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بلوغ   اإلختيار، فرضه  العمومية». هذا  املالية  «تعزيز شفافية  العدد ملوضوع  املالية ملف هذا  خصصت مجلة 

مرشوع القانون التنظيمي للاملية مرحلة متقدمة من املسطرة الترشيعية. القانون الجديد جاء تفعيال ملضامني 

الدستور ومالمئة مستجداته مع حاجيات التدبري الحديث املبني عىل فعالية ونجاعة التدبري العمومي، كام يندرج 

ضمن مرشوع واسع وتدريجي إلصالح مجال تدبري املالية العمومية الذي انخرطت فيه بالدنا منذ سنة 2001.

تتمثل أبرز األهداف االسرتاتيجية لهذا املرشوع يف اعتامد حكامة مالية جيدة ترمي إىل مواكبة الدينامية الجديدة 

للجهوية املوسعة يف إطار تشاريك منسجم مع كافة الفاعلني وتعزيز الالمتركز اإلداري والشفافية وحسن التدبري، 

وتقوية املراقبة الربملانية للاملية العمومية، وتحسني فعالية ونجاعة النفقات العمومية وجودة الخدمات املقدمة 

للمواطن، وهو ما من شأنه تعزيز الثقة يف اإلدارة بشكل عام.

كام تتمثل هذه األهداف يف تعزيز دور قانون املالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية واالسرتاتيجيات 

القطاعية من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية املستدامة والتوزيع العادل لثامر النمو مع الحفاظ 

عىل التوازنات املالية للدولة.

وتشمل أهداف هذا املرشوع أيضا، تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتعزيز تناسقها وانسجامها وتحسني 

املايل وتقوية  التوازن  تعزيز  تكلفتها، فضال عن  والتحكم يف  للمواطن  املقدمة  العمومي  املرفق  جودة خدمات 

شفافية املالية العمومية وتبسيط مقروئية امليزانية وتقوية دور الربملان يف املراقبة املالية ويف تقييم السياسات 

العمومية.

بروز الوزارة عىل واجهة التدبري العمومي كان حارضا أيضا من خالل ركن «أنشطة الوزارة» عرب تناول خرب حصول 

وزارة املالية عىل جائزة األمم املتحدة األوىل لالمتياز الخاصة بخدمة املرفق العام املراعي للنوع االجتامعي، وندوة 

املفتشية العامة للاملية و التي حملت كعنوان لها « التدبري العمومي و تحديات محاربة الرشوة» وكذا اللقاء 

الدويل املنعقد من أجل تأسيس شبكة «الحكامة املختلطة بني الجنسني حول املتوسط».

أما ركن «خدمات» لهذا العدد، فقد حاول إطالع القارئ عىل املستجدات الرضيبية التي منحها قانون املالية لسنة 

2014 منها املساهمة اإلبرائية برسم املمتلكات و املوجودات املنشأة بالخارج وتعميم إرجاع دين الرضيبة عىل 

القيمة املضافة. 

ركن «تحت املجهر» سلط الضوء عىل اإلجراءات الجمركية الجديدة والخاصة بحذف القبول املؤقت للسيارات 

الخاصة الحاملة للسلع ذات الصبغة التجارية.

و أخريا، ارتأت مجلة املالية تخصيص ركن « أبحاث و دراسات» ملوضوع يهم الرأي العام و يتعلق بالصندوق 

املغريب للتقاعد، مسببات األزمة و سيناريوهات اإلصالح.
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الشفافية املالية كآلية لتعزيز الثقة يف اإلدارة

انطالقا من كون الشفافية املالية آلية لتعزيز الثقة يف اإلدارة عىل املستويني الوطني والدويل، 

اتخذ املغرب مجموعة من اإلجراءات تهم باألساس تحسني املعلومة امليزانياتية واملالية وكذا 

إصالح تدبري امليزانية ألجل تعزيز فاعلية اإلنفاق العمومي و شفافيته.

اإلصالحات  من  مجموعة  األخري  العقد  خالل  املغرب  عرف 

العمومية، ويعترب  املالية  تدبري  إىل تحديث  الرامية  واإلجراءات 

تعزيز الشفافية املالية أحد أهم األوراش التي ركزت عليها بالدنا 

دستور  ظل  يف  ودميقراطية  حديثة  دولة  بناء  مواصلة  إطار  يف 

.2011

وباعتبار الشفافية املالية تفسح املجال أمام املشاركة واملسؤولية 

تأكد  املجال،  هذا  يف  مبادرات  عدة  اتخاذ  تم  فقد  وتقويتهام، 

أثرها اإليجايب من خالل الدراسات التي تم القيام بها من طرف 

يف  العمومية  املالية  تدبري  بخصوص  الدولية،  املالية  املؤسسات 

املغرب ( تقييم تدبري أنظمة املالية العمومية CFAA و اإلنفاق 

.(PEFA العام و املساءلة املالية

وبهذا الخصوص يجب التنويه بتطور أداء املغرب وفق اإلستطالع 

املتعلق بامليزانية املفتوحة، حيث أنه بني عامي 2006 و 2012، 

قد تحسن رصيده بشكل ملحوظ من 28 نقطة يف سنة 2010 

إىل 38 نقطة يف سنة 2012 كام احتل املغرب املرتبة الثانية عىل 

النتائج  افريقيا. هذه  و شامل  األوسط  الرشق  منطقة  مستوى 

اإليجابية تشجع عىل مواصلة وتكثيف الجهود من أجل تحقيق 

شفافية مالية أكرب انسجاما مع املامرسات الدولية الجيدة يف هذا 

املجال.

وتجدر اإلشارة إىل أنه بالتزامن مع دينامية اإلصالحات الهادفة 

إىل تحديث وعرصنة تدبري املالية العمومية باملغرب، فقد تقرر 

إنجاز تقييم جديد للاملية العمومية باملغرب حسب املنهجية 

وذلك   (PEFA) املالية»  واملساءلة  العام  «لإلنفاق  الجديدة 

خالل سنة 2015. و بهذا، سيكون املغرب من الدول األوىل التي 

ستخضع للتقييم وفق املعايري الجديدة «لإلنفاق العام و املساءلة 

.(PEFA)«املالية

باألساس  املالية  الشفافية  لتعزيز  املتخذة  اإلجراءات  وتتمحور 

حول:

• اإلغناء املستمر للمعلومة امليزانياتية واملالية املقدمة للربملان 

وللرأي العام بصفة عامة؛

• تحسني مقروئية امليزانية؛

• تبسيط وتعميم املعطيات املتعلقة بامليزانية، عن طريق التواصل 

املستمر طوال السنة املالية؛

بإعداد قوانني  يتعلق  الحاصل فيام  للتأخر  املستمر  التقليص   •

التصفية؛

العمومي  اإلنفاق  فاعلية  تعزيز  ألجل  امليزانية  تدبري  إصالح   •

وشفافيته؛

• إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية.

املالية  و  امليزانياتية  للمعلومة  املستمر  اإلغناء 
املقدمة للربملان

منذ بداية هذه األلفية، عرفت بالدنا عملية إثراء مستمر للوثائق 

املالية  شفافية  تحسني  إطار  يف  وذلك  املالية،  لقوانني  املرافقة 

العمومية، و مالمئتها مع أفضل املامرسات عىل املستوى الدويل، 

وتطوير جودة املعلومة املقدمة للربملان وللرأي العام.

و نتيجة لذلك، فقد عرفت التقارير املرافقة لقوانني املالية تطورا 

ملحوظا ساهم يف تحسني املقروئية ويف إنتاج معلومة مالية سهلة 

ومبسطة.

و باملوازاة مع ذلك، فقد تم إثراء التقارير املرافقة لقوانني املالية 

الجوانب  كافة  إىل  تتطرق  جديدة  موضوعاتية  تقارير  بإصدار 

املرتبطة بتدبري املالية العمومية ببالدنا.    
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إىل  املقدمة  الوزارات  ميزانيات  إرفاق  سيتم  اإلطار،  هذا  يف  و 

الربملان باملشاريع الوزارية لحسن األداء وذلك مبناسبة مناقشة 

مرشوع قانون املالية، هذا باإلضافة إىل الوثائق املرافقة ملرشوع 

قانون املالية التي متت اإلشارة إليها مسبقا، و يتعلق األمر ب:

• املذكــرة التقديــمية؛

• التقرير اإلقتصادي و املايل؛

• التقرير حول النفقات الجبائية؛

• التقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة؛

• التقرير حول قطاع املنشآت و املؤسسات العمومية؛

• التقرير حول مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة؛

• التقرير حول النوع اإلجتامعي؛

• التقرير السنوي حول املديونية؛

• التقرير حول املوارد البرشية؛

• التقرير املتعلق باملقاصة.

 ومن جهة أخرى سيتم تعزيز الوثائق املرافقة لقانون التصفية 

بإصدار:

• تقارير األداء املايل الخاصة بالوزارات؛

• التقارير حول افتحاص األداء املايل؛

• التقرير السنوي لألداء املايل و الحساب العام للدولة والحصيلة؛

• مشاريع األداء املايل الخاصة بالوزارات املنجزة عىل أساس إطار 

النفقات عىل املدى املتوسط للقطاعات الوزارية.

تحسني مقروئية امليزانية :

ويف إطار تحسني مقروئية امليزانية، تم اتخاذ العديد من االجراءات 

يناير  فاتح  ابتداء من  امليزانية  تبويبات  همت مراجعة هيكلة 

ومكونات  لفصول  موحد  إداري  تدوين  بهدف  ذلك  و   ،2006

ميزانية الدولة وكدا من أجل تسهيل عمليات الربمجة والتقديم 

والتحليل الذي يهم موارد ونفقات الدولة.

كام همت هذه االجراءات إدراج البعد الجهوي يف تقديم امليزانية 

ابتداء من فاتح يناير 2006، وذلك من أجل مالمئة تبويب امليزانية 

ملتطلبات الالمتركز وتوفري معلومة مالية متكن من معرفة املجهود 

املايل املبذول جهويا، من خالل التحديد الجغرايف للجهات التي 

يتم فيها إنجاز املشاريع و العمليات من طرف مختلف القطاعات 

الوزارية.

التقليص املتواصل للتأخر الحاصل عىل مستوى 
إعداد و تقديم قوانني التصفية للربملان

قانونية  التصفية هو عبارة عن وثيقة  كام هو معلوم، فقانون 

تعرب عن مدى تنفيذ ميزانية الدولة خالل السنة املالية، حيث 

ميكن من إبراز جميع الحسابات النهائية ملداخيل ونفقات ميزانية 

الدولة، وتنفيذها من طرف اآلمرين بالرصف و املحاسبني. وهو 

يرمي إىل تثبيت املبالغ النهائية للمداخيل املقبوضة و النفقات 

املأمور برصفها برسم نفس السنة املالية و حرص حساب نتيجة 

السنة و كذا تقييمها.

مكن  األخرية  السنوات  يف  كبري  تقدم  إحراز  تم  االطار،  هذا  يف 

من تدارك التأخري الحاصل يف تقديم قوانني التصفية، حيث تم 

إىل   2000 سنة  يف  سنوات   4 من  أكرث  من  املدة  هذه  تقليص 

أقل من سنتني ابتداء من سنة 2005. والدليل عىل ذلك تاريخ 

إيداع مرشوع قانون التصفية لسنة 2008، الذي تم يف 12 مارس 

2010، ومرشوع قانون التصفية لسنة 2009، الذي تم إيداعه يف 

05 أكتوبر 2011، ومرشوع قانون التصفية لسنة 2010 الذي تم 

إيداعه يف 31 دجنرب 2012، وذلك طبقا للامدة 76 من الدستور1 

و املادة 65 من القانون التنظيمي لقانون املالية2.

تواصل مستمر حول امليزانية طوال السنة

تقوم وزارة اإلقتصاد و املالية بتنظيم ندوات صحفية كل سنة 

العريضة  الخطوط  عىل  واملواطنات  املواطنني  عموم  إلطالع 

ملرشوع قانون املالية وعىل أهم املشاريع اإلقتصادية واالجتامعية 

املندرجة يف هذا اإلطار. باإلضافة إىل ذلك، يتم إخبار املواطن حول 

1  الفصل 76 من الدستور: تعرض الحكومة سنويا عىل الربملان، قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية، خالل السنة الثانية التي تيل سنة تنفيذ هذا القانون. و يتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي 

انتهت مدة نفاذه.

2 املادة 65 من القانون التنظيمي للاملية: طبقا للفصل 76 من الدستور، يودع مرشوع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية سنويا باألسبقية مبكتب مجلس النواب يف أجل أقصاه نهاية الربع األول من السنة الثانية 

التي تيل سنة تنفيذ قانون املالية املعني.
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ملف 6

ميزانية الدولة، والتوجهات األساسية التي تسبق إعدادها خاصة 

ما يتعلق باملعطيات الرقمية للموارد والنفقات وكذا مستوى عجز 

امليزانية والتدابري الجبائية وغريها من املعلومات، وذلك من خالل 

التواصل عرب وسائل اإلعالم (مقابالت مع السيد الوزير، النرشات 

الصحفية،...).

كام يقوم السيد وزير اإلقتصاد واملالية بتقديم الحصيلة النصف 

سنوية لتنفيذ قانون املايل أمام الربملان بغرفتيه.

للربملان  والشفوية  الكتابية  األسئلة  عىل  باإلجابة  أيضا  ويتقدم 

عىل طول السنة، واملتعلقة مبدى تقدم إنجاز مختلف املشاريع 

املندرجة يف امليزانية. ويف هذا اإلطار، تتكفل وزارة اإلقتصاد واملالية 

وكذا الوزارات املعنية بتقديم عنارص اإلجابات من خالل الجلسات 

العامة للربملان والتي يتم بثها مبارشة عىل القناة الوطنية.

 كام يتم نرش مرشوع قانون املالية عىل املوقع اإللكرتوين لوزارة 

اإلقتصاد واملالية (www.finances.gov.ma)، وكذا جميع الوثائق 

إىل نرش  باإلضافة  الربملانية. هذا،  املناقشة  مبناسبة  له،  املرافقة 

عدة وثائق متكن املواطن من الحصول عىل املعلومات كل حسب 

مجال اهتاممه (مواطن عادي أو مستثمر أوجامعي...).

نرش املعطيات املوازناتية واملالية و تبسيطها

تقوم وزارة اإلقتصاد واملالية بإصدار ميزانية املواطن وهي عبارة 

عن وثيقة تقدم تعريفا للميزانية و مكوناتها و توضح مراحل 

الوطني  بالسياق  الخاصة  للمعطيات  تتطرق  كام  إعدادها، 

و الدويل الذي تم يف إطاره إعداد مرشوع قانون املالية و كذا 

أخرى،  ناحية  ومن  املرشوع.  أساسها  بني عىل  التي  الفرضيات 

تبني هذه الوثيقة أهداف مرشوع قانون املالية للسنة الجارية 

وأهم املعطيات املرقمة الخاصة باملوارد و النفقات و كذا توزيعها 

كام  املربمجة.  اإلنفاق  ومجاالت  ومراكز  املوارد  نوعية  حسب 

تسلط الضوء عىل البعدين اإلجتامعي و اإلقتصادي للمرشوع.

وقد تم إصدار ميزانية املواطن ألول مرة سنة 2012، من أجل 

تقديم صورة مبسطة للميزانية السنوية للمواطن. وقد تم إرشاك 

فعاليات املجتمع املدين، خصوصا «جمعية ترانسربانيس املغرب»، 

قصد تحسني وإثراء محتواها يف املستقبل. وهكذا عرفت نسخة 

2013 تطورا ملموسا بالتوجه نحو تقوية النقاش املواطن حول 

قانون املالية و ذلك من خالل:

• إصدار مرشوع ميزانية املواطن ألول مرة؛

• إستخدام املؤرشات من أجل إطالع الرأي العام عىل مدى نجاعة 

السياسات العمومية؛

• إدراج املواقع و العناوين اإللكرتونية الالزمة من أجل التفاعل 

مع املواطن؛

• تقديم املعطيات املتعلقة بامليزانية بلغة بسيطة و مجسدة يف 

رسوم مبيانية؛

• إصدار نسخة موجهة إىل اإلعالم من أجل انتشار أوسع لدى 

املواطنني؛

 كام تجدر اإلشارة إىل أنه تم توزيع نسخة 2014 من ميزانية 

املواطن عىل فعاليات املجتمع املدين والسلطات الحكومية بهدف 

مواصلة تحسينها خالل السنوات القادمة.  

الدولة،  ميزانية  عن  كتاب  وإصدار  إعداد  أيضا  الوزارة  وتبارش 

باللغة العربية بطابع تعليمي، وتوزيعه عىل الربملان وعىل مختلف 

اإلدارات والفعاليات اإلجتامعية و اإلقتصادية؛

وتقوم كذلك بإعداد دليل منهجي حول تدبري امليزانية املعتمدة 

لدى  متوفر  وهو  السنوات،  املتعددة  والربمجة  النتائج  عىل 

مختلف القطاعات الوزارية، كام الشأن بالنسبة لكتاب املساطر 

حول تنفيذ و مراقبة الصفقات العمومية الذي يتم توزيعه عىل 

ة و كذا املقاوالت الخاصة املعنية مبجال الصفقات  املصالح اُملسريِّ

العمومية.

التفعيل التدريجي لإلصالح املوازنايت

وكذا  امليزانية  وشفافية  فعالية  تدعيم  إىل  اإلصالح  هذا  يهدف 

تبسيط قراءتها، خاصة من خالل إعادة هيكلة امليزانيات القطاعية 

عىل أساس الربامج و املشاريع و ربطها بأهداف مقرونة مبؤرشات 

متكن من تقييم النتائج املحققة و ربطها بتلك األهداف املحددة 

مسبقا، وذلك حتى يتسنى للربملان تقييم السياسات القطاعية 

العمومية ومدى أثرها االقتصادي واالجتامعي عىل الحياة اليومية 

للمواطن. باإلضافة إىل ذلك، سيمكن هذا اإلصالح من تحسني 

مقروئية امليزانية و تسهيل فهمها عىل املواطن.

وجدير بالذكر أنه تم التنزيل التدريجي ملضامني هذا اإلصالح عىل 

أربعة قطاعات وزارية، حسب قدراتها التدبريية، بالنسبة ملرشوع 
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املرحلة  يف  التنزيل  هذا  هّم  حيث   ،2014 لسنة  املالية  قانون 

و وزارة  الوطنية  الرتبية  و وزارة  واملالية  اإلقتصاد  األوىل، وزارة 

الفالحة، واملندوبية السامية للمياه والغابات. وسيتم اعتامد نفس 

املقاربة التدريجية بالنسبة ملرشوع قانون املالية لسنة 2015 يف 

خمسة قطاعات وزارية إضافية (التجهيز والنقل واللوجستيك، 

العدل والحريات، الشؤون الخارجية والتعاون، الصحة و التكوين 

املهني).

