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تمهيد
احتلت قضيتا النموذج التنموي الجديد والسياسات االجتماعية حيزا كبيرا من النقاش العمومي في
السنتين األخيرتين .وإذا كان النقاش حول النموذج التنموي مستمرا ولم يخلص بعد لنتائج محددة
متوافق عليها ،بل ومرشح لمزيد من البحث والتدقيق في انتظار إدالء جميع األطراف المعنية بدلوها
في الموضوع ،فإن النقاش حول السياسات االجتماعية مطروح منذ مدة ،حيث أصبح يشكل أولوية
وطنية تحظى باالهتمام في الخطب الملكية السامية وفي البرامج الحكومية وقوانين المالية المختلفة.
في هذا الشأن ،تصدر دعم القطاعات االجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل وتقليص الفوارق االجتماعية
والمجالية ،أولويات القانون المالي لسنة . 2019هكذا ،ورغم الضغوط على المالية العامة الناتجة عن
ظرفية دولية تتسم بتفاقم حدة التوترات التجارية بين القوى الكبرى (أمريكا والصين) وتزايد حدة
الصراعات الجيوسياسية ،والتقلبات الكبيرة ألسعار الغاز والبترول (انعكاس على نفقات المقاصة ب
 5ماليير درهم إضافية) ،وتراجع موارد التعاون الخارجي ،وحيث من المحتمل أن يبلغ عجز الخزينة
لسنة  2018حوالي  %3.8مقابل  %3من الناتج الداخلي الخام المبرمجة في قانون المالية ،رغم هذا
كله ،فقد خصص هذا القانون المالي ما مجموعه  68مليار درهم لقطاع التعليم ،و 28مليار درهم
لقطاع الصحة كما اقترح إلغاء ديون المقاولين الشباب اتجاه الدولة ،باإلضافة لرصد ما يفوق  8ماليير
درهم لمواصلة دعم البرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية االجتماعية.
إلى جانب االعتمادات المالية ،أصبحت القطاعات االجتماعية المختلفة تتوفر على معطيات ورؤى
وسياسات ومخططات قطاعية كما هو الشأن بالنسبة للمخطط الجديد «الصحة  ،»2025والمخطط
الوطني للنهوض بالتشغيل ،والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ( ،)2025 – 2015والبرنامج
الوطني المندمج للتمكين االقتصادي للنساء في أفق  ،2030وبرنامج تقليص الفوارق المجالية
واالجتماعية بالعالم القروي ( .....)2023 – 2017إلخ.
وإذا ما أضفنا لذلك إطالق المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإعادة النظر بشكل
كامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاوالت والقطاع العام ،وكذا إعداد
مشروع قانون حول إحداث نظام الستهداف المستفيدين من برامج الحماية االجتماعية ،ووضع سجل
اجتماعي موحد ،وسجل وطني للسكان وإحداث الوكالة الوطنية للسجالت (بهدف عقلنة اإلنفاق
العمومي على اعتبار أن عدة برامج للدعم االجتماعي هي موجهة لفائدة الساكنة) ،فإننا نكون أمام
أوراش متكاملة للنهوض بالشأن االجتماعي تصب في سياسة شاملة قائمة الذات تتوفر على برامج
وأدوات وميزانيات محددة وذلك في أفق ترجمة هذا االهتمام إلى واقع معيش وملموس.
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مضامين قانون المالية

الخطوط العريضة لقانون مالية 2019
يرتكز قانون المالية لسنة  2019على أربعة توجهات كبرى
• إعطاء األولوية للسياسات االجتماعية
• مواصلة األوراش الكبرى للبنية التحتية واالستراتيجيات القطاعية ودعم االستثمار الخاص والمقاولة
• مواصلة اإلصالحات المؤسساتية والهيكلية
• الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية
تستمد الخطوط العريضة لقانون مالية  2019من
التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد
العرش وثورة الملك والشعب وكذا بمناسبة افتتاح الدورة
األولى من السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية
العاشرة في  12أكتوبر  .2018وتأتي هذه التوجيهات
توافقا مع البرنامج الحكومي للفترة  2021-2017الرامي
إلى إرساء مكتسبات اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية
والمؤسساتية التي نهجتها المملكة.
إعطاء األولوية للسياسات االجتماعية :التعليم
والصحة والتشغيل وإعادة هيكلة برامج وسياسات
الدعم والحماية االجتماعية ،وتسريع مسلسل الحوار
االجتماعي
يرتكز هذا المحور على عدة إجراءات ،منها:
• تكثيف الجهود حول تعزيز دور المدرسة في التربية
وتحقيق سبل االندماج االجتماعي واالقتصادي
للشباب من خالل تفعيل البرامج الهادفة لدعم
التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتعميم التعليم
األولي واألساسي وتبسيط المضمون البيداغوجي

وتوجيهه نحو تقوية قدرات التالميذ على التفكير
والتحليل والبحث والتعلم الذاتي؛
• تعزيز دور التعليم في تأهيل الشباب لولوج سوق
الشغل وذلك ارتباطا بتفعيل اإلجراءات المبرمجة
على مستوى الرؤية االستراتيجية إلصالح منظومة
التربية والتكوين والبحث العلمي (،)2030-2015
خاصة فيما يتعلق بمالءمة التعليم والتكوين مع
متطلبات سوق الشغل ،وذلك بتعميم إحداث
المسارات المهنية وتعزيز تملك اللغات ،وكذا تحقيق
التكامل بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية؛
• تنفيذ مخطط الصحة  2025الذي يهدف أساسا إلى
تحسين ظروف استقبال المواطنين في المستشفيات
وتوفير األدوية ،إلى جانب تحسين حكامة تدبير
قطاع الصحة؛
• تصحيح االختالالت التي يعرفها تنفيذ برنامج
المساعدة الطبية « ،»RAMEDوالشروع في تنفيذ
برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال
المستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يمارسون
نشاطا خاصا؛

السياق الدولي والوطني لقانون المالية لسنة 2019
يندرج مشروع قانون المالية لسنة  2019في سياق دولي مالئم يطبعه نمو قوي لالقتصاد العالمي ،إذ من
المتوقع ان يستمر المنحى االيجابي لنمو االقتصاد العالمي خالل سنتي  2018و .2019إال أن هناك بعض
الشكوك والمخاطر الزالت تحف وتلقي بثقلها على االستقرار االقتصادي وتهدد استدامة النمو في عدة جهات
من العالم ،وما ترتب عنها من انعكاسات على تراجع آفاق النمو العالمي والتقلبات الكبيرة ألسعار المواد
األولية.
وحسب توقعات صندوق النقد الدولي ،من المتوقع أن يستمر االقتصاد العالمي في االنتعاش خالل سنتي
 2018و  2019حيت سيواصل نمو الناتج الداخلي الخام العالمي انتعاشه االيجابي ليصل إلى  %3.7سنتي
 2018و 2019بعد  %3,7سنة  2017و  %3,3سنة .2016
وعلى الصعيد الوطني ،ستبلغ نسبة النمو  %3,5سنة  2018مقابل  %4,1سنة  ،2017وذلك نظرا لألثر المشترك
الرتفاع القيمة المضافة للقطاع الفالحي ﺑﻧﺳﺑﺔ  %5,3وﺗﻌزﯾز معدل نمو اﻟﻧﺎﺗﺞ الداخلي الخام غير الفالحي،
الذي سيبلغ  %3,3سنة  2018مقابل  %2,7سنة .2017
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• إطالق عملية هيكلة شاملة وعميقة للبرامج
والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية
االجتماعية ،مع الحرص على اإلسراع بوضع «السجل
االجتماعي الموحد» ،لضبط المعطيات بخصوص
الفئات االجتماعية المستحقة للدعم ،وتحسين
استهدافها في إطار برامج الدعم الموجهة لها ،وذلك
عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية ،وباستعمال
التكنولوجيات الحديثة؛
• تفعيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية ،وذلك بتعزيز مكاسبها ،وإعادة توجيه
برامجها للنهوض بالرأسمال البشري وباألجيال
الصاعدة ،ودعم الفئات في وضعية صعبة ،وإطالق
جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص
الشغل خاصة تلك التي تهدف إلى تقليص الفوارق
االجتماعية والمجالية؛
• ضمان استدامة موارد صندوق التماسك االجتماعي
بهدف مواصلة تنفيذ البرامج التي يمولها؛
• تحسين ظروف ولوج الطبقات الفقيرة والمتوسطة
إلى السكن الالئق ،خاصة فيما يتعلق بتكلفته
وجودته ،إضافة إلى تحسين الخدمات العمومية؛
• تفعيل الخطة الحكومية الثانية للمساواة «إكرام ،»2
باعتبارها إطارا مناسبا لتنفيذ مختلف المبادرات
الهادفة لتعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة؛
• تسريع بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب
بتشاور مع المؤسسات المعنية إليجاد حلول واقعية
لمشاكلهم؛
• تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل وإيالء
أهمية قصوى إلحداث فرص الشغل في إطار
االستراتيجيات القطاعية واستثمارات البنية التحتية،
من خالل ربط التحفيزات الجبائية والجمركية ،وأي
دعم ميزانياتي بإحداث مناصب الشغل وضرورة
التقييم الدوري لمدى اإلحداث الفعلي لهذه
المناصب؛
• إيالء أهمية خاصة لتطوير آليات التمويل الموجهة
للشباب حاملي المشاريع الصغرى والمشاريع
المبتكرة ،وتطوير وتحسين أداء آليات الوساطة
وبرامج التشغيل ودعم التشغيل الذاتي والبرامج
الموجهة إلدماج الفئات الهشة ،وكذا دعم المهاجرين
في وضعية قانونية؛
• إحداث 25.572منصبا ماليا برسم الميزانية العامة،
مع تخصيص القطاعات الوزارية والمؤسسات ،وجوبا،

