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يعترب االستثامر رافعة كربى للتنمية االقتصادية يف أي بلد، لذلك أصبح جلب املستثمرين الخارجيني 

وتشجيع املستثمرين املحليني يف قلب السباق واملنافسة بني الدول.

ويغطي مفهوم التنافسية مجاالت متعددة حيث يشمل القدرة عىل كسب حصة من السوق العاملية 

والتحكم يف تكاليف الصادرات و قوة التأقلم مع تغريات أسعار الرصف و كذا محتوى الصادرات من 

حيث االبتكار ونوعية البنيات التحتية وكذلك فعالية مناخ األعامل و أداء الخدمات العمومية.

اسرتاتيجية، يروم من  أولوية  اقتصاده  تنافسية  تعزيز  العرشية األخرية، جعل من  املغرب وخالل 

خاللها إىل تحسني جاذبيته لدى املستثمرين ورفع حجم صادراته.

وعىل هذا الدرب، بادر املغرب إىل اعتامد سياسة التبادل الحر عرب إبرام اتفاقيات للتبادل مع أهم 

رشكاءه التجاريني ومن بينهم االتحاد األورويب و الواليات املتحدة األمريكية وعدد من دول منطقة 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا واالنفتاح عىل األسواق الخارجية مع ضامن رشوط اقتصاد وطني قوي 

ذو جاذبية عالية لالستثامر وتوفري وتنويع منتوج وطني مؤهل للولوج لألسواق العاملية، يؤثر تسويقه 

إيجابيا عىل امليزان التجاري.

وزارة االقتصاد واملالية تلعب دورا مهام  يف هذا املضامر إما عرب متويل ودعم وتطوير استثامرات 

الالزم  العقار  توفري  أو من خالل  الرضورية  التحتية  البنيات  لتوفري  املوجهة  العمومية  املؤسسات 

لألعامل عرب ترشيد استعامل الوعاء العقاري أو كذلك عرب اتخاد اجراءات رضيبية تحفيزية.

األعامل  مناخ  عىل  إيجابيا  أثرا  لها  كان  وغريها  اإلجراءات  هذه  أن  إىل  األخري  يف  التنويه  ويجب 

يف  املغرب  سجل  حيث  األعامل،  أنشطة  ملامرسة  السنوي  التقرير  إليه  أشار  ما  وهو  باملغرب 

تقرير 2012 أكرب تحسينات يف تيسري أنشطة األعامل منتقال من املرتبة 115 إىل املرتبة 94، وهو 

بالخصوص  تهم  إضافية  تدابري  خالل  من  عليه  والحفاظ  تكريسه  العمومية  السلطات  تحاول  ما 

تبسيط اإلجراءات واملساطر االدارية.
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دور املؤسسات واملقاوالت العمومية يف تحسني تنافسية االقتصاد 
الوطني

تعترب املؤسسات واملنشآت العامة رافعة أساسية للتنمية االقتصادية و االجتامعية من 

خالل مساهمتها يف تنفيذ األوراش الكربى املقررة من طرف الحكومة يف قطاعات ذات 

طابع اسرتاتيجي و توفري الخدمات األساسية و إنجاز البنيات التحتية و تعزيز نشاطها 

عىل املستوى الجهوي.

تنفيذ  يف  متميزا  فاعال  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  تشكل 

السياسة الحكومية يف مختلف القطاعات حيث تساهم بدينامية 

متزايدة يف إنجاز األهداف اإلسرتاتيجية القطاعية وتحقيق املشاريع 

املهيكلة باملغرب. كام تساهم يف التنمية االقتصادية واالجتامعية 

خصوصا عرب تنفيذ برامج استثامرية مهيكلة يف مختلف مجاالت 

االقتصاد تندرج يف إطار رؤى إسرتاتيجية قطاعية طموحة تهدف 

جميعها إىل تحديث االقتصاد الوطني ودعم تنافسية وجاذبية 

البالد.

يف هذا الصدد، ومن أجل تحسني القدرة التنافسية لبعض القطاعات 

الواعدة واملحدثة ملناصب الشغل، تم إعطاء دفعة قوية لسياسة 

األوراش الكربى واملشاريع املهيكلة لالستفادة من مسلسل تحرير 

الخصوص يف قطاعات  فيه بالدنا عىل  انخرطت  الذي  االقتصاد 

االتصاالت واملجال السمعي البرصي والنقل الجوي وتدبري البنيات 

التحتية للموانئ ونقل البضائع واملسافرين وتدبري قطاع السكك 

الحديدية. وتحظى الرشاكة بني القطاعني العام والخاص باهتامم 

متزايد خاصة يف قطاعات كالطاقة والنقل الحرضي والفالحة....

ويتجىل كذلك دور املؤسسات واملقاوالت العمومية يف تحسني 

االقتصاد الوطني من خالل حجم ونوعية االستثامرات املنجزة من 

طرف هذه الهيآت وكذا مساهمتها الفاعلة يف التجارة الخارجية 

ويف التنمية الجهوية ويف ضبط تكاليف إنتاجها لبعض الخدمات 

والنقل  (الطاقة  اإلنتاجية  الدورة  يف  تساهم  التي  العمومية 

والربيد....). كام تلعب بعض املؤسسات واملنشآت العامة دورا 

رياديا يف العديد من القطاعات.

استثامرات املؤسسات واملقاوالت العمومية يف 

مختلف املشاريع املهيكلة

بلغ حجم استثامرات املؤسسات واملقاوالت العمومية ما قدره 

77,6 مليار درهم سنة 2012، محافظة بذلك عىل مستواها املرتفع 

مع الرتكيز عىل نجاعة ومردودية استثامرات هذه املنشآت.

إنجاز  العمومية أهم فاعل يف  املؤسسات واملقاوالت  وباعتبار 

للبالد  القطاعية  واالسرتاتيجيات  املهيكلة  املشاريع  مختلف 

السيام يف مجاالت السكك الحديدية والطرق السيارة واملوانئ 

واملقاوالت  املؤسسات  استثامرات  حققت  فقد  واملطارات، 

خالل  متواصلة  دينامية  املجاالت،  هذه  جميع  يف  العمومية 

السنوات املاضية مام يدل عىل الدور املهم الذي يلعبه االستثامر 

العمومي يف التنمية االقتصادية.

وهكذا وفيام يخص البنيات التحتية، فقد تم إنجاز استثامرات 

الحديدية  السكك  مجاالت  يف  هامة  مشاريع  خالل  من  مهمة 

والطرق السيارة واملوانئ واملطارات. وقد مكنت هذه االستثامرات 

من ترسيع وترية إنجاز أشطر الطرق السيارة املربمجة والتي تهدف 

إىل بلوغ شبكة إجاملية تفوق 1.800 كلم يف أفق 2015 مع العلم 

بأن الشبكة املستغلة من طرف الرشكة الوطنية للطرق السيارة إىل 

متم سنة 2012 ناهزت 1.416 كلم. كام مكنت هذه االستثامرات 

من الرشوع يف إنجاز الخط الفائق الرسعة الرابط بني الدار البيضاء 

وطنجة وكذا اإلعداد إلنجاز التصميم املديري ملختلف الخطوط مبا 

يف ذلك تثليث الخط الرابط بني القنيطرة والدار البيضاء.
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الوطني  املكتب  تدخل  فعالوة عىل  الطاقي،  املستوى  أما عىل 

ميثل  درهم)،  مليون   9.490) للرشب  الصالح  واملاء  للكهرباء 

تنويع مصادر إنتاج الطاقة دعامة 

املؤسسات  لتدخل 

العامة  واملنشآت 

املغربية  (الوكالة 

الشمسية  للطاقة 

تنمية  ووكالة 

املتجددة  الطاقات 

والفعالية الطاقية ...) 

مشاريع  خالل  من 

ذات أهمية قصوى مبا 

بناء محطات  يف ذلك 

إنتاج الطاقة الكهربائية 

الشميس  املصدر  ذات 

تبلغ  إجاملية  بقدرة 

2.000 ميغاواط باإلضافة إىل بناء 

محطات ريحية يف إطار برنامج 

إنتاج مندمج للطاقة الكهربائية 

الريحية.

االقتصادي  األداء  تطور 

واملايل لقطاع املؤسسات واملنشآت العامة

فيام يخص األداء املايل واالقتصادي، سجلت املؤسسات واملقاوالت 

العمومية تطورات ملحوظة عىل صعيد أنشطتها ورقم معامالتها 

والقيمة املضافة والنتائج. وقد وصل رقم معامالت هاته املؤسسات 

واملقاوالت العمومية املحقق برسم سنة 2012 إىل 195,4 مليار 

القيمة  وبلغت  درهم)  مليار   189) بسنة 2011  مقارنة  درهم 

املضافة لهاته املؤسسات واملقاوالت العمومية ما مجموعه 81 

مليار درهم سنة 2012، مدعومة يف ذلك بأهم القطاعات املتمثلة 

 2012 سنة  برسم  ومتثل  والنقل  والسكنى  واملعادن  الطاقة  يف 

مجموع القيمة املضافة املنجزة من طرف املؤسسات واملقاوالت 

العمومية %9,6 من الناتج الداخيل الخام مام يجسد الدينامية 

التي تعرفها هذه الهيآت ملواكبة النمو ببالدنا. ومن جهة أخرى، بلغ 

الناتج الصايف لقطاع املؤسسات واملقاوالت العمومية ما مجموعه 

24 مليار درهم سنة 2012 مام مكن من تحسني قدرة التمويل 

قدرتها  وتعزيز  الهيآت  لهذه  برامجها الذايت  متويل  عىل 

االستثامرية. كام عرفت 

املؤسسات  مساهمة 

يف  العامة  واملنشآت 

امليزانية العامة للدولة 

يف شكل موارد وأرباح 

االحتكار  وعائدات 

الجبائية  واملداخيل 

حيث  مهام  تطورا 

 2012 برسم  بلغت 

ما يفوق نسبة 10% 

العادية  املوارد  من 

للدولة.

املؤسسات  مساهمة 

واملقاوالت العمومية يف 

التجارة الخارجية

املؤسسات  مساهمة  تتضح 

الصادرات  يف  العمومية  واملقاوالت 

من خالل صادرات املجمع الرشيف 

للفوسفاط كرائد عىل الصعيد العاملي 

يؤمن بصفته املؤسسة الرائدة  للفوسفاط،  العاملية  السوق  يف 

يف الوقت ذاته وجودا صناعيا يف أربع قارات ووجودا تجاريا يف 

خمس قارات. وشكلت صادرات املجموعة، إىل متم سنة 2012، 

حصة %21 من إجاميل الصادرات، أي ما يعادل 39 مليار درهم.

تشكل املؤسسات واملقاوالت العمومية رافعة هامة من شأنها أن 

تساهم يف جعل املغرب قاعدة للصادرات واالستثامر. ويف هذا 

اإلطار، تندرج مساهامت ومهام املؤسسات واملقاوالت العمومية 

يف اإلنعاش االقتصادي معتمدة يف ذلك بالخصوص عىل الوكالة 

الصادرات  إلنعاش  املغريب  واملركز  االستثامرات  لتنمية  املغربية 

اللذان يعمالن عىل تطوير وإنعاش االستثامرات، وكذا عىل تحسني 

العرض املغريب. هذا، عالوة عىل التدخل املبارش لبعض املؤسسات 

واملقاوالت العمومية (الكهرباء واملاء....).

االستثامرية. كام عرفت تنويع مصادر إنتاج الطاقة دعامة 

املؤسسات  مساهمة 

يف  العامة  واملنشآت 

امليزانية العامة للدولة 

يف شكل موارد وأرباح 

االقتصادي  األداء  تطور 

التجارة الخارجية

املؤسسات  مساهمة  تتضح 

الصادرات  يف  العمومية  واملقاوالت 

من خالل صادرات املجمع الرشيف 

للفوسفاط كرائد عىل الصعيد العاملي 
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يف  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  مساهمة 

لألقاليم  التنافسية  والقدرة  الجهوية  التنمية 

والجهات

أنجزت املنشآت العامة التي تعمل عىل املستوى املحيل أو الجهوي 

حوايل %45,3 من مجموع استثامرات قطاع املنشآت العامة يف 

يجب  الصدد،  هذا  ويف   .2010 سنة   34,8% مقابل  سنة2011 

التذكري بدور الوكاالت الجهوية للتنمية كحجر األساس يف تعزيز 

يف  السوسيو-اقتصادية  التنمية 

إنشاء  تم  الغرض  ولهذا  الجهة. 

 1996 سنة  منذ  وكاالت  ثالث 

أقاليم  تنمية  وكالة  إنشاء  مع 

أقاليم  لتنمية  وأخرى  الشامل 

الجنوب ووكالة لتنمية األقاليم 

تدخل  ساهم  وقد  الرشقية. 

هذه الوكاالت يف تهيئ ظهور 

املستدامة  التنمية  أقطاب 

البنيات  وضع  عرب  خاصة 

لتثمني  الرضورية  التحتية 

يف  املتوفرة  اإلمكانيات 

املناطق املعنية لفائدة سكان هذه الجهات.

الدور الريادي للمؤسسات واملقاوالت العمومية 

يف بعض القطاعات

رياديا من خالل  العمومية دورا  واملقاوالت  املؤسسات  تلعب 

تدخالتها يف قطاعات هامة سواء عرب تطوير وتحديث املدخالت 

اآلليات  عرب وضع  أو  الطاقة  مثل  القطاعات  لباقي  الرضورية 

املالمئة لتنافسية قطاع معني كام هو الحال بالنسبة للسياحة.

