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 II-     2010التوجهات األساسية لمشروع قانون المالية

 I-     2010السياق العام لمشروع قانون المالية

 III-   2010 والجمركية لمشروع قانون المالية   الجبائية التدابير

محاور العرض   
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I-            2010السیاق العام لمشروع قانون المالیة 

qالمحيط االقتصادي الدولي؛ 

qالمحيط االقتصادي الوطني؛ 
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2009أكتوبر /صندوق النقد الدولي : المصدر * 

نمو االقتصاد العالمي     

. ألول مرة مند بدایة السنة2009تحسن توقعات النمو لالقتصاد العالمي لسنة   

.استمرار تداعیات األزمة مع بروز بوادر أولیة لالنتعاش االقتصادي    

أكتوبر 
*2009

2009 يناير 2009 أبريل 2009 يوليوز 
نونبر

 2008
أكتوبر 
2008 (  Ǒ  Ỷ  ỷ ǍҸ  Ỹǎ ǒỷҮ  Ǖ ỷ) النمو   

-1,1 -1,4 -1,3 -0,8 2,2 3,0  العالم

-3,4 -3,8 -3,8 -3,3 0,3- 0,5  االقتصادیات المتقدمة

-2,7 -2,6 -2,8 -2,6 0,7- 0,1  الوالیات المتحدة األمریكیة 

-4,2 -4,8 -4,2 -3,2 0,5- 0,2 األورو منطقة 

1,7 1,5 1,6 2,0 5,1 6,1  الدول النامیة
6,2 5,5 5,0 5,0 7,1 7,8  آسیا 
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التضخم
%

/ الحساب الجاري
 خدن 

/رصيد الميزانية 
 خد ن 

النمو
%

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

الدول المصنعة 
-0,4 3,8 -2,6 -4,9 -13,5 -3,2 -2,7 0,4 الوالیات المتحدة األمریكیة    
-0,3 4,1 -6,0 -9,6 -10,6 -3,8 -3,8 0,9 اسبانیا  
0,3 3,2 -1,2 -2,3 -8,2 -3,4 -2,4 0,3 فرنسا
1,9 3,6 -2,0 -1,7 -14,4 -5,5 -4,4 0,7 انجلترا 
0,7 3,5 -2,3 -3,4 -5,3 -2,7 -5,1 -1,0 ایطالیا  

الدول المجاورة   
2,0 3,9 -4,0 -5,2 -2,7 0,4 5,3 5,6  * المغرب

3,5 5,0 -3,8 -4,2 -3,8 -3,0 3,0 4,6 تونس 

16,2 11,7 -2,1 0,5 -6,9 -7,5 4,5 7,2 مصر

أھم المؤشرات االقتصادیة لبعض الدول  

     . جل تراجع ملحوظ على مستوى التضخمتفاقم مستویات عجز المیزانیة لجل اقتصادیات الدول المصنعة في حین س §

2009أكتوبر /صندوق النقد الدولي : المصدر 
وزارة  االقتصاد والمالیة* 



6

6,3

4,8

3,0

7,8

2,7

5,6
5,3

3,6

4,7

5,6 5,4

6,6

4,2

2,7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

الناتج الداخلي الخام القیمة المضافة الغیر فالحیة

تطور النمو  
ب %
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 رغم تداعيات األزمة  2009توقعات بمعدل نمو قوي لسنة   
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النمو تحقق في مناخ غیر تضخمي      

.2008سنة %  3,9مقابل % 1,5 :  شتنبرإلى من ینایر نسبة التضخم §
% . 2أقل من  :  2009نسبة التضخم المتوقعة لسنة §
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نمو یرتكز على الطلب الداخلي، وبالخصوص االستثمار؛ §

 االستھالك بفضل تحسن مستوى الدخل نتیجة األداء الجید للقطاع  دینامیةاستمرار §

  الحد األدنىمن و  من أجور الموظفینالفالحي و كذا تخفیض الضریبة على الدخل و الرفع  

.لألجور

08/2009 شتنبر 2009 شتنبر –يناير 2008 شتنبر –يناير

% مليار درهم  % مليار درهم  % مليار درهم 

13,2 65,0 7,4 38,6 16,6 القروض الممنوحة لالقتصاد  70,3

14,5 21,3 10,0 15,3 22,4 26,9 العقار  ¨

26,5 24,4 20,2 19,5 13,1 10,6 التجھیز   ¨

19,5 4,8 16,3 4,1 24,2 4,8 االستھالك ¨

 الطلب الداخلي   دينامية  استمرار مرتكزعلى نمو 
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2009متم یونیو 2009متم مارس 

المبادالت الخارجیة المبادالت الخارجیة 
تراجع نسبي لحدة آثار األزمةتراجع نسبي لحدة آثار األزمة

2009 شتنبرمتم 
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تراجع تحویالت المغاربة القاطنین في الخارج    تراجع تحویالت المغاربة القاطنین في الخارج    
% 9,7- ملیار درھم أو  4,1-

 4-فصل/ فصل التغير  
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 السیاحة السیاحةمداخیل مداخیل تراجع تراجع 
% 8,8- ملیار درھم أو  3,9-

 4-فصل/ فصل التغير  
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2009متم یونیو 2009متم مارس 

المبادالت الخارجیة المبادالت الخارجیة 
تراجع نسبي لحدة آثار األزمة على القطاعات المعنیة تراجع نسبي لحدة آثار األزمة على القطاعات المعنیة 

2009 شتنبرمتم 
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2009متم غشت 2009متم أبریل 

تراجع حدة آثار األزمةتراجع حدة آثار األزمة: : التشغیل  التشغیل  
))الصندوق الوطني للضمان االجتماعيالصندوق الوطني للضمان االجتماعي: : المصدرالمصدر((

14
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اكبة  ساھمت اإلجراءات المتخذة في الحد من آثار األزمة على االقتصاد و مو  

: القطاعات المتضررة، و ھمت ھذه اإلجراءات 

ü دعم تمویل الشركات؛

üتشجیع الصادرات؛

üالحفاظ على مناصب الشغل؛

üتحفیز قطاع السیاحة؛

üتعزیز تحویالت المغاربة القاطنین بالخارج؛

üدعم التكوین.