القانون  إطار  يف  اإلصالح  مضامني  تكريس 
التنظيمي لقانون املالية

تجسد الشفافية املحور األسايس ملرشوع إصالح القانون التنظيمي 

لقانون املالية، و الذي يأيت يف سياق توطيد املجهودات املبذولة 

من طرف الدولة يف هذا املجال. و من أبرز املقتضيات التي جاء 

بها القانون التنظيمي الجديد : 

• عقلنة إحداث و استعامل مرافق الدولة املسرية بصفة مستقلة 

من خالل:

* منع التحويالت من مرفق مسري بطريقة مستقلة إىل مرفق 

أو حساب خصويص آخر؛

* وضع رشوط إلحداث مرافق الدولة املسرية بصفة مستقلة 

وهي أن تشكل املوارد الذاتية، انطالقا من السنة الثالثة 

عىل إحداثها، عىل األقل 30 % من مجموع املوارد املرخص 

بها يف قانون املالية؛

ال  التي  مستقلة  بصفة  املسرية  الدولة  مرافق  حذف   *

تستجيب للرشط السالف الذكر؛

* منع إدراج نفقات املوظفني بالنسبة ملرافق الدولة املسرية 

بصفة مستقلة؛

* إعتامد التبويب حسب الربامج؛

• عقلنة إحداث واستعامل الحسابات الخصوصية للخزينة، من 

خالل:

* تقليص عدد أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة؛

* منع التحويالت من الحسابات املرصدة ألمور خصوصية 

الدولة  مرافق  أو  للخزينة  الخصوصية  الحسابات  إىل 

املسرية بصفة مستقلة؛

املوارد، غري تلك  * وضع رشوط إلحداثها تتجىل يف متثيل 

املتأتية عن امليزانية، يجب أن متثل، عىل األقل % 40 من 

مجموع املوارد املرخص بها يف إطار قانون املالية وذلك 

ابتداء من السنة املالية الثالثة بعد إحداثها.

* حذف الحسابات التي ال تستجيب للرشط السابق الذكر؛

* تطبيق التبويب حسب الربامج عىل هذه الحسابات؛

بإدراج  املالية  قوانني  الزمني إلعداد مشاريع  الجدول  تعديل   •

مرحلتني جديدتني تتعلق األوىل باعداد إطار الربمجة متعددة 

السنوات الذي يشكل إطارا مرجعيا إلعداد قانون املالية. و تهم 

الخيارات  الربملان حول  التواصل والتشاور مع  الثانية  املرحلة 

واألولويات املتعلقة بامليزانية قبل تقديم قانون املالية.

• إعادة النظر يف القانون التعدييل لقانون املالية باحرتام مبدأ 

والتصويت  لدراسته  املحدد  الزمني  اإلطار  وتحديد  الرصامة 

عليه.

و يف نفس السياق، عرف قانون التصفية هو اآلخر إعادة هيكلة 

التصويت عليه  لدراسته و  الزمني املخصص  اإلطار  فيام يخص 

طبقا ملقتضيات الدستور باإليداع السنوي ملرشوع قانون التصفية 

يف مجلس النواب يف نهاية الربع األول من السنة الثانية التي تيل 

سنة تنفيذ قانون املالية املعني. 

املصدر: مديرية امليزانية
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ملف 8

تعزيز شفافية املالية العمومية من خالل املقتضيات الجديدة 
ملرشوع القانون التنظيمي لقانون املالية

تحسني شفافية ومقروئية امليزانية عرب تعزيز املبادئ األساسية للاملية العمومية وإعادة 
هيكلة امليزانية حول الربامج، وصدق امليزانية وصدق املحاسبة، كلها مبادئ أىت بها مرشوع 

القانون التنظيمي الجديد للاملية.

انخرط املغرب منذ عدة سنوات يف مسلسل اإلصالحات البنيوية 
للبالد وتعزيز شفافيتها  االقتصادية  الهياكل  إىل تحديث  الهادفة 
وإرساء دعائم الحكامة الجيدة. ولقد شكل اإلصالح الدستوري األخري 
تتويجا لهذا املسلسل اإلصالحي والذي قام بتكريس مجموعة من 
املبادئ األساسية املرتبطة باملالية العمومية وخاصة تلك املتعلقة 
باملسؤولية املشرتكة للحكومة والربملان للحفاظ عىل توازن مالية 

الدولة وربط املسؤولية باملحاسبة وتعريف التكليف العمومي.

النتائج  عىل  وبناءاً  الجديدة،  الدستورية  للمقتضيات  وتفعيال 
املشجعة لإلصالح التدريجي للاملية العمومية الذي انطلق سنة 
املالية  التنظيمي لقانون  القانون  2001، تم الرشوع يف إصالح 
من أجل تحسني شفافية ومقروئية امليزانية عرب تعزيز املبادئ 
األساسية للاملية العمومية وإعادة هيكلة امليزانية حول الربامج 
قصد االنتقال من ميزانية مبنية عىل الوسائل إىل ميزانية مبنية 
عىل النتائج. كام سيشكل هذا اإلصالح مناسبة لتحديث الدولة 
وتحسني جودة اإلنفاق العمومي عرب إرساء مبدأ ربط املسؤولية 
باملحاسبة واعتامد التقييم مام سيمكن من تعزيز نجاعة أداء 
القطاعات العمومية وتقوية مسؤولية املدبرين العموميني فيام 
يف  ترصفهم  مجال  توسيع  مقابل  وذلك  النتائج  تحقيق  يخص 
االعتامدات الخاصة بالربامج والجهات واملشاريع أو العمليات.

مبدأ صدق  املالية  لقانون  التنظيمي  القانون  يدرج مرشوع  كام 
امليزانية بشكل رصيح، وذلك من أجل تعزيز صحة الفرضيات التي 
تتحكم يف إعداد مرشوع قانون املالية و تأكيد جودة توقعات املوارد 
إعدادها،  أثناء  املتوفرة  املعطيات  االعتبار  والتكاليف أخذا بعني 
وكذا تأكيد االلتزام باملبادرة إىل تقديم قوانني مالية معدلة يف حالة 

حصول تغيريات كبرية يف أولويات وفرضيات قانون املالية.

كام قام هذا املرشوع بتكريس مبدأ صدق املحاسبة عرب التنصيص 
التكاليف لتتبع  العامة ومحاسبة تحليل  عىل إحداث املحاسبة 
املبذولة  واملجهودات  العمومية  للخدمات  اإلجاملية  التكلفة 

للتحكم يف جميع النفقات املخصصة. كام متت إضافة اختصاص 
جديد للمجلس األعىل للحسابات املتمثل يف املصادقة عىل مطابقة 

حسابات الدولة واحرتامها للقوانني و األنظمة املعمول بها.

ومن أجل تعزيز استدامة وشفافية امليزانية، يتبنى مرشوع القانون 
التنظيمي لقانون املالية طابع محدودية االعتامدات كمبدأ عام، مبا 
يف ذلك نفقات املوظفني، ويحدد سقفا للحد من ترحيل اعتامدات 

االستثامر مع إمكانية تعديل هذا السقف  بقانون للاملية.

ينص  العمومية،  املالية  قواعد  تعزيز  وبغية  ذلك،  إىل  إضافة 
املسرية  الدولة  مرافق  استخدام  ترشيد  عىل  املذكور  القانون 
خالل  من  للخزينة،  الخصوصية  والحسابات  مستقلة  بصورة 

تحديد معايري ورشوط إحداثها وحذفها.

ظل  يف  الربملان  يتبوؤها  أصبح  التي  البارزة  للمكانة  ونظرا 
الدستور الجديد، قام مرشوع القانون التنظيمي لقانون املالية 
بتعزيز دوره الرقايب عرب إضافة مرحلة جديدة للجدول الزمني 
الخاص بإعداد ودراسة مشاريع قوانني املالية واملتعلقة بتقديم 
الوزير املكلف باملالية، قبل متم شهر يوليو من كل سنة، عرض 
أمام اللجنتني املكلفتني باملالية بالربملان يربز اإلطار العام إلعداد 
مرشوع قانون املالية للسنة املوالية ويتضمن عىل الخصوص تطور 
الوضعية االقتصادية الوطنية و تقدم تنفيذ قانون املالية للسنة 

الجارية وكذا الربمجة امليزانياتية اإلجاملية لثالث سنوات.

ويف إطار تحسني نجاعة النقاش حول مشاريع قوانني املالية داخل 
عدد  يف  الزيادة  عىل  التنظيمي  القانون  مرشوع  ينص  الربملان، 
التقارير املرافقة ملشاريع قوانني املالية، حيث سيتم إغناء الوثائق 
املقدمة للربملان بتقارير موضوعية جديدة تتعلق باملقاصة واملوارد 
البرشية والدين العمومي والنفقات الجبائية والتكاليف املشرتكة 
والتوزيع الجهوي لالستثامر والعقار العمومي املعبأ لالستثامر. كام 
سيتم إرفاق ميزانيات القطاعات الوزارية املقدمة للجان الربملانية 
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املعنية مبشاريع نجاعة األداء ومشاريع العمليات املربمجة يف إطار 

الحسابات املرصدة ألمور خصوصية وتلك املربمجة يف إطار مرافق 

الدولة املسرية بصورة مستقلة وكذا الربمجة املتعددة السنوات 

للقطاعات الوزارية وللمؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية 

إعانات  أو  مرصدة  موارد  من  واملستفيدة  لوصايتها  الخاضعة 

للدولة. كام ينص مرشوع القانون التنظيمي لقانون املالية عىل 

إرفاق مرشوع قانون التصفية بتقرير نجاعة األداء املعد من طرف 

الوزارة املكلفة باملالية وتقارير افتحاص نجاعة األداء وتقرير حول 

املوارد املرصدة للجامعات الرتابية. 

القانون  مرشوع  سيسمح  السياق،  نفس  ويف 
التنظيمي لقانون املالية بإعادة االعتبار لقوانني 
املالية املعدلة عرب تأطري الجدول الزمني لدراستها 
واملصادقة عليها حيث سيتم التصويت من طرف 
الربملان عىل مشاريع هذه القوانني  يف آجال 15 

يوما من تاريخ إيداعها.

هذا  عمل  فقد  التصفية،  بقانون  يتعلق  وفيام 
وتقدميه  إعداده  آجال  تقليص  عىل  املرشوع 
الجديدة  الدستورية  للمقتضيات  وفقا  للربملان 
حيث تم تحديد آجال إيداعه قبل نهاية الربع 
تنفيذ  سنة  تيل  التي  الثانية  السنة  من  األول 

قانون املالية املعني.

الجديدة  املقتضيات  تطبيق  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  األخري،  ويف 
إرشاك  من  سيمكن  املالية  لقانون  التنظيمي  القانون  ملرشوع 
املواطن يف تتبع السياسات االقتصادية واالجتامعية وتقييمها من 
خالل متكينه من مجموعة من الوثائق امليزانياتية التي تخضع 
لجهود متواصلة لتحسينها وتبسيطها مام سيزيد من مسؤولية 

املدبرين لتحقيق األهداف واملؤرشات املحددة.

املصدر: مديرية امليزانية

اجندة الدراسة و املصادقة عىل قانون املالية

مرحلة املصادقةمرحلة التحكيممرحلة التشاورمرحلة الربمجة

* جدول العمليات 
املالية للخزينة

* إطار النفقات عىل 
املدى املتوسط

* مسودة قانون 
املالية

* التقديم أمام مجلس 
الحكومة

* التشاور مع الربملان

*  نرش  الرسالة 
التاطريية

* التحكيم امليزانايت

* انهاء مرشوع قانون 
املالية

* إعداد التقارير 
املرافقة ملرشوع 

قانون املالية

الدراسة 

واملصادقة من 

طرف مجلس 

النواب

الدراسة 

واملصادقة من 

طرف مجلس 

املستشارين  

قراءة ثانية من 

طرف مجلس 

النواب

ايداع مرشوع قانون املالية لسنة معينة+ 1 لدى الربملان يف اجل اقصاه 20 اكتوبر

سنة معينة
31 دجنرب20 اكتوبر31 يوليوزماييناير

7 أيام24 يوما27 يوما

مرشوع  القانون التنظيمي للاملية
- املراحل املتبعة -

منهجية مبنية عىل التشاور و االنفتاح

إعداد أول  مرشوع للقانون التنظيمي للاملية  من طرف وزارة االقتصاد و املالية بتعاون مع خرباء االتحاد األورويب.

تحيني محتوى املرشوع و اعتامده املبادئ الكربى املضمنة يف الدستور

االنفتاح عىل الربملان : 
a تنظيم يوم درايس ( 12 يونيو)

a تشكيل لجان مختلطة بني وزارة االقتصاد و املالية و غرفتي الربملان بهدف إغناء مرشوع اإلصالح

عرض يوم 12 فرباير أمام اللجنة املختلطة ( مجلس النواب) ملرشوع النص املعدل بعد إدخال تعديالت اللجنة املذكورة  

عرض أمام اللجنة املختلطة  ( مجلس املستشارين) ملرشوع النص املعدل

تنظيم يوم 12 يونيو مللتقى لفائدة  الكتاب العامني ملجموع القطاعات الوزارية ملناقشة محتوى القانون التنظيمي 
للاملية الجديد و تنزيله

املصادقة من طرف مجلس الحكومة ( 03 يناير)
املصادقة من طرف مجلس الوزراء(20 يناير)

اإليداع لدى مجلس  النواب ( 05 فرباير)
بداية املناقشة ( 12 فرباير)

املصادقة  يف لجنة املالية ( 04 يونيو)
املصادقة يف مجلس النواب ( 08 يوليوز )
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ملف 10

املؤسسات واملقاوالت العمومية : تعزيز الشفافية واملساءلة 
يف تدبري املوارد العمومية. 

لقانون  التنظيمي  القانون  العمومية ضمن محاور مرشوع  املالية  توطيد شفافية  يندرج 

املالية، الذي هو قيد الدراسة من قبل الربملان، و ذلك من خالل اعتامد قواعد مالية جديدة 

للتحكم يف توازن امليزانية وتحسني مقروئيتها. وتعترب املؤسسات واملقاوالت العمومية جزءا 

من النطاق املشمول بقانون املالية، وذلك من أجل شفافية أفضل مليزانياتها وحكامتها.

إن إدماج املعلومات املتعلقة باملؤسسات واملقاوالت العمومية 

املستفيدة من اإلعانات أو اإلمدادات املالية من امليزانية العامة 

للدولة، يف إطار مرشوع القانون التنظيمي لقانون املالية، سيمكن 

املعلومات وكذلك تقوية مبادئ  الربملان من االطالع عىل هذه 

املسؤولية  وربط  الشفافية  يخص  فيام  الجيدة  املالية  الحكامة 

باملحاسبة.

العمومية  املالية  شفافية  تعزيز  اتجاه  يف  يصب  اإلدماج  هذا 

املساس  دون  العامة  املالية  لنظام  السنوات  متعددة  والقيادة 

باإلطار املؤسسايت الذي يحكم املؤسسات واملقاوالت العمومية 

التي تخضع بالنسبة للحكامة والتدبري واملراقبة لقواعد محددة 

ومغايرة لتلك املطبقة عىل الدولة. وهي قواعد تقرتب أكرث من 

قواعد املقاوالت الخاصة.

وهكذا، فاملؤسسات واملقاوالت العمومية تتوفر عىل الشخصية 

املعنوية واالستقالل املايل مام مينح لها مرونة يف التدخل ومسؤولية 

مديريها (اآلمرون بالرصف). وتتوفر هاته املؤسسات كذلك عىل 

وكذا  واملراقبة  التوجيه  مبهمة  تتطلع  والتي  الحكامة  هيئات 

املصادقة عىل الوثائق االسرتاتيجية املتعلقة بسريورة املؤسسات 

متعدد  واملخطط  امليزانية  ذلك  يف  مبا  العمومية  واملقاوالت 

التنظيمي  والهيكل  للمستخدمني  األسايس  والقانون  السنوات 

والبيانات السنوية واألنظمة الخاصة باملشرتيات.

متعددة  والربمجة  النتائج  عىل  املرتكز  التدبري  فإن  وللتذكري، 

السنوات واألداء والشفافية كلها مفاهيم تشكل قاعدة ملرشوع 

القانون التنظيمي لقانون املالية والتي تحكم تسيري ومامرسات 

املؤسسات واملقاوالت العمومية.

املؤسسات  تلجأ  النتائج،  عىل  املرتكز  بالتدبري  يتعلق  وفيام 

التي  الجيدة  العمومية إىل مجموعة من املامرسات  واملقاوالت 

الدولة  التخطيط االسرتاتيجي والتعاقد مع  تهم عىل الخصوص 

(الدولة ذات إسرتاتيجية والدولة املساهمة)، وتحديد األهداف 

واملقاوالت  للمؤسسات  (بالنسبة  املوارد  تدبري  يف  والالمتركز 

العمومية التي تتوفر عىل مصالح جهوية) وتقييامت منتظمة عرب 

مؤرشات القياس.

ويف إطار إعداد املشاريع السنوية مليزانيات املؤسسات واملقاوالت 

العمومية عىل أساس املنشور السنوي لوزير االقتصاد واملالية، تتم 

دراسة سلسلة من الوثائق من قبل لجان امليزانية املحدثة بوزارة 

االقتصاد واملالية مبا يف ذلك املخطط متعدد السنوات وتطور أهم 

املؤرشات املالية وأهم املشاريع االستثامرية وكذا الوثائق املتبثة 

للرتشيد املنجز يف نفقات امليزانية.

كام يتم بذل مجهود من أجل تعزيز الربمجة متعددة السنوات 

من خالل إعداد دليل منهجي حول التعاقد بني الدولة واملؤسسات 

واملقاوالت العمومية و توجيهه للوزارات الوصية. ويعترب الدليل 

السالف الذكر والذي تم نرشه سنة 2013، خريطة الطريق من 

أجل اعتامد منهجية التعاقد بني الدولة واملؤسسات واملقاوالت 

العمومية قصد تعميمها التدريجي وفقا ملقتضيات منشور رئيس 

الحكومة الصادر يف 15 ماي 2013.

ويف هذا الصدد، فإن جل املؤسسات واملقاوالت العمومية تعمل 

املصادقة  عىل  كذلك  وتعمل  العامة  املحاسبة  لقواعد  طبقا 

السنوية عىل حساباتها من قبل مدققني خارجيني. كام أن بعض 
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املؤسسات واملقاوالت العمومية تبنت أو يف طريقها لتبني األمناط 

املحاسباتية الدولية.