ففي مجال الطاقة ، متيز عمل املؤسسات واملقاوالت العمومية 

الطاقية  التبعية  التقليص من  إىل  الهادفة  اإلسرتاتيجية  مبواصلة 

إطار  ويف  الطاقية.  النجاعة  ودعم  املتجددة  الطاقات  وتطوير 

تنفيذ اإلسرتاتيجية الجديدة لتطوير الطاقات املتجددة من خالل 

برامج الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، تم العمل عىل تفعيل 

اإلطار القانوين واملؤسسايت املالئم من خالل إنشاء الوكالة املغربية 

االستثامرات  ورشكة  الشمسية  للطاقة 

الطاقية والوكالة الوطنية 

لتنمية الطاقات املتجددة 

والنجاعة الطاقية.

السياحة  قطاع  أن  كام 

قوي  بدعم  أيضا  يحظى 

التي  يف إطار رؤية 2020 

وتثمني  تنويع  إىل  تهدف 

الوطني  السياحي  العرض 

بالنظر إىل دور هذا القطاع 

يف االقتصاد الوطني باعتباره 

للعملة  الرئييس  املزود 

لليد  بارزا  ومشغال  العاملة. ويف هذا الصدد، تم الصعبة 

إنشاء الصندوق املغريب للتنمية السياحية لتمويل االستثامرات 

املربمجة والرشكة املغربية للهندسة السياحية إلعداد وتجهيز 

املغريب  الوطني  املكتب  عمل  وتقوية  السياحية  املواقع 

للسياحة لتعزيز مكانة املغرب كوجهة سياحية مفضلة.

املصدر: مديرية املنشآت العامة واخلوصصة

يف  السوسيو-اقتصادية  التنمية 

إنشاء  تم  الغرض  ولهذا  الجهة. 

املناطق املعنية لفائدة سكان هذه الجهات.

االستثامرات  ورشكة  الشمسية  للطاقة 

قوي  بدعم  أيضا  يحظى 

يف إطار رؤية 

وتثمني  تنويع  إىل  تهدف 

الوطني  السياحي  العرض 

بالنظر إىل دور هذا القطاع 

يف االقتصاد الوطني باعتباره 

للعملة  الرئييس  املزود 
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الرصيد العقاري للدولة يف خدمة التنمية االقتصادية واالجتامعية

عرفت الفرتة املمتدة ما بني 2002 و 2012، تعبئة نحو 58.047 هكتارا موجهة ملشاريع 

تتعلق مبيادين السكن االجتامعي والصناعة والسياحة وغريها، بقيمة استثامر متوقعة 

تقدر ب204 مليار درهم و185 ألف منصب شغل، وذلك يف إطار اتفاقيات االستثامر أو 

يف إطار التدبري الالمتمركز.

يبلغ الرصيد العقاري للدولة نحو 1.561.500 هكتارا منها %52 محفظة يف حني أن %39 منها هو 

موضوع مطالب التحفيظ.

يستعمل هذا الرصيد العقاري أساسا لتلبية حاجيات اإلدارات العمومية إلحداث املرافق اإلدارية، 

الرتبوية و الصحية، كام تتم تعبئته إلنجاز مشاريع التنمية االقتصادية واالجتامعية.

وتتفاوت االستفادة من 58047 هكتار املعبئة مابني 2002 و 2012 

حسب القطاعات الوزارية عىل الشكل التايل :

قطاع السكن : تم رصد 14.182 هكتارا لفائدة الربامج السكنية 

خصوصا السكن االجتامعي و محاربة السكن غري الالئق.

قطاع الصناعة : متت تعبئة 5.553 هكتارا لتهيئة مجاالت االستقبال 

من حظائر ومناطق صناعية ومجاالت للتكنولوجيا الحديثة للتواصل 

الخدمات عن بعد وكذا إلنجاز وحدات  واإلعالم ومناطق ألنشطة 

صناعية مختلفة.

السياحية  املحطات  لتهيئة  هكتارا   10.552 تعبئة  متت   : السياحة  قطاع 

جديدة  ومناطق  بالدي»  و«مخطط  األزرق»  «املخطط  إطار  يف  املربمجة 

للتهيئة السياحية وإلنجاز مركبات ووحدات سياحية مندمجة.

الحكومة يف ميدان  : تم رصد 26.769 هكتارا يف إطار تفعيل سياسة  الطاقة  قطاع 

الطاقات املتجددة.

كام عملت الدولة عىل تعبئة أمالكها الفالحية يف إطار الرشاكة بني الدولة واملستثمرين 

الخواص املغاربة واألجانب، حيث بلغت املساحة االجاملية حوايل 95.189 هكتارا موزعة 

كام ييل :

 منها هو 

الحكومة يف ميدان   هكتارا يف إطار تفعيل سياسة 
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االقتصادية  الحياة  عرفتها  التي  التطورات  مواكبة  أجل  من  و 

لتعبئة  املعتمدة  األمثنة  لجعل  الشفافية  وتعزيز  واالجتامعية 

وإعطاء  العقارية  السوق  حقيقة  من  قريبة  العمومي  العقار 

رؤية واضحة حول األهمية االقتصادية للرصيد العقاري يف إطار 

املخطط املحاسبي للدولة، قامت املديرية بفتح ورش ملراجعة 

مسطرة الخربة العقارية بتنسيق مع املديرية العامة للرضائب، 

معايري  ووضع  الخربة  محرض  منوذج  وتوحيد  تنميط  إىل  يرمي 

املقارنة  عنارص  أساس  عىل  األمالك  قيمة  لتحديد  موضوعية 

للعقار ومستوى  القانونية  بالوضعية  واملعايري املكملة املرتبطة 

أو  سلبا  تؤثر  والتي  وغريها  عليه  املنصبة  واالرتفاقات  تجهيزه 

إيجابا عىل قيمته الحقيقية.

يف إطار تكوين رؤية مندمجة وشمولية حول االمتيازات املمنوحة 

من قبل الدولة لدعم القطاعات االقتصادية املنتجة، تعتزم إدارة 

برسم  املخولة  املزايا  شأن  يف  خاص  تقرير  إعداد  الدولة  أمالك 

تعبئة العقار العمومي.

لتفويت  املعتمدة  األمثنة  خالل  من  العمل،  هذا  ويهدف 

العقارات، إىل وضع إطار متكامل يسمح بتقييم مدى مساهمة 

الدولة يف إنعاش االستثامر ودعم املشاريع مبختلف القطاعات 

إلخ...)  والسكن  السياحة  و  (الصناعة  واالجتامعية  االقتصادية 

وكذا تقدير انعكاسات ذلك عىل مستوى خلق الرثوة ومناصب 

الشغل.

املصدر: مديرية أمالك الدولة

األشطر
عدد

املشاريع
عدد االتفاقيات 

املربمة

املساحة 
اإلجاملية
(بالهكتار)

الوجيبة الكرائية
اإلجاملية 
(بالدرهم)

الكلفة اإلجاملية 
لالستثامر
(بالدرهم)

عدد مناصب
الشغل

4.515.000 مليار116316341.15771.844.436

7.820.000 مليار211711735.03256.244.000

9.724.500 مليار32543819.00020.000.000

2259.500 مليار53431895.189148.088.436املجموع
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تدابري جبائية لتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني

من أجل تشجيع تنافسية االقتصاد الوطني، اتخذت االدارة الرضيبية مجموعة من 

التدابري الجبائية الرامية اىل اقرار نظام رضيبي تحفيزي لفائدة الرشكات و املقاوالت 

الصغرى و املتوسطة.

متليه  الرضيبي  اإلصالح  رهان  إن 

اعتامد  باألساس  تتطلب  إكراهات 

واحد  آن  يف  العمل  شأنها  من  تدابري 

عىل تحفيز النشاط االقتصادي والدفع 

أكرث  ليصبح  قدما  الرضيبي  بالنظام 

عدالة وإنصافا.

الوقت  يف  اإلكراهات  أصبحت  وقد 

جهة،  فمن  األبعاد.  مزدوجة  الراهن 

قصد  الجهود  من  مزيد  بذل  يجب  

رغم  الكافية،  الرضيبية  املوارد  تعبئة 

يعرفها  التي  االقتصادية  الظرفية 

العامل، أخذا بعني االعتبار التخفيضات 

التي طرأت بالخصوص عىل أسعار كل 

والرضيبة  الرشكات  الرضيبة عىل  من 

عىل الدخل يف السنوات الفارطة. ومن جهة أخرى، ال ميكن نهج 

بالنظر  وذلك  العمومية،  النفقات  حجم  تقليص  تروم  سياسة 

واعتبارا  املتزايدة  ومتطلباتها  االجتامعية  الحاجيات  ألهمية 

للجهود املبذولة من أجل تحقيق إقالع اقتصادي جيد.

والحقيقة أن هذه اإلكراهات حتى وإن كان لها دور يف الحد 

املالية، فإن املغرب اختار مع ذلك االستمرار يف  الهوامش  من 

هذا النهج من خالل تبنيه لعدة تدابري موجهة أساسا لتشجيع 

تنافسية االقتصاد الوطني .

تخفيض سعر الرضيبة عىل الرشكات

يف  بتحديده  وذلك  الرشكات  عىل  الرضيبة  سعر  تخفيض  تم 

%37 بالنسبة ملؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها 

وبنك املغرب وصندوق اإليداع والتدبري ورشكات التأمني وإعادة 

التأمني؛ و %30 بالنسبة للرشكات األخرى.

كام تم إحداث سعر مخفض نسبته 10% برسم الرضيبة عىل 

الرشكات لفائدة املقاوالت الصغرى نظرا ألهمية هذه املقاوالت 

يف النسيج االقتصادي الوطني و رغبة يف تحسني مناخ األعامل.

محاربة القطاع غري املهيكل

شأنه  نظام رضيبي من  إقرار  إىل  العمومية  السلطات  عمدت 

تشجيع امللزمني الذين كانوا يزاولون نشاطات يف إطار القطاع غري 

املنظم وحثهم بالتايل عىل مزاولة نشاطات منظمة بعد الكشف 

االقتصادي  النسيج  منظومة  يف  االندماج  عىل  هويتهم،  عن 

التي  واإلكراهات  االقتصادية  التحوالت  متطلبات  مع  والتأقلم 

تفرضها.
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ويستفيد امللزمون النشيطون الخاضعون للرضيبة عىل الدخل، 

من  مجموعة  من  هويتهم،  عن  مرة  ألول  يكشفون  والذين 

املكتسبة  الدخول  عىل  إال  تفرض  ال  فالرضيبة  التحفيزات. 

ابتداء من تاريخ  والعمليات املنجزة من طرف هؤالء امللزمني 

الكشف عن هويتهم. كام متنح لهم، ابتداء من تاريخ الكشف 

عن هويتهم، املنافع املنصوص عليها يف املدونة العامة للرضائب. 

تقييم مخزوناتهم بطريقة تسفر عن  يتم   ، إىل ذلك  باإلضافة 

هامش ربح إجاميل ال تقل نسبته عن %20 يف حالة التفويت؛ 

ويف حالة الخضوع للرضيبة عىل القيمة املضافة، تفرض الرضيبة 

دون الحق يف الخصم عىل هامش الربح اإلجاميل املحقق من 

بيع املخزون إىل غاية نفاده.

عمليات  لفائدة  تحفيزي  رضيبي  نظام  إقرار 

االندماج

قصد  الرشكات  واندماج  املنشآت  هيكلة  إلعادة  بالنسبة  أما 

عىل  قدرتها  تعزيز  وبالتايل  مردوديتها  تحسني  من  متكينها 

تحفيزي  رضيبي  نظام  إقرار  تم  الدولية،  املنافسة  مواجهة 

لفائدة عمليات االندماج يستمر إىل غاية 31 دجنرب 2016.

للرشكات  بالنسبة  وجوبا  إما  الجديد  النظام  هذا  ويطبق 

اإلسم  مجهولة  (كالرشكات  الرشكات  عىل  للرضيبة  الخاضعة 

باألسهم  التوصية  ورشكات  املسؤولية  محدودة  والرشكات 

واملؤسسات العمومية والصناديق) أو يطبق باالختيار (بالنسبة 

إال  التضم  التي  البسيطة  التوصية  ورشكات  التضامن  لرشكات 

أشخاصا طبيعيني ورشكات املحاصة).