اإلجراءات المتخذة في إطار لجنة الیقظة اإلستراتیجیة    اإلجراءات المتخذة في إطار لجنة الیقظة اإلستراتیجیة    
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 الدراھم  بمالییر

نسبة 
األنجاز

الـــتطـــــور   شتنبر 
 2009

شتنبر 
القیمة2008 %

75 -10,8 -7,4 135,5 146,3  المداخیل
74,4 -13,0 -9,9 118,8 131,9 الجبائیة المداخیل•
82,9 2,3 18,5 14,8 12,5 الجبائیة غیر المداخیل •

68,9 -1,3 -0,9 140,6 142,0 الــــنـفـــقــات

64,6 -7,6 -6,6 107,0 114,6 جاریة النفقاتال•
87,5 6,2 22,9 33,6 27,3 االستثمار•

5,8 14,5 لرصیدا•

16

: إلىالجبائیة المداخیلیعزى تراجع  
 الشركات و الضریبة على الدخل؛  االنعكاس المالي للتخفیضات الضریبیة خاصة فیما یتعلق بالضریبة على§
؛2008 مداخیل لبعض اإلستثنائیة الطبیعة §
. آثار الظرفیة االقتصادیة§

المالیة العمومیة المالیة العمومیة 

. المقاصة نتیجة انخفاض أسعار مواد الطاقة تحمالتتراجعا في §
.ارتفاعا في نفقات االستثمار §

:أما النفقات فقد سجلت
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 عن عجز في المیزانیة في     2009 توقعات القانون المالي      تحیین أسفر 

.   من الناتج الداخلي الخام     2,9% عوض   %2,7حدود  

 سيمكن هذا العجز من تراجع جديد لمديونية الخزينة  

المالیة العمومیة المالیة العمومیة 
20092009 توقعات قانون المالیة    توقعات قانون المالیة   تحیین تحیین 
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 األساسیة  األساسیة الخالصاتالخالصات

ü    تراجع االقتصاد العالمي أدى إلى تضرر بعض القطاعات ؛  

ü االقتصاد الوطني بفضل    دینامیة تم الحفاظ على :

اإلصالحات التي تم إنجازھا؛ §

؛2009إجراءات قانون المالیة §

 انعكاسات موسم فالحي استثنائي؛§

. و تدابیر لجنة الیقظة§

ü          استعمال الھوامش المتوفرة سمح بمواكبة القطاعات و دعم النمو؛ 

ü       م من    تفاقم العجز التجاري یفرض اتخاذ التدابیر الالزمة لمواجھتھ ویستلز

. األداءات الحكومة التعامل بحذر مع میزان     

18
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II  -            التوجهات األساسية والمعطيات المرقمة 
2010لمشروع قانون المالية لسنة        
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 النمـو ، مـع     إن منظورنا المتكامل للتنمية الشاملة ، يقوم على تالزم رفع معدالت           ”
وعلى جعل التماسك االجتماعي ، الغاية المثلى للتنمية البشرية         . التوزيع العادل لثماره  

” االقتصاديةوالنجاعة

وإنما يتعين أن       . فاألزمة مهما كان حجمها، ال ينبغي أن تكون مدعاة لالنكماش            ”
. استثمارها تشكل حافزا على االجتهاد ألنها تحمل في طياتها فرصا يجب العمل على                    

 والعالمي    الجهوي  وذلك بمبادرات اقتصادية مقدامة تتوخى تعزيز الموقع االقتصادي        
.“للمغرب

 العاشرة العتالء جاللته العرشىمقتطفات من نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكر



21

q     االستمرار في دعم النمو االقتصادي من أجل خلق مناصب الشغل 
والرفع من دخل المواطنين؛  

q        تقوية التضامن والتماسك االجتماعي بهدف تأمين توزيع أفضل لثمار 
النمو وتحسين مؤشرات التنمية البشرية خصوصا بالعالم القروي      

. والمناطق الجبلية 

: ثالث ركائز أساسية  

q          الرفع من وتيرة اإلصالحات وتسريع إنجاز السياسات القطاعية لتعزيز 
تنافسية وجاذبية بالدنا وفق منظور مجالي أكثر توازنا؛        

إرادي لدعم التنمية وتقوية التضامن االجتماعي       مشروع
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2010 2009

 العالميقتصاد االنمو  (%) 

3,1 -1,1 العالم 

0,3 -4,2 األورومنطقة 

1,6 -12,1 المبادالت الخارجیة من السلع و الخدمات حجم معدل نمو 

التضخم  (%)       

1,1 0,1 الدول األكثر تقدما في العالم   

4,6 5,4 اقتصادیات صاعدة ودول في طور النمو  

2010 و2009آفاق تطور االقتصاد العالمي لسنة         

2009أكتوبر    / صندوق النقد الدولي        : المصدر  
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2010 مشروع قانون المالیة لسنة        فرضیات 

% 3,5  نسبة النمو  §

 % 2  نسبة التضخم  §

 متوسط سعر البترول  § دوالر للبرمیل 75
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نسبة التطور  
%

