارية مدعمة 

ويشمل هذا النموذج كذلك، األنشطة قيد اإلعداد وتلك 
المبرمجة، من طرف كل قطاع وزاري، وغير مدمجة في 
هذا،  االجتماعي.  النوع  لبعد  المستجيبة  النتائج  سالسل 
والتنظيمية  القانونية  اإلجراءات  كافة  لرصد  باإلضافة 
بين  بالمساواة  بالنهوض  المتعلقة  والمؤسساتية 
المرتقبة من طرف كل  تنفيذها وتلك  التي تم  الجنسين 

قطاع وزاري. 

النوع،  منظور  من  العمومية  السياسات  وتقييم  ولتتبع 
في  المعتمدة  الجديدة  التحليلية  المقاربة  ارتكزت 
على  القائمة  الميزانية  حول  التقرير  من  النسخة  هذه 
 21 من  مكونة  مجموعة  على  النوع  منظور  من  النتائج 
القطاعات  باقي  على  تعميمها  انتظار  في  وزاري  قطاع 

المالية لسنة 2022. الوزارية األخرى في أفق قانون 

في  التحليل  لهذا  الرئيسية  النتائج  تلخيص  تم  وقد 
التالي:  الجدول 

النشيطة الساكنة  في  النساء  مشاركة 

واالستقرار النمو 

2018 الدولي، سنة  النقد  المصدر: صندوق 

الجنسين بين  للمساواة  االقتصادية  األهمية 

الصمود 
االقتصادي اإلنتاجية

العدالة 
األجرية

للبلد. االقتصادي  األداء  تأثيرها على  احتمال  أو  لتأثيرها  تعتبر مسألة ذات أهمية قصوى نظرا  الدولي،  النقد  3  حسب صندوق 

3  المكاسب االقتصادية من إشراك النساء: آليات جديدة، أدلة جديدة، J. D. Ostry, J. Alvarez, R. Espinoza, and C. Papageorgiou، صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2018.

4  »المغرب : آثار عدم المساواة بين الجنسين على النمو« تقرير صندوق النقد الدولي رقم 17/65، مارس 2017.

.2017 الجديد،  للجنوب  السياسات  مركز  المالية،  والتوقعات  الدراسات  مديرية  المغرب«،  في  االقتصادي  والنمو  العمومية  السياسات  الجنسين،  بين  5  »المساواة 
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ة. 
دين

امل
ة 

اس
سي

ع 
ري

شا
م

ة.
مرأ

 لل
دة

تح
امل

م 
ألم

ة ا
هيئ

ع 
 م

كة
رشا

ج 
ام

برن
ر 

طا
إ

ة 
اس

سي
 و

ى
كن

س
 ال

اع
قط

نة
دي

امل

2
1

فة
ص

من
ة 

يق
طر

ت ب
ارا

مله
ز ا

زي
تع

دة
قيا

وال
ه 

جي
تو

ال
ك 

ستي
وج

الل
 و

قل
الن

 و
يز

جه
الت

رة 
وزا

د 
بع

ر 
وف

 تت
ال

ع.
نو

 ال
ىل

 ع
ئم

 قا
يل

حل
ىل ت

 ع
اء

وامل
ل 

نق
وال

ز 
هي

تج
 ال

رة
وزا

اء
وامل

ك 
ستي

وج
الل

و

2
-

ر  
تم

س
امل

ن 
وي

تك
 ال

الل
 خ

ن
 م

ت
درا

لق
ز ا

زي
تع

مة
كا

لح
 وا

دة
قيا

ال
م 

، ت
وع

الن
ىل 

 ع
ئم

 قا
يل

حل
ىل ت

 ع
اء

امل
ع 

طا
 ق

فر
تو

ي
ة 

س
أس

 م
ية

يج
رتات

اس
د 

دا
إلع

 ،2
01

7 
نة

 س
ه،

امد
عت

ا
ع 

 م
كة

رشا
ع ب

طا
لق

 با
ي

امع
جت

اال
ع 

نو
 ال

عد
ج ب

ما
إد

ة.
مرأ

 لل
دة

تح
امل

م 
ألم

ة ا
هيئ

اء
امل

ع 
طا

ق
1

-
ية

رش
الب

رد 
ملوا

ري ا
دب

ة ت
اع

نج
ني 

س
تح

-
1

اه
ملي

ري ا
دب

ني ت
س

تح
ها 

علي
ظ 

فا
لح

 وا
ية

ملائ
د ا

وار
امل

ري 
دب

ت
ها

ميت
وتن

1
-

اه
ملي

 با
طة

رتب
 امل

طر
خا

 امل
ص

قلي
يف ت

ة 
رك

شا
وامل

ث 
لو

الت
ن 

د م
لح

ا

-
2

ان
سك

 ال
يع

جم
ة ل

حي
ص

 ال
ية

غط
الت

ع 
سي

تو
يف 

ة 
هم

سا
امل

م 
ها

 م
عم

ود
ق 

سي
لتن

 وا
جة

ربم
وال

ط 
طي

تخ
ال

مة
ظو

ملن
ا

ق 
وار

لف
د ا

رص
 و

ي
امع

جت
اال

ع 
نو

 ال
عد

ل ب
حلي

ز ت
تك

ير

ر 
اد

ص
 م

ىل
 ع

حة
ص

 ال
اع

قط
يف 

ع 
نو

 ال
ىل

 ع
ية

ملبن
ا

ث 
حا

ألب
ف ا

ختل
 م

ن
 م

ق
نبث

ة ت
يد

عد
ت 

ما
لو

مع

ت 
ئيا

صا
إلح

ن ا
 م

ذا
وك

ع، 
طا

لق
ل ا

قب
ن 

 م
زة

نج
امل

ة.
ري

دو
ال

حة
ص

 ال
رة

وزا

-
1

ة 
مج

لرب
ري ا

عاي
 م

ىل
 ع

اء
 بن

ي
صح

 ال
ض

عر
 ال

يل
أه

- ت

ية
صح

 ال
طة

ري
لخ

ل

-
1

ون
عا

الت
 و

كة
رشا

 ال
ت

ليا
ز آ

زي
تع

-
1

ع 
نو

 ال
عد

ج ب
ما

إد
ع 

 م
ني

ظف
ملو

ل ا
عم

ف 
رو

 ظ
ني

س
تح

ي
امع

جت
اال

-
4

ية
جاب

إلن
ة ا

صح
وال

م 
األ

ة 
صح

ني 
س

تح

ل 
طف

وال
م 

األ
ة 

صح
 و

ية
جاب

إلن
ة ا

صح
ال

ت 
جا

تيا
الح

ي ا
ذو

ة 
كن

سا
وال

ب 
شا

وال

صة
خا

ال
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-
2

ت 
تيا

لف
ء/ا

سا
الن

ة، 
كن

سا
 لل

ئ
كاف

ملت
ج ا

لو
لو

ن ا
ام

ض
 -

ة 
قاي

لو
ت ا

ما
خد

ت ل
فئا

 ال
يع

جم
ن 

 م
ان

صبي
/ال

ال
رج

وال
ية

ار
س

 ال
ض

مرا
األ

ة 
قب

مرا
و

ني 
حي

ص
 ال

ن
ألم

 وا
ظة

يق
وال

يئ 
وبا

 ال
صد

لر
ا

ض
مرا

األ
ة 

قب
مرا

 و
ية

وقا
وال

-
2

ة 
دد

مله
ة ا

كن
سا

 ال
ند

 ع
ية

عد
امل

ري 
 غ

ض
مرا

األ
ص 

فح
ز 

زي
تع

ية
صح

 ال
ية

عا
لر

ق ا
راف

 م
يف

-
4

ية
س

نف
 ال

ض
مرا

األ
 و

ان
رسط

 ال
ض

مبر
ل 

كف
الت

 و
ية

غط
الت

ز 
زي

تع

-
1

ت 
فيا

ش
ست

امل
ل ب

كف
الت

 و
ية

صح
 ال

ت
جا

عال
 لل

وج
ول

 ال
ني

س
تح

ية
وم

عم
ال

ة 
حي

ص
 ال

ية
عا

لر
ت ا

ما
خد

 و
ت

اءا
جر

إ
ية

فائ
ش

ست
اال

 و
ية

فائ
ش

ست
اال

ل 
قب

ما 
 و

ية
ألول

ا
-

3
ية

بو
لرت

ة ا
وم

نظ
امل

يف 
ع 

نو
 ال

بة
ار

مق
ة 

س
أس

م
دة

قيا
 ال

يز
عز

وت
ة 

ام
حك

وال
رة 

إلدا
ا

 ،2
01

9 
نة

 س
ع ،

نو
 ال

ىل
 ع

ئم
 قا

يل
حل

ز ت
جا

 إن
تم

ع 
 م

كة
رشا

ر 
طا

يف إ
ك 

ذل
 و

ية
رتب

 ال
اع

قط
ة 

ئد
فا

ل
م 

دع
وب

ة 
ولي

لد
ة ا

فني
 ال

ربة
لخ

ة ل
سي

فرن
 ال

لة
وكا

ال
ر 

طا
يف إ

ج 
در

 تن
ي

الت
ة،

مي
لتن

ة ل
سي

فرن
 ال

لة
وكا

 ال
ن

م
يب 

رو
ألو

د ا
حا

الت
م ا

دع
ج 

ام
ربن

ة ل
قني

الت
ة 

عد
سا

امل
.II

ة 
اوا

س
لم

ة ل
مي

كو
لح

ة ا
خط

 ال
يذ

نف
لت

ع 
طا

ق

ية
طن

لو
ة ا

رتبي
ال

2
1

ت
نوا

 س
و5

 4
ني 

ا ب
 م

ال
طف

األ
س 

ري
تد

ف 
صا

الن
ن ا

ام
ض

ع 
 م

يم
عل

الت
ة 

مي
لزا

ا
دة

جو
وال

7
4

يئ 
دا

البت
ك ا

سل
 ال

ية
ها

ة ن
غاي

ىل 
ذ إ

مي
تال

 ال
يع

جم
س 

ري
تد

مة
الز

 ال
ت

ارا
مله

ن ا
 م

هم
كين

ومت

7
4

ي 
اد

عد
اإل

م 
علي

الت
ذ ب

مي
تال

 ال
ن

 م
ن

مك
 م

دد
 ع

كرب
س أ

ري
تد

بة
لو

ملط
ت ا

ايا
كف

 ال
ت

ويا
ست

 مل
قا

وف

16
8

ة 
وب

طل
امل

ت 
ايا

كف
 ال

ت
ويا

ست
 م

ن
 م

يذ
الم

الت
ب 

غل
ني أ

متك
د 

اه
شو

 ال
ىل

 ع
ول

ص
لح

ن ا
وم

يس 
سا

األ
ن 

وي
تك

 ال
ية

ها
يف ن

بة
اس

ملن
ا

ء 
قا

الرت
ي ل

نو
لثا

د ا
بع

ما 
 و

يل
هي

لتأ
م ا

علي
الت

مع
جت

وامل
رد 

لف
با

1
1

ل 
فا

ألط
ي ل

ام
نظ

 ال
يم

عل
الت

يف 
ج 

ما
إلد

 وا
س

در
تم

 ال
امن

ض
ة( 

سن
8-

15
ة )

اس
در

 ال
ن

 ع
ني

طع
نق

امل
و 

ني أ
رس

مد
امل

ري 
غ

ي
ام

نظ
 ال

ك
سل

بال
ق 

حا
اللت

 با
ني

غب
لرا

وا

ي
ام

نظ
 ال

غري
ة 

رتبي
 ال

مج
رنا

ب
1

1
م 

عل
الت

يف 
ني 

غب
لرا

( ا
نة

 س
13

-1
8(

ن 
عي

ياف
وال

ل 
طفا

األ
ل 

هي
تأ

يف 
حر

 ال
يل

أه
الت

ج 
رام

ري ب
وف

وت
ي، 

هن
 امل

ين
كو

الت
يف 

ج 
دما

اإل
و 

أ
اج

دم
اإل

ل 
أج

ن 
 م

بة
واك

وامل

3
3

ن 
 م

ون
عان

ن ي
ذي

 ال
يذ

الم
الت

ىل 
 ع

اء
بق

اإل
يف 

ة 
هم

سا
امل

ي
بو

لرت
د ا

رص
وال

ة 
عبئ

الت
ل 

خال
ن 

 م
ت

وبا
صع

4
4

ض 
عر

 و
ت

ارا
مله

ىل ا
ة إ

اج
لح

ني ا
ا ب

 م
ب

ار
تق

 ال
امن

ض
ي

امع
جت

اال
ع 

نو
 ال

عد
ة ب

عا
مرا

ع 
 م

ن
وي

تك
ال

ي
هن

امل
ن 

وي
تك

 ال
مة

ظو
من

ة 
اد

قي
 و

يه
وج

ت

ع 
طا

لق
ي 

امع
جت

اال
ع 

نو
 ال

ىل
 ع

ئم
 قا

يل
حل

ز ت
جا

 إن
تم

ف 
طر

ن 
 م

عم
بد

 ،2
01

9 
نة

 س
ي،

هن
امل

ن 
وي

تك
ال

ز 
مي

الت
ز 

رك
 م

مع
ة 

رشاك
وب

ة 
مي

لتن
ة ل

سي
فرن

 ال
لة

وكا
ال

ك  
ذل

و 
ي 

امع
جت

اال
ع 

نو
 ال

عد
 لب

بة
جي

ست
امل

ة 
اني

يز
لم

ل

ع 
نو

 ال
عد

 لب
بة

جي
ست

امل
ة 

اني
يز

امل
م 

دع
ج 

ام
برن

ر 
طا

يف إ

ب.
غر

امل
ي ب

امع
جت

اال

ع 
طا

ق

ي
هن

امل
ن 

وي
تك

ال

4
4

ت 
جا

تيا
الح

ي ا
ذو

ص 
خا

ألش
ج ا

لو
 و

ية
كان

إم
ع 

سي
تو

 -
ة 

ص
خا

 ال
ت

جا
تيا

الح
ة ا

عا
مرا

ع 
 م

اع
قط

 ال
ىل

ة إ
ص

خا
ال

ال
رج

وال
ء 

سا
للن

1
1

د 
بع

ة 
عا

مرا
ع 

 م
ني

عل
فا

 ال
داء

وأ
ن 

وي
تك

 ال
دة

جو
ني 

س
تح

ي
امع

جت
اال

ع 
نو

ال

-
2

ع 
طا

 ق
ى

تو
س

 م
ىل

 ع
ي

امع
جت

اال
ع 

نو
 ال

بة
ار

مق
ة 

س
أس

م
ي

هن
امل

ن 
وي

تك
ال

عة
نو

مت
ت 

ما
خد

 و
عم

د
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-
1

ب
شبا

وال
ء 

سا
للن

ج 
ملنت

ل ا
شغ

 ال
ش

عا
 إن

-
غل

ش
 ال

ق
سو

د 
رص

 و
يل

شغ
الت

ة 
ئد

فا
ي ل

امع
جت

اال
ع 

نو
 ال

ىل
 ع

ئم
 قا

يل
حل

ز ت
جا

 إن
تم

م 
دع

، ب
20

19
ة 

سن
ي، 

هن
امل

ج 
ما

إلد
 وا

غل
ش

 ال
رة

وزا
ة 

رشاك
وب

ة  
مي

لتن
ة ل

سي
فرن

 ال
لة

وكا
 ال

ف
طر

ن 
م

ع 
نو

 ال
عد

 لب
بة

جي
ست

امل
ة 

اني
يز

لم
ز ل

مي
الت

ز 
رك

 م
مع

ة 
اني

يز
امل

م 
دع

ج 
ام

برن
ر 

طا
يف إ

ك 
ذل

و 
ي 

امع
جت

اال
ب.