مجال  يف  به  املعمول  النظام  ليتمم  الجديد  النظام  جاء  وقد 

اندماج الرشكات من خالل إقراره لالمتيازات التالية :

• إعفاء منحة االندماج أو االنقسام ( زائد القيمة ) املحققة من 

طرف الرشكة الدامجة واملطابقة لحصة مساهمتها يف الرشكة 

املندمجة أو املنقسمة ( بأسهم أو بحصص مشاركة ) عوض 

إخضاعها لرضيبة فورية ؛

• توزيع الرضيبة املفروضة عىل زائد القيمة الصايف الناتج عن 

املساهمة بالعنارص القابلة لالهتالك يف الرشكة الدامجة عىل 

املدة الفعلية الهتالك هذه العنارص عوض توزيعها عىل املدة 

القصوى لعرش سنوات؛

 (plus–value latente) تأجيل فرض الرضيبة عىل زائد القيمة الخفي •

املحقق من السندات التي متلكها الرشكة املندمجة يف رشكات أخرى 

والتي تساهم بها يف الرشكة الدامجة إىل حني قيام هذه األخرية 

بتفويت أو سحب هذه السندات عوض توزيعها عىل املدة القصوى 

لعرش سنوات؛

سندات  استبدال  من  املحقق  الخفي  الرضيبة  فرض  تأجيل   •

الرشكة  يف  املعنويني  أو  الطبيعيني  األشخاص  مساهمة 

املندمجة مقابل سندات الرشكة الدامجة إىل حني قيام هذه 

إخضاعها  عوض  سحبها  أو  بتفويتها  الحق  وقت  يف  األخرية 

لرضيبة فورية؛

• متديد النظام الجديد الخاص باالندماج ليشمل كذلك عمليات 

االنقسام الكيل املفضية إىل حل الرشكة املنقسمة واملساهمة 

مبجموع أنشطتها بشكل مستقل يف رشكات أخرى( إما رشكات 

قامئة أو رشكات محدثة ).

لكن االستفادة من هذا النظام تتوقف عىل الرشوط التالية :

• أن تضع الرشكة الدامجة أو املنبثقة عن االندماج أو االنقسام 

وجه  عىل  منها  الوثائق  من  بعدد  مرفوقا  كتابيا  ترصيحا 

الخصوص عقد االندماج أو االنقسام، و ذلك يف أجل ثالثني  

يوما بعد تاريخ عقد االندماج أو االنقسام ؛

مواجهة  املؤن ألجل  الدامجة مخصصات  الرشكة  تخصم  أال   •

مدة  طيلة  وذلك  بها  املساهم  السندات  قيمة  يف  نقص 

امتالكها ؛

يف  املبني  املرتاكم  العجز  برتحيل  الدامجة  الرشكة  تقوم  أال   •

الترصيح الرضيبي برسم آخر سنة محاسبية سابقة لالندماج 

أو االنقسام.

تقوم  التي  بالنسبة للرشكات  الرضيبة  تخفيض 

بزيادة يف رأس مالها
املتوسطة لدعم  الصغرى و  املقاوالت  يف إطار سياسة تشجيع 

التصدي  من  ومتكينها  السوق  يف  وضعيتها  و  املالية  هيكلتها 

الرضيبة  تخفيض  من  االستفادة  متديد  تم  الدولية،  للمنافسة 



11مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 20 - يوليوز 2013

لفائدة  الزيادة  الحد األدىن مبعدل 20% من  أو  عىل الرشكات 

الرشكات التي تقوم ما بني فاتح يناير و31 دجنرب 2013 بزيادة 

يف رأس مالها وفق الرشوط املنصوص عليها يف املدونة العامة 

للرضائب. كام تخضع هذه الرشكات للتسجيل مقابل الواجب 

الثابت املحدد يف 1000 درهم.

تشجيع الرشكات املدرجة يف بورصة القيم
تم متديد االستفادة من تخفيض الرضيبة عىل الرشكات لفائدة 

تشجيع  أجل  من  ذلك  و  القيم  بورصة  يف  املدرجة  الرشكات 

التحفيزات  تلخيص  وميكن  البورصة.  سوق  لولوج  الرشكات 

الرضيبية يف تطبيق تخفيض بنسبة 25% فيام يخص الرشكات 

سنداتها،  وبيع  رأساملها  فتح  إطار  يف  للبورصة  تدخل  التي 

وبنسبة 50% فيام يخص الرشكات التي تقوم بإدراج سنداتها يف 

البورصة مع الرفع من رأساملها بنسبة ال تقل عن 20%. وتطبق 

هذه التحفيزات بالنسبة لعمليات اإلدراج يف البورصة املحققة 

إىل غاية 31 دجنرب 2016.

تشجيع ادخار املستخدمني يف املقاوالت
توجيه  و  املقاوالت  متويل  املستخدمني عىل  تشجيع  أجل  من 

ادخارهم لصالح املقاولة املشغلة أو مقاوالت أخرى ، أقر املرشع 

تدبريا يهم إعفاء مخططات ادخار املقاولة  من الرضيبة عىل 

الدخل يف حدود سقف معني و عدم اعتبار الدفعة التكميلية 

التي يساهم بها املشغل كأجر خاضع للرضيبة عىل الدخل.

و هكذا، تم منح إعفاء تام للدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس 

املقاولة،   االدخار يف  إطار مخطط  املحققة يف  املنقولة  األموال 

رشيطة االحتفاظ بها يف املخطط السالف الذكر ملدة 5 سنوات 

و أن ال يتجاوز مبلغ الدفعات املنجزة يف إطار املخطط املذكور 

600.000 درهم. كام تم إعفاء الدفعة التكميلية التي تدفعها 

السنوي  املبلغ  من   %10 حدود  يف  لألجراء  املشغلة  املقاولة 

لألجر الخاضع للرضيبة.

املصدر: املديرية العامة للضرائب
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تنافسية الصادرات املغربية

تشكل التنافسية مفهوما واسعا ومتعدد األوجه، حيث تهم جوانب 

مختلفة كالقدرة عىل كسب حصة من السوق العاملية، والتحكم يف 

تكاليف الصادرات، وقوة التأقلم مع تغريات أسعار الرصف، وكذا 

التحتية،  البنيات  االبتكار، ونوعية  الصادرات من حيث  محتوى 

وكذلك فعالية مناخ األعامل و أداء الخدمات العمومية.

و هكذا، فقد أصبح السعي إىل تحقيق التنافسية من األولويات 

الرئيسية سواء لدى البلدان املتقدمة أو النامية، خاصة يف سياق 

عاملي يتسم باحتدام التنافس بني الدول وبظرفية دولية تتميز 

ببطء يف منو االقتصاد العاملي بفعل التغريات التي تشهدها أسعار 

البرتول و املواد األولية، و تفاقم االختالالت املالية مبنطقة األورو، 

وكذا التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا.

يف ظل هذه البيئة االقتصادية العاملية، و يف إطار تحسني تنافسيته 

الخارجية، رشع املغرب يف إنجاز مسلسل تحرير تدريجي لتجارته 

الخارجية من أجل ضامن اندماجه يف االقتصاد العاملي و ذلك من 

خالل توقيع سلسلة من اتفاقيات التبادل الحر. و باملوازاة مع 

ذلك، بذل املغرب جهودا كبرية لتقوية قدرته التصديرية ويتعلق 

األمر بالخصوص بتحسني بيئة األعامل، وتطوير البنيات التحتية 

مخطط  اعتامد  كذلك  و  اقتصادية  اسرتاتيجيات  عدة  وإنجاز 

«املغرب املصدر».

السنوات  يف  املغرب  شهد  املجهودات،  هذه  من  بالرغم  لكن 

األخرية ركودا لحصته التجارية يف السوق العاملية، والذي يعكس 

ضعفا لتنافسيته الخارجية.

فام هي إذن العوامل املحددة لهذا األداء الضعيف لصادراتنا نحو 

الخارج مقارنة بالواردات؟

األداء العام للصادرات املغربية

انفتاح متزايد لالقتصاد املغريب

منذ سنوات عديدة بدل املغرب جهودا مكثفة من أجل انفتاح 

اقتصاده عىل الخارج و تشجيع صادراته، وقد متت أجرأة هذا 

الخيار من خالل االنضامم إىل منظمة التجارة العاملية سنة 1995، 

وتوقيع العديد من اتفاقيات التبادل الحر مع االتحاد األورويب 

والواليات املتحدة األمريكية وتركيا ودول اتفاقية أكادير. كام وقع 

املغرب أيضا العديد من االتفاقيات التجارية الثنائية مع بلدان 

أخرى ال سيام اإلفريقية منها.

ونتيجة لذلك، ارتفع معدل انفتاح االقتصاد الوطني حيث انتقل 

من %51 سنة 2000 إىل %64.8 سنة 2011. وقد سجل املغرب 

باملقارنة مع غريه من الدول الناشئة، معدل انفتاح متوسط خالل 

سبيل  وعىل   .60.5% يناهز  و2011   2006 بني  املمتدة  الفرتة 

املقارنة، يعترب هذا املعدل أعىل من املستوى املسجل من طرف 

وتركيا   (35.8%) واألرجنتني   ،(36.6%) والهند   (39.5%) مرص 

(%43.6) (مبيان1). غري أنه ال يزال أقل من املستوى الذي عرفته 

بعض الدول كتونس (%86.9) واألردن (%97.9)، وكذلك بعض 

بولونيا  و   (66.3%) كرومانيا  الرشقية  و  الوسطى  أوروبا  دول 

آسيا  رشق  جنوب  دول  وبعض   ،(103%) وهنغاريا   (71.6%)

خاصة كوريا الجنوبية (82.7%).

من أجل تعزيز تنافسية الصادرات املغربية، اتخذ املغرب مجموعة من التدابري لتشجيع 

املتعلقة  املخاطر  ضد  والتغطية  والتأمني  والتمويل  الرضائب  مجاالت  يف  املصدرين، 

بالرصف وتقلبات أسعار املواد األولية. كام تم عىل املستوى القطاعي  إطالق العديد 

من املشاريع لتنويع العرض التصديري، باإلضافة اىل اعتامد اسرتاتيجية «املغرب املصدر» 

الرامية اىل تطوير وإنعاش الصادرات الوطنية. 
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منو أقل دينامية للصادرات مقارنة مع الواردات

لقد مكنت سياسة اندماج املغرب يف االقتصاد العاملي من تحقيق 

ارتفاع مهم يف نسبة منو الصادرات يف السنوات األخرية، إال أن 

هذا التحسن املسجل كان بوترية أبطأ من الواردات، حيث عرفت 

السلع خالل  الصادرات من  قيمة 

و2011   2000 بني  املمتدة  الفرتة 

بلغت  سنوية   متوسطة  زيادة 

مليار   21 مقابل  درهم  مليار   8

بالنسبة للواردات.

خالل  الصادرات  منو  معدل  وبلغ 

املتوسط  يف   7.5% الفرتة  هذه 

للواردات.  بالنسبة  مقابل   10.2% 

الصادرات  منو  معدل  كان  وقد 

بكثري  أقل  الواردات  مع  مقارنة 

حيث   ،2005-2000 الفرتة  خالل 

مقابل   4.7% منو  نسبة  سجلت 

انخفض بني سنتي  الفرق  للواردات. إال أن هذا  بالنسبة   9.2%

عىل   11.2% و   8.5% بلغت  معدالت  ليسجل  و2011   2006

التوايل.

مع  مقارنة  العاملية  السوق  يف  املغرب  حصة  ضعف 

املنافسني الرئيسيني

تعترب حصة السوق عىل مستوى العامل من أهم املؤرشات لتقييم 

مستوى القدرة التنافسية لصادرات بلد ما حيث يعكس ارتفاعها 

انخفاضها  أن  العامل، يف حني  بقية دول  إىل  الصادرات  زيادة يف 

يعني تراجعا عىل مستوى الصادرات. و بالنسبة للمغرب، فإن 

هذا املؤرش عرف اجامال بعض الرتاجع خالل الفرتة 2011-2000 

ليستقر يف حدود 0.11%.

مبا  املنافسة،  الدول  بعض  لدى  املؤرش  هذا  تحسن  املقابل،  يف 

يف ذلك دول جنوب رشق آسيا ودول أوروبا الوسطى والرشقية 

عموما، خاصة مرص التي تزايدت حصتها يف السوق العاملية بني 

عامي 2000 و 2011 من %0.08 إىل %0.17 و تركيا (%0.4 إىل 

%0.7)؛ والربازيل (%0.9 إىل %1.4) و الهند (%0.7 إىل %1.6). أما 

الصني، فقد تضاعفت حصتها من %3.9 إىل %10.4. (مبيان 1)

العاملية  السوق  حصة  تراجع  أن  إىل  كذلك  اإلشارة  تجدر 

للمغرب يرجع أساسا إىل انخفاض حصته عىل مستوى االتحاد 

تراجعت  حيث  للمغرب،  الرئييس  التجاري  الرشيك  األورويب، 

نحو %0.5 يف  لتستقر يف  الحصة من %0.6 سنة 2000  هذه 

السنوات األخرية.

أهم عوامل ضعف تنافسية صادرات ا ملغرب
تم تحديد عدد من العوامل، عىل املستوى الخارجي والداخيل 

لالقتصاد املغريب، كقيود لبلوغ الصادرات ملسار النمو املستدام 

وتحقيق أداء مهم يوازي أداء العديد من البلدان املنافسة خالل 

السنوات األخرية.

عىل املستوى الداخيل، يفرس انخفاض دينامكية الصادرات برتكيبة 

نظام اإلنتاج التي ال تزال ضعيفة مقارنة ببعض الدول املنافسة. 

من جهة أخرى، تؤثر الظروف االقتصادية الصعبة التي مير بها 
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بعض الرشكاء االقتصاديني األجانب يف منطقة األورو بشكل سلبي 

عىل الطلب املوجه نحو السلع املغربية.

