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عربت السلطات العمومية املغربية منذ مدة، وتحديدا منذ التسعينيات من القرن املايض، عن إرادتها يف تحديث 

النظام املايل الوطني يف اتجاه منحه مزيدا من الفعالية وتحسني جاذبيته عىل الصعيد الدويل.

ببالدنا تحوالت عميقة، عرب إصالحات تروم تعبئة االدخار وتوجيهه نحو متويل  املايل  القطاع  وهكذا، فقد عرف 

االقتصاد وجعل الترشيع املغريب يف هذا املجال يساير املعايري الدولية.

ففي مجال االرشاف والرقابة، ومن أجل تنسيق أفضل للقطاع، وجعل مراقبته أكرث فعالية، أصبح القطاع املايل خاضعا 

لسلطات رقابية مستقلة بعضها عن بعض، حيث تم خلق مجموعة من الهيئات الرقابية الجديدة، ويتعلق األمر 

بالسلطة الحكومية املكلفة بسوق الرساميل التي جاءت عىل أنقاض املجلس األخالقي للقيم املنقولة، مام يعنيه 

ذلك من استقاللية أكرب يف مامرسة مهامه. ومن أجل مواكبة التطور الذي يعرفه قطاع التأمينات، تم خلق السلطة 

الحكومية املكلفة مبراقبة رشكات التأمني واالحتياط االجتامعي.

يف نفس االتجاه، وضع القانون البنيك الجديد نظام استرشاف ماكرواحرتازي يتوخى الوقاية من املخاطر عرب خلق لجنة 

تنسيق ومراقبة املخاطر النظامية. هذه اللجنة تتكون من بنك املغرب والسلطة الحكومية املكلفة بسوق الرساميل 

والسلطة الحكومية املكلفة مبراقبة رشكات التأمني واالحتياط االجتامعي .

عىل صعيد آخر، وبهدف استجابة أحسن لحاجيات التمويل، عملت السلطات العمومية عىل توسيع وتنويع األدوات 

املالية املمنوحة لفائدة املستثمرين، عرب تبني تدابري عدة، خصوصا تبني قانون 12-45 املتعلق بإقراض السندات 

وتحديث اإلطار القانوين املنظم لتسنيد الديون الذي يساعد عىل تقنني إصدار الصكوك. كام يندرج تأسيس هيئات 

التوظيف الجامعي العقاري ضمن الجهود الرامية لتنويع األدوات املالية وتعبئة االدخار الطويل املدى وتوجيهه نحو 

متويل العقار. 

املحور اآلخر يف تحديث النظام املايل املغريب، انصب عىل تطوير منتجات وخدمات مالية ، تتوخى إدماجا ماليا أكرب، 

حيث تم توسيع الئحة الخدمات املالية الرامية لتحسني االستبناك وإطالق منتجات ادخار طويلة األمد )مخطط 

ادخار األسهم، مخطط ادخار من أجل السكن، ومخطط االدخار من أجل التعليم(. كام تم وضع إطار ترشيعي منظم 

لنشاط األبناك التشاركية ضمن القانون البنيك لسنة 2014. ومن جهة أخرى، رأت االسرتاتيجية الوطنية للسلفات 

الصغرى النور، فاتحة املجال أمام األرس ذات الدخل الضعيف  وكذا املقاوالت الصغرى والصغرية جدا من أجل الولوج  

للتمويل. 

وقد تم تعزيز هذه الدينامية من خالل خلق القطب املايل للدار البيضاء ، الذي يجعل من هذه املدينة  املغربية 

مركزا اقتصاديا وماليا مشعا عىل الصعيد الجهوي. وعرب اعتامد أفضل املعايري الدولية املعتمدة يف مجال إنشاء املراكز 

املالية، فقد وفرت السلطات املغربية عرضا مغربيا شامال ومندمجا يضمن للمستثمرين األجانب إطارا قانونيا وجبائيا 

مالمئا ومناخا لألعامل تفضيليا. 
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دينامية إصالح القطاع املايل

أطلقت الحكومة املغربية خالل العقدين األخريين دينامية ترنو إىل جعل اململكة مركزا 
إقليميا ودوليا للخدمات املالية والنشاطات االستثامرية و ذلك من خالل وضع ترسانة قانونية 
متكاملة منها تعديل وتتميم اإلطار الترشيعي والتنظيمي املتعلق بصفة »القطب املايل للدار 
البيضاء«، ووضع مجموعة من األدوات املالية لتعبئة االدخار الفردي واملؤسسايت، وتعزيز 

اإلطار الترشيعي الخاص بسلطات الرقابة و شفافية القطاع املايل.

مسلسل  يف  األخريين  العقدين  يف  املغربية  اململكة  انخرطت 
التنمية  ودعم  ملواكبة  وذلك  املايل  قطاعها  لتحديث  متواصل 
الرقابة  إطار  تعزيز  تم  فقد  للبالد.  واالجتامعية  االقتصادية 
واإلرشاف عىل القطاع املايل من أجل ضامن استقراره واستدامته 
فئات  مختلف  احتياجات  لتلبية  املالية  األدوات  تنويع  وكذا 
التوظيف  أدوات  تشكيلة  وتوسيع  أفضل  بشكل  املصدرين 
أحسن  لولوج  املايل  اإلدماج  وتحسني  للمستثمرين،  املتاحة 
للخدمات املالية بالنسبة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة واألرس، 
الجهوي  اإلشعاع  عن  فضال  املتواضعة  الظروف  ذوي  السيام 
املايل  »القطب  مرشوع  خالل  من  البيضاء  للدار  املايل  للمركز 

للدار البيضاء«. 

تعزيز رقابة وشفافية القطاع املايل

عىل  ترتكز  والتي  املايل  القطاع  عرفها  التي  اإلصالحات  ترمي 
تحقيق االستقرار املايل والشفافية إىل بلوغ عدة أهداف لتلبية 

متطلبات القطاع يف منو رسيع. 

فيام يخص االستقرار املايل، تندرج الترشيعات الجديدة املصادق 
عليها مؤخرا بشأن الهيئات الرقابية ضمن هذا الهدف. ويتعلق 
التي حلت محل  الرساميل  لسوق  املغربية  بالهيئة  أوال،  األمر 
واملسؤولية  االستقاللية  من  مزيد  مع  املنقولة  القيم  مجلس 
التأمينات  مراقبة  بهيئة  األمر  يتعلق  كام  مهامها.  مامرسة  يف 
الذي  التقدم  إنشاؤها ملواكبة  التي جاء  واالحتياط االجتامعي 
مع  أكرب  تقارب  ولضامن  املغرب  يف  التأمينات  قطاع  سجله 

املعايري الدولية املتعلقة بالرقابة.

ويف نفس السياق، يأيت مرشوع القانون املتعلق بالنظام األسايس 
لبنك املغرب، الذي هو يف مرحلة وضع صيغته النهائية، ليعزز 
االستقرار  لتشمل  مهامه  ويوسع  البنك  وحكامة  استقاللية 

املايل.

إىل  االجتامعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  إنشاء  ومع 
جانب كل من بنك املغرب والهيئة املغربية لسوق الرساميل، 
مراقبة  لسلطات  خاضعا  بأكمله  املغريب  املايل  القطاع  يصبح 
الرقابة  مستقلة تضمن مراقبة أكرث فعالية وتنسيق أحسن يف 

عىل القطاع املايل الذي يعترب حيويا لالقتصاد الوطني.

وتتبع  تقييم  لضامن  عملية  آليات  ولوضع  أخرى،  جهة  ومن 
البنيك  القانون  نص  النظامية،  الخصوص  وجه  وعىل  املخاطر 
وإدارة  والوقاية  الكلية  االحرتازية  للمراقبة  آلية  عىل  الجديد 
األزمات وذلك بإنشاء لجنة التنسيق ومراقبة املخاطر النظامية.  
الهيئات  عن  ممثلني  ستشمل  )التي  اللجنة  هذه  وستتوىل 
وزارة  ممثل عن  لتشمل  توسيعها  إمكانية  مع  الثالثة،  الرقابة 
املالية( تحليل املخاطر التي قد تؤثر عىل استقرار النظام املايل 
واقرتاح التدابري املناسبة التي متكن من تخفيف آثار مثل هذه 

املخاطر.

الرقابة عىل القطاع املايل  التغيريات األساسية يف  وتشكل هذه 
ضامنة ملراقبة أكرث فعالية كام تضمن ثقة املستثمرين والفاعلني 

يف هذا القطاع.

وفيام يتعلق بالشفافية التي تعترب عنرصا أساسيا الستقرار سوق 
لعمليات  املنظم  الجديد  القانون  يتوخى  وفاعليته،  الرساميل 
املجال  هذا  يف  القانونية  بالرتسانة  الرقي  العمومي  االكتتاب 
الدولية من خالل  املعايري  إىل مستوى أحسن ليك تتامىش مع 
تحسني شفافية السوق وتقوية التزامات اإلبالغ املفروضة عىل 

املصدرين.

تنويع األدوات املالية

القطاع املايل، تم  الرامية إىل تعزيز فعالية  يف إطار اإلجراءات 
وذلك  واملصدرين  للمستثمرين  املتاحة  املالية  األدوات  تنويع 
املالية  لألدوات  اآلجلة  بالسوق  يتعلق  جديد  قانون  بوضع 

ملف



ملف �

مخاطر  ضد  أنفسهم  حامية  من  االقتصاديني  الوكالء  لتمكني 
تقلبات أسعار األصول.

ويف نفس السياق، ومن أجل ملء الفراغ الناتج عن غياب إطار 
املغرب وميكن من  السندات يف  إقراض  ينظم عمليات  قانوين 
تأمينها، تم وضع القانون رقم 45.12 املتعلق بإقراض السندات. 
إقراض  تأمني عمليات  الجديد من  القانوين  وميكن هذا اإلطار 

السندات التي تلعب دورا هاما يف سيولة السوق.

كام متت مراجعة القانون املتعلق بتسنيد الديون بهدف خلق 
لبالدنا،  االقتصادية  االحتياجات  يالئم  للتسنيد  قانوين  إطار 
للتسنيد. كام  القابلة  وذلك بتوسيع نطاق املصدرين واألصول 
)السندات  الصكوك  إصدار  الجديد  القانوين  اإلطار  هذا  ينظم 

اإلسالمية( يف املغرب.

تعزيز اإلدماج املايل

تم يف السنوات األخرية باملغرب تعزيز اإلدماج املايل الذي يعترب 
من األولويات الرئيسية لتنمية الخدمات املالية .ويف هذا الصدد، 
وجه  عىل  ونذكر  القطاع  هذا  إلصالح  محاور  عدة  اتخاذ  تم 
املالية و عرض منتجات  الخدمات  الخصوص توسيع مجموعة 

جديدة للضامن وكذا إنشاء إطار أفضل لحامية املستهلك.

توسيع مجموعة الخدمات املالية

من  أفضل  استفادة  خالل  من  املالية  الخدمات  توسيع  تم 
الطويل.  لالدخار  منتجات جديدة  وإحداث  البنكية  الخدمات 
ويف هذا السياق يأيت اعتامد الربيد بنك، وهي رشكة تابعة لربيد 
املالية لهذه األخرية مع متديد  املغرب، كبنك جامع للخدمات 

مهامها إىل اإلدماج املايل ومواكبة التنمية الجهوية.

املتوسط  األفراد،  ادخار  تنمية  تشجيع  تم  ذلك،  إىل  باإلضافة 
لالدخار  مالية  أدوات  أربعة  إحداث  األمد من خالل  والطويل 
املنظم وهي »مخطط االدخار يف األسهم« و »مخطط االدخار 
»مخطط  إىل  باإلضافة  للرتبية«  االدخار  »مخطط  و  للسكن« 
االدخار يف املقاولة«. وتهدف أدوات االدخار هاته إىل استقطاب 
أفضل الدخار األرس ورصده وتخصيصه الحتياجات متويل االقتصاد. 

وقد ارتكزت كل هذه املخططات عىل حوافز رضيبية.

ويف إطار دعم تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للتمويل األصغر يف 
املغرب، يهدف مرشوع تنمية قطاع التمويل األصغر املنبثق من 
»رشاكة دوفيل«، إىل تعزيز الولوج لتمويل األرس ذات الدخل 
مستدامة  تنمية  خالل  من  الصغرية  واملؤسسات  املنخفض 

وشاملة لقطاع التمويل األصغر.

عرض منتجات جديدة للضامن

عمومية  صناديق  إنشاء  خالل  من  الضامن،  رافعة  مكنت 
الصغرية  املقاوالت  ضامن  صندوق  السكن،  )ضامن  مخصصة 
السكان  طبقات  من  كبري  جزء  دعم  من  واملتوسطة،....( 
التقليدية  التمويل  دوائر  من  املستبعدة  الصغرية  واملقاوالت 
مساهمة بذلك يف دعم السياسات العمومية القطاعية، وخاصة 
املقاوالت  لنسيج  التنافسية  القدرة  وتعزيز  اإلسكان  مجال  يف 

الصغرية واملتوسطة واملقاوالت الصغرية جدا.

الرأسامل االستثامري، خصوصا  وباإلضافة إىل ذلك، تبقى آداة 
رأسامل املخاطر، الطريق املفضل للسلطات العمومية لتحسني 
ولوج املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة للتمويل ألنها 
قادرة عىل تطوير األدوات املناسبة يف شكل أموال ذاتية أسهم 
أو شبه ذاتية أسهم تتكيف مع طبيعة املشاريع.  ويدخل إنشاء 
صندوق اإلقالع لصالح رجال األعامل الشباب واملقاوالت الذكية 
الضامن  صندوق  وسيتوىل  اإلطار.  هذا  يف  املبتكرة  الصاعدة 

املركزي تسيري هذا الصندوق.

إنشاء إطار أفضل لحامية املستهلك

لضامن توازن العالقات بني املقرتض واملستهلك، فقد تم إنشاء 
آلية وطنية لحامية املستهلك وذلك بصدور القانون رقم 31.08 
املستهلك سنة 2011 واملرسوم رقم2.12.503   املتعلق بحامية 

لتنفيذه سنة 2013.

»القطب  مرشوع  خالل  من  الجهوي  اإلشعاع 
املايل للدار البيضاء«

املصادقة  من خالل  املايل  القطاع  تحديث  مسلسل  تتويج  تم 
عىل القانون املتعلق بصفة »القطب املايل للدار البيضاء« الذي 
يهدف إىل تعزيز متوقع وإشعاع املركز املايل للدار البيضاء كمركز 

مايل جهوي ودويل.

ترسيع  يف  البيضاء  للدار  املايل  القطب  مرشوع  سيساهم  كام 
وميكن  املغريب  املايل  القطاع  يعرفها  التي  اإلصالحات  سريورة 
بلدنا من تعزيز وتطوير عالقات التعاون االقتصادية واملالية مع 

بلدان القارة األفريقية.

وقد انطلق مرشوع »القطب املايل للدار البيضاء« سنة 2010 
مع املصادقة عىل القانون رقم 44.10 الذي مينح للرشكات التي 
تتمتع بصفة القطب املايل للدار البيضاء مزايا هامة، خصوصا 

يف املجال الرضيبي.
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وقد وصل هذا املرشوع اليوم مرحلة النضج التي متيزت باهتامم 
القطب  صفة  لطلب  واألجانب  املحليني  العاملني  من  متزايد 
املايل للدار البيضاء وذلك بتقديم العديد من الخدمات املالية 
مجال  يف  واإلرشاد  األصول  وتدبري  والتأمني  البنك  مجاالت  يف 

االستثامر، مساهام بذلك يف تعزيز إشعاع هذا املركز.

يشمل  هذا،  اإلصالحات  مسلسل  أن  إىل  أخريا  اإلشارة  وتجدر 
أيضا شق البنية التحتية للسوق عرب اجراءات متعددة منها:

• تحسني حكامة و فعالية سوق البورصة  خصوصا من خالل 
مرشوع فتح رأس مال البورصة ومرشوع القانون رقم 19.14 
مال  رأس  فتح  مرشوع  ويهدف  املؤسسة.  لهذه  املنظم 
البورصة، إىل إعادة تنظيم بورصة الدار البيضاء وذلك بإرشاك 
املتدخلني الرئيسيني يف سوق الرساميل يف تحديد اسرتاتيجية 
تنمية بورصة الدار البيضاء وتحسني إدارتها و تعزيز جاذبيتها 
كبورصة  دورها  تأكيد  إىل  إضافة  الدوليني،  للمستثمرين 
الجديد  املخطط  تفعيل  و  إفريقيا  وغرب  لشامل  إقليمية 
البورصة الذي سيمكن من تحويلها إىل رشكة  لتنظيم سوق 

قابضة يكون غرضها األسايس تسيري السوق اآلين وكذا امتالك 
حصص يف مؤسسات السوق والسيام الرشكة املسرية للسوق 

اآلجلة وغرفة املقاصة.

وبخصوص مرشوع القانون رقم 19.14، فيتوخى تحديث اإلطار 
الترشيعي املنظم لسوق البورصة وخلق أسواق جديدة داخل 
وخدمات  االستثامر  يف  املرشدين  أنشطة  وتأطري  السوق  هذه 
رشكات  بها  تقوم  أن  ميكن  التي  األنشطة  وتوسيع  االستثامر 

البورصة عالوة عىل أنشطتها التقليدية؛

• إنشاء الرشكة املسرية وغرفة املقاصة للسوق اآلجلة؛

من  الفاعلني  وأوضاع  األسواق  لتتبع  جهاز  إنشاء  مرشوع   •
خالل مرشوع مرجعي مركزي الذي يخطط الوديع املركزي 

»Maroclear« إلنشائه؛

ويجب التأكيد عىل أن هذه اإلصالحات قد استفادت من برامج 
الدعم واملساعدة من املؤسسات املالية الدولية الكربى من بينها 
البنك الدويل والبنك اإلفريقي للتنمية وصندوق النقد العريب.  

املصدر: مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية



ملف �

إصالح النظام املايل املغريب: رافعة أساسية لتنمية االقتصاد الوطني   

تبنى املغرب مجموعة من اإلصالحات بهدف تحسني نجاعة القطاع املايل، تتمحور باألساس 
حول إعداد مرشوع املدونة النقدية واملالية و وضع إطار ماكرو احرتازي لإلرشاف وإلدارة 
األزمات وتعزيز الرقابة عىل أنشطة مؤسسات االئتامن وخلق رشوط تطابق النظام البنيك مع 

أفضل املعايري املعمول بها دوليا و كذا إحداث إطار قانوين ينظم نشاط البنوك التشاركية.

اسرتاتيجية إصالح القطاع املايل : الشق البنيك

االستقرار املايل:

لقد سلطت الدروس املستفادة من األزمة املالية العاملية األخرية 
واألدوات  املايل  للقطاع  التنظيمي  اإلطار  هشاشة  عىل  الضوء 
املحدودة التي متتلكها السلطات الرقابية للسيطرة عىل املخاطر 
العيوب  هذه  برمته.  االقتصاد  عىل  تهديدا  تشكل  قد  التي 
من  البنوك  لدعم  فوري  بشكل  التدخل  فرضت  واملعيقات 
النقدية نظرا لعدم قدرة  البلدان والسلطات  العديد من  لدن 
املؤسسات والسلطات املسؤولة عىل اإلرشاف والتنظيم من أجل 

احتواء اإلفراط يف أخد املخاطر من قبل املؤسسات املالية.

اآلليات  ووضع  االعتبار  بعني  التطورات  هذه  أخد  أجل  ومن 
الرضورية للوقاية من األزمات املالية وتدبريها وتعزيز الرقابة 
نظامنا  تطابق  رشوط  وخلق  االئتامن  مؤسسات  أنشطة  عىل 
البنيك مع أفضل املعايري املعمول بها عىل املستوى الدويل، بات 
أنشطة  ينظم  جديد  قانون  إعداد  عىل  العمل  الرضوري  من 
مؤسسات االئتامن و الهيآت املعتربة يف حكمها الذي دخل حيز 

التنفيذ سنة 2006.

القانون  التنفيذ  حيز  دخل  األهداف،  هذه  تحقيق  أجل  من 
االئتامن  مبؤسسات  واملتعلق   103.12 رقم  الجديد  البنيك 
والهيئات املعتربة يف حكمها الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 

1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع األول 1436 )24 ديسمرب2014(.