وهكذا، فإن مسلسل تحسني الشفافية ونرش املعلومة املالية وغري 

خيارا  يشكل  العمومية  واملقاوالت  باملؤسسات  املتعلقة  املالية 

ال رجعة عنه، وذلك عىل الخصوص بفضل نرش املرسوم والقرار 

املتعلقني بإلزامية نرش حسابات املؤسسات العمومية خالل سنة 

2013 يف الجريدة الرسمية. إن هذه اآللية الجديدة التي يتعني 

تفعيلها ابتداء من سنة 2014 فيام يخص حسابات 2013، تشمل 

أيضا املؤسسات العمومية التي ال تتوفر عىل وثائق محاسبتية، 

حيث تم اقرتاح قوائم النرش املالمئة لها.

ويف نفس السياق، فإن تطبيق املدونة الجديدة إلبرام الصفقات 

العمومية عىل املؤسسات واملقاوالت العمومية والذي دخل حيز 

التنفيذ منذ فاتح يناير 2014، مع األخذ بعني االعتبار خصوصية 

هذه الوحدات (طبيعة الخدمات / موردين ...)، يساهم يف تحسني 

شفافية الطلبيات العمومية علام أن هناك جزءا ال يستهان به من 

نفقات االستثامر الخاصة بهذه الوحدات تخضع ملساطر تفويت 

الصفقات املتفق عليها مع ممويل املشاريع.

لحكامة  الجيدة  املامرسات  ميثاق  يويص  ذلك،  إىل  باإلضافة 

املؤسسات واملقاوالت العمومية، الذي تم اإلعالن عنه سنة 2012، 

بأفضل املامرسات املعمول بها وفقا للمعايري الدولية فيام يخص 

الشفافية. تجدر اإلشارة إىل أن تنفيذ امليثاق يتم بدعم من قبل 

برنامج «حكامة» بتمويل مشرتك من طرف البنك الدويل واالتحاد 

األورويب والبنك اإلفريقي للتنمية. ويهدف هذا الربنامج إىل تعزيز 

الشفافية واملساءلة يف تدبري املوارد العمومية وتحسني الحكامة 

واملراقبة املالية للمؤسسات واملقاوالت العمومية.

املصدر: مديرية املنشآت و املؤسسات العمومية
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وزارة االقتصاد واملالية تحصل عىل جائزة األمم املتحدة األوىل لالمتياز 
الخاصة بخدمة املرفق العام املراعي للنوع االجتامعي

حاز املغرب عىل جائزة األمم املتحدة األوىل لالمتياز يف مجال خدمة املرفق العام لسنة 2014 
(الفئة الخاصة باملجهودات املبذولة لتشجيع املساواة بني الجنسني)، و ذلك اعرتافا باملجهودات 

املبذولة من طرف وزارة االقتصاد و املالية، يف إطار برنامج ميزانية النوع االجتامعي.

مجال  يف  املستوى  رفيع  دوليا  اعرتافا  الجائزة  هذه  تعد 
أهم  تتويج  يتم  حيث  العام،  املرفق  خدمة  يف  االمتياز 
االنجازات الخالقة للمؤسسات العمومية عرب العامل والتي 
العمومية،  اإلدارات  خدمات  جودة  تحسني  يف  تساهم 

وذلك عرب مباراة سنوية.

املغرب يحقق تقدما يف مجال ميزانية النوع 
االجتامعي اعتامدا عىل تطوير اإلطار املنهجي 

والنتائج املحصلة
املتواصلة  للدينامية  تكريسا  األممي  التتويج  هذا  يعد 
 ،2002 سنة  منذ  واملالية  االقتصاد  وزارة  أطلقتها  التي 
تطوير  أجل  من  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  مع  برشاكة 

امليزانية.  إعداد  مسلسل  يف  االجتامعي  النوع  مقاربة  إدماج 
عىل  املغرب  توفر  من  الرتاكمية  املنهجية  هذه  مكنت  وقد 
لذلك  مخصصة  ميزاناتية  دالئل  عىل  ترتكز  تحليلية  آليات 
الدراسات  مديرية  تعدها  التي  االجتامعي  النوع  وتقارير 
والتوقعات املالية والتي تواكب قانون املالية من أجل تعزيز 
منظور  خالل  من  العمومية،  السياسات  وتقييم  تتبع  آليات 

النوع االجتامعي ومن حيث الولوج للحقوق األساسية.

املامرسات  ألفضل  تستجيب  املغربية  التجربة 
الدولية وتصنف رائدة عىل الصعيدين اإلقليمي 

والدويل

تم  املحصلة،  والنتائج  املعتمدة  العمل  منهجية  إىل  بالنظر 
االجتامعي  النوع  مبيزانية  املتعلقة  املغربية  التجربة  تصنيف 
الدويل، وقد تجىل  الصعيدين اإلقليمي و  كتجربة رائدة عىل 
الدول  من  مجموعة  لوفود  الهام  العدد  خالل  من  ذلك 
الالتينية،  واألمريكية  واألوروبية  أوسطية  والرشق  اإلفريقية 
املعارف  تبادل  يف  ورغبة  متواصال  اهتامما  أبدوا  والذين 

والتجارب التي تم تطويرها.

إن الزيارة التي خصصتها السيدة ميشيل باشيل، األمينة العامة 

األمم  لهيئة  التنفيذية  واملديرة  املتحدة  األمم  هيئة  ملساعدة 
املتحدة للمرأة، للمغرب يف 8 مارس 2012، وكذا تنظيم الندوة 
الدولية ذات املستوى العايل حول ميزانية النوع االجتامعي يف 
السنة مبدينة مراكش، شكال مناسبتني قويتني  نونرب من نفس 
للتقدم  اهتاممه ودعمه  الدويل عن  املنتظم  عرب من خاللهام 
عام  بشكل  اإلنسان  حقوق  ميدان  يف  املغرب  حققه  الذي 
عىل  العمومية  السياسات  يف  الجنسني  بني  املساواة  وإدماج 

وجه الخصوص.

مركز االمتياز الخاص مبيزانية النوع االجتامعي 
يعزز املعارف املرتاكمة 

تم إحداث مركز االمتياز الخاص مبيزانية النوع االجتامعي بوزارة 
االقتصاد واملالية سنة 2013، حيث خصص هذا املركز لالبتكار 
والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين  عىل  التجارب  وتقاسم  والتعلم 

إضافة إىل تطوير التكوين و البحث العلمي.

وسوف يتعزز هذا املسلسل بعد تبني املرشوع الجديد للقانون 
بعد  إدماج  مبقتضاه  سيتم  والذي  املالية،  لقانون  التنظيمي 
النوع يف مسلسل إعداد امليزانية سواء عىل مستوى الربمجة أو 
التتبع و التقييم، وذلك عن طريق مجموعة من مؤرشات األداء 

الخاصة بالنوع االجتامعي.
املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية
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املفتشية العامة للاملية : «التدبري العمومي و تحديات محاربة 
الرشوة»

« التدبري العمومي و تحديات محاربة الرشوة » موضوع الندوة التي نظمتها جمعية أعضاء 

املفتشية العامة للاملية برشاكة مع وزارة االقتصاد و املالية، و ذلك يف إطار تخليد الذكرى 

الرابعة و الخمسني إلنشاء املفتشية العامة للاملية. و تكمن أهمية موضوع هذه الندوة يف 

كون آفة الرشوة تشكل إحدى معيقات التنمية االقتصادية و االجتامعية ببالدنا.

يف مستهل هذه الندوة ركز 
األندليس،  إدريس  السيد 
أعضاء  جمعية  رئيس 
للاملية  العامة  املفتشية 
الفعالة  املساهمة  عىل 
للاملية  العامة  للمفتشية 
يف تخليق التدبري العمومي 
طوال 54 سنة من نشاطها 
قيامها  خالل  من  املهني، 
التفتيش و الفحص  مبهام 
توجت  التي  و  والتقييم، 
 5000 من  أكرث  بإصدار 
برضورة  ذكر  كام  تقريرا. 
مراجعة و تحيني النصوص 
التنظيمية  و  الترشيعية 
املفتشية  لنشاط  املنظمة 
حتى  للاملية  العامة 

تتمكن من تحسني أدائها و مساهمتها يف إرساء دعائم الحكامة 
الجيدة للسياسات العمومية.

و من جهته، أشاد السيد  رئيس الحكومة خالل مداخلته بالرصامة 
و االستقامة التي متيز أعضاء هذه الهيأة الرقابية و باملكانة التي 
تحظى بها لدى الرشكاء الوطنيني و الدوليني. و قد ذكر باألهمية 
القصوى ملحاربة الرشوة و تحسني رشوط الحكامة يف ميدان التدبري 
العمومي باعتبار ذلك من أولويات السياسة الحكومية وبرضورة 
متابعة مسلسل التخليق بالرغم من مختلف املعيقات و عنارص 
املقاومة. كام أكد عىل الدور الهام الذي تقوم به املفتشية العامة 

للاملية يف مجال مراقبة املالية العمومية و تحسني أداء الفاعلني 
العموميني يف امليدان املايل.

و قد ساهمت املداخالت التي شهدتها هذه الندوة يف تسليط 
اآلفة  هذه  مكافحة  معامل  رسم  و  الرشوة  ظاهرة  عىل  الضوء 

الخطرية.

و يف هذا اإلطار، ذكر السيد عبد الصمد صادوق، الكاتب العام 
لجمعية «تراسربانيس املغرب» مبنهجية «تراسربانيس أنرتناسيونال» 
التي تهدف إىل تقييم النظام الوطني لالستقامة من خالل مختلف 
مكوناته و التي تشكل اإلدارة العمومية إحدى عنارصه األساسية. 
و بالنسبة للحالة املغربية و بالرغم من كون اإلدارة مستقلة عن 
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أنشطة الوزارة 14

املؤسسات السياسية و مختلف جامعات الضغط، إال أنها تتميز 

بضعف الشفافية و بصعوبة الولوج إىل املعلومة و كذا بصعوبة 

خصوصا  و  الرشوة  محاربة  مجال  يف  املتخذة  للتدابري  أجرأتها 

التدابري التنظيمية املتعلقة بالصفقات العمومية.

الهيأة املركزية  و من جهته، أوضح السيد ياسني فقراء، ممثل 

التي  الرشوة  لظاهرة  املرتفعة  بالكلفة  الرشوة،  من  للوقاية 

تتجسد من خالل ضعف نسب منو الناتج الداخيل الخام، كام 

وقف عند التأثري املحدود للتدابري الحكومية عىل مؤرش إدراك 

ظاهرة الرشوة و عىل ترتيب املغرب عىل الصعيد الدويل. كام 

استعرض السيد فقراء العوامل الرئيسية املفرسة لغياب الفعالية 

بلورة  رضورة  عىل  أكد  و  جهة  من  الرشوة  محاربة  مجال  يف 

مقاربة شاملة ملحاربة الرشوة تستهدف يف نفس اآلن مختلف 

األنظمة و كذا سلوك األفراد كركائز للميثاق الوطني ملكافحة 

هذه الظاهرة من جهة أخرى.

و أخريا ذكر السيد خالد بن الضو، ممثل املفتشية العامة للاملية 

ببعض املفاهيم و التعاريف املتعلقة بالغش و الرشوة قبل أن 

يقدم عرضا مركزا ملساهامت املفتشية العامة للاملية يف محاربة 

هذه املامرسات الضارة باالقتصاد الوطني، و ذلك من خالل قيامها 

بافتحاص املؤسسات العمومية و تفتيش املصالح املالية و كذا من 

خالل إحالة تقاريرها عىل املجلس األعىل للحسابات و الرشطة 

القضائية و لجان التحقيق الربملانية. وقد أشار السيد بن الضو إىل 

دور املفتشية العامة للاملية يف تكوين أطر مختلف الهيئات (قضاة 

املحاكم املالية، املديرية العامة لألمن الوطني، الدرك املليك ...) 

و إىل إرساء و إبرام رشاكات مع هيئات وطنية كالهيأة املركزية 

للوقاية من الرشوة ( ICPC ) و هيئات دولية كاملكتب األورويب 

ملكافحة الغش (OLAF ) و كذا املشاركة يف أوراش تنفيذ بنود 

 .(CNUCC) اتفاقية األمم املتحدة ملحاربة الفساد

و قد حظيت هذه التظاهرة باملشاركة الفعلية للسيد عبد اإلاله 

بنكريان، رئيس الحكومة و السيد محمد الوفا الوزير املنتدب لدى 

رئيس الحكومة املكلف بالشؤون العامة و الحكامة.

كام شكلت هذه الندوة بالنسبة للجمعية مناسبة لتنظيم حفل 

عىل رشف مفتيش املالية السيد رشيد الشامي و السيد محمد 

محروك و السيد عبد القادر لغريب و كذا عىل رشف موظفي 

املفتشية العامة للاملية السيد بوبكر بنوحجر و السيدة حبيبة 

القريش، الذين أحيلوا عىل التقاعد.

املصدر: املفتشية العامة للمالية
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لقاء دويل من أجل تأسيس شبكة « الحكامة املختلطة بني الجنسني 
حول املتوسط»

إحداث شبكة للنساء املسؤوالت باإلدارات العمومية يف بلدان املتوسط من شأنه املساهمة 

السياسات  ونجاعة  البلدان  هذه  تعرفها  التي  اإلصالحات  دينامية  تقدم  يف  كبري  بشكل 

العمومية والحكامة، بالنظر إىل االلتزامات املسجلة عىل مستوى دعم املساواة، وذلك بهدف 

بلوغ تقدم اقتصادي واجتامعي وثقايف عادل.

الدول املتوسطية تفاوتات  تعرف  
بني املرأة والرجل فيام يخص الولوج 
واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق 
وكذا املشاركة واالندماج. حيث ال 
تعكس متثيلية النساء عىل املستوى 
يف  وكذا  والتنفيذي،  الترشيعي 
القرار،  اتخاذ  مستويات  مختلف 
التي  واالندماج  املساواة  مبادئ 
الحكامة  أصبحت رضورية لضامن 
الجيدة. وغالبا ما تواجه النساء يف 
املستوى  عىل  سواء  العام،  القطاع 
من  العديد  املحيل،  أو  املركزي 
الصعوبات وذلك بدرجات متفاوتة 
النساء  تعاين  كام  آلخر.  بلد  من 
وضوح  وعدم  العزلة  من  غالبا 

الرؤية، وتواجهن كذلك صعوبات عديدة يف الرتقي يف وظائفهن 
ويف الولوج إىل بعض القطاعات، وكذا عىل مستوى التوفيق بني 
الحياة املهنية والحياة العائلية. يف املقابل تتوفر نساء املنطقة 
عىل طاقات هائلة للنهوض مبجتمعاتها، حيث يتقاسمن الرغبة 
يف تبادل الخربات وتكوين رؤية واضحة حول ما يوفره االندماج 
يلعنب  أن  ميكن  كام  واملحلية.  الوطنية  الحكامة  مستوى  عىل 
دورا محوريا وأن يشكلن جوهر التحول الذي ميكن أن تعرفه 
اإلدارة وتوجيه السياسات نحو مراعاة أفضل إلكراهات املساواة 

بني الجنسني.

وملواجهة هذه التحديات، يتوجب بذل املزيد من الجهود ألجل 
كسب رهان التنمية املستدامة املندمجة، وذلك عرب نهج سياسات 

عمومية تراعي النوع االجتامعي، مع االعتامد عىل آليات كفيلة 
بصياغة مقرتحات وجيهة يف هذا الصدد، خصوصا عرب إحداث 

شبكات للنساء داخل هيئات الوظيفة العمومية. 

النوع  مبيزانية  الخاص  االمتياز  مركز  نظم  الصدد،  هذا  يف 
الوكالة  مع  برشاكة   2014 ماي   12 يوم  دوليا  لقاء  االجتامعي 
التكنولوجيات  مجال  يف  والتعاون  الفنية  للمساعدة  الدولية 
االقتصادية واملالية (ADETEF). ويروم هذا اللقاء تكوين شبكة 
«الحكامة املختلطة بني الجنسني حول املتوسط». وتطمح هذه 
أجل  من  لالتحاد  العامة  الكتابة  بدعم  تتمتع  التي  الشبكة، 
املتوسط، إىل معالجة قضايا املساواة بني الجنسني داخل دوائر 
القرار باإلدارة العمومية. كام تهدف إىل تشجيع إرشاك  اتخاذ 
النساء يف بلورة وتفعيل السياسات العمومية، وذلك من خالل 
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أنشطة الوزارة 16

الكفاءات والقدرات عرب تنشيط حمالت  لتطوير  تدابري  اتخاذ 

تحسيسية ودورات تكوينية وتبادل الخربات والتجارب الناجحة. 

وتطمح أيضا هذه الشبكة إىل تشكيل قوة اقرتاحية قادرة عىل 

اتجاه ترسيخ املساواة بني  العمومية يف  السياسات  التأثري عىل 

الجنسني.

رفيعة  مسؤوليات  يتولني  نساء  من  الشبكة  هذه  وتتشكل 

بالوظيفة العمومية، يف بلدان حوض املتوسط واللوايت يحرصن 

عىل دعم املساواة املهنية يف الوظيفة العمومية وتطوير التفكري 

يف تأثري االندماج واملساواة يف العمل العمومي. وستعمل النساء 

يف  للنساء  شبكات  وتكوين  تشجيع  عىل  الشبكة  يف  العضوات 

القطاع العمومي لبلدانهن.

وتتمحور أنشطة الشبكة أساسا حول :

يتقلدن  اللوايت  النساء  تربط  شبكات  انبثاق  عىل  العمل   •

يلتزمن   والاليئ  العمومية  الوظيفة  يف  عليا  مناصب 

بالتحسيس، يف أكرب عدد ممكن من الدول يف منطقة حوض 

األبيض املتوسط؛ 

الجنسني  بني  املشرتكة  الشؤون  يف  التفكري  ونرش  تحفيز   •

االشكالية  عن  واضحة  رؤية  وإعطاء  الجيدة،  والحكامة 

القرار  اتخاذ  دوائر  داخل  النساء  متثيلية  بقلة  املرتبطة 

العمومية؛ بالوظيفة 

تأخذ بعني  العمومية  السياسات  اقرتاحية لجعل  تكوين قوة   •

إعدادها  وعند  صياغتها  عند  االجتامعي  النوع  بعد  االعتبار 

وعند تفعيلها ثم تتبعها وتقييمها وتحفيز اإلدارات عىل مراعاة 

املساواة بني الجنسني يف طرق اشتغالها الداخلية ويف أنظمة 

تدبري املوارد البرشية؛

• تبادل املعلومات والتجارب والخربات الناجحة.