أداء  لضعف  الرئيسية  املحددات  أهم  تتلخص  عامة،  بصفة 

التنافسية الخارجية لالقتصاد الوطني عىل النحو التايل :

• انخفاض مستوى تنويع أسواق التصدير مقارنة مع معظم دول 

اللذان متكنا  وتركيا  الصني  ذلك  مبا يف  الرشقية،  وأوروبا  آسيا 

من استخدام اسرتاتيجياتهام من االنفتاح عىل التجارة الدولية 

لتطوير قطاع تصدير أكرث تنوعا وبدرجة عالية من التكامل مع 

شبكات التجارة الدولية. باملقابل، يعتمد جزء هام من صادرات 

فرنسا  دولتني هام  من  املوجه  الطلب  عىل  باألساس  املغرب 

وإسبانيا و اللتان تشهدان حاليا أزمة اقتصادية حادة.

• تركيز املبيعات الخارجية عىل بعض املنتجات، خاصة الفوسفاط 

ومشتقانه و كذلك املنسوجات واملالبس (حوايل %40). وبالتايل، 

فان الجزء األكرب من الصادرات املغربية يعتمد عىل أداء هاتني 

املجموعتني من املنتجات. وترتبط صادرات الفوسفاط بتغريات 

أسعار السوق العاملية. أما بالنسبة لقطاع املالبس، الذي يعرف 

النسبية  للمزايا  نظرا  التخصص  من  كبرية  درجة  املغرب  فيه 

الهامة التي يتمتع بها هذا القطاع، و بالخصوص العاملة املتوفرة 

والرخيصة وكذلك القرب الجغرايف من أوروبا، فهو يعتمد بشكل 

كبري عىل مستوى الطلب الخارجي و نظام املناولة خاصة من 

طرف الدول األوروبية.

• وفرة املنتجات القامئة عىل املوارد الطبيعية ذات قيمة مضافة 

ضعيفة والتي ال تعرف دينامية مهمة يف السوق العاملي. كام 

أن اعتامد املحاصيل الزراعية عىل الظروف املناخية (الجفاف) 

يؤثر أيضا عىل املبادالت الغذائية.

والعمالت  الخام  املواد  أسعار  لتقلبات  االقتصاد  حساسية   •

الرئيسية.

تجدر اإلشارة إىل أنه بالرغم من هذه العوامل فقد شهدت بعض 

الصادرات املغربية تنوعا و تطورا ملحوظا. و هكذا، فقد ارتفعت 

من   26% لتبلغ  الثقيلة  والصناعة  امليكانيكية  الصناعة  حصة 

مجمل الصادرات سنة 2011 مقابل %15 سنة 2000. كام ازدادت 

حصة الصناعة الكياموية لتبلغ %23 مقابل %19 سنة 2000. من 

جهة أخرى، شهدت الصادرات املغربية يف اآلونة األخرية تطورا يف 

محتواها التكنولوجي كاإللكرتونيات وأجهزة الكهرباء واالتصاالت 

السلكية والالسلكية. وهكذا فقد ارتفعت نسبة الصادرات ذات 

التكنولوجيا املتوسطة و العالية من %20.2 سنة 2001 من مجمل 

الصادرات إىل %48.9 سنة 2011 فيام انخفضت نسبة الصادرات 

ذات التكنولوجيا املنخفضة من %63.1 اىل 1%38.2. يشار كذلك 

يف األخري إىل أن قسطا مهام من الواردات الخاصة مبواد التجهيز 

و املدخالت تدخل يف اطار التصدير أو تأهيل النسيج اإلنتاجي أو 

متطلبات النمو االقتصادي للبالد.

أهم التدابري الرامية إىل تحسني القدرة التنافسية 

لقطاع التصدير
التنافسية لقطاع التصدير وضع املغرب تدابريا  لتحسني القدرة 

مختلفة ، إدراكا منه ألهمية هذا القطاع يف االقتصاد، سواء من 

حيث عائدات العملة الصعبة، الشغل أو النمو. وهكذا، فقد وفر 

املغرب إطارا ماكرو اقتصاديا سليام عن طريق سياسات مالية 

ونقدية مالمئة. كام عزز أيضا انفتاحه االقتصادي عىل العامل من 

من  العديد  وإبرام  العاملية  التجارة  منظمة  إىل  انضاممه  خالل 

اتفاقيات التجارة الحرة. ومن ناحية أخرى، تم اتخاذ العديد من 

التدابري لتشجيع املصدرين يف مجاالت الرضائب والتمويل ونظام 

الرصف والتأمني و التغطية ضد مخاطر أسعار الرصف وتقلبات 

أسعار السلع األساسية،...

وعىل الصعيد القطاعي، تم إطالق العديد من املشاريع لتنويع 

الصناعي (ترحيل  انبثاق  برنامج  التصديري مبا يف ذلك:  العرض 

الخدمات، واإللكرتونيك، والسيارات، والطريان، الصناعة الغذائية 

واملنتجات البحرية والصناعة التقليدية)، وبرنامج املغرب األخرض، 

وبرنامج Halieutis واإلسرتاتيجية الطاقية وإسرتاتيجية املكتب 

الرشيف للفوسفاط و برنامج املغرب الرقمي ورؤية 2015 لتنمية 

الصناعة التقليدية...

باإلضافة إىل هذه التدابري، و التي من املنتظر أن تحقق نتائج 

إيجابية يف األمد القريب أو املتوسط، اعتمدت اململكة إسرتاتيجية 

«املغرب املصدر» والتي ترتكز عىل ثالث نقط متكاملة :

• استهداف القطاعات والسلع املتوفرة العرض وتلك التي تدخل يف 

إطار الخطط القطاعية. و من أهم القطاعات الرئيسية املحددة 

لالستفادة من إجراءات تعزيز الصادرات هي السيارات، ترحيل 
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واإللكرتونيك،  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  الخدمات، 

والنسيج  البحرية،  واملنتجات  الغذائية  والصناعات  والفالحة 

والجلد واألدوية ومواد البناء واملفروشات املنزلية ...

• استهداف األسواق : من أجل تعزيز متوقع املغرب يف «األسواق 

اإلسرتاتيجية»، أي الرشكاء الرئيسيني الحالني مثل فرنسا واسبانيا، 

والتموقع يف األسواق القريبة جغرافيا وثقافيا وتجاريا لألسواق 

اإلسرتاتيجية، واستهداف األسواق األخرى التي مل تشملها بعد 

كليا أو جزئيا الصادرات املغربية واألسواق الواعدة مثل أفريقيا 

وآسيا والرشق األوسط.

• مواكبة الرشكات املصدرة أو املحتمل أن تقوم بعمليات التصدير 

يف جميع القطاعات يف جهودها للتسويق والتنمية عىل الصعيد 

الدويل.

• دعم وتشجيع املصدرين، عرب توقيع برامج عقود مع القطاع 

الخاص بهدف دعم الرشكات املصدرة وزيادة الصادرات. وتقدم 

الدولة من خالل هذه العقود إجراءات لدعم هذه الرشكات. 

وتشمل إجراء دراسات وتحليالت منتظمة فيم يتعلق باألسواق 

ذات األولوية، ودعم مايل للمصدرين لرتويج منتجاتهم، وتنفيذ 

برامج تكوينية متخصصة (استشارات، ...)، وتنفيذ برامج لرتويج 

الصادرات يف كل األسواق.

ال بد من التذكري يف األخري إىل أنه بالرغم من الجهود التي بذلها 

املغرب وعىل الرغم من بعض النجاحات يف بعض القطاعات، ال 

تزال تنافسية الصادرات املغربية دون املستوى املناسب للمنافسة 

التدابري  الرهان، ال بد من وضع  عامليا. و من أجل كسب هذا 

الرضورية و ترسيع وترية االصالحات و االستمرار يف تذويب كل 

املعوقات الهيكلية.

كذلك، ال بد من تضافر جميع الجهود لضامن الظروف املالمئة 

لتنافسية الصادرات الوطنية، خاصة الرشكات. و هكذا، يجب 

عىل هاته األخرية أن تلعب دورا أكرث أهمية يف مواجهة التحدي 

تحسني  يخص  فيام  خاصة  املنافسة،  عىل  القدرة  يف  املتمثل 

جودة منتجاتها، وزيادة االستثامر يف االبتكار والبحث والتطوير، 

و تنمية رأس املال البرشي و الذي يعترب عامال أسايس لتدعيم 

للقدرة عىل املنافسة.

املصدر: مديرية الدراسات و التوقعات املالية
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ترتيب املغرب يف إطار تقرير مامرسة  أنشطة األعامل 2013 :  إجراءات 

حكومية أكرث ذكاء للمقاوالت الصغرية واملتوسطة واالجتامعية

احتل املغرب املرتبة 97 عىل الصعيد العاملي يف تقرير مامرسة أنشطة األعامل لسنة 

2013، و هو التقرير العارش يف سلسلة التقارير املنشورة من طرف البنك الدويل.

«سهولة  قامئة  يف  املغرب  ترتيب 

مامرسة أنشطة األعامل»

البلدان  قامئة  صدارة  املغرب  احتل  بعدما 

أنشطة  تيسري  أكرب تحسينات يف  التي سجلت 

األعامل خالل سنة 2011، تراجع ترتيبه بثالث 

الصعيد  عىل   97 املرتبة  بذلك  ليحتل  مراكز 

األوسط  الرشق  املرتبة 8 يف منطقة  و  العاملي 

اإلنجازات  إىل  ذلك  ويعزى  إفريقيا.  شامل  و 

مؤرش  السيام  املؤرشات،  بعض  يف  السلبية 

«تسجيل املمتلكات» الذي شهد ارتفاع تكلفة 

اإلجراءات.

هكذا، فقد تم تحسني ترتيب املغرب بالنسبة 

 ،38+) املرشوع  ببدء  املتعلقة  للمؤرشات 

بالتجارة عرب  املرتبة 56)،  املرتبة 94 إىل  من 

الحدود (+3، من املرتبة 50 إىل املرتبة 47)، 

وبتنفيذ العقود (+1، من املرتبة 89 إىل املرتبة 

88). و تجدر اإلشارة إىل أنه تم يف تقرير هذه 

السنة األخذ بعني االعتبار إصالح واحد يهدف 

إىل تسهيل وتبسيط عملية إنشاء الرشكة ذات 

رشط  إزالة  طريق  عن  املحدودة  املسؤولية 

الحد األدىن لرأس مالها.

قام املغرب منذ سنة 2007 بعرشة إصالحات تركزت عىل ستة من 

املجاالت العرش التي يغطيها تقرير مامرسة أنشطة األعامل. وتهم 

هذه اإلصالحات :

تقرير مامرسة أنشطة األعامل لسنة 2008

• إنشاء شباك واحد يف سنة 2006 مكن من تقليص الوقت الالزم 

يوما،  بدال من 30  يوم  إىل 20  البناء  تراخيص  للحصول عىل 

وذلك عرب معالجة اليكرتونية للطلبات.

 DB* 2013
مرتبة

DB* 2012
مرتبة

التغيري يف ترتيب 
(2013-12)

38+5694بدء املرشوع

5-7974استخراج تراخيص البناء

3-9289الحصول عىل الكهرباء

17-163146تسجيل املمتلكات

7-10497الحصول عىل االئتامن

2-10098حامية املستثمرين

3-110107دفع الرضائب

3+4750التجارة عرب الحدود

1+8889تنفيذ العقود

16-8670تسوية حاالت اإلعسار



17مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 20 - يوليوز 2013

تقرير مامرسة أنشطة األعامل لسنة 2009

• ضامن حق املقرتضني للتحقق من املعلومات املتعلقة بقدرتهم 

عىل سداد ديونهم، ومنحهم وسائل للتحقق من دقة املعلومات 

مستوى  لتحديد  االئتامن  مؤسسات  لدن  من  املستخدمة 

املخاطر.

• تخفيض معدل الرضيبة عىل الرشكات من %35 إىل 30%.

• تبسيط املستندات املطلوبة لالسترياد والتصدير و تقليص الوقت 

الالزم لالسترياد.

تقرير مامرسة أنشطة األعامل لسنة 2010

(credit bureau) إنشاء مركزية املخاطر •

تقرير مامرسة أنشطة األعامل لسنة 2011

• إلزام الرشكات بالزيادة يف مستوى اإلفصاح عن املعلومات وذلك 

يف إطار تقاريرها السنوية.

تقرير مامرسة أنشطة األعامل لسنة 2012

• إنشاء شباك واحد بخصوص تراخيص البناء، حيث ساعدت هذه 

اآللية عىل تخفيض الوقت الالزم للحصول عىل تراخيص البناء، 

وكذا تخفيض عدد عمليات التفتيش امليدانية مع متكني تتبع 

السجالت عرب شبكة االنرتنيت.

• تعديل القانون رقم 53.95 القايض بإحداث املحاكم التجارية 

وضع  عرب  املستثمرين  حامية  سبل  زيادة  من  مكن  والذي 

معايري أكرث رصامة لإلفصاح عن املعلومات.

اإللكرتوين  والدفع  اإلقرار  بتقديم  املتعلقة  املساطر  تحسني   •

للرضيبة عىل القيمة املضافة والرضيبة عىل الرشكات ومتكني 

اإلقرار والدفع اإللكرتوين لرشاكات الضامن االجتامعي عرب نظام

.DAMAN.COM

تقرير مامرسة أنشطة األعامل لسنة 2013

• تسهيل وتبسيط عملية إنشاء الرشكات ذات املسؤولية املحدودة 

عن طريق حذف رشط الحد األدىن لرأس مالها.