لمناصب مالية لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة
وفق النسبة المئوية المحددة بموجب النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها .كما يتوقع أن
تقوم األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتوظيف
 15.000أستاذا بموجب عقود برسم السنة الدراسية
 2020-2019وذلك مواكبة الحتياجات القطاعات
الوزارية والمؤسسات من الموارد البشرية؛
• تسريع مسلسل الحوار االجتماعي مع مختلف الفرقاء
االجتماعيين واالقتصاديين قصد بلورة ميثاق اجتماعي
متوازن ومستدام ،بما يدعم القدرة الشرائية للطبقة
الشغيلة بالقطاعين العام والخاص ويرفع من تنافسية
المقاولة.
مواصلة األوراش الكبرى للبنية التحتية واالستراتيجيات
القطاعية ودعم االستثمار الخاص والمقاولة
• مواصلة مسار التحول البنيوي لالقتصاد الوطني عبر
تسريع التصنيع وتحقيق أهداف مخطط التسريع
الصناعي ،وخاصة الرفع من مساهمة القطاع الصناعي
في الناتج الداخلي الخام والعمل على جذب المزيد
من االستثمارات األجنبية وتوسيع مجال المنظومات
الصناعية؛
• تعزيز مكتسبات مخطط المغرب األخضر على مستوى
تنويع وتحسين جودة اإلنتاج الفالحي ،واالستغالل
األمثل لإلمكانات الهامة التي يتوفر عليها قطاع
الخدمات ،خاصة على مستوى إحداث فرص الشغل
ومواصلة تطوير قطاع الصناعة التقليدية؛
• مواصلة الجهود في مجال األوراش الكبرى للبنية
التحتية مع إعطاء األولوية لتسريع تنفيذ المشاريع
التي توجد في طور اإلنجاز ،وخاصة المشاريع
موضوع اتفاقيات موقعة أمام جاللة الملك أو مع
المانحين الدوليين ،مع مراعاة التوازن المجالي في
توزيع االستثمارات العمومية والحرص على انتقاء
أكثر المشاريع وقعا وأثرا على تحسين ظروف عيش
الساكنة ،خاصة في المناطق النائية والبعيدة؛
• تفعيل برنامج األولويات للتزويد بالماء الصالح
للشرب والسقي ؛
• مواصلة دينامية االستثمار العمومي وتعزيز دوره
كرافعة لالستثمارات الخاصة ،مع إعطاء األولوية
لدعم المقاولة وتحفيز االستثمار الخاص عبر مواصلة
تحسين مناخ األعمال وتسريع اعتماد الميثاق الجديد
لالستثمار بهدف وضع آليات لتحفيز القطاع الخاص
على االستثمار ،خاصة في الجهات األقل مساهمة في
الناتج الداخلي الخام وإحداث فرص الشغل؛
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• تنزيل إصالح المراكز الجهوية لالستثمار وتمكينها من
الصالحيات الالزمة للقيام بدورها ،خاصة فيما يتعلق
بإعادة هيكلة هذه المراكز ،وإحداث اللجن الجهوية
الموحدة لالستثمار ،واعتماد النصوص القانونية
المتعلقة بتبسيط المساطر واإلجراءات المرتبطة
بملفات االستثمار على المستويين الجهوي والمركزي؛
• مواكبة االستراتيجيات القطاعية والبرامج التنموية عبر
سياسة عقارية محفزة ،لتسهيل ولوج المستثمرين
إلى العقار وتبسيط المساطر المتعلقة به وفق قواعد
الشفافية وتكافؤ الفرص.
مواصلة اإلصالحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى
إن النهوض باألوضاع االجتماعية ورفع التحديات
االقتصادية مرتبط ارتباطا وثيقا بمواصلة اإلصالحات
الكبرى المؤسساتية والهيكلية ،ويتعلق األمر أساسا بـ :
• مواصلة إصالح القضاء ،خاصة من خالل توطيد
استقاللية السلطة القضائية ،وتعزيز الثقة في القضاء
وتطوير اإلدارة القضائية والرفع من نجاعتها؛
• تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية
وحقوق اإلنسان وتفعيل آليات الحكامة والتتبع
الخاصة به ،وذلك بتنسيق مع باقي القطاعات
والهيآت المعنية؛
• إتمام تنزيل ورش الجهوية المتقدمة عبر تسريع
تنزيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية خاصة
على مستوى ممارسة االختصاصات الذاتية ،ووضع
مخطط لتحويل مزيد من االختصاصات لفائدتها؛
• تنزيل الالتمركز اإلداري من خالل إصدار الميثاق
المتعلق به بما يتيح للمسؤولين المحليين
اتخاذ القرارات ،وتنفيذ برامج التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،في انسجام وتكامل مع الجهوية
المتقدمة؛
• مواصلة إصالح اإلدارة العمومية من خالل إصالح
البنيات التنظيمية والتدبيرية لإلدارة ،وتحديث نظام
تدبير الموارد البشرية وتخليق المرفق العمومي
وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ،وكذا تعميم
اإلدارة الرقمية وتبسيط المساطر اإلدارية؛
• مواصلة تفعيل االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
بتنسيق بين مختلف األطراف المعنية مع الحرص

على نجاعة آليات حكامتها ،وتسريع إنجاز برامجها،
وتعبئة اإلمكانيات البشرية والمادية لهذا الغرض؛
• مواصلة إصالح أنظمة التقاعد عبر استكمال التنزيل
التدريجي لإلصالح المقياسي لنظام المعاشات
المدنية ،وذلك في أفق تفعيل اإلصالح البنيوي
والمندمج ألنظمة التقاعد وفق مقاربة تشاركية مع
الفرقاء االقتصاديين واالجتماعيين؛
• مواصلة اإلصالح الضريبي ،السيما عبر إعادة النظر
في نظام التحفيزات الضريبية الحالية واعتماد مقاربة
النجاعة ،وتوسيع الوعاء الضريبي ،وتقوية المراقبة
لضبط عمليات الغش والتهرب الضريبيين؛
• مواصلة تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون
المالية ،الذي يشكل أولوية مهمة للحكومة ،ال سيما
عبر اعتماد البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات التي
تم على أساسها إعداد مقترحات مختلف القطاعات
لمشروع قانون المالية لسنة 2019؛
• تنزيل المقاربة الجديدة لتدبير المشاريع االستثمارية
العمومية من خالل اعتماد النصوص القانونية
والتنظيمية المؤطرة لها ،والتي تروم تحسين عملية
انتقاء المشاريع االستثمارية بناء على إلزامية
إنجاز التقييم االجتماعي واالقتصادي المسبق لهذه
المشاريع ،السيما فيما يخص أثرها على التشغيل
وتقليص الفوارق وتحسين ظروف عيش المواطنين.
الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى
• مواصلة تقليص عجز الميزانية وضبطه في مستويات
يمكن تحملها؛
• مواصلة التدبير الحذر للمديونية العمومية ،مع مراعاة
توفر إمكانيات التمويل للقطاعين العام والخاص؛
• اعتماد آلية جديدة لتمويل المشاريع االستثمارية
المبرمجة بالميزانية العامة انطالقا من سنة .2019
وتهدف هذه اآللية الجديدة ،المبنية على الشراكة
المؤسساتية ،إلى المساهمة في تمويل مشاريع
البنيات التحتية ومواكبة مختلف االستراتيجيات
القطاعية ،وذلك لجعلها رافعة الستقطاب االستثمارات
الخاصة في إطار تشجيع الشراكة بين القطاعين العام
والخاص .وكذلك لتخفيف العبء على ميزانية الدولة.
المصدر :مديرية الميزانية
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مضامين قانون المالية

المعطيات المرقمة لقانون مالية 2019
فرضيات قانون المالية لسنة 2019
•  %3,2نسبة نمو الناتج الداخلي الخام
•  %3,7نسبة عجز الميزانية بالنسبة للناتج الداخلي الخام (دون احتساب عائدات الخوصصة)
•  560$متوسط سعر غاز البوتان (للطن)
• نسبة التضخم أقل من %2
نفقـات ميزانية الدولة
يقـدر المبلـغ اإلجمالـي لتكاليف ميزانية الدولة برسم السنة المالية  2019بـ  443.444.709.000درهما بما فيها
مبلغ  10.533.773.000درهم برسم النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية ،مقابل
 407.368.084.000درهما برسم سنة  ،2018أي بزيادة قدرها  36.076.625.000درهم أو %8,86
تطور نفقـات ميزانية الدولة برسم الفترة ( 2018-2019بماليين الدرهم)
السنة
الميزانية العامة
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
الحسابات الخصوصية للخزينة
المجموع

ق.م 2018

ق.م 2019

التغييرات
المطلق

%

325.987,897

356.235,827

30.247,930

%9,28

2819,142

2.811,499

-7,643

-%0,27

78.561,045

84.397,383

5.836,338

%7,43

407.368,084

443.444,709

36.076,625

%8,86

بنية تحمالت ميزانية الدولة برسم سنة ( 2019بماليين الدرهم)

مضامين قانون المالية
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بنية تحمالت ميزانية الدولة برسم سنة ( 2019بماليين الدرهم)

نفقات التسيير:
نفقات الموظفين
نفقات المعدات والنفقات المختلفة
التكاليف المشتركة
"النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات
و اإلرجاعات الضريبية"
النفقات الطارئة و المخصصات االحتياطية
مجموع نفقات التسيير
نفقات االستثمار
" مجموع النفقات للميزانية العامة
(بدون احتساب الدين)"
نفقات الدين العمومي :
الدين الخارجي
الدين الداخيل
مجموع نفقات الدين العمومي
مجموع نفقات امليزانية العامة

التغير
المطلق

التغير
النسبي

الحصة من
المجموع

قانون المالية قانون المالية
2019
2018
108.853,62

112.159,31

3.305,69

%3,04

%31,48

41.536,76

45.130,11

3.593,35

%8,65

%12,67

36.623,62

44.095,14

7.471,52

%20,40

%12,38

7.200

10.533,77

3.333,77

%46,30

%2,96

1.700

3.700

2.000

%117,65

%1,04

195.914

215.618,34

19.704,34

%10,06

%60,53

68.229,91

73.372,92

5.143,01

%7,54

%20,60

264.143,91

288.991,26

24.847,35

%9,41

%81,12

8.875

8.974

99

%1,12

%2,52

52.968,99
61.843,99

58.270,57
67.244,57

5.301,58
5.400,58

%10,01
%8,73

%16,36
%18,88

%9,28

%100,00

30.247,93 356.235,83 325.987,90

توزيع نفقات الميزانية العامة برسم قانون مالية ( 2019بماليين الدرهم)
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تطور ميزانية التسيير
دون احتساب النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية
تطور ميزانية التسيير (دون احتساب النفقات المتعلقة
بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية)
(بماليير الدراهم)
205,08

تطور ميزانية التسيير (دون احتساب النفقات المتعلقة
بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية)
مقارنة بالناتج الداخلي الخام ()%
19,71

194,76
188,71
183,36

182,47

2016

2017

18,09

17,47

17,16
16,86

2015

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

تطور كتلة األجور
يواصل حجم كتلة األجور في التراجع خالل السنة المالية  2019ليصل نسبة  %9,55من الناتج الداخلي الخام.
تطور نفقات الموظفين (بماليير الدراهم)

112,16

تطور نفقات الموظفين مقارنة بالناتج الداخلي الخام ()%
10,42

108,85

10,32

106,7
104,32
102,67

9,84

9,74
9,6

2015

2016

2017

2018

2019

2016

2015

2017

2019

2018

نفقات المعدات والنفقات المختلفة
تصل االعتمادات المفتوحة برسم نفقات المعدات والنفقات المختلفة إلى  45.130.114.000درهم سنة ،2019
مقابل  41.536.764.000درهم خالل سنة  ،2018أي بزيادة قدرها .%8,65
تطور نفقات المعدات والنفقات المختلفة
(بماليير الدراهم)
41,54
33,63

35,1

35,68

2016

2017

تطور نفقات المعدات والنفقات المختلفة
مقارنة بالناتج الداخلي الخام ()%

45,13

3,86

3,72

3,45
3,4

2015

2018

2019

2015

3,36

2016

2017

2018

2019

مضامين قانون المالية
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نفقات االستثمار
تبلغ اعتمادات األداء المفتوحة برسم السنة المالية  ،2019والمتعلقة بنفقات االستثمار 73,37مليار درهم مقابل
 68,23مليار درهم بالنسبة لسنة  ،2018أي بزيادة قدرها .%7,54
تطور نفقات اإلستثمار للميزانية العامة (بماليير الدراهم)
54,1

61,4

63,6

68,23

73,37

تطور نفقات اإلستثمار للميزانية العامة مقارنة بالناتج الداخلي
الخام ()%
6,28
6,04

6,11
5,98

5,47

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

وتضاف إلى هذه االعتمادات:
• اعتمادات االلتزام للسنة المالية  2020والسنوات التي تليها والبالغة  64,207مليار درهم؛
• اعتمادات األداء المرحلة من السنة المالية  2017إلى  2018والبالغة  12مليار درهم.
وبهذا يصل ،مجموع االعتمادات المرصدة لفائدة اإلدارات والمتعلقة بنفقات االستثمــار إلى  149,64مليار درهم،
برسم سنة .2019
تطور نفقات الدين العمومي
بلغت نفقات الدين العمومي  67.245مليون درهم سنة .2019
التغيير2018/
السنة
ق.م 2019
ق.م 2018
%
الفارق
الدين الخارجي
%1,12
99
8.974
8.875
الدين الداخلي
%10,01
5.302
58.271
52.969
المجموع
%8,73
5.401
67.245
61.844
بلغت نسبة الدين  %65,1من الناتج الداخلي الخام ،أي بمعدل زيادة سنوية طفيفة تقدر ب  %0,7بين سنتي
 2015و ،2017بعد معدل زيادة سنوية ناهز  %3,5خالل الفترة .2014-2010
تطور دين الخزينة في الفترة ( 2017-2010بماليير الدرهم)
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موارد ميزانية الدولة
تبلغ مجموع موارد ميزانية الدولة برسم السنة المالية  2019ما قدره  417.516.606.000درهم ،مقـابل
 389.538.212.000درهم سنة  2018أي بزيادة قدرها .%7,18
السنة
الميزانية العامة