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية
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املساهمة اإلبرائية برسم املمتلكات واملوجودات املنشأة بالخارج: 
الشق الرضيبي

منح قانون املالية لسنة 2014 مدة سنة، تبتدئ من فاتح يناير 2014 للقيام باإلقرار وأداء 
املساهمة اإلبرائية برسم املمتلكات واملوجودات بالخارج. حصيلة هذه املساهمة سرتصد 

لفائدة «صندوق دعم التامسك االجتامعي».

واملوجودات  املمتلكات  برسم  االبرائية  املساهمة  أداء  يهدف 
املنشأة بالخارج إىل تسوية الوضعية الجبائية للمعنيني وتربئتهم 
من أداء الرضيبة عىل الدخل أو الرضيبة عىل الرشكات و كذا 
الجزاءات  برسم  بهام  املرتبطة  والزيادات  والغرامات  الذعائر 
عن مخالفة واجبات اإلقرار و الدفع واألداء ويستفيد من هذه 
العملية أيضا، األشخاص الذين يتوفرون عىل ازدواجية الجنسية. 
تهم املخالفات املنصوص عليها يف املدونة العامة للرضائب، عىل 
واألرباح  والحاصالت  بالدخول  الترصيح  عدم  الخصوص  وجه 
املنقولة  والقيم  العقارية  املمتلكات  برسم  القيمة  وزائد 

واملوجودات من العمالت األجنبية بالخارج.

التزامات امللزمني
ميكن لألشخاص الذين يودون االستفادة من عدم تطبيق العقوبات 

الناجمة عن املخالفات الجبائية أن يقوموا :

• بإيداع إقرار مكتوب عىل مطبوع منوذجي تعده اإلدارة يبني 
االئتامن  مؤسسات  إحدى  لدى  بالخارج  املمتلكات  نوعية 
املعتمدة باعتبارها بنكا واملنظمة بالقانون1 املتعلق مبؤسسات 

االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها؛

• بجلب األموال عىل شكل عمالت نقدية وكذا الدخول والحاصالت 
املرتبطة بها وبيع نسبة ال تقل عن %25 منها وجوبا يف سوق 
الرصف باملغرب مقابل الدرهم للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات 

االئتامن املعتمدة باعتبارها بنكا متواجدا باملغرب؛

• بأداء مساهمة إبرائية وفق األسعار املحددة.

ويجب أن يتضمن اإلقرار املعلومات املطلوبة من طرف مؤسسات 
التجاري  العنوان  أو  العائيل والشخيص  ( اإلسم  املعتمدة  االئتامن 
بالنسبة لألشخاص املعنويني وكذا العنوان ورقم البطاقة الوطنية...).

واجبات مؤسسات االئتامن املعتمدة
يتعني عىل مؤسسات االئتامن املعتمدة باعتبارها بنكا:

بالعملة األجنبية  أو  للتحويل  قابل  بالدرهم  • أن تفتح حسابا 
بإسم األشخاص الذاتيني أو املعنويني من أجل إيداع الودائع 

بالعملة األجنبية؛

إىل  بدفعها  وتقوم  اإلبرائية  املساهمة  املنبع  من  تقتطع  أن   •
املوايل  الشهر  التابع ملقرها وذلك خالل  الرضائب  إدارة  قابض 
للشهر الذي تم خالله توطني املوجودات والعمالت األجنبية.

ويتم كل دفع بواسطة بيان إعالم بالدفع محرر يف ثالث نظائر 
قبل  من  وموقع  مؤرخ  اإلدارة   تعده  منوذجي  مطبوع  عىل 
الطرف الدافع يبني رقم الترصيح ومبلغ املساهمة املدفوعة 
وكذا املبالغ املرجعة وقيمة اقتناء املمتلكات العقارية وقيمة 
من  وغريها  املنقولة  والقيم  املالية  األصول  اقتناء  أو  اكتتاب 

سندات رأس املال أو الديون املوجودة بالخارج. 

• أن ترسل نظائر بيان اإلعالم بالدفع إىل املقر املركزي للمديرية 
العامة للرضائب خالل أجل أقصاه الشهر املوايل للشهر الذي تم 

فيه دفع املساهمة.

سعر و أداء املساهمة اإلبرائية
يحدد سعر املساهمة اإلبرائية يف :

• %10 من قيمة اقتناء املمتلكات العقارية املوجودة بالخارج؛ 

• %10 من قيمة االكتتاب أو االقتناء لألصول املالية و القيم املنقولة 
و غريها من سندات رأس املال أو الديون املوجودة بالخارج.

• %5 من مبلغ املوجودات النقدية املرجعة للمغرب واملودعة يف 
حسابات بالعملة األجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل؛

• %2 من مبلغ املوجودات النقدية املرجعة للمغرب واملباعة يف 
سوق الرصف باملغرب مقابل الدرهم.

بعد أداء هذه املساهمة، ال تجرى أية متابعة إدارية أو قضائية 
عىل األشخاص املعنيني سواء برسم املقتضيات الترشيعية واألحكام 

التنظيمية للرصف أو برسم الترشيع الجبايئ.

1  الظهري الرشيف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 محرم 1427 ( 14 فرباير 2006) مبثابة قانون رقم 03.34

خدمات

املصدر: املديرية العامة للضرائب
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خدمات 18

إرجاع دين الرضيبة عىل القيمة املضافة 

للمرة األوىل ببلدنا، تقوم املديرية العامة للرضائب بتعميم إرجاع الدين الرضيبي املرتاكم 
بالنسبة للملزمني الذين يقل دينهم الرضيبي عن 20 مليون درهم.

التي  الجبايات  الوطنية حول  املناظرة  يف إطار تفعيل توصيات 
انعقدت يف شهر أبريل من سنة 2013، أقر قانون املالية لسنة 
2014 تدبريا يهم تعميم إرجاع الدين الرضيبي املرتاكم إىل غاية 
الذين يساوي  للخاضعني للرضيبة  بالنسبة  دجنرب 2013 وذلك 
أو  مليون (20.000.000) درهم  الرضيبي عرشين  دينهم  مبلغ 

يقل عنه1.

ويتعني عىل األشخاص  املعنيني الراغبني يف االستفادة من هذه 
املحلية  املصلحة  لدى  االسرتجاع  طلب  يودعوا  أن  املسطرة 
لهذا  اإلدارة  لها وفق مطبوع منوذجي تعده  التابعني  للرضائب 
الغرض، خالل الشهرين املواليني للشهر الذي تم فيه نرش هذا 

املرسوم يف الجريدة الرسمية، أي إىل غاية 31 يوليوز 2014.

السلع  رشاء  لعمليات  املثبتة  بالوثائق  الطلب  هذا  ويشفع 
والخدمات و التي يجب ترتيبها يف البيان املتعلق بالخصم حسب 

السنة و حسب السعر.

كام يجب عىل األشخاص املعنيني بهذه األحكام أن يرفقوا، عالوة 
طرف  من  عليه  مصادق  موجزا  تقريرا  املطلوبة،  الوثائق  عىل 

مراقب الحسابات و يتضمن عن كل سنة العنارص التالية :

فيام يخص دين الرضيبة الناتج عن فارق األسعار

• رقم األعامل السنوي اإلجاميل دون احتساب الرضيبة املرصح به 
حسب نظام فرض الرضيبة ؛

• الخصوم ؛

• املعامل (نسبة الخصم) ؛ 

إذا  له،  املرضوب  األجل  خارج  املودع  السنوي  الرضيبة  دين   •
اقتىض األمر ؛

• مبلغ التخفيض بنسبة %15 ؛

• دين الرضيبة السنوي ؛

• سقف اإلرجاع السنوي ؛

• توزيع املشرتيات حسب أسعار الرضيبة عىل القيمة املضافة، 
عندما يكون رقم األعامل املحقق خاضع لعدة أسعار.

فيام يخص دين الرضيبة املتعلق باالستثامر
عالوة عىل العنارص املشار إليها أعاله، املعلومات التالية : 

• املبلغ اإلجاميل للرضيبة عىل القيمة املضافة املتعلق باالستثامر 
املحقق ؛ 

برسم  املستنزل  املضافة  القيمة  للرضيبة عىل  اإلجاميل  املبلغ   •
مشرتيات األصول الثابتة ؛

• املبلغ اإلجاميل للرضيبة عىل القيمة املضافة الذي تم إرجاعه 
برسم مشرتيات األصول الثابتة مع اإلشارة إىل املبالغ املطلوب 

اسرتجاعها بالنسبة لكل ربع سنة ؛ 

• باقي مبلغ الرضيبة  عىل القيمة املضافة الذي مل يتم استنزاله أو 
اسرتجاعه (سقف اإلرجاع) ؛

الرضيبة عىل  من  اإلعفاء  من  املستفيدة  السنوية  املشرتيات   •
القيمة املضافة ؛

الرضيبة عىل  استيفاء  املسلمة مع وقف  السنوية  • املشرتيات 
القيمة املضافة ؛

• االستريادات السنوية الجارية عليها األنظمة الجمركية الواقفة ؛

• املبلغ اإلجاميل للرضيبة عىل القيمة املضافة املسرتجعة نتيجة 
فارق األسعار ؛

• املبلغ اإلجاميل للرضيبة عىل القيمة املضافة التي تم ارجاعها يف 
اطار املادة 103 من املدونة العامة للرضائب.

التي قامت بخصم جزء من  باملقاوالت  يتعلق  فيام 
دينها الرضيبي خالل سنة 2014 ، املعلومات التالية : 

• مبلغ دين الرضيبة املرتاكم إىل غاية 31 ديسمرب 2013 ؛

• مبلغ دين الرضيبة املرتاكم الذي تم استنزاله عند إيداع طلب 
االسرتجاع.

دينهم  مبلغ  يساوي  الذين  للرضيبة  الخاضعني  أن  غري 
ألف  مائتي   2013 ديسمرب   31 غاية  إىل  املرتاكم  الرضيبي 
باملصادقة  ملزمني  ليسوا  عنه،  يقل  أو  درهم   (200.000)
مراقب  طرف  من  الذكر  السالف  املوجز  التقرير  عىل 

الحسابات.

و قد حددت املدة التي سيتم فيها إرجاع دين الرضيبة عىل 
بوضع جميع  قامت  التي  للمقاوالت  بالنسبة  املضافة  القيمة 

الوثائق املطلوبة يف ثالثة أشهر ابتداء من إيداع الطلب.

1  و ذلك بعد صدور املرسوم رقم 2.14.271 بتاريخ 30 جامدى الثانية 1435 (30 أبريل 2014) بالجريدة الرسمية رقم 6252 بتاريخ فاتح رجب 1435 (فاتح ماي 2014).

املصدر: املديرية العامة للضرائب
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إجراءات جمركية جديدة : حذف القبول املؤقت للسيارات الخاصة 
الحاملة للسلع ذات الصبغة التجارية

النقل ذات االستعامل  أحدث قانون املالية لسنة 2014 رشوطا جديدة الستفادة وسائل 

الخاص الحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية واملستوردة من طرف األشخاص الذين لهم محل 

إقامة اعتيادي بالخارج من نظام القبول املؤقت للسيارات وذلك ابتداء من فاتح ماي 2014. 

هذا املقتىض الجديد يرمي إىل تعزيز أمن البالد و حامية البيئة وصحة املواطنني و كذا تحفيز 

التجارة املرشوعة واملنظمة.

عرفت عمليات االسترياد الغري املنظم للسلع عىل منت السيارات 

ووسائل النقل ذات االستعامل الخاص املرقمة بالخارج أو باملغرب 

تشكل  أصبحت  حيث  األخرية  السنوات  خالل  ملحوظا  تزايدا 

ظاهرة واضحة وحقيقية.

إن تنامي هذا النشاط الذي تطور يف إطار غري مهيكل له أخطار 

وآثار وخيمة عىل االقتصاد الوطني (املنافسة غري الرشيفة، االتجار 

غري املنظم، خسارة اإليرادات الرضيبية والجمركية...) ، تهديد أمن 

البالد واملواطنني والسالمة الطرقية (حموالت مبالغة) والبيئة.

إضافة إىل ذلك، فإن هذه العمليات وبحكم االزدحام الذي تسببه 

عىل مستوى الفضاءات املخصصة للمراقبة الجمركية، تعيق مهمة 

الجمركيني وتجعل منها عملية صعبة وأحيانا غري ناجعة.

فوسائل النقل تتوافد بكرثة عىل النقاط الجمركية محملة بسلع 

داخل  ومكدسة  ملففة  أو  مكيفة  غري  ترتيب،  بدون  مرتاكمة، 

وسيلة النقل أو فوق هيكلها.

وأمام تطور هذا الوضع الذي أخذ أبعادا مقلقة، أحدث قانون 

النقل ذات  املالية لسنة 2014 رشوطا جديدة الستفادة وسائل 

االستعامل الخاص الحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية واملستوردة 

من طرف األشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج من 

نظام القبول املؤقت للسيارات وذلك ابتداء من فاتح ماي 2014.

وبذلك واستنادا ملقتضيات الفقرة 3 من املادة 3 من هذا القانون 

ال يتم الرتخيص بالقبول املؤقت إال ل :

• السيارات ذات االستعامل الشخيص وكذلك قطع الغيار املتعلقة 

بها وأجزاؤها والتجهيزات العادية املستوردة من قبل أشخاص 

باستثناء  بالخارج، الستعاملهم الشخيص،  اعتيادية  إقامة  لهم 

ذات  للسلع  الحاملة  الخاص  االستعامل  ذات  النقل  وسائل 

الطابع التجاري.

• األشياء الشخصية، جديدة أو مستعملة، التي يحملها املسافرون 

الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج من أجل االستعامل 

الشخيص خالل السفر، باستثناء كل سلعة مستوردة ألغراض 

تجارية.

للمقتضيات  وتطبيقا   2014 ماي  فاتح  من  ابتداء  فإنه  وعليه، 

الخاصة تحت  النقل  استرياد وسائل  باإلمكان  يعد  الجديدة، مل 

تجاري  طابع  ذات  سلعا  حملها  حالة  يف  املؤقت  القبول  نظام 

.(D16 terو D16 bis حيث ال يتم تسليمها تصاريح)

ويهدف املرشع من خالل تبنيه لهذا اإلجراء إىل :

• مكافحة االتجار غري املنظم والتهرب الرضيبي ؛

• تعزيز املراقبة وتقوية أمن البالد ؛

• حامية البيئة وصحة املواطنني.

ومبوجب هذا املقتىض، غدت عمليات االسترياد من طرف املغاربة 

املقيمني بالخارج والسياح األجانب يف زيارة للمغرب لسلع ذات 

طابع تجاري مرشوطة باستيفائها للتنظيامت املعتمدة يف مجال 

االسترياد.

حتت اجملهر
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من  الرشيحة  هذه  لفائدة  املساطر  تسهيل  عىل  منها  وحرصا 
«املستوردين العرضيني»، وضعت إدارة الجامرك مسطرة مالمئة 
لتبسيط إجراءات التعشري يف ظل التنظيامت املعمول بها. وبذلك 
أصبح من الالزم عىل األشخاص الراغبني يف مزاولة هذا النشاط 

التجاري احرتام الرشوط التالية :

• القيد يف السجل التجاري باملغرب؛

• إكتتاب ترصيح جمريك مفصل يخص جميع السلع املنقولة ؛

• إرفاق الترصيح بالوثائق الالزمة (الفاتورة)؛

السلع  ببعض  املتعلقة  الرضورية  اإلجراءات  بجميع  القيام   •
(مراقبة املعايري، املراقبة الصحية...)؛

• صف وفرز السلع بهدف تسهيل مراقبتها.

ويتم قبول وسيلة النقل التي تقل السلع ذات الطابع التجاري 
املؤقت  القبول  ترصيح  مبوجب  الوطني  الرتاب  عىل  مؤقتا 

.«D17» املسمى

عىل  املقتىض  لهذا  الالزمة  املواكبة  توفري  عىل  منها  وحرصا 
املركزية  املصالح  قادت  واإلخباري،  اإلعالمي  املستوى 

والجهوية إلدارة الجامرك حملة تواصلية اعتمدت عىل قنوات 
متعددة.

ولهذه الغاية، تم تصميم مخطط تواصيل وإعداد عنارصخطاب 
العتامد نهج يضمن تبليغ مضامني موحدة ومتناسقة.

تحسيسية  بأنشطة  الجامرك  إدارة  قامت  السياق،  هذا  ويف 
وإعالمية استهدفت الرشيحة املعنية وكذا جميع الفاعلني الذين 

من شأنهم اإلسهام يف إعالم هذه األخرية؛ وذلك عرب:

• التعاون مع مختلف الرشكاء (رشكات املالحة البحرية، مؤسسة 
املكلفة  الثاين  الحسن  ومؤسسة  للتضامن  الخامس  محمد 
باملغاربة املقيمني بالخارج، جمعيات الجالية املغربية، السلطات 

املحلية، إلخ.)؛ 

• وسائل اإلعالم

• امللصقات واإلعالنات املتواجدة يف أماكن العبور(البحرية، الجوية 
واألرضية) وكذا يف فضاءات االستقبال التابعة للجامرك. ؛

• اللقاءات مع كافة املتدخلني وبعض جمعيات املغاربة املقيمني 
بالخارج ؛

• التواصل املبارش مع املسافرين املعنيني الوافدين أو املغادرين 
للمغرب عن طريق البحر، وهي مهمة أسندت لخاليا االستقبال 

واإلرشاد وكذا األعوان املكلفني بهذا اإلجراء.

األشخاص  وتحسيس  إخبار  تم  املبارش،  التواصل  هذا  إطار  ويف 
الذين يزاولون هذا النشاط التجاري قبل دخول املقتىض الجديد 
حيز التنفيذ وبطريقة مبارشة من طرف األعوان الجمركيني، وذلك 

أثناء عبورهم الجامرك.

موازاة مع ذلك، عمدت إدارة الجامرك إىل مد كل املتدخلني يف 
ملف الجالية املغربية بالخارج بكافة املعلومات الرضورية (وزارة 
باملغاربة  املكلفة  املنتدبة  الوزارة  والتعاون،  الخارجية  الشؤون 
القاطنني بالخارج وشؤون الهجرة). كام وضعت هذه املعلومات 
مع  لقاءات  خالل  املعنية  الوزارية  املصالح  جميع  إشارة  رهن 
لجنة  داخل  العضوة  واملؤسسات  املديريات  مع  وكذا  ممثليها 

اإلعداد لعملية «مرحبا».