غر
امل

ي ب
امع

جت
اال

ع 
نو

 ال
عد

 لب
بة

جي
ست

امل

ج 
ما

إلد
 وا

غل
ش

 ال
رة

وزا

ي
هن

امل
-

1
ت

فئا
 ال

ض
بع

ة 
امي

وح
ل 

شغ
 ال

يف
ة 

اوا
س

امل
ش 

عا
 إن

-
غل

ش
ال

-
1

ية
حل

امل
ت 

جا
ملنت

ض ا
عر

ني 
س

تح
 و

ف
صني

الت
ر 

وي
تط

اج
إلنت

ل ا
الس

 س
ية

نم
ت

ي 
امع

جت
اال

ع 
نو

 ال
ىل

 ع
ئم

 قا
يل

حل
ز ت

جا
 إن

تم
ف 

طر
ن 

 م
عم

بد
 ،2

01
9 

نة
 س

ة،
الح

لف
ع ا

طا
لق

ز 
مي

الت
ز 

رك
 م

مع
ة 

رشاك
وب

ة 
مي

لتن
ة ل

سي
فرن

 ال
لة

وكا
ال

ك 
ذل

 و
ي

امع
جت

اال
ع 

نو
 ال

عد
 لب

بة
جي

ست
امل

ة 
اني

يز
لم

ل
ع 

نو
 ال

عد
 لب

بة
جي

ست
امل

ة 
اني

يز
امل

م 
دع

ج 
ام

برن
ر 

طا
يف إ

ب.
غر

امل
ي ب

امع
جت

اال

حة
فال

 ال
اع

قط

2
1

ني
هني

امل
ت 

جيا
حا

ب 
س

 ح
ليا

لع
ر ا

ألط
ن ا

وي
تك

ه 
جي

تو

ث
بح

وال
ن 

وي
تك

وال
م 

علي
الت

2
1

ي
الح

لف
ل ا

جا
امل

يف 
ث 

بح
وال

ع 
رتا

الخ
م ا

دع

4
2

ي
الح

لف
ي ا

هن
امل

ن 
وي

تك
وال

ي 
قن

الت
م 

علي
الت

ة 
ود

 ج
ني

س
تح

-
1

حة
فال

 ال
اع

قط
ة 

غيل
 ش

ت
ارا

مه
ر 

وي
تط

عة
نو

ملت
  ا

ت
ما

خد
وال

م 
دع

ال

4
2

ة 
عا

مرا
ع 

 م
لة

ؤه
 ِم

لة
ام

 ع
يد

ن 
 م

يد
ص

 ال
اع

قط
ني 

متك
وع

الن
ة 

رب
قا

م
ة 

هني
 م

يو
وس

س
 ال

ت
اءا

كف
 ال

عم
ود

ل 
هي

تأ

رة
حا

الب
ة 

الم
وس

ع 
طا

لق
ي 

امع
جت

اال
ع 

نو
 ال

ىل
 ع

ئم
 قا

يل
حل

ز ت
جا

 إن
تم

ف 
طر

ن 
 م

عم
بد

 ،2
01

9 
نة

 س
ي،

حر
الب

د 
صي

ال

ز 
مي

الت
ز 

رك
 م

مع
ة 

رشاك
وب

ة 
مي

لتن
ة ل

سي
فرن

 ال
لة

وكا
ال

ك 
ذل

 و
ي

امع
جت

اال
ع 

نو
 ال

عد
 لب

بة
جي

ست
امل

ة 
اني

يز
لم

ل

ع 
نو

 ال
عد

 لب
بة

جي
ست

امل
ة 

اني
يز

امل
م 

دع
ج 

ام
برن

ر 
طا

يف إ

ب.
غر

امل
ي ب

امع
جت

اال

اع
قط

ري
بح

 ال
يد

ص
 ال

3
2

ي 
هني

 م
دة

فائ
ة ل

عي
ام

جت
اال

 و
ية

اد
ص

القت
ري ا

داب
الت

م 
دع

وع
الن

ة 
رب

قا
 م

اة
راع

 م
مع

ع 
طا

لق
ا

-
2

ت 
جا

تيا
اح

ة 
عا

مرا
ع 

 م
لح

صا
امل

ري 
سي

وت
ز 

هي
تج

ني 
س

تح
ال

رج
وال

ء 
سا

الن

مة
كا

لح
 وا

دة
قيا

ال
-

1
ة 

عا
مرا

ع 
 م

ية
رش

الب
رد 

ملوا
ري ا

سي
ة ت

الي
فع

ني 
س

تح
ال

رج
وال

ء 
سا

الن
ى 

لد
ة 

ص
خا

 ال
ت

جا
تيا

الح
ا

2
1

فة
ص

من
ة 

في
كي

ع ب
طا

لق
ة ل

رشي
الب

رد 
ملوا

ت ا
اءا

كف
م 

دع

-
2

ع 
طا

 ق
ى

تو
س

 م
ىل

 ع
ي

امع
جت

اال
ع 

نو
 ال

بة
ار

مق
ة 

س
أس

م
ري

بح
 ال

يد
ص

ال

-
1

اع
قط

 ال
يف

ني 
عل

فا
 ال

ت
درا

 ق
يز

عز
ت

عم
لد

ا
د 

صا
القت

 وا
ية

يد
قل

الت
ة 

اع
صن

 ال
اع

قط
ر 

وف
 يت

ال

ع 
نو

 ال
عد

ي ب
راع

ي ي
اع

قط
ل 

حلي
ىل ت

 ع
ي

امع
جت

اال

ة 
جي

اتي
سرت

اال
ن 

ال أ
. إ

له
عم

ت 
اال

مج
يف 

ي 
امع

جت
اال

د 
صا

القت
 وا

ية
يد

قل
الت

ة 
اع

صن
 ال

اع
قط

ة ل
يد

جد
ال

ق 
سب

 م
از

نج
ع إ

وق
 تت

20
21

-2
03

0 
رتة

لف
ي ل

امع
جت

اال

ع.
نو

 ال
ىل

 ع
ئم

 قا
ص 

خي
ش

لت

ة 
دي

قلي
الت

ة 
اع

صن
 ال

اع
قط

ي
امع

جت
اال

د 
صا

القت
وا

2
2

اع
قط

بال
ني 

عل
فا

 ال
بة

واك
وم

ج 
نتا

اال
ت 

دوا
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المالية والتوقعات  الدراسات  مديرية  المصدر: 
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للمال العام، وكذا إجراء التدقيقات الداخلية والحرص على 
احترام األخالقيات، وكذا مهام التدقيق والتقييم والتنسيق 

مع مؤسسة الوسيط.

برنامج تحسين الخدمات
المتعلقة  المساطر  تبسيط  على  البرنامج  هذا  يرتكز 
بالخدمات األكثر تداوال، مع إعطاء أهمية قصوى لتجويد 
عمل المكاتب األمامية )Front-office(. كما يعتمد على 
بهدف  للمقاوالت  موجهة  مبسطة  إدارية  مساطر  وضع 
وضع  يتم  أن  المرتقب  من  حيث  األعمال،  مناخ  تحسين 
www. 26 مسطرة إدارية ذات عالقة بالمقاولة في موقع

الوطنية  اللجنة  مع  بتعاون   business-procédures.ma
لمناخ األعمال. 

التحول الرقمي لإلدارة العمومية : تدعيم وتنويع الخدمات 
الرقمية 

يهدف هذا البرنامج إلى إرساء مرفق عمومي منفتح على 
توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة وقادر على االستجابة 
لتطوير  اإلدارات  وتطلعات  المواطن/المرتفق  لمتطلبات 

أساليب عملها. 

محاربة الرشوة وتدعيم أدوات النزاهة والشفافية

من  الجيدة  الحكامة  أدوات  وتقوية  الفساد  محاربة  تعد 
الورش على  أربعة  الحكومي. ويرتكز هذا  البرنامج  ركائز 

محاور أساسية تهم :

االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد : إنجازات هامة
االستراتيجية  تنفيذ  لتتبع  بالغة  أهمية  الحكومة  تولي 
الوطنية لمحاربة الرشوة. وتتضمن هذه االستراتيجية عدة 
ورقمنة  للمواطن  المقدمة  الخدمات  تحسين  تهم  برامج 
وتفعيل  والتدقيق  المراقبة  وتعزيز  اإلدارية  الخدمات 
التقرير  ويعزز  التحسيسية.  البرامج  وتطوير  المساءلة 
المتعلقة  المشاريع  تنفيذ  مستوى  يتناول  الذي  التركيبي 
بمحاربة الرشوة بالنسبة للفترة الممتدة بين 2016 و2018، 
أهمية  الحكومة  رئاسة  تم نشره من طرف مصالح  والذي 
على  السياق  هذا  في  العمل  يتم  كما  االستراتيجية.  هذه 
تطوير برنامج تواصلي حول هذه االستراتيجية، ووضع إطار 

قانوني كفيل بمعالجة مسألة تضارب المصالح.

خالل الفترة الممتدة ما بين 2009 و2019، ارتفعت نفقات الموظفين بنسبة عامة ناهزت 51,51% حيث انتقلت 
الموظفين  عدد  بلغ  كما   .2019 سنة  برسم  درهم  مليار   112,16 حوالي  إلى   2009 سنة  درهم  مليار   74,03 من 
الحكومة  تعمل  االرتفاع  لهذا  مواكبة  موظفا.   564.549 حوالي   ،2019 سنة  برسم  العمومية،  بالوظيفة  المدنيين 

على مواصلة ورش إصالح اإلدارة في إطار الخطة الوطنية إلصالح اإلدارة 2021-2018.

الجيدة  الحكامة  آليات  وتدعيم  العمومية  اإلدارة  إصالح 
ومحاربة الفساد

الخطة الوطنية إلصالح اإلدارة 2021-2018 
العامة  السياسة  في  محوريا  ورشا  اإلدارة  إصالح  يشكل 
اإلصالح  لهذا  الحكومة  حددت  وقد  الحكومية.  للسلطات 
محاور تنظيمية وتدبيرية ورقمية وأخالقية تمت ترجمتها 
في إطار الخطة الوطنية إلصالح اإلدارة 2018-2021 التي 

ترتكز على خمسة محاور أساسية:

على  اإلدارة  تحديث  رهان  اإلداري:  الالتمركز  ميثاق 
المستوى التنظيمي

المرسوم رقم 618-17 - 2 )26 دجنبر 2018( بمثابة  شكل 
ميثاق وطني لالتمركز اإلداري تحوال هاما في مشروع إعادة 
المحلي  للبعد  فعلية  ترجمة  يعتبر  حيث  اإلدارة،  هيكلة 
لمرفق عمومي أقل مركزية وأكثر قربا من المواطن وتلبية 
لحاجياته. ويتسم المرسوم بكونه يجعل من الجهة الفضاء 
اإلداري  لالتمركز  الوطنية  السياسة  لبلورة  المالئم  الترابي 
كما يقوم على الدور المحوري لوالي الجهة، باعتباره ممثال 
للسلطة المركزية على المستوى الجهوي في تنسيق عمل 

المصالح الالممركزة.

التدبير  أنماط  لتطوير  آلية  العمومية:  المرافق  ميثاق 
بالمرفق العمومي

ذات  اإلصالحات  سياق  في  الميثاق  هذا  مشروع  يندرج 
البعد التدبيري المبرمجة في إطار الخطة الوطنية إلصالح 
اإلدارة. ويحدد هذا المشروع، الذي تم التنصيص عليه في 
الفصل 157 من الدستور، قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة 
الترابية  والجماعات  والجهات  العمومية  اإلدارات  بتسيير 

األخرى وباقي األجهزة العمومية األخرى. 

العامة  المفتشيات   : الجيدة  الحكامة  هيئات  تدعيم 
للوزارات 

في إطار تدعيم نظم الحكامة الجيدة وتحسين عمل المرفق 
بمهام  للوزارات  العامة  المفتشيات  تضطلع  العمومي، 
المراقبة وعمليات التدقيق والتقييم التي حددها المرسوم 
رقم 112. 11 . 2 بتاريخ 23 يونيو 2011، وتقوم بناءا على 
تطبيق  مجال  في  خاصة  والمراقبة،  التفتيش  بمهام  ذلك 
الجيد  التدبير  وقواعد  والتنظيمية  التشريعية  النصوص 

الدولة  نفقات موظفي  البشرية:  الموارد  التقرير حول 
2019 31,48% من الميزانية العامة برسم  تمثل 

المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  الماليةالتقارير  قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 
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تقوية الحكامة العمومية
يهم محور تقوية الحكامة العمومية الفحص الدقيق لمدى 
اإلدارات  طرف  من  المعتمدة  اإلصالح  مشاريع  نجاعة 
الذي  بالدور  التذكير  وجب  اإلطار  هذا  وفي  العمومية. 
العمومية )FOMAP( في  اإلدارة  يلعبه صندوق تحديث 
تمويل مشاريع إصالح اإلدارة المقترحة من طرف اإلدارات 

العمومية. 

برنامج عمل المغرب المنفتح
والسبعين  السادس  العضو   2018 سنة  في  المغرب  أصبح 
في اتفاقية الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة. وتعد هذه 
العضوية نتيجة لاللتزام الحكومي بنهج ممارسات تدبيرية 
شفافة وتطوير العمل بمبادئ الديموقراطية التشاركية. كما 
أنها أشرت على انطالق العمل ببرنامج عمل يغطي الفترة 
باألولوية  تحظى  التزاما   18 يتضمن  والذي   2020-2018
المواطنة  والمشاركة  واسع  نطاق  على  الرشوة  كمحاربة 

والحصول على المعلومة واإلدارة اإللكترونية والشفافية.

حق الحصول على المعلومة : مؤشر لتطوير الشفافية بين 
اإلدارة والمواطن

في  المواطن  حق  المعلومة  على  الحصول  قانون  يكرس 
الحصول على المعلومة المتوفرة لدى المرفق العمومي في 
القانون  هذا  صدور  ومنذ  محددة.  وشروط  ضوابط  إطار 
أجل  من  مهمة  أشواط  قطع  تم   ،2018 مارس   12 بتاريخ 
أجرأة مقتضياته، حيث تم في هذا الصدد تحضير خارطة 
طريق ألجرأة هذا القانون التي أحيلت على شبكة الكتاب 
العامين للقطاعات الوزارية. كما تم بتاريخ 15 مارس 2019 

تعيين أعضاء لجنة قانون الحصول على المعلومة.

وبناء  التفاوض  مناخ  لتحسين  آلية   : االجتماعي  الحوار 
السلم االجتماعي

كل  تُلزم  للحكامة،  آلية  باعتباره  االجتماعي  الحوار   شكل 
األطراف المعنية من حكومة وأرباب عمل وتمثيليات نقابية، 
ودعم  االجتماعي  المستوى  على  اإلنصاف  لتحقيق  أداة 
القدرة الشرائية للمواطنين. وقد توج مسلسل هذا الحوار 
فرصة  2019، شكل  أبريل   25 بتاريخ  ثالثي  اتفاق  بتوقيع 
لتوطيد الثقة والتوافق بين الحكومة والفرقاء االقتصاديين 
واالجتماعيين من جهة، وترجمة للمجهودات المبذولة من 
أجل تحسين الوضعية المادية والقدرة الشرائية للمواطنين 

من جهة أخرى.

الموارد البشرية بالوظيفة العمومية المغربية 2009-2019

أعداد الموظفين المدنيين برسم الفترة 2019-2009

ارتفاعا  المغرب  سكان  عدد  شهد  الماضي،  العقد  خالل 
انتقل من 31,79  اإلجمالية 11,96%، حيث  نسبته  بلغت 
نسمة  مليون   35,59 إلى   2009 سنة  برسم  نسمة  مليون 
نسمة.  مليون   3,8 بـ  قدرت  بزيادة  أي  برسم سنة 2019، 

النشيطين  المغرب  الفترة، عرف عدد سكان  وخالل نفس 
نموا ديموغرافيا بلغ 78.200 نسمة سنويا من أصل 11,33 
مليون نسمة المسجلة سنة 2009، أي بمتوسط سنوي ناهز 

0,67% على المستوى الوطني. 

الشغل،  المتوفرة في سوق  النشيطة  الساكنة  ومقارنة مع 
موظفا   47 حوالي  توظف  المدنية  العمومية  االدارة  فإن 

مدنيا لكل 1000 نسمة من السكان النشيطين.

إحداث وحذف المناصب المالية 
يناهز  ما  إحداث   2019 لسنة  المالية  قانون  برسم  تم 
25.572 منصبا ماليا، بما في ذلك 250 منصبا يتم توزيعها 
أو  الوزارات  مختلف  على  الحكومة  رئيس  طرف  من 
األشخاص  لفائدة  منصبا   200 منها  ويخصص  المؤسسات، 

في وضعية إعاقة. 

ما  المحدثة  المالية  للمناصب  اإلجمالي  العدد  بلغ  وقد 
بين سنة 2009 و سنة 2019 ما مجموعه 241.124 منصبا 
ماليا، وذلك دون احتساب 70.000 منصب تم إحداثها من 
الجهوية  األكاديميات  األساتذة على مستوى  أجل توظيف 

للتربية والتكوين.

خالل هذه الفترة، أعطيت األولوية لدعم القطاعات ذات 
الطابع االجتماعي واألمني، حيث تم تخصيص حوالي %71 
من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة لفائدة قطاعات 

التربية الوطنية والتعليم العالي والداخلية والصحة.

لعملية  الرئيسي  العامل  التقاعد  على  اإلحالة  وتشكل 
حذف المناصب المالية داخل اإلدارات العمومية. وتتوزع 
 2019-2009 الفترة  خالل  المحذوفة  المناصب  أعداد 
الوطنية  التربية  قطاعي  بين  الوزارية  القطاعات  حسب 
وقطاع   ،)%12( الصحة  وقطاع   ،)%60( العالي  والتعليم 
نسبة)%3(،  والمالية  االقتصاد  وقطاع   ،)%11( الداخلية 

وباقي القطاعات الوزارية)%14(.

مباريات التوظيف بالوظيفة العمومية
الذي  الدستور  من   31 الفصل  مقتضيات  تنفيذ  إطار  في 
والمواطنين  المواطنات  بين  المساواة  مبدأ  على  ينص 
االستحقاق، وتطبيقا  العمومية حسب  الوظائف  في ولوج 

2019 2009

35.587.000 31.786.000 مجموع عدد السكان

12.108.000 11.326.000 أعداد السكان النشيطين

564.549 542.670 أعداد الموظفين المدنيين

%1,59 %1,71
المدنيين  الموظفين  عدد  نسبة 

مقارنة مع عدد السكان

%4,66 %4,79
المدنيين  الموظفين  عدد  نسبة 
مقارنة مع عدد السكان النشيطين
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العام للوظيفة  النظام األساسي  الفصل 22 من  لمقتضيات 
العمومية الذي كرس المباراة كقاعدة عامة لولوج الوظيفة 
الوزارية منذ سنة 2012 على  العمومية، تعمل القطاعات 
تنظيم مباريات التوظيف لشغل المناصب المالية المحدثة 

والمخصصة لها بموجب قوانين المالية.

النصف  حدود  إلى   2012 سنة  منذ  تم  اإلطار،  هذا  وفي 
األول من سنة 2019، تنظيم 1.759 مباراة لشغل 109.981 
منصبا ماليا، مفتوحة للتباري من أجل التوظيف، أي بمعدل 

63 منصبا عن كل مباراة.

المباراة الموحدة الخاصة باألشخاص في وضعية إعاقة
في  األشخاص  لتوظيف  خاصة  موحدة  مباراة  تنظيم  تم 
جميع  لفائدة  دجنبر2018   23 بتاريخ  إعاقة  وضعية 
القطاعات الوزارية. وتم فتح هذه المباراة، األولى من نوعها، 
حصريا في وجه المترشحين في وضعية إعاقة، الحاصلين 
لها في  المعادلة  الشهادات  أو إحدى  على شهادة اإلجازة 
جميع التخصصات وذلك لتوظيف50  متصرفا من الدرجة 
الثالثة. وقد بلغ العدد اإلجمالي للمترشحين لهذه المباراة 
1.012 مترشح ومترشحة، وتم اختيار 50 مترشًحا على إثر 
المالية  قانون  برسم  أما  نساء.  منهم   %18 المباراة،  هذه 
2019، فقد تم تخصيص 200 منصب مالي لفائدة األشخاص 
في وضعية إعاقة وذلك خارج حصيص 7% المخصص لهذه 

الفئة على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات.

تشغيل الخبراء 
يهدف المرسوم رقم 2.15.770 الصادر في 9 غشت 2016 
بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود باإلدارات 
إلى  المرسوم،  لهذا  التطبيقية  القرارات  وكذا  العمومية 
تمكين اإلدارات العمومية من تلبية حاجياتها من الكفاءات 
الى  الضرورة  المجاالت كلما دعت  والخبرات في مختلف 
والمشاريع  الكبرى  األوراش  مستوى  على  وخاصة  ذلك، 
المهيكلة. وفي هذا اإلطار، تم إجراء 20 إعالنا لفتح الترشيح 
من أجل تشغيل 28 خبيرا باإلدارات العمومية خالل سنة 

2018 والنصف األول من سنة 2019. 

التعيين في المناصب العليا 
منذ دخول القانون رقم 02.12 الصادر في 17 يوليوز 2012 
وإلى  التطبيق،  حيز  العليا  المناصب  في  التعيين  بشأن 
حدود 16 يونيو 2019، صادق مجلس الحكومة على 1.071 
من   92 الفصل  ألحكام  طبقا  العليا،  المناصب  في  تعيينا 

الدستور، منها 122 تعيينا لفائدة النساء.

توزيع أعداد موظفي الدولة المدنيين برسم 2019 

التوزيع حسب القطاعات الوزارية
برسم  العمومية،  بالوظيفة  المدنيين  الموظفين  عدد  بلغ 
من   %90 يتمركز  موظفا.   564.549 حوالي   ،2019 سنة 
تشغل  حيث  كبرى،  وزارية  قطاعات  ست  في  الموظفين 

العالي حوالي 48,6% من  الوطنية والتعليم  التربية  وزارة 
وزارة  من  كل  تليها  المدنيين،  للموظفين  اإلجمالي  العدد 
ووزارة   %9,5 بـ  الصحة  ووزارة   ،%23,6 بحصة  الداخلية 
العدل بـ 3,5%، ووزارة االقتصاد والمالية بـ 3,3%، وإدارة 
السجون بـ2,1%.، في حين تبلغ هذه النسبة حوالي %9,4 

بباقي القطاعات األخرى مجتمعة.