مؤسسات  عىل  اإلرشاف  لتعزيز  إطارا  القانون  هذا  وميثل 
املامرسات  ألفضل  وفقا  املخاطرالشمولية  ومراقبة  االئتامن 
الدولية. وللتذكري، فإنه ويف أعقاب األزمة املالية العاملية، كثفت 
العديد من البنوك املركزية وسلطات اإلرشاف يف جميع أنحاء 
العامل، جهودها من أجل تعزيز أنظمة الوقاية وإدارة املخاطر 
عىل  القانون  وينص  هذا،  األزمات.  حل  نظام  وكذا  الشمولية 
املخاطر  عىل  والرقابة  التنسيق  »لجنة  تسمى  لجنة  إحداث 

الشمولية« يعهد لها بتحليل املخاطر التي تهدد استقرار النظام 
آثار مثل  بتخفيف  التي تسمح  املناسبة  التدابري  املايل واقرتاح 

هذه املخاطر.

ويتضمن هذا القانون كذلك أحكاما متعلقة بتعريف التجمعات 
املالية ورقابتها بهدف رصد املخاطر التي يتعرض لها القطاع املايل 
من خالل الرشكات القابضة التي تسيطر عىل كل من البنوك أو 
مؤسسات أخرى تابعة لنفس القطاع. هذه التجمعات تخضع 
واملحاسبة  بالحكامة  الخصوص  وجه  عىل  املتعلقة  لألحكام 

والقواعد االحرتازية.

مرشوع إعداد املدونة النقدية واملالية املغربية

أبرز  املغربية من  واملالية  النقدية  املدونة  إعداد  يعد مرشوع 
من  العديد  باعتامد  املايل  للقطاع  بالنسبة  اإلصالح  مرتكزات 
ملواكبة  مراجعتها  والتنظيمية حيث متت  الترشيعية  النصوص 
املحيط  عىل  االنفتاح  ومتطلبات  الوطني  االقتصاد  تطور 

الدويل.

وموازاة مع تطور الرتسانة القانونية والتنظيمية ببالدنا، خاصة 
يف املجال املايل والنقدي الذي عرف مجموعة إصالحات، أصبح 
من الرضوري إعداد مدونة تجمع معظم النصوص الترشيعية 
بالدنا   تطور  يف  أساسية  لبنة  وتعترب  الصلة،  ذات  والتنظيمية 

وعرصنة نظامها الترشيعي واملايل.

وجدير بالذكر أن إصالح النظام املايل املغريب الذي انطلق بداية 
تسعينيات القرن املايض قد مكن من إقامة نظام مايل عرصي 
املالية  املوارد  وتوفري  لالدخار  أفضل  تعبئة  ضامن  شأنه  من 
جعل  التدريجي  طابعه  لكن  ونجاعة.  فعالية  أكرث  بطريقة 
املنظومة القانونية املطبقة عىل القطاع املايل املغريب تتكون من 
نصوص مبعرثة ومرتبطة بحقب تاريخية مختلفة، اليشء الذي 

يجعل من الصعب الولوج إليها واستيعاب مضامينها بسهولة.
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وعليه، أصبح من الرضوري إعداد مدونة نقدية ومالية قوامها 
وفق  الصلة،  ذات  والتنظيمية  الترشيعية  النصوص  تجميع 
منهجية محكمة، وذلك من أجل تيسري الولوج إليها واستعاملها 
سواء من طرف الجمهور الواسع أو العموم أو من طرف الفاعلني 

االقتصاديني أو املستثمرين الوطنيني والدوليني.

تعزيز  إىل  يرمي  املدونة  ملرشوع  األسايس  و  العام  الهدف  إن 
الحكامة بسوق الرساميل عرب تطوير جودة املنظومة القانونية 
إليها  الولوج  عملية  وتيسري  املايل  للقطاع  التنظيمية  أو 
يف  تتمثل  فإنها  الفرعية،  أو  الخاصة  األهداف  أما  واستغاللها. 
واملالية،  البنكية  األنشطة  املطبق عىل  للقانون  الولوج  تسهيل 

وتيسري فهمه وتأويله وتوفري الضامنات الالزمة لتأمني مناعته، 

عىل  املطبقة  القانونية  املقتضيات  مضامني  وتوضيح  وتبسيط 

للقطاع  جوهرية  إلصالحات  الطريق  ومتهيد  املايل،  القطاع 

تعرفها  التي  للتطورات  والتنظيمية  الترشيعية  واملواكبة  املايل 

املنطقة املالية بالدارالبيضاء والتي تعترب عامال حاسام يف تطوير 

جاذبيتها.

متتالية  مراحل  ثالث  عرب  املدونة  مرشوع  اعداد  أشغال  وتتم 

متتد عىل فرتة تناهز ثالث سنوات. وقد تم متويل هذا املرشوع 

الهام بواسطة هبة من طرف البنك اإلفريقي للتنمية.

أهم الخطوات املنجزة يف إطار مرشوع املدونة النقدية واملالية

• إبرام عقد مع الوكالة الفرنسية بخصوص املساعدة يف تطوير التبادل بخصوص التكنولوجيات االقتصادية واملالية، وذلك من أجل تقديم الدعم 
القانوين واملعلومايت إلنجاز مرشوع املدونة؛

• التعاقد مع مستشارين قانونيني فرديني لتقديم الدعم القانوين يف إطار إعداد املدونة النقدية واملالية؛

• تحديد نطاق اإلطار املرجعي أو مجال املدونة؛

• إحصاء النصوص الترشيعية التي تدخل يف هذا النطاق؛

• القيام بتجميع وتحيني نصوص القوانني السالفة الذكر للحصول عىل قوانني يف صيغتها النهائية كام تم تعديلها وتتميمها؛

• توحيد النصوص املحينة يف صيغة »word« حتى تنسجم مع برنامج »ماجي كود« الفرنيس من أجل إعداد أشغال التدوين؛

• املشاركة يف ورشات تكوين منظمة لفائدة فريق العمل املرشف عىل إنجاز املرشوع خاصة ما يتعلق بالتقنيات العملية للتدوين؛

• إنجاز بعض التجارب بالنسبة لعمليات التدوين؛

• انطالق أشغال التدوين بشكل فعيل بعد التجارب بنجاح.

إطار قانوين لتأمني و تعزيز القطاع البنيك باملغرب

افريقيا.  يف  القطاعات  أنجح  من  املغريب  البنيك  القطاع  يعترب 
فقد عملت السلطات منذ بداية التسعينيات عىل بلورة العديد 
البنيك من أجل  القطاع  نجاعة  من اإلصالحات بهدف تحسني 
الرفع من املدخرات وتخصيص املوارد املالية الرضورية لتنمية 

االقتصاد الوطني.

انتظار  ويف  مؤسسة،   19 من  حاليا  املحيل  البنيك  السوق  يتكون 
التشاركية،   البنكية  الخدمات  يف  املتخصصني  خاصة  جدد،  وافدين 
عاملة  قوة  لديها  البنوك  هذه  أجنبي.  مال  رأس  ذات  منها  سبعة 
تقارب 41.000 مستخدم ومتواجدة يف املغرب من خالل شبكة تضم 

6139 فرعا وأكرث من 6529 شباكا إليكرتونيا )نهاية دجنرب 2015(.

ومنذ أواخر األلفية الثانية، رشعت أكرب ثالث مجموعات بنكية 
خالل  من  تحققت  دولية  إقليمية  تنمية  عملية  يف  باملغرب 
نهاية  تقدر مع  افريقيا وأوروبا بشبكة  تواجد قوي خاصة يف 
دجنرب 2015، ب 41 رشكة تابعة و15 فرعا تتوفر عىل ما يقارب 

1360 وكالة بنكية.

وفيام يخص جانب اإلرشاف البنيك، فإن القطاع يخضع، منذ 24 
دجنرب 2014، ألحكام  القانون رقم 103.12 املتعلق مبؤسسات 
الترشيعي  اإلطار  هذا  حكمها.  يف  املعتربة  والهيئات  االئتامن 
الجديد أبرز عدة أحكام ال سيام تلك املتعلقة بتعزيز الرقابة 
االحرتازية الكلية. ويتضمن هذا الترشيع كذلك قسام مخصصا 
للبنوك التشاركية بإمكانه أن يشجع عىل تحسني االدخار وزيادة 

معدل االستبناك الذي بلغ 68% مع نهاية دجنرب 2015.



ملف 10

من  تتكون  التي  القانون  لهذا  التطبيقية  للنصوص  وبالنسبة 
مراسيم وقرارت ومناشري، فإن مديرية الخزينة واملالية الخارجية 
االئتامن  مؤسسات  بلجنة  الخاصة  املراسيم  مشاريع  أعدت  قد 
واملجلس الوطني لالئتامن واالدخار وكذا املتعلق بتأليف كيفيات 

سري لجنة التنسيق والرقابة عىل املخاطر الشمولية.

عالوة عىل ذلك، سريى مرسوم آخر النور ويتعلق مببلغ الحسابات 
التي ميكن أن تتقادم وفقا لألحكام املتعلقة باألموال والقيم التي 
مل تعرف أي عملية أو شكوى من لدن أصحابها أو ذوي حقوقهم 

ألكرث من 10 سنوات.

ويف نفس السياق وتطبيقا ألحكام الباب الثالث املتعلق بنشاط 
األمانة  مع  مناشري  عدة  مناقشة  تجري  التشاركية،  البنوك 
الودائع  تلقي وتوظيف  تهم، رشوط وكيفيات  للحكومة  العامة 
التشاركية وكيفيات  التقنية للمنتوجات  االستثامرية، املواصفات 
تقدميها إىل العمالء، رشوط رفع تقرير مطابقة النشاط إىل بنك 
البنوك  ودائع  ضامن  صندوق  سري  وكيفيات  ورشوط  املغرب 

التشاركية.

القانون  مبوجب  الصادرة  التطبيقية  النصوص  تنفيذ  وسيمكن 
البنيك الجديد من تعزيز اإلطار املؤسسايت واالحرتازي لوضع إطار 

مثايل لتطوير األنشطة املتعلقة بالتمويل التشاريك.

وضع  خالل  من  الشمولية  األزمات  من  الوقاية 
إطار ماكرو احرتازي لإلرشاف وإلدارة األزمات

يف أعقاب أحداث األزمة املالية العاملية، كثفت العديد من البنوك 
من  العامل جهودها  أنحاء  اإلرشاف يف جميع  وسلطات  املركزية 
أجل تعزيز أنظمة الوقاية وإدارة املخاطر الشمولية وكذا نظام 
إدارة األزمات. فباإلضافة إىل إحداث »لجنة التنسيق والرقابة عىل 
جديدة،  ترتيبات  عىل  البنيك  القانون  ينص  الشمولية«  املخاطر 
وخاصة لحل مشاكل أي مؤسسة تعترب شمولية، مبا يف ذلك تعيني 
مدير مؤقت، يف الحاالت املستعجلة دون اللجوء إىل رأي اللجنة 
التأديبية ملؤسسات االئتامن، عندما يكون هناك تهديد الستقرار 
النظام البنيك وكذا بيع أصولها املتعرثة إىل هيكل قانوين مخصص 

أو تقسيمها.

قانون  مبوجب  املنشأ  الودائع  ضامن  صندوق  إىل  باإلضافة  و 
2006، تم إحداث صندوق ثاين يسمى » صندوق ضامن ودائع 
القانون  الثالث من  الباب  عليه يف  التشاركية« منصوص  البنوك 
الجديد لتعويض املودعني لدى البنوك التشاركية وذلك يف حالة 
لإلرجاع.  القابلة  األخرى  األموال  جميع  أو  ودائعهم  توفر  عدم 
وميكن لكال الصندوقني السالفي الذكر منح، عىل وجه االحتياط 

االئتامن  لإلرجاع إلحدى مؤسسات  قابلة  واالستثناء، مساعدات 
أن  شأنها  من  صعوبات  تعرتضها  والتي  الصندوق  يف  املنخرطة 

تؤدي آجال إىل عدم توفر الودائع.

وبخصوص مراقبة أخذ املساهامت، فإن القانون الجديد يتضمن 
أحكاما جديدة تتعلق باملشاركة يف رأس املال وتهدف إىل تعزيز 
كانت  سواء  طبيعتها  توضيح  خالل  من  املايل  االستقرار  مراقبة 
االعرتاض  املغرب من  بنك  مبارشة ومتكن كذلك  أو غري  مبارشة 
عىل أي مساهمة، حتى مع احرتام االسقف املحددة من لدنه، إذا 
اعتربت أن من شأنها أن ترض بوضعية املؤسسة من حيث املالءة 

والسيولة أو الربحية، أو تجعلها تخوض يف خطر مفرط.

البنوك  نشاط  ينظم  قانوين  إطار  إحداث 
التشاركية

املنتوجات  تقدمه  أن  ميكن  مبا  العمومية  السلطات  من  وعيا 
والخدمات املالية التشاركية فيام يخص تعبئة االدخار والتمويل 
إطار  الرضوري وضع  أصبح من  فإنه  الوطني،  لالقتصاد  اإلضايف 

قانوين يحكم املالية التشاركية.

ومتهد أحكام القانون رقم 103.12 الطريق لصناعة بنكية جديدة 
انبثقت  ومنه  والخسائر  األرباح  يف  املشاركة  مبدأ  عىل  تقوم 

تسمية »البنوك التشاركية«.

ويف األساس، فإن نفس اإلطار الترشيعي والتنظيمي الذي يحكم 
يهم  والذي  التشاركية  البنوك  عىل  أيضا  ينطبق  البنيك  النشاط 
السلطة الرقابية نفسها واإلطار املحاسبي الشبه متطابق ونفس 
الحكامة  قواعد  ونفس  والتصفية  االعتامد  وسحب  منح  قواعد 
ماعدا الرأي باملطابقة الصادر عن املجلس العلمي األعىل الخاص 
بالبنوك التشاركية واملتعلق برشوط و كيفيات تسويق منتجاتها.

وميكن أن تشمل األنشطة التي تقوم بها البنوك التشاركية عمليات 
تلقي األموال من الجمهور واالئتامن وكذلك وضع جميع وسائل 
األداء رهن ترصف العمالء أو القيام بتدبريها ما عدا العمليات 

التي تؤدي إىل تحصيل أو دفع فائدة.

ويحق للبنوك التشاركية تلقي الودائع االستثامرية  من الجمهور 
مع  عليها  املتفق  االستثامرات  بناتج  عائدها  يرتبط  والتي 

العمالء.  

وجمعيات  األداء  مؤسسات   103.12 القانون  أيضا  ويشمل 
وصندوق  املالية  والرشكات  الحرة  والبنوك  الصغرية  السلفات 

اإليداع والتدبري وصندوق الضامن املركزي.
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املصدر: مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية

البنيك، فإن  فيام يتعلق بدور بنك املغرب من خالل اإلرشاف 
املهنة  ومامرسة  ولوج  عملية  كل  عن  التامة  املسؤولية  لديه 
االحرتازية  املعايري  إصدار  عن  املسؤول  يعد  فالبنك  البنكية. 
واملحاسبية املطبقة عىل مؤسسات االئتامن والسهر عىل مدى 
احرتامها لها وكذا معالجة الصعوبات التي قد تواجهها واتخاد 
االجراءات الالزمة يف حالة عدم تطبيقها. كام أنه يضمن حامية 
االختصاصات  هذه  وتعهد  املؤسسات.  تلك  عمالء  مصالح 
مؤسسايت  إلطار  وفقا  تعمل  التي  البنيك  اإلرشاف  ملديرية 
ومحاسبني  ماليني  محللني  تضم  عاملة  عىل  وتتوفر  وتنظيمي 

وقانونيني.

وبخصوص التنظيم الخاص باملؤسسات الخاضعة للقانون البنيك، 
فإن مامرسة النشاط تستوجب الحصول عىل اعتامد صادر عن 
وايل بنك املغرب، بعد رأي لجنة مؤسسات االئتامن. قرار املنح 
أو الرفض، عند االقتضاء، يؤخذ بعد رأي لجنة مؤسسات االئتامن 

ويجب أن يتم خالل مدة أقصاها 4 أشهر.

املعايري  من  مجموعة  احرتام  االئتامن  مؤسسات  عىل  ويجب 
سيولتها  عىل  الحفاظ  إىل  تهدف  التي  واملحاسبية  االحرتازية 
تحتسب عن طريق  املعايري شكل نسب  وتأخذ هذه  ومالئتها. 
ربط عنارص من املوجودات واملطلوبات، وتجد املعايري االحرتازية 

مرجعيتها يف توصيات لجنة بال للرقابة املرصفية.

دجنرب 2015دجنرب 2014دجنرب 2013مباليري الدراهم

858890904القروض املمنوحة لالقتصاد

148 1031 0951 1مجموع األصول

تطور القروض املتعرثة:

445357- القروض املتعرثة

7,30%6,6%5,9%- نسبة القروض املتعرثة

13,9%)*(13,8%13,3%نسبة املالءة

11,5%)*(11,6%11,1%نسبة الفئة األوىل

167%)*(130%)1(17,4%نسبة السيولة

10,5%)*(10,2%10,6%ربحية رأس املال

1%)*(1%1%ربحية األصول

.III 1( نسبة السيولة الجديدة املدرجة يف مقررات بال(

)*( املعطيات املتوفرة إىل غاية يونيو 2015.

االئتامن  مؤسسات  تلتزم  الكمية،  القواعد  هذه  إىل  وباإلضافة 
مبراقبة معايري الجودة التي تتطلب تنظيم وتوفري ضامنات كافية 
تحقيقا  املخاطر.  وإلدارة  للحكامة  وناجع  وفعال  صحي  لوضع 
نظام  عىل  التوفر  االئتامن  مؤسسات  من  يطلب  الغاية،  لهذه 
لقياس ومراقبة ورصد املخاطر وكذا نظام للرقابة الداخلية وفقا 

للحد األدىن للمتطلبات املحددة من قبل بنك املغرب.

البنوك  فإن  وتطبيقها،  الدولية  االحرتازية  املعايري  ترجمة  وعن 
املغربية تتوفر عىل رسملة جيدة وذات جودة عالية مع متوسط 
نسبة املالءة أعىل من 13% مسجلة مع نهاية دجنرب 2015 يفوق 
مستوى املتطلبات القانونية الوطنية التي تحدد يف نسبة %12، 
وأعىل بكثري من الحد األدىن املحدد من قبل بال III الذي حدد 

يف %8.

املصدر: بنك املغرب



ملف 12

التوقيع باألحرف األوىل عىل دفرت تحمالت الرشكة املسرية لبورصة 
الدار البيضاء

منذ التوقيع عىل مذكرة التفاهم املتعلقة بفتح رأسامل بورصة الدار البيضاء يف 25 نونرب 
2015، عملت األطراف املعنية عىل إعداد جميع املستندات القانونية الرضورية لتفعيل 
مرشوع فتح رأسامل البورصة. وقد توجت هاته املجهودات بالتوقيع عىل دفرت التحمالت 
الجديد الذي يفعل ويرسخ الدور واملهام الجديدة املنوطة بهذه املؤسسة يف إطار توسيع 

املساهمة يف رأساملها.
بتاريخ 6  السيد محمد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية  ترأس 
التوقيع باألحرف األوىل عىل  الوزارة، مراسيم  ماي 2016 مبقر 
الجدد يف  واملساهمني  الدولة  بني  يربط  الذي  التحمالت  دفرت 
بورصة الدار البيضاء )البنوك ومقاوالت التأمني ورشكات البورصة 
وصندوق اإليداع والتدبري وهيئة القطب املايل للدار البيضاء(. 

ويأيت هذا التوقيع، تتويجا للعمل الذي قام به مختلف الرشكاء 
التفاهم املتعلقة بفتح رأسامل بورصة  يف إطار ترجمة مذكرة 
الدار البيضاء. هذا املرشوع الذي يتوخى تحقيق متوقع أفضل 

للبورصة املغربية عىل الصعيد االفريقي، يعطي هذه املؤسسة 

البورصة  تدبري  بامتياز  تتمتع  االسم  مجهولة  رشكة  وضعية 

وترتبط بالدولة عرب دفرت تحمالت يحدد واجبات هذه الرشكة 

فيام يخص سري البورصة وتسجيل التعامالت ومراقبة عملياتها. 

ويأيت هذا اإلصالح الذي يرتكز عىل مساهمة رشكات البورصة 

بالتساوي يف راساملها، عىل أنقاض ظهري 1-211-93  الذي كان 

نفسه،  الوقت  يف  وزبناء  مالكا  البورصة  يف  املساهمني  يجعل 

وهو ما يتناىف مع روح الحكامة الجيدة.