املصدر: املديرية العامة للجمارك والضرائب غير املباشرة
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الصندوق املغريب للتقاعد : دراسة يف مسببات األزمة وسيناريوهات 
اإلصالح

تتناول دراسة األستاذ عثامن مودن تعريفا باإلطار القانوين للصندوق 

املغريب للتقاعد و تركيبته إضافة إىل األنظمة التي يرشف عليها، كام 

تطرح األسباب التي أدت إىل تفاقم العجز املايل للصندوق و تستقي لنا 

مضامني السيناريوهات املقرتحة من طرف  مختلف الفاعلني و املتدخلني 

إلصالح الصندوق.

بقلم السيد عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثني بوزارة اإلقتصاد واملالية، باحث بسلك الدكتوراه  -املالية العامة-

التقاعد  صناديق  إصالح  وموضوع  بالقصرية  ليست  مدة  منذ 
باملغرب يثري نقاشات يسيل لها الكثري من املداد،نظرا ألهمية هذا 

الورش يف اإلصالح، ليس إداريا فقط بل وسياسيا كذالك.

باملغرب،كموضوع  التقاعد  صناديق  إصالح  موضوع  كان  وإذا 
فرض نفسه مع أواخر التسعينات فإنه ال يزال يفرض نفسه إىل 
اليوم، كأحد األوراش املستعجلة لإلصالح والذي كلام تأخر زمنيا 

إال وزاد تعقيدا وتكلفته ارتفاعا.

املغريب  الصندوق  عىل  سنقترص  املقتضبة  الدراسة  هذه  يف  و 
للتقاعد، لكونه يقع يف قلب األزمة املطروحة والتي متسه وترتبط 

به أساسا.

ويف إطار معالجتنا للموضوع ستحاول هذه الدراسة أن تجد جوابا 
لألسئلة التالية :

  • ماهية الصندوق املغريب للتقاعد؟

• ما هي مسببات أزمته؟

الحلول  هي  ما  و  األزمة  وضعية  من  للخروج  السبيل  كيف   •
املقرتحة لتجاوز هذا الوضع؟

ماهية الصندوق املغريب للتقاعد 
سنربز يف هذه النقطة اإلطار القانوين الذي يخضع له الصندوق 
وتركيبته وكذا األنظمة املختلفة التي يرشف عليها، مع ميزانيته 

مبواردها ونفقاتها.

اإلطار القانوين للصندوق وتركيبته

االحتياط  مؤسسات  أوىل  من  للتقاعد  املغريب  الصندوق  يعد 
االجتامعي باملغرب نظرا لعدد املنخرطني واملتقاعدين املنتمني 
له وقد أحدث مبوجب ظهري رشيف يف فاتح شوال 1348 املوافق 
إعادة هيكلة هذه  وبعد مدة طويلة سيتم  مارس 1930  لـ 2 
املؤسسة ملسايرة الواقع بجميع تطوراته وذالك مبوجب القانون 
رقم 43-95 القايض بإعادة تنظيم الصندوق املغريب للتقاعد مع 
املرسوم التطبيقي له رقم 2-95-749 الصادر يف 8 رجب 1417 

املوافق لـ 20 نونرب  1996.

املحدث  القانون رقم 011.71  نجد  النصوص  إىل هذه  وإضافة 
مبوجبه نظام لرواتب التقاعد املدنية، والقانون رقم 012.71 يعني 
مبوجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات واملؤسسات 

العمومية املنخرطني يف نظام رواتب التقاعد املدنية.

تتمتع  عمومية  مؤسسة  للتقاعد  املغريب  الصندوق  ويعد 
بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل (املادة 1 من قانون 95-43)، 
وتخضع لوصاية الدولة ومراقبتها املالية (املادة 2 من القانون)، 
هذه الوصاية ميارسها وزير املالية مبوجب املادة 2 من مرسوم 

20 نونرب 1996.

 ويسري الصندوق عرب مجلس إدارة تتوزع متثيليته كالتايل :

• 6 أعضاء ميثلون الدولة منهم رئيس مجلس اإلدارة الذي هو 
رئيس الحكومة.

أبحات ودراسات
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• عضو واحد ميثل الجامعات املحلية.

• 3 ممثلني للمستفيدين املنخرطني يف نظام املعاشات املدنية

• 2 ممثلني للمستفيدين املنخرطني يف نظام املعاشات العسكرية

• ممثلني آخرين لنظامني املعاشات املدنية والعسكرية.

أنظمة الصندوق وميزانيته

لقد عهد للصندوق بإدارة األنظمة التالية :

• املعاشات املدنية 

• املعاشات املدنية عن الزمانة

• املعاشات العسكرية

• املعاشات العسكرية عن الزمانة

بالقوات  والصف  التأطري  لرجال  املمنوحة  الزمانة  معاشات   •

املساعدة، …

ويعتمد الصندوق يف إدارة أنظمته املختلفة عىل موارد تتألف 

من :

تصحيح  عن  االقتطاعات  وكذا  املعاش  أجل  من  االقتطاعات   •

الخدمات املرتتبة عىل املوظفني املستخدمني املنخرطني يف نظام 

املعاشات ؛

• االقتطاعات املحولة إليه تطبيقا للقوانني املعمول بها يف هذا 

املجال ؛

العامة  واملؤسسات  املحلية  والجامعات  الدولة  مساهامت   •

ومساهامت هيأة اإللحاق املتعلقة بتأسيس الحق يف املعاش 

املمنوح للمستخدمني املنخرطني يف نظام املعاشات ؛

استغالل  عن  الناتجة  والحاصالت  األموال  توظيف  حاصالت   •

ممتلكات الصندوق.

وبالرغم من تعدد موارد الصندوق فإنها تبقى غري كافية إلدارة 

أن  علمنا  إذا  خاصة  بها،  يطلع  التي  التقاعد  أنظمة  مختلف 

املساهامت التي تقدمها الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات 

الصندوق، وأن متاطل  العمومية تشكل نسبة مهمة من موارد 

هذه الهيئات يف أداء مساهامتها، وعدم احرتامها لآلجال املنصوص 

عليها يف املادة 6 من مرسوم 20 نونرب 1996،  يعد من بني األسباب 

الصندوق، خاصة يف ظل  التي أدت إىل ظهور عجز يف ميزانية 
تعدد نفقاته التي تشمل : 

األخرى  واملستحقات  واإلعانات  واإليرادات  املعاشات  رصف   •
الداخلة يف نطاق األنظمة التابعة للصندوق.

• املبالغ املرجعة من االقتطاعات ألجل املعاش.

اقتىض  وإن  للمتقاعدين  املمنوحة  املعاشات  التسبيقات عن   •
األمر لخلفهم.

• األجور عن الخدمات املقدمة لحساب الصندوق فيام يتعلق 
بتحصيل املوارد ورصف املعاشات.

وعموما فإن الصندوق املغريب للتقاعد ما فتئ يعرف عجزا مستمرا 
عىل مر السنني، فام هي مسببات هذا العجز إذن؟

مسببات أزمة الصندوق املغريب للتقاعد
تعددت مسببات أزمة الصندوق املغريب للتقاعد، وإذا كان أغلب 
التسيري  الدارسني يجمعون عىل أن أسباب األزمة ترجع ملرحلة 
عملية  أن  إىل  ينتبهوا  مل  فإنهم  الصندوق،  لهذا  للدولة  املبارش 

املغادرة الطوعية أسهمت كذلك يف األزمة.

بوادر ومسببات أزمة الصندوق

إن أزمة الصندوق املغريب للتقاعد حقيقة هي أزمة ناتجة عن 
سريورة تاريخية طويلة من التسيري الالعقالين للصندوق، وسوء 
تدبري أنظمته وغياب الحكامة، من خالل هيمنة األمد القصري عىل 
أمناط القيادة السائدة عوض األمدين املتوسط و الطويل، علام أن 
معالجة إشكالية التقاعد تستوجب نظرة شمولية متكاملة عىل 
املدى البعيد، فأزمة الصندوق  ترجع أساسا إىل مرحلة تاريخية 
أي عىل مدى 40  غاية سنة 1996  إىل  ممتدة من سنة 1956 
سنة، خضع فيها الصندوق للتسيري املبارش من لدن الدولة، هذه 
األخرية التي مل تؤد واجبات مساهامتها طيلة املدة السابقة حيث 
وصل مجموع املبالغ بذمتها لفائدة الصندوق حوايل 11 مليار 
درهم، متسببة بذلك يف عجزه، هذا العجز له مسبب آخر تجىل 
يف كون نظام الصندوق املغريب للتقاعد ال يخضع للتساوي مع 
للدولة  املوجهة  االقتطاعات  األخرى من حيث  الصناديق  باقي 
واالقتطاع الذي يساهم به املوظف، واملتمثل يف الثلث، كذلك 
بالفوائد  العسكرية  املعاشات  نظام  عجز  متويل  مسألة  تبقى 
السنوية التي يسجلها نظام املعاشات املدنية أهم مسببات أزمة 
الصندوق، وذلك يف مخالفة رصيحة وواضحة ملقتضيات املادة 12 
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من قانون 43-95 التي تؤكد عىل مراقبة التوازن املايل للنظامني 
كل عىل حدة.

فيام تضيف بعض التقارير مؤرشا آخر كمسبب ألزمة الصندوق،أال 
وهو العامل الدميغرايف الذي يكمن يف ارتفاع متوسط أمد الحياة 
انخفاض معدل  إىل 75 سنة، مقابل  املغاربة حيث وصل  لدى 

الخصوبة.

أكتوريا» حول   » فرنيس  دراسات  مكتب  تقرير صادر عن  ويف 
إصالح أنظمة التقاعد باملغرب، قدر حجم الخلل الذي سيعرفه 
الصندوق املغريب للتقاعد، وبالتايل حجم العجز املايل بحوايل 517 
مليار درهم، وتم وضع إحتامل ظهور هذا العجز ابتداء من سنة 
2012 عىل أنه من املتوقع أن تنفذ احتياطات الصندوق يف أفق 
سنة 2019 مام يعني عدم متكني املتقاعدين من الحصول عىل 

رواتبهم.

عن  تقرير صادر  قبل  من  رصدها  ثم  نفسها  التوقعات  وهذه 
البنك الدويل تحت عنوان: املتقاعدون يف املغرب نحو إسرتاتيجية 
أثناء تسيريها  ـ  ـ كذالك  الدولة  متكاملة لإلصالح والذي حمل 

املبارش للصندوق مسؤولية األوضاع التي آل إليها.

أما املجلس األعىل للحسابات فقد أشار يف تقرير له حول منظومة 
التقاعد باملغرب والصادر يف يوليوز 2013 ، إىل أن نظام املعاشات 
املدنية للصندوق املغريب للتقاعد يعاين من إختالل مايل هيكيل، 
إبتداءا من سنة  للنظام سيأخذ منحى تراجعي  التقني  فالناتج 
2014 وستعرف اإلحتياطات املالية للنظام إنخفاضا لتصبح سلبية 

ابتداء من سنة 2021.

ويف نظر املجلس فإن أهم عنارص إختالل نظام املعاشات املدنية 
للصندوق املغريب للتقاعد تكمن يف :

• الطابع السخي لخدمات النظام مقارنة مع مجهود املساهامت 
االشرتاكات  من  سنة  كل  عن  الصندوق  مينح  حيث  املؤداة، 

قسطا سنويا مبعدل %2.5  من آخر راتب.

معدل  أساس  عىل  وليس  للتصفية  كوعاء  راتب  آخر  اعتامد   •
الذي  منها،األمر  جزء  أو  العمل  فرتة  خالل  املؤداة  الرواتب 

يرتتب عنه الحق يف معاشات مرتفعة.

• تراجع العامل الدميغرايف، حيث انتقل املؤرش الدميغرايف من 12 
نشيطا ملتقاعد واحد سنة 1986 إىل 6 نشيطني سنة 2001 إىل 
3 يف سنة 2012، ومن املتوقع أن يصل هذا املعامل إىل نشيط 

واحد لكل متقاعد سنة 2024.

• نقائص مرتبطة بنظام الحكامة وبعض قواعد التدبري خاصة عىل 
مستوى آليات القيادة.

عملية املغادرة الطوعية وتكريس أزمة الصندوق

السياسات  بعض  تقييم  إطار  ويف  الدولة،  مبسؤولية  إرتباطا 
العمومية،قد ال ينتبه البعض أو يتم تجاهل الدور الرئييس الذي 
الصندوق  أزمة  تكريس  يف  الطوعية»  «املغادرة  عملية  لعبته 

املغريب للتقاعد،كيف ذالك؟

 يكمن األمر يف حرمان الصندوق املغريب للتقاعد من مجموع 
املساهامت التي كان سيؤديها املشرتكون لو استمروا يف عملهم  
إىل غاية بلوغهم السن العادي للتقاعد، ومن جهة أخرى تحمل 

الصندوق عبء أداء أقساط املعاشات للمغادرين بشكل مبكر.

للتقاعد من خالل  املغريب  للصندوق  بالنسبة  الكلفة  وتستنتج 
الفرق بني :

• املعاشات التي كان سيتحملها الصندوق يف حالة لو أن املغادرين 
استمروا يف العمل إىل غاية بلوغهم السن القانوين للتقاعد.

التقاعد املبكر  • املعاشات املرصوفة بالنسبة للمستفيدين من 
وفق رشوط  عملية املغادرة الطوعية أي بنسبة %2 قبل حد 

السن القانوين للتقاعد و %2,5 بعد بلوغهم هذا السن.

من  الصندوق  مداخيل  يف  املحصل  غري  الربح  مراعاة  مع  هذا 
مساهامت الدولة واقتطاعات املوظفني وكذا التعويضات العائلية 

التي سيمنحها الصندوق للمتقاعدين الجدد.

هذه التكلفة أثرت عىل توازنات الصندوق الذي يوجد يف وضعية 
متأزمة أصال، مام طرح مسألة اإلصالح بشدة إليجاد حل ألزمة 

الصندوق املتفاقمة. فام هي إذن سيناريوهات اإلصالح ؟

سيناريوهات إصالح الصندوق  املغريب للتقاعد
الفاعلني  اختالف  بحسب  رؤاه  تختلف  الصندوق  إصالح  إن 

واملتدخلني ما بني الدولة واملنظامت الدولية والنقابات العاملية.

وجهة نظر الدولة يف اإلصالح

استقصاؤها  ميكن  التقاعد  صندوق  إلصالح  الدولة  مقاربة  إن 
من خالل تقريري مكتب الدراسات « أكتوريا» واملجلس األعىل 

للحسابات.

فحسب مكتب الدراسات الفرنيس  « أكتوريا » الذي كلفته الدولة 
بإعداد دراسة « حول أنظمة التقاعد باملغرب»  وهي الدراسة 
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املغريب  الصندوق  إصالح  فإن  أبريل 2010  قدمت يف 20  التي 
للتقاعد مير عرب السيناريوهات التالية :

• توحيد أنظمة التقاعد أو إدماجها يف نظامني رئيسيني.

• رفع سن التقاعد إىل 62 سنة.

• الرفع من نسبة االقتطاع لتصل إىل %20 بشكل تدريجي بإضافة 
نسبة %2 سنويا.

• خفض معاشات املتقاعدين.

البنك  مقرتحات  نفسها  هي  األخرية  الثالثة  املقرتحات  وهذه 
الدويل.

أما املجلس األعىل للحسابات وإنسجاما مع منهجية التشخيص 
التي قام بها فإنه يويص بتبني إصالح مير عرب مرحلتني : إصالح 

مقيايس وإصالح هيكيل.

املرحلة األوىل : الهدف منها تقوية دميومة أنظمة التقاعد ككل 
وتخفيض ديون األكرث هشاشة منها وتسهيل اإلندماج عىل املدى 
باإلصالحات  القيام  املجلس  يقرتح  املرحلة  هذه  ويف  الطويل، 

التالية :

سنة   65 إىل  التقاعد  عىل  لإلحالة  القانوين  السن  من  الرفع   •
عىل مدى 10 سنوات، مع منح املنخرطني إمكانية متديد فرتة 

نشاطهم.

• تغيري وعاء احتساب الحقوق بصفة تدريجية،باعتامد معدل 
أجور من 10 إىل 15 سنة األخرية من العمل عوض آخر أجرة.

• نسبة القسط السنوي %2 بدل %2.5  املعتمدة حاليا.

• نسبة املساهمة %30 موزعة كام ييل : %24 بالنسبة للنظام 
بالنظام  تتعلق  و6%  حاليا)،  املعتمدة   20% (بدل  األسايس 
اإلضايف املبني عىل الرسملة، يتحملها بشكل متساوي املشغل 

واألجري.

املرحلة الثانية : يف هذه املرحلة سيتم القيام بإصالح هيكيل مير 
عرب محطتني :

إدخال  بغية  هيكيل  إصالح  يف  البدأ  سيتم  خاللها  من   : األوىل 
تعديالت تضمن تقارب وإنسجام مختلف األنظمة، بهدف وضع 
بالقطاعني  النشيطني  ملجموع  وعامة  موحدة  قاعدة  ذو  نظام 
العام والخاص، ومن بني الخيارات التي يضعها املجلس عىل هذا 

املستوى :

• وضع قطبني للتقاعد،عمومي وخاص، وذلك بدمج أنظمة تقاعد 

القطاع العمومي.

• املحافظة عىل األنظمة مع إصالح عميق لنظام املعاشات املدنية 

للصندوق املغريب للتقاعد بصفة خاصة لتقريبه من األنظمة 

األخرى.

املجلس  يقرتح  اإلصالح  ستتوج  التي  املحطة  هذه  يف   : الثانية 

األعىل  للحسابات، تبني نظام أسايس موحد مع أنظمة إجبارية 

وإختيارية، وما ميكن مالحظته عىل هذا املستوى هو أن املجلس 

مل يرغب يف اقرتاح تصور محدد لالختيارات املتعلقة بهندسة هذا 

النظام وأهم القواعد واملقاييس التي تحكمه، بل اكتفى بتحديد 

معامله فقط، كالتايل :

• نظام أسايس موحد : هذا النظام يجب أن يعمم عىل مجموع 

املجلس  حسب  ـ  التقنية  خصائصه  أهم  وتتجىل  النشيطني 

األعىل للحساباتـ  يف كونه نظام أسايس محدد السقف، معدل 

تعويض كفيل بضامن معاش مناسب، نسب مساهمة تنسجم 

مع مستلزمات التنافسية وحامية القدرة الرشائية للمنخرطني 

ودميومة النظام، بذل مجهود يف املساهامت بالنسبة للمشغل، 

والرتكيز عىل تغطية التقاعد، حيث ال يجب أن يتحمل هذا 

النظام خدمات أخرى ذات الصلة والتي يجب تغطيتها بشكل 

منفصل، وأخريا إعتامد مبدأ التوزيع يف تدبري هذا النظام الذي 

يجب أن يتواله جهاز عمومي.