التوزيع حسب األنظمة األساسية
يخضع موظفو الدولة المدنيون إلى ثالث فئات رئيسية من 
األنظمة األساسية: األنظمة األساسية المشتركة بين الوزارات، 
الخصوصية.  واألنظمة  األخرى  الخاصة  األساسية  األنظمة 
ويتوزعون حسب هذه األنظمة األساسية بنسب بلغت على 

التوالي 28%، 69% و%3. 

التوزيع حسب الفئات العمرية
من   %25,7 سنة   35 دون سن  الشباب  الموظفون  يمثل   
مجموع موظفي الدولة المدنيين، ويشكل موظفو الدولة 
المدنيون المنتمون إلى الفئات العمرية المتراوحة ما بين 
35 و50 سنة 40,5% من العدد اإلجمالي لهؤالء الموظفين 
و33,8% منهم تتجاوز أعمارهم 50 سنة. ويتوقع أن يبلغ 
سيحالون  الذين  المدنيين  الدولة  موظفي  أعداد  مجموع 
على التقاعد خالل الست سنوات القادمة حوالي 69.360 
في  التقاعد  على  قدره 11.560 محاال  بمعدل  أي  موظفا، 

السنة.

التوزيع حسب مقاربة النوع
النهوض  الدستورية واالجتماعية من أجل  رغم اإلصالحات 
بحقوق المرأة، وتعزيز دورها كشريك أساسي في التنمية، 
فإن تمثيلية المرأة في سوق الشغل ال تزال ضعيفة نسبيا 
السامية  المندوبية  معطيات  وحسب  الرجل.  مع  مقارنة 
للتخطيط، فقد بلغت نسبة النساء ضمن السكان النشيطين 
على  أما  للرجال.  بالنسبة   %70,9 مقابل   %22,2 حوالي 
مستوى االدارات العمومية، فقد بلغت نسبة النساء خالل 

سنة 2019 حوالي 8,34% مقابل 2,65% بالنسبة للرجال.

التوزيع حسب الجهات
لموظفي  الحالي  الترابي  التوزيع  خالل  من  ويتبين  هذا، 
الدولة المدنيين عن التفاوت الكبير المسجل بين مختلف 
حوالي  يتمركز  حيث  البشرية،  الموارد  حيث  من  الجهات 
جهة  جهات:  خمس  في  المدنيين  الموظفين  من   %70
الرباط - سال - القنيطرة، جهة الدار البيضاء - سطات، جهة 

النسبة المئوية األعداد سنة 2019 ساللم األجور

%19,3 108.900 5 و6

%15,5 87.658 من 7 إلى 9

%65,2 367.991 10 وما فوق

%100 564.549 المجموع



99 المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 

فاس - مكناس، جهة مراكش - آسفي، وجهة طنجة - تطوان 
- الحسيمة.

نفقات الموظفين
تعمل الحكومة على مواصلة إصالح المالية العمومية، وذلك 
من خالل تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 
سيما  وال  الموظفين،  بنفقات  المتعلقة  المالية،  لقانون 
بالتحكم  المتعلقة  الجديدة  والمحاسباتية  المالية  القواعد 
في التوازن الميزانياتي. ويتعلق األمر أساسا بإجراءات تهم 
اعتماد طابع محدودية نفقات الموظفين، الذي دخل حيز 
الموظفين  نفقات  وإعداد  يناير 2017،  ابتداء من  التنفيذ 
تحيينها  يتم  سنوات  لثالث  ميزانياتية  برمجة  إلى  استنادا 
سنويا، )وقد دخل هذا اإلجراء حيز التنفيذ ابتداء من يناير 
أنظمة  إطار  في  الدولة  مساهمات  إدراج  وكذا   ،)2019
الموظفين،  نفقات  ضمن  والتقاعد  االجتماعي  االحتياط 

الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020.

تطور نفقات الموظفين خالل الفترة 2009 – 2019 

خالل الفترة الممتدة ما بين 2009 و2019، ارتفعت نفقات 
الموظفين بنسبة عامة ناهزت 51,51% حيث انتقلت من 
مليار  إلى حوالي 112,16  مليار درهم سنة 2009   74,03
درهم برسم سنة 2019، وبلغ متوسط معدل هذه النفقات 

4,24% في السنة.
حصة نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الخام

من  الموظفين  نفقات  حصة  سجلت  الفترة،  نفس  خالل 
  %10,40 حوالي  بلغ  سنويا  معدال  الخام  الداخلي  الناتج 
وأنظمة  التقاعد  برسم  الدولة  مساهمات  احتساب  )دون 

االحتياط االجتماعي(. 

حصة نفقات الموظفين من الميزانية العامة
تحتل نفقات موظفي الدولة المرتبة األولى ضمن النفقات 
الميزانية  من   %31,48 يناهز  ما  تمثل  حيث  العمومية، 
كمعدل   %33,46 من  يقرب  وما  سنة 2019  برسم  العامة 

سنوي برسم الفترة 2019-2009، 

حصة نفقات الموظفين من ميزانية التسيير
المخصصة  االعتمادات  بلغت   ،2019-2009 الفترة  خالل 
لنفقات الموظفين أكثر من نصف ميزانية التسيير بمعدل 

سنوي بلغ %53,44. 

حصة نفقات الموظفين من الموارد العادية
خالل نفس الفترة، بلغ المعدل السنوي لنفقات الموظفين 
من مجموع الموارد العادية نسبة 40,5%، كما بلغت هذه 
الحصة حوالي 44,26% برسم سنة 2019. ومن شأن هذه 
الوضعية أن تشكل عائقا في إعادة توجيه بعض الهوامش 

من ميزانية التسيير لفائدة ميزانية االستثمار.

نفقات الموظفين برسم سنة 2019

التوزيع حسب القطاعات الوزارية
في  تتمركز  المدنيين  الموظفين  نفقات  من   %90 حوالي 
ست قطاعات، حيث تحتل وزارة التربية الوطنية والتكوين 
الصدارة  مرتبة  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  المهني 
تقدر  بحصة  الداخلية  قطاع  يليها   ،%49,8 تناهز  بنسبة 
والمالية  واالقتصاد  والعدل  الصحة  وزارات  أما   .%19,5 بـ 
على  نسبها  فتبلغ  الدولي  والتعاون  الخارجية  والشؤون 
لفائدة  وتخصص  و%2,6.   %2,8 و%4,8،   %10,3 التوالي 

باقي اإلدارات ما يقرب من 10% من هذه النفقات.

التوزيع حسب الجهات
بجهات  الموظفين  نفقات  من   %77,95 حوالي  يتمركز 
فاس-مكناس،  الدارالبيضاء-سطات،  الرباط-سال-القنيطرة، 
ماسة.  وسوس  مراكش-آسفي  طنجة-تطوان-الحسيمة، 
وتستفيد جهة الرباط-سال-القنيطرة من ما يناهز %22,91 
من نفقات الموظفين مع مساهمة هذه األخيرة في الناتج 
إلى  باألساس  هذا  ويرجع   %16,3 بحوالي  الخام  الداخلي 
أنه  غير  الرباط.  بمدينة  الوزارية  القطاعات  جل  تمركز 
الموظفين  نفقات  توزيع  بين  يسجل غياب عالقة واضحة 
حسب الجهات ومساهمة هذه األخيرة في الناتج الداخلي 
الخام. فعلى مستوى جهة الدارالبيضاء-سطات، التي تعتبر 
من أكثر الجهات كثافة سكانية والقطب االقتصادي األول 
في بالدنا، تبلغ نسبة المساهمة في خلق الناتج الداخلي 
العاملين  الموظفين  نفقات  مقابل   ،%32 حوالي  الخام 
نفقات  نسبتها 15,84% من مجموع  تتجاوز  ال  والتي  بها 

الموظفين. 

وتساهم الجهات األربعة الدارالبيضاء-سطات، فاس-مكناس، 
الناتج  خلق  في  ومراكش-آسفي  طنجة-تطوان-الحسيمة 

النسبة الجهة

%23,40 الرباط- سال- القنيطرة

%13,90 الدار البيضاء- سطات

%11,70 فاس- مكناس

%10,50 مراكش- اسفي

%9,90 طنجة- تطوان- الحسيمة

%7,50 سوس- ماسة

%6,90 الشرق

%6,10 بني مالل- خنيفرة

%5,30 درعة- تافياللت

%2,30 العيون- الساقية الحمراء

%1,70 كلميم- واد نون

%0,70 الداخلة- وادي الذهب

%100 مجموع
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بحوالي 60% وتستفيد من حوالي 47,68% من  الداخلي 
مجموع نفقات الموظفين، في حين تساهم باقي الجهات 
الثمانية األخرى فقط بـ 40% من الثروة الوطنية وتخصص 

لها ما يقارب 52,32% من مجموع نفقات الموظفين.

التوزيع حسب ساللم األجور
يستفيد الموظفون المرتبون في ساللم األجور األقل من 6 
من 13,14% و الموظفون المرتبون في ساللم األجور من 
7 إلى 9 من 17,97% من نفقات الموظفين. أما فئة األطر 
المرتبة في السلم 10 فما فوق، فتستفيد من 68,89% من 
عدد  ارتفاع  إلى  هذا  ويرجع  الموظفين،  نفقات  مجموع 
حجم  ارتفاع  وكذا  الدرجة  في  الترقيات  من  المستفيدين 

توظيفات األطر خالل السنوات الماضية.

مؤشرات األجور بالوظيفة العمومية برسم سنة 2019

المتوسط الشهري الصافي لألجور
شهد المتوسط الشهري الصافي لألجور بالوظيفة العمومية 
في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2019، ارتفاعا نسبيا بلغ 
32,21%، أي بمعدل سنوي قدره 2,83%، حيث انتقل من 

6.051 درهم سنة 2009 إلى 8.000 درهم سنة 2019.

توزيع موظفي الدولة حسب شرائح األجور
يتقاضى حوالي 9,73% من موظفي الدولة المدنيين أجرة 
األدنى  )الحد  درهم   3.000 بين  ما  تتراوح  صافية  شهرية 
مجموع  من   %33,72 حوالي  درهم.  و4.000  لألجور( 
الموظفين المدنيين يستفيدون من أجرة تقل عن 6.000 
موظفي  من   %60,18 من  يقرب  ما  يستفيد  كما  درهم. 
بين  ما  تتراوح  صافية  شهرية  أجرة  من  المدنيين  الدولة 
6.000 درهم و14.000 درهم، وحوالي 1,75% من موظفي 
تفوق  شهرية  صافية  أجورا  يتقاضون  المدنيين  الدولة 

20.000 درهم.

الحد األدنى لألجور
شهد الحد األدنى لألجور بالوظيفة العمومية عدة مراجعات 
على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في 
مختلف جوالت الحوار االجتماعي، حيث ارتفع من 1.885 
درهم سنة 2009 إلى 2.800 درهم سنة 2011 ليصل إلى 

3.000 درهم سنة 2014 و3.041 درهم سنة 2019.

حصيلة تنفيذ نفقات الموظفين برسم سنة 2018

توقعات  من  الدولة  موظفي  نفقات  إنجاز  نسبة  عرفت 
بلغت  حيث   ،%98 يناهز  ما   2018 لسنة  المالية  قانون 
السنة  هذه  خالل  صرفها  تم  التي  الدولة  موظفي  نفقات 
حوالي 105,990 مليار درهم )92,390 مليار درهم مؤداة 
من طرف مديرية نفقات الموظفين و13,6 مليار درهم تم 
صرفها من طرف باقي المحاسبين التابعين للخزينة العامة 
أي   ،2017 سنة  درهم  مليار   104,901 مقابل  للمملكة، 

الميزانية مديرية   : المصدر 

بارتفاع بلغت نسبته 1,04%. ويبقى الهدف هو بلوغ نسبة 
القادمة  السنوات  في  الموظفين  نفقات  توقعات  تنفيذ 
إلى 100% وذلك بتظافر المجهودات المبذولة من طرف 
اآلمرين بالصرف ومختلف مصالح وزارة االقتصاد والمالية 
في  الوزارية  القطاعات  مختلف  مواكبة  على  تسهر  التي 
التنظيمي  القانون  أقرها  التي  الميزانياتية  المبادئ  تنزيل 

رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية.

الدرجة  في  وللترقيات  للتوظيفات  المالية  المستحقات 
والرتبة

   »Régularisations«المالية المستحقات  مجموع  بلغ 
على  والرتبة  الدرجة  في  الترقي  عن  الناتجة   2018 لسنة 
التوالي 1.897 مليون درهم و634 مليون درهم، أي ما يعادل 
المؤداة من طرف  المستحقات  59% و20% من مجموع 
اإلجمالي  غالفها  يصل  والتي  الموظفين،  نفقات  مديرية 
3.230 مليون درهم أي ما يمثل 3,5% من مجموع نفقات 

الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين.
التوظيف  الناتجة عن  المالية  المستحقات  فيما يخص  أما 
بين   -%61,9 بنسبة  تراجعا  فقد سجلت  اإلدماج،  وإعادة 
سنتي 2017 و2018 حيث انتقلت من 672 مليون درهم 

إلى 256 مليون درهم.
االقتطاعات القانونية

الدخل  على  الضريبة  برسم  القانونية  االقتطاعات  بلغت 
وكذا المساهمات االجتماعية )التقاعد والتغطية الصحية( 
برسم سنة 2018 على التوالي 8.526 مليون درهم و10.355 
مليون درهم، أي ما مجموعه 22,06 مليار درهم، وهو ما 
المؤداة من طرف  الموظفين  نفقات  يعادل 23,88% من 

مديرية نفقات الموظفين.

حدود  )إلى   2019 سنة  برسم  الموظفين  نفقات  تنفيذ 
نهاية شهر غشت 2019(

بلغت نفقات موظفي الدولة التي تم صرفها برسم الفترة 
الممتدة من فاتح يناير 2019 إلى غاية نهاية شهر غشت 
بين  مليار درهم، موزعة  السنة حوالي 73,182  من نفس 
نفقات  مديرية  طرف  من  مؤداة  درهم  مليار   63,581
الموظفين و9,601 مليار درهم تم صرفها من طرف باقي 
المحاسبين التابعين لشبكة الخزينة العامة للمملكة، وذلك 
نفقات  بتوقعات  مقارنة   %65,26 تقارب  تنفيذ  بنسبة 
الموظفين برسم قانون المالية لسنة 2019. وتجدر اإلشارة 
في هذا الصدد، إلى أن تنفيذ نفقات الموظفين خالل هذه 
الفترة تبقى في حدود توقعات قانون المالية لسنة 2019. 
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سجلت نفقات دعم غاز البوتان 12,093 مليار درهما في 
 ،2017 سنة  في  درهما  مليار   10,315 مقابل   2018 سنة 
ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع السعر العالمي لغاز البوتان 
الذي انتقل من 467 دوالر إلى 522 دوالر للطن بين سنتي 
بنسبة  الوطني  االستهالك  ارتفاع  إلى  ثم  و2018،   2017
درهما  مليار   11,732 البوتان  دعم  كلفة  وتشمل   .%2,1
الغاز  نقل  برسم  درهما  مليون  و361  الثمن  دعم  برسم 
أجل  من  وذلك  التعبئة،  مراكز  نحو  الموانئ  من  بالجملة 

الحفاظ على ثمن أساسي موحد على المستوى الوطني.

السكر دعم مادة 

باستثناء ارتفاع طفيف سجل في سنة 2016، عرف السعر 
السنوات  خالل  مطوال  انخفاضا  الخام  للسكر  المتوسط 
انتقل من 661 دوالر للطن في سنة 2011  األخيرة حيث 

منذ رفع المقاصة عن المحروقات سنة 2015، انتقلت تحمالتها من 29 و56 مليار درهم ما بين 2009 و2014 إلى 
13.5 و17.1 مليار درهم خالل السنوات الخمس األخيرة، مما مكن الدولة من توجيه جزء مهم من الدعم للمجهود 
بأثمنة هذه  الغاز والسكر والقمح الطري من االحتفاظ  الحفاظ على مقاصة  االجتماعي. من جهة أخرى فقد مكن 
المواد في مستواها المرجعي. وفي أفق تنزيل السجل االجتماعي الموحد ستظل هذه المواد مستفيدة من الدعم 

برسم سنة 2020. 

خالل سنة 2018 سجل متوسط سعر غاز البوتان 522 دوالر 
أمريكي للطن وظلت أسعار السكر الخام والقمح اللين في 
لهذه  المقاصة  نفقات  بلغت  مستقرة،  عموما  مستويات 
المنتوجات الثالث 17,1 مليار درهم، أي بزيادة 10% عن 
سنة 2017، وذلك نتيجة تغير السعر العالمي لغاز البوتان 

والتطور السنوي لالستهالك الوطني.

وقد تميزت سنة 2019 بوضعية إيجابية نسبيا حيث انخفض 
الفترة  خالل  للطن  أمريكي  دوالر   408 إلى  البوتان  سعر 
أمريكي  دوالر   534 مقابل  شتنبر،  إلى  يناير  من  الممتدة 
للطن خالل نفس الفترة من السنة الماضية، بينما ظل سعر 

السكر الخام في نفس المستوى عموما بين الفترتين.

وفي انتظار تفعيل السجل االجتماعي الموحد الذي سيتيح 
ستتم  االجتماعية،  المساعدات  وتنسيق  هيكلة  إعادة 
البوتان والسكر والدقيق الوطني  مواصلة دعم أسعار غاز 
خالل سنة 2020 بغالف إجمالي يبلغ 13,64 مليار درهم، 
تمت برمجته في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020.

البوتان دعم مادة غاز 

البوتان من 522 دوالر للطن  المتوسط لغاز  انتقل السعر 
في سنة 2018 إلى 408 دوالر للطن إلى متم شهر شتنبر 
2019. ونتيجة ذلك، انتقلت نسبة الدعم من 4840 درهم 
للطن في سنة 2018 إلى 3652 درهم للطن في سنة 2019 
)فترة يناير-شتنبر(، أي ما يعادل 44 درهم للقنينة من فئة 

12 كلغ و11 درهم للقنينة من فئة 3 كلغ.

انخفاض متواصل   الميزانية في  المقاصة:  التقرير حول 
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إلى 379 دوالر للطن سنة 2017 ثم إلى 293 دوالر للطن 
سنة 2018 و291 دوالر للطن إلى متم شهر شتنبر 2019.

تراوح سعر السكر الخام برسم الفترة يناير-شتنبر 2019 بين 
مقابل   للطن،  دوالرا   291 بمعدل  للطن،  دوالر  261و321 

298 دوالرا للطن برسم نفس الفترة من السنة الماضية.

الدولة السيما عن  المبذولة من طرف  للمجهودات  نتيجة 
طريق رفع سعر الشمندر وقصب السكر، وتعزيز الحوافز 
المالية لصندوق التنمية الفالحية، كما تم رصده في إطار 
 ،2020-2013 الفترة  برسم  المهنيين  مع  البرنامج  عقدة 
المكرر بصفة ملحوظة  السكر  الوطني من  اإلنتاج  تحسن 
حيث انتقل من 250 ألف طن في سنة 2012 إلى 607 ألف 
طن في سنة 2016 )مستوى قياسي(، ويقدر ب 600 ألف 

طن بالنسبة لسنة 2019.