األعامل  أنشطة  مامرسة  تقرير  يف  عليها  املحصل  للنتائج  نظرا 

لسنة 2013، والتي سيكون لها تأثري عىل تقارير أخرى تستعمل 

نفس املؤرشات، يجب عىل املغرب مواصلة املشاريع املخطط لها 

سابقا مع النظر للمشاريع املستقبلية و أخذ بعني االعتبار التدابري 

وتحديث  اإلدارية،  اإلجراءات  تبسيط  إىل  الهادفة  و  األساسية 

قانون األعامل مع تحسني مسطرة تسوية املنازعات التجارية يف 

إطار أشغال اللجنة الوطنية ملناخ األعامل.

اللجنة الوطنية ملناخ األعامل

إطار  يف   2009 سنة  األعامل  ملناخ  الوطنية  اللجنة  إحداث  تم 

وإنعاش  تحفيز  بغية  والخاص  العام  القطاعني  بني  الرشاكة 

االستثامر ببالدنا و تبسيط املساطر ذات الصلة.

و تجدر اإلشارة إىل أن مخطط عمل اللجنة السالفة الذكر برسم 

سنة 2012 لتحسني مناخ األعامل يهم تسع محاور وهي : تعزيز 

الحكامة الجيدة والشفافية يف عامل األعامل، تحديث البيئة القانونية 

لألعامل،  تحسني فض املنازعات التجارية،  تحسني الحصول عىل 

العقار والتعمري، تعزيز تنافسية الجهات، تحسني التشاور والتواصل 

بشأن اإلصالحات، تشجيع روح املبادرة واملقاولة الشابة، تسهيل 

الحصول عىل التمويل وتقييم وتحسني أداء الخدمة العامة.

يف إطار املحور الثامن املتعلق بتسهيل الحصول عىل التمويل، تم 

إنجاز العديد من اإلصالحات الهادفة إىل تحديث و تطوير القطاع 

املايل و تتجىل يف إصالح القانوين البنيك، إصالح مدونة التأمينات 

ووضع إطار قانوين خاص بالصكوك.

و من بني املحاور األخرى املدرجة يف مخطط عمل اللجنة الوطنية 

اسرتاتيجية  ذكر  سنة 2012 ميكن  برسم  األعامل  مبناخ  املكلفة 

تنمية  تعزيز  املتوسطة،  و  الصغرية  املقاوالت  لتنمية  الحكومة 

الرشاكة العامة-الخاصة و اإلطار التنظيمي املتعلق بآجال األداء 

بالنسبة للمعامالت التجارية.

الرتتيب العام للبلدان يف قامئة «سهولة مامرسة 

أنشطة األعامل»

عىل الصعيد العاملي، احتلت سنغافورة، للعام السابع عىل التوايل، 

أنشطة  مامرسة  سهولة  ملؤرش  بالنسبة  العاملي  الرتتيب  صدارة 

األعامل. وشاركها يف املراكز العرشة األوىل البلدان ذات التنظيم 

األكرث تيسريا ألنشطة األعامل كهونغ كونغ اإلدارية الخاصة التابعة 

للصني، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة، والرنويج، واململكة املتحدة، 

والجمهورية الكورية، وجورجيا، واسرتاليا.



ملف 18

بالنسبة ملنطقة الرشق األوسط و شامل إفريقيا، تحتل اململكة 

العربية السعودية املرتبة األوىل (املرتبة 22 عامليا)، تليها يف هذا 

الرتتيب دولة اإلمارات العربية املتحدة (املرتبة 26 عامليا) و قطر 

(املرتبة 40 عامليا). ويحتل املغرب عىل صعيد هذه املنطقة املرتبة 

الثامنة متبوعا مبالطا التي تحتل املرتبة 102 عامليا.

مؤرشات الرتتيب العام للبلدان يف تقرير مامرسة 

أنشطة األعامل لسنة 2013

يستند الرتتيب العام للبلدان يف تقرير هذه السنة عىل مجموعة 

الحكومية  اإلجراءات  مقارنة  و  بقياس  تقوم  املؤرشات  من 

بدء  وهي:  األعامل،  منشأة  حياة  يف  مجاالت   10 عىل  املؤثرة 

الكهرباء،  عىل  الحصول  البناء،  تراخيص  استخراج  املرشوع، 

تسجيل املمتلكات، الحصول عىل االئتامن، حامية املستثمرين، 

تسوية  و  العقود  تنفيذ  الحدود،  عرب  التجارة  الرضائب،  دفع 

حاالت اإلعسار.

يتم بناء املؤرشات السالفة الذكر عىل أساس سيناريوهات حاالت 

بعني  يأخذ  فمثال،  محددة.  افرتاضات  ذات  معيارية  و  قياسية 

االعتبار مقر الرشكة يف أكرب مدينة تجارية يف البلد املعني و أن 

أصحاب املشاريع عىل دراية بجميع اإلجراءات الحكومية السارية 

و يتقيدون بها. و يتم الحصول عىل هذه املؤرشات استنادا إىل 

القوانني و اإلجراءات الحكومية املحلية. بالنسبة لبعض املؤرشات 

التي تستلزم مقارنة عنرص التكلفة و عنرص الوقت مثال «استخراج 

تراخيص البناء» وتنفيذ العقود» و «تسوية حاالت اإلعسار»، فإنه 

يتم االستناد إىل املامرسة الحقيقية و ليس إىل القوانني.

املصدر: مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية
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املغرب يحتضن االجتامعات السنوية 2013 ملجموعة البنك 
اإلفريقي للتنمية

التأم أزيد من 3000 شخص ميثلون أكرث من 70 دولة، منهم وزراء املالية ومحافظو أبناك 

مركزية وممثيل مؤسسات مالية جهوية ودولية ووكاالت التنقيط العاملية واملنابر الصحفية 

ومالحظني، عىل مدى 5 أيام من 27 إىل 31 ماي 2013، يف إطار االجتامعات السنوية 2013 

ملجموعة البنك اإلفريقي للتنمية حول موضوع «التحوالت الهيكلية بإفريقيا». 

تتمثل  أهداف االجتامعات السنوية للبنك اإلفريقي للتنمية 2013 

يف تبادل اآلراء حول الوسائل القمينة برتجمة التنمية بإفريقيا إىل 

تغيري حقيقي بجعلها قوية، عادلة وبيئية مستدامة والبحث عن 

الطرق الجديدة والخالقة لتعبئة املوارد ملواكبة التحول بإفريقيا 

وذلك باألساس عرب االستعامل األمثل  ملواردها الذاتية.

 2013 السنوية  لالجتامعات  السابقة  الثالثة  األيام  عرفت  وقد 

تنظيم  ماي)،   29-28-27) للتنمية  االفريقي  البنك  ملجموعة 

مجموعة من الندوات والورشات املوضوعاتية تم خاللها مدارسة 

أجل  «السياسة من  بالخصوص ب  املتعلقة  املواضيع  عدد من 

التحول الهيكيل بأفريقيا» و « سياسة النرش والولوج إىل املعلومة» 

التمويل وفرص  مجال  االفريقي يف  الخاص  القطاع  تحفيز   » و 

األعامل» و« حاجيات قطاع الطاقة بأفريقيا، تعزيز القدرات يف 

القطاع الطاقي» و« الحوار حول الحكامة » و « املؤرش االسرتاتيجي 

لالستثامر واملحافظة عىل دينامية النمو» و« الشفافية واملسؤولية 

واملشاركة املواطنة ».

الجلسة االفتتاحية لالجتامعات السنوية (30 ماي) متيزت بتالوة 

الرسالة امللكية وخطاب وزير االقتصاد واملالية وكلمة رئيس البنك 

بحضور رئيس الحكومة.

أنشطة الوزارة



أنشطة الوزارة 20

السنوية  االجتامعات  يف  املشاركني  إىل  املوجهة  امللكية  الرسالة 

للبنك االفريقي للتنمية والتي تالها املستشار املليك عمر القباج، 

تعرضت للسياق التاريخي الذي تنعقد فيه االجتامعات السنوية 

للبنك وموقع القارة االفريقية من التحوالت الهيكلية التي يعرفها 

االقتصاد الدويل،  حيث أصبح الطريق ممهدا لهذه القارة لتنخرط 

بشكل دائم يف صريورة تنموية مندمجة تضيف الرسالة.

رؤيته  بعرض  قام  أندميا  بانكو  عيل  السيد  الكابون،  رئيس 

افريقيا  انبثاق  عىل  أكد  حيث  الفريقيا،  املاكرو–اقتصادية 

لتنمية  مالءما  طريقا  يشكل  الذي  الجديد  وازدهارها 

مستدامة.

اإلفريقي  البنك  مجموعة  رئيس  كابريوكا،  دونالد  السيد  أما 

للتنمية، فقد أشار يف كلمته إىل أن االختيارات االسرتاتيجية لهذه 

املؤسسة البنكية تتمثل يف البنيات التحتية واالندماج االقتصادي 

تعترب خارطة  االسرتاتيجية  أن هذه  إىل  الخاص، مشريا  والقطاع 

الطريق الواجب اتباعها من أجل تحقيق التنمية الشاملة املشرتكة 

بني جميع املواطنني، ومختلف األعامر واألجناس واملناطق، والتي 

هشة  وضعية  يف  الدول  الخصوص،  عىل  االعتبار،  بعني  تأخذ 

بإفريقيا، حيث يعيش 200 مليون نسمة.

وأشار إىل أن هذه االسرتاتيجية تُحث أيضا عىل تعزيز االهتامم 

وتربز  الطبيعية،  للموارد  املستدام  والتدبري  املناخية  بالتحوالت 

االفريقي  البنك  أنشطة  عليها  سرتتكز  التي  الخمس  املجاالت 

للتنمية من أجل تحسني جودة النمو بهذه القارة، ويتعلق األمر 

االقتصادي  واالندماج  التحتية،  البنيات  بتطوير  الخصوص،  عىل 

اإلقليمي، وتطوير القطاع الخاص، والحكامة واملسؤولية، وتطوير 

الكفاءات والتكنولوجيات.

خطاب وزير االقتصاد واملالية ورئيس مجلس محافظي مجموعة 

البنك اإلفريقي للتنمية أشار هو اآلخر للسياق املايل واالقتصادي 

إليجاد  داعيا  منه،  االفريقية  القارة  وموقع  العامل  يعرفه  الذي 

نوعية  قفزة  تحقيق  القارة عىل  الكفيلة مبساعدة هذه  السبل 

يف اقتصاديات بلدانها. السيد الوزير دعى أيضا لتعزيز وتجديد 

للتنمية  اإلفريقي  البنك  مبادرة  ودعم  للصندوق  املالية  املوارد 

بإنشاء صندوق متويل البنيات التحتية بالقارة.

االجتامعات  تنظيم  عىل  واملالية  االقتصاد  وزارة  أرشفت  وقد 

من  عدد  مع  بتعاون  للتنمية،  اإلفريقي  للبنك   2013 السنوية 

القطاعات الوزارية.

عكسته  وإعالميا  تنظيميا  نجاحا  االجتامعات  هذه  وعرفت 

التغطية اإلعالمية الواسعة من لدن الصحافة املكتوبة والسمعية 

الخاصة  التظاهرات  بث  تم  كام  والدولية،  الوطنية  البرصية 

باالجتامعات السنوية مبارشة عىل بوابة وزارة االقتصاد واملالية، 

وإنجاز روبورتاجات وحوارات ولقاءات وندوات صحفية طيلة 

أيام االجتامعات السنوية من طرف الصحافة الوطنية كام الدولية، 

وتم بث رشيط وثائقي من 16 دقيقة حول التعاون بني البنك 

باإلضافة إىل وصالت إشهارية عىل  املغرب  للتنمية و  االفريقي 

القنوات الوطنية، كام عرف رواق املغرب الذي شاركت فيه عدد 

من القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية والخاصة  إقباال 

مهام من طرف املشاركني يف هذه االجتامعات السنوية.

أنشطة وزير االقتصاد واملالية باملناسبة

ترأس  للتنمية،  االفريقي  البنك  رئيسا ملجلس محافظي  بصفته 

ملجلس  اجتامعني  واملالية،  االقتصاد  وزير  بركة،  نزار  السيد 

املحافظني، األول مخصص الستعراض تقارير أنشطة البنك خالل 
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سنة 2012 والثاين بخصوص حوار املجلس حول عدد من القضايا.

وعىل هامش االجتامعات السنوية، عقد السيد الوزير عددا من 

وبريطانيا  واليابان  الطوغو  يف  نظرائه  مع  الثنائية  االجتامعات 

همت تعزيز التعاون املايل مع هذه الدول. وكان السيد نزار بركة، 

أشغال  واملالية يف  االقتصاد  وزارة  رأس وفد من  قد شارك عىل 

اجتامع الدورة الثامنة للمجلس الوزاري املغاريب املكلف باملالية 

والنقد التي انعقدت مبراكش يومي 28 و29 ماي 2013.

كام تلقى السيد الوزير جائزة «وزير مالية السنة» املسلمة من 

طرف مجلة بانكر اإلفريقية (African Banker)، اعرتافا بعمله 

من أجل إشعاع االقتصاد الوطني يف زمن األزمة االقتصادية.