• األنظمة التكميلية : تستهدف هذه األنظمة تحمل جزء من 

الراتب أو األجر الذي يتجاوز السقف املؤمن من طرف النظام 

األسايس، وذلك لتمكني النشيطني من معاشات تكميلية تضمن 

لهم معدل تعويض مناسب، عىل أن هذه األنظمة التكميلية 

يجب أن تراعي العوامل التالية : وضع أنظمة مبساهامت محددة 

وتقاسم املساهامت بني املشغلني واألجراء بشكل مختلف عن 

ما هو جاري به العمل يف النظام األسايس، اعتامد مبدأ الرسملة 

يف تدبري األنظمة اإلضافية، ويقرتح املجلس أن يقترص الطابع 

اإلجباري لهذه األنظمة يف مرحلة أوىل عىل القطاع العام يف حني 

تكون التغطية إختيارية يف القطاع الخاص.

• األنظمة اإلختيارية : ميكن أن تخصص هذه األنظمة بطريقة 

إختيارية جزء من املدخول أو الراتب الذي يفوق سقف األنظمة 

التكميلية ويتحمل النشيطون وحدهم مجموع املساهامت يف 

إطارها.
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وإذا كانت مقرتحات مكتب الدراسات « أكتوريا» تعرب عن التصور 
الذي كانت ستستند إليه الحكومة السابقة يف الحوار حول إصالح 
صناديق التقاعد، فإن تصور الحكومة الحالية ال يزال غري واضح 
،وبالتايل من املحتمل جدا أن يتم اإلعتامد عىل مقرتحات املجلس 
األعىل للحسابات ـ نظرا ملنهجيته يف تشخيص وضعية الصندوق 
املغريب للتقاعد وكافة أنظمة التقاعد، وواقعية مقرتحاتهـ  كأرضية 
لإلصالح، مع إضفاء بعض اإلسهامات عليها، مع مراعاة أن مسألة 
توحيد أنظمة التقاعد، يبقى أمرا يصعب تطبيقه حاليا يف ظل 
رفض هذا املقرتح من قبل اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب الذي 

يؤيد فكرة رفع سن التقاعد والرفع من قيمة اإلنخراطات.

تصور النقابات العاملية

الحكومية إلصالح  الخطة  النقابات  غضبها من  أبدت  ما  كثريا 
صناديق التقاعد، سواء السابقة منها، أو الحالية، وتعترب أنه يف 
ناجعة  حلوال  تضع  أن  الحكومة  عىل  يجب  كان  الذي  الوقت 
نظام  يعرفها  التي  املالية  التوازنات  هشاشة  إشكالية  لتجاوز 
حساب  عىل  التقاعد  أنظمة  إصالح  فضلت  فإنها  املعاشات، 
املأجورين، عىل إعتبار أن الوضعية التي وصلت إليها الصناديق ال 
ذنب للمنخرطني فيها وبالتايل فأغلبية النقابات ترفض املقرتحات 
القائلة بالرفع من سن اإلحالة عىل التقاعد إىل 65 سنة، لكونه 
سيرتتب عنه انعكاسات سلبية عىل سوق الشغل والقدرة الرشائية 
للمنخرطني النشيطني واملتقاعدين، وترفض كذلك الرفع من نسبة 

االقتطاع، ويرى البعض  أن الخروج من األزمة مير عرب:

• محاربة ظاهرة التهرب الرضيبي ؛

• الزيادة يف األجور ؛

اعتبار أن  الصندوق عىل  السابقة لتسيري  الفرتة  • املساءلة عن 
أزمته ليست طبيعية وإمنا هي بفعل فاعل.

يف حني يطالب البعض اآلخر برضورة ضخ أموال الهبات الخليجية 
يف صناديق التقاعد كحل ألزمة التمويل…

وتعيب بعض النقابات عىل الحكومة الحالية، القرار اإلنفرادي 
املتعلق بإصالح أنظمة التقاعد،وترى أن الحل ال يجب أن يتم 
عىل حساب املتقاعدين الذين ليس لهم أي دور يف األزمة املالية 
التي يعرفها الصندوق، هذه األزمة التي يرى بعض أعضاء املجلس 
العجز  أنه يتم تهويلها وأن  للتقاعد،  اإلداري للصندوق املغريب 
املتحدث عنه يف الصندوق ال وجود له وهو ما تأكده يف نظرهم 
امليزانيات السنوية للصندوق بل منهم من يرى بأن هنالك فائض 
مهم يف املحفظة املالية للصندوق، ويعترب أنه ال داعي للخروج 

بقرارات وإصالحات كالتي تروج لها الحكومة خاصة الزيادة يف 
سن التقاعد وتخفيض املعاشات بأكرث من %30 لألجيال املقبلة.

وميكن أن نبدي وجهة نظرنا املتواضعة ونسهم يف هذا النقاش 
الدائر حول كيفية مواجهة أزمة الصندوق املغريب للتقاعد، ذالك 
أن مطلب ضخ أموال الهبات واملساعدات الخليجية يف صناديق 
التقاعد ال يستقيم ألن هذه األموال غالبا ما تكون موجهة حسب 
رغبة الواهب، كام أن هذا الحل لن يكون سوى حال جزئيا ومؤقتا 
لكون هذه املوارد مؤقتة واستثنائية يف حني أن إصالح صناديق 
التقاعد يجب أن يراعي املقاربة املستقبلية ومتكينه من موارد 
الرثوة  عىل  فرض رضيبة  عرب  مثال  يتم  أن  ميكن  ما  وهو  قارة، 
وتخصيص حصة منها لتمويل الصندوق املغريب للتقاعد. أما عن 
سن التقاعد فيمكن رفعه يف بعض القطاعات العمومية ونقصد 
هنا خصوصا سلك الجندية إمكانية رفعه إىل حدود 60 سنة، ذلك 
يحيل عىل  كان  املاضية  السنوات  إىل حدود  و  السلك  أن هذا 
التقاعد يف سن الخامسة واألربعني، وإذا علمنا أن جزء من أزمة 
الصندوق املغريب للتقاعد متأتية من متويل الفائض يف املعاشات 
املدنية للعجز يف املعاشات العسكرية، فإنه من العدل أن يتم 
الرفع من سن التقاعد يف هذا القطاع، كام ينبغي إلزام الدولة 
والجامعـات الرتابية واملؤسسات العمومية بأداء مستحقاتهم يف 
الوقت املحدد، وهو ما أصبح ممكنا بل وملزما يف ظل املرشوع 
املقاربة  عىل  النص  وميكن  للاملية،  التنظيمي  للقانون  الجديد 

التضامنية والتكاملية بني مختلف صناديق التقاعد باملغرب.

ومهام يكن من صواب هذه املقرتحات أو خطئها ومن إختالف 
وتباين الرؤى حولها، فإن املسألة املتفق عليها هو كون مطلب 
يبقى  للتقاعد  املغريب  الصندوق  بإصالح  التعجيل  بل  اإلصالح، 
مسألة ملحة وأن التأخر فيه ال يزيد وضعية هذا النظام إال تأزما 
وهشاشة، مام ينبغي معه رضورة تدخل السلطات العمومية عرب 
القيام بإصالحات شاملة وعميقة وجريئة، يف إطار تشاور وتشارك 
التي  للحساسية  نظرا  بالقطاع،  املعنيني  الفاعلني  مختلف  مع 
يثريها ملف إصالح الصندوق املغريب للتقاعد، هذا التدخل يجب 
أن يتم بشكل عاجل، ألنه يف حالة عدم اتخاذ أي إجراء سيتم 
متويل العجز الذي سيعرفه الصندوق من االحتياطات املالية، التي 
سرتاجع من 76.5 مليار درهم برسم سنة 2014 إىل 7 مليار درهم 
سنة 2020 عىل أن تنفذ هذه االحتياطات بحلول سنة 2021، 
كام سيصل العجز السنوي إىل 1.4 مليار درهم سنة 2014 لينتقل 
إىل 25.3 مليار درهم سنة 2021 و 28.9 مليار درهم سنة 2022 

وقرابة 45 مليار درهم سنة 2030.
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مرشوع القانون التنظيمي للاملية: الرهانات الدستورية واإلكراهات 
اإلقتصادية

إن إصالح املشهد املايل العام رهني مبراجعة القانون التنظيمي 

للاملية ومبدى مواكبته للمستجدات التي تشهدها الساحة املالية 

السيام بعد إقرار الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011، حيث 

ميكن القول إن هناك إرتباطا عضويا بني املراجعات الدستورية 

التي شهدها املغرب و تعديل القوانني التنظيمية للاملية.

مدى توافق مرشوع القانون التنظيمي للاملية مع 
املقتضيات الدستورية الجديدة   

مام ال شك فيه أن املرشوع الحايل للقانون التنظيمي رقم 130.13 

مجلس  عليه  وافق  كام  و  األخرية،  صيغته  يف  املالية  لقانون 

النواب يف 8 يوليوز 2014، يعرض عدة عنارص جديدة باملقارنة 

مع املقتضيات الواردة يف القانون التنظيمي الصادر يف 26 نونرب 

بلغ عددها 70 مادة  الجديد مبواد  1998، حيث جاء املرشوع 

الذي مل تتعد  السابق، و  التنظيمي للاملية  القانون  مقارنة مع 

التي  القانونية  الهندسة  بنفس  اإلحتفاظ  مع  مادة،   48 مواده 

كانت يف القانون التنظيمي األول.

مرشوع  توافق  مبدى  املرتبطة  الفرضية  هذه  فحص  ويقتيض 

الجديدة  الدستورية  املقتضيات  مع  للاملية  التنظيمي  القانون 

تقديم املؤرشات التالية:

1. إدراج القاعدة الذهبية التي تستبعد متويل نفقات التسيري عن 

طريق االقرتاض وفقا ألحكام املادة 20 من املرشوع. ذلك أنه ال 

يجب أن تتجاوز حصيلة اإلقرتاضات مجموع نفقات االستثامر 
وسداد أصول الدين برسم السنة املالية، ألجل الحفاظ عىل توازن 
مالية الدولة املنصوص عليه يف الفصل 77 من الدستور، و الذي 
وميكن  سواء.  حد  عىل  والربملان  الحكومة  من  كل  عليه  يسهر 
للحكومة القيام بالعمليات الرضورية أثناء السنة املالية لتغطية 
حاجيات الخزينة يف حدود التفويض املسموح به يف القانون املايل. 
بالنسبة  االستثامر  نفقات  القروض  موارد  تتجاوز  أن  ميكن  فال 
للميزانية العامة، كام ال ميكن تجاوز هذه القاعدة إال من أجل 
منع تدهور التوازن االقتصادي و امليزانيايت الذي ينبني عليه قانون 
املالية. و تجدر اإلشارة يف هذا الصدد، إىل أن صياغة هذه املادة 
قد متت بنفس الرشوط الواردة يف بعض الدساتري األوربية التي 
تتوخى حرص عجز امليزانية يف 3 % و جعل املديونية ال تتعدى 

60 % من الناتج الداخيل اإلجاميل.

2. إثراء محاسبة ميزانية املداخيل و النفقات التي يتم مسكها 
بصفة مسرتسلة ومنتظمة عىل طول السنة مبحاسبة عامة تشمل 
مجموع عمليات الدولة، و إعتامد محاسبة لتحليل كلفة مختلف 
كام  االستحقاق،  أساس  عىل  الربامج  إطار  يف  املدرجة  املشاريع 
هو مقرر يف املواد 31 و 32 و 33 من املرشوع الحايل. و حري 
بالبيان أيضا أن القواعد املطبقة عىل املحاسبة العامة للدولة يف 
إطار املرشوع الجديد ال تختلف عن تلك املطبقة عىل املقاوالت 
الخاصة، كام أنها محاسبة مل تعد تشمل األصول املالية فحسب 

وإمنا تهم ممتلكات الدولة كذلك. 

إذا كان هناك تالزم بني املراجعة الدستورية وإقرار قانون تنظيمي جديد 
للاملية، فام هي إذن الرهانات التي ينبغي أن يرفعها  هذا القانون التنظيمي 
للاملية حتى يستجيب لثقافة التدبري املايل الجديد من خالل ربط املسؤولية 
باملحاسبة؟ و ما هي اإلنعكاسات املحتملة للمرشوع عىل وظيفتي املراقبة 
العام؟ و ما هي  املايل  التدبري  املتدخلة يف مجال  املالية و دعم املصالح 
النصوص الترشيعية املفرتض إصدارها من أجل مصاحبة أحكام املرشوع 
الجديد و إعادة ترتيب املهن املالية املختلفة التي لها إتصال مبارش بتدبري 

املالية العمومية؟ أسئلة يحاول املقال التايل اإلجابة عليها. 

بقلم السيد عادل اخلصاصي  - اخلزينة العامة للمملكة
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و تجدر اإلشارة إىل أن املغرب اليوم ميلك أول حصيلة محاسبية 

الخاصة  املحاسبية  الدولية  املعايري  ملرجعية  وفقا  إعدادها  تم 

بالقطاع العام (IPSAS)، و هي تشكل وسيلة لتحقيق الشفافية 

ملحاسبة  الحقيقي  الوضع  بذلك  لتعكس  الحسابات  تقديم  و 

الدولة و القيم الحقيقية ملمتلكاتها، و كذا أهمية اإللتزامات التي 

توجد خارج نطاق حصيلة الدولة يف أفق التصديق عىل حسابات 

الدولة (Certification des comptes publics) . تشكل هذه 

للمحاسبة  القانوين  اإلطار  مصداقية  إلبراز  منعطفا  اإلنجازات 

العمومية باملغرب خالل الخمس سنوات املقبلة طبقا ملا تقره 

مرجعية املعايري املحاسبية  الدولية للقطاع العام.

و إن هذه النقلة النوعية نحو املحاسبة السنوية بدل محاسبة 

الصندوق ستسمح  بتوحيد حسابات القطاع العام يف أفق دعمها 

و التصديق، و هو ما سيتطلب التنويه باملجهود اإلستثنايئ الذي 

تبارشه الخزينة العامة للمملكة إىل جانب باقي مديريات وزارة 

جديد  محاسبي  نظام  باعتامد  يتعلق  ما  يف  واملالية  اإلقتصاد 

سيمكن المحالة من حكامة جيدة للاملية العمومية.

3. منع ترحيل اإلعتامدات املالية تطبيقا ألحكام املادة 63 من 

املرشوع الجديد. و ذلك نتيجة إلمكانية ترحيلها من سنة ألخرى 

نظرا إلستمرار اإلعتامدات التي يقع اإللتزام بها دون إصدارها، 

حيث إنتقل ترحيل اإلعتامدات من 8.6 مليون درهم سنة 2001 

إىل ما يفوق 17 مليون درهم سنة 2013.

ليقر  للاملية  التنظيمي  القانون  الصدد، جاء مرشوع  و يف هذا 

بكون اإلعتامدات املالية املفتوحة بامليزانية العامة برسم السنة 

مع  بإتساق  ذلك  و  املوالية،  السنة  إىل  ترحيلها  ال ميكن  املالية 

املبادئ التي أقرها دستور سنة 2011 يف ما يخص الحكامة ومنح 

يتعلق  فيام  و  املحاسبة.  و  باملساءلة  مقرونة  للمدبرين  حرية 

برتحيل إعتامدات األداء املفتوحة برسم نفقات االستثامر بامليزانية 

العامة و أرصدة االلتزام املؤرش عليها والتي مل يصدر األمر برصفها 

املنصوص عليها يف املادة 63 من املرشوع، فإن السقف املحدد يف 

30 %  يبدو معقوال بالنسبة لكل برنامج، ألن املقصد من نفقات 

اإلستثامر هو توجيهها للحفاظ عىل الرثوات الوطنية وتنميتها.

4. التقليص من عدد الحسابات الخصوصية للخزينة مع إشرتاط 

أال تحدث حسابات مرصودة ألمور خصوصية جديدة يف حالة ما 

مل تتوفر عىل موارد ذاتية تفوق نسبة%40  ( املادة 27). عالوة 

عىل ما تقدم، قام القانون التنظيمي للاملية بالتخفيض من أصناف 

الحسابات الخصوصية للخزينة من ستة إىل خمسة سعيا لتبسيط 

و تحسني مقروءية امليزانية العامة للدولة و دعم شفافية املالية 

العمومية و كذا عقلنة الحسابات الخصوصية. 

كام تحذف الحسابات الخصوصية للخزينة مبوجب املادة 28 من 

املرشوع الجديد التي مل يعد الهدف الذي أحدثت من أجله قامئا، 

و يدرج رصيدها بامليزانية العامة للدولة. و تحذف الحسابات 

الخصوصية املرصودة ألمور خصوصية التي مل ترتتب عليها نفقات 

رصيدها  يدرج  و  املالية  قانون  مبوجب  متتابعة  سنوات  طوال 

مبداخيل امليزانية العامة.

5. جاء مرشوع القانون التنظيمي للاملية ليثمن املجهود املبذول 

يف مجال عدم الرتكيز والالمركزية من خالل إدراج البعد الجهوي 

يف تقديم امليزانية لقراءة أفضل للمعطيات حول التوزيع الرتايب 

لإلعتامدات املالية املرصودة لكل برنامج. و ذلك حتى يتم إبراز 

املجهود املايل املخصص لكل جهة من جهات اململكة، باإلضافة إىل 

تقديم امليزانية بشكل يدعم سياسة التعاقد والرشاكة مع الفاعلني 

املحليني خدمة للتنمية املحلية و توزيع أهداف ومؤرشات األداء 

عىل املستوى الجهوي، السيام و أن املغرب قد إختار عن وعي 

تبني جهوية متقدمة تستحرض الخصوصيات املغربية وتحدث 

تحوال نوعيا يف أمناط الحكامة الرتابية.

املرتبط  القرار  إتخاذ  عملية  يف  الترشيعية  السلطة  إرشاك   .6

الصيغة  جاءت  هنا  من  و   .(51 إىل   46 من  املواد   ) بامليزانية 

التنصيص  تتضمن  للاملية  التنظيمي  القانون  الجديدة ملرشوع 

األمر مجرد  تقارير جديدة هي يف حقيقة  إعتامد  عىل رضورة 

تكريس لواقع املامرسة العملية التي تجاوزت مقتضيات القانون 

التنظيمي للاملية الساري النفاذ، نذكر منها التقرير حول املقاصة 

و التقرير حول  الدين العمومي و إضافة التقرير حول العقار 

مع  لإلستثامر  الجهوي  التوزيع  حول  واملذكرة  لإلستثامر  املعبأ 

تضمني مذكرة تقديم قانون املالية معطيات حول اآلثار املالية 

واإلقتصادية للمقتضيات الرضيبية و الجمركية املقرتحة.

7. و تجدر اإلشارة أيضا إىل أن مرشوع القانون التنظيمي للاملية 

الجديد يسمح بآلية جديدة تتمثل يف  التشاور القبيل من خالل 

متكني الربملان من متابعة عملية إعداد وتحضري مشاريع قوانني 

املالية السنوية عرب لقاءات قبلية وسابقة عىل املسطرة الترشيعية، 

و كذا تزويد الربملان باملعطيات املتعلقة بتنفيذ قانون املالية عند 

نهاية الفصلني األول والثاين من السنة املالية، و تقديم عرض أمام 
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يونيو، بخصوص عملية  النواب، قبل شهر  املالية مبجلس  لجنة 
القانون املايل للسنة املوالية، و متكني مجلس  التحضري ملرشوع 
املخططات  لتنفيذ  الفصلية  النتائج  عىل  اإلطالع  من  النواب 

القطاعية واملشاريع املرتبطة بالربامج متعددة السنوات. 

و ميكن القول يف إطار تعزيز الدور الرقايب للربملان يف مجال إعتامد 
النصوص املالية، أن هناك تعديال للجدول الزمني لدراسة مشاريع 
قوانني املالية وقوانني التصفية وقوانني املالية التعديلية، و كذا 
مراجعة طريقة التصويت عىل قانون املالية مبا يعيد النظر يف 
تأطري الجدولة الزمنية لدراسة و التصويت عىل قوانني املالية بغية 

تقوية دور الربملان أثناء مناقشة هذه القوانني.

8.  إعتامد مرشوع القانون التنظيمي للاملية مقاربة جديدة يف 
تدبري امليزانية العامة للدولة تنبني عىل تحقيق النتائج ترتكز عىل 
دعائم أساسية منها شمولية اإلعتامدات املالية والربمجة متعددة 
السنوات، و التي تستهدف منح اآلمرين بالرصف مرونة واسعة 
إشارتهم،  رهن  املوضوعة  املالية  اإلعتامدات  لتوظيف  بالنسبة 
ومن جهة أخرى إقرار مسؤوليتهم فيام يخص إنجازهم لألهداف 
املسطرة لهم، و ذلك من خالل هيكلة امليزانية حول الربامج عن 
طريق إعادة النظر يف تبويبات امليزانية. و تجدر اإلشارة إىل أن 
هذا املقتىض نصت عليه املادة 5 من مرشوع القانون التنظيمي 
الجديد للاملية، و الذي نص عىل أن إعداد قانون املالية للسنة يتم 
استنادا إىل برمجة ميزانياتية لثالث سنوات  تحني سنويا ملالءمتها 

مع تطور الظرفية اإلقتصادية و املالية و اإلجتامعية للبالد. 

إنسجام مرشوع  تؤكد  التي  و  إليها  املشار  املالءمات   إن هذه 
القانون التنظيمي للاملية مع املقتضيات الدستورية الراهنة تدعو 
إىل طرح مجموعة من التساؤالت املرشوعة حول كيفية قيادة 
الترشيعية املفرتض إصدارها من أجل  النصوص  اإلصالح و كذا 

مصاحبة أحكام املرشوع الجديد. 

املواءمات  و  للاملية  التنظيمي  القانون  مرشوع 
الرضورية

يتضح مام تقدم أن املقتضيات الجديدة ملرشوع القانون التنظيمي 
للاملية تشكل منحى تطوريا يف إصالح مناهج التدبري املايل العام 
للنفقات  اإلسرتاتيجية  القيادة  الربط بني  من خالل قدرته عىل 
أفضل  عن  البحث  و  املتوخاة،  األهداف  بتحقيق  العمومية 
الخدمات التي من املمكن تقدميها للمواطنني عن طريق جعل 

تقييم السياسات العمومية هدفا أساسيا لتقديم الحساب العام.

فاألفق الذي يسترشف بلوغه القانون التنظيمي للاملية الجديد 
صياغة  من  الهدف  يصري  حتى  وذلك  الفعالية،  أفق  هو  إذن 
السياسة العامة هو تحقيق نجاعة التدبري العمومي، و هو ما 
يعني أن القانون املايل السنوي سيقوم بضخ الوسائل املوضوعة 
رهن إشارته وصياغة الربامج التي تسعى إىل إنجازها الدولة ضمن 
أهداف واضحة و نتائج قابلة للقياس. فكل قطاع وزاري عليه 
التي يعتزم تحقيقها، ويقرنها  أن يعلن عن الربامج و املشاريع 
مبجموعة من املؤرشات التي تسمح بقياس النتائج املحققة مبا 
يكفل نجاعة أداء التدبري العمومي و فعالية الخدمات العمومية 

و يسهل  تقديم الحساب لتقييم السياسات العمومية.

لقد أضحى إصالح القانون التنظيمي للاملية إذن مسألة جوهرية 
مل تعد تقبل أي تأخري ملسايرة متطلبات إصالح التدبري العمومي يف 

سياقه العاملي، من خالل املعايري التي حددتها املنظامت الدولية 

املتخصصة يف مجال إعتامد امليزانية املفتوحة، و تقويم الحكامة 

ومحاربة  امليزانية  شفافية  مجال  يف  املامرسات  أفضل  وإقرار 

الفساد بكل أشكاله وأنواعه، وبالنظر أيضا للعالقة الجدلية بني 

أولوية محاربة الفساد ونوعية الحكامة القامئة، خاصة وأن هذا 

التوجه كان حارضا بقوة مبناسبة إبرام املغرب إلتفاقيات الرشاكة 

مع اإلتحاد األورويب وإتفاقيات التبادل الحر مع الرشكاء التجاريني 

للحكامة  أسس  عن  البحث  أيضا  يستتبع  ما  هو  و  للمغرب، 

الترشيعية التي من شأنها تنزيل هذه املقتضيات الجديدة عىل 

أرض الواقع.

فمفهوم الحكامة الترشيعية يف هذا السياق يرنو تحقيق التوازن 

بني الصناعة الترشيعية والصياغة الترشيعية، أي مراعاة توافقهام 

مع التوجهات السياسية و كذا الدستورية التي تدور حول فلكها 

الرضورية  املواءمات  إجراء  للدولة من خالل  العامة  السياسات 

التي يتوقف عليها تنزيل مرشوع القانون التنظيمي للاملية.

و إنطالقا من كون أكرب كلفة لإلصالح هي تدبري زمن هذا اإلصالح 

نفسه، فإن وزارة اإلقتصاد و املالية قد إستحرضت البعد الزمني 

الجديد معتمدة بذلك  تنزيل مقتضيات املرشوع  عىل مستوى 

املقتضيات  أهم  تقديرها خمس سنوات إلعتامد  جدولة زمنية 

 ،2015 يناير  فاتح  من  إبتداء  اإلصالح  هذا  وتفعيل  الجديدة 

باإلضافة إىل رؤية مسبقة قوامها تحديد بعض األقطاب الوزارية 
إلختبار نجاعة تطبيق هذه اإلجراءات امليزانياتية املستجدة يف 

القانون التنظيمي للاملية الجديد. 
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و إذا كانت مقتضيات الحكامة الترشيعية تستلزم مراعاة قواعد 

النصوص  إعتامد  أثناء  املوسعة  املشاورات  إجراء  و  الشفافية 

القانونية، فإن خصوصيات املادة املالية ال تخرج عن هذه القاعدة، 

فهي تتطلب بداية إملاما كافيا من لدن جميع األطراف املعنية 

مبحتويات النص املايل الجديد، وهو ما يقتيض إجراء مشاورات 

موسعة مع الفاعلني األساسيني، وذلك من أجل ضامن التوافق مع 

مضمون القاعدة القانونية و شكلها قصد تدارك النقص الذي قد 

يعرتيها قبل التصديق عليها نهائيا.

و يف هذا الصدد،  و رغبة يف منح هذا املرشوع اإلصالحي الجديد 

بعده اإلستباقي الرتقبي مكان الصدارة، فقد عمدت وزارة اإلقتصاد 

و املالية إىل مأسسة قيادة اإلصالح عرب إحداث لجان تتبع سواء 

عىل املستوى اإلسرتاتيجي من خالل لجنة الكتاب العامني داخل 

مختلف القطاعات الوزارية تتوىل عقد إجتامعات فصلية لهذا 

الغرض. أما عىل املستوى الوزاري فيتم تنزيل املقتضيات الجديدة 

للمرشوع من خالل لجنة املدراء املركزيني التي تتكلف عرب آلية 

الشهرية مبواكبة اإلصالح و تعيني مخاطب رسمي  اإلجتامعات 

يتمثل يف مدير الشؤون املالية داخل كل قطاع وزاري. كام يتوىل 

فريق عمل مكلف باإلصالح التنسيق مع الوحدة اإلدارية بوزارة 

اإلقتصاد و املالية التي تشكل املستوى العميل لقيادة هذا التغيري 

الذي سيشهده دستور مالية بلدنا، و كذا إعداد النصوص القانونية 

و التنظيمية و الدالئل واملرجعيات و تفعيل مخططات التواصل 

والتكوين و تطوير األنظمة املعلوماتية املختلفة املرافقة لإلصالح، 

منها  يجعل  اإلدارية  الوحدة  هذه  تلعبه  الذي  املركزي  فالدور 

الداعم الرئييس ملواكبة الوزارات يف عملية تنزيل اإلصالح.

إن البيئة الترشيعية التي يقتضيها تفعيل إصالح القانون التنظيمي 

للاملية تتصل بأحد املظاهر الرئيسية للتنافسية اإلقتصادية، وذلك 

بالنظر إىل الدور اإلستقطايب الذي متارسه عىل املستثمرين من 

خالل التقارير التي تنرشها بعض الهيئات التابعة للبنك العاملي 

كتقرير إنجاز األعامل اإلقتصادية الذي يقارن فيام بني البيئات 

إلنجاز  اإلجراءات  تبسيط  عىل  قدرتها  حيث  من  الترشيعية 

املشاريع اإلقتصادية ضمن مقاربة جديدة عنوانها البارز الجدوى 

والفعالية يف املشاريع املهيكلة.

و من هذا املنطلق نجد أن القانون التنظيمي الجديد ال ميكن 

املايل  املرشع  رغب  إذا  فيام  يحتلها  التي  املكانة  التغايض عىل 

يف إدراج أي تعديالت عىل الحياة املالية، سواء من أجل تقويم 

اإلختالالت القامئة أو تقرير املواءمات الرضورية من أجل ضامن 

نجاعة وفعالية لألداء املايل العمومي. و الواضح أن تنزيل هذه 

النصوص  من  مراجعة مجموعة  يستدعي  الجديدة  املقتضيات 

امليزانيةو  تنفيذ  و  املالية  واملراقبة  التحصيل  مجال  يف  املالية 

املحاسبة العمومية، بل إن الوضع يتطلب أيضا مصاحبة األنظمة 

لهذا  العمومية  املوارد  و  النفقات  لتدبري  املندمجة  املعلوماتية 

 GID اإلصالح يتعلق األمر تحديدا بنظام التدبري املندمج للنفقات

 . GIR و النظام املندمج للموارد

هكذا سيشكل مرشوع القانون التنظيمي للاملية الجديد إطارا 

قانونيا لتوظيف املالية العامة بقدر كبري من الحكمة و املسؤولية. 

و من هنا كان اإلهتامم الذي يتم إيالؤه بشكل كبري للعالقة بني 

الدستور السيايس الذي مهد الطريق إلقتسام السلطات السياسية 

و الدستور املايل الذي يحدد السلطة املالية و الوسائل التمويلية 

العمومية  السلطات  لدن  بها من  اإللتزام  يقع  التي  للسياسات 

وأمناط الحكامة املالية التي من شأنها إنجاح السياسات العمومية. 

أن يشكل  ينبغي  الحايل  للاملية  التنظيمي  القانون  إن مرشوع 

فرصة سانحة لتحديث الدولة وتقوية فعالية التدبري العمومي 

وتغيري أمناط تدبري املالية العامة نحو ثقافة تدبريية جديدة قامئة 

عىل النتائج واملساءلة عن إتخاذ القرارات.

هذا الركن فضاء مفتوح في وجه موظفي الوزارة، املقاالت الواردة فيه ال تلزم إال أصحابها.
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معطيات 30

النشاط االقتصادي الوطني : أداء إيجايب

يواصل االقتصاد الوطني تسجيل نتائج إيجابية مستفيدا يف ذلك من الظرفية الدولية املالمئة 

للدينامية القطاعية و الستمرار تحسن التوازنات الخارجية.

أبان االقتصاد العاملي عن مؤرشات مشجعة حول تعزيز النمو 
االقتصادي بعد تبدد عوامل ظرفية غري مالمئة أدت إىل تباطؤه 
االقتصاديات  التحقت  وقد   .2014 سنة  من  األول  الربع  خالل 
الناشئة الكربى، ال سيام الصني والهند، مبوجة االنتعاش االقتصادي 

العاملي بقيادة الدول املتقدمة.

يف الواليات املتحدة، خفض صندوق النقد الدويل توقعاته بالنسبة 
مقابل  إىل 2%  األمرييك خالل سنة 2014  االقتصاد  منو  ملعدل 
%2,8 املنتظرة سابقا، وذلك إثر الرتاجع امللحوظ للناتج الداخيل 
الخام خالل الربع األول (%2,9-، كمعدل سنوي) ارتباطا بعوامل 
مناخية غري مالمئة. إال أن املؤرشات األخرية تشري إىل تحسن يف 
معدل  سجل  حيث  تحسنه،  يواصل  الشغل  فسوق  الظرفية. 
انخفاضا إىل أدىن مستوى له منذ ست سنوات (6,1%  البطالة 

خالل يونيو)، مدعام بذلك ثقة املستهلكني.

االقتصادي  االنتعاش  يتعزز  أن  املنتظر  من  األورو،  منطقة  ويف 
خالل الربع الثاين كام تبني ذلك معطيات البحوث األخرية، وذلك 
بعد النمو املتواضع بنسبة %0,2 خالل الربع األول لسنة 2014. 
وهكذا يظهر املؤرش املركب ملديري املشرتيات (PMI) لنشاط 
القطاع الخاص منوا قويا بإسبانيا وأملانيا، وتسارعا بإيطاليا، وشبه 
استقرار بفرنسا. وعرف معدل البطالة مبنطقة األورو استقرارا ولو 
أنه يظل يف مستوى مرتفع نسبيا (%11,6 خالل ماي). ولدعم 
النمو واحتواء املخاطر االنكامشية، يواصل البنك املركزي األورويب 
سياسته النقدية التوسعية. وتجدر اإلشارة إىل أن صندوق النقد 
الفرنيس،  االقتصاد  توقعات منو  يوليوز  بداية  الدويل قد خفض 
حيث سيكون ارتفاع الناتج الداخيل الخام محدودا يف نسبة 0,7% 

خالل سنة 2014، مقابل تقديرات أولية بنسبة 1%.

الناشئة الكربى مؤرشات جديدة لالنتعاش  وتظهر االقتصاديات 
الناتج  منو  تسارع  الصني،  ففي  األول.  الربع  خالل  تباطؤ  بعد 
 7,4% بعد  الثاين  الربع  خالل   7,5% إىل  ليصل  الخام  الداخيل 
خالل الربع األول، مدعوما بتحسن الطلب الخارجي وبإجراءات 
التحفيز الحكومية. كام سيتدعم انتعاش االقتصاد الهندي بتسارع 

يف  البالد.  تعرفه  الذي  السيايس  االستقرار  سياق  يف  اإلصالحات 
ارتباطا  الربازيل  يف  االقتصادي  النشاط  ضعف  يستمر  املقابل، 

باستمرار ضعف الطلب الداخيل.

وعىل مستوى سوق السلع األساسية، بلغت أسعار البرتول 112 
دوالر يف املتوسط خالل يونيو، بعد مخاوف من تعطل اإلنتاج يف 
العراق، قبل أن تنخفض إىل حوايل 105 دوالر عند منتصف شهر 
يوليوز، ارتباطا بالتفاؤل بشأن استئناف اإلنتاج يف ليبيا. ومن ناحية 
أخرى، سجلت أسعار املواد الغذائية انخفاضا ملحوظا خالل شهر 

يونيو، إثر تراجع أسعار الحبوب وخاصة القمح.

عن  األخرية  االقتصادية  املؤرشات  تنم  الوطني،  املستوى  وعىل 
السنة  أداء  مع  مقارنة  الفالحية  غري  لألنشطة  ملحوظ  انتعاش 

املاضية.

عىل صعيد القطاع الفالحي، ستستفيد أنشطة تربية املاشية من 
فائض مخزون األعالف من السنة الفالحية السابقة وكذلك املتعلق 
بالسنة الحالية. من جانبها، تبني زراعة أشجار الفواكه والخرض عن 
أداء جيد مستفيدة من الوضعية اإليجابية الحتياطي املياه (أكرث 
من 10 مليار مرت مكعب بتاريخ 8 يوليوز 2014). ويظهر ذلك 
من الدينامية امللحوظة لصادراتها، حيث ارتفعت قيمة صادرات 
الحوامض والبواكر بنسبة %11 بانحدار سنوي برسم الفصل األول 
من سنة 2014. وهكذا، خفف بشكل كبري األداء الجيد للقطاعات 
الفالحية األخرى، والتي أصبحت تساهم بشكل مهم يف القيمة 
املضافة الفالحية، من االنخفاض االستثنايئ إلنتاج الحبوب مقارنة 

مع السنة الفالحية السابقة.

وسجل قطاع الصيد البحري منحاً إيجابيا، متاشيا مع انتعاش حجم 
بنسبة  تحسنا  سجل  والذي  والتقليدي  الساحيل  الصيد  تفريغ 

%2,8 عند نهاية أبريل 2014.