وهكذا انتقلت نسبة تغطية االستهالك باإلنتاج الوطني من 
السكر من 20% في سنة 2012 إلى 49% سنة 2016، ثم 

من المتوقع أن تسجل 49% في سنة 2019.

بلغت تكلفة الدعم عند استهالك السكر المكرر في سنة 
الدعم  انتقل  قد  و  درهم.  مليار   3,437 يناهز  ما   2018
 431 إلى  الخام  السكر  استيراد  بتسوية  المتعلق  اإلضافي 
مليون درهم لصالح الدولة، نتيجة النخفاض أسعار السكر 

الخام في السوق الدولية.

الدقيق القمح و  دعم 

الفرنسي خالل  األصل  اللين من  القمح  متوسط سعر  بلغ 
يناهز189  ما   2019 شتنبر  إلى  يناير  من  الممتدة  الفترة 
يقل  التي  التوالي  على  الخامسة  السنة  للطن وهي  دوالر 
فيها السعر المتوسط للقمح اللين على 200 دوالر للطن، 
السنوات  خالل  للطن  دوالر   300 من  أكثر  سجل  حيث 
2011 و2012 و2013. وقد ساهم تعزيز المخزون العالمي 
سعره  على  الحفاظ  في  و2018   2015 عامي  بين  للقمح 
في هذا المستوى. ومع ذلك، فقد أدى انخفاض المخزون 
نسبيا خالل السنتين األخيرتين مقارنة بموسم 2018/2017 
إلى زيادة طفيفة من 168 دوالًرا للطن في 2017 إلى 189 

دوالر للطن إلى متم شهر شتنبر 2019.

بما  الثالثة في سنة 2019  الرئيسية  الحبوب  إنتاج  ويقدر 
عن   %50 بحوالي  بانخفاض  أي  قنطار،  مليون   52 يناهز 
إلى  الحبوب  أنواع  بحسب  يتوزع  وهو  السابق.  الموسم 
قنطار  مليون  و13.4  اللين  القمح  قنطار من  مليون   26.8
من القمح الصلب و11.6 مليون قنطار من الشعير. وتجدر 
اإلشارة أن سوء التوزيع الموسمي لألمطار وكذا انخفاضها 
كبير  بشكل  ساهم  السابق  للموسم  بالنسبة   %23 بنسبة 
للهكتار  قنطار   14,4 إلى  المتوسط  المردود  انخفاض  في 

الواحد، أي أقل بنسبة 37% مقارنة بالموسم السابق. 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 20082009
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للطن( فرنسي()دوالر  )مصدر  اللين  للقمح  السنوي  المتوسط  السعر 
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وبلغ الغالف المالي االجمالي لدعم القمح والدقيق برسم 
سنة 2018 ما يناهز 1,501 مليار درهما، منها 1,003 مليار 

درهم برسم دعم الدقيق الوطني للقمح اللين.

2020 المالية  قانون  مشروع 

خصص مشروع قانون المالية لسنة 2020 اعتماد 13,640 
الغذائية  والمواد  البوطان  غاز  دعم  أجل  من  درهم  مليار 

)السكر ودقيق القمح اللين(.
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قنطار( )مليون  اللين  للقمح  الوطني  التجميع 
اللين  للقمح  الوطني  الدقيق  و  اللين  القمح  نفقات دعم 

درهم( )مليون 

ميكن تحميل ميزانية املواطن لسنة 2020 

https://www.finances.gov.ma  عرب بوابة األنرتنيت

عرب الركن »قانون املالية وامليزانية« 
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عبأت مديرية أمالك الدولة خالل األسدس األول من سنة 2019 أزيد من 1996 هكتارا )خارج الشراكة الفالحية( 
لفائدة مختلف األنشطة القطاعية قصد إنجاز 125 مشروعا بمبلغ استثماري يقدر بـ 6.147 مليون درهم وإحداث 
هكتارا   1.089 بـ  تقدر  مساحة  تهم  الفالحية،  الشراكة  إطار  في  اتفاقية   15 على  والتوقيع  شغل  منصب   8.524

387 منصب شغل. 162 مليون درهم، سيمكن من خلق  ومبلغ استثماري يصل إلى 

لتنمية  أساسية  دعامة  للدولة  الخاص  الملك  يشكل 
األسدس  برسم  الخاص  الملك  تعبئة  فحصيلة  االستثمار. 
وقطاعيا  جهويا  توزيعا  تقدم   2019 سنة  من  األول 
الشراكة  داخل  مجودة  كانت  سواء  المعبأة  للمساحة 

الفالحية أو خارجها.

)خارج  االستثمار  لفائدة  للدولة  العقاري  الرصيد  تعبئة 
الفالحية( الشراكة 

تبعا للتوجيهات الملكية المضمنة بالرسالة الملكية بتاريخ 
والمتعلقة  األول  الوزير  للسيد  الموجهة   ،2002 يناير   09
 82 الفصل  ولمقتضيات  لالستثمار،  الالمتمركز  بالتدبير 
محرم   10 بتاريخ   66-330 رقم  الملكي  المرسوم  من 
للمحاسبة  العام  النظام  بسن   )1967 أبريل   21(  1387
العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى بنود المراسيم 
عدد 2.02.185 بتاريخ 05 مارس 2002 وعدد 2.09.417 
بتاريخ 08 دجنبر 2009 وعدد 2.13.909 بتاريخ 23 ماي 
رقم  والمالية  االقتصاد  وزير  السيد  قرارات  وكذا   ،2014
بتاريخ  بتاريخ 05 مارس 2002 ورقم 2893-14   367-02
بتفويت  بالترخيص  التنصيص  تم   ،  2014 غشت  فاتح 

عقارات الدولة بواسطة:

التي  المشاريع  بخصوص  الجهات  والة  عن  صادر  قرار   •
والسياحة  الفالحية  والصناعة  الصناعة  قطاعات  تهم 
والسكن والصناعة التقليدية والصحة والطاقة والمعادن 
االستثماري  المشروع  يكون  عندما  والتكوين  والتربية 

يقل عن 200 مليون درهم.

التي  للمشاريع  بالنسبة  المالية  وزير  عن  صادر  قرار   •
فيما  أو  درهم  مليون   200 االستثمارية  قيمتها  تفوق 
يخص المشاريع التي ال تدخل ضمن القطاعات السالفة 

الذكر كيفما كانت كلفتها.

خالل األسدس األول من سنة 2019، تمت تعبئة ما يناهز 
لفائدة  األخضر(  المغرب  مخطط  )خارج  هكتارا   1996
125 مشروعا  إنجاز  أجل  القطاعية من  األنشطة  مختلف 
وإحداث  درهم  مليون   6.147 بـ  يقدر  استثماري  بمبلغ 

8.524 منصب شغل.

االستثماري النظام  حسب  التوزيع 

إطار  في  عليها  المصادقة  تمت  المشاريع  من   %96  •
التدبير الالمتمركز لالستثمار بمساحة إجمالية تقدر ب 
درهم  مليون   5.910 بـ  يقدر  وباستثمار  هكتارا   1331

وخلق ما يناهز 8.524 منصب شغل مرتقب.

خارج  واحد  استثماري  مشروع  على  المصادقة  تمت   •
المساحة  من   %23 على  ويستحوذ  االتفاقي  النظام 
اإلجمالية المعبأة، ويتعلق األمر بإنجاز الشطر األول من 

مشروع مدينة محمد السادس« طنجة تيك« بطنجة.

إطار  في  عليها  المصادقة  تمت  المشاريع  من   %3  •
االتفاقي بمساحة تقدر ب 197 هكتارا وبمبلغ  النظام 

استثماري مرتقب يبلغ 237 مليون درهم.

لالستثمار المعبأ  العمومي  العقار 

23% 10%

4%

3%1%96%

96%

67%

عدد املشاريع

التدب الالمتمركز النظام التعاقدي خارج النظام التعاقدي
والتدب الالمتمركز لإلستث�ر

املساحة املعبأة

مبلغ اإلستث�ر
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–الساقية  العيون  وجهة  –ماسة  سوس  جهة  استفادت 
المحدثة،  الشغل  مناصب  من   %73 نسبة  من  الحمراء 

برسم األسدس األول من سنة 2019.  

القطاعية األنشطة  حسب  التوزيع 

والسياحة  )الصناعة  قطاعية  أنشطة  ثالث  تستحوذ 
برسم  المشاريع،  من   %75 على  والخدمات(  والتجارة 

األسدس األول من سنة 2019.  

من   %92 رصد  تم   ،2019 سنة  من  األول  األسدس  برسم 
المساحة المعبأة لفائدة قطاعيين )السياحة والصناعة(.

الصناعة  قطاع  لفائدة  هكتارا   1.022,4 تعبئة  تمت   •
استثماري  بمبلغ  29 مشروعا  إنجاز  أجل  السياحية من 

الجهات حسب  التوزيع 

–الساقية  والعيون  الذهب  الداخلة –واد  تستحوذ جهتي 
األسدس  برسم  المشاريع،  من  تقريبا   %73 على  الحمراء 

األول من سنة 2019.

– وطنجة  –سطات  البيضاء  )الدار  جهات  ثالث  تستحوذ 
تطوان –الحسيمة والعيون- الساقية الحمراء( على %92 
من المساحة المعبأة، برسم األسدس األول من سنة 2019.

• استفادت جهة الدار البيضاء –سطات من تعبئة مساحة 
استثمارية  مشاريع   9 إنجاز  أجل  من  هكتارا،   1139,5
منصب   241 وخلق  درهم  مليون   3.464 تعادل  بكلفة 

شغل..  

تعبئة  من  –الحسيمة  –تطوان  طنجة  جهة  استفادت   •
مشاريع   6 إنجاز  أجل  من  هكتارا   481,8 مساحة 
استثمارية بكلفة تعادل 538 مليون درهم وخلق 449 

منصب شغل. 

المعبأة  اإلجمالية  المساحة  من   %10 حوالي  تتمركز   •
إلنجاز  الحمراء  –الساقية  العيون  بجهة  هكتارا(،   201(
مليون   867 إلى  تصل  استثمارية  بقيمة  مشروعا   34

درهم وخلق 2.962 منصب شغل.  

استفادت جهتي الدار البيضاء –سطات والعيون –الساقية 
من 70% من االستثمارات، برسم األسدس األول من سنة 
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يقدر ب 3.860 مليون درهم والذي سيمكن من خلق 
608 منصب شغل.

تعبئة  تمت  الصناعة،  لقطاع  الموجه  الدعم  إطار  في   •
سنة  من  األول  النصف  خالل  هكتارا   825,2 يقارب  ما 
بكلفة  استثماريا  مشروعا   40 إنجاز  أجل  من   2019
من  ستمكن  والتي  درهم  مليون   833 قدرها  إجمالية 

خلق 6.425 منصب شغل.  

برسم  االستثمارات،  من   %63 من  السياحة  قطاع  استفاد 
األسدس األول من سنة 2019.  

الشغل  مناصب  من   %76 بنسبة  الصناعة  قطاع  ساهم 
المحدثة، برسم األسدس األول من سنة 2019.  

 

تعبئة العقار لدعم مخطط المغرب األخضر

والقطاع  العام  القطاع  بين  الفالحية  الشراكة  إطار  في 

قامت  الفالحي،  القطاع  تنمية  مواكبة  أجل  ومن  الخاص، 

ملكها  من  فالحية  أراضي  بتعبئة   2004 سنة  منذ  الدولة 

الفالحي  القطاع  في  االستثمار  إلنعاش  وذلك  الخاص، 

األشجار  )زراعة  األساسية  الفالحية  القطاعات  وتأهيل 

المثمرة، زراعة الخضروات، تربية المواشي، زراعة الكروم، 

إنتاج الزيوت ...(.

اعتماد مقاربة ترتكز  الجهود، تم  ومن اجل مواكبة هذه 

على:

في  المستثمرين  إشارة  رهن  الفالحية  األراضي  وضع   •

إطار الكراء طويل األمد من أجل الحصول على مردودية 

للمشاريع؛ مجدية 

والصناعة  الفالحي  المجال  في  المقاولين  انخراط   •

الفالحية لتلبية الطلب الداخلي والدولي؛

هذا، وتنظم نصوص قانونية ومسطرية عمليات تخصيص 

منها  الخواص،  الفاعلين  لفائدة  الفالحية  لألراضي  الدولة 

يناير 2007  بتاريخ 29  الوزير األول رقم 2/2007  دورية 

للملك  التابعة  الفالحية  العقارات  كراء  بكيفية  المتعلقة 

الخاص للدولة وكذا بموجب النص العام للجنة المشتركة 

بين الوزارات المسؤولة عن الشراكة بين القطاعين العام 

للدولة  الخاص  للملك  الزراعية  األراضي  حول  والخاص 

وكذا النصوص المؤطرة لطلبات العروض.

عامة معطيات 

الفالحية،  الشراكة  إطار  في  اتفاقية   15 على  التوقيع  تم 

تقدر  مساحة  تهم   ،2019 سنة  من  األول  األسدس  برسم 

مليون   162 إلى  يصل  استثماري  ومبلغ  1.089 هكتارا  بـ 

درهم، سيمكن من خلق 387 منصب شغل.
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مبالغ االستثمار )درهم( مناصب الشغل المتوخاة المساحة االتفاقيات المبرمة الجهة

141 33 152 348 250هـ 95آر 71س 3 الرباط-سال-القنيطرة

8 48 037 280 237هـ 44آر 00س 1 سوس -ماسة

179 52 809 860 234هـ 23آر 28س 5 مراكش-آسفي

8 9 879 000 199هـ 18آر 04س 1 بني مالل-الخنيفرة

15 5 603 000 100هـ 98آر 81س 2 فاس-مكناس

27 8 301 200 61هـ 95آر 91س 2 الجهة الشرقية

9 4 272 500 04هـ 62آر 80س 1 الدار البيضاء-سطات

387 162 055 188 1.089هـ 38آر 55س 15 املجموع

االتفاقيات المبرمة في إطار الشراكة الفالحية، برسم األسدس األول من سنة 2019

الجهات حسب  التوزيع 

منها   %85 نسبة  أن   ،2019 سنة  من  األول  األسدس  برسم  الجهات،  المبرمة حسب  االتفاقيات  توزيع  من خالل  يتبين 
يتمركز بجهة الرباط –سال –القنيطرة وجهة سوس –ماسة وجهة مراكش- آسفي وجهة بني مالل  خنيفرة بمساحة تقدر 

بـ 921,8 هكتارات.
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المشاريع عدد  المعبأة المساحة 

الشغل االستثمارمناصب  مبلغ 
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76%
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تربية املوايش

زراعة اشجار الزيتون

زراعة االشجار املثمرة
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زراعة االشجار املثمرة
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تربية املوايش

زراعة اشجار الزيتون

زراعة االشجار املثمرة

64%

4%

32%

تربية املوايش

زراعة اشجار الزيتون

زراعة االشجار املثمرة

الدولة : مديرية أمالك  المصدر 

المشاريع عدد  المعبأة المساحة 

الشغل االستثمارمناصب  مبلغ 

القطاعات   حسب  التوزيع 

 1.002( المعبأة  اإلجمالية  المساحة  من   %92 على  فالحيين  قطاعين  استحوذ   ،2019 سنة  من  األول  األسدس  خالل 

هكتارا(، ويتعلق األمر بكل من زراعة األشجار المثمرة وزراعة أشجار الزيتون.
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بزيادة  أي   ،2019 سنة  درهم  مليار   198 إلى   2009 سنة  درهم  مليار   135 من  العمومي  االستثمار  حجم  انتقل 
لبالدنا،  االقتصادي  النمو  في  العمومي  االستثمار  يلعبه  الذي  الريادي  الدور  يؤكد  ما  وهو   %44,4 فاقت 
الجهوي.  المستوى  على  خاصة  الشغل،  لفرص  والمنتجة  للثروة  المذرة  القطاعات  مختلف  تطوير  في  وكذا 

األساسية  الدعامة  العمومي  االستثماري  المجهود  يشكل 
لتحقيق لتنزيل السياسات االقتصادية واالجتماعية لبالدنا. 
ويتجلى هذا المجهود بالخصوص من خالل توفير المزيد 
العمومي.  االستثمار  نحو  وتوجيهها  المالية  الهوامش  من 
الخامسة  النسخة  خالل  من  جليا  المجهود  هذا  ويتضح 
المرافقة  لالستثمار  الجهوي  التوزيع  حول  للمذكرة 
لمشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تأتي في سياق 
العمومية.   االستثمارات  لتدبير  الجديدة  المقاربة  تنزيل 

هذا، وترتكز المذكرة حول خمسة محاور رئيسية: 

يعتبر  الذي  العمومي  االستثمار  وتطور  بنية  تحليل 
لتقليص  فعالة  وآلية  التنموي  للنموذج  أساسية  ركيزة 

والترابية االجتماعية  الفوارق 

 حيث بذلت الحكومة مجهودات مهمة في هذا المجال 
وعلى  العمومية  للمالية  أفضل  تدبير  خالل  من  وذلك 
والتحكم  الدولة  لموارد  المثلى  التعبئة  عبر  الخصوص 
هوامش  توفير  أجل  من  وذلك  اإلدارة،  عيش  نمط  في 
من  الرفع  وبالتالي  االستثمار،  نحو  وتوجيهها  ميزانياتية 
بعين  )أخذا  العمومية  لالستثمارات  االجمالي  المبلغ 
العامة  الميزانية  الدولة:  ميزانية  مكونات  جميع  االعتبار 
والجماعات  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  وميزانيات 

الترابية( الذي ناهز 198 مليار درهم برسم سنة 2020.

الحكومة  أولت  الميزانياتي،  المجهود  وبالموازاة مع هذا 
أهمية خاصة لتسريع وتيرة إنجاز االستثمارات العمومية، 
مع الحرص على ضمان توزيع جهوي عادل يتوخى تحقيق 
تنمية مندمجة ومتوازنة لمختلف جهات المملكة. فعلى 
االستثمار  اعتمادات  تنفيذ  معدل  عرف  المثال،  سبيل 
برسم الميزانية العامة تطورا مطردا خالل الفترة الممتدة 
بين سنتي 2014 و2018، حيث انتقل من 70% إلى %79 
المنحى  هذا  تثمين  تم  وقد  نقاط.   9 يقارب  بارتفاع  أي 
اإليجابي بعد دخول مقتضيات القانون التنظيمي الجديد 
لقانون المالية حيز التنفيذ، خاصة تلك المتعلقة بتحسين 
نجاعة  مقاربة  السيما  العمومي  التدبير  نجاعة  مستوى 

 %30 حدود  في  المرحلة  االعتمادات  وتسقيف  األداء 
وهو  االستثمار.  بميزانية  المفتوحة  األداء  اعتمادات  من 
الذي  االعتمادات  ترحيل  معدل  على  إيجابيا  انعكس  ما 
انتقل من 57% سنة 2014  إلى 23% سنة 2018، وهو ما 

يعادل متوسط انخفاض سنوي قدره %20.