الفارق  توقعات 
2010م .ق

  تحیین 
2009م .ق

0,3 0,6 168,9 168,3 المداخیل 

-0,4 -0,7 148,6 149,3 الجبائیة    المداخیل •

-4,8 -2,0 39,3 41,3 الضریبة على الشركات      

-9,0 -2,5 25,3 27,8 على الدخل  الضریبة      

7,0 2,7 41,5 38,8 الضریبة على القیمة المضافة         

6,2 1,1 18,4 17,3  في الداخل -                       

7,6 1,6 23,2 21,5  على االستیراد -                       

5,8 1,1 19,3 18,4 الضریبة الداخلیة على االستھالك        

- - 10,5 10,5 الرسوم الجمركیة     

-0,5 -0,1 10,1 10,2 والتنبر   رسوم التسجیل       

6,2 1,0 17,3 16,3 الجبائیة    غیر المداخیل  •

المـــداخیل   توقعات   
   ملیار درھم؛148,6  في حدودالجبائیة   المداخیل من المنتظر أن تستقر  §

.) ملیار درھم4,3-(مواصلة إصالح الضریبة على الدخل  §
 الدراھم   بمالییر
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 الدراھم   بمالییر

توقعات الـــــنفــــقات       

استقرار النفقات العادیة؛   §

 ؛5,3 % ارتفاع نفقات األجور ب    §

 . 20% ب لإلستثمار المرصدة اإلعتمادات    ارتفاع §

نسبة التطور
% الفارق توقعات 

2010م .ق
 تحیین

2009م .ق

4,3 6,5 156,4 150,0 جاریة النفقاتال §
5,3 4,1 80,5 76,5    األجور
0,6 0,3 43,4 43,1  و خدمات أخرى    سلع
0,6 0,1 18,5 18,4    فوائد الـــــدین   

16,7 2,0 14,0 12,0    المقــــاصـــة  

20 8,6 53,8 45,2 ) المفتوحةاإلعتمادات  (اإلستثمار §
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. م.توقعات ق
2010

م. قتحیین
2009

-31,5 -19,9 الرصید
-4,0% -2,7%               نسبة إلى الناتج الداخلي الخام   

 الدراھم   بمالییر

مســـتــوى العـــجـــز       

من 4% أو،ملیـار درھم 31,5 حواليعجز الخزینةو كنتیجة لھذه التطورات، سیبلغ
. كنسبة مرتقبة للسنة الجاریة %2,7  مقابل،الناتج الداخلي الخام

؛اإلستثمار ھذا العجز یعكس منظور إرادي یھدف تقویة §
 ھذا العجز أصبح ممكنا بفضل التحكم في المدیونیة؛§
. ضرورة الرجوع إلى مستوى أقل من العجز في السنوات المقبلة§
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تطور إنجاز نفقات االستثمار للميزانية العامة      

18,7 22,0 26,3
35,8

48,3
36,5

27,7

31,1
64,7%

72,7%

69,4%68,9%

0

10

20

30

40

50

2005 2006 2007 2008
60%

64%

68%

72%

76%

االل تزام  اإلص دارات  نسبة اإلصدار 

 : % 54:    و نسبة اإلصدارات%78:  نسبة االلتزام: 2009  شتنبرإلى آخر شھر 

% الدراهمبماليير
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نفقات الموظین
39,2%

المقاصة
6,2%

نفقات االستثمار
23,1%

تحمالت الدین
9,4%

نفقات التسییر
22,1%

2009  نفقات التسيير في مستوى     استقرار

2010 2009 

نفقات الموظین
38,4%

المقاصة
6,7%

نفقات االستثمار
25,7%

تحمالت الدین
8,5%

نفقات التسییر
20,7%

30,24

33,35

37,33

43,1 43,4

5,24
5,56

5,83

5,425,41

20

25

30

35

40

45

2006 2007 2008 2009 مشروع قانون المالیة
2010

ھم 
را
ل د
ر ا

الیی
م

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

%

نفقات التسییر

نفقات التسییر مقارنة مع
الناتج الداخلي الخام
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48,9
53,8 56,6

62,1 62,9
66,7

76,5
80,5

70,3

10,97 11,29 11,22
11,77

10,9 10,8 10,21 10,34 10,32

30
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50
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70

80

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 مشروع قانون
المالیة 2010

5

7

9

11

13

15

17

19

كتلة األجور كتلة األجور مقارنة مع الناتج الداخلي الخام

 الدراهمربماليي

2010-2002تطور كتلة األجور خالل الفترة    

%

 مع استقرار نسبتها مقارنة %5,3 ارتفاع كتلة األجور ب 
؛%10,3مع الناتج الداخلي الخام في حدود 

 :التدابير المتخذة–

ü   منصب مالي أساسا لفائدة   23.820إحداث 
القطاعات االجتماعية والعدل؛        

ü          تفعيل الشطر األخير من الزيادة فـي األجـور
 مليار درهم1,7 :المقررة في الحوار االجتماعي

ü       وغيـر   حذف المناصـب الماليـة الـشاغرة 
 الموارد  ترشيد: المستعملة في آخر السنة المالية      

.المالية وتحديد الحاجيات
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دعم النمو االقتصادي    :الركيزة األولى 

qمواصلة تكثيف االستثمار العمومي؛ 

qدعم القدرة الشرائية؛

qتعزيز جاذبية االقتصاد الوطني؛

qدعم القطاعات المتضررة وتشجيع الصادرات.
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:  دعم القدرة الشرائية-أ

q  مواصلة الرفع من دخل األسر :

ü  تطبيق الشطر الثاني من تخفيض
 ملیار درھم  4,3 ملیار درھم  5,3 االنعكاس المالي  - :الضريبة على الدخل