ق.م 2018

ق.م 2019

التغييرات
ا لمطلقة
%

302.919,913

329.623,118

%8,82

26.703,205

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

2.819,142

2.811,499

-%0,27

-7,643

الحسابات الخصوصية للخزينة

83.799,157

85.081,989

%1,53

1.282,832

389.538,212

417.516,606

%7,18

27.978,394

المجموع

يبلغ مجموع الموارد العادية للميزانية العامة برسم السنة المالية ( 2019دون احتساب اإلقتراضات المتوسطة
والطويلة األجل) ما قدره  253.423.118.000درهم ،مقابل  234.919.913.000لسنة  ،2018أي بزيادة قدرها
.%7,88
بيان الموارد
 - 1الموارد الجبائية
الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة
الرسوم الجمركية
الضرائب غير المباشرة
رسوم التسجيل و التمبر
مجموع الموارد الجبائية
 - 2الموارد غيرالجبائية
حصيلة تفويت مساهامت الدولة
عائدات أمالك الدولة
حصيلة مؤسسات االحتكار و االستغالالت
موارد مختلفة
موارد الهبات و الوصايا
مجموع الموارد غيرالجبائية
المداخيل العادية ()2+1
 - 3مـــوارد االقرتاضات املتوسطة
و الطويلة األجل
مجموع موارد امليزانية العامة

ق.م 2019

التغييرات
ا لمطلقة

التغييرات
%

الحصة في
المجموع

97.769,30

101.370,84

101.370,84

%3,68

%30,75

9.706,23

9.548,22

9.548,22

-%1,63

%2,90

93.470,81

99.487,85

99.487,85

%6,44

%30,18

17.538,00

18.208,32

18.208,32

%3,82

%5,52

218.484,34

228.615,23

228.615,23

%4,64

%69,36

للتذكرة

5.000

5.000

-

-

354,50

354,50

354,50

9.821

11.450

11.450

%0,00
%16,59

%0,11

%3,47

5.153,57

6.803,39

6.803,39

%32,01

%2,06

1.106,50
16.435,57

1.200,00
24.807,89

1.200
24.807,89

%8,45
%50,94

%0,36
%7,53

234.919,91

253.423,12

253.423,12

%7,88

%76,88

68.000

76.200

76.200

%12,06

%23,12

%8,82

%100

ق.م 2018

329.623,12 329.623,12 302.919,91

مضامين قانون المالية
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بنية موارد الميزانية العامة لسنة ( 2019بماليين الدرهم)

بنية موارد ميزانية الدولة برسم قانون المالية لسنة ( 2019بماليين الدرهم)

تطور نسبة العجز الميزانياتي مقارنة مع الناتج
الداخلي الخام ()2019-2015

تطور نسبة العجز الميزانياتي للفترة 2019-2015

في إطار إصالح المالية العمومية ،ركزت السياسة
الميزاناتية المتبعة على تعبئة هوامش ميزانية
الدولة وذلك عبر تحسين الموارد ،خصوصا تحسين
تحصيل الموارد الضريبية وتعبئة الهبات والموارد
المتأتية من تفويت المؤسسات والمقاوالت
العمومية وترشيد النفقات العمومية ،وخاصة عبر
مواصلة إصالح المقاصة وترشيد نفقات التسيير
والتحويالت لفائدة المؤسسات العمومية .ومن جهة أخرى ،فإن تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية والقوانين
التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية يسجالن خطوة هامة في هذا االتجاه.
وبفضل هذه اإلجراءات عرفت الوضعية المالية للدولة تحسنا ،حيث سجلت توقعات العجز الميزانياتي منذ سنة
 2015انخفاضا ملموسا .ويتوخى قانون المالية لسنة  2019تحقيق نسبة عجز تقدر ب  %3,7من الناتج الداخلي
الخام دون احتساب عائدات الخوصصة.
المصدر :مديرية الميزانية
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االستثمارات العمومية  :رافعة استراتيجية
في خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية
بفضل اإلصالحات الهيكلية والتعبئة المثلى للموارد مع التحكم في نفقات التسيير ،بذلت الحكومة مجهودات
استثمارية مهمة من خالل توفير المزيد من الهوامش المالية الضرورية ،حيث انتقل المبلغ اإلجمالي لإلستثمارات
العمومية من  135مليار درهم سنة  2009إلى  195مليار درهم سنة .2019
يكرس المجهود االستثماري عزم الحكومة على توطيد
دينامية التنمية عبر مواصلة سياسة األوراش الكبرى
واالستراتيجيات القطاعية التي تستهدف تقليص
الفوارق االجتماعية والمجالية وتعزيز البنيات التحتية.
الحجم اإلجمالي لالستثمارات العمومية
بالنسبة لسنة  ،2019من المرتقب أن يصل المجهود
االستثماري اإلجمالي في القطاع العام بمختلف مكوناته
إلى 195مليار درهم و تشمل  77,49مليار درهم للميزانية
العامة للدولة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح
الدولة المسيرة بصورة مستقلة ( ،)%40مع تحييد
مبلغ التحويالت من الميزانية العامة إلى المؤسسات
والمقاوالت العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة
ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛  99,01مليار
درهم للمؤسسات والمقاوالت العمومية ( ،)%51و18,5
مليار درهم للجماعات الترابية (.)%9
19,1

تطور نسبة نفقات االستثمار العمومي مقارنة
( )%بالناتج الداخلي اإلجمالي
18,6

17,9

17,5

16,7

2015

2016

2017

2018

2019

مواصلة األوراش الكبرى للبنية التحتية واالستراتيجيات
القطاعية
تهدف الحكومة من خالل قانون المالية لسنة 2019
إلى توطيد دينامية التنمية عبر مواصلة األوراش
الكبرى واالستراتيجيات القطاعية ،من أجل انعاش
االقتصاد ودعم االستثمار والمقاولة .وهكذا ،سيتواصل
مسار التحول الهيكلي لالقتصاد الوطني من جهة ،عبر
مخطط التسريع الصناعي ،من خالل دعم جهود جذب

المزيد من االستثمارات األجنبية وتحديد وإحداث
منظومات صناعية جديدة ،وتعزيز مكانة المغرب في
سالسل القيم العالمية وتسريع وثيرة إدماجه الصناعي
اإلقليمي .ومن جهة أخرى ،ستعزز مساهمة مخطط
المغرب األخضر في هذا التحول عبر تثمين المنتوجات
الفالحية وتطويرآليات تسويقها في السوق الداخلي
والخارجي وكذا تطوير الصناعات الغذائية.
وموازاة مع ذلك ،تعطي الحكومة أولوية لألوراش
الكبرى للبنيات التحتية ،خاصة المشاريع موضوع
االتفاقيات الموقعة أمام جاللة الملك أو مع المانحين
الدوليين ،مع الحرص على توزيع ترابي متكافئ وفعال
لالستثمارات العمومية .أيضا ،واستجابة للتوجيهات
الملكية السامية ،يتضمن مشروع قانون المالية لسنة
 2019تفعيل برنامج األولويات للتزويد بالماء الصالح
للشرب والسقي.
تقوية البنيات التحتية واللوجستيك
تواصل الحكومة إنجاز األوراش الكبرى للبنية التحتية
وتطوير التنافسية اللوجستيكية وذلك بهدف تحسين
ظروف عيش المواطن وكذا تحفيز االستثمارات على
المستوى الترابي.
مواصلة انجازاألوراش الكبرى للبنيات التحتية
البنيات التحتية للطرق والطرق السيارة
قطاع الطرق السيارة  :مكنت الوتيرة الثابتة إلنجاز
الطرق السيارة خالل السنوات األخيرة من تعزيز
البنيات الطرقية التي تبلغ حاليا ما يقارب  1.800كلم.
وستعرف سنة  2019برمجة مشروع ربط ميناء الناظور
غرب المتوسط بشبكة الطرق السيارة بغالف مالي يقدر
ب  4,5مليار درهم.
قطاع الطرق :ترمي األهداف االستراتيجية المعتمدة
في قطاع الطرق أساسا إلى تطوير شبكة طرقية عالية
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الجودة حول المدن الكبرى ،واستكمال إنجاز الطرق
السريعة وتحديث المحاور األساسية للشبكة الطرقية
وكذا الحفاظ على الرصيد الطرقي للمملكة وتثمينه.
وتهم العمليات المبرمجة خالل سنة  2019خصوصا :
• صيانة وتأهيل الشبكة الطرقية ،وذلك من خالل
صيانة الشبكة الطرقية عبر توسيع ما يقارب 10.000
كلم من الطرق في أفق تحقيق نسبة  %75من
الطرق بعرض  6أمتار ،وتحسين حالة قارعة الطريق
في أفق تحقيق نسبة  %80من الطرق المعبدة،
وتعميم تزفيت الطرق في أفق تحقيق  %40من
الطرق المعبدة ،وكذلك تحديث وتأهيل المنشآت
الفنية المتردية الحالة وإعادة بناء المنشآت المهددة
بالسقوط ،فضال عن تأهيل وتجهيز مجموع الشبكة
الطرقية المعبدة بمنظومة التشوير والسالمة الطرقية
في أفق سنة .2020
• البرنامج الخاص لـتهـيـئة الـسالمة الطرقية 2014-
 : 2020يهدف هذا الـبرنامج ،الذي تقدر تكلفته بـ
 3.200مليون درهم ،إلى تحسين السالمة الطرقية
عبر تهيئة المحاور التي تعرف ارتفاعا في عدد
حوادث السير .وستعرف الفترة الممتدة ما بين
سنتي  2020-2019انطالق اشغال تهيئة  53كلم من
الطرق بمبلغ  384مليون درهم في إطار المحور األول
وكذا إنجاز  151عملية باعتمادات مالية تقدر بـ 525
مليون درهم في إطار المحور الثاني من هذا البرنامج.
• الطرق السريعة  :تهم التدابير المتخذة برسم سنة
 2018مواصلة أشغال إنجاز عدة مشاريع ويتعلق
األمر بـالطريق السريع الرابطة بين تازة والحسيمة،
حيث وصلت نسبة تقدم األشغال مراحل جد متقدمة
ويتوقع خالل سنة  2019رصد اعتمادات مالية تقدر
بـ  500مليون درهم ألجل هذا المشروع و أيضا
االنتهاء من أشغال إنجاز الشطر الثاني للطريق
السريع بين العرائش والقصر الكبير والشطر الثاني
للطريق السريع بين القنيطرة وسيدي يحيى .كما
ستتم مواصلة إنجاز الطريق السريع تيزنيت-العيون
وتوسيع وتقوية الطريق الوطنية بين مدينتي العيون
والداخلة على طول  1.055كلم بتكلفة تقدر بـ 8,5
مليار درهم.
• توسيع الشبكة الطرقية في إطار برامج الطرق
القروية :نظرا لالنعكاسات السوسيو اقتصادية
الملموسة للبرنامجين الوطنيين للطرق القروية
والمتعلقان بإنجاز  26.136كلم من الطرق القروية،
خالل الفترة الممتدة من  1995إلى ،2017عمدت
الحكومة إلى تبني برنامج طموح لمحاربة الفوارق
المجالية واالجتماعية بالعالم القروي .وقد تم رصد