من  التقليص  خدمة  في  العمومي  االستثمار  دور 
من  سياسات  خالل  من  والمجالية،  االجتماعية  الفوارق 
الخدمات االجتماعية  الولوج إلى  شأنها تسهيل وتعميم 

األساسية

المشاريع  استهدفت  االجتماعي،  المستوى  فعلى 
االستثمارية العمومية تيسير ولوج الساكنة إلى الخدمات 
والماء  والتعليم  والصحة  )كالطرق  األساسية  االجتماعية 
تقليص  برنامج  تنزيل  إطار  في  خاصة  والكهرباء...(، 
وبرنامج  القروي  بالعالم  واالجتماعية  المجالية  الفوارق 
المالي  الغالف  بلغ  وهكذا،  الجنوبية.  األقاليم  تنمية 
واالجتماعية  المجالية  الفوارق  تقليص  لبرنامج  المخصص 

برسم سنة 2019 ما قدره 6.583 مليون درهم.

أما على مستوى تيسير الولوج إلى السكن الالئق عملت 
 ،2018  ،2017( األخيرة  الثالث  السنوات  خالل  الحكومة 
البرامج االستثمارية والتي  العديد من  إنجاز  2019( على 
على  التوقيع  تم  حيث  المملكة،  جهات  مختلف  همت 
66 اتفاقية تروم تمويل إنجاز برامج محاربة السكن غير 
الالئق لفائدة 113.253 أسرة بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 

7.989 مليون درهم.

وعلى مستوى تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية، عبئت 
استثمارات هامة وذلك من أجل تطوير شبكة  الحكومية 
األولية  الصحية  الرعاية  شبكة  تعزيز  و  المستشفيات 

وتحديث المعدات الطبية.

 51.17 رقم  اإلطار  القانون  مضامين  تنزيل  إطار  وفي 
العلمي  والبحث  والتكوين  التربية  بمنظومة  المتعلق 
وتحقيق  التعليم  نوعية  تحسين  إلى  تهدف  والتي 

أجل  من  جديدة  مقاربة   : لالستثمار  الجهوي  التوزيع 
توزيع جهوي عادل وفعال

المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  الماليةالتقارير  قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 
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اإلنصاف وتكافؤ الفرص والجودة ، تم تحقيق العديد من 
المنجزات. 

• على مستوى قطاع التربية تزايد اإلقبال على التمدرس 
تلميذ   6.145.326 إلى  التالميذ  عدد  ارتفع  حيث 
الدراسية  السنة  برسم  األسالك  جميع  مستوى  على 
2018-2019،أي بزيادة تناهز 6% بالمقارنة مع السنة 
الدراسية 2015-2014. كما تم توسيع العرض المدرسي 
11032مؤسسة  التعليمية   المؤسسات  عدد  بلغ  حيث 
الدراسية  السنة  برسم  األسالك  جميع  مستوى  على 
الدراسية  السنة  برسم   10.905 عوض   2019-2018
سجل  تعليمية.  مؤسسة   127 بزيادة  ،أي   2018-2017
لكافة  اإلشهادية  بالسنوات  النجاح  نسب  ارتفاع  أيضا 
برسم  النجاح  نسبة  بلغت  حيث  التعليمية،  األسالك 
عوض   %78 يناهز  ما   2019-2018 الدراسية  السنة 

71% برسم السنة الدراسية 2018-2017.

على  التركيز  تم  العالي  التعليم  قطاع  مستوى  على   •
مواصلة برمجة وإطالق مجموعة من مشاريع بناء وتهيئة 
المملكة.  جهات  مستوى  على  التعليمية  المؤسسات 
التي  اإلكراهات  وتجاوز  التحديات  رفع  بهدف  وذلك 
القيام  خاصة  الوطني،  المستوى  على  القطاع  يواجهها 
وتحقيق  العالي  التعليم  على  المتزايد  الطلب  بمواكبة 
الجهات، وإنشاء نماذج  العرض بين  التوازن في توزيع 
االستقطاب  ذات  الجامعية  المؤسسات  من  جديدة 
تقوية  و  الجامعي،  التكوين  المفتوح، وتحسين  جودة 
اإلجازة  ودعم  المغربية  بالجامعة  »المهني«  البعد 
التربية  قطاع  حاجيات  لتلبية  بالجامعات  التربية  في 

الوطنية من الموارد البشرية. 

• على مستوى تحسين عرض التكوين المهني تم إحداث 
جيل جديد من المعاهد المتخصصة وإسناد تدبريها إلى 
الهيئات و المنظمات المهنية، وذلك في إطار الشراكة 
المهني  التكوين  جودة  تحسين  أجل  من  المهنيين  مع 
عبر االستفادة من معارف وخبرات القطاع الخاص قصد 
مال ءمة وعرض التكوين المهني مع حاجيات المقاوالت 

من الكفاءات. 

إبراز دور االستثمار العمومي كرافعة لالستثمار الخاص 
من خالل إنشاء البنية التحتية الالزمة ومن خالل وضع 
القطاع  مبادرة  تدعم  التي  القطاعية  االستراتيجيات 

األجنبي لالستثمار  البالد  جاذبية  وتثمن  الخاص 

ففيما يخص إنشاء البنية التحتية، فقد استهدفت المشاريع 
البنيات التحتية للربط الجهوي، ويتعلق  العمومية تعزيز 

الميزانية مديرية   : المصدر 

والطرق  الطرق  برامج  بمواصلة  الخصوص  على  األمر 
مواصلة  وكذا  الحديدية،  السكك  شبكة  وتمديد  السيارة 
التحتية  البنيات  مستوى  من  والرفع  التوسعة  أشغال 
للمطارات  التحتية  البنيات  تحسين  عن  فضال  للموانئ، 
المشاريع  إنجاز  إلى  باإلضافة  هذا،  السدود.  وبناء 
االستراتيجيات  إطار  في  المندرجة  الكبرى  الهيكلية 
والطاقات  األخضر  المغرب  )مخطط  الرئيسية  القطاعية 

المتجددة،...(. 

الجهة مستوى  على  العمومي  االستثمار  آثار 

حيث يعد هذا االستثمار دعامة فعالة لخلق دينامية على 
مستوى النشاط االقتصادي ولتحقيق نمو مستدام وشامل 
وكذا  القطاعية  االستراتيجيات  مختلف  بفضل  وذلك 
بتفاوت  تتميز  الدينامية  هذه  أن  غير  الوطنية.  البرامج 
مجالي  امتداد  مع  الجهوي،  المستوى  على  النمو  وتيرة 
نحو  المركزية  الجهات  من  انطالقا  النمو  لنسب  تنازلي 
الجهات المحاذية. وإن هذا التفاوت في النمو االقتصادي 
بين الجهات له أثر كبير في إعادة تنظيم تجمعات الحياة 
للنمو  الجهوية  المعدالت  لكون  نظرا  الشغل،  وتجمعات 
الديمغرافي ونمو السكان النشيطين الحاصلين على عمل 
تعرف تفاوتات مجالية شبيهة بتفاوتات النمو االقتصادي، 
إذ يبدو أن النشاط االقتصادي ينتعش أكثر بالجهات األكثر 
المتزايدة  للحاجيات  االستجابة  أجل  من  ديمغرافيا  نموا 

للساكنة وهذا ما يعني فرص أكبر للشغل.

العمومي  االستثمار  تدبير  لتحسين  المستقبلية  اآلفاق 
الجهوي،  المستوى  على  ووقعه  فعاليته  من  الرفع  بغية 

العادل توزيعه  مع مراعاة 

العمومية،  االستثمارات  تدبير  إصالح  مشروع  يتوخى  إذ 
االستثمارات  لتدبير  إجرائي  إطار  اعتماد  اإلنجاز،  قيد 
العمومية على طول دورة حياة المشروع )مراحل التحديد 
والتقييم القبلي وترتيب األولويات والبرمجة وتتبع التنفيذ 
)النظام  التدبيرية  البعدي(، وكذا توفير األدوات  والتقييم 
المعلوماتي والنصوص القانونية والدالئل( الالزمة لضمان 
تطبيقه على أرض الواقع، وذلك بغية تحقيق تدبير أمثل 
سيساعد  مما  العمومي  للتمويل  المقترحة  للمشاريع 
المحالة في تحسين اختيار المشاريع األكثر مردودية على 
التقييم  مأسسة  عبر  واالقتصادي  االجتماعي  المستويين 
األثر  تقييم  من  الذي سيمكن  االستثمار  لمشاريع  القبلي 
وفقا  وترتيبها  المقترحة  للمشاريع  السوسيو-اقتصادي 
على  السوسيو-اقتصادية  ومردوديتها  المالية  الستدامتها 

المستوى الوطني والجهوي. 



111 المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 

التسيير،  لنفقات  24 مليون درهم  20أكثر من   20 المشتركة لسنة  بالتكاليف  المتعلقة  النفقات  • خصصت ميزانية 
أي بانخفاض 44،10% مقارنة مع سنة 2019، وأكثر من 23 مليون درهم لالستثمار، أي بارتفاع 13،62% مقارنة 

مع سنة 2019.
• مساهمة ميزانية التكاليف المشتركة في دعم السياسات االجتماعية وتفعيل االستراتيجيات القطاعية والمشاريع 

لمهيكلة. ا

تسلط  الميزانياتي،  التدبير  شفافية  تعزيز  أجل  من 
المشتركة  بالتكاليف  المتعلقة  النفقات  حول  المذكرة 
دور  على  الضوء   2020 لسنة  المالية  لقانون  المصاحبة 
ودعم  لمساندة  كأداة  المشتركة  التكاليف  ميزانية 
االستراتيجيات  لتفعيل  وكذا  االجتماعية  السياسات 

المهيكلة.  والمشاريع  القطاعية 

 2020 لسنة  المشتركة  التكاليف  ميزانية 

التسيير  فصلي  برسم  المسجلة  االعتمادات  حجم  يبلغ 
 ،2020 لسنة  المشتركة  التكاليف  ميزانية  واالستثمار من 
و23.200,76  درهم  مليون   24.651,21 التوالي  على 
درهم  مليون   44.095,14 مقابل  درهم،  مليون 

و20.419,96 مليون درهم خالل سنة 2019.

لمساندة  أداة  المشتركة:  للتكاليف  التسيير  ميزانية 
االجتماعية السياسات  ودعم 

التكاليف  ميزانية  من  التسيير  فصل  اعتمادات  تتكون 
اجتماعي،  طابع  ذات  نفقات  من  باألساس،  المشتركة، 
اإلعانات  بعض  وكذا  المقاصة  بتحمالت  المتعلقة  كتلك 

واإليرادات.

للتكاليف  التسيير  بميزانية  المفتوحة  االعتمادات  بلغت 
المشتركة برسم سنة 2018، ما قدره 36.623,62 مليون 
درهم. وقد تم رفع هذه االعتمادات، أثناء السنة، بمبلغ 
فصل  من  اقتطاعات  بواسطة  درهم  مليون   510,03

االحتياطية. والمخصصات  الطارئة  النفقات 

تلك  برسم  المفتوحة  االعتمادات  إجمالي  وصل  وبذلك، 
37.133,64 مليون درهم. إلى  الميزانية، 

ديسمبر  متم  عند  المذكورة  الميزانية  سجلت  وقد 
 .%97,27 2018، نسبة إنجاز بلغت حوالي 

برسم  المدرجة  االعتمادات  2019، عرفت  لسنة  بالنسبة 
ارتفاعا  المشتركة،  التكاليف  ميزانية  من  التسيير  فصل 

مقارنة   %20,40 بنسبة  درهم،  مليون   7.471,52 يبلغ 
مع سنة 2018، لتصل إلى 44.095,14 مليون درهم. 

ميزانية  برسم  بها  الملتزم  االعتمادات  وصلت  وقد 
التسيير للتكاليف المشتركة إلى غاية متم غشت 2019، 
احتساب  مع  درهم  مليون   33.252,96 قدره  ما  إلى 
فصل  من  اقتطاعه  تم  الذي  درهم  مليون   250 مبلغ 
بنسبة  أي  االحتياطية،  والمخصصات  الطارئة  النفقات 

 .%75 تناهز  إنجاز 

لدعم  أداة  المشتركة:  للتكاليف  االستثمار  ميزانية 
المهيكلة والمشاريع  القطاعية  االستراتيجيات  تفعيل 

من  االستثمار  بفصل  المسجلة  االعتمادات  تخصص 
النفقات  لتغطية  أساسا  المشتركة  التكاليف  ميزانية 
والمالية  باالقتصاد  المكلف  القطاع  بمساهمة  المتعلقة 
في تمويل بعض المشاريع المهيكلة، ولدعم تفعيل عدة 
هيكلة  وإلعادة  اتفاقي،  إطار  في  قطاعية  استراتيجيات 
وكذا  ديونها،  وتصفية  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات 

مختلفة. لتحويالت 

المذكور  الفصل  برسم  المفتوحة  االعتمادات  بلغت  وقد 
لسنة 2018، ما قدره 19.443 مليون درهم.

الميزانية  هذه  برسم  بها  الملتزم  االعتمادات  ووصلت 
إلى غاية متم سنة 2018، إلى 20.419,51 مليون درهم، 
متأتية  دفعات  تمثل  درهم  مليون   1.601 ذلك  في  بما 
حيث  خصوصية،  ألمور  المرصدة  الحسابات  بعض  من 

 .%105,02 بـ  إنجاز تقدر  سجلت نسبة 

المبرمجة  االعتمادات  سجلت   ،2019 بسنة  يتعلق  فيما 
المشتركة،  التكاليف  ميزانية  من  االستثمار  فصل  برسم 
ارتفاعا يقدر بـ 5,02% مقارنة مع السنة المالية 2018، 

20.419,96 مليون درهم. لتستقر في 

المذكور،  الفصل  برسم  بها  الملتزم  االعتمادات  وبلغت 
مليون   16.717,58 قدره  ما   ،2019 غشت  متم  إلى 

n.%81,87 درهم، حيث وصلت نسبة اإلنجاز إلى

2020 لسنة  المشتركة  التكاليف  نفقات 

الميزانية مديرية   : المصدر 

المالية قانون  لمشروع  المصاحبة  الماليةالتقارير  قانون  لمشروع  المصاحبة  التقارير 
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البرلمان في 
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المجموع التعديالت المسحوبة التعديالت المرفوضة التعديالت المقبولة

68 23 - 45 فرق األغلبية

83 28 42 13 فريق األصالة والمعاصرة
65 8 48 9 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
31 4 22 5 المجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية

*25 2 21 2 النائبين مصطفى الشناوي وعمر بالفريج
272 65 133 74 املجموع

بالبرلمان، موضوعا لما مجموعه 480 تعديال مقترحا  المالية 2020  70.19 للسنة  المالية رقم  شكل مشروع قانون 
تعديال  و208  النواب  بمجلس  تعديال   272 اقتراح  تم  حيث  البرلمانية.  والمجموعات  الفرق  مختلف  طرف  من 
قانون  مشروع  مناقشة  خالل  تعديال   443 دراسة  مقابل  بالموافقة،  تعديال   118 وحظي  المستشارين،  بمجلس 
التفاعل اإليجابي للحكومة مع ممثلي األمة  98 تعديال، وهو ما عكس مدى  المالية 2019 قبل منها  المالية للسنة 

ومعارضة. أغلبية 

تعتبر التعديالت التي عرفها قانون مالية 2020، 
المؤسسة  أقبية  داخل  نشيط  لحوار  نتاجا 
في  العمل  خالل  من  بمجلسيها  التشريعية 

العامة. والجلسات  اللجان 

التعديالت المدرجة في مشروع قانون المالية 
إطار  في  النواب  مجلس  طرف  من   2020

األولى  القراءة 

في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 
المالية  لجنة  أعضاء  طرف  من   2020 لسنة 
والتنمية االقتصادية بمجلس النواب، تم اقتراح 

الجزء  يهم  واحد  تعديل  منها  تعديال،   272 مجموعه  ما 
المالية  قانون  مشروع  برسم  تعديال   224 مقابل  الثاني، 

.2019 لسنة 

وقد شملت هذه التعديالت 31 تعديال ذو طابع جمركي 
و179 تعديال يهم المدونة العامة للضرائب و62 تعديال 
مقترحا  تعديال   272 بين  ومن  عاما.  طابعا  يكتسي 

قانون  مشروع  نسخة  في  تعديال   74 وإدراج  قبول  تم 
المستشارين. مجلس  على  المعروضة  المالية 

التعديالت  مقترحات  على  التصويت  نتائج  توزعت  وقد 
التي تم تدارسها داخل لجنة المالية والتنمية االقتصادية 

التالي: النحو  على  النواب  بمجلس 

بمجلس  االقتصادية  والتنمية  المالية  لجنة  صادقت  وقد 

التعديالت  :2020 المالية لسنة  مشروع قانون 

تدارسها تم  التي  التعديالت  مقترحات  على  التصويت  نتائج 
النواب بمجلس  االقتصادية  والتنمية  المالية  لجنة  داخل 

البرلمان المالية في  قانون 

الثاني الجزء  يهم  واحد  تعديل  *منها 
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المالية  قانون  مشروع  من  األول  الجزء  على  النواب 
المقبولة  التعديالت  ادخال  بعد  باألغلبية،   2020 لسنة 
والتي بلغ عددها 74 تعديال، حيث صوت أعضاء اللجنة 
بموافقة  تعديله  تم  كما  المالية  قانون  مشروع  لفائدة 
24 نائبا، ومعارضة 13 نائبا فيما لم يمتنع أي عضو عن 

التصويت.

 17 منها  تعديال   83 تقديم  تم  العامة  الجلسة  وخالل 
تعديال من طرف فريق األصالة والمعاصرة و 26 تعديال 
و19  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  طرف  من 
واالشتراكية  للتقدم  النيابية  المجموعة  من طرف  تعديال 
النائبين  طرف  من  مقدما  تعديال   21 الى  باإلضافة 
بأغلبية  رفضها  تم  بالفريج  وعمر  الشناوي  مصطفى 

النواب.  بمجلس  الحاضرين  األعضاء 

مشروع  من  االول  الجزء  على  المصادقة  تمت  وهكذا 
قانون المالية لسنة 2020 خالل الجلسة العامة، بموافقة 

71، فيما لم يسجل أي امتناع. 168 صوتا مقابل 

االقتصادية  والتنمية  المالية  لجنة  ناقشت  ذلك  بعد 
ذلك  في  بما  المالية،  قانون  مشروع  من  الثاني  الجزء 
مقترح تعديل واحد لم يتم قبوله، حيث صادقت اللجنة 
ب  برمته  المالية  قانون  مشروع  وعلى  الجزء  هذا  على 
22 صوتا فيما عارضه 11 صوتا دون تسجيل أي امتناع. 