نهاية  عند  اإليجايب  أداءها  االستخراجية  الصناعات  وواصلت 
الخمسة أشهر األوىل لسنة 2014 إثر التوجه الجيد املسجل خالل 
الربع األول لسنة 2014 والذي انعكس عىل مستوى انتعاش الرقم 
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ارتفع بنسبة %4,2 برسم هذا  الذي  االستداليل لإلنتاج املعدين 

الربع من السنة. وهكذا ارتفع إنتاج الفوسفاط بنسبة %4,3 عند 

نهاية أبريل 2014 كام ارتفع حجم صادرات مجموعة املكتب 

نهاية ماي 2014. ومن  بنسبة %6,3 عند  للفوسفاط  الرشيف 

جهته، يواصل قطاع الطاقة الكهربائية انتعاشه كام يدل عىل ذلك 

ارتفاع إنتاج الكهرباء بنسبة %5,5 عند نهاية ماي 2014، بانحدار 

سنوي، بعد تراجع بنسبة %1,4 خالل السنة املاضية، موازاة مع 

انخفاض  بعد   ،3,9% بنسبة  الكهربائية  الطاقة  استهالك  دعم 

طفيف بنسبة %0,2 عند نهاية ماي 2013.

بعد انتعاش القطاع الصناعي خالل الثالثة أرباع األخرية، كام يدل 

للصناعات  لإلنتاج  االستداليل  للرقم  اإليجايب  التوجه  ذلك  عىل 

التحويلية، تشري نتائج بحث الظرفية لبنك املغرب عىل مستوى 

القطاع إىل تواصل هذا املنحى اإليجايب خالل الربع الثاين لسنة 

2014. فحسب نتائج هذا البحث سجل النشاط الصناعي تحسنا 

بانحدار شهري خالل شهر ماي 2014 بعد استقرار خالل شهر 

املقاوالت  أرباب  يتوقع  املقبلة،  أشهر  الثالثة  وبرسم  أبريل. 

فروع  جميع  مستوى  عىل  واملبيعات  اإلنتاج  تحسن  الصناعية 

النشاط الصناعي، باستثناء قطاع الصناعات امليكانيكية واملعدنية. 

وعىل مستوى آخر، ينعكس انتعاش القطاع الصناعي عىل مستوى 

بلغ %70 عند  الذي  اإلنتاجية  الطاقات  استخدام  تطور معدل 

نهاية الخمسة أشهر األوىل لسنة 2014، مسجال تحسنا بحوايل 

2,2 نقطة مقارنة مع نهاية ماي 2013.

وتواصلت الدينامية الجيدة لقطاع السياحة املسجلة عند نهاية 

املغرب  إىل  الوافدين  السياح  عدد  ارتفع  وهكذا   .2014 ماي 

بعد  املاضية  السنة  من  الفرتة  نفس  مع  مقارنة   9% بنسبة 

الخصوص  ارتباطا عىل  السابق،  العام  بنسبة %3 خالل  زيادة 

ارتفع  األجانب (%11+). ومن جهته،  السياح  توافد  بدينامية 

عدد املبيتات بنسبة %10، أي نفس وترية النمو املسجلة خالل 

السنة املاضية، ارتباطا باألساس باألداء الجيد للمبيتات املسجلة 

اإليجايب  التوجه  والناتج عن  املقيمني (11%+)  من طرف غري 

لجل األسواق املصدرة.

وعىل مستوى قطاع االتصاالت، ارتفع العدد اإلجاميل للمنخرطني 

يف خدمة الهاتف بنسبة %8,3 بانحدار سنوي برسم الربع األول 

املاضية. إىل  السنة  بنسبة %7,2 خالل  لسنة 2014 بعد زيادة 

جانب هذه الدينامية الجيدة، ارتفعت حركة املكاملات الهاتفية 

املصدرة بانحدار سنوي بنسبة %38,6 بالنسبة للمحمول وبنسبة 

املنحى  للثابت، مستفيدة يف ذلك من تواصل  بالنسبة   14,7%

االنخفايض لألسعار املتوسطة للمكاملات. ومن جانبه، واصل عدد 

الجيدة، مرتفعا بنسبة 57,3%  املنخرطني يف اإلنرتنت ديناميته 

بعد زيادة بنسبة %17,9 خالل السنة املاضية.

من جهة أخرى، واصلت مبيعات اإلسمنت، املؤرش الرئييس لقطاع 

البناء واألشغال العمومية، أداءها املتواضع لكن بحدة أقل مقارنة 

مع التطور املايض. وهكذا تراجعت بنسبة %4,4 عند نهاية يونيو 

2014، بعد انخفاض بنسبة %12,6 خالل السنة املاضية.

وكان أداء استهالك األرس إيجابيا برسم الفصل األول لسنة 2014، 

للرقم  طفيف  (ارتفاع  التضخم  معدل  ضعف  من  مستفيدا 

نهاية ماي  بنسبة %0,4 عند  االستداليل لألمثان عند االستهالك 

2014)، ومن التحسن النسبي لدخل األرس. هذا األخري استفاد 

عند   +1,7%) االستهالك  لقروض  اإليجايب  التطور  استمرار  من 

نهاية ماي 2014)، ومن حالة نسبيا إيجابية لسوق الشغل التي 

الربع  خالل  عنه  مؤدى  شغل  منصب   90.000 خلق  شهدت 

األول لسنة 2014، ومن شبه استقرار تحويالت املغاربة املقيمني 

يونيو، ومن  نهاية  عند  مليار درهم  أكرث من 27,5  بالخارج يف 

التطور اإليجايب لكتلة أجور القطاع العمومي (%3,1+ عند نهاية 

النتائج الجيدة نسبيا للسنة الفالحية 2014/2013.  ماي) ومن 

ومن جانبه، يتواصل مجهود االستثامر ارتباطا باألداء الجيد لكل 

من إصدارات االستثامر املتعلقة مبيزانية الدولة (%39,9+ عند 

نهاية ماي 2014) وقروض التجهيز (%4,1+ عند نهاية ماي 2014 

بعد %2,2- خالل السنة املاضية) إضافة إىل مصادقة اللجنة البني 

وزارية لالستثامرات، مستهل سنة 2014، عىل حوايل 40 مرشوعا 

لالستثامر مببلغ إجاميل يناهز 42 مليار درهم، مام سوف يتيح 

خلق أكرث من 2000 منصب شغل قار و 14000 منصب شغل غري 

مبارش. من جهتها، انخفضت قيمة واردات مواد التجهيز بنسبة 

%3,7 عند نهاية يونيو 2014 بعد تراجع بنسبة %7,1 عند نهاية 

أبريل 2014. إال أن هذا االنخفاض، الذي يتباطأ من شهر آلخر، 

يفرس جزئيا بتأثري األسعار وبرتاجع واردات الطائرات (82,3%- 

عند نهاية يونيو 2014).

بارتفاع   ،2014 يونيو  نهاية  عند  الخارجية،  املبادالت  واتسمت 

قيمة الصاردات بنسبة %7,4 بانحدار سنوي لتصل إىل 101 مليار 

درهم، أي بوترية تتجاوز وترية منو الواردات (%4,7+ إىل 203,5 

مليار درهم). وقد نتج عن هذا التطور تحسن معدل التغطية 

بحوايل 1,2 نقطة ليبلغ نسبة %49,6 مقابل %48,4 عند نهاية 
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يونيو 2013 .وقد استفاد منو الصادرات من الدينامية امللحوظة 

بقطاعات  املتعلقة  تلك  السيام  الجديدة،  القطاعات  لصادرات 

كل من السيارات (%35,6+) واإللكرتونيك (%25,9+) وصناعة 

الطائرات (%6,1+)، إضافة إىل انتعاش صادرات قطاعات كل من 

النسيج والجلد (4+%) والفالحة والصناعات الغذائية (2,7%+) 

صادرات  انخفضت  املقابل،  ويف   .(+7,6%) البرتول  ومشتقات 

هذه  احتساب  ودون   .12,1% بنسبة  ومشتقاته  الفوسفاط 

املواد، ارتفعت الصادرات بنسبة %12,7. ومن جانب الواردات، 

فباستثناء مقتنيات املواد النهائية للتجهيز التي تراجعت بنسبة 

%3,7، هم االرتفاع جميع أقسام املواد، خصوصا، واردات املواد 

الغذائية (%20,1+)، واملواد النهائية لالستهالك (%10,2+) واملواد 

واردات  سجلت  الطائرات،  احتساب  ودون   .(+5,3%) الطاقية 

املواد النهائية للتجهيز انخفاضا طفيفا بنسبة %1,7. وفيام يتعلق 

بالتدفقات املالية، فقد اتسمت بتحسن عائدات األسفار بنسبة 

%3,6 لتبلغ 25,8 مليار درهم، يف حني سجلت تحويالت املغاربة 

املقيمني بالخارج شبه استقرار يف حوايل 27,5 مليار درهم. ومن 

جهته، تراجع صايف االستثامرات األجنبية املبارشة بنسبة 17,5% 

ليبلغ 11,6 مليار درهم.

وعىل صعيد آخر، متيزت وضعية نفقات وموارد خزينة الدولة 

عند نهاية ماي 2014 بارتفاع املداخيل العادية، بانحدار سنوي، 

التطور  هذا  نتج  وقد  درهم.  مليار   80,9 لتبلغ   1,8% بنسبة 

 72,1 بلغت  التي  الجبائية  للمداخيل  الجيد  األداء  عن  أساسا 

مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة %3,1 ومعدل إنجاز ناهز 

%40، وهو ما يتامىش تقريبا مع التوقعات األولية لقانون املالية 

2014. وتفرس هذه النتيجة أساسا بارتفاع مداخيل الرضيبة عىل 

ارتباطا  درهم،  مليار   16,1 إىل  لتصل  بنسبة 15,9%  الرشكات 

بارتفاع الرضيبة عىل الرشكات املقتطعة من املنبع إثر بيع جزء 

أهم  بعض  مساهامت  وبارتفاع  املغرب  اتصاالت  رأسامل  من 

الداخلية  الرضيبة  ارتفاع مداخيل  إىل  إضافة  الرضائب،  مؤدي 

عىل االستهالك بنسبة %10,7 لتصل إىل 9,9 مليار درهم. أما 

 3,9% بنسبة  ارتفاعا  سجلت  فقد  العادية،  للنفقات  بالنسبة 

هذا  ويفرس  درهم.  مليار   94,7 لتبلغ  مبعدل 43,9%  وإنجازا 

بنسبة 7%  والخدمات  السلع  نفقات  بارتفاع  التطور خصوصا 

لتصل إىل 67,4 مليار درهم، والذي يشمل ارتفاع كل من كتلة 

األجور بنسبة %3,1 ونفقات السلع والخدمات األخرى بنسبة 

%14,6. يف املقابل تراجعت نفقات املقاصة بنسبة %7,5 لتبلغ 

16 مليار درهم. ومن ناحية أخرى، ارتفعت نفقات االستثامر 

معدل  بذلك  لتسجل  درهم  مليار   25,2 لتبلغ  بنسبة 39,9% 
ملجهود  املهم  االنتعاش  عن  يؤرش  مام   ،57,6% بنسبة  إنجاز 
استثامر الدولة. ونظرا لهذه التطورات، بلغ عجز امليزانية 35,6 

مليار درهم مقابل 26,4 مليار خالل السنة املاضية.

تحسنه،  النقدية  الكتلة  منو  واصل  املايل،  القطاع  يخص  وفيام 
حيث انتقل من %3,5+ عند نهاية مارس إىل %4,2+ عند نهاية 
أبريل وإىل %4,7+ عند نهاية ماي 2014، أي وترية منو مقاربة 
لتلك املسجلة السنة املاضية (%4,9+). وقد نتج هذا التطور عن 
تسارع وترية منو القروض املقدمة لالقتصاد التي سجلت ارتفاعا 
بنسبة %5,3 لتبلغ 854,7 مليار درهم بعد زيادة بنسبة 4,5% 
عند نهاية أبريل 2014 وبنسبة %3,3 خالل العام السابق. وترجع 
هذه النتيجة إىل تسارع حيازة األبناك للسندات بنسبة %11,5 بعد 
%7,4 خالل السنة املاضية، إضافة إىل تحسن وترية منو القروض 
البنكية التي بلغت 736,9 مليار درهم، منتقلة من % 3+ عند 
املسجلة  النسبة  يقارب  ما  إىل %4,5+، وهو  ماي 2013  نهاية 
ماي 2014 (%4,4+). وفيام يتعلق بالديون الصافية عىل اإلدارة 
املركزية، والتي بلغت 147,9 مليار درهم، فقد تباطأ معدل منوها، 
منتقال من %21,9+ عند نهاية ماي 2013 إىل %4,8+ عند نهاية 
ماي 2014. ومن جانبه، ارتفع صايف االحتياطيات الدولية بنسبة 
%7,2 ليصل إىل 164,2 مليار درهم بعد شبه استقرار خالل السنة 
السابقة. وقد واصل تحسنه عند نهاية يونيو 2014 بنسبة 8,2% 
بانحدار شهري وبنسبة %17,2 بانحدار سنوي ليبلغ 177,7 مليار 
درهم وذلك ارتباطا بإصدار خزينة الدولة لسندات عىل مستوى 

السوق املالية الدولية مببلغ مليار أورو.

وعىل مستوى السوق النقدية ما بني البنوك، تواصل خالل الربع 
الثاين التحسن الذي شهدته السيولة البنكية خالل الربع األول 
من سنة 2014، وذلك نتيجة باألساس لضخ السيولة الناتج عن 
التخفيض من معدل االحتياط النقدي بنقطتني مئويتني ليصبح 
%2 وعن تحسن صايف االحتياطيات الدولية إثر إصدار سندات 
املكتب  الدولية من طرف كل من  املالية  السوق  عىل مستوى 
الرشيف للفوسفاط وخزينة الدولة مببلغ 1,55 مليار دوالر ومليار 
أورو عىل التوايل. أمام هذا الوضع، قلص بنك املغرب من تدخالته 
لضخ السيولة. وهكذا تراجع حجم التسبيقات ملدة 7 أيام عرب 
طلبات العروض من 52 مليار درهم يف املتوسط خالل الربع األول 
لسنة 2014 إىل 34 مليار درهم خالل الربع الثاين. كام انخفضت 
التمويل ملدة 3 أشهر من 10 ماليري  بإعادة  الخاصة  العمليات 
درهم إىل 6 ماليري درهم. ويف هذا السياق، سجل متوسط سعر 
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لسنة 2014  الثاين  الربع  برسم  النقدية  للسوق  املرجح  الفائدة 
ليبلغ  أساس  نقاط  بثالث  السابق،  الربع  مع  مقارنة  انخفاضا، 

.3,02%

واتسمت السوق األولية لسندات الخزينة خالل الربع الثاين لسنة 
2014 بانخفاض حاجيات التمويل لخزينة الدولة يف سياق متيز 
بتفويت الدولة لباقي حصتها من رأسامل البنك الشعبي لفائدة 
البنوك الشعبية الجهوية مببلغ ناهز 2,1 مليار درهم وبإصدار 
خزينة الدولة لسندات عىل مستوى السوق املالية الدولية مببلغ 
مليار أورو. وهكذا تراجعت إصدارات الخزينة برسم الربع الثاين 
لسنة 2014 مقارنة مع الربع األول بنسبة %60,3 لتبلغ حوايل 
ومبادلة  لعمليات رشاء  االعتبار  بعني  أخذا  درهم،  مليار   19,7
وقد  الداخيل.  للدين  النشيط  التدبري  إطار  يف  الخزينة  سندات 
همت هذه اإلصدارات أساسا اإلصدارات ألجل طويل يف زهاء 
%59,4 مقابل %63,3 خالل الربع األول. وعند نهاية الستة أشهر 
األوىل من سنة 2014، تراجعت إصدارات الخزينة، بانحدار سنوي، 
بنسبة %18,9 لتبلغ 69,3 مليار درهم، موجهة باألساس لألجل 
الطويل والذي تعززت حصته لتصل إىل %62,2 بعد %2,8 عند 
نهاية يونيو 2013، متقدما األجل املتوسط (%30,8 بعد 30,3%) 
لتسديدات  بالنسبة  أما   .(66,8% بعد   7%) القصري  واألجل 
الخزينة، فقد انخفضت بنسبة %1,8 لتصل إىل 53,8 مليار درهم 
الحجم  سجل  التطورات،  لهذه  ونظرا   .2014 يونيو  نهاية  عند 
الجاري لسندات الخزينة، تراجعا طفيفا بنسبة %0,2 مقارنة مع 
نهاية ماي 2014، لكنه يظل مرتفعا بنسبة %3,8 مقارنة مع نهاية 
دجنرب 2013 ليبلغ 428,5 مليار درهم عند نهاية يونيو 2014. 
وفيام يتعلق بتطور أسعار الفائدة املتوسطة املرجحة لسندات 

الخزينة عىل مستوى السوق األولية مقارنة مع الربع األول لسنة 

2014، فقد واصلت عموما انخفاضها، مسجلة تراجعات تراوحت 

ما بني 22 و 96 نقطة أساس.

االنخفاض  البيضاء عموما نحو  الدار  بورصة  واتجهت مؤرشات 

خالل الربع الثاين لسنة 2014 يف سياق اتسم بنرش نتائج مالية 

دون االنتظارات خالل شهر مارس وبأداء ربيحات أسهم الرشكات 

املدرجة ابتداء من شهر ماي. وهكذا تراجع كل من مؤرشي مازي 

ومادكس عند نهاية يونيو 2014 عىل التوايل بنسب %4,4 و4,6% 

مقارنة مع املستويات العالية املسجلة بتاريخ 27 مارس 2014، 

لينتقل بذلك معدل منوهام مقارنة مع نهاية دجنرب 2013 إىل 

%1,2+ و %1,3+ عىل التوايل مقابل %4,4+ و%4,6+ عند نهاية 

مقارنة  البورصة،  رسملة  انخفضت  جانبها،  ومن   .2014 مارس 

العايل بتاريخ 27 مارس بنسبة %3,6 لكنها تظل  مع مستواها 

مرتفعة مقارنة مع نهاية دجنرب 2013، بنسبة %1,2 لتبلغ 456,5 

مليار درهم عند نهاية يونيو 2014. ويف املقابل، ارتفع الحجم 

اإلجاميل للتداوالت املسجل برسم الربع الثاين لسنة 2014، مقارنة 

مع الربع األول، بنسبة %33,2 ليبلغ 11,2 مليار درهم، 30,8% 

منها تم تحقيقها عىل مستوى سوق الكتل الذي شهد بيع الدولة 

لباقي حصتها من رأسامل البنك الشعبي وبيع صندوق اإليداع 

والتدبري لنسبة %30 من رأسامل رشكة «أطلنطا». كام سجل سوق 

البورصة عمليتي عرض للعموم، األوىل للرشاء اإلجباري وهمت 

أسهم رشكة «كوزميار» والثانية للبيع للعموم من طرف الرشكة 

«لوسيور  رشكة  رأسامل  من   22,8% لنسبة  لالستثامر  الوطنية 

كريسطال».

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية
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