وتتجىل املبادئ الكربى لدفرت التحمالت يف:

مالمئة مهام هذه املؤسسة مع مرشوع تطوير سوق البورصة. 
البورصة مبخطط جديد متكامل ميكن  تنظيم  وبذلك سيتمتع 
البورصة  مقاوالت سوق  تسيري  تتوىل  قابضة  جعلها رشكة  من 
املتعلقة  و  بإحداثها  البورصة  التي ستقوم  املؤسسات  فيها  مبا 

بالسوق اآلجلة )الرشكة املسرية وغرفة املقاصة(؛

سوق  تطوير  مجال  يف  للبورصة  املسرية  الرشكة  دور  توسيع 
البورصة والسيام من خالل املساهمة يف هيكلة األدوات املالية 
األدوات  لعرض  املستمر  اإلغناء  أوسع  نطاق  وعىل  املتداولة 

املالية والخدمات؛

تعزيز قواعد الحكامة الجيدة لهذه املؤسسة من خالل التشكيلة 
الجديدة للمساهمني يف رأساملها والتي تعكس بوضوح إرادة 
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إرشاك املتدخلني الرئيسيني يف القطاع املايل )البنوك ومقاوالت 
وهيئة  والتدبري  اإليداع  وصندوق  البورصة  ورشكات  التأمني 
القطب املايل للدار البيضاء( يف تحديد اسرتاتيجية تنمية املركز 
املرشوع  تنفيذ  مبتابعة  لها  يعهد  لجنة  سيتم خلق  كام  املايل. 

بأكمله والتأكد من احداث مقاوالت السوق الجديدة؛

عىل  مايل  كمركز  البيضاء  للدار  املايل  القطب  متوقع  مواكبة 
الساحة اإلقليمية، وال سيام من خالل املساهمة يف وضع بيئة 
املالية  األدوات  وتنويع  األجنبية  السندات  إلدراج  تنافسية 

املقدمة للمستثمرين الدوليني.

وقد استعرض السيد وزير املالية مبناسبة هذا التوقيع  التدابري 
أو  وضعها  تم  التي  البورصة  سوق  بتطوير  املتعلقة  املختلفة 

توجد حيز التنفيد والتي تخص باألساس:

تعزيز رقابة القطاع املايل وشفافيته من خالل منح املزيد من 
االستقاللية ومن الصالحيات لسلطات الرقابة مام يشكل اثباتا 

لتعزيز ثقة املستثمرين يف آفاق تطوير السوق املايل؛

للمستثمرين  املتاحة  واألسواق  املالية  األدوات  تعزيز 
مبرشوع  االطار  هذا  يف  الوزير  السيد  واستشهد  وللمصدرين. 
امليزات  من  العديد  سيقدم  الذي  بالبورصة  املتعلق  القانون 
الجديدة مبا يف ذلك إنشاء سوق مخصص للمقاوالت الصغرية 
واملتوسطة وتأطري املرشدين يف االستثامر املايل وإدراج الصناديق 
مبا فيها صناديق املؤرشات املتداولة )ETF( مام ستفتح آفاق 

كبرية التي ستمكن من تعزيز سيولة سوق البورصة؛

تطوير رشاكات اسرتاتيجية مع كربى املؤسسات املالية واألسواق 
املالية يف مقدمتها الرشاكة مع بورصة لندن.

املصدر: مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية



ملف 14

القطب املايل للدار البيضاء : الطموح اإلفريقي للمملكة
متكن القطب املايل للدار البيضاء و الذي ولد من طموح وطني لجعل مدينة الدار البيضاء 
قطبا ماليا واقتصاديا إقليميا، من بلورة مكانة خاصة يف إفريقيا عىل مدى ست سنوات 
من وجوده، مام يجعله رافعة تلبي متطلبات تحديث وإشعاع القطاع املايل الوطني وكذا 
احتياجات مواكبة الدينامية االقتصادية لقارتنا من حيث االستثامر والتمويل، وخاصة يف 

منطقة شامل وغرب ووسط إفريقيا.
أطلقت اململكة املغربية، املتمتعة باالستقرارين السيايس واالقتصادي 
و بقطاع مايل حديث و بإطار رشاكة متميز مع دول إفريقيا جنوب 
باعتباره  البيضاء يف 2010  للدار  املايل  القطب  الصحراء، مرشوع 
مركزا للتنمية املشرتكة يف إفريقيا وذلك ملرافقة اإلنبعاث االقتصادي 

للقارة ودعم التوسع اإلفريقي للرشكات املغربية.

لتقاطع  تكريس  هو  البيضاء  للدار  املايل  القطب  إنشاء  إن 
بشكل  املغرب«   »عرض  إرساء  إىل  تهدف  التي  اإلصالح  جهود 
البيضاء« مبا يضمن  للدار  املايل  »القطب  شامل ومتكامل لصفة 
للمستثمرين الدوليني و للمقاوالت العاملة يف املنطقة امتيازات 
من حيث اإلطار القانوين و الرضيبي وتسهيالت الرصف و مامرسة 

األعامل.

ملشاريع  الدولية  املامرسات  ألفضل  واستنادا  األساس،  هذا  عىل 
املغرب، عمدت  لعرض  أفضل  إعداد  أجل  املالية، ومن  األقطاب 
السلطات العمومية عىل تأسيس لجنة اسرتاتيجية، تعنى بالقطب 
والبنوك  املغرب  بنك  و  املالية  وزارة  تضم  البيضاء،  للدار  املايل 
الرئيسية وبورصة الدار البيضاء. وقد اُتِبعت هذه اللجنة مبجموعات 
عمل تناولت قضايا هامة مثل إضفاء الطابع اإلقليمي عىل أسواق 
الرساميل و مامرسة األعامل و انسياب حركة األشخاص وتكوين 

املوارد البرشية. 

وقد مكنت هذه املبادرات من تجميع وطرح املكونات الرئيسية 
لعرض املغرب التي ترجمت إىل خطط عمل وساعدت يف وضع 

إطار قانوين و رضيبي ومؤسسايت مناسب.

اإلطار املؤسسايت للقطب املايل للدار البيضاء
تنظم صفة القطب املايل للدار البيضاء مبوجب القانون رقم 44.10 املتعلق بصفة »القطب املايل للدار البيضاء«، كام تم تغيريه وتتميمه 
بالقانون رقم 68.12 الصادر يف يونيو 2014. ويحدد هذا القانون رشوط االستفادة من صفة »القطب املايل للدار البيضاء« و يعهد مبهام 
تطبيق هذا  البيضاء«. ويؤسس مرسوم  للدار  املايل  القطب  إىل »هيئة  بكامله  وإدارته  البيضاء  للدار  املايل  بالقطب  املؤسسايت  النهوض 
القانون »لجنة القطب املايل للدار البيضاء« املكلفة مبنح صفة القطب املايل للدار البيضاء كام يحدد عتبات أنشطة التصدير املطبقة عىل 

مقاوالت القطب املايل للدار البيضاء.

متنح صفة القطب املايل للدار البيضاء ل:

• املقاوالت املالية التي تضم مؤسسات االئتامن ومقاوالت التأمني وإعادة التأمني ورشكات السمرسة يف التأمني وإعادة التأمني و املؤسسات 
املالية التي تزاول عملها يف قطاع تدبري األصول ومقدمي الخدمات يف االستثامر؛ 

• املقاوالت غري املالية التي تضم مقدمي الخدمات املهنية و املقار اإلقليمية والدولية و الرشكات القابضة.

هيئة القطب املايل للدار البيضاء

رشكة مساهمة مبوجب القانون الخاص خلقت مببادرة من القطاعني العام والخاص، مسؤولة عن النهوض املؤسسايت بالقطب املايل للدار 
البيضاء وإدارته بكامله. تم إنشاء هذه الهيئة يف يوليو 2010 مبساهمني رفيعي املستوى ميثلون املشهد املايل يف اململكة، مبا يف ذلك بنك 

املغرب، بورصة الدار البيضاء وصندوق اإليداع و التدبري.

لجنة القطب املايل للدار البيضاء

تكلف لجنة القطب املايل للدار البيضاء، املحدثة مبقتىض املرسوم التطبيقي للقانون املتعلق بصفة القطب املايل للدار البيضاء، مبنح صفة 
القطب. ويرأس هذه اللجنة الوزير املكلف باملالية.
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و قد أصبح الطموح اإلفريقي للقطب املايل للدار البيضاء  أكرث 
من أي وقت مىض، حقيقة تم تأكيدها دوليا وذلك من خالل 
الوصول للمرتبة األوىل يف إفريقيا يف أحدث تصنيف ملؤرش املراكز 
املالية العاملية )GFCI( الذي يعد مؤرشا مرجعيا للمراكز املالية 
الدولية، متقدما بذلك عىل القطب الجنوب إفريقي لجوهانسربغ، 

كام احتل املرتبة 33 عامليا من بني 86 مركزا ماليا دوليا.

الثالث  يصنف  الذي  البيضاء،  للدار  املايل  القطب  متوقع  إن 
عامليا من بني 15 مركزا ماليا ومن املرجح أن يصبح أكرث أهمية 
يف السنوات املقبلة، هو اعرتاف بالتقدم والدينامية التي يعرفها 
القطاع املايل املغريب وذلك بفضل مسلسل اإلصالحات الذي هم 
عدة مجاالت، منها تعزيز االستقرار واإلرشاف عىل القطاع املايل 
التوظيف  أدوات  تنويع  املايل من خالل  السوق  و تعميق دور 

االمتيازات املمنوحة ملقاوالت القطب املايل للدار البيضاء:
وكذا  الرصف  مراقبة  مستوى  عىل  تسهيالت  و  تحفيزات رضيبية  تشمل  امتيازات  يف  الحق  البيضاء  للدار  املايل  القطب  صفة  تعطي 

تسهيالت عدة عىل مستوى مامرسة األعامل:
التحفيزات الرضيبية

تستفيد رشكات الخدمات )املؤسسات املالية و مقدمي الخدمات املهنية( و كذلك الرشكات القابضة الحاصلة عىل صفة القطب املايل 
للدار البيضاء برسم رقم معامالتها حني التصدير و عىل األرباح  املنقولة الصافية من مصدر أجنبي املحققة خالل السنة املحاسبية  مام 

ييل:
• اإلعفاء الكيل من الرضيبة عىل الرشكات ملدة خمس )5( سنوات متتالية، ابتداءاً من السنة األوىل من منح صفة القطب املايل للدار 

البيضاء؛
• فرض الرضيبة بالسعر املخفض 8.75% فیام بعد ھذه املدة.  

• تستفيد املقار اإلقليمية والدولية وكذا املكاتب التمثيلية للرشكات متعددة الجنسية الحاصلة عىل صفة القطب املايل للدار البيضاء من 
فرض الرضيبة بالسعر املخفض 10% ابتداء من أول سنة منح صفة القطب املايل للدار البيضاء.  

من حيث الرضيبة عىل الدخل: يستفيد مستخدمو مقاوالت القطب املايل للدار البيضاء من اختيار النظام الرضيبي الذي هو أكرث امتيازا 
لهم، أي االختيار بني الرضيبة عىل الدخل بنسبة معينة 20% ملدة خمس )5( سنوات والنظام الرضيبي للقانون العام.

اإلعفاء من رسوم التسجيل بالنسبة النشاء و رفع رأس مال مقاوالت القطب املايل للدار البيضاء.
تسهيالت الرصف

• الحرية الكاملة يف تدبري املوجودات بالعمالت االجنبية فيام يخص أصناف محددة، وكذلك كل املوجودات بالعمالت االجنبية املستقدمة 
من الخارج؛

• حرية فتح حسابات بالعمالت االجنبية أو بالدرهم قابل للتحويل؛
• رفع نسبة تعبئة الحسابات بالعمالت االجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل من 70% اىل 100% من عائدات التصدير؛

• حرية تدبري عائدات التصدير؛
• اإلعفاء من إجراءات إعالن وتوطني عقود املساعدة التقنية املستمرة؛

• اإلعفاء من ترخيص مكتب الرصف بالنسبة للتحويالت بالعمالت األجنبية ل: التكاليف املتعلقة مبشاركة الفرع املغريب يف التكاليف 
التي تتكبدها الرشكة األم، التكاليف املرتبطة بالخدمات املشرتكة بني الفروع والرشكات األم و التكاليف املفوترة من طرف الرشكة األم 

برسم وضع مستخدمني رهن اإلشارة؛
• تخفيف رشوط االستثامر يف الخارج، وال سيام يف إفريقيا، للمقاوالت املالية املستفيدة من صفة القطب املايل للدار البيضاء.

مامرسة األعامل:
ترسيع وتسهيل اإلجراءات التالية :

• إنشاء املقاوالت يف مدة 48 ساعة؛
• توظيف املستخدمني األجانب للحصول عىل رخص إقامتهم؛

• الحصول عىل التأشرية )تأشرية االعامل( بالنسبة للمهنيني التابعني ملقاولة حاصلة عىل صفة القطب املايل للدار البيضاء؛
• طلب االعتامد للمؤسسات املالية من خالل وضع استامرة موحدة تسمح بطلب الحصول عىل صفة القطب املايل للدار البيضاء و عىل 
االعتامد ذو الصلة )حسب نوعية األنشطة املامرسة من طرف املؤسسة( والذي يتم منحه من طرف سلطات الرقابة )بنك املغرب، الهيئة 

املغربية لسوق الرساميل و هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي(.
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والتمويل املتاحة للفاعلني ووضع بنية تحتية للسوق مالمئة وفق 
املعايري الدولية.

يتطلب  األمد  املركز هو مرشوع طويل  بأن اسرتاتيجية  ووعيا 
تفعيل روافع باستمرار، ظل عرض القطب املايل للدار البيضاء 
يتحسن باستمرار وفق احتياجات الفاعلني من خالل مراجعة 
إدماج  عرب  البيضاء  للدار  املايل  القطب  لصفة  املنظم  القانون 
مقدمي الخدمات يف  االستثامر و الرشكات التي تزاول أنشطة 
والرشكات  للمحافظ  الفردي  أو  الجامعي  بالتدبري  صلة  ذات 
القابضة و مراجعة رشوط االستفادة من صفة »القطب املايل 
الحوافز الرضيبية وتعزيز الرشاكات  البيضاء« و تحسني  للدار 
مع مراكز عاملية رائدة )سنغافورة، لوكسمبورغ، لندن، باريس، 
مونرتيال، موريشيوس( و إطالق دورات تدريبية عالية املستوى 

وإنشاء مركز للتحكيم وفق املعايري الدولية.

مربع 2. صفة القطب املايل للدار البيضاء باألرقام
سجل القطب املايل للدار البيضاء منذ إطالقه حصيلة أكرث من مرضية. 
يشهد عىل ذلك عدد صفات القطب املايل للدار البيضاء املمنوحة الذي 

ناهز 104 يف متم مارس 2016. 
يتوزع هذا العدد حسب صنف املقاوالت كام ييل:

تدبري   ،)Africa50( إقليمية  صناديق   : منها  مالية  مقاولة   15  •
 Brookstone( املخاطر  الرأسامل   ،)ADCAPITAL( األصول 
الخدمات  Partners CDG Capital Infrastructures(، مقدمي 
 ATTIJARI CIB AFRICA,Bastion Capital Africa, يف  االستثامر
Whitestones Capital Africa, ABRAAJ CAPITAL MAROC
)UBI BANCA, BANK OF CHINA(؛   متثيلية  مكاتب 

• 89 مقاولة غري مالية : 45 مقدم للخدمات املهنية )م.خ.م(، 37 مقر 
إقليمي )م.إ( و 7 رشكات قابضة )ش.ق(. 

حسب البلد، 75% من الطلبات املستجاب لها قادمة من 5 دول: 
املغرب )35(، فرنسا )18( الواليات املتحدة )13(، اململكة املتحدة 

)7( و اإلمارات العربية املتحدة )5(.
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اإلدماج املايل يف قلب تنمية القطاع املايل املغريب

من أجل تحديث و تنمية القطاع املايل، يرتكز اإلدماج املايل عىل تطوير مجموعة من اآلليات 
واألدوات التي تروم توفري خدمات مالية مالمئة و مستدامة تستفيد منها الفئات ذات الدخل 

املحدود واملقاوالت الصغرى.
يسجل موضوع اإلدماج املايل وعيا متزايدا عىل املستوى الدويل، 
فخالل الخمس إىل عرش سنوات املاضية، عرف موضوع اإلدماج 
املحدود  الدخل  ذات  الفئات  ولوج  يف  يتمثل  والذي  املايل، 
متزايدا عىل  اهتامما  واملستدامة،  املالمئة  املالية  الخدمات  إىل 

الصعيدين الوطني والدويل . 

املتحدة  األمم  أنشأت   ،2006 سنة  من  فابتداء  وللتذكري، 
والذي  الشاملة«،  املالية  القطاعات  املرشدين حول  »مجموعة 
التابعة  والهيئات  للحكومات  املشورة  تقديم  منه  الغرض  كان 
 ،2009 عام  ويف  املايل.  اإلدماج  موضوع  حول  املتحدة  لألمم 
املايل  اإلدماج  أهداف  عىل  الرتكيز  العرشين  مجموعة  قررت 
وحامية املستهلك عرب خلق »الرشاكة الشاملة من أجل اإلدماج 
املايل  اإلدماج  أجل  من  عمل  مخطط  وضع  تم  حيث  املايل«، 

الذي حدد مبادئ وتوصيات لفائدة هذا اإلدماج.

اإلدماج  أجل  من  )التحالف   AFI ملؤسسة  مايا  إعالن  ويعد 
حزمة  أول   2011 سنة  نامية(  دولة   105 يشمل  الذي  املايل، 
التزامات دولية  قابلة للقياس، للرفع من اإلدماج املايل. وبحلول 
عام 2012، اتخذت 25 دولة التزامات يف أربع مجاالت رئيسية 
الهواتف  عرب  املالية  الخدمات   : وهي  حاليا  اإلعالن  يشملها 
النقالة، واألطر التنظيمية املتناسبة، وحامية وتوعية املستهلك، 

وجمع البيانات.

تبادل  برنامج  العرشين  مجموعة  أطلقت  ذلك،  عىل  وعالوة 
الخربات بني الدول وذلك لتعزيز مشاركتها. كام اتخذ التحالف 
السيايس  القرار  صناع  شبكة  بصفته  املايل،  اإلدماج  أجل  من 
مهتمة باإلدماج املايل، دورا قويا يف مواكبة الحكومات الوطنية 

عىل تنفيذ التزاماتها.

عىل وجه التحديد، متت ترجمة هاته االلتزامات بالتعريف عىل 
باسرتاتيجيات  الجهات(،  مستوى  )وأحيانا عىل  الدول  مستوى 
التمويالت  فقط  ليس  لتغطية  تهدف  املايل  لإلدماج  وطنية 
املختلفة  الخدمات  عىل  والطلب  العرض  أيضا  ولكن  الصغرية 
املرصفية عرب  الخدمات  التأمني،  املرصفية، خدمات  )الخدمات 
الهاتف املحمول، ..( املوجهة للفئات ذات الدخل املحدود. ويف 
العاج،  ساحل  مدغشقر،  املثال  سبيل  )عىل  البلدان  من  عدد 

الوطنية  االسرتاتيجيات  شكلت  الفلبني(،  باكستان،  النيجر، 
لإلدماج املايل استمرارا منطقيا لالسرتاتيجيات الوطنية الخاصة 
ملسألة  التطرق  تم  أخرى،  بلدان  ويف  الصغرى.  بالتمويالت 
القطاع  لتنمية  الشاملة  االسرتاتيجية  خالل  من  املايل  اإلدماج 

املايل )عىل سبيل املثال سرياليون، ناميبيا، موزمبيق ونيبال(.

النهوض  مجال  يف  العمومية  السلطات  دور 
باإلدماج املايل يف املغرب

األخرية يف مجال  السنوات  إحرازه يف  تم  الذي  التقدم  يعكس 
العام  القطاعني  القوي من جانب رشكاء  املايل االلتزام  اإلدماج 
خالل  من  ذلك  ويتضح  املجال.  هذا  تنمية  لتعزيز  والخاص 

العديد من املبادرات واإلصالحات التي تم تنفيذها.

وزارة  طورت  املايل،  اإلدماج  مجال  يف  مركزيا  فاعال  وبصفتها 
ذات  للفئات  موجهة  األدوات  من  مجموعة  واملالية  االقتصاد 
الدخل املحدود واملقاوالت التي تواجه صعوبات يف الولوج إىل 
منو  الرغبة يف ضامن  مع  االلتزام  هذا  ويقرتن  مالية.  خدمات 
أكرث شموال وذلك من خالل ضامن التوزيع العادل لثامر تنمية 

القطاع املايل.

