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2011 الـمـالية قـانون 

تـمهيـــــد

متكن االقتصاد املغريب خالل سنة 2010 من الحفاظ عىل توازناته األساسية وتسجيل منو اقتصادي 

املوسم  وكذا  االسرتاتيجية  اليقظة  لجنة  إطار  يف  املتخذة  اإلجراءات  بفضل  وذلك   ،%.4,9 بلغ 

الفالحي الجيد الذي عرفته هذه السنة.

 وبالنسبة لسنة 2011، ورغم أن األفــآق مطبوعة باستدانة الدول املتقدمة وهشاشة ماليتها 

العمومية، وهو ما يؤرش بانتعاش اقتصادي أقل قوة خاصة يف منطقة األورو )الرشيك االقتصادي 

األول بالنسبة للمغرب(، وعىل أساس استمرار نفس التحوالت اإليجابية لهياكل االقتصاد الوطني 

و مواصلة مده التصاعدي، فإن مرشوع قانون املالية لسنة 2011 يضع ترسيع وترية النمو يف 

صلب أهدافه األولية، وذلك من خالل مواصلة مجهود االستثامر العمومي واإلصالحات الهيكلية 

ودعم وترسيع تنفيذ االسرتاتيجيات القطاعية لتنويع مصادر النمو، وإنعاش االستثامر الخاص، 

دعم  إىل  إضافة  إفريقيا،  يف  خصوصا  التصدير،  أسواق  وتنويع  الخارجية،  االستثامرات  وجلب 

التنمية الجهوية. 

العنرص  وتثمني  االجتامعية  القطاعات  دعم  مبواصلة  أيضا  تلتزم  امليزانية  هذه  وعرب  الحكومة 

البرشي  ومواصلة املخطط االستعجايل يف قطاع التعليم والتكوين واستهداف أكرث للفئات املعوزة 

والرشوع يف تفعيل صندوق الدعم العائيل وخلق عدد هام من مناصب الشغل.

التعاطي يف مجلة »املالية«  السنوي، تم  يف إطار مواكبتها لهذا املوعد االقتصادي واالجتامعي 

مع مضامني قانون مالية 2011 من خالل ركن » ملف« الذي خصصناه  إلبراز البعد التنموي يف 

الجهوي واملقتضيات  القطاعية للمرشوع واالستثامر  التطرق للحمولة  امليزانية من خالل  هذه 

الجبائية الواردة فيه وركن » تقارير« الذي قمنا فيه بتسليط الضوء عىل املضامني الكربى للتقارير 

املصاحبة لقانون املالية وذلك لغناها املعريف وحيويتها ملوظفي الوزارة كام للباحثني الجامعيني 

عىل حد سواء.
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معدل النمو ل�ضنة 2011 : فر�ضية واقعية

انبثاق قطاعات جديدة ت�ضاهم ب�ضكل ملحوظ 
يف حتديث الن�ضيج الإنتاجي الوطني حيث أبرز 
التقييم املرحيل ألداء هذه القطاعات خالل العرشية األخرية، استنادا 

القيمة املضافة للنمو والتشغيل واالستثامر، ظهور  إىل مساهمتها يف 

الخدمات،  مستوى  عىل  خاصة  القطاعات،  لبعض  واضحة  دينامية 

قطاعات  تراجع  مقابل  الحديثة  التكنولوجيا  وقطاع  املايل  كالقطاع 

الوطني.  لالقتصاد  الرئيسية  الدعامة  قبل  فيام  تشكل  كانت  أخرى  

وتشمل أهم القطاعات املحركة لالقتصاد الوطني والتي منت بوترية 

تفوق بكثري منو النشاط االقتصادي يف مجمله، الكهرباء واملاء، البناء 

واألشغال العمومية، الربيد واملواصالت، ثم األنشطة املالية والتأمينات 

منوا  املجموعة  هذه  شهدت  وقد  الفالحي.  القطاع  إىل  باإلضافة 

نسبة  الفرتة 2000-2009، وهي  بوترية 7,4% سنويا خالل  مستداما 

تفوق بكثري النمو االقتصادي )4,7%(. تتوفر القطاعات املحركة عىل 

يف  يضعها  مام  اإلسمية،  املضافة  القيمة  إجاميل  من   %32,7 حصة 

املرتبة األوىل من حيث املساهمة يف النمو الحقيقي للناتج الداخيل 

الخام بحوايل 51,2% خالل نفس الفرتة.

عودة  على  توؤكد   2010 �ضنة  اختتام  اأفاآق 
الأزمة  من  املت�ضررة  القطاعات  انتعا�ش 
والتنامي  للتصدير،  املوجهة  بالقطاعات  خصوصا  األمر  ويتعلق 

القيمة  من   %55 من  أزيد  يشكل  الذي  الخدمات  لقطاع  املتصاعد 

للداخل،  املوجهة  القطاعات  دينامية  واستمرار  اإلجاملية،  املضافة 

إطار  يف  املتخذة  التدابري  بفضل  الداخيل  الطلب  تحسن  ومواصلة 

النسبة  فإن  وعليه،  و2010(.  و2009   2008( السابقة  املالية  قوانني 

صعيد  عىل  املتوقعة  النسب  من  قريبة  تبقى   2011 لسنة  املتوقعة 

إفريقيا  ومنطقة   )%5,1( أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة 

جنوب الصحراء )5,5%( ودول الجوار كتونس )4,8%( ومرص )%5,5( 

حسب صندوق النقد الدويل.

ا�ضتمرار دينامية القطاعات املنتجة  حيث تكرست 
هذه الدينامية خالل النصف األول من سنة 2010، تواصلت خالل الفصل 

يف  خصوصا  تأكدت  التي  العاملي  االقتصاد  انتعاش  لبوادر  اعتبارا 

لهياكل  اإليجابية  التحوالت  واستمرار   ،2010 سنة  من  الثاين  النصف 

املوجه  الخارجي  الطلب  يسجل  أن  املتوقع  من  الوطني،  االقتصاد 

بنسبة 4,6% بعدما سجل6,1+%  الحالية منوا  السنة  للمغرب خالل 

سنة 2010 و 12,9-% سنة 2009.

وتنبني نسبة  5% املرتقبة كمعدل منو عىل الزيادة يف الناتج الداخيل 

الفالحية  املضافة  القيمة  وارتفاع   ،%5,6 مبعدل  الفالحي  غري  الخام 

الفالحي  املوسم  خالل   %5,1 بنسبة  انخفاض  مقابل   %0,5 بنسبة 

.2010

وتتجىل واقعية هذه الفرضية يف مجموعة من العوامل أهمها :

 

امل�ضافة  القيمة  يف  احلبوب  ح�ضة  تراجع 
 )2011 و   2010 سنتي   %25 )حوايل  الفالحي  للقطاع 
لصالح األنشطة الفالحية األخرى مام ساهم يف تقليص حدة املغايرة 

الزراعي  املحصول  لتغري  بالنسبة  االقتصادي  للنمو   )Volatilité(

 2,1 إىل   1999-1990 الفرتة  خالل   6,6 من  املغايرة  معامل  )انتقل 

الزراعات  حصة  تنامي  بفضل  وذلك   )2009-2000 الفرتة  خالل 

الصناعية والخرضوات وقطاع املاشية. كام سيستفيد املوسم الفالحي 

املقبل من الظروف املواتية عىل مستوى املدخالت الفالحية. فخالل 

املوسم الفالحي الحايل، ناهزت مخزونات الحبوب 1,1 مليون قنطار، 

مبيعات  من   %50 إىل  الزراعي  القطاع  يف  املكننة  معدل  ووصل 

الحبوب  من  قنطار  مليون   70 إنتاج  فرضية  عىل  فبناء  الجرارات. 

سنة  خالل   %5 بنسبة  املاشية  وكذا  األخرى،  املحاصيل  وبزيادة 

2011، من املتوقع أن ترتفع القيمة املضافة الفالحية بنسبة %0,5. 

التي  املهمة  التدابري  من  األنشطة  هذه  استفادة  إىل  باإلضافة  هذا 

دينامية   : بينها  ومن  األخرض،  املغرب  مخطط  إطار  يف  اتخاذها  تم 

)الحبوب  مختلفة  زراعية  بقطاعات  للنهوض  املربمة  »عقود-برامج« 

إنتاج  من  األرايض  تحويل  عملية  ومواصلة  والزيتون...(،  والدواجن 

الحبوب إىل إنتاج ذو قيمة مضافة عالية، وكذا تعزيز متويل القطاع.

تم  التوقع  الوطني خالل سنة 2011، منوا مبعدل 5%. هذا  االقتصاد  أن يسجل  يتوقع 

اعتامده بناء عىل مجموعة من املعطيات الداخلية والخارجية.
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الثالث من نفس السنة، مام يؤرش اىل عودة االنتعاش االقتصادي إىل 

مستويات مشجعة، حيث عرفت األنشطة غري الفالحية منوا بنسبة %5,5 

برسم النصف األول من سنة 2010، وسجلت جل القطاعات االقتصادية 

الحيوية منوا مهام خالل هذه الفرتة، حيث سجلت الصناعات املعدنية 

منوا بنسبة 77,4% وقطاع املاء والكهرباء زيادة بنسبة 9% والقطاع 

الفندقي واملطعمي بنسبة 7,5% وقطاع النقل بنسبة 6,6%، كام عرفت 

 .%6,4 بنسبة  منوا  االجتامعية  واألنشطة  والصحة  الرتبية  قطاعات 

وتوضح مؤرشات الظرفية املتوفرة بخصوص الفصل الثالث من سنة 

2010 تواصل هذه الوترية اإليجابية خالل النصف الثاين من سنة 2010 :  

من  كل  إنتاج  تزايد  املعدنية،  الصناعات  قطاع  مستوى  عىل   -
 %23,7 بنسب  واألسمدة  الفوسفوري  والحامض  الفوسفاط 

سنة  من  الثالث  الفصل  خالل  التوايل  عىل   %10,1 و  و%10,7 

2010  مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2009، فيام ارتفع رقم 

 %76,5 بنسبة  للفوسفاط  الرشيف  املكتب  مجموعة  معامالت 

برسم نفس الفرتة.

الكهربائية  الطاقة  إنتاج  ارتفع  الكهرباء،  قطاع  مستوى  عىل   -
مع   مقارنة   2010 سنة  من  الثالث  الفصل  8,6% خالل  بنسبة  

بنسبة  املبيعات  ارتفعت  حني  يف   2009 سنة  من  الفصل  نفس 

15,6%برسم نفس الفرتة.

-  عىل مستوى القطاع السياحي، تزايد عدد السياح الوافدين وعدد   
التوايل  الفنادق املصنفة بنسبة 7,5% و 12,3% عىل  املبيتات يف 

خالل الفصل الثالث من سنة 2010 مقارنة مع نفس الفصل من 

سنة 2009. 

جتاوز القت�ضاد الوطني ملرحلة التباطوؤ، حيث 
شهر  متم  عند  ملحوظا  انتعاشا  باألزمة  املتأثرة  القطاعات  عرفت 

أكتوبر 2010. ويتعلق األمر بصناعة السيارات واملكونات االلكرتونية 

والسياحة وصادرات املكتب الرشيف للفوسفاط :

 -  ارتفعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنحو 87,2%، مقارنة مع 

نفس الفرتة من السنة املاضية، لتصل إىل 29,3 مليار درهم، حيث بلغ   

ارتفاع صادرات الفوسفاط والحامض الفوسفوري واألسمدة الطبيعية   

والكيميائية عىل التوايل 94,7+% و67,7+% و107,7+%. ويتوقع أن 

يواصل هذا القطاع منوه اإليجايب إىل غاية نهاية السنة الحالية متأثرا 

أنه  إال  الالتينية.  وأمريكا  الهند  يف  الطلب  بانتعاش  الخصوص  عىل 

توجد  مخاوف مرتبطة أساسا بقرار الصني الرامي إىل خفض الرضيبة 

عىل تصدير األسمدة مام سيرتجم اىل ارتفاع مهم لصادراتها من هذا 

املنتوج والضغط عىل املدخالت )الكربيت واألمونياك(.

-   سجلت صادرات قطاع السيارات ارتفاعا قويا بحوايل 40,5% نتيجة 
األداء الجيد لصناعة األسالك )48,3+%(. 

-  عرف قطاع اإللكرتونيك ابتداء من دجنرب 2009 تحسنا استمر إىل   
نتيجة   %22,6 بحوايل  صادراته  ارتفعت  إذ   ،2010 أكتوبر  نهاية 

ارتفاع املكونات االلكرتونية بنسبة %30. 

-   تراجعت وترية انخفاض صادرات النسيج واأللبسة لتصل إىل 5,4 % 
بلغ  السنة. كام  بداية  عند  أكتوبر 2010 عوض %20  نهاية  عند   

 %5,4 التوايل  عىل  واألحذية  الجاهزة  املالبس  صادرات  تراجع 

و0,6%. يف حني ارتفعت صادرات املالبس الداخلية بنسبة %3,1. 

أكتوبر  شهر  خالل  الطائرات  صناعات  قطاع  صادرات  ارتفعت   -
يف   %-25,4( السنة  بداية  يف  مهم  انخفاض  بعد   %+3,2 بنسبة 

الذي  »الصيانة«  مكون  ألداء  التحسن  ويعزى هذا  يناير 2010(. 

تضاعفت صادراته بحوايل 7 مرات مابني 2009 و 2010.  

-  عىل مستوى النشاط السياحي، بلغ عدد السياح 7,4 مليون سائح  
جهته،  ومن   .%11,8 قدره  بارتفاع   2010 أكتوبر  شهر  متم  عند 

بنسبة 11,5% خالل فرتة  املصنفة  بالفنادق  املبيتات  ارتفع عدد 

يناير- أكتوبر 2010 بعدما سجل انخفاضا بنسبة 2,1% سنة 2009. 

الن�ضاط  دعم  يف  الداخلي  الطلب  ا�ضتمرار 
القت�ضادي إذ ستتميز سنة 2011 بارتفاع وترية الطلب الداخيل، 
حيث سيواصل استهالك األرس دعم النمو االقتصادي، بارتفاع بنسبة 

سوق  دينامية  إىل  التحسن  هذا  ويرجع   .2010 بسنة  مقارنة   %7,9

الشغل ودعم القدرة الرشائية، وإىل انتعاش تحويالت املغاربة املقيمني 

بالخارج وكذلك إىل التحكم يف التضخم يف حدود %2. 

كام سيستفيد االستثامر من دينامية االستثامر العمومي والذي سيصل إىل 

167,3 مليار درهم أي ما ميثل أكرث من 3 أضعاف استثامر ميزانية الدولة 

من أجل مواكبة اإلصالحات الهيكلية والسياسات القطاعية مع إعطاء 

األولوية للمشاريع ذات املردودية االقتصادية واالجتامعية العالية.

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية
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احلمولة القطاعية لقانون املالية 2011

-  إنهاء األشغال املينائية ببحرية مارشيكا بالناضور.

جمال ال�ضكك احلديدية : 7,1 مليار درهم.

- انطالق أشغال القطار الفائق الرسعة الرابط بني طنجة والدارالبيضاء 
جديدة  آليات  واقتناء  الشبكة  تحديث  مواصلة  إىل  باإلضافة 

وتأهيل املحطات.

باإلضافة إىل مواصلة إنجاز األوراش الكربى، يهدف املجهود االستثامري 
إىل تفعيل السياسات القطاعية. 

قطاع الفالحة

تطور  إحداث  إىل  يهدف  الذي  األخرض«  »املغرب  مخطط  إطار  يف 
للتنمية،  الرئيسية  األعمدة  أحد  بوصفه  الفالحي  القطاع  يف  نوعي 
الدولة عرب  الرتكيز، خالل سنة 2011، عىل مواصلة مجهودات  سيتم 
صندوق التنمية الفالحية يف مجال التحفيز عىل االستثامر وبالخصوص 
سالسل االنتاج ذات املردودية العالية، وكذا متابعة األشغال املتعلقة 
املوضعي،  الري  إىل  السطحي  الري  من  هكتار   38.000 بتحويل 
وباستدراك التأخري الحاصل يف تجهيز املساحات املتواجدة يف سافلة 
السدود وذلك بتجهيز مساحة تقدر ب 35.000 هكتار. هذا، باإلضافة 
لجهة مكناس-تافياللت  الفالحيني  القطبني  إنجاز  أشغال  إىل مواصلة 
والجهة الرشقية والرشوع يف بناء أقطاب فالحية جديدة عىل مستوى 

جهات سوس-ماسة-درعة وتانسيفت-الحوز وتادلة-أزيالل.

مواصلة  ستتم  اإلنتاجي،  للنسيج  التضامني  التأهيل  مستوى  وعىل 
أشغال إنجاز 71 مرشوعا تتعلق بغرس االشجار املثمرة عىل مساحة 
18.000 هكتار، وكذا بناء وتجهيز 18 وحدة لتثمني املنتوجات النباتية 
واستصالح مناطق الري عىل مساحة 1.800 هكتار، وخلق 12 تجمعا 
الحيواين. هذا  لتثمني االنتاج  املاشية وبناء و تجهيز 68 وحدة  ملريب 
غرس  حول  تتمحور  مرشوعا   91 يف  األشغال  انطالق  مع  باملوازاة 
األشجار املثمرة عىل مساحة 15.000 هكتار وبناء وتجهيز 45 وحدة 
لتثمني املنتوجات النباتية و خلق 14 تجمعا ملريب املاشية واستصالح 

مناطق الري عىل مساحة تناهز 1.800 هكتار. 

ارتفاعا  الفالحي  للقطاع  املخصص  االستثامري  الغالف  سجل  وقد 
بـنسبة 17,5%، حيث انتقل من 5,7 مليار درهم سنة 2010 إىل 6,7 

مليار درهم سنة 2011.

عمل قانون املالية لسنة 2011 عىل تحصني املكتسبات املحققة عرب 
نهج سياسة إرادية واتخاذ قرارات شجاعة متمثلة يف دعم وترية النمو 
التوازنات  وتحسني  الكربى  اإلصالحات  ومواصلة  مصادره  وتنويع 

االجتامعية مع الحرص عىل استقرار اإلطار املاكرو اقتصادي.

و قد ِصيَغ هذا القانون مبا تقتضيه هذه األولويات، حيث تم الحفاظ 
ماليري   5 بقيمة  ارتفاعا  الذي سيعرف  العمومي  االستثامر  دعم  عىل 
درهم مقارنة مع سنة 2010، قصد التمكن من مواصلة إنجاز األوراش 
الكربى واإلسرتاتيجيات القطاعية واإلصالحات الهيكلية وتعزيز التنمية 

البرشية.