20092010

: رفع أجور الموظفينü ملیار درھم  +1,7 ملیار درھم  +4,5 الزیادة الممنوحة  -

 مليار درهم 16 : 2010 و2009مجموع الزيادات في األجور برسم سنتي    

7,8

11,8 12,20

16,2

32

14
12

4,7

1,6
1,8

2,6

1,5

2,2 2,1

0

5

10

15

20

25

30

35

2004 2005 2006 2007 2008 2009 مشروع قانون
المالیة 2010

1

2

3

4

5

تحمالت المقاصة

تحمالت المقاصة مقارنة
مع الناتج الداخلي الخام

q       المعوزة بشكل أمثل   مواصلة سياسة دعم أسعار المواد األساسية وانطالق استهداف الساكنة

 الدراهم   ماليير  مقارنة مع الناتج الداخلي         % 
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: متوازنةمجاليةمن أجل تقوية الطلب الداخلي وتفعيل تنمية        %20,4ب  تكثيف االستثمار العمومي  -ب

162,6

18,7 17,7 20,0 18,7 22,0 26,4 36,1 45,2 53,8

135,0116,3
83,9

71,058,756,0
42,9 47,5

0
20
40
60
80

100
120
140

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

االستثمار العمومي

استثمار المیزانیة العامة

 %39,8
 %16

 %20,4

%.39,8 بنسبة :2010 و2009ارتفاع االستثمار العمومي خالل سنتي   

 %25,2

؛ الجهوي   التوازن    وتحسين   الكبرى  األوراش  تسريع   توجيه االستثمار العمومي لمواكبة السياسات القطاعية و       

q ؛ إصالح المنشآت المتضررة من الفيضانات 

q ؛ والداخلةإيفني وسيدي وطرفاية شرق متوسطي والناضور المتوسطي طنجة : الموانئ إنجاز وتوسيع

q القطار المغربي الفائق السرعة انطالق أشغال.

q ؛ ) كلم سنويا2.000 (ةوالطرق القروي)  كلم389 (والطرق السريعة)  كلم716 (مواصلة إنجاز الطرق السيارة

 %19,1
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:تعزيز جاذبية االقتصاد الوطني -ج

q   إحداث بنيات استقبال 
: االستثمارات

ü  الصناعة   :  مندمجةوفالحية  وخدماتية أقطاب صناعية    إنجاز
) 3(والصيد البحري  ) 2(والفالحة   ) 6(الخدمات عن بعد    ) 4(

)5(واإللكترونيك    ) 1(والطاقة   ) 1 (واللوجستيك 

q  إحداث صناديق لتمويل 
:وضمان االستثمارات   

ü     المقاوالت الصغرى والمتوسطة والصيد البحري والصناعة 
الشراكة مع  والتقليدية والسياحة والمغاربة المقيمين بالخارج     

.  مليون درهم 2.600: وامتياز ومساندة ورواج   القطاع الخاص     

q     تعزيز تكوين وكفاءات 
:  تعزيز التكوين المهني   للتكوين و  معاهد 10 إحداث  ü:   الموارد البشرية    

  +)13,6 (% 2010 متدرب سنة 316.000

q تثبيــت اســتمرارية نــشاط 
صندوق الحسن الثاني للتنميـة     
ــة  ــصادية واالجتماعيـ االقتـ
ــتثمار  ــة لالس ــاره رافع باعتب

:العمومي والخاص

ü درهم انطالقا من     مليار3,5 رصد سنويا على األقل مبلغ 
 .عمليات تفويت مؤسسات الدولة ومخصصات الميزانية العامة      
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ـ  دعم القطاعات المتضررة وتشجيع الصادرات  -ه

q في  استمرار دعم القطاعات المتضررة من جراء انعكاسات األزمة العالمية
إطار المنهجية المعتمدة من طرف لجنة اليقظة اإلستراتيجية؛

q استمرار تشجيع الصادرات من خالل تعزيز اإلمكانات المخصصة في إطار 
يصل الغالف المالي المرصد للقطاع برسم سنة : صندوق تنمية الصادرات

. مليون درهم 400 إلى 2010
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الرفع من وتيرة اإلصالحات وتسريع           :الركيزة الثانية     
تنفيذ السياسات القطاعية    
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المــاء والبيئــة  

q سياسة السدود:
ü  ؛ ) درهم مليار6,6( سدا 13مواصلة إنجاز

ü  واد بهت   ( السلطان  وولجة) سبو(تمدرينوعين   مدز مركب   إنجاز انطالق (  
؛ا صغيرا سد30و )  درهم  مليار2,2( 

üإنجاز  :   وتدبير النفايات    البرنامج الوطني للصرف الصحي     تسريع إنجاز 
؛  حديثة مطارح10و لتصفية المياه المستعملة    محطة25 واستكمال

ü     المساجد   : العمومية بالعالم القروي        لتجهيزات لالتأهيل البيئي
 . مدرسة قروية 10.800و

2008

مليار درهم 2,8

2009

 مليار درهم3,3

2010 

 مليار درهم4,1

 مليار درهم4,12: 2010استثمارات المكتب الوطني للماء سنة 

q    المحافظة على البيئة :

ü     ؛   إعداد الميثاق الوطني للبيئة 

46 %

ü      إنجاز منشآت الحماية من الفيضانات وترشيد استعمال الماء  .
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قطــاع الطاقــة

q  إنتاج الكهرباء

ü   االجتماعية    الفوترة  مصباح اقتصادي واعتماد        مليون  22توزيع 
 على اقتصاد الطاقة ؛    التحفيزية

 مليار درهم 10: 2010غالف االستثمار للمكتب الوطني للكهرباء سنة         

ü  ومحطات  6 و 5 الجرف األصفر إنجاز  :  ضمان ديمومة التزويد
 وعين بني مطهر ومحطة لتوليد      وطرفاية بطنجة الريحيةالطاقة  

 1.200 بقدرة إنتاجية تصل إلى      الطاقة بالغاز الطبيعي بالقنيطرة   
؛ميغاواط

q     الفعالية الطاقية
والطاقات   
المتجددة 

ü                 إحداث شركة لتنمية االستثمار في مجال الطاقة برأسمال يصل 
 درهم لتثمين الموارد الطاقية المتجددة؛        مليار1إلى 
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مخطط المغرب األخضر   :  قطاع الفالحة

q     تنمية الفالحة ذات 
القيمة المضافة العالية   

ü ب   الهيدروفالحية والتهيئة  هكتار 83.000:  الري الموضعي 
 هكتارا؛ 8.450

ü      اللحوم الحمراء       :   تنمية الشعب اإلنتاجية النباتية والحيوانية
؛هكتار+ 14.000  قصب السكر %+15 والحليب  %+10والبيضاء 

ü   هكتارا250 بمكناس وبركان على مساحة     فالحيين   قطبين إحداث  .

q    التأهيل التضامني 
للنسيج اإلنتاجي 

ü هكتار لزراعة األشجار المثمرة؛   78.000 تحويل أو استصالح 

ü  لتجميع الحليب      مركزا12و لتثمين اإلنتاج النباتي   وحدة 61 إحداث 
 للمربين؛   تجمعا20و

ü   ؛ هكتار70.000 تحسين المراعي على مساحة

ü متدرب4.500 فالح و 10.000 تكوين   .

 مليار درهم  5,2 :  2010الغالف االستثماري لسنة  
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هاليوتيسمخطط : قطاع الصيد البحري

ü والعيون وطنجة أكادير للتنافسية بكل من ثالثة أقطاب إحداث – 
 مليار درهم؛ 9الداخلة بمبلغ استثماري إجمالي يصل إلى 

ü للتفريغ وقرى الصيادين  جديدة نقطة40 إنجاز .

ü من األنواع المصطادة  %95 إعداد مخططات الصيد لتشمل 
وتحسين وسائل المراقبة والمحافظة على المصايد ؛

ü ؛تسويقلا أسواق للجملة ومراكز 6 إحداث 

üطن وإحداث الوكالة الوطنية 200.000:   تنمية تربية األسماك 
 .لتربية األسماك

 مليون درهم570:    2010ميزانية االستثمار سنة  

qتعزيز البنيات التحتية 

qالحفاظ على الموارد 

q المردودية تحسين
ü مليار درهمبرنامج إبحار بكلفة :  تحديث أسطول الصيد. 

üتثمين الكميات المصطادة بالمغرب . 
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المخطط الوطني لالنبثاق الصناعي

ü   تشجيع االستثمار الخاص   :
 وإنتاج  أورو مليون 600 بمبلغ رونواستثمار   :صناعة السيارات -                              

 ؛2012سيارة ابتداء من سنة   170.000                               
 والنسيج؛ الخدمات عن بعد وصناعة الطائرات واإللكترونيك        -                             

ü       مان ثبوععين الجوهرة وسيدي    : إنجاز مناطق لألنشطة االقتصادية وإصالح المناطق الصناعية
؛ وتطوان  وسال والداخلة   البرنوصيملول وسيدي  وآيت وسلوان                                  

 مليون درهم 1.950 :  2010ميزانية االستثمار برسم سنة 

ü مبرمجا مركزا 16 مراكز صناعية من بين 8  إنجازإنطالق: مراكز صناعية مندمجة  إحداث:
)وفاس تطوان(والخدمات عن بعد ) طرةيالقن(السيارات   صناعة                                 
  والصناعة الغذائية ) وجدة(والطاقة ) رالنواص(الطائرات   وصناعة                                
؛ )أكادير ( والصيد البحري  )  وبركان مكناس (                                   

ü      ؛وتحسين مناخ األعمال )   ومساندةمتيازابرامج  (التحديث التنافسي للمقاوالت الصغرى والمتوسطة 
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: مواصلة تفعيل اإلستراتيجيات المتعلقة بالقطاعات التالية     

q   قطاع السياحة

ü   المخطط األزرق ومدائن وبالدي     ( مواصلة تعزيز الطاقة اإليوائية (
جية والدعاية والترويج والرفع من الجودة وتطوير التكوين وإعداد إستراتي            

 ؛2010-2020

ü       دعم اإلنتاج واالبتكار وتنمية بنيات االستقبال والتسويق وتشجيع 
الصادرات وتحسين شروط النظافة والسالمة بالقطاع ؛       

 مليار درهم  821  :2010الغالف المالي المخصص للقطاع سنة      

q    قطاع الصناعة
التقليدية 

 مليون درهم  447 : 2010الغالف المالي المخصص للقطاع سنة      

q  الفوسفاط  قطاع
ü    الفوسفاط  تحديث وتنمية تجهيزات استخراج وتثمين ومعالجة ونقل  

وتنمية الشراكة اإلستراتيجية  ؛

2010مليار درهم سنة  7 استثمار 
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إصالح القضاء 
 تأهيل الهياكل القضائية واإلدارية      

q   تنمية وتحديث التجهيزات
القضائية

ü  والدريوش  إيفني وسيدي وتنغير  تيفلت :  بناء وتهيئة المحاكم  
 ومراكش   والدارالبيضاء   طنجة  وطرفاية نمة والدوسوق 
 ؛ وأكادير  السراغنة   ومكناس وقلعة   ووارزازات

%36+ مليار درهم أي 3,2: الغالف المالي المرصد لقطاع العدل

ü     إحداث شبابيك للمعلومات القضائية ؛ 

q  القضائية النجاعة  الرفع من 
ü      700( منصب والتكوين  1.000 تعزيز الموارد البشرية بإحداث  

؛)ملف لكل قاضي

ü    تسريع وتيرة تنفيذ األحكام القضائية .

 دعم ضمانات االستقاللية  تحديث المنظومة القانونية  

تخليق القضاء   القضائية النجاعة  الرفع من   تأهيل الموارد البشرية    
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 االجتماعي  والتماسكتعزیز التضامن  :الركيزة الثالثة

q         األكثـر   للـساكنة    أفـضل إعطاء دفعة جديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستهداف
. وتكثيف الجهود لفائدة المناطق القروية والجبليةخصاصا

q   للتربية والتكوين وتعميم التغطية الصحية والولوج إلى الـسكن          االستعجاليتفعيل المخطط 
والتجهيزات الرياضية والثقافية؛
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q تعمــيم التعلــيم
الهدرومحاربة 

ü ثانوية  294 إعدادية و564 مدرسة و   223 حجرة تمهيدية و693 إنجاز 
مؤسسة مدرسية؛      1.000  ما يناهزوانطالق أشغال إنجاز

التربيـة والتكويـن   

ü مستفيد؛  مليون1: والداخليات المطاعم 

ü ؛) %+2 (2011-2010 سنة %93:  الفتيات بالعالم القروي تمدرس

2008

 مليار درهم  37

2009

 مليار درهم  46

2010  

 مليار درهم  51

ü؛) -%3 ( 2011-2010 سنة  %13:  تقليص نسب التكرار بالثانوي اإلعدادي

34 %

q تنمية العرض
الجامعي وتحسين 
:إدماج الخريجين

ü  عدد  ثالث مرات   ومضاعفة   ) %7(+ طالب  310.000 رفع عدد المسجلين إلى 
المسجلين الجدد بالشعب العلمية والهندسية ؛ 

q إعادة التأهيل
والنهوض بالبحث 

:العلمي

ü  طالب؛  106.000 تحسين التمكن من اللغات األجنبية لفائدة 

ü سرير جديد 22.400وتوفير %) 8( + طالب  127.000 تقديم منح دراسية لفائدة .

ü  ؛ %+)20( ومخصصات صندوق البحث العلمي  %20 رفع عدد البحوث العلمية ب 

ü ؛ )  مليون درهم 800( تعزيز التكوين التأهيلي

ü   ؛ بالمعلوميات    تعميم العالقات التعاقدية وتجهيز المؤسسات 
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q تنميــة عــرض الخــدمات
تحسين الولـوج   (العالجية  

 مليون  2,5للخدمات لفائدة   
):نسمة

ü مستشفيات محلية؛   8 مؤسسة للعالجات األساسية و     92 استكمال إنجاز 

ü   ؛ووجدة ومراكش فاس تسريع وتيرة إنجاز المستشفيات الجامعية بكل من

q     تعزيز البرنـامج الـصحي
:الخاص بالعالم القروي

:قطاع الصحة

ü مستشفى إقليمي ومحلي 37 تأهيل .

ü سيارة إسعاف  ؛146 وحدة عالجية متنقلة و118 اقتناء 

ü الطب العام للعالم القروي توظيفات من %60 تخصيص .

qتكثيف البرامج الصحية:ü وضع برامج تهم السرطان واألمراض النفسية والمزمنة والوالدة بدون 
 .  مليون درهم 600: أخطار ومحاربة داء السل 

2008

 مليار درهم 8

2009

 مليار درهم  9,8

2010  

 مليار درهم  11

36 %
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q درهم140.000 أقل من  وحدات سكنية للطبقات الوسطى وسكن  من أراضي الدولة إلنجاز    هكتار3.850تعبئة :

؛2009 وحدة  سنة 8.000 وحدة منها إنجاز 22.600 أشغال إنجاز أنطالق:  2008/2009 -                        

.  وحدة33.200 أشغال إنجاز إنطالق : 2010 -                        

q؛ طنين بالخارج توسيع الولوج إلى ضمان الدولة لفائدة الطبقة الوسطى والمغاربة القا

 درهم ماليير 2 : 2010ميزانية االستثمار برسم سنة   

:تحسين الولوج إلى السكن

q بمساحة إجمالية  ولخيايطة والشرافات وتامصلوحت تامسنة :  مدن جديدة4مواصلة إنجاز

 ؛ هكتار5.000                      تقدر ب 

qوإعالن سكن صفيحي138.000هدم  :  أسرة298.000 ل تسريع برنامج القضاء على مدن الصفيح 

. بدون صفيح مدينة37                     

 درهمماليير  9: 2010اإلجمالي لمجموعة لعمران سنة االستثمار 
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:إصالح الحقل الديني والولوج إلى التجهيزات االجتماعية

q الشباب والرياضة:ü رياضية وإعداد الرياضيين من المستوى -سوسيووإحداث مراكز  ) 2016مليون شاب في أفق  ( الشباب تأطير تعزيز
.وتوسيع شبكة دور الشباب وروض األطفال)  مستفيد300.000 (العالي وتوسيع برنامج العطلة للجميع 

qالثقافة:
üثر التاريخية وتقديم الدعم للنهوض باألنشطة الثقافية  مواصلة إنجاز البنيات الثقافية الكبرى والمحلية وترميم مواقع المآ

.والفنية

q الحقل الديني:ü الديني والتعليم األصيل وبناء وإصالح المساجد؛التأطير تعزيز 

2008

 مليار درهم1,3

2009

 مليار درهم1,7

2010 

 مليار درهم2,1

56%

2008

 مليار درهم1,0

2009

 مليار درهم1,2

2010 

 مليار درهم1,5

46%

2008

 مليون درهم363

2009

 مليون درهم486

2010 

 مليار درهم538

48%

qمغاربة العالم:üكثيف األنشطة االجتماعية إنجاز المراكز الثقافية وتعزيز عمليات االستقبال ودعم الجمعيات وت.

2008

 مليون درهم178

2009

 مليون درهم336

2010 

 مليار درهم400

125%
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)1/ 2: ( وتعزيز التضامن االجتماعي  خصاصااألكثر  استهداف أفضل للطبقات  

q   دعم الولوج للتعلـيم :
   مليون درهم950

ü مليون درهم؛  510:  مليون محفظة دراسية  3,7 بتوزيع التمدرس دعم 

ü      تلميذ  280.000): تيسير( منح المساعدات المالية لألسر المعوزة بالعالم القروي 
 مليون درهم؛ 240 بتكلفة تصل إلى 2009 سنة  80.000 مقابل  2010سنة 

ü  مليون   500 التعميم التدريجي لنظام المساعدة الطبية برفع مخصصات األدوية إلى 
درهم ؛

ü مولود 600.000 تقليص نسبة وفيات األطفال عند الوالدة بتوفير التلقيح ل  :
 مليون درهم ؛  300

ü مليون درهم؛ 100:  تلميذ  750.000 الموحد لفائدة الزي توفير 

q  دعم الولوج للصحة :
  مليون درهم800

 مليون درهم   1.750:  المخصصة لالستهداف االعتماداتمجموع 

ü مليون درهم؛ 100:  النقل المدرسي بالعالم القروي 
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)2/2: ( وتعزيز التضامن االجتماعيخصاصااألكثر استهداف أفضل للطبقات 

q الرفـــع مـــن
 المبادرة  دينامية

الوطنية للتنميـة   
:البشرية 

ü  مليون نسمة بتكلفة      4,6 مشروع لفائدة   18.775 إنجاز 
 مليار درهم؛11,13تصل إلى   

ü             الشروع في بلورة مبادرة جديدة تطبيقا للتوجيهات الملكية 
السامية  ؛  

2010 سنة  مليار درهم1,4 تخصيص  
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 المخصصة للعالم القروي والمناطق الجبلية     االعتمادات
% 14,5 + أي مليار درهم20 ب 

2010 2009 2008 القطاعات
1 294,00 1 162,20 994,60 - الصحة

5 541,00 4 473,30 1 883,00 - التربية والتكوين

1 280,00 1 362,00 1 400,00 - الماء الشروب

2 100,00 1 217,00 1 789,00 - الكهرباء

2 620,00 2 341,00 1 730,00 - فك العزلة

5 700,00 5 496,50 3 417,50 - الفالحة والمياه والغابات

1 134,24 1 105,50 667,60  - التنمية البشرية والقروية المندمجة

19 669,24 17 157,50 11 881,70                    المجموع

q تسريع وتيرة إنجاز التجهيزات األساسية لفائدة العالم القروي

%64%59 فك العزلة-

%98%93 الكهرباء-

%87%85الشروب الماء -

20072009
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III –   والجمركیة لمشروع    الجبائیة   التدابیر 
2010قانون المالیة    
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 األساسیة  الجبائیة   التدابیر   -1
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 جدول أسعار الضريبة على الدخل   مراجعة-1

160 000 :عدد المستفيدين الجدد من االعفاء        

180.00038ما فوق 

34 180.000 إلى 80.001من 

80.00030 إلى 60.001من 

60.00020 إلى 50.001من 

50.00010 إلى 30.001من 

30.0000 إلى 0

سعر الضريبة بالنسبة شريحة الدخل بالدرهم
المئوية

150.00040ما فوق 

150.00038 إلى 60.001من 

60.00034 إلى 50.001من 

50.00024 إلى 40.001من 

40.00012 إلى 28.001من 

28.0000 إلى 0

سعر الضريبة شريحة الدخل بالدرهم
بالنسبة المئوية

الجدول المقترح    الجدول الحالي    
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قصد تمكينها   تهاإعادة هيكل و الشركاتباندماج   الخاص   الجبائيتحسين النظام    - 2
، وقدرتها التنافسية لمواجهة المنافسة الدوليةمردوديتهامن تحسين 

بدفع مبلغ    و ذلك   الحد االدنى للضريبة على الشركات   تبسيط طرق أداء     -3
،على دفعة واحدة درهم 1500

هدف المالئمة     ب مع الحق في الخصم   على المواد النفطية    10 % تطبيق سعر  -4
،  الضريبة على القيمة المضافة    والتبسيط والحد من عدد أسعار          

االكتتاب في أسهم الشركة أو شرائها لفائـدة         متابعة عمليات    لتمكين اإلدارة من    -5
بإيـداع بيـان    مشغلين  مطالبة ال ، يقترح   المأجورين أو توزيعها عليهم بالمجان    

،اإلقرار المتعلق بالمرتبات واألجورببالعمليات المذكورة يرفق 
ات الضريبية و خاصة بالنسبة     قراراإللتفادي االكتظاظ الذي يحصل عند إيداع        -6

 و االقـرارات    ألصحاب الدخول المهنية المحددة حسب نظام الـربح الجزافـي         
؛ها إليداعةالمقرراآلجال تغيير يقترح المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 
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 بعملية  التوثيقية المنقولة على العقود     التنابراستبدال عملية إلصاق     -7
تقليص من تكاليف لل (visa pour timbre) التمبرالتأشيرة برسم 
، المنقولالتمبرصناعة و تدبير 

 الممنوحـة للمنعـشين العقـاريين الـذين         الجبائيةإلغاء االمتيازات   -8
ينجزون، في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، عمليات بناء أحيـاء و            

، و مباني جامعيةإقامات
رفع عدد اللجان الفرعية للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقـة            -9

 و  وذلك قصد تحـسين سـير عملهـا           لجان 7 الى 5بالضريبة من   
، في القضايا المعروضة عليها خالل األجل القانونيتتمكينها من الب
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 تطبيق الضريبة على القيمة المـضافة علـى العمليـات           مالءمة – 10
 وبالقروض الممنوحة للجماعات المحليـة      بالسلفاتوالفوائد المتعلقة   

على غرار القروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي؛

 إلغاء اإلعفاءات من واجبات التسجيل المتعلقة ببعض المؤسسات         – 11
أو المجموعات كالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والـصندوق        
المغربي للتقاعد والصندوق المغربي المهنـي للتقاعـد والـشركات          

 اإليجاري العقاري ووكـاالت اإلنعـاش       الئتمان وشركات   التعاضدية
 المتعلقـة   المعاوضـات والتنمية االقتصادية واالجتماعيـة وعقـود       

 الواقعة خارج المدار الحضري  ؛الفالحيةبالعقارات 

 أو االخطـاء  اإلغفـاالت تدابير شكلية من أجل استدراك بعـض         -12
.المادية فيما يخص بعض مواد المدونة العامة للضرائب
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التدابير الجمركية    – 2
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آلثار السلبية التي قد تترتب عن   اإلى استباق مخطط اإلصالح التعريفي باألساس يهدف
و ذلك عبر تخفيض تدريجي     تطبيق اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب  

 و   % 10 او  % 2،5لرسم االستيراد المطبق على المواد األولية والنصف مصنعة إلى  
. 2012في حدود سنة    % 25 إلى  محلياعلى المواد المصنعة

ى المواد األولية  و يتميز هذا المخطط بتسريع وثيرة تخفيض رسوم االستيراد المطبقة عل  
.   التي تخضع لتفكيك تدريجي بطيء  و مقارنة مع المواد المصنعة محليا،والنصف مصنعة

بالخصوص  و دعم تنافسية المقاوالت المغربية وتحسين إنتاجيتهاو ستمكن هده الوثيرة  من  
منافسة سواء على المستوى الداخلي أو التقوية النسيج الصناعي المحلي لمواجهة 

.الخارجي
 تخفيض رسم االستيراد المطبق على  2010سيتم ابتداء من فاتح يناير و هكذا، 

 مع اإلبقاء على     %71، 5 إلى    %20  ومن      %5 إلى   %7، 5  و     %10المدخالت من  
.الرسوم المطبقة على المواد المصنعة محليا على حالتها 

 في إطار قانون المالية  ق عليهالمصـاد  مخطط اإلصالح التعريفي  ذمواصلة تنفي  
2009سنة ل
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ى االستهالكاالجراء المتعلق بإعفاء الغاز الطبيعي من أداء الضريبة الداخلية عل-

سـتراتيجية  من أجل تشجيع استعمال الغاز الطبيعي الذي يعتبر عنصرا أساسـيا فـي اإل             
يئة طبقا للتعليمـات    الطاقية الوطنية التي تتوخى تنويع مصادر الطاقة و المحافظة على الب          
قيـام باالسـتثمارات    الملكية السامية و كذا إعطاء المتعاملين االقتصاديين رؤية واضحة لل         

على يقترح إعفاء جميع مستعملي الغاز الطبيعي من أداء الضريبة الداخلية           الضرورية،  
.االستهالك

االجراءات المتعلقة بالضريبة الداخلية على االستهالك     

المشروبات الكحولية أو غير الكحولية و التبغ المصنعب ة المتعلقاتاالجراء-
على المشروبات الكحولية أو غير الكحولية و التبـغ   الجبائيةالعالمات إسناد عملية -1

 كـذا و الوقاية من الغش و التهريـب        من أجل  و ذلك ،  المصنع إلى مصالح الجمارك فقط    
. على الصعيد الدوليبهاتوحيد و تنسيق األدوات القانونية مع تلك المعمول 

 نسب الضرائب الداخلية على االستهالك المطبقـة   منرفعال  عبر إضافيةمداخيلتعبئة -2
في إطار الجهود المبذولة مـن أجـل         ، و ذلك     %50على المشروبات الكحولية بحوالي     

.تحسين موارد الميزانية
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تقوية النسيج االنتاجي وتشجيع العرض التصديري-

 الفضاءاتواكبة في إطار تقوية النسيج االنتاجي وتشجيع العرض التصديري للمقاوالت وم 
لمغرب عبر     المخصصة للتصدير من أجل تحفيز كبريات العالمات العالمية للتمركز با  

 للعمليات المنجزة  تيسير عملية المناولة و خلق مناخ مناسب يمكن من رفع القيمة المضافة     
يقترح التنصيص على الترخيص بتفويت البضائع    في إطار أعمال الصنع المجزأة، 

 .تهاالمستوردة تحت نظام القبول المؤقت ألجل تحسين الصنع الفعال على حال 

 الكبرىباإلستثمارات  إجراء يتعلق -

يقترح استثناء الواردات المنجزة في إطار       الضرورية للمستثمرين بهدف إعطاء الرؤية 
 من تطبيق    1999-1998 من قانون المالية للسنة المالية  1–  7مقتضيات المادة 

 من    15المادة ( الالمشروعةتدابير حماية اإلنتاج الوطني من الممارسات التجارية  
). المتعلق بالتجارة الخارجية13-89القانون رقم  

 .للمستثمرينو يهدف هذا اإلجراء إلى تكريس جاذبية االقتصاد المغربي و جلب أكثر   
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: الطابع اإلرادي للمشروع  -   

التركيز على تقوية التضامن والتماسك االجتماعي كاختيار وتوجه           -
أساسي للسياسة الحكومية؛ 

: عامة   خالصات 

 التموقع  إنه مشروع يعزز الثقة في المستقبل ويساهم في تقوية      -
.  والعالمي لبالدنا   الجهوي

االستمرار في ترجمة االختيارات الكبرى عبر تسريع وتيرة         -
 االستثمار؛ دينامية  اإلصالحات وتفعيل السياسات القطاعية وإذكاء      