وقد مكن إنشاء الصناديق العمومية لضامن القروض )كصندوق 
ضامن السكن، وصندوق ضامن املقاوالت الصغرى واملتوسطة( 
املقاوالت  من  ورشيحة  السكان  من  كبرية  فئات  دعم  من 
التقليدي،  التمويل  إىل  الولوج  من  تستفيد  ال  التي  الصغرية 
يف  خاصة  القطاعية  العمومية  السياسات  دعم  يف  واملساهمة 
التنافسية لنسيج املقاوالت  القدرة  مجال السكن، وكذا تعزيز 

الصغرى واملتوسطة واملقاوالت الصغرية جدا.

اإلدماج  إلشكالية  األفقي  للطابع  واعتبارا  ذلك،  مع  وموازاة 
املايل، عملت الوزارة عىل فتح  العديد من األوراش يف مختلف 
إنصافا،  أكرث  مايل  قطاع  واسرتاتيجية  رؤية  لرتسيخ  املجاالت 
وقد شملت هذه األوراش عىل وجه الخصوص قطاع التمويل 
األصغر، وحامية املستهلك، ومتويل املقاوالت املبتدئة واملقاوالت 
املبتكرة، ومتويل الفالحني الصغار، والولوج إىل أسواق الرساميل، 

و إصالح الضامنات املنقولة، إلخ.
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اإلنجازات،  وترية  ترسيع  يف  الرغبة  عىل  املبادرات  هذه  تنم 
سواء من طرف السلطات الحكومية أو الفاعلني الخواص لرفع 
التحديات املستمرة يف هذا املجال. وتستدعي هذه التحديات 
السياق،  هذا  ويف  باألمر.  املعنية  األطراف  بني  الروابط  تعزيز 
منوا  تعرف  التي  املايل  لإلدماج  الوطنية  االسرتاتيجيات  تبقى 
رسيعا عىل الصعيد الدويل، اطارا  متميزا لخلق  تشاور وتعاون 

فعال ومستدام، قادر عىل تحديد أهداف قابلة للتنفيذ.

رافعة   : املايل  لإلدماج  الوطنية  االسرتاتيجيات 
لترسيع اإلنجازات

اآلن   حتى  القارات،  جميع  من  دولة،   50 من  أكرث  أطلقت 
عمليات لوضع اسرتاتيجيات مالية مندمجة.

وعيا منها بالتأثري امللموس واإليجايب لهذه االسرتاتيجيات، بادرت 
وزارة االقتصاد واملالية بالتشاور مع رشكائها لصياغة اسرتاتيجية 
بنية  تطوير  إىل  األول  املقام  يف  تهدف  املايل،  باإلدماج  خاصة 
رشيدة للحكامة، كفيلة بخلق فضاء لصنع القرار والحوار وتحديد 

األولويات التي يجب اتباعها فيام يخص االدماج املايل.

الذي   )FSAP( املايل  القطاع  تقييم  برنامج  ركز  فقد  وللتذكري 
أجراه كل من البنك الدويل وصندوق النقد الدويل سنة 2015، 

عىل رضورة الحكامة الرشيدة لإلدماج املايل.

هيئات التوظيف الجامعي العقاري

الجامعي  التوظيف  بهيئات  املتعلق  القانون  مرشوع  يهدف 
العقاري إىل تحديد النظام القانوين الخاص بهذه الهيئات.  

و تعترب هيئة التوظيف الجامعي العقاري أداة استثامر منظمة، 
تخضع لنظام قانوين خاص، هدفها األسايس بناء أو اقتناء عقارات 

بغرض كرائها حرصيا.

العقاري  الجامعي  التوظيف  لهيئات  القانوين  اإلطار  ويتميز 
الجامعي  التوظيف  لهيئات  املنظم  اإلطار  مع  الكبري  بالتشابه 
مال   رأس  يف  الجامعي  التوظيف  هيئات  فيها  مبا  األخرى، 
هيئات  و  التسنيد  يف  الجامعي  التوظيف  هيئات  و  االستثامر 

التوظيف الجامعي يف القيم املنقولة.

التوظيف الجامعي  القانون هذا، ميكن لهيئة  مبوجب مرشوع 
العقاري أن تتخذ سواء شكل رشكة تتمتع بالشخصية االعتبارية 
تدعى »رشكة التوظيف العقاري« أو صندوق يتخذ شكل ملكية 

مشرتكة يدعى »صندوق التوظيف العقاري«.

التوظيف  هيئات  من  نوعني  بني  القانون  مرشوع  مييز  و 
الجامعي العقاري وهام الهيئات املوجهة للجمهور، و الهيئات 
املوجهة للمستثمرين املؤهلني و التي تدعى  هيئات التوظيف 

الجامعي يف العقار ذات قواعد التسيري املخففة.

و تصنف األصول املؤهلة لهيئات التوظيف الجامعي العقاري 
األصول  صنف  و  العقارية،  األصول  صنف   : أصناف  ثالثة  يف 
املنقولة، و صنف األصول التي تتمتع بالسيولة. ويحدد مرشوع 
ورشوط  صنف  لكل  املكونة  األصول  طبيعة  كذلك  القانون 

تأهيلها و الحصص املخصصة لها.

وتظهر التجارب الدولية أن هيئات التوظيف الجامعي العقاري 
من بني أدوات االستثامر الرئيسية يف مجال متويل العقار التي 
تفي باملعايري الحديثة للتوظيف وتساهم بقوة يف حركية أسواق 

العقار وتأمني االدخار.

و يأيت ادخال هذه األداة الجديدة يف إطار التدابري املتخذة من 
أجل تطوير القطاع املايل يف املغرب، و تعبئة االدخار الطويل 

األمد وتنويع وسائل متويل االقتصاد و العقار.

و بالتايل فإن األهداف الرئيسية من وضع إطار خاص لهيئات 
التوظيف الجامعي العقاري تتمثل يف :

نحو تحديث منظومة  الضامن

يتمحور املخطط االسرتاتيجي ملنظومة الضامن للفرتة 2016-2013 
مراجعة  املنتوجات،  عرض  تحسني   : رئيسية  محاور  أربعة  حول 

مسطرة إصدار الضامن، االنتشار الجهوي،  وتحديث املؤسسة.

وقد مكن هذا الجيل األول من اإلصالحات من تحقيق نتائج مرضية. 
حيث سجل عدد املستفيدين وحجم الضامنات املقدمة للمقاوالت 
تطوير  تم  كام  منتظم،  بشكل  منوا  وللسكن  واملتوسطة  الصغرى 
منتوجات جديدة استهدفت الفئات غري املستفيدة من الخدمات، 

مبا يف ذلك املقاوالت  الصغرية جدا.

واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  ضامن  آليات  أن  من  الرغم  وعىل 
وضامن السكن مكنت من تحقيق أهدافها األساسية، فإن الصناديق 
القامئة تظل تواجه مجموعة من التحديات تهم عىل وجه الخصوص 
الجانب املايل. بالفعل، فقد أدى النمو الرسيع لربامج الضامن إىل 
اإلشكاليات  أكرب  بشكل  يطرح  مام  املحتملة،  املخاطر  يف  الزيادة 

املتعلقة بفاعلية ومتانة النظام.

ومن هذا املنطلق، قامت الوزارة وبدعم من البنك الدويل، بإطالق 
دراسة شاملة لنظام الضامن. وتهدف هذه الدراسة املنجزة من طرف 
مكتب دراسات دويل إىل : تعزيز فعالية ونطاق مخطط الضامن، 
تعزيز قدرات صندوق الضامن املركزي عىل تحليل مخاطر االئتامن 
الضامن  لصندوق  املؤسسايت  اإلطار  وتعزيز  وتقييم  أثرها،  وتقييم 

املركزي.
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تعبئة االدخار الطويل األمد و توجيهه إىل متويل العقار و العقار 
املهني 

ستمكن هيئات التوظيف الجامعي العقاري من تزويد الفاعلني 
االقتصاديني، وخاصة املقاوالت، بوسائل جديدة لتمويل نشاطهم 
ستساهم يف منو وتطور املقاوالت من خالل متويل استثامراتهم 

يف العقار )املكاتب، واملناطق الصناعية، و الفنادق ...(.

متكني  كذلك  العقاري  الجامعي  التوظيف  هيئات  شأن  من  و 
الوضعية  هيكلة  وإعادة  جديدة  موارد  تعبئة  من  املقاوالت 
هذه  إىل  العقارية  األصول  نقل  خالل  من  بها  الخاصة  املالية 

الهيئات و كرائها.

العقاري  الجامعي  التوظيف  هيئات  إدخال  سيساهم  وأخريا، 
من الرفع من مهنية تدبري العقارات و تحسني تكلفتها بالنسبة 

للفاعلني االقتصاديني.

منظمة  و  جديدة  توظيف  بأداة  املؤسساتيني  املستثمرين  تزويد 
طويلة األمد 

ومخاطر  عالية  جودة  ذو  كتوظيف  الهيئات  هذه  تعترب 
منخفضة، اعتبارا للخصائص الجوهرية التي تتميز بها والقواعد 
الصارمة التي تؤطرها فيام يخص الحكامة، و الرقابة و االستثامر 

أو االستدانة.

املستثمرين من  احتياجات  تلبية  الهيئات من  كام متكن هذه 
أدوات مالية طويلة األمد، مسنودة بأصول عقارية  وعىل أساس 

مداخيل الكراء.

من  أخرى  مبزايا  العقاري  الجامعي  التوظيف  هيئات  وتتمتع 
تقاسم  العقارات، و  الوصول إىل مختلف أسواق  حيث مرونة 

املخاطر.

هيئات توظيف رأس مال املجازفة: القانون رقم14-18

يهدف القانون رقم 18-14 إىل االستفادة من التجربة والدروس 
املستخلصة من تطبيق القانون الحايل، مع االستفادة من أحسن 
للحاجيات  مالئم  قانوين  إطار  إلحداث  الدولية  املامرسات 

االقتصادية لبالدنا.

التعديل يف  بها  أىت  التي  األساسية  املستجدات  تلخيص  وميكن 
أربع فئات ترمي إىل تحقيق األهداف التالية :

رأسامل  أنشطة  جميع  ليشمل  القانون  تطبيق  مجال  توسيع 
االستثامر

مجموع  يشمل  قانوين  إطار  إحداث  إىل  التوسيع  هذا  يهدف 
املجازفة،  )رأسامل  أصنافه  مبختلف  االستثامر  رأسامل  أنشطة 

استكامل  التصحيح( وذلك من أجل  التنمية ورأسامل  رأسامل 
عروض التمويل املمنوحة لفائدة املقاوالت وكذا ملواكبة التطور 

املهم لنشاط رأسامل االستثامر يف املغرب.

ويقرتح يف هذا الصدد رفع إحدى أهم إكراهات القانون رقم 
41-05  والذي يلزم هيئات توظيف األموال باملجازفة باالحتفاظ 
مبحفظة مكونة عىل األقل من 50 يف املائة من السندات املمثلة 
صفة   لها  التي  للمقاوالت  الذايت  شبه  املال  ورأس  املال  لرأس 
الهيئات  إلزام  ذلك،  وعوض  ومتوسطة«،  صغرى  »مقاوالت 
املال  لرأس  املمثلة  السندات  من  املائة  يف   50 ب  باالحتفاظ 
البورصة وذلك  الذايت لرشكات غري مقيدة يف  املال شبه  ورأس 

عىل غرار أحسن املامرسات الدولية.

تأمني أفضل لآللية مع تقوية حامية املستثمرين

التوظيف  هيئات  سندات  حاميل  حامية  تعزيز  أجل  من 
دور  تعزيز  عىل  جهة،  من  القانون  ينص  للرأسامل،  الجامعي 
واختصاصات الهيئة املغربية لسوق الرساميل يف مجال مراقبة 
هذه الهيئات ورشكاتها املسرية، ومن جهة أخرى، عىل إلزامية 
اللجوء إىل مؤسسة إيداع، مستقلة عن الرشكة املسرية، مهمتها 
الرشكة  أوامر  وتنفيذ  الهيئات،  أصول  عىل  املحافظة  تأمني 

املسرية، وكذا جرد أصول الهيئة واملصادقة عليها.

معمول  هو  ما  مع  ومالءمتها  املستعملة  املالية  التقنيات  تطوير 
به دوليا

وتطوير  توضيح  إىل  اإلطار  املدرجة يف هذا  التعديالت  تهدف 
املقتضيات املنظمة ملامرسة نشاط رأسامل االستثامر ومالمئتها 
مع األحكام التي تنظم هيئات التوظيف الجامعي األخرى وكذا 

املعايري الدولية يف هذا املجال. 

ويف هذا الصدد، تم إدخال عدة تعديالت تخص أساسا:

• توضيح تركيبة أصول هيئة التوظيف وإدراج أصناف جديدة 
من األصول وإدخال إمكانية تكوين أقسام؛

• تنويع السندات التي ميكن أن تصدرها هيئة التوظيف لتضم 
األسهم والحصص والصكوك؛

تحديد مقتضيات جديدة تنظم قواعد االستثامر، فرتة االستثامر، 
فرتة سحب االستثامر واالكتتاب.. .

االستثامر  رأسامل  أنشطة  يف  األجنبي  االستثامر  تشجيع   •
ومواكبة مرشوع القطب املايل للدار البيضاء. ولهذا الغرض، 
تم توسيع مجال أنشطة هيئة التوظيف لتشمل أيضا حيازة 
أصول وإصدار سندات بالعملة األجنبية أو خاضعة لقانون 

أجنبي.
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صندوق االستثامر يف رأسامل املقاوالت املبتدئة

تلعب املقاوالت الصغرى واملتوسطة املبتكرة، مبا يف ذلك تلك 
املبتدئة، دورا رئيسيا يف خلق فرص الشغل والنمو. وتواجه هذه 
املقاوالت الفتية واملبتكرة، عرب جميع أنحاء العامل، صعوبات ال 
بسبب خصائصها  وذلك  التمويل،  مصادر  إىل  الولوج  يف  سيام 

الذاتية. 

التشغيل،  وبدء  األويل  التمويل  عىل  الحصول  يشكل  بالفعل، 
العقبة الرئيسية أمام إنشاء املقاوالت املبتكرة وتوسيع نشاطها، 
االقتصادي،  والنمو  اإلنتاجية  عىل  سلبي  تأثري  إىل  يؤدي  مام 

وخلق فرص الشغل واملكتسبات االجتامعية.

وتتميز هذه املقاوالت الشابة مبستوى عال من املخاطر مرتبط 
ونوعية  الخربة،...(،  قلة  مبتدئ،  )فريق  وخصائصها  بطبيعتها 
فكرة املرشوع التي تكون عموما غري محددة بشكل كاف. هذا، 
وخصوصا أن هذه املشاريع تعاين من عدم التوفر عىل ضامنات 

أو أموال ذاتية كافية لتمكينها من الولوج إىل التمويل البنيك.

وبذلك، فإن هذه الفئة من املشاريع  تظل خارج نطاق تدخل 
رأسامل  نحو  أساسا  املوجه  االستثامر  رأسامل  قطاع  من  كل 
وقطاع  الناضجة(،  واملتوسطة  الصغرى  )املقاوالت  التنمية 
البنوك الذي  يتطلب ضامنات خاصة، اليشء الذي يرتتب عليه 

املقاوالت  تطور  من  املرحلة  هذه  يف  متويل  فجوات  استمرار 
الصغرى واملتوسطة.

العمومية  السلطات  تتدخل  الخلل،  هذا  تصحيح  أجل  ومن 
يف العديد من البلدان عرب العامل بهدف الدفع بهذه الرشيحة 
االستثامر يف هذه  الخاص عىل  القطاع  املشاريع وتشجيع  من 
القدرة  وتعزيز  الحفاظ  بأهمية  التدخل  هذا  ويربر  املشاريع. 
هذه  فيه  تشكل  والتي  الدول  هذه  القتصادات  التنافسية 

املقاوالت حجر الزاوية )الواليات املتحدة، وكندا ...(. 

وتبقى آلية رأسامل االستثامر وخاصة رأسامل املجازفة، الطريقة 
املفضلة لخدمة هذه الرشيحة من السوق، حيث تطور أدوات 
مالمئة يف شكل أموال ذاتية أو شبه ذاتية تتكيف مع طبيعة 
ضامنات،  وجود  عدم  نقدية،  تدفقات  وجود  )عدم  املشاريع 

واالفتقار إىل تاريخ مايل،...(. 

الدويل  البنك  مع  برشاكة  الدولة  أطلقت  املنطلق،  هذا  ومن 
مرشوعا لوضع صندوق بدء تشغيل املقاوالت املبتدئة. ويهدف 
النظام  التدخل الحكومي من خالل هذا الصندوق إىل تطوير 
البيئي لرأسامل املجازفة، والتأثري عىل سلوك املستثمرين وعىل 
يسهم  وسوف  املشاريع.  بهذه  املرتبطة  للمخاطر  تحملهم 
املرشوع أيضا يف نضوج سوق رأسامل املجازفة  وتحسني أدائه 
بشكل ميكن من متويل افضل للمقاوالت املبتكرة ذات مخاطر.

املصدر: مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية
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التوقيع عىل ثالثة اتفاقيات متويل مببلغ 230 مليون دوالر كهبة
عىل هامش مشاركته يف االجتامعات السنوية املشرتكة للهيئات املالية العربية، قام السيد محمد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية، بالتوقيع، 
مع الدكتور ابراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير مالية اململكة العربية السعودية عىل ثالثة اتفاقيات متويل مببلغ 230 مليون دوالر 
كهبة ال تسرتد للمساهمة بقيمة 100 مليون دوالر لتمويل الشطر األول من مرشوع الري الفالحي بسهل سايس بجهة فاس ومكناس )80 
مليون دوالر( ومرشوع توفري التجهيزات الطبية للمستشفيات العمومية )50 مليون دوالر( ومرشوع دعم برنامج متويل املقاوالت املتوسطة 

والصغرى.

وأشاد السيد وزير االقتصاد واملالية يف كلمته مبستوى عالقات التعاون املثمرة القامئة بني اململكة املغربية واململكة العربية السعودية 
والصندوق السعودي للتنمية وباملساهمة الفعالة للصندوق السعودي للتنمية يف تفعيل استخدام هبة اململكة العربية السعودية التي تم 
توقيع اتفاقيات متويل يف إطارها همت متويل مشاريع حيوية تحظى باألولوية لدى الربنامج الحكومي، و باألخص مشاريع املاء والسدود 
واملوانئ والفالحة والسكن االجتامعي والتعليم والطرق والصحة بحوايل 1040 مليون دوالر. كام أكد عىل أن التوقيع عىل هذه االتفاقيات 

يعد خطوة إضافية يف مسار التعاون البناء بني اململكتني.

و من جهته نوه الدكتور ابراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير مالية اململكة العربية السعودية، بالعالقات املمتازة القامئة بني البلدين، مركزا 
عىل اهتامم اململكة العربية السعودية  املستمر واملتزايد بتمويل املشاريع املغربية ذات الطابع اإلمنايئ واالقتصادي واالجتامعي.

املغرب يشارك يف اجتامعات الهيئات املالية العربية بالبحرين

للدول  واملالية  االقتصاد  االجتامعات، وزراء  أشغال هذه  حرض 
العربية بصفتهم محافظني عن بلدانهم يف املؤسسات املذكورة 
والوفود  العربية  الدول  يف  املركزية  البنوك  ومحافظي  أعاله 
والدولية،  اإلقليمية  املنظامت  ممثيل  من  وعدد  لهم  املرافقة 
باإلضافة إىل رؤساء مجالس هذه املؤسسات ومديريها العامني، 

وعدد من املوظفني السامني بها.

وتم خالل هذه االجتامعات تدارس العديد من النقاط التي تهم 
نشاط هذه الهيئات، من أهمها املصادقة عىل التقارير السنوية 
لنشاطها التموييل وحساباتها الختامية عن السنة املالية املنرصمة، 
العريب  النقد  صندوق  من  كل  إدارة  مجلس  أعضاء  وانتخاب 
إىل  باإلضافة  افريقيا،  يف  االقتصادية  للتنمية  العريب  واملرصف 
اعتامد امليزانيات اإلدارية للسنة املالية املقبلة لهذه املؤسسات 

وتعيني مراقبي حساباتها الختامية عن السنة املالية 2016.

بوسعيد  محمد  السيد  عقد  اإلجتامعات  هذه  جانب  إىل  و 
تم خاللها  واملالية  االقتصاد  وزراء  ثنائية مع عدد من  لقاءات 
التباحث حول سبل تفعيل عالقات التعاون الثنائية. كام أجرى 
املؤسسات  بعض  ومديري  رؤساء  مع  مباحثات  الوزير  السيد 
سيتم  التي  اإلمنائية  املشاريع  حول  باألساس  تركزت  التمويلية 

متويلها ببالدنا.