هذا، وتتلخص أهم األوراش املربمجة برسم سنة 2011 يف ما ييل :

قطاع البنية التحتية

جمال الطرق والطرق ال�ضيارة : 6,5 مليار درهم. 

استغالل  يف  الرشوع  عرب  السيارة  الطرق  برنامج  إنجاز  مواصلة    -
الخط  إنجاز  ومواصلة  كلم(   320( وجدة  فاس-  السيار  الطريق 
وكذا  كلم(   60( الرباط  البيضاء-  الدار  السيار  للطريق  الثالث 
الرشوع يف إنجاز املحور تيط مليل- برشيد-بني مالل )203 كلم( 

واملدار الخارجي للرباط )41 كلم( ؛

-  ترسيع وترية إنجاز الربنامج الوطني للطرق القروية مبعدل 2000 
كلم يف السنة لتصل نسبة فك العزلة عن العامل القروي إىل 76%؛

-  مواصلة إنجاز أشغال الشطر األخري من الطريق الساحيل املتوسطي 
الرابط بني تطوان والجبهة عىل مسافة 120 كلم ؛

-  الرشوع يف إنجاز الطريق الرسيع الرابط بني تازة والحسيمة. 

جمال املــوانـئ : 3,9 مليار درهم.

-  مواصلة أشغال إنجاز امليناء الثاين للحاويات للمركب املينايئ طنجة 
املتوسط، مام سيمكن من رفع قدرة املركب بـ 5 ماليني حاوية إضافية ؛

-  الرشوع يف إنجاز ميناء آسفي لالستجابة للحاجيات امللحة للمكتب 
عبدة  دكالة  لجهتي  التنمية  متطلبات  ومواكبة  للكهرباء  الوطني 

ومراكش تانسيفت الحوز؛

يبلغ املجهود االستثامري اإلجاميل للقطاع العام برسم سنة 2011، ما قدره 167,30 مليار درهم، 

ويتوزع هذا املجهود بني امليزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة املسرية 

بصورة مستقلة )47,7 مليار درهم( والجامعات املحلية )12مليار درهم( واملؤسسات واملنشآت 

العامة)107مليار درهم(. أغلب هذه االعتامدات يتجه لتمويل االسرتاتيجيات القطاعية والجهوية.
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قطاع املاء

البنيات  وتقوية  حامية  عىل  القامئة  املائية  السياسة  مواصلة  ستتم 
التحتية للامء الصالح للرشب بالوسط الحرضي، وتعميم التزويد باملاء 
الصالح للرشب بالعامل القروي إضافة إىل تطوير قطاع التطهري السائل. 

وقد خصص لهذا الغرض غالف استثامري يقدر بـ 7 ماليري درهم.

تضمنها  التي  السامية  امللكية  للتعليامت  وفقا  الحكومة،  وستعمل 
خطاب العرش األخري، عىل بلورة التوجهات الكربى بشأن إعداد ميثاق 
وطني لحامية البيئة والتنمية املستدامة يف مرشوع قانون -إطار. وقد 
بلغت اعتامدات االستثامر املرصدة لقطاع البيئة برسم سنة 2011 ما 

مجموعه 850 مليون درهم.

قطاع ال�ضيد البحري

ستتم متابعة تنفيذ الربامج املعتمدة يف إطار  إسرتاتيجية هاليوتيس، 
من خالل العمل عىل تعزيز البنيات التحتية عرب ترسيع وترية إنجاز 
القطب التنافيس ألكادير واستكامل إنجاز نقط التفريغ املجهزة بكل 
بيدوزة  من  بكل  الصيادين  وقرى  الو  وواد  وإينوران  الجديدة  من 
وشماللة، باإلضافة إىل املحافظة عىل املوارد من خالل وضع مخطط 
وغري  املرخص  غري  الصيد  من  والحد  األسامك  جودة  ملراقبة  وطني 
درهم  مليون   680 مببلغ  استثامر  اعتامدات  رصد  تم  وقد  املقنن. 

لفائدة هذا القطاع برسم سنة 2011.

قطاع ال�ضناعة

ويف إطار تفعيل امليثاق الوطني لإلقالع الصناعي، ستتم متابعة إحداث 
املراكز الصناعية املندمجة من خالل إنجاز 11 مركزا صناعيا من بني 16 
مركزا مربمجا، باإلضافة إىل مواصلة إنجاز مناطق األنشطة االقتصادية. 
رونو. الصناعي  املركب  مرشوع  بناء  أشغال  انتهاء  يرتقب  كام 

قطاع التكنولوجيات احلديثة

سيتواَصل تفعيل إسرتاتيجية »املغرب الرقمي«  عرب مواصلة برنامجي 
تكنولوجيات  استعامل  عىل  التشجيع  وكذا   ، و»إنجاز«  »جيني« 
املقاوالت  دعم  خالل  من  واملتوسطة  الصغرى  باملقاوالت  االتصال 

العاملة يف هذا املجال. 

الحديثة  والتكنولوجيات  والتجارة  الصناعة  لقطاع  رصد  وقد  هذا، 
استثامر مببلغ 667 مليون درهم برسم سنة 2011.

قطاع الطاقة

الوطني  املخطط  استكامل  الطاقي، سيتم  التدبري  النجاعة يف  لتعزيز 
للتدابري األولية يف مجال الكهرباء الذي يهدف إىل الرفع من القدرة 
الربامج  تنفيذ  مواصلة  إىل  باإلضافة  ميغاواط،   4.000 بـ  اإلنتاجية 
الطموحة املتمثلة يف املرشوع املغريب للطاقة الشمسية بكل من ورزازات 
مليار   70 بتكلفة  الواد  وفم  مطهر  بني  وعني  وبوجدور  تاه  وسبخة 
درهم يف أفق مساهمة الطاقات املتجددة ب 42% من انتاج الكهرباء.

وتجدر اإلشارة إىل أن الغالف االستثامري املخصص لقطاع الطاقة برسم 
سنة 2011 سيبلغ 7,8 مليار درهم. 

قطاع اللوج�ضتيك

التي  الوطنية«  اللوجستيكية  »اإلسرتاتيجية  تنفيذ  الحكومة  ستواصل 
تروم تقوية التنافسية اللوجستيكية لالقتصاد الوطني من خالل خفض 
التكاليف اللوجستيكية من 20% من الناتج الداخيل الخام حاليا إىل 

15% يف حدود 2015. 

وسيتم انطالقا من الغالف االستثامري املرتقب لهذا املخطط تعبئة 3 
ماليري درهم برسم 2011 عرب مختلف املتدخلني.

ويقدر الغالف االستثامري الالزم لهذه االسرتاتجية بـ 63 مليار درهم 
خالل املدة 2010-2015، منها 18 مليار درهم ستتم تعبئتها من طرف 

الدولة و املؤسسات العمومية أي مبعدل 3 مليارات درهم سنويا. 

القطاع ال�ضياحي

تكريسا للنتائج الجيدة املحققة برسم رؤية 2010، ستعمل الحكومة، 
إنجاز رؤية 2020  السامية، عىل الرشوع يف  امللكية  للتعليامت  وفقا 
السياحة من  قطاع  نوعية يف  تطورات  أن تحدث  املنتظر  والتي من 
شأنها تعزيز القوة االستقطابية لبالدنا وترسيخ أسس سياحة مستدامة.

ومن جهة أخرى، سيتم االستمرار خالل سنة 2011 يف الرفع من الطاقة 
اإليوائية لتصل إىل 183.000 رسير مقابل 97.000 سنة 2001، وذلك 
بالدي  ومخطط  األزرق  املغرب  مخططات  إنجاز  مواصلة  خالل  من 

للسياحة الداخلية ومخطط مدائن. 

ويصل الغالف االستثامري املخصص للقطاع برسم سنة 2011 إىل 396 
مليون درهم. 

قطاع ال�ضناعة التقليدية

ستتم مواصلة إنجاز األوراش املفتوحة يف إطار رؤية 2015 من خالل 
التقليدية،  الصناعة  ومركبات  بقرى  املتعلقة  التحتية  البنيات  تعزيز 
الصعيدين  عىل  الرتويج  وتكثيف  منوذجيني،  فاعلني  بروز  وتشجيع 
العايل  املعهد  بإحداث  التكوين  تعزيز  إىل  باإلضافة  والدويل  الوطني 
املخصص  االستثامري  الغالف  ويصل  مبراكش.  التقليدية  للصناعة 

للقطاع برسم سنة 2011 إىل 300 مليون درهم. 

املكتسبات  تحصني  برضورة  الوعي  مدى  املجهودات  هذه  وتربز 
كافة  يف  الهيكلية  اإلصالحات  وإنجاح  للبالد،  واملالية  االقتصادية 
املجاالت، اليشء الذي سيتيح للمغرب التهييء ملا بعد األزمة العاملية، 
قصد التموقع بشكل أفضل يف الخريطة االقتصادية املرتقبة، وضامن 
وتنمية  املتعددة،  رشاكاته  متطلبات  مع  للتفاعل  املثىل  الرشوط 
الدور  للعب  تؤهله  أكرب  تنافسية  قدرة  وإحراز  جديدة،  رشاكات 
املحوري يف املنطقة وعىل املستوى القاري إضافة لدوره الطبيعي الذي 

يفرضه موقعه الرابط بني القارتني.

املصدر: مديرية امليزانية/ مديرية الدراسات والتوقعات املالية
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ال�ضتثمار اجلهوي يف قانون مالية 2011

متثل الجهوية ورشا أساسيا للنمو املتوازن والحكامة الرتابية وتعميقا للمقاربة القطاعية. 

ويف هذا اإلطار يؤكد قانون مالية 2011 الوعي بالبعد الجهوي .

املشرتكة  والتحمالت  الوطني  والدفاع  السيادة  نفقات  باستثناء 
والدراسات واألبحاث ذات الطابع العام، فإن كل استثامرات امليزانية 

العامة للدولة  قابلة للتوزيع الجهوي. 

إىل   2011 سنة  برسم  توزيعها جهويا  أمكن  التي  اإلعتامدات  وتصل 
حوايل 213 128 مليون درهم أي بزيادة 7 ماليري درهم تقريبا مقارنة 

مع سنة 2010. ويتوزع  هذا االعتامد بني املنشآت العامة للدولة ب 
613 107 مليون درهم وامليزانية العامة بحوايل 600 20 مليون درهم.

العامة حسب  واملنشآت  للدولة  العامة  امليزانية  استثامرات  وتتوزع 
الجهات )مباليني الدراهم( عىل الشكل التايل :

24 672 الرباط سال زمور زعري
17 734 الدار البيضاء الكربى
12 790  الشاوية ورديغة
12 979 طنجة تطوان
9 580 دكالة عبدة

8 835 مراكش-تانسيفت - الحوز

7 073 الغرب رشاردة بني حسن

6 735 سوس ماسة درعة 
6 247 الجهة الرشقية
5 820 مكناس تافياللت

4 949 العيون بوجدور الساقية الحمراء، واد الذهب لكويرة وكلميم السامرة

4 297 تازة الحسيمة تاونات

4 050 فاس بوملان

2 452 تادلة أزيالل

128 213 املجموع

سوس - ماسة - درعة

الرباط - سال -زمور - زعير

مراكش - تانسيفت - احلوز

طنجة - تطوان

اجلهة الشرقية 

الغرب - الشراردة - بني حسن

الشاوية - ورديغة

فاس - بوملان

تادلة - أزيالل

واد الدهب - الكويرة - العيون - الساقية الحمراء
بوجدور كلميم - السمارة 

تازة - احلسيمة - تاونات

الدار البيظاء الكبرى

عبدة - دكالة

 مكناس - تافياللت

19 %

7 %

10 %

10 %

7 %3 %

3 %
2 %

5 %

5 %

5 %

4 %

6 %

14 %

توزيع االستثامر العمومي برسم قانون املالية لسنة 2011 حسب الجهات

من  لعدد  اإليجابية  االنعكاسات  أن  إىل  النهاية  يف  اإلشارة  بقيت 

التحتية  البنيات  مجال  يف  الكربى  املشاريع  منها  وخاصة  املشاريع، 

كالسدود واملطارات واملوانئ والطرق السيارة،  تتعدى بكثري النطاق 

الجهوي ملواقعها،  بل كثريا ما  تتمتع بإشعاع وطني . 

املصدر: مديرية امليزانية
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املقت�ضيات ال�ضريبية لقانون مالية 2011

تهم التدابري الرضيبية التي تم تبنيها يف إطار القانون املايل لسنة 2011 
الجانبني االقتصادي واالجتامعي.

ترمي التدابري الرضيبية ، التي تهم الجانب االقتصادي إىل :
- تحسني مناخ األعامل ؛ 

- تحسني جاذبية وتنافسية االقتصاد الوطني ؛
- تحسني عالقة اإلدارة الرضيبية بامللزمني.

حت�ضني مناخ الأعمال

تهم هذه التدابري جوانب متعددة تستفيد منها األرس واملنشآت عىل 
حد سواء، وتتمحور حول :

- تشجيع االدخار ؛
- إعفاء هيئات توظيف رأس املال باملجازفة ؛

- تطبيق النظام الرضيبي التفضييل لفائدة املنشآت الصغرى ؛
- وضع تدابري لفائدة القطاع غري املنظم ؛

- توضيح مفهوم الرشوع يف مزاولة النشاط.

ت�ضجيع البور�ضة والدخار
تدابري خاصة بالرضيبة عىل الدخل وتهم مخطط االدخار يف األسهم 
عقود  وإعفاء  للتعليم  االدخار  ومخطط  للسكن  االدخار  ومخطط 

الرسملة من الرسم املفروض عىل عقود التأمني بسعر %3,5.

تدبري لفائدة االدخار يف األسهم
من أجل مواكبة تطور املنشآت ذات األسهم املسعرة، فإنه يتعني عىل 
لتشجيع  أكمل وجه  به عىل  املنوط  الدور  يلعب  أن  البورصة  سوق 
الالزمة  بالتمويالت  املنشآت  وتزويد  به،  االستثامر  عىل  الخواص 
الستمرارها، فقد تقرر إعفاء الدخول واألرباح املحققة يف إطار مخطط 

االدخار يف األسهم، لكن ضمن الرشوط التالية :

- أال تقل مدة مخطط االدخار يف األسهم عن خمس )5( سنوات ؛
- أال يتجاوز مجموع الدفعات النقدية املنجزة يف إطار هذا املخطط 

600.000 درهم ؛
- أال يتضمن املخطط املذكور إال األسهم وشهادات االستثامر املسعرة 
املرتبطة  االكتتاب  و  اإلسناد  وعقود  البيضاء  بالدار  القيم  ببورصة 
باألسهم املذكورة وكذا سندات الهيئات املكلفة بالتوظيف الجامعي 

للقيم املنقولة.

يف مجال البورصة دامئا، تجدر اإلشارة إىل أن الدخول واألرباح املتأتية 
من رؤوس األموال املنقولة تخضع للرضيبة بالسعرين التاليني :

- 10% بالنسبة لحصص األرباح املتعلقة باألسهم ؛
- 15% بالنسبة لزائد القيمة الناتج عن تفويت أسهم مسعرة بالبورصة 
وحصص الهيئات املكلفة بالتوظيف الجامعي للقيم املنقولة التي 

تستثمر أصولها مبا اليقل عن 60% من األسهم.

تشجيع امتالك السكن )مخطط االدخار للسكن(
من التدابري الجوهرية التي أقرها قانون املالية األخري يف مجال متكني 
األرس من امتالك مساكن لها، تدبري يقيض بإعفاء الدخول املحققة يف 

إطار مخطط االدخار للسكن، رشيطة :
- أن ترصد املبالغ التي تم استثامرها يف إطار هذا املخطط القتناء أو 

بناء مسكن مخصص للسكنى الرئيسية ؛
- أن يحتفظ باملبلغ الكيل للدفعات والفوائد املتعلقة بها ملدة التقل 

عن ثالث )3( سنوات ابتداء من تاريخ افتتاحه ؛
- أال يتجاوز مبلغ الدفعات املنجزة يف إطار املخطط املذكور 400.000 درهم.

وتجدر اإلشارة إىل أن مبالغ الفوائد تخضع للرضيبة، يف الحالة العادية، 
بسعر %30.

وميكن القول بأن االمتياز الرضيبي الذي يتيح ملقتني املساكن ، عند 
بداية عملية االقتناء، تكوين القسط الشخيص الواجب عليهم دفعه، 
ينضاف إىل االمتياز الذي يسمح لهؤالء، عند نهاية عملية االقتناء،  يف 
حالة اقتنائهم ملساكنهم بواسطة قروض أو يف إطار عقود »املرابحة«، 
بخصم الفوائد املرتتبة عن هذه القروض أو خصم هامش الربح املتفق 

عليه مسبقا بالنسبة لعقود  »املرابحة«.

تدبري لفائدة التعليم )مخطط االدخار للتعليم(
رغبة من الحكومة يف مواكبة اهتامم اآلباء بتعليم أبنائهم، فقد تقرر 

إعفاء مبلغ الفوائد املتأتية من مخطط االدخار للتعليم، رشيطة :
- أن يشمل هذا املخطط متويل دراسة األبناء بالنسبة لكافة مراحل التعليم ؛
- أال يتجاوز مبلغ الدفعات املنجزة يف إطار نفس املخطط 300.000 درهم ؛

- أن  يحتفظ  باملبلغ  الكيل للدفعات والفوائد  املتعلقة بها  ضمن املخطط 
املذكور ملدة التقل عن خمس )5( سنوات من تاريخ افتتاحه.

اإعفاء هيئات توظيف راأ�ش املال باملجازفة
واملتوسطة،  الصغرى  املنشآت  متويل  عمليات  تشجيع  يف  منها  رغبة 
وتعزيز قواعدها املالية من خالل توظيف رأس املال باملجازفة، تقرر 
هيئات  إلعفاء  املطلوبة  الرشوط  إلغاء  األخري  املالية  قانون  إطار  يف 
توظيف رأس املال باملجازفة و التي كانت تفرض عىل هذه الهيئات 
رضورة امتالكها ضمن سنداتها ما ال يقل عن 50% من أسهم املنشآت 

الصغرى واملتوسطة.

يف إطار تفعيل الوظائف االقتصادية واالجتامعية للرضيبة، يتضمن قانون مالية 2011، 
وتعزيز  االقتصادي  النمو  اسس  دعم  مواصلة  يف  الحكومية  اإلرادة  ترتجم  تدابري  عدة 

التنمية االجتامعية.
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التأخري  االعتبار  بعني  أخذا  وذلك  البناء،  تسليم رخصة  تاريخ  هو 
املسجل يف عمليات تسليم رخص البناء.