14 نونبر2019،  العامة المنعقدة بتاريخ  وخالل الجلسة 
رقم  المالية  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
نائبا   146 بأغلبية  برمته،   2020 المالية  للسنة   70.19
بعد  وذلك  نائب،  أي  يمتنع  لم  فيما  نائبا   60 ومعارضة 
على  أولى  قراءة  في  المشروع  دراسة  استكمال مسطرة 

العمومية. والجلسات  الدائمة  النيابية  اللجان  مستوى 

تمت  التي  التعديالت  عدد  تطور  التالي  المبيان  ويرصد 
لجنة  أعضاء  طرف  من  عليها  والتصويت  مناقشتها 
برسم  النواب  بمجلس  االقتصادية  والتنمية  المالية 
مشاريع قوانين المالية لسنوات 2016 إلى 2020، وكذا 

عليها:  التصويت  نتائج 

عليها  الموافقة  تمت  التي  التعديالت  إدراج  اثر  وعلى 
المالية  قانون  مشروع  عرف  النواب،  مجلس  طرف  من 
بهذه  المعنية  التدابير  تتميم  و  تغيير   2020 لسنة 
المواد  و  المقتضيات  بعض  إحداث  كذلك  و  التعديالت 

اإلضافية.

عليه  وافق  كما  بالمشروع  المدرجة  التعديالت  وهمت 
التالية:  المقتضيات  النواب  مجلس 

تعديالت ذات طابع جمركي:
• التراجع على منح االستفادة من رسم االستيراد األدنى 
السوداني  والفول  والبندق  للوز  بالنسبة   %2,5 بنسبة 

الخاصة؛ النباتية  الذهون  وبعض 

للتصدير«  الحرة  المناطق   « عبارات  استبدال   •
»مناطق  ب  الجمارك  مدونة  في  الحرة«  و»المناطق 

الصناعي«؛ التسريع 

عوض  االستيراد  رسم  من   %17,5 نسبة  تطبيق   •
التونة  شرائح  على  المشروع  في  الواردة   %10 نسبة 

الطهو؛ والمسبقة  المجمدة 

نسبة  عوض  االستيراد  رسم  من   %17,5 نسبة  تطبيق   •
واألنابيب  المواسير  على  المشروع  في  الواردة   %30

للصدأ؛ مقاوم  من صلب  الملحومة 

مصابيح  على  المطبق  االستيراد  الرسم  نسبة  إعادة   •
LED إلى 2,5% بدل %30.

على  الداخلية  للضريبة  التالية  المقادير  اعتماد   •
االستهالك المطبقة على المياه الغازية أو غير الغازية 
المعطرة  وغيرها،  المائدة  ومياه  المعدنية  والمياه 
بإضافة نسبة أقل من 6% من عصير الليمون الحامض 
أو  لألكل  الصالحة  األخرى  الفواكه  10% من عصير  أو 
سكر،  على  والمحتوية  المركز  العصير  من  يعادلها  ما 

بإضافة ما يلي: وذلك 

- 5 غرامات أو أقل من السكر في كل 100 ملل: 30 
للهكتولتر. درهم 

- أكثر من 5 غرامات وأقل من 10 غرامات من السكر 
40 درهم للهكتولتر. في كل 100 ملل: 

ملل:   100 السكر في كل  أكثر من  أو  10 غرامات   -
للهكتولتر. درهم   45

سوائل  على  االستهالك  على  داخلية  ضريبة  إحداث   •
بالمقادير  االلكترونية  السجائر  تعبئة  إعادة  أو  تعبئة 

التالية:

تحتوي  ال  التي  للسوائل  بالنسبة  دراهم/ملل   3  -
نيكوتين، على 
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تطور تعديالت لجنة المالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب برسم 
مشاريع قوانين المالية لسنوات 2020-2016
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على  تحتوي  التي  للسوائل  بالنسبة  دراهم/ملل   5  -
نيكوتين.

تعديالت ذات طابع ضريبي
المنبع  في  المحجوزة  الضريبة  من  اإلعفاء  منح   •
المساهمة  عوائد  من  وغيرها  الربائح  على  المطبقة 
المماثلة المدفوعة من قبل الشركات المكتسبة لصفة 

البيضاء«؛ للدار  المالي  »القطب 

خالل  الشركات  على  الضريبة  من  الكلي  اإلعفاء  منح   •
لالستغالل  األولى  المحاسبية  سنوات  الخمس)5( 
ترحيل  أنشطة  تمارس  التي  للشركات  بالنسبة 
الصناعية  المنصات  خارج  أو  داخل  الخدمات 
تطبيق  مع  األنشطة  لهذه  المخصصة  المندمجة 
 )5( الخمس  بعد  المذكورة  الشركات  على   %20 سعر 

لالستغالل؛  األولى  المحاسبية  سنوات 

المخول  التحفيزي  النظام  تطبيق  نطاق  توسيع   •
ليشمل  الشركات  مجموعات  هيكلة  إعادة  لفائدة 
والمالية  المجسدة  غير  المستعقرات  تحويل  عمليات 
المجسدة  المستعقرات  تحويل  عمليات  إلى  باإلضافة 

حاليا؛ عليها  المنصوص 

من  ابتداء  المحقق  السنوي  األعمال  رقم  حدود  رفع   •
فاتح يناير 2020 المحصل عليه التي ال يجب تجاوزها 

كالتالي: الجزافي  الربح  نظام  لتطبيق 

الصناعية  باألنشطة  يتعلق  فيما  2.000.000 درهم   -
والتجارية واألنشطة الحرفية ومجهزي سفن الصید 

البحري؛

- 500.000 درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات أو 
المادة  في  إلیھا  المشار  الدخول  أو مصادر  المھن 

للضرائب. العامة  المدونة  30 من 

عن  الشهري  بالتعويض  المتعلق  اإلعفاء  توسيع   •
من  المدفوعة  التعويضات  أيضا  ليشمل  التدريب، 
الحاصلين  للمتدربين  الخاص  القطاع  منشآت  طرف 

يناير2020؛ فاتح  ابتداء من  البكالوريا  على شهادة 

قبل  العقارية  المداخيل  تحصيل  شرط  على  التأكيد   •
الدخل؛ الضريبة على  أداء 

يبيعون  الذين  للضريبة  الخاضعون  األشخاص  إعفاء   •
سكنهم الرئيسي داخل أجل ست سنوات من الضريبة 

العقارية شريطة: االرباح  برسم  الدخل  على 

 6 أجل  داخل  بديل  رئيسي  سكن  بشراء  االلتزام   -
البيع؛ إتمام عملية  تاريخ  أشهر من  ستة 

أداؤها؛ المفترض  الضريبة  بمبلغ  الموثق  احتفاظ   -

4 ماليين درهم؛ البيع  - أال تتجاوز قيمة 

- االستفادة من اإلعفاء مرة واحدة.

األرباح  برسم  الضريبة  من  الذاتيين  األشخاص  إعفاء   •
الهبة  طريق  عن  ممتلكاتهم  تحويل  عند  العقارية 
بصفة  لها  المعترف  غيرالربحية  الجمعيات  ملكية  الى 

العامة؛ المنفعة 

• تخفيض المبلغ المستثمر في إطار مخطط االدخار 
في األسهم ومخطط االدخار في المقاوالت المبرمة 
 000 الى   600  000 من   2020 يناير  فاتح  من  ابتداء 

200 درهم.

والخدمات  البيوع  باعفاء  المتعلق  التفسير  توحيد   •
ومقدمي  الصناع  من  الذاتيون  األشخاص  ينجزها  التي 
يقل  أو  السنوي  أعمالهم  يساوي رقم  الذين  الخدمات 

عن خمسمائة ألف )500.000( درهم؛

بالمغرب  المنتجة  الملففة  التمور  إعفاء  على  اإلبقاء   •
المضافة؛ القيمة  على  الضريبة  من 

واألدوية  الخصوبة  لمعالجة  المخصصة  األدوية  إعفاء   •
على  الضريبة  من  اللويحي  التصلب  لمرض  المضادة 

المضافة؛ القيمة 

المضافة  القيمة  على  الضريبة  سعر  على  اإلبقاء   •
من  بدال  في.%7  االقتصادية  السيارة  على  المطبق 

10%؛

التسنيد  عمليات  على  المترتبة  العائدات  إخضاع   •
القانون  قواعد  وفق  المضافة  القيمة  على  للضريبة 

المنبع؛ الضريبة في  العام عوض حجز هذه 

االستيراد  عند  المضافة  القيمة  على  الضريبة  تطبيق   •
بسعر 10% على المحركات المخصصة لمراكب الصيد 

البحري؛

اقتناء  لعقود  بالنسبة  التسجيل  واجبات  من  اإلعفاء   •
االيواء  اعادة  من  المستفيدين  طرف  من  العقارات 
اآليلة  المباني  او  صفيح  بدون  مدن  برنامج  إطار  في 

للسقوط؛

بنايات  على  المشتملة  األراضي  اقتناء  عقود  إدراج   •
مقرر هدمها والمرصدة إلنجاز عمليات بناء مؤسسات 
واجبات  من  اإلعفاء  من  االستفادة  ألجل  فندقية 

أراضي فضاء؛ اقتناء  التسجيل على غرار عقود 

تكون  عندما   %0.60 إلى  األدنى  الحد  سعر  تخفيض   •
المصرح  االهتالك،  احتساب  دون  الجارية،  الحصيلة 
محاسبيتين  سنتين  برسم  سلبية  المنشأة  لدن  من  بها 

اإلعفاء؛ مدة  انصرام  بعد  متتاليتين، 
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• إحداث نظام تحفيزي ينص على الحياد الضريبي فيما 
الناشئة  األرباح  برسم  الدخل  على  بالضريبة  يتعلق 
بعمليات  والمتعلقة  المنقولة  األموال  رؤوس  عن 
قابضة  شركة  في  المال  رأس  بسندات  المساهمة 
بالمغرب  والمقيمة  الشركات  على  للضريبة  خاضعة 

ابتداء من فاتح يناير 2020 ؛

باإلدالء  المتعلق  بااللتزام  الوفاء  على  الملزمين  حث   •
التسجيل  إلجراء  وجوبا  الخاضعة  واالتفاقات  بالعقود 
المادة  في  عليها  المنصوص  اآلجال  داخل  بالمجان 
بالتنصيص  وذلك  للضرائب،  العامة  المدونة  من   128
على زيادة قدرها 0,25%، تصفى على األساس الخاضع 
االتفاقات  و  العقود  بهذه  اإلدالء  حالة  في  للضريبة، 
التأخير و%0,5  داخل أجل ال يتجاوز ثالثين يوما من 

بعد هذا األجل؛

مفتش  طرف  من  محضر  تحرير  على  التنصيص   •
الشفهية  المحاورة  انعقاد  تاريخ  يحدد  الضرائب، 
إدخالها  يعتزم  التي  التصحيحات  بشأن  والتواجهية 
وتسلم  عليه  الموقعة  واألطراف  الجبائي،  االقرار  على 

للضريبة؛ للخاضع  منه  نسخة 

أعضاء  القضاة،  تعيين  في  المقررة  الجهة  استبدال   •
اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، 
العدل،  وزير  من  باقتراح  األول  الوزير  في  والمتمثلة 
هيئة  إلى  منتمين  قضاة  سبعة  اللجنة  ستضم  حيث 
المجلس  من  باقتراح  الحكومة  رئيس  يعينهم  القضاء 

القضائية؛ للسلطة  األعلى 

• توضيح نطاق تطبيق مسطرة تسوية الوضعية الجبائية 
الخاضعين  تهم  المسطرة  هذه  أن  على  بالتنصيص 
أوجه  أو  أخطاء  إقراراتهم  تتضمن  الذين  للضريبة 

إغفاالت؛ أو  نقصان 

األحزاب  طرف  من  العقارات  اقتناء  عقود  إعفاء   •
واجبات  من  نشاطها  لممارسة  والالزمة  السياسية 
المذكور لمدة سنتين  التسجيل. وذلك بتطبيق اإلعفاء 

ابتداء من فاتح يناير 2020.

التطبيق حيز  دخول 
• توضيح نطاق تطبيق مسطرة تسوية الوضعية الجبائية 
الخاضعين  تهم  المسطرة  هذه  أن  على  بالتنصيص 
أوجه  أو  أخطاء  إقراراتهم  تتضمن  الذين  للضريبة 

إغفاال؛ أو  نقصان 

لمدة  لالستفادة  المصدرة  للمقاوالت  المجال  فتح   •
السعر  تطبيق  الخماسي ومن  اإلعفاء  إضافية من  سنة 
التي  المحاسبية  السنوات  برسم   %17,50 في  المحدد 
فاتح  من  ابتداء  تصدير  عملية  أول  خاللها  أنجزت 

يناير2021، 

المتعلق  التدبير  تطبيق  حيز  دخول  تاريخ  تمديد   •
المنشآت  على  المطبق  الجبائي  النظام  بتغيير 
فاتح  غاية  إلى  الصناعي  التسريع  مناطق  في  المقامة 

يناير2021.

انتقالية أحكام 
الشركات  على  الضريبة  من  الكلي  اإلعفاء  تطبيق   •
انتقالية  بصفة  الخماسي  الدخل  على  والضريبة 
بالنسبة للمنشآت التي أنجزت أول عملية تصدير قبل 

فاتح يناير2021 إلى حين انصرام مدة هذا اإلعفاء؛

شركات  على  المطبقة  االنتقالية  األحكام  بين  التمييز   •
للدار  المالي  »القطب  صفة  اكتسبت  التي  الخدمات 
النظام  من  االستفادة  في  تستمر  التي  البيضاء« 
وبين  يناير2020  فاتح  قبل  العمل  به  الجاري  الجبائي 
التي  الصناعي  التسريع  مناطق  في  المقامة  المنشآت 
به  الجاري  الجبائي  النظام  من  االستفادة  في  تستمر 

؛ يناير2021  فاتح  العمل قبل 

المالي  »القطب  لصفة  المكتسبة  الشركات  منح   •
طلب  إمكانية   2020 يناير  فاتح  قبل  البيضاء«  للدار 
المحجوزة  الضريبة  من  الدائم  اإلعفاء  من  االستفادة 
في المنبع ومن تطبيق السعر النوعي الجديد المحدد 
األعمال، بشكل  رقم  والمطبق على مجموع   %15 في 
اختياري ال رجعة فيه بناء على طلب يوجه إلى إدارة 

الضرائب؛

المنشآت  على  المطبقة  االنتقالية  األحكام  توضيح   •
فاتح  قبل  الصناعي  التسريع  مناطق  في  المقامة 
على   %15 تطبيق سعر  على  التنصيص  مع  يناير2021 
لتطبيق  سنة  مدة عشرين  انصرام  بعد  المنشآت  هذه 

.%8,75 سعر 

مختلفة مقتضيات 
بالتسوية  المتعلق  التدبير  تطبيق  نطاق  توسيع   •
للضريبية،  للخاضع  الجبائية  للوضعية  الطوعية 
لتشمل الموجودات المودعة سلفا في حسابات بنكية 
لغرض  المخصصة  غير  العقارات  او  المنقوالت  وكذا 
الموجودات  هذه  بواسطة  اقتناؤها  تم  والتي  مهني 
للشركاء  الجارية  الحسابات  في  المدرجة  السلفات  او 
للغير،  الممنوحة  والقروض  المستغل  حساب  في  أو 

الملزمين؛ أكبر عدد من  وذلك لضمان 

عنه  يترتب  الطوعية  بالتسوية  اإلقرار  أن  على  التأكيد   •
على  الضريبة  أداء  من  المعني  الذاتي  الشخص  إبراء 
المتعلقة  والزيادات  والغرامات  الذعائر  وكذا  الدخل 
الوضعية  مجموع  مراقبة  مسطرة  برسم  وذلك  بها 
عليها  المنصوص  بالنفقات  المتعلقة  للملزم  الضريبية 
بالنسبة  للضرائب،  العامة  المدونة  من   29 المادة  في 
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يناير  فاتح  من  ابتداء  المفتوحة  المحاسبية  للسنوات 
2020؛

للوضعية  الطوعية  بالتسوية  اإلقرار  أجل  تمديد   •
اإلبرائية  المساهمة  وأداء  الذاتيين  لألشخاص  الجبائية 

للتجديد. قابلة  شهرين  لمدة 

تعديالت ذات طابع عام 
المتعلقة  الغرامات  برسم  إبرائية  مساهمة  احداث   •
 %1,5 سعر  في  محددة  بالشيكات،  األداء  بعوارض 
األداء،  عوارض  موضوع  الشيكات  أو  الشيك  مبلغ  من 
لألشخاص  بالنسبة  درهم   10.000 بمبلغ  مسقفة 
لألشخاص  بالنسبة  درهم   50.000 و  الذاتيين 

االعتباريين؛

اإلبرائية  المساهمة  حصيلة  من   %50 حصة  تخصيص   •
الممتلكات  برسم  التلقائية  بالتسوية  المتعلقة 
الحساب  لفائدة  بالخارج  المنشأة  والموجودات 
دعم  »صندوق  المسمى  خصوصية  ألمور  المرصد 
المرصد  الحساب  تغيير  و  االجتماعي«،  التماسك 
التماسك  دعم  »صندوق  المسمى  خصوصية  ألمور 

الغرض؛ لهذا  االجتماعي« 

• منع االمرين بالصرف أو من يقوم مقامهم من االلتزام 
باي نفقة او اصدار األمر بتنفيذها في اطاراالعتمادات 
استثمارية  العامة إلنجاز مشاريع  بالميزانية  المفتوحة 
المادي  باالعتداء  العينية  الحقوق  او  العقارات  على 
الملكية ألجل  لنزع  القانونية  المسطرة  استيفاء  ودون 

العامة؛  المنفعة 

الجماعات  أو  الدولة  ضد  الصادرة  األحكام  تنفيذ   •
 90 أجل  تحديد  الترابية ومجموعاتها وذلك من خالل 
قابل  نهائي  قضائي  حكم  موضوع  المبالغ  ألداء  يوما 
بالميزانية  المتوفرة  االعتمادات  حدود  في  للتنفيذ 
خالل السنة المالية المعنية، مع توفير المبلغ المتبقي 

اقصاه  اجل  في  وذلك  الالحقة  السنوات  ميزانيات  في 
الدولة  وممتلكات  أموال  تخضع  أن  دون  سنوات   4
الغاية؛ لهذه  للحجز  ومجموعاتها  الترابية  والجماعات 

• تغيير الحسابين المرصدين ألمور خصوصية المسميين 
»صندوق  و  الوطني«  األمن  لفائدة  الدعم  »صندوق 
باستبدال  وذلك  الملكي«  الدرك  لفائدة  الدعم 

المخالفات«؛ »معاينة  ب  الغرامات«  »تحصيل 

لفائدة  تخصص  إضافيا،  ماليا  منصبا   200 إحداث   •
إعاقة. األشخاص في وضعية 

 2020 المالية  قانون  مشروع  في  المدرجة  التعديالت 
المستشارين    مجلس  طرف  من 

للسنة   70.19 المالية  قانون  مشروع  مناقشة  إطار  في 
وأحيل  النواب  مجلس  عليه  وافق  كما   2020 المالية 
والتخطيط  المالية  بلجنة  المستشارين  مجلس  على 
تقدمت   ،2019 نونبر   14 بتاريخ  االقتصادية  والتنمية 
مجموعه  بما  اللجنة  في  الممثلة  والمجموعات  الفرق 
الجمركية  المقتضيات  يهم  تعديال   15 منها  تعديال،   208
تعديال  و30  الضريبية  بالمقتضيات  يتعلق  تعديال  و163 
تهم  منها  تعديالت   3 أن  علما  المختلفة،  األحكام  يهم 

الثاني. الجزء 

السالفة  باللجنة  المقترحة  التعديالت  مناقشة  إثر  وعلى 
قانون  بمشروع  وإدراجها  تعديال   45 قبول  تم  الذكر، 
المالية قبل إحالته على مجلس النواب في إطار القراءة 

الثانية.