العرب  املالية  وزراء  مجلس  اجتامع  الوزير  السيد  حرض  كام 
يهدف  والذي  االجتامعات،  هذه  هامش  عىل  انعقد  الذي 
الدول  يف  العامة  املالية  سياسات  مجال  يف  الخربات  تبادل  إىل 
العربية، وتنسيق املواقف حول القضايا واملستجدات االقتصادية 
واملالية يف املحافل الدولية، وتعزيز الجهود لتشجيع االستثامرات 
العربية البينية وتنسيق السياسات الرضيبية وتوحيد الترشيعات 
واألنظمة املالية العربية، واملشاركة يف وضع املعايري الدولية يف 
العريب يف  الحضور  ودعم  واالقتصادية  املالية  امليادين  مختلف 

املؤسسات املالية الدولية.

انعقدت االجتامعات السنوية املشرتكة للهيئات املالية العربية يف مدينة املنامة بالبحرين يومي 5 
و 6 أبريل 2016 ، ويتعلق األمر باجتامعات مجالس محافظي الصندوق العريب لالمناء االقتصادي 
الهيئة  للتنمية االقتصادية يف إفريقيا و  العريب  العريب واملرصف  النقد  واالجتامعي و صندوق 

العربية لالستثامر واإلمناء الزراعي و  كذا املؤسسة العربية لضامن االستثامر.

املصدر: مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية

أنشطة الوزارة
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الوكالة القضائية للمملكة: توجهات العمل القضايئ يف املنازعات 
املرتبطة بوزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهني

أشغال  للمملكة،  القضايئ  الوكيل  قرصي،  محمد  السيد  أطر 

املتعلقة  القضايئ  العمل  تهم بعض توجهات  طاولة مستديرة، 

باملنازعات التي تكون وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهني 

طرفا فيها، بحضور كل من السيد رشيد بلمختار، وزير الرتبية 

الوطنية والتكوين املهني، والسيد خالد برجاوي، الوزير املنتدب 

لدى وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني، وكذا مجموعة من 

والوكالة  الوطنية  الرتبية  لوزارة  املركزية  اإلدارة  املسؤولني من 

القضائية للمملكة.

القضائية  الوكالة  انفتاح  إطار  يف  اللقاء  هذا  أشغال  وتندرج 

للمملكة عىل محيطها ورشكائها، وضمن املساعي الرامية لتفعيل 

دورها يف الوقاية من املنازعات واملخاطر القانونية.

الخالصات  ألهم  عرضه  يف  للمملكة  القضايئ  الوكيل  وتطرق 

املستنبطة من مجموعة من األحكام القضائية التي تهم وزارة 

الرتبية الوطنية، بلغ عددها 1341 حكام و الصادرة عن مختلف 

محاكم اململكة سواء عىل مستوى الدرجة األوىل أو الثانية أو 

محكمة النقض، تهم مجموعة من القضايا، من قبيل الصفقات 

العمومية واالعتداء املادي والحوادث املدرسية، وإفراغ املساكن 

الفردية للموظفني، والتنفيذ ضد اإلدارة،  الوظيفية، والوضعية 

والتقادم...إلخ.

وقد كشف السيد الوكيل القضايئ للمملكة عن أهم توجهات 

العمل القضايئ يف مختلف النزاعات، من خالل تحليل و رصد 

أحكام قضائية يف غري صالح  املؤدية لصدور  األسباب  مختلف 

اإلدارة، والسبل الكفيلة ملنع هذه األسباب أو الحد منها، حفاظا 

عىل األمن اإلداري والقضايئ والقانوين، و تفاديا للكلفة املالية 

التي تتحملها خزينة الدولة جراء هذه املنازعات.

األسباب  بعض  إىل  للمملكة  القضايئ  الوكيل  السيد  أشار  كام 

النصوص  بعض  غموض  منها  املنازعات،  خلق  إىل  تؤدي  التي 

اتخاذ  عند  القضايئ  العمل  توجهات  مراعاة  عدم  و  القانونية، 

القرارات، و القراءة املختلفة للقضاء لبعض النصوص القانونية، 

يف  باملنازعات  املكلفني  بني  التنسيق  آليات  مأسسة  عدم  و 

مختلف اإلدارات.

وبعد مناقشة هذه النقط، تبني أن هناك تعدد يف هذه املنازعات، 

وتداخل يف العوامل واألسباب املؤدية لها، وقد نجمت عن هذه 

املناقشة عدة توصيات سواء ذات الطبيعة العامة أو الخاصة، 

ومن أهم التوصيات ذات الطبيعة العامة، ما ييل:

• تعديل بعض النصوص القانونية التي تثري إشكاليات يف الواقع 

العميل، وتكلف ميزانية الدولة مبالغ مالية كبرية، نظرا لعدم 

دقتها أو غموضها أو عدم تنظيمها لحاالت معينة؛

القانونية  الشؤون  مديرية  بني  التنسيق  آليات  تطوير   •

واملنازعات بوزارة الرتبية الوطنية ومصالح الوكالة القضائية 

باملنازعة  صلة  لها  تكون  قد  التي  اإلدارات  وباقي  للمملكة 

نظمت الوكالة القضائية للمملكة، برشاكة مع وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني، طاولة 
مستديرة تهم بعض توجهات العمل القضايئ املتعلقة باملنازعات التي تكون وزارة الرتبية الوطنية 
و التكوين املهني طرفا فيها، و ذلك يوم 18 فرباير 2016. ويدخل هذا اللقاء يف إطار الجهود التي 

تبذلها الوكالة من أجل الوقاية من املنازعات و املخاطر القانونية يف اإلدارة. 
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وبني  الجهوية  واملصالح  املركزية  املصالح  بني  وكذا  القامئة، 

التابعة  األكادمييات والنيابات  للوزارة وبني  املركزية  املصالح 

اختصاص  تدبريها من  قيام منازعة قد يكون  لها سيام عند 

األكادمييات يف إطار التدبري الجهوي للمنازعات؛

• تتبع تطورات العمل القضايئ و تعميم أهم القرارات القضائية 

بتدبري  املكلفة  سيام  للوزارة  التابعة  املصالح  مختلف  عىل 

املنازعات العتامدها عند اتخاذ القرارات اإلدارية، وذلك ليك 

تكون منسجمة مع توجهات العمل القضايئ؛

• تنظيم ندوات داخلية ودورات تكوينية حول آخر املستجدات 

القانونية والقضائية؛

مجال  يف  املتدخلني  كافة  مع  للتواصل  دراسية  أيام  تنظيم   •

منازعات اإلدارة من أجل رشح وجهة نظر اإلدارة بخصوص 

بعض النصوص و اإلشكاليات القانونية.

أخرى  بتوصيات  الخروج  تم  التوصيات،  هذه  إىل  باإلضافة 

امللفات  مختلف  تدبري  ضبط  إىل  تهدف  خاصة،  طبيعة  ذات 

املتعلقة بالصفقات العمومية و االعتداء املادي و نزع امللكية 

والحوادث املدرسية و الوضعية الفردية للموظفني...إلخ، تهدف 

الضوابط  كافة  فيها  تراعى  محددة  باسرتاتيجية  االلتزام   إىل 

اإلدارية و القانونية، تفاديا لكل تدبري من شأنه أن يخلق خلال 

يفرز منازعة قضائية. 

األسلوب  هذا  نهج  عىل  للمملكة  القضائية  الوكالة  ستعمل  و 

مع مجموعة من اإلدارات العمومية يف إطار التعامل و التعاون 

مختلف  دراسة  تهم  قطاعية  تقارير  تهييء  بقصد  املتبادل، 

بطبيعة نشاطها  ارتباط  لها  التي تخص وزارة معينة  النزاعات 

التواصل  من  نوع  خلق  يف  املؤسسة  من  مساهمة  اإلداري، 

القانونية  املستجدات  طرح  و  واألفكار  اآلراء  لتبادل  املستمر، 

و القضائية، سعيا للتقليص من منازعات اإلدارة والكلفة املالية 

الباهظة املرتتبة عنها، و تحقيقا للحكامة القانونية يف مفهومها 

الواسع الرامية لتكريس دولة الحق و القانون.

املصدر: الوكالة القضائية للمملكة
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جدا  الصغرية  للمقاوالت  املايل  الدعم  صندوق  نشاط  تطور 
والصغرى واملتوسطة 

إنطالقه  منذ  واملتوسطة  والصغرى  الصغرية جدا  للمقاوالت  املايل  الدعم  مكن صندوق 
البنوك  مع  املشرتك  التمويل  من   ،2016 مارس   31 غاية  وإىل   2014 أكتوبر  يف  الفعيل 

لربامج إعادة الهيكلة املالية لفائدة 245 مقاولة بغالف مايل قدره 1,55 مليار درهم.
يقوم صندوق الضامن املركزي بتدبري صندوق الدعم املايل املعبئ 
القروض  بلغت  البنوك، حيث  مليار درهم برشاكة مع  ب 3,6 
2,65 مليار درهم ممولة يف حدود 1,55 مليار درهم من موارد 

صندوق الدعم املايل و 1,1 مليار درهم من طرف البنوك. 

ويهدف صندوق الدعم املايل إىل الحفاظ عىل األنشطة اإلنتاجية 
للمقاوالت الصغرية جدا والصغرى واملتوسطة، وباألخص املقاوالت 
املصدرة وكذا تلك التي تعمل يف القطاع الصناعي. و متثل حصة 
من  املستفيدة  واملتوسطة  والصغرى  جدا  الصغرية  املقاوالت 
الصندوق 95% من مجموع املقاوالت و 83% من حجم القروض 
املمنوحة بينام متثل قطاعات الصناعة والبناء واألشغال العمومية 

71% من مجموع املقاوالت املستفيدة من الصندوق.

املايل،  الدعم  تدخل صندوق  البنوك من  استفادت جميع  وقد 
الصغرية  للمقاوالت  املايل  الدعم  عىل  الحفاظ  عىل  ساعد  مام 
جدا والصغرى واملتوسطة املستفيدة وساعد كذلك عىل األنشطة 
تعزيز  اآللية من  وقد ساهمت هذه  الشغل.  اإلنتاجية وفرص 
استمرارية وتوازن 245 مقاولة تشغل 24.610 شخص وتحقيق 

رقم معامالت يصل إىل 12,5 مليار درهم.

كام استفادت جميع جهات املغرب من تدخل صندوق الدعم 
املايل للمقاوالت الصغرية جدا والصغرى واملتوسطة، ويف مقدمتها 
جهة الدار البيضاء-سطات التي استأثرت ب 49% من مجموع 

البيضاء- )الدار  مناطق  أن خمس  إىل  اإلشارة  القروض. وتجدر 
وسوس-ماسه  ومراكش-آسفي  والقنيطرة-الرباط-سال  سطات 

وفاس-مكناس( متثل 87% من مجموع املقاوالت املستفيدة.

املقاوالت  منها  تعاين  التي  الصعوبات  أهم 
املستفيدة من الصندوق 

تبني أن املقاوالت املستفيدة من صندوق الدعم، كانت تواجه 
مجموعة من الصعوبات ترتبط أساسا بتمديد آجال دفع الزبناء، 
وبرتاكم متأخرات التسديد لصندوق الضامن االجتامعي و صندوق 
التقاعد ، وبفقدان رشكاء و / أو زبائن وكذا بالتقصري يف األداء من 

طرف زبون واحد أو أكرث. 

رصد موارد صندوق الدعم و حصة األبناك

املايل  الدعم  صندوق  طرف  من  املمنوحة  القروض  مكنت 
للمقاوالت الصغرية جدا و الصغرى و املتوسطة، أساسا من تسوية 
متأخرات تسديد املوردين )70% من قروض الصندوق(، و متويل 
االجتامعية  خاصة  أخرى  ديون  إىل  باإلضافة  التسيري  حاجيات 

والجبائية منها )30% من قروض الصندوق(.

ساهمت  فقد  املشرتك،  القرض  يف  البنك  يخص حصة  فيام  أما 
املتوسطة  بالقروض  املتعلقة  الديون  هيكلة  إعادة  يف  باألساس 

والطويلة األمد أو التجاوزات التي طرأت عىل قروض التسيري.

التوزيع القطاعي

التوزيع الجهوي
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صندوق الدعم املايل للمقاوالت الصغرية جدا والصغرى واملتوسطة 

تم إطالق هذا الصندوق مببادرة من بنك املغرب واملجموعة املهنية لبنوك املغرب وصندوق الضامن املركزي يف يونيو 2014 بهدف 
تعزيز التوازن املايل للمقاوالت الصغرية جدا والصغرى واملتوسطة ومتكينها من املساهمة يف النمو االقتصادي.

و يتدخل الصندوق عىل شكل قرض ثانوي قد يصل إىل 50 مليون درهم، يف إطار متويل مشرتك مع البنوك. و ميكن أن تصل مدة 
تسديد هذا القرض املشرتك إىل 10 سنوات. كام مينح القرض بسعر فائدة ثابت يعادل سعر سندات الخزينة لخمس سنوات فيام 
يخص حصة صندوق الدعم املايل. أما بالنسبة للقرض البنيك، فيحدد سعر الفائدة باالتفاق بني املقاولة املستفيدة والبنك دون 
تجاوز السعر املطبق لحصة صندوق الدعم املايل بزيادة 150 نقط أساس. حيث يحدد حاليا سعر سندات الخزينة لخمس سنوات 

يف %3,16.

مليون درهم. كام ميكن  يتجاوز رقم معامالتها 175  التي ال  الصغرية  املقاوالت  باألساس  املايل  الدعم  كام يستهدف صندوق 
للمقاوالت ذات الحجم املتوسط أن تستفيد أيضا من هذا الصندوق بصفة استثنائية.

لالستفادة من خدمات صندوق الدعم املايل، يتعني عىل املقاوالت الراغبة يف التوجه مبارشة لبنك من اختيارها، حيث يقوم البنك 
بدراسة وإعداد ملف التمويل. ويقوم صندوق الضامن املركزي مبعالجة امللفات املصادق عليها من طرف البنك يف إطار لجنة 

متخصصة.

املصدر: صندوق الضمان املركزي
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الصغرى  املقاوالت  لتمويل  الفرنيس  االئتامن  خط  إطالق 
واملتوسطة املغربية

يندرج خط االئتامن الفرنيس يف إطار تفعيل إعالن النوايا بشأن 
املقاوالت  مشاريع  متويل  مجال  يف  املغريب  الفرنيس  التعاون 
االقتصاد  وزارة  بني   2013 سنة  املوقع  واملتوسطة،  الصغرى 
واملالية املغربية ونظريتها الفرنسية، بهدف متويل رشاء املنتجات 
واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  لصالح  الفرنسية  والخدمات 

املغربية. 

و تروم هذه اآللية التمويلية، التي سخر لها مبلغ إجاميل يقدر 
 4 و  قروض  شكل  عىل  أورو  مليون   21( أورو  مليون   25 ب 
الضامن  صندوق  يقوم  والتي  هبات(  شكل  عىل  أورو  مليون 
املركزي بتدبريها، إىل تسهيل االستثامر املنتج  لفائدة املقاوالت 
الروابط  تعزيز  وكذا  جهة،  من  املغربية  واملتوسطة  الصغرى 

واملبادالت مع نظرياتها الفرنسية من جهة أخرى.

ولالستفادة من هذا التمويل، يشرتط أن تكون املقاولة خاضعة 
للقانون املغريب، وتحقق رقم معامالت سنوي ال يزيد عن 25 

مليون أورو. 

منتجات  اقتناء  بتمويل  الفرنيس  االئتامن  خط  يسمح  كام 
/أو  مغربية  وخدمات  منتجات  اقتناء  وكذا  فرنسية  وخدمات 
غري فرنسية يف حدود 30% من مبلغ القرض. كام ميكن للعقد 
أن يشمل كذلك دراسات ودورات تكوينية ذات صلة باملرشوع 
املمول والتي تقوم بها رشكات مختصة فرنسية أو فروع مغربية 
التكوينية  والدورات  الدراسات  هذه  ومتول  فرنسية.  لرشكات 
عن طريق هبة ميكن أن تصل إىل 19% من مبلغ قرض خط 

االئتامن الفرنيس.

الفالحي  القطاع  يف  املتخصصة  للمشاريع  األولوية  وتعطى 
نحو  للتصدير  الهادفة  املشاريع  أو  الغذائية  الصناعة  وقطاع 

إفريقيا، حيث أنها تستفيد من متويل يصل إىل 3 مليون أورو، 

يغطي 75% من املبلغ اإلجاميل للمرشوع.

طرف  من  األخرى  بالقطاعات  املتعلقة  املشاريع  متويل  ويتم 

خط االئتامن الفرنيس ابتداء من 100.000 أورو، إىل 2 مليون 

أورو دون أن يتجاوز هذا املبلغ نسبة 60% من إجاميل التمويل 

الخارجي، فيام ميول الجزء املتبقي بقرض بنيك.

فيها  مبا  سنة   12 تسديده يف ظرف  يتم  املشرتك،  القرض  هذا 

الفائدة  سعر  ويحدد  سنوات.  خمس  إىل  يصل  دفع  مؤجل 

دون  سنويا،   %2 نسبة  يف  الفرنيس  االئتامن  لخط  بالنسبة 

يحدد  فيام  بالدرهم.  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  احتساب 

سعر فائدة القرض البنيك باالتفاق بني املقاولة و البنك.

الرشاكة  لعقود  تكميال  الفرنيس  االئتامن  خط  يعترب  للتذكري، 

املوقعة بني الحكومتني الفرنسية و املغربية، بتاريخ 13 أبريل 

2015، و الرامية لتعزيز املوارد املالية لصندوق الضامن الخاص 

باملقاوالت الصغرى و املتوسطة التابع لصندوق الضامن املركزي، 

والذي أنشأته وزارة االقتصاد و املالية سنة 2009.

صندوق  من  كل  موارد  ضخ  تم  االتفاقيات،  هذه  ومبوجب 

الخاص  الضامن  صندوق  و  املغرب  لفائدة  الفرنيس  الضامن 

صندوق  يف  فرنسا،  طرف  من  املمول  املالية  الهيكلة  بإعادة 

الضامن الخاص باملقاوالت الصغرى واملتوسطة التابع لصندوق 

الضامن املركزي، وذلك بغية تعزيز قدراته ومتكينه من متويل 

أفضل للمقاوالت املغربية.

تم إطالق خط االئتامن الفرنيس للقروض و الهبات بالرباط، بقيمة  25 مليون أورو لتمويل رشاء 
املنتجات والخدمات الفرنسية لصالح املقاوالت الصغرى واملتوسطة العاملة باملغرب. ويتوخى 
هذا الخط االئتامين تسهيل املشاريع االستثامرية للمقاوالت الصغرى واملتوسطة املغربية بالتطلع 

إىل دعم املبادالت التجارية الثنائية املغربية الفرنسية.

املصدر: صندوق الضمان املركزي
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مكتب  الرصف يطلق نظاما الكرتونيا لتدبري مخصصات السفر 
 »http://www.oc.gov.ma« أطلق مكتب الرصف نظاما معلوماتيا جديدا عىل بوابته اإللكرتونية
لتدبري مخصصات السفر املسموح بها لألشخاص الذاتيني، و ميكن هذا النظام الجديد من 
تعزيز مراقبة عمليات الرصف من أجل تفادي تجاوز أسقف مخصصات األسفار و الحد من 

ظاهرة تهريب األموال.  

يويل مكتب الرصف اهتامما بالغا لتطوير منظومته املعلوماتية 
الفاعلني  لتطلعات  ترقى  بعد  عن  خدمات  بتقديم  وذلك 
متكن  معلوماتية  تطبيقات  وبلورة  واملواطنني  االقتصاديني 
يتعلق  فيام  خاصة  فعال  بشكل  مبهامها  القيام  من  املؤسسة 

مبراقبة عمليات الرصف.

فسعيا منه لجعل مراقبة عمليات الرصف أكرث نجاعة وفاعلية، 
مخصصات  لتدبري  معلومايت  نظام  بتطوير  الرصف  مكتب  قام 
هذا  إطالق  تم  قد  و  الذاتيني،  لألشخاص  بها  املسموح  السفر 

التطبيق يف شهر دجنرب من سنة 2015.  

البنكية  املؤسسات  إىل  باألساس  موجه  اإللكرتوين  الحل  هذا 
ومحالت الرصف و وكاالت تحويل األموال املرخص لها بالقيام 
برسم  زبون  التأكد من حقوق كل  أجل  الرصف من  بعمليات 
مخصصات السفر املنصوص عليها يف قانون الرصف  املمنوحة 
لألشخاص الذاتيني، سواء عىل شكل أوراق بنكية أو محملة عىل 
بطاقة اعتامد دولية أو مودعة يف حسابات بالعملة األجنبية  أو 

بالدرهم القابل للتحويل.