فرصة  السنوية  االجتامعات  هذه  شكلت  للمغرب  بالنسبة 

واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  برامج  عىل  الضوء  لتسليط 

ببالدنا، وهي منتدى حقيقي لتقديم سياسة التحرير االقتصادي 

وإمكانات بالدنا االستثامرية الواسعة، كام أتاحت فرصة التبادل 

بني الفاعلني الخواص.

املالية  املؤسسة  لهذه  األول  الزبون  املغرب  يعد  لإلشارة، 

القارية، حيث ساهمت يف إنجاز عدد من املشاريع االقتصادية 

لبالدنا، من تشييد للبنى التحتية، وتعزيز القدرات االنتاجية، 

وتفعيل االصالحات األساسية، يف ميادين النقل والقطاع املايل، 

وإصالح اإلدارة. كام قدم البنك للمغرب الدعم الالزم إلنجاز 

مشاريع كربى، ترمي إىل تحقيق التامسك االجتامعي وتقليص 

الفوارق، وذلك من خالل اإلسهام يف برامج للتغطية الصحية، 

والكهربة  والتطهري  الرشوب  باملاء  التزويد  برامج  وتحسني 

الوطنية  املبادرة  املشاريع مع أهداف  القروية. وتتالءم هذه 

البرشية. للتنمية 

كام تواكب هذه املؤسسة البنكية بلدنا يف مسار املشاريع الرائدة 

لالقتصاد األخرض من خالل متويل عدد من االستثامرات يف مجاالت 

الطاقة الريحية والشمسية وهي االستثامرات التي تتوخى الحد 

من التبعية الطاقية التي تخضع لها بالدنا.

املصدر: مديرية الشؤون اإلدارية و العامة
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املناظرة الوطنية حول الجبايات

متيزت املناظرة الوطنية حول الجبايات، التي نظمتها وزارة االقتصاد واملالية يومي 29 و 30 

أبريل 2013 بالصخريات، بإصدار مجموعة من  التوصيات و االقرتاحات التي تروم ترسيخ 

املواطن  ثقة ورشاكة بني  إرساء عالقة  املقاوالت وكدا  تنافسية  تعزيز  الجبائية و  العدالة 

واإلدارة الرضيبية.

الجبايات  الوطنية حول  املناظرة  شكلت 

دفعة  إعطاء  أجل  من  للتبادل  أرضية 

متاشيا  باملغرب،  الجبايئ  للنظام  جديدة 

واالجتامعية  السياسية  التطورات  مع 

وقد  املغرب.  يعرفها  التي  واالقتصادية 

خالل  اآلراء  تبادل  و  املناقشات  أكدت 

أشغال هذه املناظرة عىل رضورة التوفر 

عىل رؤية واضحة بشأن التنمية يف املغرب 

إطار  يف  الجبايئ  اإلصالح  إدراج  وعىل 

سياسة اجتامعية و اقتصادية شاملة. إذ 

يندرج اإلصالح الرضيبي املنشود يف إطار 

تعزيز املكتسبات والتوجهات التي سنها 

امللكية  والتعليامت  الجديد  الدستور 

السامية والربنامج الحكومي.

عىل  مشاورات  بإجراء  للمناظرة  اإلعداد  مرحلة  متيزت  لقد 

مدى شهرين، مع ممثيل الهيئات الربملانية واإلدارات العمومية 

النقابية  املنظامت  و  االستشارية  الهيئات  و  الخاص  القطاع  و 

والجامعات و ذلك بهدف تحديد محاور هذه األيام الدراسية.

حول  املواطنني  مع  للنقاش  منتدى  ُفتح  ذلك،  مع  وموازاة 

اإلصالح الرضيبي عرب األنرتنيت وذلك من أجل استقصاء آرائهم 

ومقرتحاتهم يف مجال عرصنة وتبسيط النظام الرضيبي املغريب.

ويف إطار هذه املقاربة التشاركية، أجريت أشغال املناظرة حول 

عىل  األول  املحور  يف  الرتكيز  تم  فقد  أساسية.  محاور  أربعة 

موضوع الترشيع الجبايئ والعدالة وكذا محاربة الغش الرضيبي 

والقطاع غري املنظم. أما املحور الثاين فعالج إشكالية تنافسية 

الرشكات من املنظور الجبايئ و أي إصالح جبايئ يجب اتخاذه 

يف  املشاركون  وناقش  للمقاوالت.  التنافسية  القدرة  لتحسني 

إطار املحور الثالث عالقة اإلدارة الرضيبية باملواطن من خالل 

وضع اسرتاتيجية لبناء عالقة رشاكة وثقة بني اإلدارة وامللزمني. 

وتناول املحور األخري موضوع الجبايات املحلية يف إطار الجهوية 

املوسعة والتنمية املحلية.

و قد مكنت االقرتاحات املنبثقة عن املناظرة الوطنية للجبايات 

مناقشات  كانت موضوع  التي  األساسية  النقط  الفصل يف  من 

السياسة  ألولويات  واضح  بتحديد  ذلك  و  الورشات،   داخل 

الحكومية يف امليدان الجبايئ سواء تعلق األمر برتسيخ العدالة 

للتنمية االجتامعية  الجبايئ كمحرك   النظام  إعتبار  الجبائية و 

امللزميني.  مع  والثقة  الرشاكة  عالقات  تعزيز  و  االقتصادية  و 
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واختتمت أشغال هذه املناظرة بإصدار العديد من التوصيات 

واالقرتاحات عىل مستوى ورشاتها الخمس.

 الترشيع الجبايئ و العدالة الجبائية

فقد  الجبائية»  العدالة  و  الجبايئ  «الترشيع  ورشة  يخص  فيام 

املوارد  إيجاد توازن يف هيكلة  التوافق خاللها عىل رضورة  تم 

تحقيق  قصد  املبارشة  غري  و  املبارشة  الرضائب  بني  الجبائية 

العدالة الرضيبية املنشودة.  كام اتفق الجميع عىل الحد بشكل 

تدريجي من االختالالت التنافسية الناتجة عن تعدد النفقات 

الرضيبية و اإلعفاءات التي تستفيد منها بعض القطاعات. كام 

الجبائية  اإلعفاءات  ملنح  رشوط  وضع  املتدخلني  بعض  اقرتح 

بتحديديها يف مدة زمنية معينة و تحديد أهدافها و منحها يف 

إطار تعاقدي يحرتم دفرت تحمالت و بوضع آلية لتقييم نجاعتها 

املتعلقة  الجباية  بخصوص  و  املتوخاة.  األهداف  مع  مقارنة 

بالقطاع الفالحي فقد اتفق الجميع عىل رضورة اعتامد منهجية 

االعتبار خصائصه،  بعني  تأخذ  القطاع  لترضيب هذا  تدريجية 

القطاع بشكل فعال، يبقى  التأكيد عىل أن مساهمة هذا  مع 

امللزمني  من  معينة  فئات  حسب  تصنيفه  عىل  بالقدرة  رهينا 

الذين يتوفرون عىل قدرة إسهامية ألداء الرضيبة و ذلك يف إطار 

مقاربة تشاركية بني السلطات العمومية و القطاع.

أما فيام يتعلق مبراجعة الرضيبة عىل الدخل، فقد تم التوافق 

لألشخاص  بالنسبة  الجبائية  العدالة  تحقيق  رضورة  عىل 

مصادر  عن  النظر  بغض  الرضيبة   لهذه  الخاضعني  الذاتيني 

عىل  الجميع  أكد  كام  املال).  رأس  أو  العمل  (دخول  دخلهم 

لألخذ  الرضيبة،  لهذه  بالنسبة  الوعاء  قواعد  مراجعة  رضورة 

لألشخاص  االستطاعية  القدرة  حسب  املساهمة  االعتبار  بعني 

املتوسطة  للطبقات  الرشائية  القدرة  تحسني  بهدف  الذاتيني 

تتحملها  قد  التي  التكاليف  بعض  خصم  إمكانية  مبنح  وذلك 

األرس من الدخل الخاضع للرضيبة والتي قد تشمل مجموعة 

من املصاريف يتعني تحديدها. من جهة أخرى، تم اقرتاح األخذ 

بعني االعتبار للتكاليف التي تتحملها األرسة يف أفق اعتامد نظام 

اقرتح  و   .(foyer fiscal) األرسة  دخول  جميع  يشمل  رضيبي 

بعض املتدخلني القيام مبراجعة أنظمة تحديد األساس املفروضة 

الجزايف  النظام  املهنية، السيام  للدخول  بالنسبة  الرضيبة  عليه 

الذي يجب تطويره ليكون أكرث مردودية و عدالة و شفافية.

من جهة أخرى، عرفت الورشة نقاشا حادا حول إحداث رضيبة 

عىل الرثوة يف الوقت الراهن و العمل عىل تبني حلول وسيطة 

كزيادة الرضائب عىل االستثامر غري املنتج كاألرايض غري املبنية، 

و ذلك بهدف توزيع أفضل للرثوات و القيام بتوازن بني الرضائب 

املفروضة عىل رأس املال و الرضائب املفروضة عىل العمل، وكذا 

العمل عىل تفعيل املقتضيات الجبائية الجاري بها العمل فيام 

يخص محاربة الغش و التهرب الرضيبي. وقد تم اقرتاح إحداث 

إرجاع  إعادة  من  امليسورة  األرس  متكن  التضامن  عىل  رضيبة 

الدعم الذي استفادت منه عن طريق صندوق املقاصة.

محاربة الغش الرضيبي و القطاع غري املهيكل

الرضيبي  الغش  «محاربة  ورشة  خالل  املتدخلني  كل  أجمع 

و  شمولية  سياسة  وضع  رضورة  عىل  املهيكل»  غري  القطاع  و 

القطاع  تنامي  عن  الناتجة  اإلشكاليات  ملعالجة  عليها  متوافق 

غري املهيكل تنخرط فيها جميع الفعاليات و الهيئات املتدخلة 

يف امليدان االقتصادي مع التفكري يف تنظيم مناظرة وطنية خاصة 

بهذا املوضوع. كام اتفق املتدخلون عىل وضع تدابري تحفيزية 

لفائدة املقاوالت الصغرى و املتوسطة مثل التغطية االجتامعية 

و نظام التقاعد..الخ، مقابل أدائهم للرضائب.

الغش  لزجر  فعالة  منظومة  وضع  اقرتاح  تم  أخرى،  جهة  من 

الرضيبي بتقوية وسائل عمل اإلدارة الجبائية حتى تتمكن من 

باتخاد مجموعة من  و ذلك  مامرسة عملها عىل أحسن وجه 

الزيادة يف املوارد البرشية املوضوعة رهن  التدابري من ضمنها 

إشارة املراقبة الجبائية و مراجعة الطريقة التي تتم بها هذه 

اعتامد  و  الجبائية  للمراجعة  دليل  بإصدار  واإلرساع  املراجعة 

حاالت   من  الحد  من  متكن  الجزاءات  لنظام  منصفة  مقاربة 

الغش الرضيبي و الوعي بخطورة و تكثيف الجهود للحد من 

القانونية  املقتضيات  تفعيل  و  ذلك مبراجعة  و  الظاهرة  هذه 

لتجريم الغش الرضيبي.

و بالنسبة لتحسني عمل اللجن الجبائية، اتفق املتدخلون عىل 

رضورة إصالح طرق اشتغال اللجن الرضيبية و ذلك عربالعمل 

ومراجعة  الجبايئ  امليدان  يف  مختصني  إىل  رئاستها  إسناد  عىل 

أجال البث يف امللفات املطروحة عليها و العمل عىل نرش ووضع 

مقرراتها رهن إشارة الباحثني يف امليدان الجبايئ......
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و يف اطار التحصيل الفعال للديون الرضيبية، ُيقرتح اعتامد مقاربة 

إستهدافية متكن من وضع أولوية للملفات املراد تحصيلها انطالقا 

الغري  لدى  باإلشعار  املتعلقة  املقتضيات  وتأطري  أهميتها  من 

الحائز(ATD) من أجل نجاعة عمليات التحصيل مع املحافظة 

املتعلقة  املقتضيات  ومراجعة  للملزم  املخولة  الضامنات  عىل 

بتقادم تحصيل الديون الرضيبية للمحافظة عىل حقوق الخزينة.

النسيج  لتنافسية  الجبايئ  النظام  تدعيم 

االقتصادي

النسيج  لتنافسية  الجبايئ  النظام  «تدعيم  ورشة  إطار  يف 

االقتصادي»، تم اقرتاح وضع إطار جبايئ قار  من أجل تحسني 

الرضورية  الرؤية  االقتصاديني  الفاعليني  منح  و  األعامل  مناخ 

ملزاولة نشاطهم. كام أكد املشاركون عىل رضورة متابعة سياسة 

تخفيض العبء الرضيبي و عقلنة قواعد احتساب أساس فرض 

الرضيبة التي من شأنها تنمية تنافسية املقاوالت يف إطار اقتصاد 

الخارجي.  أو  الداخيل  الصعيد  عىل  سواء  متنافس،  و  منفتح 

اضافة إىل ذلك، أوىص املشاركون بالعمل عىل مالءمة الجباية 

مع واقع النسيج املقاواليت، مقرتحني يف ذلك وضع جباية تتالءم 

مع القدرة التمويلية للمقاوالت حسب صنفها.

تم  فقد  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  إصالح  بخصوص  أما 

اقرتاح مجموعة من التدابري مثل تعميم حق الخصم و تحسني 

رشوط اسرتجاع الرضيبة و تبسيط النظام باعتامد عدد محدود 

من  الحد  و  الجبائية  القاعدة  توسيع  مع  الرضيبة  أسعار  من 

اإلعفاءات غري املربرة.