18

عدد خاص أبريل - 2019

خاص

اعتمادات مالية ضمن هذا البرنامج تقدر بـ  36مليار
درهم لفائدة البنيات الطرقية بالعالم القروي.
البنيات التحتية المينائية
يشمل برنامج عمل سنة  2019إنهاء أشغال بناء
ميناء آسفي الذي سيمكن من مرافقة قطاعي الطاقة
والبتروكيماويات في المنطقة ودعم التنمية الحضرية
لمدينة آسفي وانطالقة أشغال توسيع المنشآت الوقائية
لميناء الدار البيضاء بمبلغ يقدر بـ  840مليون درهم.
من المبرمج أيضا مواصلة أشغال بناء مجمع ميناء
الناظور غرب المتوسط الجديد بتكلفة إجمالية تبلغ
 9,88مليار درهم والذي وصلت نسبة تقدم األشغال
به حتى متم شهر ماي  2018ما يناهز  ،%29وانطالق
أشغال إنجاز الميناء الغازي في الجرف األصفر بمبلغ
إجمالي يناهز  5,42مليار درهم.
إضافة إلى ذلك ،وفي أفق تنفيذ المشاريع المدرجة في
النموذج الجديد لتنمية األقاليم الجنوبية ،يتوقع إعطاء
االنطالقة ألشغال الميناء الجديد الداخلة األطلسي.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم التنمية االقتصادية
واالجتماعية الجهوية في جميع القطاعات المنتجة
وتثمين موارد أسماك السطح الصغيرة من خالل إنشاء
البنيات التحتية المينائية الالزمة ،ودعم إنشاء أسطول
صيد عصري.
البنيات التحتية للمطارات
عرفت سنة  2018إعادة تهيئة وتوسيع مباني المحطة
 1لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء ،مع توفير
التجهيزات والمعدات المطابقة للمعايير الدولية من
حيث األمن والسالمة وجودة الخدمة ،وذلك بتكلفة
مالية تقدر بـ  1.640مليون درهم .وسيمكن هذا
المشروع من رفع الطاقة االستيعابية للمطار لتصل
إلى  14مليون مسافر سنويا وكذا توسيع وإعادة تهيئة
محطة المسافرين في مطار الناظور بمبلغ 315,2
مليون درهم.
البنيات التحتية السككية
تهم المجهودات المبذولة برسم سنة  ،2018إنهاء
المشاريع المتعلقة بالتثنية الجزئية للخط الرابط
بين سطات-مراكش وتثليث الخط السككي بين الدار
البيضاء والقنيطرة إضافة إلى إعادة تأهيل الخط
السككي الرابط بين طنجة وسيدي قاسم.
أما بخصوص مشروع الخط األول فائق السرعة ،والذي
تبلغ تكلفته  23مليار درهم ،فقد تم الشروع في
استغالله متم  ،2018وكذا االنتهاء من أشغال إنشاء
محطات الرباط أكدال والرباط المدينة والدار البيضاء
المسافرين وطنجة المدينة وكذا محطة القنيطرة والتي
سيجتازها القطار فائق السرعة.

وستعرف سنة  2019برمجة المشاريع المتعلقة بالربط
السككي المتعلقة بمشروع الربط السككي لميناء
الناظور غرب المتوسط بتكلفة تصل إلى  3ماليير درهم
وأيضا مشروع الربط السككي لميناء آسفي بتكلفة
تقدر بـ  300مليون درهم.

وقد مكنت هذه األشغال من تحديد حوالي 2.750
هكتار من األراضي من أصل  3.300هكتار ،أي  %83من
احتياجات األراضي التي تم تحديدها من خالل البرنامج
الوطني للمحطات اللوجستيكية في أفق  2030وذلك
بالتنسيق مع الفاعلين المحليين لمختلف الجهات.

البنيات التحتية المائية
ستتواصل أشغال بناء السدود خالل السنوات القادمة إذ
سيتم مواصلة بناء  15سدا ً كبيرا ً تبلغ سعتها ما يقرب
من  3,61مليار متر مكعب ،حيث ستنتهي أشغال 5
سدود منها سنة  2019و  6سدود سنة  2020و  3سدود
سنة  2021و سد واحد سنة .2023

برنامج األولويات للتزويد بالماء الصالح للشرب
والسقي

وستعرف سنة  2019انطالق أشغال بناء سدين كبيرين
بقدرة إضافية تبلغ حوالي  642مليون متر مكعب
بمبلغ  1,6مليار درهم ،وذلك في إطار برنامج األولويات
للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي.
تطوير النقل واللوجيستسك
• السالمة الطرقية
تهدف االستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية للفترة
 2025-2017إلى تقليص عدد قتلى حوادث السير بنسبة
 %50في أفق  ،2026مع بلوغ نسبة  %25في أفق سنة
 2021كهدف أولي .وتتمحور هذه االستراتيجية حول
خمس ركائز أساسية تتضمن تدابير ذات قيمة مضافة
وتأثير مباشر على مؤشرات السالمة الطرقية .وتهم
باألساس الراجلين والدراجات النارية والحوادث الذاتية
واألطفال الذين تقل أعمارهم عن  14سنة وكذا النقل
المهني .وقد تم إعداد المخطط األول للفترة 2021-
 2017والمصادقة عليه في إطار أشغال اللجنة بين
الوزارية للسالمة الطرقية ،حيث يتضمن هذا المخطط
مجموعة من اإلجراءات التي تهم األبعاد الثالثة للسالمة
الطرقية وهي العربات والطريق والسلوك.
• تطوير النقل الجوي
سيتم اعتماد خمسة من أكبر المطارات في المغرب
ضمن برنامج إشهاد المطارات ،والتي تمثل أكثر من
 %85من إجمالي حركة المسافرين .من ناحية أخرى،
تولي الحكومة أهمية خاصة لتحسين عروض النقل
الجوي المحلي ،حيث تواصل الدولة دعمها لرحالت
الطيران الداخلية للمساهمة في إنعاش الجهات وتثمين
تراثها الثقافي والسياحي.
• تطوير اللوجستيك
في إطار االستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية
اللوجستيكية ،سيتم إعداد مخطط وطني للمحطات
اللوجستيكية المنبثق عن المخططات الجهوية التي
توجد في طور اإلعداد.

بناء على التعليمات الملكية السامية ،تم إعداد برنامج
أولويات يقترح برنامج استعجالي إلى غاية متم سنة
 2018وبرنامج تسريع االستثمار في قطاع الماء في
أفق سنة  2026لتعزيز التزود بمياه الشرب والسقي،
خاصة في المناطق األكثر تضررا من عجز المياه.
ويشمل برنامج تسريع االستثمار في قطاع الماء في
أفق سنة  ،2026والذي تقدر تكلفته بحوالي 113,55
مليار درهم ،عدة محاور منها تطوير عرض الماء،
وبناء السدود الصغيرة للتنمية المحلية ،وتدبير الطلب
واالقتصاد وتثمين الموارد المائية ،وكذا إعادة استعمال
المياه العادمة المعالجة ،فضال عن تعزيز التزويد بمياه
الشرب في المجال القروي.
مواصلة مخطط التسريع الصناعي وتطوير التجارة
الخارجية
مخطط التسريع الصناعي 2020-2014
منذ إطالق مخطط التسريع الصناعي ،تم إحداث 54
منظومة صناعية تهم  14قطاعا صناعيا بشراكة مع
 32جمعية وجامعة مهنية .وستسفر هذه المنظومات
الصناعية برسم الفترة  ،2017-2014عن إحداث
 288.126منصب شغل برسم اتفاقيات االستثمار
المبرمة في هذا اإلطار.
إضافة إلى أهمية االستثمار األجنبي المباشر الذي
يجذبه هذا القطاع ،والتداعيات اإليجابية على سوق
الشغل ،أدى تطور مهن جديدة في القطاع الصناعي
إلى تغيير جذري في بنية صادراته التي أصبحت أكثر
تنوعا وذات محتوى تكنولوجي عال.
قطاع صناعة السيارات
عززت صناعة السيارات بالمغرب مكانتها في سلسلة
القيمة العالمية للسيارات ،حيث تم إنتاج ما يناهز
 376.000سيارة سنة  2017مقابل  345.106سيارة سنة
 .2016وبذلك ،أصبح المغرب أول مصنع للسيارات في
شمال إفريقيا وثاني أكبر مصنع للسيارات في القارة.
وقد بلغ رقم معامالت القطاع عند التصدير إلى متم
شهر غشت  43,66 ،2018مليار درهم ،مقابل 37,05
مليار درهم برسم نفس الفترة من  ،2017أي بزيادة
قدرها .%17,8
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كما يتم تعزيز دينامية تنمية القطاع من خالل إرساء
المنظومات الصناعية للسيارات التي كانت موضوع
عقود األداء المبرمة مع القطاع الخاص والتي تهدف
إلى بلوغ طاقة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة سنويا
في أفق سنة  .2020ولقد عرف تنزيل هذه المنظومات،
منذ انطالق مخطط التسريع الصناعي ،التوقيع على
 106اتفاقية استثمار بين الدولة والمستثمرين في قطاع
صناعة السيارات من أجل إنجاز مشاريعهم بالمغرب
بغالف استثماري إجمالي يناهز  35مليار درهم.
وستتميز سنة  2019بمواصلة دينامية تطوير قطاع
صناعة السيارات عن طريق تفعيل عقود األداء الخاصة
بالمنظومات الصناعية التي تم وضعها وكذا التنزيل
الجهوي لمخطط التسريع الصناعي  2020-2014في
مختلف جهات المملكة مما سيمكن المغرب من
التموقع كوجهة ألهم مصنعي القطاع في العالم.
قطاع الطيران
حتى متم غشت  ،2018بلغ رقم المعامالت عند التصدير
للقطاع  8,76مليار درهم مقابل  6,91مليار درهم برسم
نفس الفترة من سنة  ،2017أي بزيادة قدرها .%26,9
وستعرف سنة  2019مواصلة تفعيل عقود األداء المبرمة
ومواكبة استقرار المشاريع الصناعية الكبرى .وتجدر
اإلشارة أن األهداف المتوخاة في أفق  2020تتمثل
في خلق  60.000منصب شغل جديد في قطاع صناعة
الطيران وتحقيق رقم معامالت إضافي عند التصدير
بقيمة  18مليار درهم.
قطاع ترحيل الخدمات
بغية تعزيز نشاط هذا القطاع ،تم وضع خمس
منظومات خاصة بترحيل الخدمات سيمكن تنزيلها
من تعزيز البعد االجتماعي للقطاع ،ال سيما من خالل
تشغيل الشباب .وفي إطار تفعيل هذا العرض ،تم
التوقيع على  13اتفاقية استثمار وبروتوكول اتفاق ،مما
سيمكن من خلق  15.800منصب شغل مباشر .ويبلغ
الغالف االستثماري لهذه االتفاقيات  600مليون درهم.
وستتواصل دينامية تطوير القطاع خالل سنة  2019عبر
تفعيل عقود األداء المحدثة ومواكبة استقرار المشاريع
التي توجد في طور اإلنجاز.
قطاع النسيج و الجلد
حتى متم شهر شتنبر  ،2018تم التوقيع على 116
اتفاقية استثمار في ميدان النسيج والجلد ،منها 32
مشروع استثماري خاص بشركات رائدة ،و 84مشروع
استثماري خاص بالشركات الصغرى والمتوسطة .ويبلغ
الغالف اإلجمالي لهذه المشاريع  4,02مليار درهم
وستمكن من خلق  43.181منصب شغل وتحقيق رقم
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معامالت إضافي يقدر بمبلغ  14,5مليار درهم ،منها 7,5
مليار درهم موجهة للتصدير .كما بلغت قيمة صادرات
قطاع النسيج والجلد  426,4مليار درهم ،حتى متم
شهر غشت  ،2018مقابل  25,6مليار درهم برسم نفس
الفترة من سنة  ،2017أي بزيادة  .%3,3وستعرف سنة
 2019مواصلة تفعيل عقود األداء المبرمة للمنظومات
المحدثة بقطاع النسيج والجلد وكذا مواكبة استقرار
المشاريع المنتقاة.
تنمية التجارة الخارجية
بالموازاة مع الجهود الرامية إلى تعزيز القيمة المضافة
المحلية للصادرات ،تواصل الحكومة سياسة تنمية
التجارة الخارجية من خالل تيسير إجراءاتها وتنفيذ
برامج الدعم المباشر للمصدرين ،وذلك من خالل:
• تنزيل القانون رقم  91.14المتعلق بالتجارة الخارجية
والتنفيذ الفعلي للمنصة اإللكترونية لالنخراط
في سجل المستوردين والمصدرين وصياغة دفتر
للتحمالت حسب القطاع أو االختصاص الذي يحدد
الحد األدنى من المتطلبات الواجب احترامها من قبل
المستوردين؛
• تسهيل اإلجراءات والمساطر المتعلقة بالتجارة
الخارجية من خالل تفعيل الخطة الوطنية لتبسيط
اإلجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية وتعميم تبادل
البيانات اإللكترونية والتدبير الالمادي للمساطر
المتعلقة بالتجارة الخارجية؛
• تنمية الصادرات من خالل برنامج عقود التنمية عند
التصدير؛
• برنامج دعم المصدرين المبتدئين ،حيث تم انتقاء
 94شركة لالستفادة من هذا البرنامج خالل الفترة
 .2018-2017وستعرف سنة  2019مواصلة تنفيذ هذا
البرنامج.
مواصلة مخطط المغرب األخضر
مكنت استراتيجية المغرب األخضر من تحويل المشهد
الفالحي والقروي في المغرب وذلك بعد مرور أكثر من
عشر سنوات على انطالقها .وتبين اإلنجازات التي تم
تحقيقها نجاعة هذه االستراتيجية وأثرها على تسريع
النمو االقتصادي:
• مساهمة ملموسة في ثروة البالد ،إذ بفضل الزيادة
في حجم االستثمار العام الذي تم ضخه في القطاع
الفالحي ،سجل الناتج الداخلي الخام الفالحي معدل
نمو بلغ  %7,3منذ سنة  2008إذ تجاوز  105,5مليار
درهم كمعدل سنوي خالل الفترة  ،2017-2008أي