املعلومايت  النظام  هذا  تطبيق  مجاالت  توضيح  أجل  من 
الجديد وكيفية استخدامه، قام مكتب الرصف بنرش دوريته رقم 

3/2015 الصادرة يف 30 دجنرب 2015.

توحيد املعلومات لتفادي التجاوزات

يتم الولوج إىل هذا التطبيق املعلومايت عرب إدخال إسم املستعمل 
و كلمة املرور من أجل  القيام بعمليات بيع مخصصات السفر 

بطاقة  عىل  اعتامدا  وذلك  الذاتيني  لألشخاص  بها  املسموح 
التعريف الوطنية بالنسبة للمغاربة املقيمني و املغاربة املقيمني 
املقيمني  لألجانب  بالنسبة  باملغرب  التسجيل  وبطاقة  بالخارج 
باملغرب. أما بالنسبة للقارصين فجواز السفر رضوري يف حالة 

عدم توفر بطاقة التعريف الوطنية.

وكاالت  و  الرصف  ومحالت  البنكية  املؤسسات  عىل  يتعني  و 
تحويل األموال املرخص لها بالقيام بعمليات الرصف استخدام 
إطار  يف  العملة  لبيع  عملية  أية  قبل  اإللكرتوين  النظام  هذا 
مخصصات السفر و إدخال كل  البيانات املرتبطة بكل عملية 
لألوراق  بالنسبة  سواء  الدرهم  مقابل  األجنبية  العملة  لبيع 
البنكية  أو بالنسبة لعمليات تحميل بطاقات االعتامد الدولية 
و كذا بالنسبة لتموين الحسابات بالعملة األجنبية أو بالدرهم 

القابل للتحويل.

إجبارية استخدام النظام املعلومايت الجديد منذ 
فاتح يناير 2016

يتم العمل بهذا النضام منذ فاتح يناير 2016 لتدبري مخصصات 
استعامله  بات  حيث  الذاتيني  لألشخاص  بها  املسموح  السفر 

إجباريا من أجل القيام بالعمليات السالفة الذكر.

من أجل استعامل التطبيق اإللكرتوين الجديد عىل أحسن وجه 
ينظم مكتب الرصف دورات تكوينية لفائدة الفاعلني يف قطاع 
الرصف اليدوي و تحسيسهم برضورة استخدام التطبيق الجديد 
مخصصات  أسقف  تجاوز  تفادي  أجل  من  تطويره  تم  الذي 

األسفار  و الحد من ظاهرة تهريب األموال.  

حتت اجملهر

املصدر: مكتب الصرف
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طرق جديدة ألداء الرضيبة عىل السيارات : حصيلة إيجابية

السنوية عىل  الخصوصية  الرضيبة  ألداء  مبتكرا  نظاما  للرضائب  العامة  املديرية  وضعت 

السيارات )الفينييت(، برشاكة مع شبكة األبناك وموفري خدمات األداء تهدف من خالله اىل 

توفري خدمة القرب وتسهيل األداء. 

قنوات  توسيع  يف  األداء  يف  الجديدة  الطريقة  هذه  ساهمت 
فوق  السيارات  عىل  السنوية  الخصوصية  الرضيبة  استخالص 
تتسم  خدمة  توفري  عىل  ساعد  مام  الوطني  الرتاب  مجموع 

بالجودة والرسعة و ضعف الكلفة بالنسبة للمواطنني.

وقد مّكن هذا التفويض من اإلعفاء من تقديم شارة »الفينييت« 
و تقليص تكاليف ومصاريف هذه الخدمة. كام سمح بتعبئة 
أكرب  مضافة  قيمة  ذات  و  أهمية  أكرث  ملهام  البرشية  املوارد 

وتحسني إمكانية املراقبة. 

وقد بلغ عدد عمليات األداء املنجزة إىل غاية آخر يناير 2016 ما 
يناهز 1.834.676 عملية مقابل 1.709.449 خالل سنة 2015، 

أي بزيادة قدرها %7,3.

للرضائب  العامة  املديرية  حققت  املداخيل،  مستوى  عىل  و 
ارتفاعا قدره 14,75% مقارنة بالسنة املاضية، إذ بلغت 1.867 
 1.627 مبلغ  مقابل   2016 يناير  آخر  غاية  إىل  درهم  مليون 

مليون درهم سنة 2015.

ومكنت هذه العملية من توسيع نقط أداء هذه الرضيبة عىل 
مستوى تسعة أبناك وأربعة مزودين بخدمات األداء و أكرث من 
100 ألف نقطة بيع )وكاالت، فضاءات األداء، شباك مرصيف آيل( 

و كذا مواقع إلكرتونية وخدمات عىل الهواتف النقالة.

وقد حققت الوكاالت البنكية 67,60% من املداخيل، متبوعة 
بفضاءات الخدمات بنسبة 13,55% ثم مداخيل اإلدارة الرضيبية 

بنسبة 8,8% والشبابيك املرصفية اآللية بنسبة %4,92.

بالبطاقة  أو  الحساب  أو بخصم من  إما نقدا،  األداء  إنجاز  تم 
املديرية  أداء أخرى مقبولة لدى رشكاء  أو أي وسيلة  البنكية، 

العامة للرضائب. 

احتساب  مع  دراهم   5,50 بني  الخدمة  كلفة  تحديد  تم  وقد 
البنكية  والخدمات  اآللية  املرصفية  للشبابيك  بالنسبة  الرسوم 
و12  املحمول،  الهاتف  عرب  البنكية  والخدمات  اإللكرتونية 
درهام مع احتساب الرسوم بالنسبة لألداء عرب االنرتنت و 23 
درهام مع احتساب الرسوم، مبا يف ذلك واجبات التمرب، بالنسبة 

للوكاالت البنكية ونقط األداء.

املصدر:  املديرية العامة للضرائب 

2015 2016

1 709 449

1 834 676

2015 2016

1.627

1.867

عدد األداءات املنجزة )الفينييت(

مداخيل الرضيبة الخصوصية السنوية عىل السيارات مباليني 
الدراهم إىل غاية آخر يناير 2016
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إطالق البوابة اإللكرتونية الجديدة للمديرية العامة للرضائب
أطلقت املديرية العامة للرضائب الصيغة الجديدة للبوابة اإللكرتونية التابعة لها وقد تّم 
إعادة صياغتها بشكل جذري. وتأيت هذه البوابة الجديدة  تفعيال السرتاتيجية املديرية الرامية 
الجبايئ، وتتميز بتكريس  إىل االنفتاح عىل جميع امللزمني والرشكاء وكل املهتمني بالشأن 

التوجه نحو إرساء بوابة خدماتية بالدرجة األوىل.

تضم البوابة اإللكرتونية الجديدة للمديرية العامة للرضائب أربع 
فضاءات ويتعلق األمر بفضاء »الرضائب و اإلجراءات الخاصة 
»النصوص  وفضاء  اإللكرتونية«  »الخدمات  وفضاء  بامللزمني« 

الترشيعية والتنظيمية« وفضاء »مراجع أسعار العقار«.

هذا باإلضافة إىل فضاءات تفاعلية وخدماتية أخرى تم عرضها 
روعي  معينة،  بفئات  خاصة  وأخرى  عامة  خدمات  شكل  يف 
يف مضامينها حاجيات مختلف املستعملني للبوابة، مبن فيهم 

الصحافيون واملستثمرون والطلبة...

وُيقّدم فضاء »الرضائب واإلجراءات الخاصة بكم« ملحة رسيعة 
الرضيبية  اإلدارة  امللزمني مع  إجراءات  وُمبسطة عن مختلف 
وكذا الرضائب التي يجب عليهم أداؤها. كام يضّم معلومات 
»منتدى  التالية:  العناوين  تحت  اختزالها  تم  وعملية  قيمة 
األسئلة«، »استامرات رضيبية«، »طلباتكم فيام يخص الشهادات 

»املواعيد  املضافة«،  القيمة  عىل  الرضيبة  واسرتجاع  الجبائية 
الجبائية«، »الرضائب باختصار«، »مصطلحات قانونية ورضيبية«، 

»دالئل جبائية«، »تبسيط الرضائب لألطفال«. 

كام ميكن فضاء »خدمات جبائية عىل الخط SIMPL« امللزمني من 
الولوج إىل الخدمات عىل الخط بواسطة شبكة االنرتنيت، وتخص 
الترصيح واألداء املتعلقني بالرضيبة عىل الرشكات، الرضيبة عىل 
الدخل وكذا الرضيبة عىل القيمة املضافة، باإلضافة إىل خدمتني 
إلكرتونيتني تتعلق األوىل بشهادة رقم املعامالت فيام تخص الثانية 
شهادة التعريف الرضيبي. فيام يضع الفضاء املخصص ل »نصوص 
ترشيعية وتنظيمية« رهن إشارة العموم مجموعة من النصوص 
الجبائية الجاري بها العمل )االتفاقيات الدولية، املدونة العاّمة 
للرضائب، الرضائب املحلية، املراسيم، القرارات، الدوريات الخاصة 

بالترشيع الجبايئ، أسئلة مبدئية(.

إىل  الولوج  امكانية  العقار«  أسعار  »مرجعية  ركن  يتيح  كام 
إمكانية  مع  مدينة  عرش  بسبعة  الخاصة  العقارية  املرجعيات 
اإلبحار عىل الخريطة )جوجل مابس( حسب الشارع أو الحي 

أو املنطقة املقصودة )أكادير، بني مالل، الدار البيضاء، الجديدة، 
وجدة،  الناظور،  املحمدية،  مكناس،  مراكش،  القنيطرة،  فاس، 

الرباط، سال، سطات، طنجة،  متارة-الهرهورة وتطوان(.

وتتضمن الصفحة الرئيسية كذلك فضاء لإلعالنات اإلدارية وألخبار 
املستجدات  االطالع عىل جميع  للملزمني  املديرية حيث ميكن 
الخاصة باملديرية. كام تتضمن زاوية تهم آراء واقرتاحات امللزمني 
فيام يخص النصوص الترشيعية والتنظيمية وكذا تسيري اإلدارة 

الرضيبية.

والهيكل  االسرتاتيجية  واألهداف  للمهام  كذلك  البوابة  وتتطرق 
التنظيمي للمديرية إىل جانب وسائل االتصال املعتمدة. كام توفر 
املعلومات  البحث عن جميع  امللزمني من  بحثية متكن  أدوات 

بواسطة محرك ذي جودة عالية.

العربية  هي  لغات  بأربع  خدماتها  حاليا  البوابة  هذه  تقدم 
قريبا  متوفرة  تكون  وسوف  واإلنجليزية،  واإلسبانية  والفرنسية 

باللغة األمازيغية وكذا عىل الهواتف الذكية.

املصدر:  املديرية العامة للضرائب 



الوزارة في الصحافة �0

نافذة عىل الصحافة
تفتح مجلة املالية من خالل هذا الركن نافدة عىل الصحافة املغربية لتعكس من خاللها 
املواضيع التي تستأثر باهتامم الصحافة الوطنية وتربز اتجاهات الرأي العام تجاه أداء الوزارة 
االقتصادي واملايل. ويعرض هذا املقال أهم ما ورد عن الوزارة يف الفرتة املمتدة من فاتح 

أبريل إىل أواخر شهر يونيو.

أن   08/04/2016 يف  الصادرة  املغربية«  »النهار  جريدة  ذكرت 

مناعة  يكتيس  الوطني  االقتصاد  أن  أكد  بوسعيد  السيد محمد 

كبرية ألنه مبني عىل تنويع يف مصادر النمو، وتنويع يف القطاعات 

والرشاكات، مربزا أن اململكة تشكل »نقطة مضيئة جدا« يف العامل 

العريب من ناحية تطورها، ومن ناحية جذبها لالستثامر واعتامدها 

حديث  يف  الوزير،  السيد  وقال  الكربى.  الهيكلية  اإلصالحات 

لوكالة املغرب العريب لألنباء عىل هامش مشاركته يف االجتامعات 

السنوية املشرتكة للهيئات املالية العربية يف مملكة البحرين، إن 

هذه املكتسبات تعززت بفضل االستقرار الذي ينعم به املغرب 

واإلصالحات التي أرساها صاحب الجاللة امللك محمد السادس، 

وبفضل وضوح الرؤية الذي تتسم به القطاعات األساسية.

وأوردت جريدة »التجديد« الصادرة يف 11/04/2016 أن السيد 

يف  للتنمية  اإلفريقي  للبنك  املقيمة  واملمثلة  بوسعيد،  محمد 

أبريل 2016   8 الجمعة  يوم  وقعا  فال،  ياسني  السيدة  املغرب، 

بالرباط، عىل اتفاقيتي قرض وضامن بقيمة 112.30 مليون دوالر، 

يتعلقان مبرشوع تعزيز البنيات التحتية للمكتب الوطني للسكك 

الحديدية.

وعىل صعيد آخر، كتبت جريدة »الصحراء املغربية« الصادرة يف 

12/04/2016 أن السيد محمد بوسعيد رصح أن املؤمتر املقبل 

لألمم املتحدة حول التغريات املناخية »كوب 22« املزمع عقده 

مبراكش سيكون »مؤمتر العمل«، مربزا أن تظاهرة مراكش حددت 

كهدف أسايس تطوير الوسائل العمالتية من أجل تنفيذ اتفاق 

باريس، املنبثق عن »كوب 21« الذي اعترب مؤمترا التخاذ القرارات. 

وأوضح السيد بوسعيد، الذي أرشف عىل اللقاء اإلعالمي املنظم 

بالرباط مع الرشكاء التقنيني واملاليني وسفراء بعض الدول حول 

التحضري للمؤمتر 22 لألمم املتحدة حول التغريات املناخية »كوب 

التغريات  البيئة ومحاربة  املغرب وضع مسألة حامية  أن   ،»22

املناخية ضمن أولوياته التنموية.

 14/04/2016 يف  الصادرة  اليوم«  »أخبار  جريدة  أعلنت  كام 

أن السيد محمد بوسعيد أكد بالرباط  أن املغرب، الذي بارش 

كبرية  فرصا  يوفر  متعددة،  قطاعات  يف  جوهرية  إصالحات 

مستدامة  باستثامرات  القيام  تعتزم  التي  السيادية  للصناديق 

وذات مردودية. وأوضح السيد الوزير، خالل افتتاح املنتدى الثاين 

لالستثامر السيادي للبلدان األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية، 

أن املغرب، ومن أجل االستفادة من هذه الفرص، يطمح لتكوين 

جديدة  موارد  وتعبئة  والخاص  العام  القطاعني  بني  رشاكات 

للتمويل، وخصوصا املستثمرين املؤسساتيني، وإرساء رشاكات مع 

الصناديق السيادية.

السيدة  أن   19/04/2016 يف  الصادرة  »املساء«  جريدة  وكتبت 

املغرب، رصحت،  ملقاوالت  العام  االتحاد  رئيسة  بنصالح،  مريم 

خالل امللتقى الجهوي الذي نظمه االتحاد العام ملقاوالت املغرب 

برشاكة مع اإلدارة العامة للرضائب، بأن عالقتها باإلدارة العامة 

يطبعها التفاهم والحوار واإلنصات الجيد ملختلف املشاكل التي 

تعرتض املقاوالت املغربية بخصوص الرضائب والجبايات. بدوره 

تحدث السيد عمر فرج، املدير العام للرضائب، يف الورقة التي 

قدمها بخصوص موضوع »االسرتاتيجية الوطنية إلدارة الرضائب 

يف أحكام قانون املالية لسنة 2016«، عن العالقة الجيدة التي 

تربط إدارته باالتحاد العام ملقاوالت املغرب بعدما ترسخت لدى 

الجانبني ثقة ساهمت يف حل عدد كبري من املشاكل، وذلك إميانا 

من إدارة الرضائب برضورة توفر رشط الثقة بني جميع األطراف 

املعنية ليس فقط باملقاوالت ولكن بكل االقتصاد الوطني. 

وأوردت جريدة »النهار املغربية« الصادرة يف 23/04/2016 أن 

موضوع »العدالة الرضيبة...رافعة للتنمية املستدامة« شكل محور 

لقاء نظمه االتحاد العام ملقاوالت املغرب فرع مراكش أسفي. وأبرز 

رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب فرع مراكش أسفي، السيد 

محمد عادل بوحاجة، يف كلمة باملناسبة، أن هذا اللقاء يهدف 
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إىل تعزيز وارساء عالقة ثقة متبادلة مع رشكاء االتحاد وخصوصا 

املديرية العامة للرضائب، مؤكدا أن النظام الجبايئ املغريب ميكن 

اعتباره اليوم نظاما عرصيا مشابها ملا هو معمول به يف البلدان 

ذات االقتصادات املنفتحة. من جانبه، أبرز املدير العام للرضائب 

السيد عمر فرج، االجراءات الرضيبية املتضمنة يف القانون املايل 

2016 واملتعلقة بتحفيز وتشجيع االستثامر، من قبيل إرساء جدول 

لألسعار النسبية، والتدابري الخاصة بالرضيبة عىل القيمة املضافة، 

وكذا تحسني جودة الخدمات املقدمة لدافعي الرضائب. كام قدم 

الرؤية االسرتاتيجية للمديرية العامة للرضائب التي تم اعتامدها 

وتفعيلها من خالل نهج أسلوب الحوار والتشاور لتفادي الوقوع 

يف املخاطر واألخطاء. 

 26/04/2016 يف  الصادر  مقالها  يف  الجريدة  نفس  أعلنت  كام 

عىل  الرضيبة  مداخيل  أن  أكدت  للمملكة  العامة  الخزينة  أن 

العام  املاضية من  الثالثة  األشهر  ارتفاعا خالل  الرشكات عرفت 

الحايل، بنسبة 14.6 يف املائة، مقارنة مع الفرتة نفسها من العام 

املايض. وفرست الخزينة هذا االرتفاع باألداء الجيد الذي حققته 

عدد من املؤسسات البنكية، وكذا املقاوالت العمومية، األمر الذي 

الجامرك.  أداؤها إلدارة  الواجب  الرضيبة  ارتفاع حجم  إىل  أدى 

ومقابل هذا االرتفاع الكبري يف مداخيل الرضيبة عىل الرشكات، 

شهدت مداخيل الرضيبة عىل الدخل ارتفاعا محدودا مل يتجاوز 5 

يف املائة. كام أن إدارة الرضائب متكنت من رفع مداخيلها بفضل 

الغرامات عىل التأخر يف دفع الرضائب، والتي ارتفعت خالل العام 

الحايل بنسبة 14 يف املائة؛ يف حني عرفت الرضيبة عىل القيمة 

املضافة الداخلية تراجعا بنسبة 12.4 يف املائة.

وكتبت جريدة »الصحراء املغربية« الصادرة يف 27/04/2016 أن 

السيد محمد بوسعيد أبرز، يف ترصيح للصحافة عقب التوقيع 

ومنع  الرضيبي  االزدواج  تجنب  اتفاقية  تعديل  بروتوكول  عىل 

التهرب من الرضائب بالنسبة للرضائب عىل الدخل، خالل حفل 

الجاللة  السادس وصاحب  امللك محمد  الجاللة  ترأسه صاحب 

امللك حمد بن عيىس آل خليفة، بقرص الصخري بالضاحية الجنوبية 

قائدي  تربط بني  التي  املتينة  األخوة  البحرين، عالقات  ململكة 

وشعبي البلدين، موضحا أن هذا الربوتوكول يشكل إطارا قانونيا 

مناسبا لتبادل املعلومات بني املغرب والبحرين يف املجال الرضيبي. 

كام أضاف أن هذه الوثيقة الجديدة ستسمح بتنمية االستثامرات 

الخاصة، خدمة ملصالح الشعبني الشقيقني. من جهته، أوضح وزير 

املالية البحريني، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن الربوتوكول 

يشكل آلية هامة لتطوير العالقات االقتصادية واملالية املغربية-
البحرينية، كام أكد عىل أن البلدين الشقيقني، يعتمدان أفضل 

املامرسات يف هذا املجال.   

أما جريدة »املساء« فقد كتبت يف مقالها الصادر يف نفس التاريخ 
أن السيد محمد بوسعيد، أوضح، يف جواب عن سؤل كتايب تقدم 
به النائب الربملاين السيد محمد سامل البيهي، عن فريق العدالة 
والتنمية، بخصوص عدم تحويل رشكة »فوسبوكراع« حوايل 33 
من  الدخل  عىل  الرضيبة  اقتطاعات  حجم  متثل  سنتيم،  مليار 
أجور العامل عىل مدى عرشات السنني، أن هذه الرشكة، التابعة 
الجبائية  بالتزاماتها  حاليا  تقوم  للفوسفاط،  الرشيف  للمكتب 
بصفتها رشكة خاصة خاضعة لألحكام الرضيبة املنصوص عليها 
يف املدونة العامة للرضائب، ويدخل ضمن هذه االلتزامات إيداع 
بها. كام أوضح أن  امللحقة  الوثائق  اإلقرارات الرضيبية وجميع 
الرضيبة  باقتطاع  الدخل  الرضيبة عىل  قامت يف مجال  الرشكة 
طبقا  العامة  للخزينة  وسددتها  مستخدميها  أجور  عن  املرتتبة 

ألحكام املادتني 156 و175 من املدونة.

وكتبت جريدة »األخبار« الصادرة يف 04/05/2016 أن املديرية 
خدمتني  املايض،  أبريل   25 منذ  أطلقت،  للرضائب  العامة 
رقم  بشهادة  األوىل  تتعلق  للرضائب،  جديدتني  إلكرتونيتني 
الرضيبي.  التعريف  رقم  الثانية حصيلة  تخص  فيام  املعامالت، 
وأوضح بالغ للمديرية أن هذه الخدمات متاحة لدافعي الرضائب 
املنخرطني يف فضاء »خدمات تلفزية سيمبل« والدفع اإللكرتوين 
للرضائب. كام أشار نفس املصدر إىل أن هناك خدمات إلكرتونية 
جديدة يف مرحلة التطوير، ستوضع تدريجيا رهن إشارة املنخرطني 

يف هذا الفضاء.  

الصادرة يف 12/05/2016  املغربية«  »الصحراء  جريدة  وأفادت 
جمهورية  ورئيس  السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  أن 
الصني الشعبية، السيد يش جني بينغ، وقعا بقرص الشعب ببكني، 
اإلعالن املشرتك املتعلق بإرساء رشاكة اسرتاتيجية بني البلدين. كام 
ترأس قائدا البلدين بهذه املناسبة حفل التوقيع عىل مجموعة 
القضايئ  املجال  بالخصوص  تهم  الثنايئ  التعاون  اتفاقيات  من 
واالقتصادي واملايل، والصناعة والسياحة والثقافة والطاقة والبنية 
التحتية والشؤون القنصلية. وتضم هذه االتفاقيات اتفاقا للتعاون 
االقتصادي والتقني )هبة من 100 مليون يوان(، وقعه كل من 
التجارة  ووزير  بوسعيد،  محمد  السيد  واملالية،  االقتصاد  وزير 

الصيني، السيد غاو هوتشينغ.
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ويف نفس السياق، أعلنت نفس الجريدة يف مقال آخر صادر يف 

ترأس  السادس،  امللك محمد  الجاللة  أن صاحب   13/05/2016

ببكني، حفل التوقيع عىل عدد من اتفاقيات الرشاكة بني القطاعني 

التي تربط  العام والخاص، وذلك يف إطار الرشاكة االسرتاتيجية 

الشعبية. ومن ضمن هذه  الصني  املغربية وجمهورية  اململكة 

االتفاقيات، تم التوقيع عىل مذكرة تفاهم تتعلق بتحويل املياه 

شامل-جنوب بني حكومة اململكة املغربية ورشكة »تشاينا هاربور 

إنجينريين كومباين آي.يت.دي«، من طرف كل من السيد محمد 

وزير  أخنوش،  عزيز  والسيد  واملالية  االقتصاد  وزير  بوسعيد، 

الفالحة والصيد البحري، والسيد عبد القادر اعامرة، وزير الطاقة 

واملعادن والبيئة، عن الجانب املغريب، والسيد يل يي، نائب رئيس 

هذه الرشكة، عن الجانب الصيني.  

السيد  أن   19/05/2016 يف  الصادرة  »األخبار«  جريدة  وكتبت 

محمد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية ومحافظ اململكة املغربية 

االسالمي  البنك  بجاكارتا،  طالب  للتنمية،  االسالمي  البنك  لدى 

للتنمية بوضع ميكانيزمات جديدة برشوط متويلية مناسبة وذات 

السحب الرسيع لدعم اإلصالحات االقتصادية واملالية خاصة يف 

مجال إعداد وتقييم الربامج والسياسات املالية العمومية لتحقيق 

التنويع االقتصادي وتحفيز النمو الشامل يف الدول األعضاء. وأبرز 

السيد بوسعيد، يف كلمة أمام االجتامع السنوي الواحد واألربعون 

ملجلس محافظي مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، أهمية دعم 

الربامج والسياسات اإلصالحية القطاعية ومواكبة الدول األعضاء 

نتيجة  موازناتها  تواجه  التي  الضغوطات  مواجهة  يخص  ما  يف 

لألزمات الدولية الطارئة.

كام أوردت جريدة »أخبار اليوم« الصادرة يف 20/05/2016 أن 

السيد محمد بوسعيد ورئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، 

السيد أحمد محمد عيل، وقعا عىل قرض جديد مببلغ 7.5 مليون 

دوالر أمرييك، منحه البنك اإلسالمي للتنمية للمغرب للمساهمة 

يف متويل برنامج محو األمية والتدريب املهني. وقد تم التوقيع 

عىل نص االتفاقية عىل هامش أشغال االجتامع السنوي الواحد 

تحت  بجاكرتا  انعقد  الذي  للتنمية  اإلسالمي  للبنك  واألربعون 

البنية  تطوير  الفقر من خالل  والحد من  النمو  »تعزيز  شعار: 

التحتية والدمج املايل«. ويهدف القرض إىل خفض مستوى األمية 

عرب  واإلنتاجية  الوظيفية  ومهاراتهم  الشباب  كفاءات  وتحسني 

برامج التدرج املهني لنحو عرشة آالف شخص، عالوة عىل متكينهم 

من خدمات متويل املشاريع الصغرية.

أن  التاريخ  نفس  يف  الصادرة  »املساء«  جريدة  ذكرت  بدورها 
الخزينة العامة للمملكة قامت بتفعيل خاصية دفع األشخاص 
والهواتف  البنكية  الوكاالت  عرب  والرسوم  للرضائب  والرشكات 
النقالة واالنرتنت ونقط القرب للخدمات. وأوضح نفس املصدر 
التكنولوجي  تحولها  وترية  ترسع  للمملكة  العامة  الخزينة  أن 
الرقمي، مستفيدة من التجارب التي خاضتها منذ سنة 2009 يف 
مجال الدفع الرقمي والبطاقات البنكية عرب موقعها االلكرتوين، 
الوكاالت  الوسائط عرب  الدفع متعدد  االستثامر يف  حيث قررت 

البنكية والهواتف النقالة واالنرتنت.

كام أعلنت جريدة »األخبار« الصادرة يف 25/05/2016 أن السيد 
محمد بوسعيد أكد أن الحكومة تنوي إعادة التفاوض عىل خط 
ائتامين احرتازي مع صندوق النقد الدويل. وقال السيد بوسعيد إن 
الحجم والتفاصيل األخرى ستخضع للنقاش الحقا. وتجدر اإلشارة 
االئتامن ومل يستعمله.  استفاد من تجديد خط  املغرب  أن  إىل 
وتبلغ قيمة خط االئتامن الذي وضعه صندوق النقد الدويل رهن 
إشارة املغرب خمسة مليارات دوالر ويحل أجله يف شهر غشت 

املقبل. 

وأوردت نفس الجريدة يف مقال آخر صادر يف نفس التاريخ أن 
توقعاتها  خفضت  الحكومة  أن  كشف  بوسعيد  محمد  السيد 
تراجع  بسبب  املائة  أقل من 2 يف  إىل  العام  النمو هذا  لنسبة 
القيمة املضافة للقطاع الفالحي. وأوضح السيد بوسعيد أنه، عىل 
أساس توقعات بإنتاج 33,5 مليون قنطار من الحبوب، ستعرف 
القيمة املضافة للقطاع الفالحي تراجعا بنسبة 7.3 يف املائة مقارنة 

مع سنة 2015، وهو ما سينعكس عىل معدل النمو. 

يف  الصادرة  »األخبار«  جريدة  أفادت  آخر،  صعيد  وعىل 
26/05/2016 أن املديرية العامة للرضائب أعلنت عن الرشوع 
يف منح حق الترصف لفائدة ماليك شقق السكن االجتامعي التي 
تدعمها الدولة من خالل إرجاع قيمة الرضيبة عىل القيمة املضافة. 
ووضعت املديرية رشوطا محددة السرتجاع قيمة الرضيبة ورفع 
الرهن عن شقق السكن االجتامعي وفق ضوابط قانون املالية 

لسنة 2016.

كام أوردت جريدة »املساء« الصادرة يف 27/05/2016 أن السيد 
االقتصاد  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  اإلدرييس،  األزمي  إدريس 
واملالية املكلف بامليزانية، أكد أن الحكومة تشاطر املجلس األعىل 
التقاعد يشكل مخاطر  أنظمة  توازن  بأن عدم  رأيه  للحسابات 
كبرية عىل املالية العمومية وتهديدا لضامن دميومة هذه األنظمة 
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ومتكنها من الوفاء بالتزاماتها املستقبلية تجاه املتقاعدين الحاليني 
واملستقبليني. وقد جاء ذلك خالل عرض تقدم به السيد الوزير 
جطو،  إدريس  السيد  عرض  مناقشة  مبناسبة  النواب  مبجلس 
الرئيس األول للمجلس األعىل للحسابات، الذي سبق أن قدمه 

بالغرفة األوىل.  

السيد  أن   01/06/2016 يف  الصادرة  »األخبار«  جريدة  وكتبت 
التي  الكلمة  يف  أكد،  واملالية  االقتصاد  وزير  بوسعيد،  محمد 
ألقاها يف افتتاح املؤمتر الحادي عرش »إلثراء املستقبل االقتصادي 
للرشق األوسط« بالعاصمة القطرية الدوحة، أن االستقرار يشكل 
حجر الزاوية يف مسلسل تحقيق أي تنمية مستدامة يف املنطقة 
العربية، واملنطلق األسايس ملعالجة مختلف التحديات السياسية 
و االقتصادية واالجتامعية التي تواجهها املنطقة حارضا ومستقبال. 
دول  تواجهه  الذي  األول  التحدي  أن  بوسعيد  السيد  وأوضح 
املنطقة هو كيفية إرساء االستقرار واألمن يف بعض الدول، مربزا 
أنه من دون عاميل االستقرار واألمن ال ميكن الحديث عن التنمية 

والتقدم واالزدهار.  

أن   03/06/2016 يف  الصادرة  »الصباح«  جريدة  أوردت  كام 
السيد محمد بوسعيد حدد أجال ال يتجاوز 60 يوما ألداء نفقات 
الطلبيات العمومية املربمة لحساب الدولة والجهات والعامالت 
القرار  هذا  ويأيت  العمومية.  واملؤسسات  والجامعات  واألقاليم 
بعد العديد من شكايات املقاوالت التي تنجز صفقات عمومية، 
باملامطلة يف أداء مستحقاتها. وألزم مرشوع املرسوم الذي تقدم 
به السيد وزير اإلدارات العمومية املعلنة عن الصفقات بدفع 
النفقات يف أجل أقصاه 45 يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة 
أو  املحاسب  قبل  من  وأداءها  النفقات  عىل  والتأشري  املنجزة، 
الشخص املكلف باألداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ تسلمه 

األمر بالدفع أو حوالة األداء.

أما جريدة »الصحراء املغربية« فقد ذكرت يف مقالها الصادر يف 
04/06/2016 أن السيد محمد بوسعيد  رصح بالصخريات، خالل 
افتتاح امللتقى الدويل حول »النموذج التنموي املغريب للدخول 
لاللتحاق  املغرب  مواكبة  أن  الصاعدة«،  الدول  ضمن  النهايئ 
مبصاف الدول الصاعدة، تفرض اعتامد تحول هيكيل لالقتصاد، 
حيث تحتل فيه الصناعة موقعا بارزا. وأوضح السيد بوسعيد، ، أن 
هذا التحول يهدف اىل تحسني القدرة التنافسية وإدماج القطاع 
غري املهيكل وخلق مناصب الشغل وتثمني الرأسامل الالمادي. ويف 
نفس السياق، سلط السيد الوزير الضوء عىل دور التنمية البرشية 

وأهمية خلق ميكانيزمات الحكامة الجيدة بهدف تحسني مستوى 
عيش املواطنني وضامن عدالة اجتامعية. وأكد السيد بوسعيد أن 
املغرب عرف كيف يضع قواعد منوذج شامل، من خالل العديد 
من اإلصالحات واالسرتاتيجيات التي مكنت اململكة من تحقيق 

العديد من األهداف يف القطاعني االقتصادي واالجتامعي.

وزارة  أن   10/06/2016 يف  الصادرة  »األخبار«  جريدة  وأفادت 
للقانون  مخصصا  الكرتونيا  موقعا  أطلقت  واملالية  االقتصاد 
التنظيمي رقم 13-130 املتعلق بقانون املالية. وذكر نفس املصدر 
أن الهدف من إنشاء هذا املوقع هو تثمني التواصل حول هذا 
التنظيمي وتسهيل الوصول إىل الوثائق والتقارير ذات  القانون 
مختلف  بني  املعلومات  وتبادل  لتجميع  مجال  وإيجاد  الصلة، 
العامة. وأضاف نفس املصدر أن إنشاء هذا  املالية  الفاعلني يف 
املوقع، الذي يندرج يف إطار تعزيز شفافية املالية العمومية، يرمي 
إىل مواكبة دخول مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ. واستنادا إىل 
املصدر ذاته، فإن هذا املوقع املتوفر باللغتني العربية والفرنسية 
الدولية  واملنظامت  الوزارية،  والقطاعات  الربملانيني  يستهدف 
أن  مضيفا  والطلبة،  والجامعيني  والصحافيني،  املدين،  واملجتمع 
معلومات عملية ستكون يف متناول الفاعلني يف املالية العمومية 

واألطر ومسؤويل اإلدارة العمومية عرب شبكة خارجية. 

كام أعلنت جريدة »التجديد« الصادرة يف نفس التاريخ أن السيد 
محمد بوسعيد أكد، ردا  عىل تحذيرات السيد جطو بخصوص 
حجم  من  التقليص  أن  العمومي،  للدين  التصاعدي  املنحى 
املديونية ليس يف صالح االستثامر الداخيل وسيقيض عىل فرص 
الشغل. وأضاف السيد الوزير أن املديونية املغربية مل تبلغ مرحلة 
الخطر وال تدعو للقلق، وهي مديونية »مستدامة ومتحكم فيها«، 
موضحا أن مجموع مديونية الخزينة بلغ 627 مليار درهم، أي 

بنسبة 63 يف املائة من الناتج الداخيل الخام.

وكتبت جريدة »الصباح« الصادرة يف 17/06/2016 أن املديرية 
الوطنية  الوكالة  مع  رشاكة  اتفاقية  وقعت  للرضائب  العامة 
للمحافظة العقارية واملسح والخرائطية تقيض بتبادل املعلومات 
العامة  املديرية  مراقبي  االتفاقية  هذه  وستمكن  االدارتني.  بني 
للرضائب من الولوج إىل قاعدة بيانات املحافظة العقارية، خاصة 
تلك املتعلقة بأسعار املبادالت العقارية واملراجعات التي تشملها، 
إضافة إىل املعطيات املتعلقة بالوضع الشهري للملكيات العقارية 
من أجل التأكد من صحة املعطيات والترصيحات الجبائية التي 

تستقبلها املديرية العامة للرضائب.



الوزارة في الصحافة �4

 27/06/2016 يف  الصادرة  اليوم«  »بيان  جريدة  أوردت  كام 
وزير  لدى  املنتدب  الوزير  اإلدرييس،  األزمي  إدريس  السيد  أن 
االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية، أقر، يف ندوة ناقشت الحصيلة 
االقتصادية للحكومة، بارتفاع الديون يف عهد الحكومة الحالية. 
ودافع السيد األزمي عن الحصيلة االقتصادية للحكومة، مربزا أن 
إجاميل الديون الخارجية بلغ حوايل 630 مليار درهم، بنسبة 64 
يف املائة من الناتج الداخيل الخام، وهو رقم غري مسبوق. كام 
بأنها مل تستفد، مثل  االستدانة  إىل  الحكومة  لجوء  تربير  حاول 

سابقاتها من الحكومات، من مداخيل الخوصصة.

أما جريدة »الصحراء املغربية« فقد ذكرت يف مقالها الصادر يف 
29/06/2016 أن وزير االقتصاد واملالية، السيد محمد بوسعيد، 
الجارية  السنة  النور قبل متم  البنوك اإلسالمية سرتى  أعلن أن 
2016. وأوضح السيد بوسعيد يف معرض رده عىل سؤال للمجموعة 
النيابية لتحالف الوسط مبجلس النواب حول األبناك اإلسالمية، أن 
هذا امللف بيد بنك املغرب الحريص عىل اختصاصاته واستقالليته، 
مؤكدا أن هذا املوضوع »يسري يف الطريق السليم«. وأضاف أنه تم 
يف هذا السياق نرش الوثائق املتعلقة بطلب االعتامد ملزاولة هذا 
النوع من النشاط، مشريا إىل أن هذا املوضوع بقدر ما يتطلب 
الرسعة يف اإلعداد ، فهو أيضا يتطلب التأين يف العمل، حتى يخرج 
املرشوع سليام تفاديا للسقوط يف ما ميكن أن يؤثر عىل أداء هذه 

املصارف. 

كام أعلنت جريدة »العلم« الصادرة يف نفس التاريخ أن  السيد 

محمد بوسعيد، أوضح، مبجلس النواب، أن معدل النمو املنتظر 

لهذه السنة، سيقل عن 2 يف املائة يف الوقت الذي توقع القانون 

املايل لسنة 2016 نسبة 3 يف املائة مقابل 4 يف املائة يف املوسم 

عىل  كرد  مكسبا،  املعدل  هذا  الوزير  السيد  واعترب  املايض. 

االنتقادات التي نبهته إىل أن الحكومة كانت تتحدث عن سبعة 

يف املائة، وبرر هذا الرتاجع بتأثري التقلبات املناخية عىل نسبة 

النمو، والتي أدت إىل تسجيل 33 مليون قنطار من الحبوب عوض 

70 مليون قنطار التي توقعها قانون املالية لهذه السنة.

يف  الصادرة  املغربية«  »الصحراء  جريدة  كتبت  بدورها 

30/06/2016 أنه تم التوقيع بالرباط عىل اتفاقية تتعلق بتمويل 

التعليم  وزارة  من  كل  طرف  من  الرقمية«  »املعادلة  مرشوع 

العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، ووزارة االقتصاد واملالية، 

والوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالوظيفة العمومية 

وتحديث اإلدارة. وتهدف االتفاقية إىل تبسيط مسطرة معالجة 

املعادالت بني الشهادات وتقليص املدة الزمنية ملعالجة امللفات 

املعروضة عىل املعادلة وتحسني نجاعة وفعالية الخدمات املقدمة 

للمرتفقني يف هذا الشأن.

املصدر: مديرية الشؤون اإلدارية والعامة
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األول  الفصل  للمغرب خالل  واملالية  االقتصادية  الوضعية  تطور 
من سنة 2016

اتسمت الظرفية االقتصادية للمغرب خالل الفصل األول من سنة 2016 مبنحى إيجايب  اعتامدا 
عىل مواصلة جهود التحكم يف التوازنات املاكرو اقتصادية و التفاعل مع التطور النسبي الذي 

يشهده املحيط الدويل.

عىل الصعيد العاملي

متيزت الظرفية االقتصادية العاملية منذ بداية سنة 2016 باستمرار 
بضعف  واملتسم  األخرية  السنوات  خالل  املسجل  النمو  منحى 
منها  سواء  الدول،  من  العديد  اقتصاديات  تعايف  وترية  وتباطؤ 
املتقدمة أو الصاعدة، مع استمرار إعادة هيكلة االقتصاد الصيني 
واستقرار أسعار املواد األولية يف مستويات منخفضة عىل الرغم 
من االرتفاعات الطفيفة التي عرفتها خالل األشهر األخرية. فعىل 
املتحدة  الواليات  املتقدمة، سجلت  الدول  اقتصاديات  مستوى 
األمريكية، للفصل الثالث عىل التوايل، تباطؤا يف معدل منوها حيث 
مل يتجاوز 0.8% خالل الفصل األول من سنة 2016 مقابل %1.4 
خالل الفصل السابق. من جهتها، عرفت اقتصاديات منطقة األورو 
تحسنا ملحوظا حيث ناهز معدل النمو 0.6% برسم الفصل األول 
من سنة 2016 بدل 0.3% خالل الفصل األخري من سنة 2015. 
باملقابل، واصلت اقتصاديات الدول النامية تراجعها، ال سيام يف 
الصني التي سجلت خالل الفصل األول من سنة 2016 أدىن معدل 

منو لها منذ سنة 2009، حيث مل يتعد %6.7.

يف ظل هاته الظرفية، قام صندوق النقد الدويل يف إطار تحييناته 
األخرية آلفاق االقتصاد العاملي خالل شهر أبريل املنرصم،  وللمرة 
الرابعة عىل التوايل، بخفض توقعاته للنمو العاملي برسم سنتي 
2016 و 2017، إذ من املرتقب أن يبلغ 3.2% و 3.5% عىل التوايل 
مقابل 3.4% و 3.6% املتوقعة خالل شهر يناير. يف هذا السياق، 
من املرتقب أن يبقى معدل منو الدول املتقدمة مستقرا يف حدود 
1.9% خالل سنة 2016 و 2% خالل سنة 2017 يف حني ستسجل 
يف  سنة 2016  منوها خالل  معدل  يف  استقرارا  الصاعدة  الدول 

4.1% قبل أن يشهد تحسنا إىل 4.6% برسم سنة 2017.

فيام يتعلق بسوق الشغل، عرفت الواليات املتحدة تحسنا ملحوظا 
يف معدل البطالة حيث تراجع إىل 4.7% خالل شهر ماي من سنة 
2016 مقابل 5.5% خالل نفس الشهر من السنة املنرصمة. موازاة 

األورو خالل شهر  منطقة  البطالة يف  انخفض معدل  ذلك،  مع 
أبريل إىل أدىن مستوى له منذ شهر يوليوز من سنة 2011 ليناهز 

10.2% مقابل 11.1% خالل السنة الفارطة.

من جانبها، مل تشهد القرارات املتعلقة بالسياسات النقدية للبنوك 
املركزية للدول املتقدمة تعديالت خالل االجتامعات التي عقدت 
خالل شهر أبريل. وهكذا، حافظ البنك االحتياطي الفيدرايل عىل 
البنك  أبقى  الرئييس بني 0.25% و0.5%، يف حني  الفائدة  سعر 
املركزي األوريب عىل أسعار الفائدة الرئيسية عند الصفر دون تغيري. 
باملثل، أبقى البنك املركزي الياباين عىل سعر الفائدة الرئييس ثابتا 
يف -0.1%، كام قرر الحفاظ عىل تعهده بزيادة القاعدة النقدية 
بوترية سنوية قدرها 80 تريليون ين )635 مليار أورو( من خالل 
رشاء السندات الحكومية واألصول عالية املخاطر وذلك يف إطار 

برنامج التحفيز النقدي.

أما بالنسبة ألسعار املواد األساسية، فقد واصلت عموما ارتفاعها 
خالل الخمس أشهر األوىل من سنة 2016، خاصة املواد الطاقية 
التي عرف املؤرش الرتكيبي الخاص بها، والذي يعده البنك الدويل، 
ارتفاعا ناهز 10.8%. كام عرف مؤرش املواد غري الطاقية ارتفاعا 

طفيفا بلغ %1.5.

النسبي، وذلك  ارتفاعها  النفط  أسعار  السياق، واصلت  يف هذا 
العاملي  الطلب  لتزايد  نتيجة  التوايل  عىل  الخامس  للشهر 
إثر  للبرتول عىل  املصدرة  الدول  إنتاج بعض  تراجع  عالوة عىل 
االضطرابات املتعلقة بالعرض يف كل من نيجرييا والكويت. نتيجة 
لهاته الوضعية، ارتفعت أسعار النفط عند متم شهر ماي مبا يناهز 
38.6% مقارنة مع مستوياته املسجلة عند نهاية دجنرب 2015 

لتصل إىل 48.9 دوالر للربميل.

فيام يخص املواد الغذائية، فقد شهد مؤرش أسعارها ارتفاعا ب 
3.2% خالل الخمس أشهر األوىل من السنة. وقد شمل هذا التطور 
ليبلغ  كمتوسط شهري  السكر)+%9.7  أسعار  باألساس كال من 

معطيات
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395 دوالر للطن( واألرز )+7.5% ليبلغ 415 دوالر للطن( وكذا 
القمح اللني الفرنيس )+2.3% ليبلغ 175 دوالر للطن(. باملقابل، 
انخفضت األسعار ب 3.1% بالنسبة للقمح اللني األمرييك )194 

دوالر للطن( و 0.2%  للشعري )172 دوالر للطن(.

عىل الصعيد الوطني

بعد أن تم تسجيل معدل منو اقتصادي خالل سنة 2015 بلغ 
4.5% مقابل 2.6% خالل سنة 2014، فإنه من املتوقع أن يتم 
أساساً  نتيجة   2016 سنة  خالل  النمو  وترية  يف  تباطؤ  تسجيل 

للرتاجع الحاد ملحصول الحبوب.

الفالحية  غري  لألنشطة  اإليجايب  التوجه  فإن  أخرى،  جهة  من 
املسجل خالل الفصل األخري من 2015  ما زال يطبع تطور أهم 

مؤرشات الظرفية االقتصادية.

وهكذا، فبعد أن متيز املوسم الفالحي الحايل بندرة التساقطات 
املطرية حيث وصلت نسبة العجز إىل 42.7% مقارنة مع سنة 
السابق،  املوسم  مع  مقارنة   %45 من  وأكرث  متوسطة  فالحية 
أبانت النتائج األولية عن تحقيق محصول من الحبوب الخريفية 
مل يتجاوز 33.5 مليون قنطار وهو أضعف مستوى منذ إطالق 
مخطط املغرب األخرض مسجالً بذلك تراجعاً ب 70% مقارنة مع 
املوسم الفالحي الفارط. باملقابل، مكنت النتائج اإليجابية املسجلة 
عىل مستوى السالسل الفالحية األخرى من تدارك انخفاض إنتاج 
كل  عرف  حيث  املثمرة،  واألشجار  الخرضوات  خاصة  الحبوب، 
من محصويل الزيتون والحوامض ارتفاعات بلغت 24% و %7 
عىل التوايل. أما بالنسبة لقطاع تربية املاشية، والذي يحتل املرتبة 
األوىل من حيث القيمة املضافة الفالحية، فقد ساهم بدوره يف 
الحد من تأثري تراجع املحصول الزراعي من الحبوب مسجالً تطوراً 
ب %4 وذلك نتيجة توفر الكأل وتحسن منتوج الحليب يف املناطق 
املسقية باإلضافة إىل دعم األعالف يف إطار مخطط محاربة آثار 

الجفاف. هكذا، وبالرغم من الرتاجع املهم يف محصول الحبوب 
وبالنظر لتغري بنية القيمة املضافة الفالحية لفائدة هذه السالسل 
الزراعية ذات القيم املضافة العالية و كذا النتائج الجيدة املسجلة 
فيها، فإن انخفاض القيمة املضافة الفالحية اإلجاملية سينحرص يف 

حدود 7.3% برسم سنة 2016. 

البناء  قطاع  واصل  فقد  الفالحية  غري  األنشطة  يخص  فيام  أما 
العمومية تطوره اإليجايب الذي عرفه منذ نهاية سنة  واألشغال 
2015 حيث ارتفعت مبيعات اإلسمنت ب 4% عند متم شهر 
ماي 2016. كام سجل اإلنتاج الصايف للطاقة تسارعا يف وترية منوه 
حيث تزايد ب 3.2% عند متم شهر أبريل 2016 مقابل %2.0 
السياق، عرف  نفس  الفارطة. يف  السنة  من  الفرتة  نفس  خالل 
إنتاج الفوسفاط تحسنا ملموسا بلغ 10.2% خالل الفصل األول 
من سنة 2016 مقابل انخفاض ب 12.3% خالل نفس الفرتة من 
السنة املاضية، يف حني سجلت مشتقاته تراجعا طفيفا ب %1.2 

بدل +11.3% املسجلة خالل الفصل األول من سنة 2015. 

و فيام يخص القطاع الصناعي، فقد عرف مؤرش إنتاج الصناعة 
التحويلية باستثناء تكرير النفط ارتفاعا قدره 2.1% خالل الفصل 
الفرتة من سنة 2015.  نفس  مع  مقارنة  األول من سنة 2016 
ويعود هذا التطور أساسا إىل ارتفاع اإلنتاج يف صناعة السيارات 
ب 22.5% ويف صناعة االسمنت ب 5.9% ويف الصناعات الغذائية 
الصناعات  والفرو ب 3.4% ويف  املالبس  ب 4.8% ويف صناعة 
الكياموية ب 2.3% ويف صناعة منتوجات أخرى غري معدنية ب 
1.5%. باملقابل، شهد معدل استخدام الطاقة االنتاجية انخفاضا 
ب 4.8 نقاط خالل األربعة أشهر األوىل من سنة 2016 باملقارنة 
مع نفس الفرتة من السنة املاضية ارتباطاً بتوقف انتاج الرشكة 
املغربية للصناعة والتكرير )سامري(، علاًم أن مهن املغرب الجديدة 

تواصل أداءها الجيد.
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ومن جهته، أبان القطاع السياحي عن مرونة كبرية يف ظل سياق 
الوافدين   عدد  من  كل  تراجع  انحرص  حيث  مضطرب  جهوي 
أبريل  التوايل عند متم  السياحية يف 0.8% و 1% عىل  والليايل 
جيدة  نتائج  حقق  فقد  االتصاالت،  لقطاع  بالنسبة  أما   .2016
الفصل  خالل   %40.3+( األنرتنيت  سوق  منو  باستمرار  ارتباطا 
األول( رغم الرتاجع املسجل يف منو سوقي الهاتف الثابت )-%9.2

( والنقال )-3.1%( مقارنة مع نفس الفرتة من السنة املنرصمة. 
النقل  شهد  حيث  تحسنه  واملواصالت  النقل  قطاع  واصل  كام 

الجوي والبحري ارتفاعا بلغ 4% و 3.4% عىل التوايل.

يف سياق آخر، اتسمت وضعية املبادالت الخارجية بارتفاع العجز 
التجاري ب 3.2 مليار درهم أو 6.4% ليبلغ 52.6 مليار درهم 
حتى متم شهر أبريل. ويعزى هذا التطور إىل ارتفاع الواردات 
ب 5.5 مليار درهم أو 4.4% بوترية أرسع من تنامي الصادرات 
إىل  الصادرات  تزايد  ويعزى   .)%3.1+ أو  درهم  مليار   2.3+(
ارتفاع املبيعات املتعلقة مبكونات السيارات )+15.1%( وصناعة 
والنسيج   )%5.1+( االلكرتونية  والصناعات   )%8.8+( الطائرات 

والجلد )+5 %( وكذا الصناعة الغذائية )+%4.5(.

موازاة مع ذلك، عرفت عائدات السياحة تحسنا ب 1.4% )مليار 
 %4 ب  ارتفاعا  بالخارج  املقيمني  املغاربة  وتحويالت  درهم( 
)750 مليون درهم(. وهكذا، ساهمت هذه املداخيل يف استقرار 
مستوى تغطية العجز التجاري يف حدود متقاربة مقارنة مع السنة 
أبريل 2015(. من  )69.1% مقابل 69.8% متم شهر  املنرصمة 
جهتها، سجلت مداخيل االستثامرات األجنبية املبارشة انخفاضا 
ب 955 مليون درهم أو 8.4% لتبلغ 10.4 مليار درهم. و أخذا 
الخزينة ملبلغ 7 ماليري درهم من  بعني االعتبار كذلك تحصيل 
 16 ب  الدولية  االحتياطيات  صايف  ارتفع  الخارجية،  التمويالت 

مليار درهم خالل األربعة أشهر األوىل من السنة ليصل إىل 240.4 
مليار درهم، مام مكن من تغطية أكرث من 7 أشهر و6 أيام من 

واردات السلع والخدمات.

أما بالنسبة للاملية العمومية، فقد أسفر تنفيذ قانون املالية إىل 
غاية شهر أبريل 2016 عن ارتفاع عجز امليزانية ب 2 مليار درهم 
أو 10.6% ليستقر يف 21.1 مليار درهم. ويعزى هذا التطور أساساً 
إىل تزايد النفقات العامة، خاصة يف الشق املتعلق بالتحويالت 
ارتفاع  نتج  وقد  هذا،  العادية.  املداخيل  ارتفاع  رغم  وذلك 
املداخيل العادية التي ناهزت 71 مليار درهم عن تحسن املوارد 
الجبائية ب 5.8 مليار درهم أو 9.7% نتيجة أساسا لتحسن كل 
من الرضائب املبارشة ب 3.8 مليار درهم أو 14.6% والرضائب 

غري املبارشة ب 703 مليون درهم أو %2.8.

كام شهدت النفقات العادية تطوراً ب 2.2 مليار درهم أو %3.1 
مقارنة مع نفس الفرتة من السنة املاضية. ويعزى هذا التطور 
الذي يأيت يف سياق استمرار تراجع نفقات املقاصة )- 1.6 مليار 
درهم أو -30.4%(، إىل ارتفاع نفقات التسيري ب 2.2 مليار درهم 
أو 3.1% وكذا إىل تطور فوائد الدين ب 1.1 مليار درهم أو %9.6 
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 صايف املوجودات الخارجية باشهر الواردات

تطور صايف املوجودات الخارجية - مباليري الدراهم وأشهر 
واردات السلع والخدمات-

املصدر: مكتب الرصف
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تطور بنية املداخيل الجبائية -ب%-

 املصدر :مديرية الخزينة و املالية الخارجية
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نتيجة الرتفاع حجم اإلصدارات عرب املامثلة مع خطوط تم أداء 
أول قسيمة طويلة لها خالل شهر فرباير 2016.

أما فيام يخص نفقات التسيري، فيعزى هذا االتطور إىل نفقات 
السلع والخدمات ب 2.5 مليار درهم أو 13.1% يف حني شهدت 
نفقات األجور شبه استقرار مقارنة باملستوى املسجل خالل نفس 
الفرتة من السنة املاضية. أما بالنسبة لنفقات االستثامر، فقد ارتفع 
حجم اإلصدارات ب 3.4 مليار درهم أو 16.4% مقارنة مع متم 

أبريل 2015 ليبلغ 24.1 مليار درهم.

يف هذا السياق، و مع تسجيل رصيد إيجايب بلغ 5.3 مليار درهم عىل 
مستوى رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة، بلغت االحتياجات 
التمويلية للخزينة 20.8 مليار درهم عند متم شهر أبريل مقابل 

24.6 مليار درهم خالل نفس الفرتة من السنة املنرصمة.

وهكذا، بلغ حجم االكتتابات عىل مستوى سوق املزايدات 43.4 
مليار درهم خالل األشهر األربعة األوىل من 2016 مسجلة بذلك 
تراجعا ب 497 مليون درهم أو 1.1% مقارنة مع نفس الفرتة من 
سنة 2015. وبالنظر أساساً لحجم السداد يف سوق املزايدات الذي 
بلغ 41.5 مليار درهم، فإن حجم الدين الداخيل عرف ارتفاعا ب 
5.4 مليار درهم أو 1.1% مقارنة مع سنة 2015 ليصل إىل 491.5 

مليار درهم حتى متم شهر أبريل 2016.

تدفقا صافيا  فقد سجل  للخزينة،  الخارجي  للدين  بالنسبة  أما 
إيجابيا خالل األشهر األربعة األوىل ناهز 3.5 مليار درهم مقابل 
-2.5 مليار درهم خالل نفس الفرتة من السنة الفارطة. هذا، وقد 
بلغت السحوبات 6.3 مليار درهم، بزيادة قدرت ب 5.6 مليار 
درهم مقارنة مع نفس الفرتة من سنة 2015. موازاة مع ذلك، 
سجل حجم سداد أصل الدين تراجعا ب 435 مليون درهم ليبلغ 

2.8 مليار درهم.

بالنسبة للقطاع النقدي، شهد املجمع م3 تراجعا ب 11.4 مليار 
أبريل 2016 ليصل إىل 1136.6 مليار  درهم أو 1% حتى متم 
درهم. ويعزى هذا التطور أساسا إىل انخفاض القروض املمنوحة 
املقابالت  و   )%8.2- أو  درهم  مليار   12.2-( املركزية  لإلدارة 
األخرى للمجمع م 3 )-7.6 مليار درهم أو -18.9%( والقروض 
باملقابل،   .)%0.1- أو  درهم  مليار   1.3-( لالقتصاد  املمنوحة 
واصلت االحتياطات الدولية الصافية أداءها الجيد حيث سجلت 

ارتفاعا بحوايل 15.8 مليار درهم أو %7.

البنكية تدفقا سلبيا يقدر ب  القروض  من جهة أخرى، عرفت 
15.8 مليار درهم أو 2% يف متم أبريل 2016 مقابل 9.5- مليار 
درهم أو -1.2% يف نفس الفرتة من السنة الفارطة. دون احتساب 
القروض ذات الطابع املايل، فقد حققت القروض البنكية ارتفاعا 
املمنوحة  القروض  تزايد  نتيجة   %0.7 أو  درهم  مليار   4.8 ب 
للمقاوالت )+5.3 مليار درهم( ولألرس )+84 مليون درهم( بينام 
سجلت القروض املمنوحة للرشكات املالية األخرى و للقطاع العام 
باستثناء اإلدارات املركزية انخفاضا ب 20.5 مليار درهم و 623 

مليون درهم عىل التوايل.
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تطور حاجيات الخزينة -ب مليار درهم-

 املصدر :مديرية الخزينة و املالية الخارجية
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تطور مديونية الخزينة -ب مليار درهم-

 املصدر :مديرية الخزينة و املالية الخارجية
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ومن جهته، فقد شهد عجز السيولة تحسنا ب 3.2 مليار درهم 
خالل شهر أبريل ليعود إىل 6 مليار درهم مقابل 16.5 مليار درهم 

يف دجنرب 2015 بفضل تعزيز االحتياطيات الدولية الصافية.

انخفاضا من  التضخم  األسعار، فقد سجل معدل  أما بخصوص 
1.6% خالل الخمس أشهر األوىل من سنة 2015 إىل 1.3% خالل 
نفس الفرتة من السنة الحالية. ويعزى هذا التطور إىل تباطؤ وترية 
منو أسعار املواد الغذائية )+2.2% مقابل +2.3%( وكذا مؤرش 

أسعار املواد غري الغذائية )+0.5% مقابل +%1.1(.

بالنسبة لسوق الشغل، فقد تم تسجيل فقدان 13.000 منصب 
شغل ما بني الفصل األول من سنة 2015 ونفس الفصل من سنة 
2016 نتيجة فقدان 28.000 منصب يف الوسط القروي بينام عرف 
الوسط الحرضي إحداث 15.000 منصب شغل. وعىل مستوى 
القطاعات، عرف قطاع »الفالحة« فقدان 15 ألف منصب شغل 
وذلك بعدما أحدث 34 ألف منصب كمتوسط سنوي خالل نفس 

القطاع  أداء  بتواضع  ارتباطا  األخرية،  سنوات  الثالث  من  الفرتة 
»الصناعة«  قطاع  شهد  باملثل،  الحايل.  الفالحي  املوسم  خالل 
فقدان 14 ألف منصب، أي أقل من متوسط السنتني املاضيتني. 
عكس ذلك، فقد أحدث قطاع »الخدمات« 10 آالف منصب شغل 
جديد مقابل 49 ألف منصب كمتوسط السنتني املاضيتني. كام 
عرف قطاع »البناء واألشغال العمومية« إحداث 6 آالف منصب 

عوضت املناصب املفقودة ما بني 2014 و 2015.

موازاة مع هاته التطورات، ارتفع عدد السكان النشيطني العاطلني 
بنسبة 1% ليبلغ معدل البطالة الوطني 10% مقابل 9.9% خالل 
نفس الفرتة من السنة املاضية. وهكذا، انتقل معدل البطالة يف 
الوسط الحرضي من 14.3% إىل 14.6% ويف الوسط القروي من 
4.7% إىل 4.5%. أما بالنسبة للشباب املرتاوحة أعامرهم ما بني 
25 و 34 سنة و حاميل الشواهد، فقد بلغ معدل البطالة %14.7 
و 17.5% عىل التوايل مقابل 14.1% و 17.3% خالل نفس الفرتة 

من السنة الفارطة. 
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