ومن أجل تشجيع هيكلة نسيج املقاوالت، يقرتح أيضا التقليل 

من األثر الجبايئ عىل عمليات إعادة هيكلة النسيج االقتصادي 

االندماج  بعمليات  املتعلق  الجبايئ  النظام  مبراجعة  وذلك 

واالقتناء و نقل ملكية املقاوالت.

نحو عالقة رشاكة و ثقة مع امللزم

اعتربت ورشة « نحو عالقة رشاكة و ثقة مع امللزم » أن إرساء 

أهم  من  املواطنني  و  اإلدارة  بني  الثقة  و  التعاون  من  مناخ 

الهدف، يجب  الجبايئ. و من أجل بلوغ هذا  أهداف اإلصالح 

تحسني جودة الخدمات املقدمة للمواطنني عرب تحسني جودة 

وتبسيط  طلباتهم  يف  البث  أجال  تحسني  و  امللزمني  استقبال 

املساطر....

كام تم التأكيد عىل رضورة إعادة توازن سلطة اإلدارة الجبائية 

يف عالقتها مع امللزمني وذلك بتأطري سلطتها التقديرية وتوضيح 

النصوص الجبائية. ومن بني االقرتاحات التي تقدم بها املتدخلون 

املسبقة  القانونية  االستشارة  مسطرة  إحداث  اإلطار،  هذا  يف 

يف  املرجعية  الجداول  ونرش  امللزم  طرف  من  الجبائية  لإلدارة 

امليدان العقاري وترسيع اإلدارة االلكرتونية فيام يخص املساطر 

الجبائية وكذا نرش االجتامعات القضائية فيام يتعلق باملراقبة 

واملنازعات الجبائية.

أما بالنسبة للمراقبة الجبائية فقد تم اقرتاح وضع عدة تدابري 

املراقبة  عمليات  فيها  تجرى  التي  الظروف  تحسني  أجل  من 

الجبائية وكذا تحسني تدبري املنازعات. كام تم اقرتاح اعتامد نظام 

للجزاءات من أجل معاقبة صارمة لحاالت الغش الرضيبي.

من جهة أخرى، أجمع املشاركون يف هذه الورشة عىل رضورة 

تحسني طرق تواصل اإلدارة الجبائية، وكدا إنعاش األخالقيات 

ومبادئ الحكامة الجيدة.

الجهوية املتقدمة، التنمية املحلية و الجبايات

اقرتح املتدخلون خالل ورشة «الجهوية املتقدمة، التنمية املحلية 

و الجبايات» مجموعة من التدابري لتجاوز عدد من االشكاليات 

املطروحة عىل الصعيد املحيل، مثل  انعدام العدالة والتنافسية 

القوي  الجهة واالرتباط  بينها و داخل نفس  الجهات فيام  بني 

للجهات باملصالح املركزية فيام يحض التمويل.

وهكذا تم اقرتاح عدة سبل للتمويل  نذكر منها توجيه كل الرضائب 

املتعلقة بالعقار إىل متويل املشاريع املحلية وتحويل بعض رسوم 

الدولة إىل الجامعات املحلية وإنشاء صندوق يخصص لتمويل 

املشاريع التنموية و مراجعة معايري توزيع الرضيبة عىل القيمة 

املضافة بني مختلف الجامعات املحلية.

املصدر: املديرية العامة للضرائب
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دور الوكالة القضائية للمملكة يف الدفاع عن أشخاص القانون 
العام ومساهمتها يف الوقاية من املنازعات

تقوم الوكالة القضائية للمملكة بوقاية ومرافقة اإلدارة العمومية والدفاع عنها يف املنازعات، 

مام يجعلها تلعب دورا يف تنشيط االقتصاد وتذليل عقبات االستثامر إىل جانب دورها 

القانوين.

القضائية للمملكة،  الوكالة  التي تقوم بها  املهام األساسية   من 

الدفاع عن أشخاص القانون العام أمام القضاء طبقا للفصل األول 

التي  الطلبات  الذي نص عىل أن كل  من ظهري 2 مارس 1953 

تستهدف الترصيح مبديونية الدولة -ماعدا التي تتعلق بالرضائب 

وأمالك الدولة- وجب إدخال الوكيل القضايئ يف الدعوى، و جاء 

الفصل 514 من قانون املسطرة املدنية بصيغة اإللزام ليعترب كل 

الطلبات التي ال تتضمن هذا االدخال معرضة لعدم القبول.

التي  الدعاوى  كل  يف  حارضا  يكون  للمملكة  القضايئ  فالوكيل 

توجه ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها ومكاتبها العمومية تطبيقا 

ملقتضيات الفصل املذكور، ويتكفل بالدفاع  عن أشخاص القانون 

العام يف جل القضايا املعروضة عىل محاكم اململكة ويواكب سري 

إجرءات املسطرة القضائية ويساهم يف تدبرياملنازعات القضائية 

للدفاع عن املال العام وإبرام املصالحات.

ليلعب  يؤهله  املنازعات  يف  للمملكة  القضايئ  الوكيل  وحضور 

دورا مهام يف تطوير االجتهاد القضايئ، وبالتايل فإن موقع الوكالة 

الدولة  تهم  التي  امللفات  جل  يف  كمتقاض  للمملكة  القضائية 

مجال  يف  عقود  عرب  املرتاكمة  وخربتها  ومؤسساتها،  وإداراتها 

املنازعات اإلدارية، واختصاصاتها املتنوعة والشاملة ملهام الدفاع 

واالستشارة القانونية والوقاية من املنازعات، كلها عوامل تسمح 

لها باملساهمة يف تقليص املنازعات اإلدارية واملساهمة يف توجيه 

اإلدارات العمومية ليك تكون قراراتها مطابقة للقانون.

وميكن مقاربة أهمية الدور املنوط بالوكالة القضائية للمملكة يف 

الدفاع و الوقاية من  املنازعات ومرافقة اإلدارات العمومية من 

خالل االستشارة القانونية ومهمة  الدفاع أمام القضاء، واملصالحة 

مع املترضرين من نشاط أشخاص القانون العام.

أشخاص  عن  الدفاع  يف  القضائية  الوكالة  دور 

القانون العام

يتوىل الوكيل القضايئ للمملكة الدفاع عن أشخاص القانون العام 

ومؤسساتها  الدولة  تهم  التي  الدعاوى  جميع  يف  القضاء  أمام 

يف  يكون حارضا  أن  ذلك عىل  ويحرص يف  ومكاتبها،  العمومية 

املساطر، علام بأن الحضور الدائم أمام املحاكم يشكل تعبريا عن 

احرتام اإلدارة للقضاء ومحافظة منها عىل هيبته ويشكل احرتاما 

ويناقشه  يحاوره  مهتام  مخاطبا  أمامه  يجد  الذي  للمتقايض 

ويساعده عىل الفصل يف قضيته يف أقرب وقت ممكن.

وإن تخصص الوكالة القضائية للمملكة يف الدفاع وتكفلها بجل 

قضايا املنازعات اإلدارية يجعل منها قطب خربة ومرصدا حقيقيا 

لالجتهاد القضايئ مام ميكنها من معرفة توجهات املحاكم ملساعدة  

االدارة عىل التقيد به توخيا للمرشوعية وتحصينا لعملها.

ومن املؤكد أن خربة الوكالة القضائية للمملكة وتجربتها عىل مدى 

عقود جعلتها تعتمد يف ترافعها أمام املحاكم نقاشا قانونيا وفقهيا 

رصينا. وهذا ال يساعد املحاكم فقط عىل الحسم يف الحقوق بناء 

عىل املعرفة التامة بالنصوص القانونية املطبقة عىل النازلة، وإمنا 

يساعد أيضا عىل تحقيق االنسجام واالتساق بني مختلف املحاكم 

لتوحيد االجتهاد يف النوازل املتشابهة.

حتت اجملهر
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من  الوقاية  يف  للمملكة  القضايئ  الوكيل  دور 

املنازعات

يقوم الوكيل القضايئ للمملكة بحل بعض املنازعات عن طريق 

الصلح طبقا لظهري 2 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم وظيفته، 

وخاصة الفصل الرابع الذي يعد إطارا قانونيا مالمئا لذلك حيث 

رأيا  لتقدم  الصلح  طلبات  يف  تنظر  التي  املنازعات  لجنة  أنشأ 

يعتمده الوكيل القضايئ للمملكة يف إجراء الصلح املطلوب.

ومعلوم أن الصلح بدوره يقتيض دراسة الطلب عىل ضوء املبادئ 

القانونية واالجتهادات القضائية الصادرة يف امليدان الذي يتعلق 

به موضوع الصلح.

الصلح كثرية منها  تلميع وتحسني صورة  وغري خاف أن فوائد 

عىل  العبء  من  التخفيف  وكذلك  للمرتفقني  بالنسبة  اإلدارة 

القضايا  تقلص حجم  كلام  الصلح  مجال  توسع  فكلام  املحاكم. 

املطروحة عىل القضاء وكلام خف عبؤه و تحسن أداؤه.

وميكن التقليل من املنازعات أيضا من خالل اعتامد وسائل الوقاية 

منها وعىل رأسها تقديم النصح لإلدارة التي تطلب االستشارة قبل 

اتخاذ القرار أو اإلقدام عىل بعض أنشطتها. ومن املتعارف عليه 

يف مجال االستشارة القانونية أن من يزاول مهام الدفاع القضايئ 

ويعالج ملفات املنازعات اإلدارية يكون أكرث تأهيال وقدرة عىل 

له  تكون  ملا  نظرا  والصائبة  املفيدة  القانونية  االستشارة  تقديم 

من دراية بكيفية قراءة النصوص القانونية وتفسريها ومناقشتها 

وباملواقف القضائية الحديثة والدقيقة بخصوص اإلشكال القانوين 

منظور قضايئ  الحلول من  تقديم  ما ميكنه من  املطروح، وهو 

يجعل يف أغلب األحيان املوقف املتخذ من طرف اإلدارة والقرار 

الصادر عنها منسجام مع اجتهادات املحاكم وبالتايل يف منأى عن 

اإللغاء من طرف القضاء.

ولذا فإن االهتامم بجانب الوقاية من املنازعات من طرف الوكالة 

مستقال  قطبا  منه  تجعل  ألن  تسعى  التي  للمملكة  القضائية 

وقامئا بذاته سيساهم بالتأكيد يف تحسني أداء اإلدارة وتخفيف 

العبء عىل القضاء مع ما سيرتتب عن ذلك من أثر إيجايب عىل 

مستوى تدعيم أسس دولة الحق والقانون لكسب ثقة املواطنني 

واملستثمرين ، ويف نفس الوقت حامية مصالح الدولة والتقليص 

االقتصادي  االستقرار  يف  واملساهمة  العامة  املصاريف  من 

واملحافظة عىل السلم االجتامعي.

دور الوكالة القضائية يف مرافقة االدارات العمومية 

يف جهودها الرامية إىل تطوير وظائفها القانونية

الشك أن اإلدارات العمومية مطالبة هي األخرى بإيالء أهمية أكرب 

للجانب القانوين يف أنشطتها وقراراتها وببذل مجهود أكرث عىل 

مستوى تقوية قدرات أطرها القانونية، وذلك لتتمكن من مسايرة 

والحكامة  الدمقراطية  إلرساء  بالدنا  بها  تقوم  التي  اإلصالحات 

والقانون  الحق  دولة  بناء  فاستكامل  الرشعية،  واحرتام  الجيدة 

متوقف باألساس عىل تقيد اإلدارة بالقانون واحرتامه.

والنتيجة التي سترتتب عن ذلك هي توفري ضامنة أكرب لتحصني 

القرارات اإلدارية أو الحيلولة ما أمكن دون الحكم عليها بالتعويض 

عن مختلف أنشطتها. 

غري أن هذا لن يحول بطبيعة الحال دون مقاضاة اإلدارة، ألن 

وعي املواطن املتزايد واتساع نطاق الحقوق الفردية واملستجدات 

الدستورية كلها عوامل ستساعد عىل اإلقبال أكرث عىل مقاضاة 

اإلدارة، لكن رغم ذلك فإن اإلدارة عندما تكون مستعدة ومؤهلة 

عىل املستوى القانوين سيقوي موقفها ويزيد من حظوظها لكسب 

القضايا يف احرتام تام للمرشوعية.   

املصدر: الوكالة القضائية للملكة
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جذاذة حول أهم التطورات االقتصادية واملالية خالل الفصل 
األول من سنة 2013

سجل االقتصاد الوطني إىل متم شهر شتنرب 2012 تباطؤ أداء بعض القطاعات كالسياحة 

والصناعات االستخراجية و النسيج و الجلد تحت التأثري السلبي لتباطؤ االقتصاد العاملي. إال 

أن قطاعات أخرى ذات مساهمة مهمة يف الناتج الداخيل الخام باتت تسلك مسارا إيجابيا 

مساهمة بذلك يف استمرارية النمو االقتصادي الوطني.