بزيادة  %55مقارنة بالمعدل السنوي المسجل بين
سنتي  2000و.2008
• دينامية االستثمار في القطاع الفالحي ،حيث
تضاعفت االستثمارات تقريبا في القطاع الفالحي بين
عامي  2008و ،2017إذ ارتفعت من حوالي  7مليار
درهم إلى أكثر من  13,3مليار درهم.
• زيادة في إنتاجية المنتجات الفالحية :ساهمت
عصرنة وسائل اإلنتاج والتأطير عن قرب للفالحين
وكذا تطوير التثمين من تحسين مردودية وجودة
المنتجات الفالحية مما نتج عنه الزيادة في حجم
الصادرات الفالحية بنسبة  %65وتحسن حصة
الصادرات الفالحية (دون احتساب الصيد البحري)،
لتمثل  %12من صادرات البالد.
• تطوير الفالحة التضامنية ،التي مكنت الضيعات
الصغيرة والمناطق الهشة من إعطاء انطالق 813
مشروعا باستثمار إجمالي يناهز  18مليار درهم
لفائدة ما يفوق  812.000مستفيد.
• تدبير أمثل للمياه المخصصة للري ،حيث بلغت
المساحات المسقية  1.600.000هكتار ،منها أكثر
من  540.000هكتار مجهزة بأنظمة مقتصدة لمياه
الري وهو ما يمثل  %98من أهداف مخطط المغرب
االخضر .مما مكن من اقتصاد حوالي  1,6مليار متر
مكعب من مياه السقي سنويا.
• إعادة هيكلة وتقوية مرحلة ما بعد اإلنتاج ،حيث تم
بناء أقطاب الجودة على مستوى األقطاب الفالحية
بكل من بركان ومكناس وتادلة وسوس ماسة والشروع
في إعادة تنظيم أسواق الجملة ،وكذا تثمين
المنتوجات الفالحية ومعايير الجودة.
هذا وستعرف سنة  ،2019مواصلة إنجاز مخطط
المغرب األخضر من خالل:
• تنمية سالسل اإلنتاج الحيواني والنباتي ،عبر دعم
االستثمار الخاص ،و تنمية الفالحة التضامنية ،و تنمية
قطاع الصناعة الفالحية ،إضافة إلى تطوير التجارة
الفالحية؛
• تنمية السقي وتهيئة المجال الفالحي ،من خالل
البرنامج الوطني القتصاد مياه الري ،و برنامج توسيع
الري ،و الشراكة بين القطاعين العام والخاص في
مجال الري ،و كذا تهيئة المجال الفالحي؛
• المحافظة على الثروة النباتية والحيوانية والحماية
الصحية للمنتوجات الغدائية ،بفضل مواصلة البرنامج
الوطني لترقيم القطيع والمراقبة الصحية للنباتات؛

• برنامج التكوين الفالحي والبحث ،الذي يتضمن اساسا
توسيع وإعادة تأهيل البنيات التحتية البيداغوجية
واستقبال الطلبة على مستوى مؤسسات تكوين
المهندسين وكذا تهيئة مؤسسات التعليم والتكوين
التقني الفالحي وتجهيزها بالعتاد البيداغوجي وأثاث
المكتب والداخليات ،مع وكذلك مواصلة البرامج
الوطنية لألبحاث األساسية والتطبيقية.
مواصلة تنفيذ االستراتيجيات القطاعية األخرى
االستراتيجية السياحية
حافظ النشاط السياحي على وثيرة نموه لسنة ،2017
وبلغ عدد السياح الوافدين على المغرب خالل الفترة
الممتدة بين شهر يناير وشهر يونيو  2018ما يقرب
من  5,1مليون سائح ،مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة %10
مقارنة مع نفس الفترة من سنة  .2017أما بالنسبة
للعائدات من العملة الصعبة ،فقد بلغت  31,2مليار
درهم في الفترة الممتدة بين شهر يناير وشهر يونيو
 2018مقابل  27مليار درهم برسم نفس الفترة من سنة
 2017أي بارتفاع . %15,2
وفي هذا الصدد ،يواصل المغرب إعطاء األولوية للنشاط
السياحي في إطار سياسته التنموية بهدف وضع عرض
سياحي قوي ومتنوع يمكن من اإلرتقاء بالمغرب
كوجهة سياحية بامتياز .وعليه تم اتخاذ مجموعة من
التدابير تهم مواصلة إصالح اإلطار القانوني للمهن
السياحية والتأطير والمراقبة ودعم المقاوالت السياحية
والجمعيات المهنية وكذا تنويع محفظة المنتوجات،
والترويج للوجهة المغربية.
تنمية الصناعة التقليدية
سجل قطاع الصناعة التقليدية تطورا هاما على مستوى
مؤشراته وخصوصا صادرات القطاع والتي عرفت نموا
بنسبة تفوق  %32سنة  2017مقارنة بسنة  .2016وبغية
تعزيز هذه اإلنجازات ،تم العمل خالل سنة  2018على
مواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة ،وخصوصا تسريع
وثيرة إنجاز بنيات اإلنتاج والتسويق لمنتجات الصناعة
التقليدية من خالل إنهاء أشغال إحداث قرى الصناع
التقليدين ومجمعات الصناعة التقليدية المندمجة
وتأهيل القيساريات وتفعيل برنامج التقييس وإشهاد
الجودة والدعم التقني من خالل اقتناء معدات اإلنتاج
لصالح فروع الصناعات الحرفية على مستوى المملكة.
اإلستراتيجية الطاقية
تواصل الحكومة تنزيل مقتضيات االستراتيجية الطاقية
وذلك من أجل:
• تقوية العرض الكهربائي ،حيث عرفت سنة 2018
تشغيل مشاريع جديدة من بينها مشروع محطة