بخصوص اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل، تعفى أموال االستثامر 

طيلة مدة االقتناء أو البناء، رشيطة أن يودع طلب اإلعفاء من 

للرضائب  املحلية  املصلحة  لدى  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة 

التابع لها امللزم داخل األجل القانوين املتمثل يف أربعة وعرشين 

)24( شهرا.

حالة حدوث  االسترياد ويف  الرضيبة حني  من  لإلعفاء  وبالنسبة 

قوة قاهرة، تقرر متديد أجل اإلعفاء ملدة 6 أشهر تضاف إىل كل 

واحد من األجلني املقررين أي 24 و36 شهرا، وتكون هذه املدة 

قابلة للتجديد مرة واحدة.

حت�ضني جاذبية وتناف�ضية القت�ضاد الوطني

رغبة يف تحسني جاذبية وتنافسية االقتصاد الوطني، تم اعتامد جملة 

من التدابري الرضيبية يف إطار القانون املايل لسنة 2011 :

- تخويل امتيازات لفائدة القطب املايل للدار البيضاء ؛

- تخفيض سعر الرضيبة بالنسبة للدخول املتحصلة من رؤوس األموال 
املنقولة ذات املنشأ األجنبي ؛ 

اإلقامات  تدبري  تتوىل  التي  الرشكات  لفائدة  رضيبية  منافع  منح   -
العقارية لإلنعاش السياحي ؛

األحياء واالقامات واملباين  لتشييد  املخول  باالمتياز  العمل  - مواصلة 
الجامعية ؛

- تحسني نظام تحويل منشآت األشخاص الطبيعيني إىل رشكات ؛

التي  للمنشآت  بالنسبة  إىل%20  الرشكات  عىل  الرضيبة  تخفيض   -
تقوم بزيادة رأس مالها. 

القطب املايل للدار البي�ضاء
سيمكن  والذي  البيضاء  للدار  املايل  القطب  إحداث  ألهمية  اعتبارا 

العاملة  وخصوصا  والدولية  منها  الوطنية  الكربى،  املالية  املؤسسات 

يف مجال البنوك والتأمني وتدبري األصول املالية، من مبارشة عملياتها 

املدينة مقراتها  بهذه  أن تحدث  أو  البيضاء  الدار  انطالقا من مدينة 

العمليات  إنجاز  عىل  القطب  هذا  ولتشجيع  الدولية.  أو  الجهوية 

املتوخاة من إحداثه، تم إقرار تدابري رضيبية مواكبة تتمثل فيام ييل:

يف مجال الرضيبة عىل الرشكات :
الرشكات التي تقوم بتصدير خدمات مالية وتتوفر عىل صفة »القطب 

البيضاء« تتمتع فيام يتعلق برقم أعاملها املعد للتصدير  املايل للدار 

وبزائد القيمة املنقول ذي املنشأ األجنبي : 

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

ويندرج هذا التدبري كذلك يف إطار سياسة الحكومة الرامية إىل تشجيع 
هيئات توظيف رأس املال باملجازفة انسجاما مع املامرسات الدولية 

يف هذا املضامر.

تطبيق �ضعر خمف�ش لفائدة املن�ضاآت ال�ضغرى
تحقيق  عىل  املنشآت  وتشجيع  األعامل  مناخ  تحسني  يف  منها  رغبة 
وانتظارات  لتطلعات  واالستجابة  معامالتها  يف  الشفافية  من  مزيد 
الفاعلني االقتصاديني الذين مافتئوا يطالبون بإقرار تدابري ترشيعية من 
النشاطات غري املنظمة، وباألخص إقرار نظام رضيبي  شأنها محاربة 
تفضييل لفائدة املنشآت الصغرى، تقرر إحداث رضيبة بسعر مخفض 
قدره 15% يطبق عىل املنشآت الخاضعة للرضيبة عىل الرشكات التي 
تحقق رقم أعامل اليتعدى 3.000.000 درهم دون احتساب الرضيبة 

عىل القيمة املضافة.

تدابري لفائدة القطاع غري املنظم
مزاولة  عىل  املنظم  غري  القطاع  إطار  يف  امللزمني  تشجيع  أجل  من 
نشاطات منظمة، عمدت السلطات العمومية إىل إقرار نظام رضيبي 

ميكنهم من املزايا التالية :
تاريخ  من  ابتداء  املنجزة  والعمليات  املكتسبة  الدخول  ترضيب   -

الكشف عن هوية امللزم ؛
- منح، ابتداء من تاريخ الكشف عن هوية امللزم، االمتيازات املنصوص 

عليها يف املدونة العامة للرضائب ؛
التقل  إجاميل  ربح  هامش  عن  تسفر  بطريقة  املخزونات  تقييم   -

نسبته عن 20% يف حالة التفويت أو السحب ؛
املخزون  بيع  من  املحقق  اإلجاميل  الربح  هامش  إخضاع  حالة  يف   -
للرضيبة عىل القيمة املضافة، تفرض هذه األخرية عليه دون الحق 

يف الخصم إىل غاية استنفاذ املخزون.

تو�ضيح مفهوم ال�ضروع يف مزاولة الن�ضاط
الواجب  االستثامر  أموال  أن  عىل  للرضائب  العامة  املدونة  تنص 
الخاضعة  املنشآت  تشرتيها  التي  الثابتة  األصول  حساب  يف  تقييدها 
للرضيبة عىل القيمة املضافة، تتمتع باإلعفاء من هذه الرضيبة ملدة 
أربعة وعرشين )24( شهرا ابتداء من تاريخ الرشوع يف مزاولة هذه 
املنشآت لنشاطها أو ستة وثالثني )36( شهرا من نفس التاريخ بالنسبة 

التفاقيات االستثامر.
فيه  مبا  واضح  غري  النشاط«  مزاولة  يف  »الرشوع  مفهوم  أن  وحيث 
إضافة  تقرر  فقد  نزاعات،  مصدر  يشكل  كان  أنه  حيث  الكفاية، 

التوضيحات التالية : 

- إن التاريخ الذي يجب أخذه بعني االعتبار الحتساب مدة اإلعفاء 
هو تاريخ أول عملية تجارية تتزامن مع أول عملية اقتناء السلع 
التجهيز  ومصاريف  املنشآت  تأسيس  مصاريف  عدا  الخدمات  أو 
ال  إضافية  مدة  حدود  يف  املذكورة  املنشآت  إلقامة  الالزمة  األوىل 

تتعدى 3 أشهر ؛

االستثامرية،  مشاريعها  إطار  يف  تقوم،  التي  املنشآت  يخص  فيام   -
اإلعفاء  مدة  الحتساب  اعتباره  الواجب  فالتاريخ  املباين،  بتشييد 
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بالنسبة  الرضيبة  أساس  عىل   %10 بنسبة  مخفض  سعر  تطبيق   -
للمقرات الجهوية أو الدولية املكتسبة لصفة »القطب املايل للدار 

البيضاء«. 

الدولية   أو  الجهوية  املقرات  عىل  الرضيبة  فرض  أساس  يساوي  

املكتسبة لصفة »القطب املايل للدار البيضاء« :

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

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

يف مجال الرضيبة عىل الدخل :
الرشكات  تدفعها  التي  واملكافآت  لألجور  اإلجاميل  املبلغ  إخضاع 

املغاربة  ملستخدميها  البيضاء«  للدار  املايل  »القطب  لصفة  املكتسبة 

 5 أقصاها  ملدة   %20 نسبته  الرضيبة  من  مربئ  لسعر  واألجانب، 

سنوات من تاريخ توظيف هؤالء املستخدمني.

تخفي�ش اأ�ضعار ال�ضريبة على الدخل املفرو�ش على 

الدخول املتح�ضلة من روؤو�ش الأموال املنقولة 
الدخل  عىل  الرضيبة  سعر  خفض  تم   ،2011 مالية  قانون  مبوجب 

املفروضة عىل رؤوس األموال املنقولة من 30 إىل %15.

تدابري لفائدة القطاع ال�ضياحي.
اعتبار  تقرر  املغرب،  إىل  األجنبية  العملة  جلب  تشجيع  يف  رغبة 

الرشكات التي تتوىل تدبري اإلقامات العقارية لإلنعاش السياحي، مبثابة 

منشآت فندقية.

وبذلك يحق لهذه الرشكات التمتع بنفس املنافع التي تستفيد منها 

لرقم  املطابق  الرضيبي  األساس  لجزء  بالنسبة  الفندقية  املنشآت 

أعاملها الذي يتم تحقيقه بعمالت أجنبية التي يتم تحويلها مبارشة 

لألسفار،  وكاالت  طريق  عن  لحسابها  أو  طرفها  من  إما  املغرب  إىل 

وتتجىل املنافع املذكورة فيام ييل : 

-   اإلعفاء الكيل من الرضيبة عىل الرشكات ملدة 5 سنوات ابتداء من    
أول عملية إيواء بعملة أجنبية؛

-   فرض الرضيبة بسعر مخفض قدره 17,5% ملا بعد هذه املدة.

امتيازات لفائدة عمليات ت�ضييد الأحياء والإقامات 

واملباين اجلامعية
اعتبارا للتزايد املطرد  لعدد الطالب بالتعليم العايل، ورغبة يف متكينهم 

اإلبقاء عىل  تقرر  الجامعية،  الدراسية  حياتهم  طيلة  الئق  من سكن 

االمتيازات الرضيبية املخولة للمنعشني العقاريني الذين يستثمرون يف 

عمليات تشييد األحياء واإلقامات واملباين الجامعية.

تشييدها  الواجب  الغرف  عدد  بأن  الصدد  هذا  يف  التذكري  ويجذر 

بالنسبة لكل إقامة تم تخفيضه إىل خمسني )50( غرفة.

وتتمثل هذه االمتيازات يف :
-   تطبيق الرضيبة عىل الرشكات بسعر 17,5% والرضيبة عىل الدخل 
بسعر 20% بالنسبة للدخول املتحصلة من إيجار األحياء واإلقامات 

واملباين املذكورة ؛
-   اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة مع الحق يف الخصم ؛

-  اإلعفاء الكيل برسم واجبات التسجيل بالنسبة لعمليات رشاء األرايض 
والرضيبة  هدمها  مقرر  مبان  عىل  املشتملة  األرايض  أو  املبنية  غري 
الجامعية. الخدمات  ورسم  املهني  والرسم  املضافة،  القيمة  عىل 

حتويل من�ضاآت الأ�ضخا�ش الطبيعيني اإىل �ضركات
بالنسبة لألشخاص الطبيعيني الذين يزاولون بصورة فردية أو يف رشكة 
فعلية أو عىل الشياع، يف تاريخ 31 ديسمرب 2010، عمال مهنيا خاضعا 
أو  الحقيقية  الصافية  النتيجة  نظامي  حسب  الدخل  عىل  للرضيبة 
بالنسبة إىل صايف  الصافية املبسطة، التفرض عليهم الرضيبة  النتيجة 
زائد القيمة الذي تم تحقيقه عىل إثر املساهمة بجميع عنارص أصول 
الغرض،  لهذا  يحدثونها  للرضيبة  وخصوم منشآتهم يف رشكة خاضعة 

وذلك وفق الرشوط التالية :
يتم  للحصص  مراقب  قبل  من  املساهمة  عنارص  تقييم  يتم  أن     -
مراقبي  مهام  مامرسة  لهم  املخول  األشخاص  بني  من  اختياره 

الحسابات ؛ 
-   أن تتم هذه  املساهمة من فاتح يناير إىل 31 ديسمرب 2011.

سلفا  املذكورة  بالعنارص  املساهمة  شأن  يف  املحرر  العقد  يخضع  وال 
ألف )1000( درهم، وذلك رشيطة  ثابت مبلغه  لواجب تسجيل  إال 
تاريخ  يوما من  املستفيدة، داخل أجل ثالثني )30(  أن تودع الرشكة 
العقد املتعلق باملساهمة،  لدى مفتش الرضائب األقرب للمنشأة التي 
قدمت املساهمة املذكورة، نسختني من إقرار يتضمن التعريف الكامل 
وعنوان  املساهمة  تسلمت  التي  للرشكة  التجاري  والعنوان  للرشكاء 
مقرها ورقم قيدها يف السجل التجاري ورقم تعريفها الرضيبي ومبلغ 

رأس مال الرشكة وحصة كل مساهم فيه.

حت�ضني عالقة امللزم بالإدارة ال�ضريبية

من أهم التدابري التي جاء بها قانون املالية يف هذا املجال، نذكر: 
-   تصنيف املنشآت ؛

-  إحداث نظام الفحص املدقق ؛
-  إعداد ميثاق امللزمني بالرضيبة ؛

-   توضيح اآلجال بالنسبة ملساطر الطعون ؛
-   إمتام اإلجراءات املتعلقة بإنجاز إجراء التسجيل والتنرب بالطريقة     

اإللكرتونية.

تدابري ت�ضتهدف تعزيز ال�ضفافية
الرضيبية  اإلدارة  بني  الثقة  عالقة  وتعزيز  الشفافية  تحسني  يف  رغبة 
وملزميها، تم يف إطار قانون املالية األخري، إدراج تدابري الغرض منها 



ملـــف

2011 الـمـالية قـانون 

12
جملة املالية

العدد 14 يونيو 2011 

تحقيق هذا املبتغى ويتعلق األمر بالتدابري التالية :

أوال- تصنيف املنشآت : هذا اإلجراء يندرج يف إطار إحداث معاملة 
تفضيلية لفائدة املنشآت املصنفة التي تكون وضعيتها الرضيبية منتظمة.

ثانيا- الفحص املدقق : تم إحداث نظام للفحص املدقق يبارش وفق 
املسطرة القانونية الحالية مع مراعاة كافة الضامنات املخولة للملزمني 

الخاضعني لهذا الفحص.

ثالثا – ميثاق امللزمني بالرضيبة : من أجل تقوية الضامنات املخولة 
للملزمني يف أعقاب إجراء مراقبة رضيبية، تقرر إحداث ميثاق للملزمني 
بالرضيبة يتم إرفاقه بإشعار املراقبة املوجه إليهم، حتى يكونوا عىل 

بينة تامة بحقوقهم وواجباتهم خالل مجريات املراقبة الرضيبية.

رابعا – إقرار املقاصة كوسيلة قانونية لألداء عىل املستوى الجبايئ :
املقاصة  اعتامد  لسنة 2011  املالية  لقانون  الجبائية  املقتضيات  أقرت 
لألداء  قانونية  كوسيلة  الشخص  نفس  عىل  واملستحقات  الديون  بني 
رشيطة أن تتم هذه املقاصة عىل أساس الوثائق املؤرخة واملمضاة بصفة 
قانونية من لدن األطراف املعنية واملتضمنة للموافقة عىل مبدأ املقاصة.

تو�ضيح الآجال امل�ضطرية
كان  للنظر،  الرضيبة  لتقدير  املحلية  اللجان  أمام  الطعن  مجال  يف 
امللزمون بالرضيبة يجدون صعوبات من أجل مبارشة الطعون املتعلقة 
بالرضيبة، إال أن قانون املالية الجديد نص عىل تبسيط هذه املساطر 

من خالل التدابري التالية :

أوال- إقرار أجل مدته أربعة )4( أشهر لقيام اإلدارة بتوجيه امللفات إىل 
اللجان املحلية لتقدير الرضيبة؛

ثانيا- إقرار أجل مدته أربعة )4( أشهر لتبليغ مقررات اللجان املحلية 
لتقدير الرضيبة من لدن الكتاب املقررين إىل كل من اإلدارة وامللزمني؛
ثالثا- إقرار أجل خمسة عرشة )15( يوما يقيض برضورة دعوة ممثيل 
الرضيبة قبل  لتقدير  املحلية  اللجنة  أمام  للحضور  بالرضيبة  امللزمني 

انعقاد الجلسة املخصصة للبت يف النزاع.

ومن جهة أخرى و توخيا لتبسيط إجراءات الطعن القضايئ وجعلها 
الطعن  أجل  انطالق  نقطة  توحيد  تقرر  فقد  وانسجاما،  أكرث سالسة 
القضايئ الذي يحتمل مبارشته عىل إثر مراقبة رضيبية. وهكذا ميكن 
للملزم بالرضيبة اللجوء إىل القضاء من أجل الطعن يف القرار النهايئ 
الطعون  للنظر يف  الوطنية  اللجنة  أو  الرضيبة  لتقدير  املحلية  للجنة 
تبليغ  تاريخ  من  يوما   )60( ستني  أجل  داخل  بالرضيبة  املتعلقة 

مقررات اللجان املذكورة.

وباملقابل يجوز إلدارة الرضائب أن تتقدم كذلك أمام القضاء وداخل 
الطعون  يف  للنظر  الوطنية  اللجنة  مقررات  يف  بالطعن  األجل  نفس 

املتعلقة بالرضيبة، إذا كانت تتعلق مبسائل قانونية أو واقعية.

نحو اإدارة �ضريبية اإلكرتونية
نص قانون املالية لسنة 2011 يف مجال واجبات التسجيل عىل إحداث 

وسيلة يتم بواسطتها تسجيل العقود واالتفاقيات بطريقة إلكرتونية.
ويندرج هذا التدبري يف إطار :

-  تحديث النظام الرضيبي ؛
-  تبسيط وترسيع وترية تسجيل العقود؛

-  مالءمة هذا التدبري مع إجراءات الترصيح واألداء اإللكرتنيني املقررة 
الدخل  عىل  والرضيبة  الرشكات  عىل  الرضيبة  من  كل  مجال  يف 

والرضيبة عىل القيمة املضافة.

قدره  تنرب  واجب  تطبيق  عىل  السياق،  نفس  يف  التنصيص  تم  كام 
عرشون )20( درهام بالنسبة للوثائق املحررة بطريقة إلكرتونية.

باإلضافة للجانب االقتصادي، فإن التدابري الرضيبية برسم سنة 2011، 
تحمل بعض الجديد عىل املستوى االجتامعي.

تدابري ذات طابع اجتماعي

جمعيات  لدن  من  املنجزة  القر�ش  عمليات  اإعفاء 

ال�ضلفات ال�ضغرى
تقوم  التي  القروض  إعفاء  املالية لسنة 2011 متديد أجل  قانون  أقر 
بها جمعيات السلفات الصغرى من الرضيبة عىل القيمة املضافة دون 

الحق يف الخصم، إىل غاية 31 ديسمرب 2011.

اإعفاء التعوي�ش عن التدريب
من أجل استمرار تشجيع عمليات إدماج الشباب حاميل الشهادات 
املبلغ  بإعفاء  العمل  تقرر متديد  تأطريهم،  العمل وتحسني  يف سوق 
اإلجاميل للتعويض الشهري عن التدريب املحدد يف ستة آالف )6000( 
خريجي  للمتدربني  الخاص  القطاع  منشآت  تدفعه  والذي  درهم، 
معاهد التعليم العايل أو التكوين املهني لقاء توظيفهم إىل غاية 31 

ديسمرب 2012.

اإثبات  ل�ضكوك  بالن�ضبة  الت�ضجيل  واجبات  تخفي�ش 

ملكية العقارات من 6 اإىل %3
بإجراء  القيام  عىل  املسجلة  غري  األرايض  ماليك  تشجيع  أجل  من 
بالنسبة  التسجيل  واجبات  تخفيض  عىل  التنصيص  تم  التسجيل، 
لصكوك إثبات ملكية العقارات من 6 إىل3%. وسيمكن هذا اإلجراء 
العقارية  املحافظة  بسجالت  أراضيهم  تقييد  من  املذكورين  املالكني 

ومن تم الحصول عىل حق ملكية هذه العقارات.

ال�ضفر  جلوازات  بالن�ضبة  التنرب  واجب  من  الإعفاء 

اخلا�ضة باأبناء املغاربة املقيمني باخلارج.
بأبناء  الخاصة  السفر  لجوازات  بالنسبة  التمرب  واجب  من  اإلعفاء 

املغاربة املقمني بالخارج الذين يقل سنهم عن 18 سنة.

املصدر: املديرية العامة للرضائب
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قانون املالية ل�ضنة 2011 : مناق�ضة امل�ضروع من طرف غرفتي الربملان

بغرفتيها  الترشيعية  السلطة  تقدمت   ،2011 مالية  قانون  مبناسبة 
)النواب واملستشارين( ب 239 تعديال. تهيمن املادة الرضيبية بشكل 

الزالت املادة الرضيبية تشكل املوضوع األول لتعديالت السلطة الترشيعية عىل قوانني 

املالية، حيث بلغ عدد التعديالت املتعلقة بالجبايات 144 تعديال من أصل  239 تعديال 

تقدم بهام الربملان بغرفتيه.

دون  وذلك  منها   %60 تشكل  حيث  التعديالت،  هذه  عىل  واضح 
احتساب التعديالت التي تهم املجال الجمريك )انظر الجدول أسفله(.

مجلس املستشارينمجلس النوابعدد التعــــديالت

121118عدد التعديالت املقدمة

امليادين املتعلقة بهذه التعديالت :

الجامرك

الجبايات

أخرى 

07

82

32

13

62

43

3526عدد التعديالت املقبولة

امليادين املتعلقة بالتعديالت املقبولة :

الجامرك

الجبايات

 أخرى

04

28

03

06

15

05

2521التعديالت التي تم رفضها عن طريق التصويت

1502التعديالت التي كانت موضوع املادة 51 من الدستور

0101التعديالت التي كانت موضوع املادة 53 من الدستور

4568التعديالت التي تم سحبها

املصدر: مديرية امليزانية
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التقرير القت�ضادي واملايل مل�ضروع قانون املالية 2011 : 

امل�ضامني الكربى

بالرغم من الظرفية الدولية املوسومة بعدم االستقرار، متكن االقتصاد 
الوطني من تكريس استقرار إطاره املاكرواقتصادي وتحقيق نسب منو 
مرتفعة. كام تم التحكم يف التضخم وحرص عجز امليزانية مع ترسيع 
وترية إنجاز الربامج االستثامرية العمومية، مام ينبئ بآفاق مستقبلية 

واعدة.

وعىل أساس استمرار نفس التحوالت اإليجابية لهياكل االقتصاد الوطني 
وتأكيد مواصلة املد التصاعدي لنموه واعتبارا لبوادر انتعاش االقتصاد 
النمو  وترية  لسنة 2011 ترسيع  املالية  قانون  يضع مرشوع  العاملي، 
يف صلب أهدافه األولية، وذلك من خالل مواصلة مجهود االستثامر 
االسرتاتيجيات  تنفيذ  وترسيع  ودعم  الهيكلية  واإلصالحات  العمومي 
وجلب  الخاص،  االستثامر  وإنعاش  النمو،  مصادر  لتنويع  القطاعية 
التصدير، خصوصا يف أفريقيا،  الخارجية، وتنويع أسواق  االستثامرات 

إضافة إىل دعم التنمية الجهوية. 

القطاعات  أولوياته، دعم  املالية، من بني  كام يتوخى مرشوع قانون 
االجتامعية وتعزيز سياسة التضامن االجتامعي من أجل توزيع أفضل 
عىل  واملحافظة  والجهوي،  االجتامعي  املستويني  عىل  النمو  لثامر 
التوازنات األساسية لضامن الرشوط املناسبة لتمويل االقتصاد الوطني.

اإعادة ترتيب جغرافيا منو القت�ضاد العاملي

يندرج إعداد مرشوع قانون املالية 2011 يف ظل ظرفية دولية مطبوعة 
التي  الشاملة  املالية واالقتصادية  بتحوالت عميقة نتجت عن األزمة 
عرفها العامل منذ نهاية 2008. فبينام أحدثت إعادة الهيكلة واألزمات 
القطاعية رجة قوية باألنظمة اإلنتاجية للبلدان املتقدمة، برزت بشكل 
لالقتصاد  جديدة  خريطة  لرتسم  واملنافسة  االندماج  قوى  متصاعد 
بتعزيز  تتميز  للنمو،  جديدة  جغرافيا  انبثاق  عن  أسفر  مام  العاملي 

موقع البلدان الصاعدة عىل حساب األقطاب التقليدية املهيمنة.

شهر  املعلنة خالل  الدويل  النقد  توقعات صندوق  من خالل  ويتضح 
أكتوبر 2010 أن الخروج من األزمة يبدو أكرث تعقيدا وإشكاال مام كان 

سيسجل  العاملي  االقتصاد  بأن  التوقعات  هذه  اعتربت  فإذا  متوقعا. 

منوا قدره 4,8% يف 2010 و 4,2% يف 2011، فإن آفاق سنة 2011 تظل 

موسومة بالعوامل السلبية املتعلقة بهشاشة املالية العمومية ومبشكل 

استدامة ديون البلدان املتقدمة، مام يؤرش بانتعاش اقتصادي أقل قوة 

خاصة يف منطقة األورو، أهم رشيك اقتصادي بالنسبة إىل املغرب.

تؤكد  الدولية  االقتصادية  للظرفية  األخرية  التطورات  كانت  وإذا 

توقعات انتعاش اقتصادي عاملي الذي يبقى متواضعا بالنسبة للبلدان 

القوى  خاصة  الصاعدة،  البلدان  يف  قويا  سيكون  فإنه  تقدما،  األكرث 

النمو  قاطرة  أصبحت  التي  والهند،  الصني  أي  اآلسيوية  الدميوغرافية 

العاملي ملا بعد األزمة.

كام استطاعت بلدان أخرى، خاصة يف أمريكا الالتينية و إفريقيا، ليس 

فقط مقاومة األزمة املالية فحسب، بل منحت آفاقاً جديدة ملردودية 

االستثامرات وللنمو بفضل املجهودات الهامة واإلصالحات املطبقة عىل 

مدار العقد األخري. ويندرج املغرب يف قامئة هذه البلدان، حيث انخرط 

لالستفادة  والدويل،  الجهوي  محيطه  لالندماج يف  دينامية حقيقية  يف 

من الفرص املتاحة عىل الصعيدين األورو متوسطي والسوق اإلفريقية. 

�ضمود القت�ضــاد الوطني اأمــام الأزمـة 

املالية والقت�ضادية العاملية

عىل الرغم من تعرضه لتأثريات األزمة من خالل القطاعات املعرضة 
للنموذج  املتجددة  األسس  واصلت  العاملية،  الظرفية  تقلب  ملخاطر 

التنموي املغريب تغذية قدرته عىل الصمود وآفاق منوه االقتصادي.

تنويع روافد النمو
واملالية  االقتصادية  األزمة  أمام  صموده  عن  الوطني  االقتصاد  أبان 
مع  مقارنة  متميزا  أداء   2009 سنة  حقق  حيث  العامل  هزت  التي 
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا )2 %( وذلك بفضل اإلصالحات

اإلصالحات الهيكلية والقطاعية واملؤسساتية التي تم تبنيها يف السنوات األخرية، إىل 
اليقظة االسرتاتيجية،  املتخذة من طرف لجنة  للتنمية وتلك  اإلرادية  التدابري  جانب 
مكنت املغرب من تعزيز إمكانات منوه االقتصادي، وتحقيق تقدم حقيقي يف مجال 

التنمية البرشية، عىل الرغم من تأثريات األزمة االقتصادية واملالية العاملية. 
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أنجزت عىل  التي  واالجتامعية  والقطاعية  والهيكلية  املاكرواقتصادية 

مدى العقد األخري، والتي رافقتها سياسة األوراش الكربى، مام ساهم 

بالدنا  لتحقيق منو قوي ومستدام، ومكن  املواتية  الظروف  إرساء  يف 

من متوقع جيد يف بداية األزمة مع االستفادة من هامش تحرك كاف 

ملواجهة الصدمات.

املالية 2008  املتخذة يف إطار قوانني  وقد كان لإلجراءات االستباقية 

و2009 والتي كانت تهدف إىل دعم القدرة الرشائية وتقوية مجهود 

لجنة  إطار  يف  املتخذة  اإلجراءات  إىل  باإلضافة  العمومي  االستثامر 

اليقظة اإلسرتاتيجية معززة مبوسم فالحي جيد، دور مهم يف الحفاظ 

اقتصادي  منو  تحقيق  يف  وكذلك  األساسية  التوازنات  استقرار  عىل 

الفردي  للدخل  التصاعدي  املد  عىل  حافظ  مام   ،%4,9 بلغ  حقيقي 

املعيشة  مستوى  بزيادة  أي   ،2009 سنة  درهم   24.741 بلغ  والذي 

مبعدل 5,7% سنويا خالل العقد األخري.

ويكشف التحليل القطاعي للنمو االقتصادي، خالل العرشية األخرية، 

عن تحديث النسيج اإلنتاجي الوطني، ومساهمة كبرية للقطاعات ذات 

الجديد  الجيل  لخدمات  أكرب  حصة  إىل  باإلضافة  عالية  مضافة  قيمة 

التي اكتسحت السوق عىل حساب »القطاعات التقليدية«. ويكشف 

هذا التحليل أيضا عن ظهور بعض القطاعات املحركة كالفالحة، والبناء 

الحيوية  القطاعات  وتقوية  املالية  األنشطة  ثم  العمومية،  واألشغال 

)النقل، والخدمات املقدمة للمقاوالت، واملواصالت( مساهمة يف النمو 

الحقيقي للناتج الداخيل الخام بحوايل 51,2% و 29,1% عىل التوايل.

اإذكاء الطلب الداخلي كدعامة رئي�ضية للنمو
وضعف  الخارجي  الطلب  تراجع  تأثري  حدة  من  التخفيف  تم  لقد 

العرض التصديري بفضل املساهمة الفعالة للطلب الداخيل يف النمو 

الداخيل،  للطلب  األسايس  املكون  األرس  استهالك  ويبقى  االقتصادي. 

حيث سجلت حصته يف النمو االقتصادي ارتفاعا مستمرا وارتفع حجم 

االستثامر العمومي إىل أزيد من 163 مليار درهم برسم سنة  2010 ، 

وهو ما يشكل ضعف حجم االستثامر العمومي لسنة 2007.

وشكلت استثامرات امليزانية العامة للدولة واملؤسسات العمومية، التي 

تعرف ارتفاعا مستمرا، رافعة مهمة بالنسبة لالستثامر الخاص دون أن 

التحكم يف عجز  تم  للدولة، حيث  العامة  امليزانية  تشكل ضغطا عىل 

امليزانية يف حدود 2,2% بعد سنتني متواليتني من شبه التوازن. كام تواصل 

انخفاض املديونية لتبلغ 46,9% من الناتج الداخيل الخام سنة 2009.

الفائدة  ملعدالت  املستمر  االنخفاض  ساهم  السياق،  هذا  ويف 

التضخم يف معدل  املغرب وضبط  بنك  املتنامية لسياسة  واملصداقية 

أقل من 2% ما بني 1998 و2008 و1% سنة 2009، يف تعزيز هذه  

قوي  اقتصادي  منو  رشوط  عىل  والحفاظ  الذكر  السالفة  اإلنجازات 

ومستدام وخالق لفرص الشغل.

وتوضح معطيات الظرفية االقتصادية املتوفرة تجاوز االقتصاد الوطني 
ملرحلة التباطؤ، إذ سجل معدل منوه، خالل سنة 2010، ارتفاعا بنسبة 
اإليجايب  األثر  بفضل  وذلك   .)%3,5( التوقعات  بذلك  متجاوزا   %4
النتعاش الظرفية االقتصادية الدولية، واستعادة األنشطة غري الفالحية 

ملستواها لفرتة ما قبل األزمة وكذا بفضل دينامية الطلب الداخيل.

حت�ضن و�ضعية املالية العمومية
القطاعات  ودينامية  الهيكلية  االقتصادية  اإلصالحات  ترسيع  أحدث 
املايل،  الوضع  يف  وتحسنا  الرضائب  عائدات  يف  رسيعا  منوا  الواعدة 
عىل الرغم من الظرفية العاملية الصعبة التي متيزت بصعوبات مالية 
وعدم االستقرار يف أسواق الديون السيادية، واضطراب يف أسعار السلع 
رشكائنا  لدى  التقشف  سياسات  واعتامد  الرصف،  وأسعار  األساسية 

الرئيسيني. 

ومن شأن هذا التوطيد املايل تعزيز دينامية املوارد وترشيد النفقات. 
االقتصادية  األزمة  وأثآر  الرضيبي،  النظام  يف  التحوالت  عن  نتج  وقد 
سنة  مع  مقارنة   2009 9,1% يف  بنسبة  الجبائية  املوارد  يف  انخفاضا 
بني   %12,5 بنسبة  ارتفاعا  الجبائية  غري  املوارد  بينام سجلت   ،2008
للخزينة ما  الخاصة  اإليجايب للحسابات  الرصيد  2008 و2009، وبلغ 
يعادل 1,2% من الناتج الداخيل الخام سنة 2009. وخالل سنة 2010، 
القيمة  الرضيبة عىل  تحسن  بفضل  اإليرادات  ترتفع  أن  املتوقع  من 
عىل  الداخلية  والرضيبة  الجمركية  والرسوم  الواردات  عىل  املضافة 

االستهالك املطبقة عىل املنتجات النفطية.

بنسبة  انخفاضا  سجلت  فقد  العامة،  امليزانية  نفقات  يخص  وفيام 
أسعار  بانخفاض  أساسا  ارتباطا   2008 مع  مقارنة   2009 سنة   %3,2
املنتجات الطاقة العاملية. ويتبني من خالل بنية النفقات، عىل العموم، 

انخفاض نسبي يف نفقات املوظفني وتكلفة فوائد الدين. 

وقد أدى تطور املؤرشات املالية إىل عجز يف امليزانية بلغ 2,2% سنة 
2009، مقابل فائض طفيف بلغ 0,4% سنة 2008، لكن يظل متحكام 
فيه مقارنة مع التوقعات )2,9%( وكذلك مقارنة مع رشكائنا الرئيسيني 
ليس  األداء  هذا  رافق  وقد  كبرية.  ميزاناتية  اختالالت  سجلوا  الذين 
فقط انخفاض يف معدل الدين وارتفاع يف االستثامر العمومي، ولكنه 
واملالية  االقتصادية  لإلصالحات  الالزم  التمويل  أيضا من ضامن  مكن 
التي دشنتها بالدنا، وكذا التدابري املتخذة ملكافحة األزمة يف إطار لجنة 

اليقظة اإلسرتاتيجية. 

وعىل مستوى الدين، فقد أدى تعزيز التوازنات األساسية إىل التحكم يف 
احتياجات الخزينة من التمويل بنسب تتقاطع مع أهداف الحكومة، 
مام نتج عنه انخفاض مهم يف معدل الدين وتحسني بنيته، حيث انتقل 
معدل الدين للخزينة من 63,8% سنة 2002 إىل 46,9% سنة 2009 
بفضل التدبري النشيط للدين الخارجي وتحسني تدبري الدين الداخيل 

نتيجة التطور اإليجايب لإلطار املاكرواقتصادي. 



تقـاريـــر

2011 الـمـالية قـانون 

18
جملة املالية

العدد 14 يونيو 2011 

تعزيز موؤ�ضرات التنمية الب�ضرية

األخرية  السنوات  خالل  املسجلة  االقتصادية  لإلنجازات  كانت 

واملصحوبة بترسيع وترية األوراش االجتامعية انعكاسات إيجابية عىل 

مؤرشات التنمية البرشية باملغرب. حيث ارتفع الدخل الوطني الخام 

نتائج  وتبني  األخري.  العقد  خالل  سنويا   %5,7 مبعدل  الفردي  املتاح 

ارتفاعا  لألرس 2007-2006  املعيشة  الوطني حول مستويات  البحث 

ملحوظا ملتوسط الدخل الشهري لألرس والذي بلغ 5.308 درهم.

التعليم  مستوى  عىل  ملموس  تقدم  تحقيق  تم  التعليم،  مجال  ويف 

الجنس وحسب  التفاوتات حسب  االبتدايئ، وعىل الخصوص تقليص 

النظام  اختالالت  من  الحد  أجل  ومن  والقروي.  الحرضي  الوسطني 

الرتبوي وتحسني مردوديته الداخلية والخارجية، متت بلورة الربنامج 

مبيزانية  والتعليم«  الرتبية  نظام  إلصالح  جديد  »نفس  االستعجايل 

تنفيذ  وترية  ترسيع  بهدف  درهم  مليار   43,7 بنحو  تقدر  إجاملية 

امليثاق الوطني للرتبية والتكوين وتحقيق أهدافه الكمية والنوعية.

إصالحات  العمومية  السلطات  اتخذت  الشغل،  بسوق  يتعلق  وفيام 

هيكلية إلنعاش الشغل وتحسني فرص التشغيل. ومن أجل التخفيف 

من آثار األزمة املالية العاملية، حددت لجنة اليقظة اإلسرتاتيجية عددا 

القدرة  وتعزيز  للشغل  الرئيسية  األهداف  للحفاظ عىل  التدابري  من 

التنافسية للقطاعات املترضرة من األزمة. وبفضل هذه التدابري، تراجع 

معدل البطالة من11% سنة 2005 إىل 9% سنة 2009. كام سجلت الستة 

أشهر األوىل من سنة 2010 إحداث أزيد من 229.000 منصب شغل.

وعىل مستوى قطاع الصحة، تم تسجيل تطورات مهمة، خاصة تحسن 

كام    .2008 سنة   72,6 إىل    2001 خالل  سنة   70 من  الحياة  أمل 

انخفض معدل وفيات األمهات مبا يقارب النصف منتقال من 227 إىل 

132 لكل 100.000 والدة حية ما بني سنتي 2004 و2009 . وتراجع 

معدل وفيات األطفال أقل من سنة وما بني سنة و5 بنسبة 9,8- و 9- 

عىل التوايل. لكن هذه التطورات تظل دون أهداف األلفية من أجل 

التنمية. وسيتم تحسني وترية هذه االنجازات بترسيع العمل برنامج 

الصحي  التأطري  تقوية  املرتكز عىل   2012-2008 االسرتاتيجي  العمل 

ووضع سياسة معقلنة للدواء وتوسيع خدمات التأمني الصحي.

مؤرشات  تعزيز  يف  البرشية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  ساهمت  وقد 

دينامية  أعطيت  حيث   ،  2005 سنة  انطلقت  التي  البرشية  التنمية 

والتنمية  التجهيز  مشاريع  يف  الفاعلني  مختلف  النخراط  جديدة 

البنية التحتية. وقد استفادت من املرحلة األوىل  االقتصادية وتطوير 

للمبادرة التي ستنتهي عن متم 2010 حوايل 5,4 مليون شخص مبيزانية 

سيتم   2015-2011 الثانية  املرحلة  وخالل  درهم.  مليار   13 بلغت 

األخذ بعني االعتبار خصوصية املشاريع مع ضامن دميومتها وتناسقها 

مع مختلف الربامج القطاعية ومخططات التنمية الجامعية.

ت�ضريع الإ�ضالحات من اأجل تعزيز التناف�ضية

يشكل ترسيع اإلصالحات البنيوية والقطاعية أحد الخيارات األساسية 
تبناها  التي  اإلصالحات  مكنت  وقد  باملغرب.  التنمية  السرتاتيجية 
صمود  تعزيز  ومن  والتنمية  التحديث  مسلسل  تعزيز  من  املغرب 

االقتصاد الوطني أمام الصدمات الداخلية والخارجية.

األزمة  تأثريات  أمام  الوطني  االقتصاد  صمود  من  الرغم  وعىل 
االقتصادية واملالية العاملية، فإن هذه األخرية كشفت عن الهشاشات 
البنيوية واملرتبطة بتنوع غري كاف للقطاعات املوجهة نحو التصدير 
وباملستوى املتدين لإلنتاجية والتنافسية الذي تعرفه بعض القطاعات 
للتصدير  القابل  العرض  يظل  كام  للمنافسة.  عرضة  واألكرث  املصدرة 
باملغرب قليل التنوع ويعاين من الرتكيز الجغرايف القوي ويتخصص يف 

فروع قطاعية تعترب األقل دينامية يف التجارة العاملية.

بهدف   2009 لسنة  الصناعي  لالنبثاق  الوطني  الربنامج  جاء  وهكذا 
كالنسيج   : أقوى  تصديرية  قدرة  ذات  الصناعية  القطاعات  تشجيع 
والصناعة  والطائرات  السيارات  صناعة  بقطاع  واملناولة  واأللبسة، 
العرض  تنمية  الربنامج  هذا  إجراءات  وتهم  واإللكرتونية.  الكهربائية 
لذلك،  املخصصة  التحتية  والبنية  البرشية  املوارد  وتأهيل  املغريب 

وتشجيع االستثامرات والبحث عن آفاق جديدة.

وبالنسبة لقطاع الصناعة الغذائية، يهدف العقد- برنامج املوقع من 
طرف السلطات العمومية والفاعلني يف امليدان، إىل تحسني مساهمة 
استغالل  طريق  عن  وذلك  الوطنية،  الصادرات  يف  القطاع  هذا 
العاملي  الطلب  من  الرفع  وإىل  للبالد،  والبحرية  الفالحية  املؤهالت 
واسع  بشكل  التنموية  اإلسرتاتيجية  هذه  وتعتمد  املنتوجات.  لهذه 
عرض  تحسني  إىل  بدوره  يهدف  الذي  األخرض  املغرب  مخطط  عىل 
خلق  إىل  وكذلك  وكام،  كيفا  للتحويل  املعدة  الفالحية  املنتوجات 

مناطق صناعية مخصصة للصناعة الغذائية.

بعناية  البحري  الصيد  قطاع  حظي  للنمو،  حقيقية  رافعة  ولكونه 
كبرية عرب وضع »إسرتاتيجية أليوتيس« للتنمية املندمجة، التي يجري 
تفعيلها، والتي تتمحور حول استدامة استغالل املوارد وتحسني أداء 

وتنافسية القطاع.

ومن أجل تعزيز الدور الريادي لقطاع الفوسفاط يف السوق العاملية، 
تبنى املكتب الرشيف للفوسفاط إسرتاتيجية تعتمد عىل أربعة ركائز: 
ومراجعة  األجنبية،  املبارشة  االستثامرات  وتشجيع  الصناعية  التنمية 
هذا  ويف  واملؤسساتية.  املالية  األدوات  تأهيل  ثم  التجارية  السياسة 
درهم  مليار   37 بقيمة  استثامري  برنامج  انطالقة  إعطاء  تم  اإلطار، 

خالل الفرتة 2012-2008.

»األفشورينغ«،  يخص  ما  يف  املغرب  ميلكها  التي  املؤهالت  وبفضل 
كقطاع ذي قدرة تصديرية عالية، خصوصا قربه الجغرايف من أوروبا
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القطاع  هذا  فقد حظي  عليها،  يتوفر  التي  املتطورة  التحتية  والبنية 
كذلك بعناية خاصة. 

ويعترب قطاع السياحة من القطاعات التي ميكن املراهنة عليها وذلك 
الوطني.  الخام  الداخيل  الناتج  من   %7,1 بنسبة  مساهمته  بفضل 
ولتعزيز دوره يف النشاط االقتصادي، جاءت »رؤية 2020« لرتسم لها 
أهدافا تتمثل يف مضاعفة عدد السياح و رفع حجم السياحة الداخلية  
بثالثة أضعاف و تعزيز الطاقة االستيعابية ب 200.000 رسير و بلوغ 
املغرب تصنف ضمن  العائدات وجعل وجهة  مليار درهم من   140
الداخيل  الناتج  العامل. وهو ما سيمكن من رفع  العرشين األوائل يف 

الخام بنقطتني وكذا خلق 470.000 منصب شغل جديد.

من جهة أخرى ركزت السلطات العمومية عىل تعزيز تنمية القطاعات 
املوجهة للسوق الداخلية، خاصة قطاعات الفالحة والعقارات والتجارة 
وفق  الوطني  اإلنتاجي  النسيج  تنظيم  إعادة  إىل  باإلضافة  الداخلية، 
الفرص التي يتيحها املحيط الدويل. وقد ساهمت هذه القطاعات بشكل 
فعال يف تقوية قدرة االقتصاد املغريب عىل مقاومة األزمة االقتصادية 
واملالية العاملية األخرية. ولتعزيز دور هذه القطاعات، فقد تم تنفيذ 
إجراءات اسرتاتيجية لتنميتها سواء من خالل معالجة نقاط الهشاشة 
تتيحها. التي  النمو  هوامش  من  االستفادة  أو  تطورها  تعيق  التي 

وإىل جانب تطوير محركات قطاعات التصدير و تنمية القطاعات املوجهة 
الوطني  لالقتصاد  التنافسية  القدرة  تعزيز  يتطلب  الداخلية،  للسوق 
واملياه. والطاقة  اللوجستية  الخدمات  الدعم خاصة  تأهيل قطاعات 

يف  للوجيستيك،  جديدة  اسرتاتيجية  إطالق  تم  السياق،  هذا  ويف 
بحلول   %20 إىل   %15 بنسبة  التكاليف  خفض  تروم   ،2010 أبريل 
الفاعلني  ملختلف  بالنسبة  للربح  هوامش  سيتيح  مام   ،2015 سنة 
مئوية  نقاط   5 إىل   3 زيادة  من  التوجه  هذا  وسيمكن  االقتصاديني. 
إضافية  وجاذبية  التنافسية  وتحسني  الخام،  الداخيل  الناتج  من 
لالستثامرات األجنبية املبارشة. وترتكز هذه االسرتاتيجية عىل تطوير 

املراكز اللوجستية، وتحسني تدفق السلع والتكوين وتنظيم القطاع. 

تأثري  من  لذلك  وما  الطاقة  من  املغرب  حاجيات  بارتفاع  وارتباطا 
الطاقة يف سنة 2009  أطلقت وزارة  والخارجية،  املالية  توازناته  عىل 
من  والحد  التموين،  تأمني  عىل  ترتكز  جديدة  طاقية  اسرتاتيجية 
التبعية الطاقية، وتنمية الطاقات املتجددة واالندماج يف سوق الطاقة 
اإلقليمية من خالل تعزيز التعاون واملبادالت مع باقي الدول املغاربية 

واالتحاد األورويب.

و من جهة أخرى، ولضامن تدبري رشيد ومستدام للموارد املائية، تقوم 
تحديث  عىل  ترتكز  جديدة  إسرتاتيجية  بتنفيذ  العمومية  السلطات 
نظام الحكامة من خالل تطبيق القانون 10/95 وتوسيع نطاقه ليشمل 
الري،  مجاالت  يف  سيام  وال  والطلب  العرض  وإدارة  أخرى،  جوانب 

وتعبئة املوارد املائية واملحافظة عىل جودتها.

حت�ضني   :  2011 املالية  قانون  م�ضروع 

املكت�ضبات وموا�ضلة الإ�ضالحات لدعم النمو 

والتنمية الب�ضرية

اعتبارا ملواصلة املد التصاعدي لنمو االقتصاد الوطني ولبوادر انتعاش 
االقتصاد العاملي التي ما فتئت تتأكد يوما بعد يوم خصوصا يف النصف 
الثاين من سنة 2010، مام سيؤثر إيجابا عىل نسبة منو الطلب الخارجي 
السنة  4,6% خالل  يقدر ب  ارتفاعا  الذي سيسجل  للمغرب  املوجه 
املوالية، يرتكز مرشوع قانون املالية لسنة 2011 عىل فرضيات واقعية 
والقدرة  االستثامر  تعزيز  عرب  النمو  دعم  استمرار  تروم  وتوجهات 

الرشائية للمواطنني وتفعيل األوراش الكربى والسياسات القطاعية. 

 ،%5 مبعدل  منوا  الوطني  االقتصاد  يسجل  أن  املتوقع  من  وهكذا، 
الصناعات  دينامية  استمرار  من  مستفيدا  الفارطة  السنة  بأسعار 
الصادرات.  منو  وتعزيز  الداخيل  الطلب  وترية  ارتفاع  ومن  املختلفة 
إيجابا عىل نشاط فروع مختلفة  التطورات أن تؤثر  ومن شأن هذه 
غري  لألنشطة  املضافة  القيمة  ستسجل  وهكذا،  الوطني.  لالقتصاد 
بعض  بدينامية  ارتباطا   ،2011 خالل   %5,4 بنسبة  ارتفاعا  الفالحية 
القطاعات الحيوية كاألنشطة املعدنية املستفيدة من الطلب الخارجي 
الرشيف  للمكتب  الجديدة  لإلسرتاتيجية  البني  والنجاح  اإلضايف، 
للفوسفاط وكذا الصناعات التحويلية وقطاع البناء واألشغال العمومية 
بفضل تعزيز برامج االستثامر العمومي، وبرامج »السكن االجتامعي«، 

وتعبئة العقار العمومي واإلعفاءات الرضيبية.

وعىل مستوى عنارص الطلب الداخيل، سيواصل استهالك األرس دعم 
النمو االقتصادي، حيث سريتفع بنسبة 7,9% بعد 7,2% سنة 2010. 
ويرجع هذا التحسن إىل دينامية سوق الشغل ودعم القدرة الرشائية، 
وإىل انتعاش تحويالت املغاربة املقيمني بالخارج وكذلك إىل التحكم يف 

التضخم يف حدود %2.

أما فيام يخص االستثامر، فسيستفيد من دينامية االستثامر العمومي 
ميثل  ما  أي  مليار درهم   167,3 إىل  والذي سيصل  مكوناته  مبختلف 
أكرث من 3 أضعاف استثامر ميزانية الدولة من أجل مواكبة اإلصالحات 
ذات  للمشاريع  األولوية  إعطاء  مع  القطاعية  والسياسات  الهيكلية 

املردودية االقتصادية واالجتامعية العالية. 

األنشطة  وتعزيز  للمغرب  املوجه  العاملي  الطلب  بارتفاع  وارتباطا 
اإلنتاجية، من املتوقع أن تتحسن الصادرات اإلجاملية للسلع بنسبة 
واردات  يخص  وفيام   .2010 سنة   %19,2 بعد   2011 سنة   %11,8
 %12,1 بعد   %11,4 بنسبة  ارتفاعا  تسجل  أن  املتوقع  فمن  السلع، 

سنة 2010.

من   %21,8 بحوايل  يقدر  تجاري  عجز  التطورات  هذه  عن  وسينتج 
مداخيل وستسجل   .2010 سنة   %21 بعد  الخام،  الداخيل  الناتج 
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األسفار وتحويالت املغاربة املقيمني بالخارج ارتفاعا إيجابيا يف حدود 

الوطني  االدخار  سيعرف  جهته،  ومن  التوايل.  عىل  و%11,5   %11,7

الخام ارتفاعا يصل إىل 30,6% من الناتج الداخيل الخام سنة 2011، 

وهو معدل أقل من معدل االستثامر الخام الذي من املتوقع أن يشكل 

املرتقبة،  التطورات  لهذه  ووفقا  الخام.  الداخيل  الناتج  من   %34,5

ستسجل حاجيات التمويل بالنسبة لالقتصاد الوطني حوايل 3,9% من 

الناتج الداخيل الخام.

تدابري ال�ضيا�ضات اجلبائية وامليزاناتية 

يندرج مرشوع قانون املالية لسنة 2011 يف سياق مواصلة اإلصالحات 

وتعزيز  الوطني  االقتصاد  لتحديث  املبذولة  الجهود  وترية  ودعم 

جاذبية املغرب مع ضامن نجاعة أكرب للنفقات العمومية.

فعىل املستوى الجبايئ، تتمثل أهم التدابري املقرتحة يف هذا املرشوع 

يف تخفيض العبء الجبايئ عىل املقاوالت الصغرى وإدماج القطاع غري 

املهيكل وتحفيز جاذبية القطب املايل الجديد للدار البيضاء، وتشجيع 

املنقولة املحققة  الرساميل  تعبئة االدخار عرب إعفاء مداخيل وأرباح 

يف إطار مخطط ادخار األسهم وفوائد ادخار السكن )مخطط ادخار 

السكن( والفوائد املستخلصة من مخطط ادخار التكوين.

وبغية تشجيع هيكلة املقوالت، تم اتخاذ بعض اإلجراءات همت عىل 

عملية قبل  ما  املنجزة  والعمليات  الدخول  إخضاع  عدم  الخصوص 

 تحديد امللزمني، واإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل املتعلقة بالدخول 

املرتبطة بتقسيم املناطق )zoning( والتصدير.

الجمريك  لإلصالح  التدريجي  التنفيذ  سيتم  الجمريك،  املستوى  وعىل 

سنة 2011، حيث سينتقل املعدل إىل %30 سنة 2011  ثم إىل %25 

كمعدل أقىص مستقبال.

 ،2011 لسنة  املالية  قانون  مرشوع  يطمح  امليزانايت،  املستوى  عىل 

تحقيق  إىل  تنفيذها،  التي رشع يف  اإلصالحات  إىل مواصلة  باإلضافة 

للفقراء ومن خالل  املبارش  الدعم  األهداف من خالل  مجموعة من 

لنظام  التدريجي  والتعميم  التعليم  إىل  للولوج  االجتامعية  املساعدة 

السكن  ودعم   ،»RAMED« املعوزين  لفائدة  الطبية  املساعدة 

االجتامعي وترشيد النفقات وإنعاش االستثامر العمومي. 

وسيصل عجز امليزانية الناتج عن التطورات املرتقبة للموارد والنفقات 

برسم 2011 إىل 3,5% من الناتج الداخيل الخام. وسيتم متويله بنسبة 

84% اعتامدا عىل القروض الداخلية مقابل 16,4% سنة 2010 وهي 

السوق  يف  للمغرب  مناسبة  متويلية  برشوط  اتسمت  التي  السنة 

الدولية.

خال�ضة
يجب  فإنه  الوطني،   االقتصاد  يحققها  التي  املشجعة  النتائج  رغم 
االخذ بعني االعتبار أن انفتاح اقتصادنا الوطني عىل محيطه الدويل، 
يجعله رهينا، كغريه من الدول، بتطورات الظرفية الدولية املتمثلة يف 
تطور اقتصاديات رشكاء املغرب الرئيسيني وارتفاع أسعار املواد الطاقية 
واسرتاتيجيات  اإلصالحات  وترية  ترسيع  معه،  يتحتم  مام  والغذائية، 
بني  اإليجايب  والتفاعل  التكامل  منطق  إطار  يف  القطاعية  التنمية 

مكونات البالد لضامن تنمية مستدامة. 

بتحسني  كذلك  رهينا  اإلصالحات  ورش  مواصلة  خيار  نجاح  ويظل 
للسياسات  أمثل  استهداف  خالل  من  العمومية  النفقات  نجاعة 
الرثوات  تنمية  حيث  من  املرسومة  األهداف  لتحقيق  العمومية 
ومحاربة الفقر وتقليص الفوارق بني مختلف الجهات للمساهمة يف 

تحقيق أهداف األلفية للتنمية.

كام سيمكن إقرار حكامة أكرث شمولية وانشغاال بالقرب من االستفادة 
من مشاركة أكرب للجهات يف خلق الرثوات بالنظر ملؤهالتها وإمكاناتها، 

وذلك طبقا للتوجيهات امللكية يف إطار الورش الكبري للجهوية. 

البرشية  التنمية  جغرافية  إغناء  من  الخيارات  هذه  وستمكن 
وستنعكس إيجابا عىل الحياة اليومية للمواطن يف مستوى مجهوداته 
الذي  الحقيقيني  والنامء  التقدم  تحقيق  خالل  من  وذلك  املبذولة 

يطمح إليهام يف إطار مواطنة نشيطة وتضامنية.

 املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية

تجدون التقرير االقتصادي واملايل عىل بوابة االنرتنيت :

www.finances.gov.ma/arabe/
ركن ››مـلفـــات‹‹
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التقرير حول قطاع املوؤ�ض�ضات واملن�ضاآت العامة

طرف  من  املقررة  الكربى  األوراش  تنفيذ  يف  مساهمتها  خالل  من 
املنشآت  القطاعات االجتامعية، تشكل  بكثافة يف  الحكومة وتدخلها 

العامة رافعة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتامعية للمملكة . 

وترتكز برامج عمل املنشآت العامة عىل :
مستوى  من  للرفع  القطاعية  الهيكلة  وإعادة  اإلصالحات  متابعة   -

إنجازاتها وتنافسيتها ؛
- إنجاز عمليات الرشاكة بني املنشآت العامة ؛

- مواصلة تحديث وتحسني طرق التدبري واملراقبة والحكامة باالستناد 
واملساءلة  املالية  الشفافية  الدولية يف مجال  املامرسات  أفضل  إىل 

والتنمية املستدامة.

وستواصل املنشآت العامة خالل 2011 مجهودها يف مجال االستثامر 
وتدعيم وضعها وطنيا وجهويا.

ويقدم هذا امللخص أهم اإلنجازات واألوراش الكربى لقطاع املنشآت 
العامة من خالل املحاور التالية :

- منجزات املحفظة العامة ؛ 
- العالقات املالية بني الدولة واملنشآت العامة ؛

- استثامرات املنشآت العامة ؛
- حـكامـة املنشآت العامة. 

منجزات املحفظة العامة

العامة  املؤسسات  إحصاء  عملية  أفضت   ،2009 سنة  نهاية  حتى 
واملساهامت املالية، املبارشة وغري املبارشة للدولة والجامعات املحلية، 

إىل جرد 721 هيئة مقابل 716 سنة 2008.

القانون رقم 69-00 املتعلق  وتتوزع هذه املحفظة، حسب تصنيف 
الشكل  عىل  وهيئات،  العامة  املنشآت  عىل  للدولة  املالية  باملراقبة 

التايل :

- 240   مؤسسة عامة ؛

-  481 رشكة تتوزع بني 95 رشكة الدولة و128 رشكة تابعة عامة و258 
رشكة مختلطة. 

بر�ضم  العامة  املن�ضاآت  قطاع  موؤ�ضرات  اأهم 

�ضنة 2009

بشكل عام،  تربز مساهمة املنشآت العامة يف االقتصاد الوطني من 
خالل املؤرشات التالية : 

67,7 مليار درهم االستثامر

142,2 مليار درهم رقـم املعامالت

51,9 مليار درهم القيمة املضافة

17,3 مليار درهم نتائج االستغالل

17,8 مليار درهم النتائج الجارية  

12,7 مليار درهم النتائج الصافية  

122.942 مستخدما املوارد البرشية

230,2 مليار درهم األموال الذاتية  

795,5 مليار درهم مجموع املوازنات

29,7 مليار درهم قدرة التمويل الذايت

135,4 مليار درهم ديون التمويل

للفوسفاط  الرشيف  املجمع  إنجازات هامة خالل 2008، سجل  بعد 
خالل سنة 2009 تراجعات واضحة يف مؤرشاته االقتصادية واملالية قبل 
اتخاذ منحى تصاعدي خالل سنة 2010 معلنا بذلك تحقيق نتائج جد 

إيجابية بالنسبة لهذه السنة.

و قد سجلت أهم مؤرشات املنشآت العامة خالل سنة 2009 التطورات 
التالية :

-  ارتفاع رقم معامالت املنشآت العامة من 425 104 مليون درهم 
سنة 2007 إىل 935 116 مليون درهم سنة 2009 ؛

-  ارتفاع القيمة املضافة للمنشأت العامة من 542 40 مليون درهم 
سنة 2007 إىل 680 43 مليون درهم سنة 2009 ؛

-  ارتفاع تكاليف االستغالل للمنشآت العامة من  470 82 مليون 
درهم سنة 2007 إىل 073 103 مليون درهم سنة 2009.

بعد نتائج استثنائية برسم سنة 2008 وانخفاض مسجل يف 2009 ، متيز نشاط املنشآت 

العامة إجامال خالل سنة 2010 بأداء اقتصادي ومايل جيد، تأثر نسبيا باالرتفاع القوي 

إلنجازات املجمع الرشيف للفوسفاط.
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املديونية اخلارجية للمن�ضاآت العامة   
الخارجية 73,4 مليار درهم يف متم سنة 2009  املديونية  بلغ حجم 
قدرها  زيادة  بذلك  محققاً   2008 خالل  درهم  مليار   61,5 مقابل 

19,3% وهي متثل ما يعـادل :

- 54,2 % من مجموع ديون التمويل للمنشآت العامة مبا فيها املجمع 
الرشيف للفوسفاط مقابل 50,8% سنة 2008 و57,5% سنة 2007 ؛

 2008 سنة   %46,9 مقابل  العمومي  الخارجي  الدين  من   %48  -
و44,7% سنة 2007 ؛

الخام مقابل 8,9% سنة 2008 و%8,8  الداخيل  الناتج  10% من   -
سنة 2007.

البعد اجلهوي لتدخل املن�ضاآت العامة
تلعب املنشآت العامة دوراً هاماً يف تنفيذ السياسات العامة. وهكذا، 
تقوية  عىل  سيعمل  املوسعة  الجهوية  بناء  ورش  يف  انخراطها  فإن 
الحكامة  تحسني  خالل  من  الجهوي  املستوى  عىل  نشاطها  وتعزيز 
التذكري  التعاقد وتحديث املراقبة. ويجدر  وتقوية الرشاكات وتطوير 
مجال جغرايف  نشاطها يف  تزاول  للدولة  تابعة  وحدة   104 هناك  أن 

محدد و32 وحدة تابعة للجامعات املحلية.

عىل صعيد االستثامرات أنجزت املنشآت العامة املتدخلة عىل املستوى 
املحيل أو الجهوي، 39,4% من مجموع استثامرات قطاع املنشآت العامة 
يف سنة 2009 مببلغ 26,6 مليار درهم مقابل 33% خالل سنة 2008. 

واملن�ضاآت  الدولة  بني  املالية  العالقات 

العامة

التحويالت املالية من الدولة لفائدة املن�ضاآت العامة  
بلغت اإلمدادات املقدمة للمنشآت العامة خالل سنة 2009، واملوجهة 
عىل الخصوص إىل القطاعات ذات األولوية )البنيات التحتية والتعليم 
مليون   24.655 قدره  ما  األساسية(  العمومية  والخدمات  والفالحة 

درهم مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 43% مقارنة بإنجازات سنة 2008. 
وتتوزع هذه اإلمدادات كالتايل :

-  18,9  مليار درهم أي 77% لفائدة املنشآت العامة ذات النشاط 
غري التجاري ؛

-  5,8 مليار درهم ُمرَصدة للمنشآت العامة ذات النشاط التجاري 
أي 23% من املجموع.

املنشآت  تستفيد  أعاله،  املذكورة  املبارشة  التحويالت  إىل  وباإلضافة 
الرضيبية  الرسوم شبه  من  تتكون  والتي  امليزانية  موارد  من  العامة 
 2.336 مقابل   2009 سنة  خالل  درهم  مليون   2.554 بلغت  التي 

مليون درهم سنة 2008.

املوارد الآتية من املن�ضاآت العامة
العامة، يف متم دجنبـر 2009، ما  املنشـآت  املوارد اآلتية من  بلغت 
قيمته 10.489 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 35% مقارنة بسنة 
املالية  قانون  توقعات  من   %105 إىل  وصلت  إنجـاز  ونسبـة   2008
العائدات  هذه  ومتثل  درهم(.  مليون   10.015( السنة  نفس  برسم 
1,4% من الناتج الداخيل الخام لسنة 2009 مقابل 1,1% سنة 2008، 
للدولـة مقابل  العامة  للميزانية  العادية  املداخيل  كام متثل 6% من 

3,8% سنة 2008.

م�ضاهمة املن�ضاآت العامة يف املداخيل ال�ضريبية
العامة  املنشـآت  املرتتبة عن نشاط  املبالغ  بلغت  خالل سنة 2009، 

برسم الرضيبة عىل الرشكات ما قيمته 3.697 مليون درهم. وإذا أخذنا 

السنوية  الحسابات  بعني االعتبار الرضيبة عىل الرشكات املسجلة يف 

لكل من اتصاالت املغرب )3.548 مليون درهم( وبنك املغرب )1.777 

مليون درهم( فإن الرضيبة عىل الرشكات اإلجاملية للقطاع سوف تبلغ 

9.022  مليون درهم خالل سنة 2009.

املنشـآت  من  الواردة  املبالغ  وصلت  الدخل،  عىل  الرضيبة  وبرسم 

العامة خالل سنة 2009 ما قيمته 2.748 مليون درهم. وإذا ما تم 

التصاالت  السنوية  الحسابات  يف  الواردة  الدخل  عىل  الرضيبة  دمج 

املغرب وبنك املغرب، ستبلغ الرضيبة عىل الدخل اإلجاملية للقطاع 

3.295 مليون درهم خالل سنة 2009.

الرشكات  عىل  الرضيبة  برسم  اإلجاملية  املبالغ  ارتفعت  وهكذا 

والرضيبة عىل الدخل إىل 12.317 مليون درهم سنة 2009.

ا�ضتثمارات املن�ضاآت العامة

بلغ حجم استثامرات املنشآت العامة ما قدره 67,7 مليار درهم سنة 

  %1,8 نسبته  بتزايد  أي  مليار درهم سنة 2008   66,5 مقابل   2009
مام يؤكد عىل انتقال استتامرات هذه املنشآت إىل عتبة جيدة تشكل 

قطيعة مع الفرتة السابقة كام يوضح ذلك الرسم البياين اآليت :

وقد بلغت نسبة إنجاز استثامرات سنة 2009 ما قدره 80 % و يربز تحليل 
االنجازات فيام يخص استثامرات املنشآت العامة التي تتدخل يف قطاعات 

اسرتاتيجية عىل أن بعض منها سجل نسبة إنجاز فاقت هذا املعدل.

بصفة عامة، متثل استثامرات املنشآت العامة ما يعادل : 

- 30% من مجموع التكوين الخام لرأس املال الثابت مقابل 29,2 
سنة 2008 ؛

- 146% من االستثامرات املدرجة يف امليزانية العامة للدولة مقابل 
176% سنة 2008.
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وفيام يخص متويل نفقات االستثامر، تعمد املنشآت العامة إىل التمويل 

الدولة وكذا إىل أالقرتاض، زيادة عىل موارد أخرى عىل  الذايت ودعم 

شكل تعبئة الخزينة ومساهمة الرشكاء منهم عىل الخصوص صندوق 

الحسن الثاين للتنمية االقتصادية واالجتامعية والجامعات املحلية.

احتساب  دون  العامة  للمنشـآت  الذايت  التمويل  قدرة  بلغت  وقد 

املجمع الرشيف للفوسفاط، ما قدره 28,2 مليار درهم سنة 2009، 

مقابـل  العامة  املنشـآت  استثمـارات  من   %44,1 يعادل  ما  متثل 

39,7% سنة 2008.

وتتجىل مساهمة الدولة يف متويل ميزانيات استثامر املنشآت العامة 

من خالل الزيادة يف رأسامل وإعانات التجهيـز املمنوحـة من طرف 

مليون  بلغ 14.009  املنشـآت مبجموع  لهاته  للدولة  العامة  امليزانية 

درهم يف سنة 2009 مقابل 11.097 مليون درهم سنة 2008.

االقتصادية  للتنمية  الثاين  الحسن  صندوق  مساهمة  تظل  كام 

واالجتامعية ذات أهمية كربى، خاصة يف مجاالت السكن االجتامعي 

والطرق  والطرقية  املينائية  التحتية  والبنيات  والصناعة  والسياحة 

السيارة قد بلغت 2.109 مليون درهم برسم سنة 2009.

و2010   2009 سنوات  برسم  العامة  املنشآت  استثامرات  وتندرج 

إىل  للفرتة 2008-2012. وتهدف  الحكومي  الربنامج  إطار  و2011 يف 

التحتية  البنيات  القطاعية وتقوية  تنفيذ اإلسرتاتيجيات  املساهمة يف 

التقدم  وترية  عىل  واملحافظة  الجهوية  للتنمية  آليات  وخلق  للبالد 

االقتصادي مبستوى عال.

املتميزة  املساهمة  إىل  اإلشارة  يجب  القروي،  العامل  وبخصوص 

للمنشآت العامة يف برامج التنمية لفائدة العامل القروي ويتعلق األمر 

بربنامج الكهربة القروية الشاملة وبرنامج تعميم التزويد باملاء الصالح 

التجهيزات  وكذلك  القروية  للطرق  الثاين  الوطني  والربنامج  للرشب 
تعميم  برنامج  يف  املتمثلة  الربيـدية  والخدمـات  باالتصاالت  الخاصة 
تكنولوجيا  تعميم  وبرنامج  والالسلكية  السلكية  املواصالت  استعامل 

املعلومات واالتصاالت يف التعليم. 

وستحافظ املنشآت العامة، برسم سنة 2011 ، عىل وترية استثامرات 
عالية قدرها 107 مليار درهم، 65% منها سيتم إنجازها من طرف 11 

منشآت عامة أو مجموعة منشآت عامة . 

وبهدف السهر عىل حسن تنفيذ الربامج االستثامرية للمنشآت العامة، 
أواخر  يف  وذلك  االستثامرات  هذه  بتتبع  مكلفة  لجنة  إحداث  تم 
ومبساهمة مسريي  واملالية  االقتصاد  وزارة  إرشاف  تحت   2008 سنة 
ثالثة  كل  اجتمـاعات  اللجنة  هذه  وتعقد  العامة.  املنشآت  أهم 
والتخاذ  املؤسسات  لهذه  االستثامرية  الربامج  لتتبـع  تخصص  أشهر 

اإلجـراءات الالزمة لتحقيـق األهداف امُلَسطرة.

حـكامـة املن�ضاآت العامة

إن تحسني مساهمة املحفظة العامة يف تنمية البالد تستوجب، إضافة 
إىل اإلصالحات وعمليات إعادة الهيكلة، تطوير حكامة املنشآت العامة 

وكذا تحديث إطار تسيريها.

وقد سجلت حكامة وتدبري املنشآت العامة تقدما من خالل :

-  مواصلة تحديث املراقبة املالية للدولة عىل املنشآت العامة طبقاً 
للقانون رقم 00-69 ؛

-  استمرار تطوير العالقات التعاقدية بني الدولة واملنشآت العامة ؛

)الحسابات،  مستويات  عدة  عىل  الخارجية  التدقيقات  مواصلة   -
اإلنجازات، اإلسرتاتيجية املتبعة، التنظيم ...(.

32 266

40 898

49 451

66 450 67 656

25 000

35 000

45 000

55 000

65 000

2005 2006 2007 2008 2009

إستثامرات املنشآت العامة )مليون درهم(
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عقود الربامج املوجودة قيد التنفيذ بتاريخ 31 دجنرب 2010

ال�ضتثمارات الأهداف الرئي�ضية
تاريخ توقيع 

العقد
مدة العقد املن�ضاآت العامة

3.058 مليون درهم تطوير وتحديث وترشيد تدبري الوكالة  9 يوليوز2010 2012-2010
الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء 

مبراكش

170 مليون درهم تحديث وترشيد تدبري الرشكة 11 يونيو 2010 2012-2010
رشكة اإلنجازات السمعية البرصية 

 - M 2 صورياد-

1,2  مليار درهم
الرسيعة  املغربية  الجوية  الخطوط  رشكة  انطالق 

للنقل الجوي الداخيل والجهوي )رام إكسربيس(
2009-2013 4 مارس 2010 رشكة الخطوط الجوية امللكية املغربية

33 مليار درهم

طنجة  بني  الرابط  الفائقة  الرسعة  ذي  الخط  إنجاز 

وتحديث  وتدعيم  درهم(  مليار   20( البيضاء  والدار 

الشبكة السككية الحالية )13 مليار درهم(

فاتح فرباير 2010 2015-2010 املكتب الوطني للسكك الحديدية

4,4 مليار درهم تطوير الجامعات املغربية من أجل ضامن إشعاعها 2009-2012 6 أكتوبر 2009

الجامعات )15( واملكتب الوطني للخدمات 

الجامعية اإلجتامعية والثقافية واملركز 

الوطني للبحث العلمي والتقني)17(

650 مليون درهم تأهيل النظام اإلعالمي للتسيري والتجهيزات التقنية 2 أكتوبر 2009 2011-2009 الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

1,7 مليار درهم
طريق  عن  املغريب  البحري  الصيد  وتحديث  تطوير 

إدماج مختلف مجاالته 
29 شتنرب 2009 2012-2009 املكتب الوطني للصيد

-
إنعاش القطاع التعاوين من أجل الرفع من مساهمته 

يف التنمية ومحاربة الفقر والهشاشة
29 يوليوز 2009 2012-2009 مكتب تنمية التعاون

12,9  مليار درهم 
تعميم التزويد باملاء الصالح للرشب وتقوية قدرات 

اإلنتاج والتطهري السائل
31 أكتوبر 2008 2010-2008 املكتب الوطني للامء الصالح للرشب

32 مليار درهم

للطرق  الوطنية  للشبكة  األول  املخطط  من  االنتهاء 

برنامج  يف  والرشوع  كلم   1.416 تبلغ  التي  السيارة 

جديد طوله 384 كلم

2 يوليوز 2008 2015-2008 الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب

تتوفر عىل  أنها  إىل  اإلشارة  التنفيذ مع  أخرى يف طور  برامج  وتوجد عقود 

والوكالة  رقراق  أيب  ضفتي  تهيئة  وكالة   : تهم  وهي  خاصة،  تتبع  طريقة 

ورشكة  للمغرب  الفالحي  والقرض  واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت  الوطنية 

واملركز  الكهرباء  وموزعي  الفالحية  األرايض  تسيري  الفالحية ورشكة  التنمية 

الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.

  

ويتضمن برنامج عمل 2011 عقود برامج سوف تربم مع بريد املغرب ورشكة 

الخطوط الجوية امللكية املغربية والوكالة الوطنية للموانئ والرشكة الوطنية 

واملكتب  للرشب  الصالح  للامء  الوطني  واملكتب  والتلفزة  لإلذاعة 
الوطني للمطارات والصندوق املغريب للتقاعد.   

املصدر: مديرية املنشآت العامة والخوصصة                                                                                                                                         

تجدون التقرير حول قطاع املؤسسات واملنشآت 
العمومية عىل بوابة االنرتنيت :

www.finances.gov.ma/arabe/
ركن ››مـلفـــات‹‹
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اخلطوط العري�ضة للتقرير حول مرافق الدولة امل�ضرية ب�ضورة م�ضتقلة بر�ضم قانون 

املالية ل�ضنة 2011

يتمحور التقرير املتعلق مبرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة املرافق 
ملرشوع قانون املالية لسنة 2011 حول ثالثة أجزاء :

الجزء األول يتناول تطور عدد مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 
وتوزيعها حسب مجاالت تدخلها. 

املسرية بصورة مستقلة 191  الدولة  العدد اإلجاميل ملرافق  بلغ  وقد 
برسم قانون املالية لسنة 2010، مقابل 150 سنة 2002. ويتوزع هذا 

العدد حسب القطاعات كام ييل :
املرافق(، تعمل يف املجال االجتامعي  145 مرفقا )76% من عدد    •

منها :
- 79 مرفقا أي 41% تقدم خدمات تتعلق بالعالجات االستشفائية 

)املستشفيات املدنية والعسكرية ومراكز صحية متخصصة( ؛
تقدم خدمات  املرافق  أي 28% من مجموع عدد  54 مرفقا   -
البحري  : السياحة والصيد  تكوين األطر يف مختلف املجاالت 
والفالحة والطاقة واملعادن والهندسة املعامرية وعلوم اإلعالم 

والتواصل واإلحصاء واالقتصاد التطبيقي واإلدارة ؛
•  46 مرفقا أي 24% من مجموع املرافق تعمل يف مجاالت تشجيع 

األنشطة، االقتصادية والبنيات التحتية، والتوثيق والبحث.

الجزء الثاين يتناول الحصيلة املالية واملحاسبية ملرافق الدولة املسرية 
بصورة مستقلة برسم سنة 2009 كام يعرض تطور اإلنجازات املالية 

لهذه املرافق خالل العرشية األخرية.

املسرية  الدولة  مرافق  املنجزة من طرف مجموع  املوارد  بلغت  وقد 
بصورة مستقلة برسم سنة 2009 ما قدره 4.686,77 مليون درهم، أي 

بنسبة إنجاز بلغت حوايل %102.
وتتوزع هذه املوارد حسب طبيعتها كام ييل :

-  املوارد الذاتية وتقدر ب 1.442,66 مليون درهم ؛
بصورة  املسرية  الدولة  مرافق  لبعض  املمنوحة  امليزانية  إعانات   -

مستقلة، وتقدر بحوايل 820,32 مليون درهم ؛
-  فائض االستغالل واالستثامر الذي تم إنجازه يف نهاية سنة 2008 
وتم ترحيله إىل السنة املوالية ويصل إىل 2.183,53 مليون درهم.

من طرف مجموع  املنجزة  واالستثامر  االستغالل  نفقات  يخص  فيام 
الدولة املسرية بصورة مستقلة خالل سنة 2009، فقد بلغت  مرافق 
قدرها  مفتوحة  اعتامدات  مقابل  درهم،  مليون   1.907,97 قدره  ما 
وتتوزع هذه   .%51 تبلغ  إنجاز  بنسبة  أي  درهم،  مليون   3.742,02

النفقات كالتايل :

- نفقات املوظفني : 98,01 مليون درهم وتتعلق أساسا بأجور األعوان 
املؤقتني العاملني باملرافق املعنية ، أي بنسبة إنجاز بلغت 79,13%؛
- نفقات املعدات والنفقات املختلفة : 1.478,16 مليون درهم، وهو 

ما ميثل 62% من االعتامدات املفتوحة ؛
- نفقات االستثامر: 331,8 مليون درهم.

وقد بلغ فائض مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلـة يف نهاية سنة 
 82,75% تسجيل  تم  وقد  درهم.  مليون   2.778,80 قدره  ما   2009
الدولة املسرية بصورة مستقلة  الفائض عىل مستوى مرافق  من هذا 

العاملة يف املجالني االجتامعي والبنيات التحتية.

ويتناول الجزء الثالث من التقرير أهم منجزات مرافق الدولة املسرية 
بصورة مستقلة خالل الثالث سنوات األخرية )2007 و2008 و2009( 
والعمليات املربمجة برسم سنتي 2010 و2011 و التي تغطي أربعة 
مجاالت أساسية هي املجال االجتامعي ومجال البنيات التحتية ومجال 

األنشطة االقتصادية ومجال التوثيق والبحث.

عىل غرار امليزانية العامة وامليزانيات امللحقة والحسابات الخصوصية للخزينة، تم منذ 

سنة 2000 إدماج مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة ضمن مكونات ميزانية الدولة. 

تجدون التقرير حول مرافق الدولة املسرية بصورة 
مستقلة عىل بوابة االنرتنيت :

www.finances.gov.ma/arabe/
ركن ››مـلفـــات‹‹

املصدر: مديرية امليزانية
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اخلطوط العري�ضة لتقرير احل�ضابات اخل�ضو�ضية للخزينة

بر�ضم قانون املالية ل�ضنة 2011

تعزيز  إطار  يف  للخزينة  الخصوصية  الحسابات  تقرير  إعداد  يندرج 

شفافية تدبري املالية العمومية. ويتطرق التقرير املرافق ملرشوع قانون 

املالية لسنة 1201 أساسا إىل املحاور التالية :

- تطور أعداد الحسابات الخصوصية للخزينة التي انتقلت من 132 
حسابا سنة 2002 إىل 76 حسابا سنة  2010ويعزى هذا االنخفاض 

إىل إجراءات الرتشيد التي تم اتخاذها يف هذا الشأن ؛

-  تحليل بنية املوارد والتحمالت املنجزة يف إطار الحسابات املرصدة 
ألمور خصوصية برسم سنة 2009 مقارنة مع سنتي 2007 و2008. 

ويستنتج من ذلك ما ييل :

•  انتقال املبلغ اإلجاميل للموارد املنجزة يف إطار الحسابات املرصدة 
ألمور خصوصية من 67.659 مليون دهم سنة 2007 إىل 80.711 

مليون درهم خالل سنة 2008 و إىل 97.332 مليون درهم سنة 

بنسبة    2009-2007 الفرتة  خالل  متوسطة  بزيادة  أي   2009

19,94% سنويا ؛

• ارتفاع مجموع النفقات التي تم األمر برصفها يف إطار الحسابات  
 %21,80 مبعدل  الفرتة  نفس  خالل  خصوصية  ألمور  املرصدة 

انتقل من 28.123 مليون درهم سنة 2007 إىل  سنويا، حيث 

33.874 مليون درهم سنة 2008 ثم إىل 41.716 مليون درهم 

سنة 2009 ؛

حسب  خصوصية  ألمور  املرصدة  الحسابات  إنجازات  حصيلة   •
مجاالت عملها وكذا الجهود املبذولة من طرف الدولة من أجل 

التنمية  العمومي وضامن  واالستثامر  املجالية  بالتنمية  النهوض 

االجتامعية واالقتصادية للبالد.

وتظهر التوزيع التايل حسب مجاالت التدخل برسم سنة 2009 :  

 18.412,00 مليون درهممجال التنمية املحلية

 6.836,00 مليون درهممجال التنمية البرشية واالجتامعية

6.026,00 مليون درهممجال البنيات التحتية 

 3.849,40 مليون درهممجال اإلنعاش االقتصادي واملايل

3.168,00 مليون درهماملجال الفالحي

  3.424,60 مليون درهممجاالت أخرى

 

هذا  يف  الخصوصية  الحسابات  أصناف  لباقي  املالية  الحصيلة   -
الصدد، انتقل الجاري اإلجاميل لحسابات القروض والتسبيقات من  

1.803,60  مليون درهم سنة 2007 و 958,30 درهم سنة 2008 إىل  

727,30مليون درهم سنة 2009 يف حني تبلغ الحصص التي ميلكها 

املغرب برسم االنخراط يف الهيئات الدولية سنة 2009 ما مجموعه 

53,80 مليون درهم مقابل  48,20 مليون درهم سنة 2007 و52,10 

مليون درهم سنة 2008 وهو ما رفع مساهامت املغرب يف مجموع 

هذه الهيئات سنة 2009  إىل  2.503 مليون درهم مقابل 2.449  

مليون درهم و2.397 مليون درهم تبعا سنتي 2007 و 2008 .  

اأ�ضناف احل�ضابات اخل�ضو�ضية للخزينة :

تشتمل الحسابات الخصوصية للخزينة عىل األصناف التالية :  

املداخيل  فيها  تبني  التي  خصوصية  ألمور  املرصدة  الحسابات   -
املرصدة لتمويل صنف معني من النفقات واالستعامل املخصص 
لهذه املداخيل. وميكن أن تزود هذه الحسابات بحصيلة رسوم 

أو أداءات من امليزانية أو مداخيل خاصة ؛ 

املبالغ  فيها  تبني  التي  الدولية  الهيئات  يف  االنخراط  حسابات   -
الهيئات  يف  املغرب  مشاركة  برسم  املرجعة  واملبالغ  املدفوعة 
الدولية، وال يجوز أن تدرج يف هذه الحسابات إال املبالغ املقرر 

إرجاعها يف حالة االنسحاب ؛ 

تواصل مسلسل تخفيض عدد الحسابات الخصوصية للخزينة ، حيث وصل إىل 

76 حسابا سنة 2010 بدل  132 حسابا سنة 2002 ، وهو ما يؤرش إىل مجهود 

يف ترشيد النفقات العمومية.
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-  حسابات العمليات النقدية التي تبني حركات األموال ذات األصل 
النقدي ؛ 

شكل  يف  املدفوعة  املبالغ  فيها  تبني  التي  التسبيقات  حسابات   -
تسبيقات قابلة لإلرجاع تنجزها الدولة من موارد الخزينة ومتنح 

ألجل املصلحة العامة، وتستحق فوائد عىل هذه التسبيقات التي 

تساوي مدتها سنتني أو تقل عنهام ؛ 

-  حسابات القروض التي تبني فيها املبالغ املدفوعة يف شكل قروض 
العامة،  املصلحة  ألجل  ومتنح  الخزينة  موارد  من  الدولة  تنجزها 

وتستحق فوائد عىل هذه القروض التي تتجاوز مدتها سنتني ؛ 

متعلقة  عمليات  تبني  التي  املخصصات  من  النفقات  حسابات   -
امليزانية.                                                                          مخصصات  من  متويله  يتم  النفقات  من  خاص  بصنف 

املادة 19 من القانون التنظيمي للاملية

املصدر: مديرية امليزانية 

تجدون التقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة 
عىل بوابة االنرتنيت :

www.finances.gov.ma/arabe/
ركن ››مـلفـــات‹‹
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تقـرير النفقـات اجلبائية بر�ضم 2011

أسفرت الجهود املبذولة من أجل توسيع الوعاء الرضيبي عن تعزيز حصة املوارد الرضيبية 

كام   .2009 سنة   %87,6 إىل   2000 سنة   %84,3 من   ارتفعت  التي  العادية  املوارد  ضمن 

انتقلت حصتها ضمن  التي  املبارشة  الرضائب  أيضا يف تحسني موارد  الجهود  ساهمت هذه 

مجموع املوارد الرضيبية من 32,9% سنة 2000 إىل  41,2% سنة 2009، أي مبعدل زيادة 

سنوية قدرها %10,3.

يتضمن النظام الرضيبي عدة استثناءات يف شكل إعفاءات وتخفيضات 
رضيبية وإسقاطات من القاعدة الرضيبية، إىل جانب أسعار تفضيلية، 
مام يفيض إىل نقص مايل هام يف امليزانية العامة للدولة متشابهة يف 
ذلك مع النفقات العمومية من حيث االنعكاسات التي تخلفها عىل 

امليزانية، ولهذا سميت »بالنفقات الجبائية«.

الرضيبي  اإلصالح  إطار دعم  الجبائية يف  النفقات  الحد من  ويندرج 
والحرص عىل تعزيز املوارد الرضيبية عرب توسيع الوعاء وتعبئة كافة 
الوسائل التي متكن من استغالل أفضل للطاقة الرضيبية خصوصا عن 

طريق تخفيض النفقات الجبائية.

ويشكل اإلملام التام بالكلفة املالية للنفقات الجبائية وإعطائها تقييام 

تحقيق  االتجاه وعنرصا مهام  يف  األوىل يف هذا  الخطوة  ماليا مالمئا 

الشفافية يف امليزانية العامة للدولة .

ولتقدير كلفة هذه النفقات، فقد تم خالل سنة 2010 إعداد جرد ل 

384 تدبريا استثنائيا مقابل 393 سنة 2009 و 392 تدبريا سنة 2008 

و 410 تدبريا سنة 2007.

قوانني  مبقتىض  املقررة  الرضيبية  األحكام  عملت  أخرى،  جهة  ومن 

املالية لسنوات 2006 و 2007 و 2008 و 2009 و 2010 عىل تخفيض 

هذا  أثر  تقييم  تم  وقد  تدبريا.   76 بحذف  االستثنائية  التدابري  عدد 

التوسيع يف الوعاء الرضيبي مببلغ 8.209 مليون درهم.

يبني الجدول التايل التطور الذي عرفته التدابري االستثنائية يف الفرتة ما بني 2009 و2010 :

ال�ضريبة

ن�ضبة التغيري 10/09تقييم 2010تقييم 2009

تدابري مت 

اإح�ضاوؤها
احل�ضة

تدابري مت 

تقييمها

تدابري مت 

اإح�ضاوؤها
احل�ضة

تدابري مت 

تقييمها
تقييماإح�ضاء

9,0%0,8-%33,6109%33,1100129%130- الرضيبة عىل القيمة املضافة

29,0%0,0%22,140%21,63185%85- الرضيبة عىل الرشكات

14,3%0,0%19,024%18,62173%73- الرضيبة عىل الدخل

5,0%8,4-%22,742%24,24087%95- واجبات التسجيل والتنرب

0,0%0,0%1,87%1,877%7- الرسوم الداخلية عىل االستهالك

0,0%0,0%0,83%0,833%3- الرسوم الجمركية

11,4%2,3-%100225%100202384%393- املجموع

تطور عدد التدابري االستثنائية
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تدبريا   393 من  إحصاؤها  تم  التي  التدابري  عدد  انتقل  وهكذا 
كانت  تدبريا   225 منها   ،2010 سنة  تدبريا   384 إىل   2009 سنة 

أي   2009 سنة  تدبريا   202 مقابل   2010 سنة  تقييم  موضوع 
 .%11,4 بزيادة 

ن�ضبة التغيري 200720082009201010/09بيان

2,3-%410392393384- عدد التدابري التي تم إحصاؤها 

11,4%178192202225- عدد التدابري التي تم تقييمها

3,7%801 73429 94428 61226 23- املبلغ مباليني الدرهم

تقييم التدابري االستثنائية

التي وقع تقييمها سنة 2010 قد  الجبائية  النفقات  يالحظ أن مبلغ 
سنة  درهم  مليون   28.734 مقابل  درهم  مليون   29.801 إىل  ارتفع 
املوارد  مجموع  من   %17,9 حصتها  ومتثل   %3,7 بزيادة  أي   ،2009
الناتج  يف  لحصتها  بالنسبة  أما   .2009 سنة   %17,2 مقابل  الرضيبية 

الداخيل الخام فتمثل 3,8% سنة 2010 مقابل3,9% سنة 2009.

وإذا ما استثنينا الرسوم الجمركية والرسوم الداخلية عىل االستهالك، 
تصبح حصة النفقات الجبائية هي :

الرشكات،  عىل  )الرضيبة  املعتربة  الرضيبية  املوارد  من   %20,8  -
واجبات  املضافة،  القيمة  عىل  الرضيبة  الدخل،  عىل  الرضيبة 

التسجيل والتنرب( مقابل 19,2% سنة 2009.

- 3,6% من الناتج الداخيل الخام بالنسبة لسنة 2010 مقابل %3,5 

سنة 2009.

أي 51,7% من  مليون درهم  مبلغ 15.419  الكلية  اإلعفاءات  ومتثل 

مجموع التدابري التي تم تقييمها، متبوعة بتخفيضات يف األسعار مببلغ 

8.010  مليون درهم أي 26,9% منها.

وتقدر الزيادة التي عرفتها النفقات الجبائية برسم سنة 2010 مقارنة 

وإىل  التحيني  عمليات  عن  ناتجة  وهي  بنسبة%3,7   2009 سنة  مع 

تقدير االنعكاس املايل ل 25 تدبريا وقع تقييمها مؤخرا مببلغ 1.469  

مليون درهم.

وحسب نوع الرضيبة، فقد تم تقييم النفقات الجبائية عىل الشكل التايل :

ال�ضريبة

تقييم 2010تقييم 2009
ن�ضبة التغيري 

10/09 املبلغ مباليني 

الدرهم
احل�ضة

املبلغ مباليني 

الدرهم
احل�ضة

3,6-%46,2%758 49,713%272 14- الرضيبة عىل القيمة املضافة

24,7%20,2%016 16,86%822 4- الرضيبة عىل الرشكات

22,6%14,1%216 12,04%439 3- الرضيبة عىل الدخل

12,1%13,1%891 12,13%470 3- واجبات التسجيل و التنرب

12,7-%4,3%285 5,11%472 1- الرسوم الداخلية عىل االستهالك 

49,5-%2,1%4,4636%258 1- الرسوم الجمركية 

3,7%100%801 10029%734 28- املجموع

تقييم النفقات الجبائية حسب نوع الرضيبة

وحسب الجدول، فقد انتقل مبلغ النفقات الجبائية املرتبطة بالرضيبة 
الجبائية  للنفقات  الكربى  الحصة  متثل  التي  املضافة،  القيمة  عىل 
)46,2%(، من 14.272 مليون درهم سنة 2009 إىل 13.758 مليون 

درهم سنة 2010.  

الجبائية املرتبطة بتخفيض  النفقات  املبلغ  وإذا ما استثنينا من هذا 
األسعار، فإن مبلغ التقدير يرتفع إىل 11.125 مليون درهم سنة 2010، 

بالرضيبة  املرتبطة  الجبائية  النفقات  أي مبعدل 80,9% من مجموع 
عىل القيمة املضافة.

وبالنسبة للرضيبة عىل الرشكات فقد بلغت النفقات الجبائية املرتبطة 
بها 6.016  مليون درهم سنة 2010، واستفاد من غالبية هذه النفقات 
مليون   5.892 أصل  من  درهم  مليون   2.052( املصدرة  املقاوالت 

درهم(.
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أما النفقات الجبائية املرتبطة بالرضيبة عىل الدخل فقد بلغت 4.216  
مليون درهم منها 2.340 مليون درهم لفائدة األرس.

وفيام يرجع لواجبات التسجيل والتنرب، فقد بلغت النفقات الجبائية 

مجموع  من   %13,1 بنسبة  أي  درهم،  مليون   3.891 بها  املرتبطة 
النفقات، استحوذت النشاطات العقارية عىل 2.034 مليون درهم منها.

ويوضح الجدول التايل الفئات املستفيدة من النفقات الجبائية :

مباليني الدرهم

امل�ضتفيدون
20092010

احل�ضةاملبلغاحل�ضةالعدداملبلغالعدد

57,3%091 43,317%510166 16915املقاوالت

8,7%591 3,92%43915 152من بينها : - املنعشون العقاريون

8,1%418 3,12%35312 122املصدرون
31,2%285 26,89%965103 1059األرس

10,8%217 14,33%10655 593املرافق العامة

0,7%15,6209%6015360آخرون
100%801 10029%734384 39328املجموع

املستفيدون الرئيسيون

يتبني من الجدول أنه يف سنة 2010 استفادت املقاوالت بنسبة %43,3 

من التدابري الجبائية  التي تم إحصاؤها، فيام استفادت األرس من %26,8.

الشكل  عىل  الجبائية  النفقات  تقييم  يتوزع  القطاعات،  وحسب 

التايل :

املبلغ مباليني الدرهم

القطاعات 

20092010
تدابري مت 

اإح�ضاوؤها

تدابري مت

تقييمها
املبلغ

تدابري مت 

اإح�ضاوؤها
احل�ضة

تدابري مت

تقييمها
احل�ضةاملبلغ 

14,9%438 10284%08639 38234النشاطات العقارية

13,5%035 8204%80431 32213الفالحة، الصيد البحري

1,2%13357%434174النرش، الطباعة

3,7%097 131%6394 542الكهرباء و الغاز

8,1%421 352%35312 1242التصدير

2,5%15734%0215 551صناعة السيارات والصناعات الكيميائية

7,8%312 4142%35314 14142الصناعات الغذائية

4,4%322 9161%01333 34151الوساطة املالية

12,0%564 5143%69718 21132االحتياط االجتامعي

3,7%091 7151%311287528املناطق

4,2%253 14241%12753 54221الصحة و العمل االجتامعي

4,1%212 5131%25920 20131قطاع النقل

6,9%045 462%11014 1442املرافق العامة

1,4%13423%334333السياحة

8,3%464 6182%88624 24161امتيازات مشرتكة لكافة القطاعات

3,5%033 21381%823066382قطاعات أخرى

100%801 10022529%734384 39320228املجموع

القطاعات الرئيسية
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من خالل الجدول، يتضح أن النشاطات العقارية هي األكرث استفادة 
من التدابري االستثنائية وذلك ب 39 تدبريا بقيمة.438 4 مليون درهم 
سنة 2010 مقابل 4.086 مليون درهم سنة  2009 ، مسجلة ارتفاعا 
الجبائية  النفقات  من   %14,9 النشاطات  متثل هذه  و   .%8,6 قدره 

التي تم تقييمها سنة 2010.

أما النفقات الجبائية املرتبطة باالتفاقيات املربمة مع الدولة واملتعلقة 
باإلعفاء من جميع الرضائب والرسوم لفائدة برامج السكن االجتامعي 
الجاري تنفيذها،  فقد بلغت 1.298  مليون درهم منها  881 مليون 
درهم  مليون  و405   املضافة  القيمة  عىل  بالرضيبة  تتعلق  درهم 
برسوم  تتعلق  درهم  مليون   12 و  الرشكات  عىل  بالرضيبة  تتعلق 

التسجيل والتنرب.

يف حني بلغت النفقات الجبائية املخولة لقطاع الطاقة1.097  مليون 
درهم سنة 2010، أي بنسبة  3,7% من مجموع النفقات، وتعود هذه 
املضافة )616 مليون درهم( وإىل  القيمة  الرضيبة عىل  النفقات إىل 

الرسوم الداخلية عىل االستهالك )481 مليون درهم(.

تم   13 منها  استثنائيا،  تدبريا   20 من  استفاد  فقد  النقل  قطاع  أما 
تقييمها مببلغ1.212  مليون درهم سنة 2010، عىل الشكل التايل :

-  275 مليون درهم بالنسبة لعمليات النقل الخاضعة للرضيبة عىل 

القيمة املضافة بسعر 14% ؛ 

-  803 مليون درهم بالنسبة للرسوم الداخلية عىل االستهالك.

وبلغت قيمة التدابري اإلضافية املخولة للمقاوالت املصدرة سنة 2010، 

همت  درهم  مليون   2.052 منها  درهم  مليون  مجموعه2.421  ما 

الرضيبة عىل الرشكات.

التي  التفضيلية  الرضيبية  باألنظمة  املرتبطة  الجبائية  النفقات  أما 

سنة  درهم  مليون  بلغت1.091  فقد  املناطق،  بعض  منها  تستفيد 

منها، منطقة طنجة مببلغ  أكرب جزء  النفقات يف  تهم هذه  2010، و 

مليون درهم  الرشكات و 59  الرضيبة عىل  برسم  مليون درهم   492

برسم الرضيبة عىل الدخل.

مليون   423 مببلغ  الجبائية  النفقات  من  السياحي  القطاع  واستفاد 

درهم سنة 2010. وهذه النفقات ناجمة باألساس عن تطبيق معدل    

17,5% بالنسبة للمنشآت الفندقية فيام يخص جزء األساس املفروضة 

عليه الرضيبة املطابق لرقم أعاملها الذي تم تحقيقه بعمالت أجنبية 

)319 مليون درهم(.

تجدون التقرير حول النفقات الجبائية عىل بوابة االنرتنيت :
www.finances.gov.ma/arabe/

ركن ››مـلفـــات‹‹

املصدر: مديرية الرضائب
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امل�ضامني الكربى للدرا�ضة املتعلقة مب�ضاهمات اجلهات يف خلق الرثوات

جهة  من  املتزايدة  بالتنافسية  املطبوع  الدويل  السياق  ساهم 

والتوجهات االقتصادية والسياسية الجديدة للبالد من جهة أخرى يف 

منح الجهات مزيدا من املسؤولية فيام يتعلق بالتنمية والتدبري املحيل. 

وهكذا تتأكد الجهة كفاعل متميز يف صياغة اسرتاتيجيه وطنية للتنمية 

االقتصادية واالجتامعية املستدامة، تستمد أسسها من املعرفة املعمقة 

لدينامية الجهات وخصوصياتها وكذلك قدراتها، وذلك من أجل إبراز 

مدى فعالية نظم اإلنتاج يف كل منطقة. 

من هنا رضورة العمل عىل تطوير األدوات اإلحصائية الحالية إلنشاء 

مؤرش يأخذ بعني االعتبار مساهمة الجهات يف خلق الرثوة الوطنية. 

يف هذا اإلطار ميثل مؤرش القيمة املضافة الجهوية أداة مالمئة، تعوض 

والفوارق  اإلنتاج  مواقع  ملعرفة  الجهوية  الحسابات  غياب  جزئيا 

الجغرافية لإلنتاجية وديناميتها.

و يف هذا الصدد، تم تحديد ثالث طرق لتقدير قيمة هذا املؤرش:

الطريقة األوىل، التي تسمى تصاعدية، تعتمد عىل تجميع املعطيات 

عىل  نحصل  أن  إىل  بالجهة  املوجودة  بالوحدات  املتعلقة  األساسية 

مجموع املؤرش الكيل الذي نبحث عنه عىل صعيد الجهة. 

سوس - ماسة - درعة

الرباط - سال -زمور - زعير

مراكش - تانسيفت - احلوز

طنجة - تطوان

الشرق

الغرب - الشراردة - بني حسن

الشاوية - ورديغة

فاس - بوملان

تادلة - أزيالل

اجلنوب

تازة - احلسيمة - تاونات

الدار البيظاء الكبرى

عبدة - دكالة

مكناس - تافياللت

18,7 %

12,4 %

7,2 %
5,0 %

6,8 %
5,5 %

5,4 %

2,6 %

8,2 %

7,1 %

9,7 %

4,2 %

4,2 %

3,0 %

البنية املتوسطة للناتج الداخيل الخام الجهوي )1998-2008(

خالصتان  أهم  هام  الجهات  حسب  حاد  قطاعي  وتركيز  قوي  مجايل  تركيز 

للدراسة املتعلقة مبساهامت الجهات يف خلق الرثوات.

الكيل  املؤرش  من  فتنطلق  تنازلية،  تسمى  والتي  الثانية،  الطريقة 

 )clé( عىل الصعيد الوطني موزعا عىل الجهات إما عن طريق مفتاح

القيايس  االقتصاد  تقنيات  تعتمد  طريقة  باستعامل  وإما  للتوزيع2، 

عرب مرحلتني، تسمى املعايرة، والتي ترتكز عىل النموذج الذي يشكل 

املؤرش الكيل الوطني بداللة املتغريات املحددة له.

عليها  يغلب  التي  املختلطة3 و  الطريقة  فإن  املعطيات،  لقلة  ونظرا 

طابع الطريقة التنازلية تبدو مالمئة بالنسبة لهذه الدراسة من أجل 

تقييم املساهمة القطاعية للجهات الستة عرش للمغرب.

وقد أبرز تحليل الناتج الداخيل الخام خالل الفرتة 1998-2008، أنه 

 )%18,7( الكربى  البيضاء  الدار  وهي:  جهات  أربع  يف  عموما  يرتكز 

ثم   )%9,7( زعري  زمور-  والرباط-سال   )%12,4( وسوس-ماسة-درعة 

مراكش )8,2%(. غري أن حدة هذا الرتكيز متيل إىل التقلص طوال هذه 

الدار  جهة  أن  حيث  الجهوية،  النمو  معدالت  تفاوت  بسبب  الفرتة 

البيضاء الكربى حققت معدل منو صنف من بني املعدالت املنخفضة 

)4,9% ما بني سنتي 1998 و 2008(. يف حني ظلت كل من جهات 

 )%8,2( ودكالة-عبدة   )%9,9( والشاوية-ورديغة   )%9,9( الجنوب 

املعدل  بكثري  تفوق  سنوية  منو  ملعدالت  بتحقيقها  دينامية  أكرث 

السنوي الوطني )%6(.

)Mayotte( 1 : تعتمد فرنسا هذه الطريقة لتقدير الناتج اإلجاميل الداخيل لجزيرة مايوط

2 : يعتمد معهد اإلحصاء كبيك )كندا( هذه الطريقة من أجل تقدير الناتج اإلجاميل الداخيل ل 17 جهة بكندا كبيك.

3 : تعتمدها فرنسا لتقدير الناتج اإلجاميل الداخيل لجهاتها املرتو بولية باختالف تغليب طابع الطريقة التصاعدية.
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قطاعيا  تركيزا  التحليل  أظهر  القوي،  املجايل  الرتكيز  إىل  باإلضافة 

ببنياتها  وكذلك  وخصوصياتها  الجهات  مبؤهالت  عالقة  له  حدة  أكرث 

الدميوغرافية. حيث توضح بنية الناتج الداخيل الخام أن هناك تركيزا 

قويا ألنشطة القطاع األويل بكل من سوس-ماسة-درعة )32,4% ما بني 

1998 و2008( والغرب –رشاردة-بني احسن )18,4%( اللتني حققتا 

متبوعتني  األويل،  بالقطاع  املضافة  القيمة  نصف  من  أكرث  لوحديهام 

أن  غري   .)%11,2( تادلة-أزيالل  وجهة   )%13,7( الرشقية  بالجهة 

نصيب القطاع األويل يف كل جهة من الجهات األخرى ال يتجاوز %7.

الدار  بجهة  خاص  بشكل  الثاين  القطاع  يسود  أخرى،  ناحية  ومن 

البيضاء الكربى )35,2%( عىل الرغم من االختناق الذي عرفه نسيجها 

وطنجة-تطوان   )%9,3( دكالة-عبدة  بجهتي  متبوعة  اإلنتاجي، 

)8,7%(. وعىل العكس، يبدو هذا الرتكيز أقل أهمية بالنسبة للقطاع 

النصف  من  بأقل  تساهم  األوىل  األربعة  الجهات  لكون  نظرا  الثالث 
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1 : يقاس مبؤرش التخصص القطاعي وهو حاصل نسبة حجم قطاع بجهة معينة مقارنة مع حجمه عىل الصعيد الوطني. وتعد متثيلية القطاع بالجهة غري كافية إذا ما كان املؤرش دون 100 فيام تكون متثيلية القطاع بالجهة 

عالية إذا ما تعدى املؤرش 100.

يف القيمة املضافة الوطنية لهذا القطاع وهي : الدار البيضاء الكربى 

)15,6% خالل الفرتة 1998- 2008( والرباط-سال-زمور-زعري )%13,7( 

وسوس-ماسة-درعة )10,1%( ثم مراكش-تنسيفت-الحوز)%9,8(.

الدراسة أبرزت كذلك تخصصا قطاعيا نسبيا للجهات باعتبار مساهمة 

مختلف القطاعات يف تشكيل الناتج الداخيل الخام الجهوي. وهكذا 

وسوس-ماسة-درعة  احسن  الغرب-رشاردة-بني  جهات  اتسمت 

وتادلة-أزيالل والجهة الرشقية بسيادة القطاع األويل مقارنة باملستوى 

الوطني1 ، حيث أن نسبة القيمة املضافة بالقطاع األويل من مجموع 

بكثري نسبة  الجهات قد تجاوزت  املضافة عىل مستوى هذه  القيمة 

ما   %16,1( الوطني  املستوى  عىل  املضافة  القيمة  من  القطاع  هذا 

بني 1998 و2008(. كام أن جهات الدار البيضاء الكربى ودكالة-عبدة 

والشاوية-ورديغة وكذلك طنجة-تطوان عرفت هيمنة القطاع الثانوي 

الذي مييزهذه الجهات.

بنية متوسط الناتج الداخيل الخام الجهوي حسب القطاعات )2008-1998(

وتربز هذه الفوارق البينية للجهات، فيام يخص مساهمتها يف الناتج 

الداخيل الخام، أيضا عىل مستوى مؤرش الناتج الداخيل الخام لكل فرد، 

حيث أن املتوسط السنوي لهذا املؤرش خالل الفرتة 1998-2008 بلغ 

الرباط- الكربى، متبوعة بجهات  البيضاء  الدار  25.948 درهم بجهة 

سال-زمور-زعري بـ 20.167 درهم وسوس-ماسة-درعة 19.806 درهم 

 3,6 يعادل  ما  )أي  الحسيمة  تازة  بجهة  فقط  درهم   7.132 مقابل 

مرات أقل من جهة الدار البيضاء الكربى(.
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الناجت الداخلي اخلام والناجت الداخلي اخلام لكل فرد على امل�ضتوى اجلهوي )2008-1998(

املتفاوتة  املعدالت  باعتبار  التقلص  منحى  يف  الفوارق  هذه  وتتجه 

االستدراك  تأثري  تعكس  والتي  فرد  لكل  الخام  الداخيل  الناتج  لنمو 

مراكش-تانسيفت-الحوز  جهتي  سجلت  وبالتايل،  بالركب.  واللحاق 

األكرث  فرد  لكل  الخام  الداخيل  للناتج  منو  معدل  ودكالة-عبدة 

استقرارا، حيث بلغ 7,4% و6,6% عىل التوايل كمتوسط سنوي خالل 

الفرتة 1998-2000. وعىل العكس، فإن هذا النمو كان متواضعا يف 

ثم  درعة  ماسة  وسوس  احسن  بني  الغرب رشاردة  من  كل  جهات 

الدار البيضاء الكربى حيث مل يصل متوسط معدل النمو سوى %1,4 

و3,3% ثم 3,6% عىل التوايل خالل نفس الفرتة.

يعرفها  التي  الهيكلية  التغريات  أن  الجهوية  التطورات  هذه  وتثبت 

االقتصاد الوطني تستمد حيويتها من الدينامية الجهوية غري املتوقعة 

بعض  تعرفه  باتت  الذي  النسبي  التباطؤ  األخرية  تعوض هذه  حيث 

للمغرب.  اإلنتاجي  النسيج  تدعم  املايض  يف  كانت  والتي  الجهات 

ولذلك، يتحتم البحث عن مصادر جديدة للنمو من خالل تعزيز هذه 

الدينامية الناشئة وتنويع أفضل للنسيج اإلنتاجي الوطني سواء عىل 

املستوى الجهوي أو القطاعي.

ويف هذا السياق، يدعو التباطؤ امللحوظ بجهة الدار البيضاء الكربى 

إىل التفكري يف بدائل جديدة خاصة يف القطاع الثالث حيث ستمكن 

مؤهالت هذه الجهة من أن تلعب هذه األخرية دورا رائدا يف القطاع 

املايل سواء عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي.

إىل  تعود  حاليا  املغرب  يشهدها  التي  التغريات  أن  يعني  وهذا 

الدينامية الجديدة للجهات والتي تفتح آفاقا ملضاعفة مصادر النمو 

واإلنصاف.  التقدم  بتحقيق  كفيل  جهوي  توازن  وإرساء  وتنويعها 

وتعد هذه الدينامية الجديدة أفضل وسيلة لتأسيس تجارب جديدة 

مام  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  تطوير  شأنها  من 

سيمكن الجهات الوطنية من تحقيق انجازات ملموسة وذلك حسب 

اختصاصاتها ومجهودها وطموحاتها.

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية

   ODL : وادي الذهب - الكويرة

  LBSH :   العيون - بوجدور - الساقية الحمراء

       GS : كلميم - السامرة

سوس - ماسة - الدرعة  : SMD   

      CO : الشاوية - ورديغة

GCPH : الغرب - الرشاردة - بني حسن

  MTH :  مراكش  - تانسيفت - الحوز

        O : الرشق

      GC :  الدار البيضاء الكربى

  RSZZ :  الرباط - سال - زمور - زعري

      DA : دكالة - عبدة

       TA : تادلة - ازيالل

      MT : مكناس - تافيالت

       FB : فاس - بوملان

   THT  : تازة - الحسيمة - تاونات

     TT  : طنجة - تطوان    

الناتـج الداخيل الـخام
 الجهوي

الناتـج الداخيل الـخام
 الجهوي لكل نسمة

25948

72633

400

19676

13404

7132

100 كلم