خالل الفصل األول من سنة 2013، شهدت معدالت منو الدول 
املتقدمة تطورات متباينة. فمن جهة، عرفت الواليات املتحدة 
 0,6% ليبلغ  االقتصادي  نشاطها  منو  وترية  تسارع  األمريكية 
باألساس  استفادت  حيث  السابق،  الفصل  خالل   0,1% عوض 
من دينامية الطلب الداخيل. ومن جهته، واصل االقتصاد الياباين 
الفصل  بدل %0,3 خالل  بلغ معدل منوه 0,9%  تعافيه حيث 
األخري من 2012، وذلك نتيجة للتدابري التحفيزية سواء املالية أو 
النقدية التي اتخذتها الحكومة. عكس ذلك، عرفت منطقة األورو 
تواصل ركودها االقتصادي (%0,2- خالل الفصل األول من السنة 
الحالية بدل %0,6- خالل الفصل األخري من سنة 2012) نتيجة 
لتفاقم تبعات أزمة الديون السيادية وكذا السياسات التقشفية. 
من جهتها، وبالرغم من تراجع معدالت منوها االقتصادي، ال تزال 

الدول الصاعدة تستفيد من دينامية الطلب الداخيل.

تراجعها  األساسية  املواد  أسعار  واصلت  الظرفية،  هذه  ظل  يف 
املالحظ منذ الفصل األخري من سنة 2012. هذا التطور الذي من 
بالنسبة للدول املستوردة، فضال  النشاط االقتصادي  شأنه دعم 
الدول  مستوى  عىل  السيام  التضخم  معدالت  من  الخفض  عن 

الصاعدة.

يف هذا السياق، ونتيجة للسياسات التقشفية املتبعة من طرف 
بعض الدول وبطء تعايف األنظمة املالية واستمرار أزمة الديون 
السيادية يف منطقة األورو، أعلن صندوق النقد الدويل يف إصداره 
العاملي ب 0,2  النمو  أبريل عن خفضه لتوقعات  األخري لشهر 
نقطة مقارنة مع نسخته الصادرة خالل شهر يناير. هكذا، فمن 
املنتظر أن يحقق إجاميل الناتج الداخيل العاملي منوا مبعدل 3,3% 
خالل سنة 2013 مقارنة مع %3,2 خالل سنة 2012 و%4 خالل 

منو  وترية  املتقدمة  الدول  اقتصاديات  إذ ستسجل  سنة 2011، 
متواضعة لن تتجاوز %1,2 بفعل استمرار االنكامش االقتصادي 

مبنطقة األورو التي تعد الرشيك األسايس للمغرب.

يف ظل هذه الظرفية الدولية الصعبة وبالنظر لتطور أهم املؤرشات 
االقتصادية برسم الفصل األول لسنة 2013، من املفرتض أن يتجاوز 
معدل منو االقتصاد الوطني مستواه املعلن عند تقديم القانون 
املايل واملحدد يف نسبة %4,5. ويعزى هذا التحسن املرتقب إىل 
األداء الجيد للقطاع الفالحي الذي سيساهم المحالة يف الرفع من 

معدل النمو االقتصادي إىل ما يفوق نسبة 5%.

وهكذا، وبعد انخفاض القيمة املضافة الفالحية خالل سنة 2012، 
الفالحي  للموسم  واستثنايئ  أداٍء جيد  املعطيات عن  أول  تشري 
حيث يتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 97 مليون قنطار. إضافة 
إىل ذلك، سيساهم قطاع الصيد البحري بدوره إيجابيا يف الرفع 
ارتفاع كمية األسامك  نتيجة  األويل  للقطاع  املضافة  القيمة  من 
املصطادة خالل الفصل األول من سنة 2013 ب %32,5 بفضل 
املجهودات التي مكنت من إعادة تكوين املخزون السميك إضافة 

إىل استئناف صيد األخطبوط بعد نهاية فرتة الراحة البيولوجية.

أما فيام يخص القطاعات غري الفالحية، فمن املنتظر أن تعرف 
ارتباطا  الفارطة  السنة  مع  مقارنة  منوها  لوترية  طفيفا  تراجعا 
باستمرار الركود االقتصادي مبنطقة األورو. فخالل الفصل األول 
من سنة 2013، أبانت بعض القطاعات غري الفالحية خاصة منها 
البناء واألشغال العمومية وصناعة النسيج والطاقة واملناجم عن 
تراجع وترية منوها باملقارنة مع نفس الفرتة من السنة املاضية. 
عىل  مرضية  تطورات  األخرى  القطاعات  عرفت  ذلك،  عكس 

معطيات
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العموم السيام صناعة أجزاء السيارات والصناعة الغذائية فضال 
عن القطاع السياحي واالتصاالت.

فيام يتعلق باملبادالت الخارجية، بلغ العجز التجاري 44,9 مليار 
خالل  درهم  مليار   47,2 مقابل   2013 مارس  شهر  متم  درهم 
نفس الفرتة من السنة الفارطة، أي بانخفاض 2,3 مليار درهم 
أو %4,9 نتيجة تراجع الواردات(-4,8 مليار درهم أو %-5,1 ) 
بوترية أعىل من مستوى انخفاض منو الصادرات (2,4- مليار درهم 
أو %5,2-). وكنتيجة لهذه التطورات إستقر معدل التغطية يف 

حدود 49,6%.

إىل  باألساس  يرجع  الصادرات  انخفاض  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
تراجع كل من مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (2,1- مليار درهم 
أو %19,5-)، وكذا صادرات املنتوجات األخرى 0,4- مليار درهم 
أو 1-%) باملقابل، سجلت القطاعات التصديرية املرتبطة باملهن 
السيارات  صناعة  وخصوصا  إيجابيا  تطورا  للمغرب  الجديدة 
تباطؤ  الغذائية (%16,2+)، فيام يعزى  (%11,3+) والصناعات 
الواردات إىل انخفاض تكلفة الفاتورتني الطاقية (3,1- مليار درهم 
- أو  درهم  مليار   -1,4) بالحبوب  املتعلقة  وتلك  أو 12,6%-) 

%31,6) نتيجة األثر املزدوج لرتاجع األسعار عىل مستوى األسواق 
العاملية وكذا الكميات املستهلكة داخليا. وبالفعل، تراجع سعر 
الطن الواحد من البرتول املستورد ب %41,3 مع تراجع يف الحجم 
ب %28,5. باملثل، انخفض سعر القمح ب %27,5 و ب 20,3% 

يف الحجم املستورد.

املقيمني  املغاربة  املالية، شهدت عائدات  التدفقات  وبخصوص 
بالخارج والسياحية انخفاضات بلغت0,5  مليار درهم أو 3,5% 
و0,1  مليار درهم أو %0,7 عىل التوايل باملقارنة مع متم شهر 
جاذبيته  عىل  املغرب  حافظ  حني  يف   ،2012 سنة  من  مارس 
لالستثامرات األجنبية املبارشة حيث ارتفعت مداخيلها بنسبة 3,0  

مليار درهم أو 33,9%.

وكنتيجة لهاته التطورات، عرفت املوجودات الخارجية الصافية 
استقرارا خالل الفصل األول من سنة 2013 محافظة بذلك عىل 

مستوى تغطية الواردات يف حدود 4 أشهر. 

وفيام يخص املالية العمومية، وبرسم نهاية الفصل األول من سنة 
2013، أبانت وضعية موارد وتحمالت الخزينة أن عجز امليزانية 
بلغ 17,0 مليار درهم مقابل 6,6 مليار درهم خالل السنة الفارطة. 
ويعزى هذا التطور إىل انخفاض املداخيل الجبائية ب2,8  مليار 

درهم أو %5,7، من جهة، وارتفاع نفقات التسيري ب4,2  مليار 
درهم أو %12,2، من جهة أخرى.

الرضيبة عىل  مداخيل  املبارشة، سجلت  بالرضائب  يتعلق  فيام 
الدخل زيادة بلغت 0,3 مليار درهم أو %3,6 يف حني تراجعت 
مداخيل الرضيبة عىل الرشكات ب3,3  مليار درهم أو 21,5%. 
و بخصوص الرضائب غري املبارشة، شهدت املداخيل عىل القيمة 
االستهالك  عىل  املداخيل  عكس  استقرارا  العموم  عىل  املضافة 
أو  بلغ0,1  مليار درهم  انخفاضا طفيفا  التي سجلت  الداخيل 

.1,9%

ناهز0,2   انخفاضا  فلقد سجلت  الجارية،  للنفقات  بالنسبة  أما 
مليار درهم أو %0,4. و قد نتج هذا التطور أساسا عن تراجع 
نفقات صندوق املقاصة ب 4,3 مليار درهم أو %28,8، أما نفقات 
التسيري فقد عرفت تزايدا ب 1,1 مليار درهم أو %4,5 بالنسبة 
لألجور و 3,1 مليار درهم أو %32,3 بالنسبة للسلع والخدمات 
األخرى. من جهتها، بلغت نفقات االستثامر 12,5 مليار درهم 
عند متم شهر مارس من سنة 2013، مسجلة بذلك ارتفاعا ب 0,4 
مليار درهم أو %47,5 مقارنة مع نهاية شهر مارس من السنة 

الفارطة.

عىل املستوى النقدي، تراجع منو املجمع النقدي م3 ب 24 مليار 
درهم أو %2,4 عند متم الفصل األول من سنة 2013. وقد نتج 
م3  النقدي  املجمع  مكونات  معظم  انخفاض  عن  التطور  هذا 
مليار   2,9 تزايدت ب  التي  الطلب  تحت  التوظيفات  باستثناء 
درهم أو %2,6. من جهة أخرى، سجلت كل من النقود النقدية 
والكتابية انخفاضا ناهز 0,5  مليار درهم أو %0,3 و16,3 مليار 
درهم أو %3,6 عىل التوايل، بينام تراجعت األصول النقدية األخرى 

ب10  مليار درهم أو 3,7%.

عىل مستوى مقابالت الكتلة النقدية، عرفت املوجودات الخارجية 
انخفاضا طفيفا بلغ 0,6 مليار درهم أو %0,4 باملقارنة مع متم 
نهاية سنة 2012. كذلك، سجلت الديون عىل االقتصاد انخفاضا 
ناهز 26,6 مليار درهم أو %3,2. عكس ذلك، ارتفعت الديون 

الصافية عىل اإلدارة املركزية ب 12,9 مليار درهم أو 10,3%.

ويعزى انخفاض الديون عىل االقتصاد أساسا إىل تراجع القروض 
البنكية املقدمة لالقتصاد ب  19,6مليار درهم أو %2,7 خالل 
الذي  العقار  قطاع  فباستثناء    .2013 سنة  من  األول  الفصل 
ارتفعت القروض املقدمة له ب 4,3  مليار درهم أو %2، شهدت 
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جل القطاعات األخرى انخفاضات بلغت 14,3 مليار درهم أو 
%7,7 لتسهيالت الخزينة و 3,1 مليار درهم أو %2,3 لقروض 
التجهيز أما  تلك املوجهة لالستهالك فقد تراجعت ب  144 مليون 

درهم أو 0,4%.

من جانب آخر، ارتفعت القروض معلقة األداء ب 2 مليار درهم أو 
%5,7 باملقارنة مع متم سنة 2012. نتيجة لذلك، ارتفعت حصتها 

من إجاميل القروض البنكية لتبلغ %5,3 عوض %4,9 متم 2012.

وفيام يتعلق بالتضخم، سّجل معدل املؤرش العام لألسعار عند 
االستهالك ارتفاعا بنسبة %2,4 خالل الثالث أشهر األوىل من سنة 
2013 مقابل %0,5 فقط خالل الفصل األول من السنة املاضية. 
املواد  أسعار  مؤّرش  تسارع  إىل  التضخم  معدل  ارتفاع  ويعزى 
الغذائية بنسبة %3,4 مقابل %0,9. إضافة إىل ذلك، سّجل مؤّرش 
أسعار املواد غري الغذائية بدوره ارتفاعا ب %1,5 مقابل 0,1% 
خالل  الفصل األول من سنة 2012. ويرجع هذا التطور إىل تنامي 
األسعار املتعلقة بفروع «النقل» و»التعليم» بينام شهدت أسعار 

«االتصاالت» تراجعا مهام عند بداية السنة الحالية.

وبخصوص سوق الشغل، فقد تم إحداث 99.000 منصب شغل 
ما بني الفصل األول من سنة 2012 ونفس الفرتة من سنة 2013، 
مع  موازاة  عنه  مؤدى  منصب   126.000 إحداث  نتيجة  وذلك 
فقدان 27.000 منصب غري مؤدى عنه. و همت مناصب الشغل 
املحدثة أساسا قطاعي الخدمات (243.000 منصب) والصناعة 
قطاعي  املفقودة  املناصب  شملت  فيام  منصب).   20.000)
«الفالحة والغابة والصيد» (100.000 منصب) و«البناء واألشغال 

العمومية» (56.000 منصب). 

وهكذا، تراجع عدد العاطلني ب 53.000 وبالتايل معدل البطالة 
األول من سنة  الفصل  نسبة %9,4 خالل  ليبلغ  نقطة  ب 0,5 
2013 (0,7- بالوسط الحرضي و 0,4- بالوسط القروي). و قد هم 
هذا الرتاجع عىل الخصوص الشباب البالغ من العمر ما بني 25 
و 34 سنة (%13,5 عوض %14,5 خالل الفصل األول من سنة 
2012)  وحاميل الشهادات (%16,5 عوض %17,4  خالل الفصل 

األول من سنة 2012) . 

املصدر: مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية






