
متهيد
األداة  بصفته  بالغة،  أمهية  املالية  قانون  يكتيس 
املتعلقة  األهداف  إلجناز  احلكومة  بيد  الرئيسية 
الوسيلة  كذا  و  واالجمتاعية،  االقتصادية  بالتمنية 
املثىل لتحديد أولويات اإلنفاق العمويم. مكا حيظى 
هذا القانون بتتبع و اهمتام املواطنني ملا يرتتب عنه 
من آثار مبارشة عىل الظروف املعيشية لملواطن. 

 ويف هذا اإلطار تصدر وزارة  االقتصاد واملالية 
اليت  املواطن  مزيانية  التوايل  عىل  الثانية  للسنة 
اسمترارا  وذلك   2013 لسنة  املالية  قانون  تقدم 
لملبادرة اليت مت اختاذها خالل سنة 2012، واليت 
تندرج يف إطار اجلهود املبذولة لتحسني التواصل 
مع املواطن و تكريس احلقوق واحلريات اليت نص 
علهيا الدستور، خاصة مهنا احلق يف الولوج إىل 

املعلومة.

 ويف هذا الصدد، هتدف مزيانية املواطن إىل إرساء 
قواعد احلاكمة اجليدة والشفافية من خالل إرشاك 
املواطن بشلك أكرث فاعلية يف النقاش العام حول 
عهنا  تعرب  اليت  العمومية  واالختيارات  السياسات 
تنفيذ  تتبع  وكذا  املالية  واملواضيع  الدولة  مزيانية 

هذه السياسات.

بعض  مع  التشاور  بعد  الوزارة،  معلت  وقد  هذا، 
الفعاليات املدنية املعنية، عىل إغناء مزيانية املواطن 
هلذه السنة بتقدمي ملخص، مبسط ومفهوم لملعطيات 
التوجهات  و  الفرضيات  خصوصا   املزيانياتية،  
الرتكزي  مع   ،2013 لسنة  املالية  لقانون  األساسية 
املوارد  وكذا  املاكرواقتصادية  املؤرشات  عىل 
النفقات  وتوزيع  املصادر  خمتلف  من  احملصلة 
االجمتاعية،  للسياسات  الرئيسية  احملاور  حسب 
االقتصادي  الطابع  ذات  التدابري  إىل  باإلضافة 

واحلفاظ عىل القدرة الرشائية لملواطنني.

أهداف قانون املالية

حتقيق منو تضامين يف 
ظل االستقرار

منو  إىل حتقيق   2013 لسنة  املالية  قانون  هيدف 
تضامين يف ظل االستقرار والتحمك يف التوازنات 

املاكرواقتصادية و ذلك عرب ثالثة روافد:

• الرافد األول :
تجشيع وتقوية مواصلة االستمثار العام واخلاص 
املقاوالت  وتطوير  دمع  مع  الشغل،  لفرص  املنتج 

الصغرى واملتوسطة. 

• الرافد الثاين:
أكرث  جلعله  الوطين  االقتصاد  تنافسية  حتسني 
مع  التصديري،  العرض  وتنويع  وتمنية  إنتاجية، 
األسواق  عىل حصصنا يف  احلفاظ  عىل  العمل 
العربية  املنبثقة  األسواق  وولوج  التقليدية، 

واإلفريقية.              
                                   

• الرافد الثالث :
مع  واملجايل،  االجمتايع  التضامن  آليات  تقوية 
احلفاظ عىل القدرة الرشائية، وتعزيز االسهتداف 
واملناطق  املعوزة  للفائت  العمومية  السياسات  يف 
ام األمان من  َّ األكرث خصاصا، وهو ما ميثل صمَ

أجل منو مستدام دامع لالستقرار االجمتايع.

الفرضيات

• تعزيز موارد  صندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية من 1 مليار درمه سنة 2012 إىل 1،5 مليار درمه خالل 
سنة 2013 هبدف إدماج السياسات القطاعية عىل مستوى املناطق املعزولة واجلبلية ودمع املشاريع املمولة يف 

إطار برناجم التأهيل الرتايب.

تطوير التعلمي العايل :
9,66 مليار درمه

الطب  6 مؤسسات جامعية جديدة  ويه لكية  بناء  أشغال  انطالق 
للتكنولوجيا ببين  العليا  والصيدلة بلك من أاكدير وطنجة، املدرسة 
الوطنية  املدرسة  الرساغنة،  بقلعة  للتكنولوجيا  العليا  املدرسة  مالل، 

للتجارة والتسيري بالداخلة ولكية علوم الرشيعة بالمسارة؛
• توسيع وإعادة تأهيل البنيات التحتية لملؤسسات اجلامعية الستقبال 

509.076 طالب برمس السنة الدراسية 2012 - 2013؛  
• انطالق أشغال بناء 24 مدرج إضايف;

• الرفع من الشعب ذات الطابع املهين لتصل بذلك إىل 1.160 شعبة 
خالل  السنة الدراسية 2013-2012 )%63 من العرض احلايل(؛

• توسيع القدرة االستيعابية لألحياء اجلامعية عرب وضع 19.000 رسير 
إضايف؛

• فتح 6 مطامع جامعية جديدة.

	   2012تووقعاتت   -2013 	   	نسبة ااإلنجازز   2011إإنجاززااتت  -2012 	   2011تووقعاتت   -2012 	   	االمؤؤشررااتت  

509.706	   %106	  	   437.106	   413.970 	  -‐		عدددد االططلبة    

216.800	   %100	  	   177.000	   177.000 	  -‐		عدددد االمستفيیدديینن منن االمنح    

70.000	   %123	  	   54.000	   44.000 	  -‐		يیاء االجامعيیةاالقددررةة ااإلستيیعابيیة لألح    

12.000.000	   %91	  	   10.500.000	   11.480.000 	  -‐		عدددد االووجباتت االمقددمة باألحيیاء االجامعيیة    

	  

تيسري الولوج للخدمات الصحية :
12,7 مليار درمه

• إنشاء 30 وحدة طبية استعجالية للقرب ؛
• وضع مثانية مصاحل لملساعدة الطبية االستعجالية و كذا تفعيل 15 

مصلحة متنقلة لملستعجالت واإلنعاش ؛
• إعطاء االنطالقة ألول جتربة للنقل الطيب بواسطة املروحيات؛

• تطوير أقطاب استعجالية متخصصة ؛ 
• تعزيز توفري وتتبع األدوية واملستلزمات الطبية األساسية عىل مستوى 

سالسل اخلدمات االستعجالية؛
مواصلة تأهيل املستشفيات العمومية وحتسني خدماهتا يف إطار   •

تعزيز اإلصالح االستشفايئ ليمشل 21 مستشىف ؛

• مواصلة أشغال بناء مستشفيات جهوية وإقلميية وحملية ؛
اجلاميع  االستشفايئ  لملركز  والتجهزي  البناء  أشغال  استمكال   •

لوجدة ؛ 
اجلامعية  االستشفائية  املراكز  بناء  أجل  من  الدراسات  انطالق   •

ألاكدير وطنجة ؛
وضع خدمات حصية لألمراض النفسية يف مجموع املستشفيات   •

اجلهوية ؛
مالل  )ببين  الرسطان  لعالج  القرب  مراكز  بناء  أشغال  مواصلة   •
الرسطان  لعالج  جهوية  ومراكز  والراشيدية(  وتطوان  وورزازات 

)بالعيون ومكناس، ووجدة وطنجة وأسيف( ؛
• تأهيل مراكز الوالدة االستشفائية و عرصنة التجهزيات؛ 
• تعزيز االجراءات املواكبة لتعممي نظام املساعدة الطبية.

2013تووقعاتت   	   	نسبة ااالنجازز   2012إإنجاززااتت   	   2012تووقعاتت   	   	االمؤؤشررااتت  

95	   98,9 % 	  94	  	   95	   -‐	االنسبة االووططنيیة للووالددااتت   
	تحتت االررعايیة االططبيیة  

4.800	   64 % 	  3.140	   4.900	   	عدددد االسكانن لكلل ططبيیيیبب عامم -  

16.000	   66,7 % 	  10.666	   16.000	   لل ططبيیبب عدددد االسكانن لك
	مختصص  

1.820	   60 % 	  1098	   1.820	   -‐		عدددد االسكانن لكلل ممررضض    

	  

طبقا  املعوزة  الفائت  اسهتداف  آليات  تعزيز   -
لملادتني 31 و 34 من الدستور: 

• ترسيع معلية تعممي نظام املساعدة الطبية »راميد« : 
1,5 مليون مستفيد

• توطيد وتوسيع قاعدة املستفيدين من برناجم »تيسري« 
من املتوقع أن  لملساعدات املالية املرشوطة املبارشة: 
2012- الدراسية  السنة  املستفيدين خالل  عدد  يصل 
 460.000 إىل  ينمتون  تمليذ   783.000 إىل   2013

أرسة؛
حيث يتوقع ارتفاع  مواصلة معلية »مليون حمفظة«   •
عدد املستفيدين ليصل إىل 3.898.311 مستفيد خالل 

السنة الدراسية 2013-2012؛
• دمع األخشاص ذوي االحتياجات اخلاصة و ذلك مبنح 
املساعدات املالية للجمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة 
ودمع األنشطة املدرة للدخل من خالل مبادرات مجعوية 
املستوى  عىل  والتوجيه  االستقبال  وحدات  وإحداث 

اإلقليمي، برشاكة مع التعاون الوطين.

- تقوية و مضان موارد قارة لفائدة صندوق 
المتاسك االجمتايع و ذلك طبقا لملادتني 39  

و 40 من الدستور: 
األرباح  برمس  سنويا  للتضامن  اجمتاعية  مسامهة   •
يفوق  رحبا صافيا  اليت حتقق  الرشاكت  عىل  تطبق 
لألخشاص  الصافية  الدخول  وعىل  درمه،  مليون   15

الذاتيني اليت تتجاوز 360.000 درمه سنويا؛
القمية  عىل  الرضيبة  تعوض  التضامن  مسامهة   •
املضافة املطبقة عىل التسلمي الذايت للبنايات السكنية؛
• رفع نسبة الرضيبة عىل الدخل بالنسبة لألرباح املتأتية 
من بيع العقارات غري املبنية اليت دخلت املدار احلرضي 

إىل 30 %؛ ابتداء من فاحت يناير 2013 من 20 % 
المتاسك  لصندوق  املخصصة  احلصة  من  الرفع   •
االجمتايع من الرمس الداخيل لالسهتالك عىل الجسائر 
املصنعة واليت ستصل إىل %4,5 من مثن البيع للعموم 

دون احتساب الرضيبة عىل القمية املضافة؛ 

• املبالغ احملصلة عن طريق اسرتجاع دمع السكر؛
• %25 من حصيلة الرمس املفروض عىل عقود التأمني.

لملبادرة  الثانية  املرحلة  تفعيل  مواصلة   -
الوطنية للتمنية البرشية قصد متويل:

• برناجم ماكحفة الفقر بالوسط القروي والذي سيستفيد 
منه 701 مجاعة قروية؛

بالوسط  االجمتايع  اإلقصاء  حماربة  برناجم   •
احلرضي، الذي سيستفيد منه 530 حيا حرضيا؛

برناجم حماربة اهلشاشة الذي يسىع إىل حتسني   •
ودمع وتعزيز اإلدماج العائيل واالجمتايع؛

• الربناجم األفيق، الذي يروم من خالل مشاريعه تعزيز 
قدرات الفاعلني امللكفني بالتمنية البرشية من خالل دمع 

أنشطة التكوين وتعزيز القدرات والتواصل؛
• الربناجم اخلاص بتأهيل املجال الرتايب. 

- ايالء عناية خاصة للعامل القروي واملناطق 
اجلبلية عرب الربناجم اخلاص بتأهيل املجال 

الرتايب:
مليون خشص  الربناجم حوايل  هذا  من  سيستفيد   •
من القاطنني ب 3.300 دوار تابعني ل 22 إقلمي. ويروم 
هذا الربناجم حتسني ظروف عيش ساكن بعض املناطق 
اجلبلية أو اليت تعاين من العزلة، وتقليص الفوارق يف 
جمال الولوج إىل البنيات التحتية األساسية والتجهزيات 
وخدمات القرب. وهيم هذا الربناجم، املجاالت املرتبطة 
بالطرق واملسالك واملاء الصاحل للرشب و الكهرباء و 
اخلدمات املرتبطة بالصحة والتعلمي وكذا توفري السكن 
و  والصحة.  الوطنية  الرتبية  موظيف  لفائدة  الوظييف 
مليار   4,9 ب  الربناجم  هلذا  اإلمجالية  التلكفة  تقدر 

درمه، موزعة عىل جماالت التدخل التالية :
)أنظر اجلدول املوايل(

تأهيل املنظومة الرتبوية :
42,38 مليار درمه

• بناء 569 مؤسسة تعلميية؛
• إطالق برناجم بناء 80 إعدادية متوفرة عىل الداخليات و60 مؤسسة 

يف املستوى الثانوي و30 داخلية؛ 

• إطالق 50 مدرسة مجاعاتية جديدة ؛
إطالق الشطر األول من برناجم وطين لتعويض البنايات املدرسية   •

اجلاهزة يضم 25 مؤسسة مدرسية جاهزة.

	  

نسبة تموويیلل كلل 
قططاعع  

االحصصص  (مليیوونن 
	 ددررهھھھمم)  

عنيیةاالقططاعاتت/االمؤؤسساتت االم 	   	االبرراامج  

%68 1.700	   	ووززااررةة االددااخليیة   	االططررقق  

%24 600	   	ووززااررةة االتجهھيیزز وو االنقلل  

%8 200	   	ووززااررةة االفالحة وو االصيیدد االبحرريي  

%100 2.500	   	االمجمووعع  

%26 302	   	ووززااررةة االددااخليیة   	االكهھرربة  

%66 770	   	االمكتبب االووططني للكهھررباء  

%8 90	   	االمستفيیددوونن  

%100 1.162	   	االمجمووعع  

%62 452	   االددااخليیةووززااررةة  	   	االماء االصالح للشرربب  

%38 273	   	االمكتبب االووططني للماء االصالح للشرربب  

%100 725	   	االمجمووعع  

%13 10	   	ووززااررةة االددااخليیة   	االصحة  

%87 65	   	ووززااررةة االصحة  

%100 75	   	االمجمووعع  

%44 200	   	ووززااررةة االددااخليیة   االسكنن االووظظيیفي 
	للمددررسيینن  250 %56	   ووززااررةة االترربيیة االووططنيیة وو االتعليیمم االعالي وو 

االعلمي كوويینن ااألططرر وو االبحثثت 	  

%100 450	   	االمجمووعع  

  	   4.912	   	االمجمووعع االعامم  

	  

2012تووقعاتت    -2013 	   نجاززنسبة ااإل 	   2011إإنجاززااتت   -2012 	   2011تووقعاتت   -2012 	   	االمؤؤشررااتت  

%98	  	   %100,4	  	   %97,90	   %97,5	   -‐	نسبة االتمددررسس بالتعليیمم ااإلبتدداائي   	  

%84	  	   %100,2	  	   %83,7	   %83,5	   -‐	نسبة االتمددررسس بالتعليیمم االثانوويي ااإلعدداادديي   	  

%2,9	  	   %59	  	   %5,4	  	   %3,2	  	   نسبة االهھددرر االمددررسي بالتعليیمم ااإلبتدداائي - 	  

%9,1	  	   %72	  	   %13,4	  	   %9,7	  	   نسبة االهھددرر االمددررسي بالتعليیة ااإلعدداادديي االثانوويي - 	  

783	  000	   %100	  	   670	  000	   670	  000	   “تيیسيیرر“ عدددد االمستفيیدديینن منن بررنامج ‐- 	  

3	  898	  311	   %95	  	   3	  858	  000	   4	  049	  572	   -‐	“مليیوونن محفظظة”مباددررةة    	  

1	  380	  586	   %98	  	   1	  257	  346	   1	  239	  000	   -‐	ةعدددد االمستفيیدديینن منن االمططاعمم االمددررسيی   	  

117	  361	   %93	  	   98	  583	   105	  000	   -‐	عدددد االمستفيیدديینن منن االددااخليیاتت   	  

تصل نسبة وفيات األمهات إىل 112 وفاة للك 100.000 والدة حية ، حسب معطيات املسح الوطين الدميغرايف لسنة 2010.
- تصل نسبة وفيات األطفال إىل 28,8 وفاة للك 1.000 والدة حية ، حسب املسح الوطين األخري حول الساكن و الصحة العائلية لسنة 2011.

تأهيل املنظومة التعلميية وتيسري الولوج للخدمات الصحية و إىل السكن

تيسري الولوج إىل السكن : 
4 ماليري درمه

• توسيع جمال تدخل صندوق التضامن للسكىن و االندماج احلرضي 
من خالل ختصيص حصيلة الرمس اخلاص املفروض عىل حديد البناء  
و%30 من الناجت الرضييب عىل الرمل و توسيع جمال تدخله ليمشل 

النفقات املتعلقة باملعاجلة والتدخل يف النسيج العتيق والبنايات اآليلة 
للسقوط.

ذات  املساكن  إجناز  لرباجم  املمنوحة  الرضيبية  اإلعفاءات  متديد   •
وذلك هبدف   ،2020 31 دجنرب  غاية  املنخفضة إىل  العقارية  القمية 

حماربة السكن غري الالئق. 

	  
تووقعاتت 
2013	  

نسبة 
	ااالنجازز  

إإنجاززااتت 
2012	  

اتت تووقع
2012	  

	االمؤؤشررااتت  

79	   57 % 	  45	   79	   -‐	عدددد االمددنن بددوونن صفيیح   	  

	  280	  000	  	  	   78 % 	  219	  000	   	  	  280	  000	  	  	   -‐	االووحددااتت االمنتجة في إإططارر   
بررنامج مددنن بددوونن صفيیح 	  

البعد االجتماعي لقانون المالية

ميزانية املواطن

لتقدمي مقت�سيات قانون املالية ل�سنة 2013

budget-citoyen@finances.gov.ma

تقوية آليات التضامن االجمتايع و املجايل



إحداث  القانون  هذا  إطار  يف  احلكومة  تعزتم 
24.340 منصبا ماليا يوجه باألساس لقطاعات 
 11.800 يناهز  مبا  العدل  و  والصحة  التعلمي 

منصب موزعة اكلتايل:

منصب   8  000  : • قطاع الرتبية الوطنية 
مايل؛

منصب   2  300  : • قطاع الصحة  
مايل؛

منصب   1  000  : • قطاع العدل  
مايل؛

منصب    500  : • قطاع التعلمي العايل 

مايل.
حمتوى  من  الرفع  إىل  املرشوع  هذا  هيدف  و 

التشغيل يف المنو من خالل تدابري مواكبة :

• متديد العمل باإلعفاء عن التعويض الهشري عن 
التدريب احملدد يف 6.000 درمه لفائدة املتدرب 
خرجي التعلمي العايل أو التكوين املهين واملؤدى 
من طرف مؤسسات القطاع اخلاص، إىل غاية 
31 دجنرب 2016، هبدف مضان اندماج الشباب 

حاميل الهشادات بالقطاع اخلاص؛

• إحداث برناجم »مبادرة« هيم تجشيع التشغيل 

	  

2013ووقعاتت ت 	   	نسبة ااالنجازز   2012إإنجاززااتت  	   2012تووقعاتت  	   	االمؤؤشررااتت  

65.000	   %	  55,85	  	   33.508	   60.000	   -‐	إإددماجج االباحثيینن عنن االعملل في   
	“إإددماجج”إإططارر بررنامج   

20.000	   %	  71,27	   14.254	   20.000	   تحسيینن تشغيیلل االباحثيینن عنن عملل ‐-
	“تأهھھھيیلل”في إإططارر بررنامج   

2.500	   	  %	  92,15	   1.843	   2.000	   -‐	حاملي االمشارريیع في إإططارر  مووااكبة  
	“مقاوولتي”بررنامج   

	جميیع االررااغبيینن في إإحددااثث مقاوولة   	  %	  61,40	   307	   500	   عدددد االمقاووالتت االمحددثة في إإططارر -
	“مقاوولتي”بررنامج   

تمتثل اإلجراءات اليت ينص علهيا قانون املالية لسنة 
2013 يف:

 
• اإلعفاء من واجبات التجسيل والمترب و كذا من واجبات 
التقييد يف جسالت احملافظة العقارية بالنسبة للسكن 
الرئييس الذي ترتاوح مساحته املغطاة ما بني 80 و 
120 مرت مربع وال يتعدى مثن بيعه 6000 درمه لملرت 

مربع؛

املتوسطة  للفائت  السكنية  التعاونيات  ولوج  تهسيل   •
للعقار والمتويل عرب وضع آليات متكهنا من االستفادة 
 FOGALOGE« من خدمات صناديق مضان السكن
املمنوحة  القروض  مضان  عرب   »FOGARIMو
ألعضاء هذه التعاونيات عىل أساس الرمس العقاري 

قبل تفكيكه الرسوم فرعية؛

ختصيص ما يعادل 4 مليار درمه لتنفيذ الزتامات   •
احلكومة يف إطار احلوار االجمتايع: 

يف  للرتيق  خمصصة   : درمه  مليون   2.630  -
الدرجة يف إطار احلصيص اجلديد %33 وحتديد 
سقف االنتظار من أجل الرتيق باالختيار يف أربع 

سنوات.
800 مليون درمه لتسوية وضعية بعض هيائت   -

موظيف الدولة.
- 600 مليون درمه للرتيق يف الرتبة.

املقاصة  لصندوق  درمه  مليار   40 مبلغ  ختصيص   •
و  لدمع بعض املواد الغذائية األولية  )5 مليار درمه( 

املواد النفطية )35 مليار درمه(.

التخفيض اجلزايف من املبلغ اإلمجايل  رفع نسبة   •
لملعاشات من 40 إىل 55 يف املائة.

فتح إماكنيات جديدة للتشغيل مواصلة السياسة اإلرادية لدمع االستمثار 
العمويم

تعبئة 180,3 مليار درمه ملواصلة تأهيل البنيات التحتية من طرق سيارة و   •
رسيعة وموانئ و سكك حديدية وسدود ومطارات ومركبات الطاقة المشسية و 

الرحيية ومشاريع التمنية احلرضية واخلدمات االجمتاعية؛
إطالق جيل جديد من االستمثارات يجشع الرشاكة بني القطاعني اخلاص   •

والعام.
• تمثني االستمثارات املنجزة بناء عىل تقيمي واقيع ملا مت إجنازه يف القطاعات 

الفالحية والسياحية...

  احلفاظ عىل التوازنات املاكرو اقتصادية

هيدف قانون املالية لسنة 2013 إىل خفض جعز املزيانية إىل 4,8 % من 
الناجت الداخيل اخلام وذلك من خالل حتسني املوارد اجلبائية و ترشيد 

النفقات :

حوايل 9 مليار درمه )1+%   +  حتسني املوارد اجلبائية : 
من الناجت الداخيل اخلام( 

• اإللغاء التام للزيادات والعقوبات يف التأخري من أجل تجشيع اخلاضعني 
للرضيبة لتسوية متأخرات الرضائب والرسوم وذلك خالل الفرتة املرتاوحة 

بني الفاحت من يناير و30 دجنرب 2013 ؛
األهسم  عوائد  عىل  املنبع  يف  احملجوزة  الرضيبة  سعر  من  الرفع   •

وحصص املشاركة )زائد 875 مليون درمه(؛
رفع سعر الرضيبة عىل الدخل املطبق عىل األرباح املتأتية من تفويت   •

األرايض غري املبنية )زائد 200 مليون درمه(؛
توضيح طريقة حتديد مثن المتلك عند حتديد الرحب العقاري يف حالة   •

تفويت عقارات وقع متلكها عن طريق اإلرث؛
• إحداث نظام استثنايئ يف جمال الرضيبة عىل القمية املضافة بالنسبة 

للسلع التجهزيية املنقولة املستعملة.
حتسني املسامهات املالية لملؤسسات واملنشآت العامة: + 1,18 مليار   •

درمه؛
• تمثني وعقلنة تدبري األمالك العقارية للدولة : 1+ مليار درمه 

تقليص مجموع النفقات ب 1,6 يف املائة  ترشيد النفقات : 
من الناجت الداخيل اخلام

تقليص منط عيش اإلدارة وتأسيس مبدأ االستغالل املشرتك للوسائل   •
املتاحة؛

والتدبري  التكوين  إىل  اللجوء  بواسطة  البرشية  املوارد  تدبري  عقلنة   •
االسترشايف يف هذا املجال؛ 

الوقع  وبتقيمي  اإلجناز  مبستوى  االستمثار  اعمتادات  برجمة  ربط   •
االقتصادي واالجمتايع ملختلف الرباجم واملشاريع؛

• تجشيع اللجوء إىل الرشاكة بني القطاع العام واخلاص لمتويل وإجناز 
املشاريع االستمثارية لملنشآت واملؤسسات العامة.

الموارد الضريبية

البـعـد االقـتـصــــادي لقـانــون الـمـالـيـــة

   حتسني تنافسية االقتصاد الوطين

• حتفزي رشوط االستمثار الصنايع من خالل:
قطاع  ختصيص 590 مليون درمه ملواصلة تطوير املهن العاملية لملغرب:    -

السيارات وقطاع الطريان واخلدمات عن بعد واإللكرتونيك؛
- تطوير قطاعات صناعية جديدة ذات قمية مضافة عالية: الصناعات الكمييائية 

والشبه كمييائية و الصناعات الدوائية؛ 
- تطوير املناولة الصناعية و نقل التكنولوجيا و االندماج الصنايع من خالل دمع 
بروز نسيج صنايع يواكب املشاريع االستمثارية الكربى : رونو ، بومبارديي و 

الصناعات املرتبطة بالسكك احلديدية؛ 
إعادة متوقع قطاع النسيج واأللبسة يك يصبح أكرث تنافسية يف السوق   -

العاملية؛ 
توفري املوارد البرشية املؤهلة من خالل تفعيل براجم التكوين يف جماالت   -
باملوازاة مع استقطاب  الطائرات  االلكرتونيك وصناعة  و  السيارات  صناعة 
املدرسة املركزية يف الدار  االستمثارات يف جمال التكوين العايل اجلودة : 

البيضاء )100 مليون درمه(.
 

• ختفيض تاكليف اإلنتاج من خالل:
- تطوير شبكة وطنية مندجمة لملناطق اللوجستيكية بالقرب من أمه أحواض 

االسهتالك ومناطق اإلنتاج. 
- ختفيض رسوم اسهتالك املواد األولية :

ختفيض رمس االسترياد من  بالنسبة لقطاع تربية احليوانات و املوايش :   -
%49 و%25  و%17.5 و%10 اىل 2.5% 

-  بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية الفالحية : ختفيض رمس االسترياد عىل 
أو10%. و25 %و%17.5 اىل 2.5 %  املواد األولية من  49 % 

ختفيض رمس االسترياد من 254%  بالنسبة لقطاع الصناعة الصيدلية :   -
و%49 إىل %2,5 أو %10 عىل بعض املواد احليوانية والنباتية املستعملة يف 

تصنيع املواد الصيدلية.
ختفيض رمس االسترياد من %10 اىل  بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية :   -
2,5% عىل املواد النباتية املستعملة حكشو أو يف صناعة احلرص والسالل أو 

يف الدباغة والصباغة.

      دمع املقاوالت الصغرى و املتوسطة

يتضمن قانون املالية مجموعة من التدابري اهلادفة إىل خلق مناخ 
هذه  وتمتثل  واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت  تطوير  عىل  يجشع 

التدابري فميا ييل :

املطبقة عىل  الرضيبة  تقليص  الرضييب عرب  العبء  تقليص   •
الرشاكت اليت حتقق أرباحا تساوي أو تقل عن 300.000 درمه 

من %30 اىل %10.

• تجشيع هذه املقاوالت عىل رفع رأمساهلا، عن طريق:
- منح ختفيض يف الرضيبة عىل الرشاكت يساوي %20،  من مبلغ 

الزيادة عن رأس املال.
تأسيس  درمه عىل معليات   1.000 قدره  ثابت  واجب  تطبيق   -
الرشاكت والزيادة يف رأمساهلا إذا اكن رأس املال املكتتب به ال 

يتجاوز 500.000 درمه؛
- الرفع من معدل الرضيبة احملصلة عن طريق احلجز من املنبع 
عىل منتوجات األهسم واالقتطاعات الرضيبية واملداخيل املامثلة 

من 10 إىل 15%. 

مواكبة هيلكهتا وتقوية قدراهتا التنافسية، من خالل مضان   •
احلياد اجلبايئ يف معلية اندماج الرشاكت.

باخلصوص  والرامية  املواكبة  التدابري  من  مجموعة  اختاد   •
لتعزيز الثقة :

- ختويلها حصة ال تقل عن %20 من الصفقات العمومية؛ 
القمية  عىل  الرضيبة  اسرتجاع  مدة  لتقليص  اجلهود  تكثيف   -
املضافة، حيث جسلت املبالغ املسرتجعة زيادة بـ 36 % سنة 2012؛ 
تجشيع امللزمني عىل تصفية ديوهنم عن طريق احلذف اللكي   -
لغرامات التأخري، من الفرتة املمتدة من 1 يناير إىل 31 دجنرب 

.2013

• تقوية القدرات التدبريية لملقاوالت الصغرى واملتوسطة، عرب:
- دمع االبتاكر من خالل تفعيل آليات »انطالق« و»تطوير« ودمع 

البحث يف التكنولوجيات املتقدمة )110 مليون درمه(؛ 
لدمع  و»إمناء«  و»مساندة«   » »امتياز  براجم  تفعيل  مواصلة   -
مليون   400( للتطور  ذاتية  إماكنات  عىل  تتوفر  اليت  املقاوالت 

درمه(؛ 
الصغرى  باملقاوالت  االعالم  تكنولوجيا  استعامل  ترسيخ   -
واملتوسطة، وذلك عرب مواصلة تفعيل براجم »مساندة تكنولوجيا 

اإلتصال«، الرايم إىل إدماج نظم املعلومات هبذه املقاوالت.

جماالت  خمتلف  يف  العاملة  امجلعيات  يف 
القرب واخلدمات االجمتاعية والرتبوية؛

• إحداث برناجم »تأطري«  خيص فئة حاميل 
األمد  الطويلة  بالبطالة  املعنيني  الهشادات 
بوضع منحة إلعادة التأهيل للك متدرب يف 

أفق تأطري 50.000 سنويا؛

فتح شبابيك خاصة لفائدة الباحثني عن    •
العمل غري املتوفرين عىل شواهد من أجل 
توجهيهم حنو نظام التكوين بواسطة التدرج 
املهين وجعلهم يستفيدون من خدمات الواكلة 

الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات؛
 

اليت  القرض  معلية  إعفاء  مدة  متديد   •
من  الصغرى  السلفات  مجعية  هبا  تقوم 
الرضيبة عىل القمية املضافة إىل غاية 31 
دجنرب 2016 من أجل دمع تطوير المتويالت 
املقاولني  صغار  تجشيع  كذا  و  الصغرى 
عىل تمنية مشاريعهم اخلاصة اليت متكن 

من إدماجهم يف النسيج االقتصادي.

دمع الطبقة املتوسطة واحلفاظ عىل القدرة الرشائية

**مرشوع قانون املالية لسنة 2013 قانون املالية لسنة 2012 * تحيني توقعات 2012  أصناف امللزمني

7 231 7 062 7 062 املؤسسات البنكية

30 090 29 387 29 387 املقاوالت الصناعية و الخدمات

2 514 2 456 2 456 رشكات التمويل والتأمني

2 703 2 638 2 638 آخرون

42 538 41 543 41 543 املجموع

)*( تثبيت التوقعات -  )**( توقعات 

الرضيبة عىل الدخل حسب رشحية
الدخل أو الصنف املهين  مباليني الدرامه :

*مرشوع قانون املالية لسنة 2013 قانون املالية لسنة 2012  تقديرات انجازات 2012 صنف امللزمني الرضيبيني

7 457 6 970 6 660 املوظفون

16 029 15 250 14 480 أجراء القطاع الخاص

3 763 3 332 3 185 )املهنيون )املهن الحرة

5 698 4 747 4 634 آخرون

32 947 30 299 28 959 املجموع

توزيع الرضيبة عىل الرشاكت حسب أصناف امللزمني برمس قانون املالية لسنة 2013

	  

توزيع الرضيبة عىل الدخل حسب رشحية الدخل أو الصنف املهين برمس قانون املالية لسنة 2013
	  

الرضيبة عىل الرشاكت حسب  أصناف امللزمني مباليني الدرامه :

• نسبة المنو : 4,5 %؛
• نسبة جعز املزيانية : 4,8 % من الناجت الداخيل اخلام؛

• متوسط سعر البرتول : $105 / للربميل؛
• سعر الرصف )دوالر/ درمه( : 8,5 .

الفرضيات