التعديالت  مقترحات  على  التصويت  نتائج  توزعت  وقد 
التي تم تدارسها داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية 
في  مبين  هو  كما  المستشارين  بمجلس  االقتصادية 

التالي: الجدول 

المجموع التعديالت المسحوبة التعديالت المرفوضة التعديالت المقبولة

43 17 - 26 فرق األغلبية

33 21 7 5 فريق األصالة و المعاصرة
34 8 21 5 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
39 35 1 3 فريق االتحاد العام لمقاوالت المغرب

12 4 6 2 فريق االتحاد المغربي للشغل
37 10 25 2 مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
10 6 2 2* مستشارا التقدم واالشتراكية

*208 101 62 45* المجموع

المالية لجنة  داخل  تدارسها  تم  التي  التعديالت  مقترحات  على  التصويت  نتائج 
المستشارين بمجلس  االقتصادية  والتنمية  والتخطيط 

الثاني الجزء  تهم  تعديالت  فيها ثالث  *بما 
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تمت  التي  التعديالت  عدد  تطور  التالي  المبيان  ويرصد 
مناقشتها والتصويت عليها من طرف أعضاء لجنة المالية 
المستشارين  بمجلس  االقتصادية  والتنمية  والتخطيط 
على  التصويت  نتائج  وكذلك   2020-2016 الفترة  خالل 

التعديالت:  هذه 

والتنمية  والتخطيط  المالية  لجنة  أعضاء  صادق  وقد 
قانون  مشروع  على  المستشارين  بمجلس  االقتصادية 
حيث  طرفها،  من  تعديله  تم  كما   2020 لسنة  المالية 
وعارضه  مستشارين   )8( المشروع  لفائدة  صوت 
عن  مستشارين   )4( امتنع  حين  في  مستشارين،   )3(

التصويت.

طرف  من  تعديال   36 تقديم  تم  العامة،  الجلسة  وخالل 
االستقاللي  الفريق  و   )5( والمعاصرة  األصالة  فرق: 
مجموعة  و   )6( للشغل  المغربي  االتحاد  فريق  و   )10(
من  وتعديلين   )14( للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية 
وافق  حيث  واالشتراكية  التقدم  حزب  مستشاري  طرف 

الباقي.  المجلس على )4( تعديالت فيما تم رفض 

قانون  مشروع  من  األول  الجزء  على  التصويت  وخالل 
المالية 2020 بالجلسة العامة، وافق عليه 38 مستشارا، 
امتناع أي مستشار. 21 مستشارا دون تسجيل  وعارضه 

أمام  المشروع  من  الثاني  الجزء  عرض  ثم  ذلك،  وبعد 
االقتصادية  والتنمية  والتخطيط  المالية  لجنة  أعضاء 
3 تعديالت سحب  للدراسة والتصويت، حيث تم تقديم 
التصويت على هذا  ليتم  واحد منها فيما رفض تعديلين 
مستشار  وامتنع   6 عارضه  فيما  أصوات   10 ب  الجزء 
واحد عن التصويت، بعد ذلك تم التصويت على مشروع 
 9 المشروع  لصالح  صوت  حيث  برمته  المالية  قانون 
مستشار  وامتنع  مستشارين   7 عارضه  فيما  مستشارين 

التصويت. واحد عن 

مناقشة  لمواصلة  عمومية  جلسة  تخصيص  تم  ذلك  بعد 
المالية  قانون  مشروع  على  والتصويت  الثاني  الجزء 
وافق  حيث  برمته   2020 المالية  للسنة   70.19 رقم 

تسجيل  دون   24 وعارضه  صوتا   37 ب  المجلس  عليه 
امتناع. أي 

إدراج   2020 لسنة  المالية  قانون  مشروع  عرف  وعليه 
التعديالت التي تم قبولها من طرف مجلس المستشارين، 
في  الواردة  التدابير  بعض  وتتميم  تغيير  تم  وبالتالي 

اإلضافية. المواد  المشروع وكذلك إحداث بعض 

عليه  وافق  كما  بالمشروع  المدرجة  التعديالت  وهمت 
التالية:  التدابير  المستشارين  مجلس 

تعديالت ذات طابع جمركي 
• إدراج سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة األجهزة االلكترونية 
المماثلة  واألجهزة  االلكترونية«  »السجائر  المسماة 
على  الداخلية  للضرائب  الخاضعة  البضائع  ضمن 
على  الداخلية  الضريبة  مقادير  تحديد  مع  االستهالك. 

التالي: الشكل  على  عليها  االستهالك 

التي ال تحتوي  بالنسبة للسوائل  3 دراهم/10 ملل   -
نيكوتين، على 

تحتوي  التي  للسوائل  بالنسبة  ملل  دراهم/10   5  -
نيكوتين. على 

تعديالت ذات طابع ضريبي
الدخل  على  والضريبة  الشركات  على  الضريبة  تطبيق   •
في  سقفه  محدد  بسعر  الفالحية  المستغالت  على 
الضريبتين  هاتين  فرض  عوض  دائم  بشكل   %20
سنوات  الخمس  خالل  مخفضة  بأسعار  مؤقت  بشكل 
المحاسبية األولى برسم السنوات المحاسبية المفتوحة 

ابتداء من فاتح يناير 2020؛

حديثة  المقاوالت  رأسمال  في  المساهمة  سقف  رفع   •
الحديثة  التكنولوجيات  مجال  في  المبتكرة  النشأة 
من  الضريبة  من  التخفيض  في  الحق  تخول  التي 
ألف  مائة  خمس  إلى  درهم   )200.000( ألف  مائتي 

)500.000( درهم؛

مباشرة  لإلدارة  يجيز  الذي  النفقات  مبلغ  من  الرفع   •
من  للملزم  الضريبية  الوضعية  مراجعة  مسطرة 

120.000 إلى 240.000 درهم؛

المفروضة  األساس  من   %25 نسبته  تخفيض  تطبيق   •
تم  الذي  المعامالت  لرقم  المطابق  الضريبة  عليه 
لفائدة  النقال،  الهاتف  بواسطة  األداء  عبر  تحقيقه 
الصافية  النتيجة  نظام  حسب  للضريبة  الخاضعين 

الجزافي؛ الربح  نظام  المبسطة وحسب 

المعنيين  لألشخاص  الممنوحة  العجز  معاشات  إعفاء   •
الدخل؛ على  الضريبة  من  ولخلفهم 
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 %55 في  المحدد  الجزافي  الخصم  مبلغ  من  الرفع   •
 168  000 يتجاوز  الذي ال  للمعاش  بالنسبة   %60 إلى 

درهم؛

المنجزة في إطار مخططات  الدفعات  الرفع من مبلغ   •
الى مليوني درهم؛ المقاولة  االدخار في األسهم وفي 

القيمة  على  الضريبة  من  الرياضية  الشركات  إعفاء   •
التي  والعمليات  األنشطة  لمجموع  بالنسبة  المضافة 
فاتح  من  تبتدئ  سنوات   )5( خمسة  لمدة  بها  تقوم 

يناير 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2024؛

المتعلقة  التجهيزات  على  الواقعة  البيوع  إعفاء   •
المضافة؛ القيمة  على  الضريبة  من  األذن  بقوقعة 

 %10 بسعر  المضافة  القيمة  على  الضريبة  تطبيق   •
المقاهي؛ المقدمة من طرف  الخدمات  على 

عقار  تفويت  برسم  اإلعفاء  من  المستفيد  الملزم  منح   •
يشغله على وجه سكنى رئيسية قبل انصرام أجل ست 
سنوات، إمكانية االحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل 
المادة  ألحكام  تبعا  واسترجاعه  الضرائب  إدارة  لدى 
مبلغ  استرجاع  إمكانية  ا  منحه  و   II المكررة-   241
الناتج  الربح  برسم  المدفوعة  الدخل  على  الضريبة 
بعض  احترام  شريطة  المذكور،  العقار  تفويت  عن 

الشروط؛

المتعلق   63 المادة  من   III البند  صياغة  تحيين   •
الممتلكات  على  الواقعة  بغيرعوض  التفويتات  بإعفاء 
بالمنفعة  لها  المعترف  للجمعيات  العائدة  والمنقوالت 
لألصول  عوض  بغير  التحويالت  على  وكذا  العامة 
والممتلكات المسجلة باسم أشخاص ذاتين إلى ملكية 
العائدة  »المنقوالت  بحذف  وذلك  الجمعيات  هذه 
على  وكذا  العامة  بالمنفعة  لها  المعترف  للجمعيات 
أن هذه  اعتبار  على  لألصول«،  بغير عوض  التحويالت 
على  الضريبة  تطبيق  نطاق  ضمن  تدخل  ال  األخيرة 

العقارية؛ األرباح  برسم  الدخل 

بالجماعات  المتعلقة  »المحررات  عبارة  استبدال   •
بالدولة  المتعلقة  »المحررات  بعبارة  العمومية« 
البند  الترابية«، بخصوص عنوان  واألحباس والجماعات 

المادة 129؛ الثاني من 

للخاضعين  الضريبية  الوضعية  فحص  مسطرة  تأطير   •
وذلك ب: للضريبة 

السنوي  الدخل  إجمالي  تقييم  نطاق  حصر   -
والدخول  المهنية  الدخول  في  للضريبة  للخاضعين 
الفالحية والدخول العقارية عوض الدخل اإلجمالي 

السنوي؛

فرض  مسطرة  مباشرة  ضرورة  على  التنصيص   -
قبل  اإلقرار  تقديم  لعدم  تلقائية  بصورة  الضريبة 
للخاضع  السنوي  الدخل  إجمالي  بتقييم  القيام 

للضريبة؛

تكتسي  التي  النفقات  لجميع  االعتبار  بعين  األخذ   -
أنجزت  قد  تكون  أن  الممكن  من  والتي  أهمية 
سنوات  عدة  خالل  اكتسابها  تم  موارد  بواسطة 
للخاضعين  الضريبية  الوضعية  تقييم  وحصر 
النفقة  بمبلغ  المتعلق  الجزء  في  للضريبة 

المتقادمة؛  غير  الفترة  من  المستنزل 

اإلدارة  بين  وتواجهية  شفوية  مسطرة  إحداث   -
الوضعية  فحص  لمسطرة  الخاضع  والملزم 

الضريبية؛

المعتبرة خفية من  التوزيعات  - األخذ بعين االعتبار 
أنها  اعتبار  على  إثبات،  كوسيلة  الجبائية  الناحية 

للضريبة؛   خضعت 

دخول  على  المتوفرين  للضريبة  الخاضعين  إلزام   -
اإلقرارات  بإيداع  الدخل  على  الضريبة  من  معفاة 
كإثبات  تقديمها  للملزم  يتسنى  حتى  بها  المتعلقة 

ته؛ لنفقا

بفحص  المتعلقة  المسطرة  لمباشرة  سقف  تحديد   -
تجاوز  بعد  للضريبة  للخاضع  الجبائية  الوضعية 
المصرح  الدخل  مبلغ  ربع  من  أكثر  الملزم  نفقات 

به.

للخاضعين  بالنسبة  الهوية  عن  الكشف  إمكانية  منح   •
الرسم  في  مسجلين  الغير  الدخل  على  للضريبة 
السابقة  السنوات  برسم  الضريبة  فرض  دون  المهني 
 31 في  تنتهي  سنة  في  منها  االستفادة  مدة  وتحديد 

2020؛ دجنبر 

إقراراتهم  تتضمن  الذين  للضريبة  الخاضعين  تمكين   •
تتعلق  إغفاالت  أو  نقصان  أوجه  أو  أخطاء  الضريبية 
عنها  يترتب  المحاسبة  في  مدرجة  غير  بعمليات 
الخاضع  األساس  في  أو  األعمال  رقم  في  نقصان 
من  وذلك  وضعيتهم،  بتسوية  يقوموا  أن  للضريبة 
برسم  تصحيحي  بإقرار  الضرائب  إلدارة  اإلدالء  خالل 
و2017   2016 خالل  المختتمة  المحاسبية  السنوات 

تطبيقها؛ نطاق  توسيع  مع  و2018 

بالبطاقة  المتعلق  الثابت  التمبر  واجب  تخفيض   •
 50 إلى  درهم   75 من  اإللكترونية  للتعريف  الوطنية 
اثني  الذين تقل أعمارهم عن  درهم لفائدة األشخاص 
أو  تسليمها  عند  وذلك  كاملة،  ميالدية  سنة  عشر)12( 

لها؛ نظير  منح  أو  تجديدها 
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األحكام  تطبيق  على  المالءمة  أجل  من  التنصيص   •
أنجزت  التي  المصدرة  للمنشآت  بالنسبة  االنتقالية 

يناير2020؛ فاتح  قبل  أول عملية تصدير 

• حذف المعاشات من الئحة الدخول الخاضعة للضريبة؛

لألساتذة  المدفوعة  العلمي  البحث  تعويضات  إعفاء   •
التابعين  العمومي  العالي  بالتعليم  الباحثين 
التربية  ومراكز  األطر  تكوين  ومؤسسات  للجامعات 

الدخل؛ على  الضريبة  من  والتكوين 

المضافة  القيمة  • اإلبقاء على اإلعفاء من الضريبة على 
التالية: الفالحية  المعدات  على  المطبقة 

في صنعها؛ الداخلة  والعناصر  الدفيئات   -

الثابت  الداخلي  االحتراق  ذات  المحركات   -
والمضخات  العمودي  المحور  ذات  والمضخات  
اآللية أو »المضخات العاملة تحت الماء« المسماة 

المغمورة«. »المضخات 

تعديالت ذات طابع عام
يسمى  خصوصية  ألمور  مرصد  حساب  إحداث   •
»الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين 
اإلطار  القانون  لمقتضيات  تفعيال  جودتها«  وتحسين 
والتكوين  التربية  بمنظومة  المتعلق   51.17 رقم 
تنص  التي  منه،   47 المادة  والسيما  العلمي  والبحث 
خاص  صندوق  للمالية  قانون  بموجب  إحداث  على 
والتكوين،  التربية  منظومة  تمويل  مصادر  بتنويع 
من  الشراكة  إطار  في  تمويله  يتم  جودتها،  وتحسين 
العمومية  والمقاوالت  والمؤسسات  الدولة  طرف 

الشركاء؛ وباقي  الخاص  القطاع  ومساهمات 

اإلبرائية  المساهمة  حصيلة  من   %50 نسبة  رصد   •
الممتلكات  برسم  التلقائية  بالتسوية  المتعلقة 
الحساب  لفائدة  بالخارج  المنشأة  والموجودات 
الخاص  »الصندوق  المسمى  خصوصية  ألمور  المرصد 
وتحسين  والتكوين  التربية  بمنظومة  للنهوض 

جودتها«؛

االمرين  تمنع  والتي  المكررة   8 المادة  تطبيق  توسيع   •
األمر  اصدار  او  نفقة  باي  االلتزام  من  بالصرف 
إلنجاز  المفتوحة  االعتمادات  إطار  في  بتنفيذها 
العينية  الحقوق  او  العقارات  على  استثمارية  مشاريع 
القانونية  المسطرة  استيفاء  ودون  المادي  باالعتداء 
ميزانيات  إلى  العامة  المنفعة  ألجل  الملكية  لنزع 

ومجموعاتها؛  الترابية  الجماعات 

الصحة  لوزارة  المخصصة  المالية  المناصب  من  الرفع   •
من 4000 إلى 5000 منصبا ماليا.

التعديالت المصادق عليها من طرف مجلس النواب في 
الثانية    القراءة  إطار 

في إطار القراءة الثانية والنهائية لمشروع قانون المالية 
لمقتضيات  وطبقا   ،2020 المالية  للسنة   70.19 رقم 
النظام  المالية وكذا مقتضيات  لقانون  التنظيمي  القانون 
النواب  بمجلس  دراسة  تمت  النواب،  لمجلس  الداخلي 
طرف  من  تعديالت  موضوع  كانت  التي  المواد  على 
البالغ عددها عددها 35 تعديال،  مجلس المستشارين و 
همت المواد 3 و 5 و6 و7 و 7 المكررة و8 و 8 المكررة 
عليها  التصويت  كذا  و  و52   42 و  المكررة   14 و  و26 
داخل لجنة المالية والتنية االقتصادية وبالجلسة العامة. 

تم  التعديالت،  هذه  على  والتصويت  دراسة  وخالل 
باإلعفاء  المتعلق  التعديل  باألغلبية على رفض  التصويت 
بعض   على  المطبقة  المضافة  القيمة  على  الضريبة  من 
االحتراق  ذات  المحركات  وخاصة  الفالحية  المعدات 
العمومي  المحور  ذات  والمضخات  الثابت  الداخلي 
المغمورة«  »المضخات  المسماة  اآللية  والمضخات 
الحكومة  دفعت  حين  ،في   )6 المادة  من   92 )المادة 
ثالث  في  األسباب،  بيان  بعد  الدستور،  من   77 بالفصل 
المتعلق  التعديل  رفض  تبرير  أجل  من  مناسبات، 
للضريبة  الخاضعة  الدخول  قائمة  من  المعاشات  بحذف 
المالية  المناصب  في  الزيادة  الى  الرامي  والتعديل 
المخصصة لوزارة الصحة وكذلك التعديل المتعلق بإعفاء 
الباحثين  لألساتذة  المدفوعة  العلمي  البحث  تعويضات 
بالتعليم العالي العمومي من الضريبة على الدخل. وقد 
بلجنة  باألغلبية  التعديالت  باقي  على  المصادقة  تمت 

العامة. بالجلسة  وكذا  االقتصادية  والتنمية  المالية 

والتنمية  المالية  لجنة  طرف  من  المصادقة  تمت  وقد 
المالية  قانون  مشروع  على  النواب،  بمجلس  االقتصادية 
القراءة  إطار  في  تعديله  تم  كما  برمته   2020 لسنة 
صوتا   11 مقابل  المشروع  لفائدة  صوتا   21 ب  الثانية 

امتناع.  المشروع، دون تسجيل أي  ضد 

يوم  عمومية  جلسة  في  النواب  مجلس  صادق  وقد 
المالية  قانون  مشروع  على   2019 دجنبر   11 األربعاء 
ثانية  قراءة  تعديله في  تم  2020 كما  لسنة   70.19 رقم 
فيما  المشروع  لفائدة  نائبا   171 صوت  حيت  باألغلبية 

n .عارضه 72 نائبا، ولم يسجل امتناع أي نائب

الميزانية مديرية   : المصدر 
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االشتراكي  الفريق  رئيس  أمام،  السيد شقران  حوار مع 
النواب بمجلس 

الفريق  نظر  وجهة  الحوار  هذا  خالل  من  النواب،  بمجلس  االشتراكي  الفريق  رئيس  امام،  شقران  السيد  يقدم 
االشتراكي حول االجراءات الجديدة التي يحملها قانون مالية 2020، خاصة االجرءات التي تهدف الى استعادة ثقة 

والمجالية. االجتماعية  الفوارق  وتقليص  المغربية  المقاوالت  ودعم  المحلي  الفاعل 

الصعيد  على  مهمين  حدثين  األخيرة  اآلونة  عرفت 
المغرب  تنقيط  مراجعة  وهما  والمالي،  االقتصادي 
أند  »ستاندارد  العالمية  الوكالة  طرف  من  السيادي 
بورز«، وكذا تحسن مؤشر األعمال حيث انتقل المغرب 
استعادة  يعني  ما  وهو  عالميا   53 إلى   60 الرتبة  من 
الفاعل  طرف  من  بالدنا  في  اقتصاديا  الدولية  الثقة 
 2020 مالية  قانون  يحمل  هل  نظركم،  في  الخارجي. 
هي  وهل  المحلي؟  الفاعل  ثقة  الستعادة  إجراءات 

كافية؟

اإلصالحي  المجهود  ثمار  إيجابية  بكل  سجلنا  لقد 
السنوات  في  بالدنا  فيه  شرعت  الذي  المؤسساتي 
دورا  التشريعية  المؤسسة  فيه  لعبت  والذي  األخيرة، 
التجارة  الهام الذي هم مدونة  أساسيا من قبيل اإلصالح 
وغير ذلك، والذي آتى بعض نتائجه فيما يخص التصنيف 
التنقيط  مؤسسات  لدى  للمغرب  السيادي  االئتماني 
الدولية خاصة منها »ستاندارد أند بورز«، والتي راجعت 
الجديد  الترتيب  وكذا  سلبي،  مستِقر عوض  إلى  تصنيفنا 
للمغرب )53/190( على مستوى تقرير ممارسة األعمال 

.)Doing Buisness(

الذين  والحياد  االستقاللية  سؤالَي  عن  النظر  وبغض 
)ستاندار  و  ريتينغ(  )فيتش  مؤسسات  تقارير  تثيرهما 
المباشر  بتأثيرها  نقر  أن  أننا يجب  إال  وبور( و)موديز(، 
االستثمارات  جلب  وعلى  المالي،  القرار  صناعة  على 
اسعار  خفض  أو  الرفع  قرار  وعلى  المباشرة،  االجنبية 
يتسم  دولي  سياق  في ظل  ذلك  كل  السيادية؛  القروض 
السياسات  على  بظاللها  تلقي  جيوسياسية  بتوترات 
حالة  وفي  األموال.  رؤوس  تدفق  وعلى  االقتصادية 
ضوء  على  المخاطر  درجة  استقراء  فان  المغرب، 
بمثابة  يعتبر  المؤسسات  هذه  لدى  التصنيف  مراجعة 
بالتزاماتها  الوفاء  على  بالدنا  قدرة  حول  إيجابية  إشارة 
للمتعاملين  وتوجيه  والمتوسط،  الطويل  المدى  على 

بالدنا.  بها  تتمتع  التي  بالثقة  والمستثمرين 

التذكير  وجب 
مراجعة  أن  إلى 
المغرب  تصنيف 
نفس  في  يلزمنا 
بمستويات  اآلن، 
النتائج  من  معينة 
مستوى  من  للحد 
الميزانية،  عجز 
التضخم،  ومستوى 
نمو  نسبة  وتحقيق 

مستقرة. وهو ما يجعل الحكومة أمام تحديات متجددة 
اإلصالحات  مواصلة  في  مستمرة  يقظة  منها  تستوجب 
تدابير  على  واإلقبال  الوطني،  اقتصادنا  لبنية  الهيكلية 
المحافظة  لها وقع مباشر على  اقتصادية، سيكون  ماكرو 
يكن  لم  إن  للمغرب،  السيادي  االئتماني  التصنيف  على 

تحسينه. ممكنا 

من  المقاولة  ودعم  لالستثمار  جديدة  دينامية  إعطاء 
لسنة  المالية  قانون  عليها  يرتكز  التي  األولويات  ضمن 
الجديدة،  التدابير  ستساهم  كيف  نظركم،  في   2020
ماليير   6 يناهز  مالي  بغالف  صندوق  إنشاء  السيما 
والصغرى  المتوسطة  المقاوالت  دعم  في  درهم، 

جدا؟ والصغيرة 

أظن أن صندوق دعم تمويل المبادرة المقاوالتية والذي 
سيرصد له 2 مليار درهم برسم سنة 2020، باإلضافة إلى 
القطاع  ومساهمة  المركزي،  الضمان  صندوق  دينامية 
بالتمويل  المرتبطة  الجديدة  والتشريعات  البنكي 
قوية  دفعة  إعطاء  في  محالة  ال  ستساهم  التعاوني، 
وعلى  منها،  الناشئة  خاصة  المغربية،  المقاولة  لتمويل 
إلى  كذلك  محتاجة  المغربية  فالمقاولة  التمويل؛  أهمية 

اتجاه: في  عاجلة  تدابير حكومية 

• االنكباب بشكل َجلِي على معضلة آجال األداءات، سواء 
عالقتهم  في  أو  الخواص  بين  التجارية  المعامالت  في 

نظر وجهة 



123 نظر وجهة 

والمؤسسات  اإلدارات  أو  الترابية  الجماعات  مع 
من  مجموعة  إنقاد  في  يساهم  بما  العمومية، 

اإلفالس؛ من  والمتوسطة  الصغرى  المقاوالت 

األفراد  اتجاه  العمومي  المرفق  التزامات  ضبط   •
وسيادة  والجودة  النجاعة  أساس  على  والمؤسسات 
الجيدة  للحكامة  المؤطرة  القواعد  إعمال  القانون، مع 
والجماعات  العمومية  اإلدارات  بتسيير  يتعلق  فيما 

الترابية؛

أضرت  التي  الحر  التبادل  اتفاقيات  بعض  مراجعة   •
التجاري،  ميزاننا  عجز  وكرست  الوطني  باقتصادنا 
الخاصة  الجمركية  التدابير  في  أفضل  نجاعة  مع 
الخاصة  الجودة  ومواصفات  الصحية  السالمة  بمعايير 

بها؛ الوطنية  السوق  إغراق  يتم  التي  بالمنتوجات 

• الحرص على شفافية التعامالت التي تتم ببورصة الدار 
في  المدرجة  الشركات  مع  التساهل  عدم  مع  البيضاء 
ان  التي يجب  التصاريح  زبنائها، وكذا  اتجاه  التزاماتها 
المعمول بها في هذا  الدولية  تقوم بها طبقا للمعايير 

المجال؛

• إعمال نظام جبائي أحسن أداء وأكثر إنصافا وشفافية 
ومعدالت  أوسع  ضريبي  وعاء  على  يقوم  وتنافسية، 
الممارسات  بأفضل  ذلك  في  مستأنسين  ارتفاعا،  أقل 

دوليا؛ بها  المعمول  والقواعد 

بتنفيذ  الخاصة  واإلجراءات،  التدابير  من  الرفع   •
والتفاعل  الفساد،  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية 
التعامالت  الرامية لشجب  المبادرات  اإليجابي مع كل 

العمومية. الصفقات  في  المشبوهة 

في  المساهمة  منها  نأمل  التي  الرافعات  بعض  تلكم 
الجهوية  تراعي  مقومات  على  هيكلية،  إصالحات 
لمختلف  اإلدارية  المواكبة  وديمومة  المتقدمة، 

واألعمال. المال  مناخ  تحسين  إلى  الرامية  المبادرات 

التدابير  من  مجموعة   2020 مالية  قانون  يتضمن 
الوطنية  المناظرة  توصيات  عن  المنبثقة  الجبائية 

التدابير؟ لهذه  قراءتكم  ما  الجبايات.  الثالثة حول 

المنظومة  طالت  التي  التغييرات  باهتمام  سجلنا  لقد 
قانون  بها  جاء  التي  المباشرة  وغير  المباشرة  الضريبية 
التصاعدية  باألسعار  المرتبطة  تلك  منها  وخاصة  المالية، 
سعرها  ارتفع  والذي  الشركات  على  الضريبة  الحتساب 
األوسط من 17.5% إلى 20%، وكذا التدبير الذي يخص 
من  الشركات  على  للضريبة  األدنى  الحد  سعر  خفض 
0.75% إلى 0.5% بالنسبة للمنشآت التي تصرح بحصيلة 

وإن  اإلجرائية،  التقلبات  هذه  مثل  أن  ذلك  عجز.  فيها 
كان لها ما يبررها في العمق، فهي ال تساهم في وضوح 
لذلك  ما  مع  الجبائية،  اإلجراءات  استقرار  وفي  الرؤية 
الفاعل االقتصادي  الدولة، وعلى  تأثير على مداخيل  من 

أكبر. بدرجة  المواطنين  وعلى  واألجنبي  الوطني 

واإلصالحات  التعديالت  عدد  في  المتسائل،  يجد  وقد 
العشر سنوات  الشركات خالل  الضريبة على  التي همت 
على  الضريبي  الضغط  استقرار  مع  بالموازاة  األخيرة 
توازن  وباختالل  بالغبن  اإلحساس  يذكي  ما  الدخل، 

المجتمع.  في  القوى 

وفي هذه اإلشارة، إلحاح من جانبنا على ضرورة إطالق 
بالضرائب  الخاص  اإلطار  للقانون  التشريعي  المسلسل 
الوطنية  المناظرة  بمناسبة  تم  الذي  للمجهود  تثمينا 
 ،2019 ماي  في  بالصخيرات  المنعقدة  للجبايات  الثالثة 
والتي عرفت مشاركة واسعة أفضت إلى توصيات عديدة 
ال  التغيير،  ممكنات  بخصوص  كبيرة  انتظارات  وخلفت 
خيبات  إلى  اإلشكال،  من  شكل  بأي  تتحول،  أن  نريدها 
قانون  كل  بمناسبة  معزولة  تعديالت  إيقاع  على  أمل 

سنوي. مالي 

واإلجراءات  والبرامج  المبادرات  كل  أن  تعتقدون  هل 
ذات الطابع االجتماعي التي يتضمنها قانون مالية 2020 
وهل  المجال؟  هذا  في  الخصاص  لتقليص  فعال  كافية 

والمجالية؟ االجتماعية  الفوارق  إشكالية  على  تجيب 

سيجيب  الحالي  المالي  القانون  أن  نجزم  أن  يمكن  ال 
على جميع االنتظارات، على اعتبار أن األوراش الهيكلية 
أو  الشغل  أو  الصحة  أو  التعليم  مستوى  على  سواء 
أو  العمومية  المالية  أو  المغربية  المقاوالت  تنافسية 
حدود  تتجاوز  غيرها،  أو  اقتصادية  الماكرو  التوازنات 
التدابير  من  يفترض  بالمقابل  الحالي.  الحكومي  الزمن 
التي جاء بها القانون المالي لسنة 2020، أن تمثل إضافة 
االجتماعية  السياسات  إصالح  إيقاع  من  ترفع  نوعية 
والمجالية  االجتماعية  الفوارق  التقليص من  إلى  الهادفة 
واالستشفائية  الصحية  الخدمات  إلى  الولوج  وضمان 
دينامية  المال واألعمال، عبر  مناخ  للمواطنين، وتحسين 

المقاولة.  ودعم  لالستثمار  جديدة 

االستثماري  المجهود  مواصلة  إيجابية  بكل  نسجل  إننا 
برسم  المفتوحة  األداء  اعتمادات  تبلغ  حيث  للدولة، 
 %6.59 بزيادة  درهم  مليار   78.21 إلى   2020 سنة 
االستثمارية  المجهودات  إلى  باإلضافة   .2019 سنة  عن 
الترابية  والجماعات  العمومية  والمقاوالت  للمؤسسات 
العام  القطاع  في  المرتقبة  االستثمارات  مجموع  لتصل 
إلى 198 مليار درهم. كما نسجل أيضا مواصلة الحكومة 
الحوار  مقتضيات  تنزيل  بخصوص  التزاماتها  تنفيذ 



مالية،  ومناصب  اعتمادات  تخصيص  وكذا  االجتماعي، 
تصاعدي  منحى  في  ولكنها  كافية،  بالضرورة  ليست 
والتعليم  والداخلية  الوطني  الدفاع  قطاعات  من  لكل 
لعدة  درهم  مليار   18 تخصيص  إلى  باإلضافة  والصحة. 
الجديد  الجيل  ومواكبة  الفوارق،  لتقليص  موجهة  برامج 
إطار  في  تندرج  التي  للدخل  المدرة  المبادرات  من 

البشرية.  للتنمية  الوطنية  للمبادرة  الثالثة  المرحلة 

العمومية  المجهودات  تشتت  بخصوص  ورغم مالحظاتنا 
آثار  من  للحد  الموجهة  البرامج  في  االلتقائية  وعدم 
السجل  تأخر  وحول  السوسيو-اقتصادية،  العوامل 
استفادة  استمرار  من  عنه  يترتب  وما  الموحد  الوطني 
من  المنوال  نفس  على  والقطاعات  الشرائح  بعض 
في  المتخذ  المنهج  على  نؤكد  فإننا  المقاصة،  صندوق 
المجهودات  على  ونشدد  الشرائية،  القدرة  دعم  مجال 

والمجالية. االجتماعية  التفاوتات  من  للحد  الموجهة 

على غرار تجربة استرجاع األموال المهربة للخارج التي 
اعتمدت سنة 2014، اعتمد القانون المالي 2020 خطة 
أخرى السترجاع األموال المهربة. ما تعليقكم على هذا 

االجراء؟

المالي  القانون  بها  جاء  التي  التدابير  قراءة  من  البد 
على  بالدنا  منها  تمر  التي  الدقيقة  المرحلة  سياق  في 
التزامات  وفي  واالجتماعي،  االقتصادي  المستويين 
األساس  هذا  وعلى  اإلقليميين.  شركائه  اتجاه  المغرب 
الخاصة  اإلجراءات  بين  ناظم  خيط  هناك  نجد 
للوضعية  الطوعية  والتسوية  التصحيحية،  باإلقرارات 
الغرامات  برسم  االبرائية  المساهمة  وبين  الضريبية، 
برسم  التلقائية  التسوية  وبين  األداء،  بعوارض  المتعلقة 
وبين  بالخارج،  المنشاة  والموجودات  الممتلكات 
المالية،  قانون  بها  جاء  التي  االخرى  التدابير  مختلف 
الثقة  استعادة  بارز هو  عنوان  تحت  كلها  تجتمع  والتي 
صدى  لها  يكون  رجة  وإحداث  المؤسسات  في  واألمل 

المجتمع.  مستوى  على  ايجابي 

للفريق  اإليجابي  التجاوب  فإن  المنطلق،  هذا  ومن 
بها  التي جاء  المقترحات  مع  النواب  بمجلس  االشتراكي 
وتغييره،  تتميمه  تم  كما   2020 لسنة  المالي  القانون 
للنفقات  الحالي  بالمستوى  نَُسلم  بأننا  يعني  ال 
كنمط  بها  نقبل  وال  اإلعفاءات،  بدورية  وال  الجبائية، 
اقتصادنا.  يعرفها  قد  التي  السيولة  صعوبات  لتدبير 
األغلبية،  مكونات  كأحد  التزامنا  يمليه  تجاوبنا،  إن  بل 
اإليجابي  النفس  هذا  في  االنخراط  في  ومسؤوليتنا 

الضرورية  القطائع  إحداث  في  كبيرة  بآمال  الجماعي، 
مع الممارسات المشينة )االستثنائية(؛ وكل ذلك بطبيعة 
الحال في تالقي مع إصالحات هامة وأساسية تهم الحياة 
ببالدنا،  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

أفضل. لواقع  وتأسيسا  المحققة  للتراكمات  استثمارا 

الكامل  التنزيل  قبل  أخيرة  سنة   2020 سنة  تعتبر 
المؤسسة  تتعامل  كيف  للمالية.  التنظيمي  للقانون 

العملي؟ تنزيله  ومع  مقتضياته  مع  البرلمانية 

إن السنة األخيرة من تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي 
من  مهم  لورش  بارز  عنوان  هي   ،130.13 رقم  للمالية 
على  سواء  العمومية  المالية  طالت  التي  اإلصالحات 
مستوى  على  أو  السنوات  متعددة  البرمجة  مستوى 
المؤطرة  الكيفيات  مستوى  على  أو  الميزاناتي  التوازن 
ومرافق  خصوصية  ألمور  المرصدة  الحسابات  لتدبير 
مستوى  على  أو  مستقلة،  بصورة  المسيرة  الدولة 
وغيرها؛  العامة  المحاسبة  مسك  في  المعتمدة  القواعد 
باإلضافة إلى المقتضيات المتعلقة بنجاعة األداء وتقرير 
العام  والتصريح  األعلى  المجلس  األداء وتقارير  افتحاص 
والحساب  للمحاسبين  الفردية  الحسابات  بين  للمطابقة 

للمملكة....إلخ. العام 

واعدة  آفاق  من  األساسية  اإلصالحات  هذه  تمثله  بما 
والتعاطي  المالية  المعلومة  إلى  الوصول  مجال  في 
التشريعية  المؤسسة  رقابة  آلليات  تقوية  ومن  معها، 
بالمالية  المتعلق  الجانب  في  التنفيذي  الجهاز  على 

العمومية.

إلطالق  كذلك،  سنة  هي   2020 سنة  فإن  لنا،  بالنسبة 
الذاتية  ممكناته  من  انطالقا  اقتصادنا  تقوية  مسلسل 
التي  اإلصالحات  درب  في  التراكمات  كل  على  وارتكازا 
أو  المؤسساتي  المستوى  على  سواء  بالدنا  حققتها 
جسده  ما  وهو  االجتماعي.  أو  الحقوقي  أو  االقتصادي 
عديدة  خطابات  في  تأكيده  خالل  من  الجاللة  صاحب 
يَْنُشد  األبعاد،  متعدد  جديد  تنموي  نموذج  حتمية  على 
االجتماعية  العدالة  على  ويتأسس  االقتصادي،  اإلقالع 
في  اإلنسان  ويضع  البيئة،  على  ويحافظ  والمجالية، 
من  كل  اليوم،  علينا  يفرض  ما  وهو  اهتماماته.  صلب 
موقعه، أن نصارح بعضنا البعض، وأن نجتهد في اإلقناع، 
في  مسؤولياتنا  نتحمل  وأن  الحلول،  في  نساهم  وأن 
مصيرية  لكنها  إجماع،  محط  بالضرورة  ليست  قرارات، 
العيش  مقومات  على  للحفاظ  وأساسية  الغد،  لمغرب 

n المشترك. 



+212 5 37 67 75 01 / 08
+212 5 37 67 75 26

www.finances.gov.ma

شارع محمد الخامس٬
الحي اإلداري٬ شالة - الرباط

الهاتف :
الفاكس :

/financesmaroc @financesmaroc


	Couv_1
	SLF 2020
	Couv _2