مضامين قانون المالية
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الطاقة الفحمية بمدينة آسفي بقدرة كهربائية تصل
إلى  1.386ميغاواط وكذا مواصلة أشغال مشاريع
توليد الطاقة الكهربائية بقدرة تصل إلى 2.270
ميغاواط ( %39منها باستخدام الطاقات المتجددة).
• تطوير السالمة النووية ،حيث عرفت سنة  2018البدء
الفعلي لعمل مختلف هياكل تدبير الوكالة المغربية
للسالمة واألمن النووي واإلشعاعي كما ستعرف سنة
 2019دخول برنامج عملها حيز التنفيذ.
• تنظيم قطاع الكهرباء ،حيث يدخل إحداث الهيئة
الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء في إطار السياسة
الطموحة للمغرب والتي تتجلى في فتح سوق إنتاج
الكهرباء لمصادر الطاقات المتجددة وكذا مسايرة
ممارساته للمعايير الدولية .وستعرف سنة 2019
دخول برنامج عمل هذه الهيئة حيز التنفيذ.
التنمية المستدامة وتعزيز االقتصاد األخضر
التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة
تم وضع إطار للحكامة لتسريع تنفيذ االستراتيجية
الوطنية للتنمية المستدامة ،حيث تم إنجاز  21خطة
عمل قطاعية للتنمية المستدامة لتحديد مساهمة كل
قطاع في تنفيذ هذه االستراتيجية ،كما تم وضع خطة
عمل أفقية تتعلق بتنفيذ الجزء المتعلق بجعل الدولة
نموذجا مثاليا في هذا المجال .كما تمت الموافقة
على  16خطة عمل من قبل القطاعات المعنية التي
حددت اإلجراءات األولوية المزمع تنفيذها واألهداف
المسطرة إلى غاية سنة  2021وكذا مؤشرات التتبع
لتقييم اإلنجازات في هذا المجال.
وستعرف سنة  2019تنفيذ البرنامج الوطني للنفايات
المنزلية بمساهمة مالية تقدر بـ  200مليون درهم
قصد إنجاز  19مركزا لطمر وتثمين النفايات ومراكز
للنقل وكذا تأهيل وإغالق  13مطرحا عشوائيا ومكب
نفايات ،وكذا المساعدة التقنية لفائدة الجماعات
الترابية.
تنمية الطاقات الخضراء
تجسد المشاريع الرائدة في مجال الطاقة الشمسية
والريحية إرادة والتزام جاللة الملك لتطوير الطاقات
المتجددة ،وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتنفيذ
االستراتيجية الطاقية وتعزيز ريادة المملكة في هذا
المجال على الساحة الجهوية والقارية والدولية.
وتتمثل اإلنجازات الرئيسية في هذا المجال فيما يلي:
• مالءمة اإلطار القانوني ،حيث تم تحديث واستكمال
اإلطار القانوني الوطني وذلك من خالل إعادة تحديد
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أدوار مختلف الفاعلين في هذا القطاع لخلق إطار
تشريعي وتنظيمي يمكن من االستجابة لطموحات
المملكة في هذا المجال.
هذا ،ومن أجل ضمان استعمال أوسع للطاقات
المتجددة والرفع من حصتها في المزيج الكهربائي،
ستشهد سنة  2019إطالق عملية تقييم تنفيذ القانون
المتعلق بالطاقات المتجددة واقتراح الحلول التي
يتعين وضعها للحد من القيود التي تحول دون
التنفيذ الفعلي لهذا القانون.
• تطوير الطاقات المتجددة من أجل تحقيق الهدف
الوطني المتمثل في رفع حصة القدرة الكهربائية
المنتجة من الطاقات المتجددة إلى  %42في أفق
 2020و %52في أفق  .2030ومن أجل ذلك ،تم
تنفيذ مجموعة من البرامج تدخل في إطار البرنامج
المغربي للطاقة الشمسية (إنطالق األشغال المرتبطة
بمحطة «نور ميدلت» خالل سنة  )2019و البرنامج
المغربي المندمج للطاقة الريحية (ستتم خالل سنة
 2019مواصلة أشغال إنجاز المركب الريحي بتازة
باإلضافة إلى عدد من المركبات في إطار المشروع
المندمج للطاقة الريحية منها طنجة  70( IIميكاواط)
وجبل الحديد ( 200ميكاواط) وتيسكراد (300
ميكاواط).
حماية الموارد الغابوية ومحاربة التصحر
في إطار تفعيل البرنامج العشري الغابوي ،2024-2015
يرتقب سنة :2019
• مواصلة تصفية الوضعية العقارية للمجال الغابوي
عبر القيام بعمليات تحفيظ المناطق الغابوية وكذا
الدراسات التقنية المتعلقة بالمسح الطوبوغرافي
لمساحة تقدر بـ  500.000هكتار؛
• إنجاز برنامج لفتح وإعادة تأهيل وصيانة المسالك
على امتداد حوالي  1.500كلم ،وذلك في إطار
المجهودات الرامية إلى فك عزلة المناطق الغابوية
والشبه غابوية؛
• إعادة تأهيل وصيانة ما يناهز  267من المساكن
الغابوية ومن المساكن والبنايات اإلدارية؛
• الحفاظ على الثروة الوطنية الغابوية وحمايتها؛
• تهيئة األحواض المنحدرة والمحافظة على التجهيزات
الهيدرو فالحية في السافلة وكذا حماية البنيات
التحتية والمرافق السوسيو اقتصادية من زحف الرمال.
وفي هذا االطار ،يرتقب المعالجة البيولوجية لألودية
على مساحة تقدربـ  50.000هكتار ،وكذا تثبيت

وصيانة حوالي  800هكتار من الكتبان الساحلية
والقارية في المناطق ذات األولوية الموجودة في
األقاليم الجنوبية؛
• تعزيز عمليات مكافحة حرائق الغابات عبر اقتناء
سيارات مكافحة الحرائق وتهيئة نقط الماء وصيانتها
وكذا فتح خنادق مضادة للحرائق وتهيئتها على
امتداد  600كلم ،باإلضافة إلى تعزيز وسائل المراقبة؛
• تدبير القنص والصيد في المياه القارية وتثمينهما
من خالل القيام بعمليات التهيئة المتعلقة بالقنص
وتنظيم القناصين والصيادين ،إضافة إلى إعادة
توطين مجاري المياه والبحيرات الطبيعية وخزانات
السدود بما يناهز  20مليون من صغار السمك.
االستراتيجية المعدنية
حظي المخطط الوطني للخرائط الجيولوجية باهتمام
بالغ من أجل تأهيل البنية التحتية الجيولوجية .هذا،
ويهدف هذا المخطط إلى تسريع تحديد اإلمكانيات
الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية لبلدنا.
وبهدف وضع خارطة طريق بغية تطوير الخرائط
الجيوعلمية للفترة  ،2025-2015عرفت سنة 2018
مواصلة إنجاز  10خرائط جيولوجية في منطقة
األطلس الشرقي األعلى و  12خريطة جيولوجية في
حوض العيون والداخلة وحملة جيوفيزيائية في منطقة
تافياللت-معيدر و رقمنة  37خريطة جيولوجية.
باإلضافة إلى ذلك ،ستتميز هذه السنة بإعطاء انطالقة
إنجاز خرائط جيوكيميائية متعددة العناصر في
الميزيطا الشرقية وكذا اقتناء تطبيق معلوماتي لتطوير
قاعدة معطيات مديرية الجيولوجيا.
استراتيجية هاليوتيس للصيد البحري
سجل القطاع خالل سنة  2017أدا ًء قوياً من حيث
إنتاج األسماك بحجم بلغ  1.465.000طن ،أي  %88من
الهدف الذي حددته استراتيجية هاليوتيس لسنة 2020
( 1.660.000طن) .باإلضافة إلى ذلك ،بلغت صادرات

هذا القطاع ما مجموعه  2,45مليار دوالر ،أي  %79من
الهدف المحدد في أفق سنة  3,1( 2020مليار دوالر).
باإلضافة إلى ذلك ،ووفقاً لاللتزامات التي تعهد بها
المغرب من أجل الحفاظ على األصناف المعرضة
للخطر ،تم القضاء على استخدام الشباك العائمة،
وبلغت االستثمارات الخاصة في مجال التثمين ما يناهز
 2,1مليار درهم في الفترة  ،2016-2010أي بزيادة
سنوية متوسطة قدرها .%15
مخطط المغرب الرقمي 2020
تميزت سنة  2018بإحداث الهياكل اإلدارية وأدوات
عمل وكالة التنمية الرقمية التي أنشئت في سنة .2017
وستعمل هذه الوكالة على تنزيل استراتيجية الدولة
في مجال تطوير االقتصاد الرقمي والتي تهدف إلى
إعطاء دفعة للتحول الرقمي في مجال اإلدارة العمومية
واالقتصاد.
ومن أجل تعزيز التنمية الرقمية في االقتصاد الوطني،
تبنت لجنة تسيير صندوق الخدمة األساسية للمواصالت
خارطة طريق تضم مجموعة من المشاريع الرقمية التي
ستتولى تنفيذها وكالة التنمية الرقمية بغالف مالي
يقدر بمليار درهم على مدى خمس سنوات .وتتمثل
المشاريع ذات األولوية التي حددتها الوكالة فيما يلي:
• مشاريع التحول الرقمي لإلدارة ،بما في ذلك إحداث
آلية من أجل الربط المعلوماتي ،وتسهيل التواصل
مع المواطنين وكذا رقمنة المساطر؛
• مشاريع تحسين القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني،
من خالل تحفيز القطاعات المستهدفة واالستراتيجية
قصد تحسين اإلنتاجية والقدرة التنافسية وجودة
الخدمات؛
• مشاريع تحفيز ومواكبة الفاعلين المبتكرين من
خالل وضع آليات دعم للشركات المبتكرة عبر تسهيل
الولوج للصفقات الخاصة والعمومية وكذا وضع
منظومات قطاعية رقمية.
المصدر :مديرية الميزانية
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المؤسسات والمقاوالت العمومية  :منهجية جديدة
من أجل تحسين نجاعة االستثمارات ووقعها على
المواطن
في مواجهة محيط اقتصادي واجتماعي متقلب ،ويتسم بالضغوطات والتوترات المختلفة ،أصبحت المؤسسات
والمنشآت العامة مدعوة ،أكثر من أي وقت مضى ،لحكامة جيدة وحرص على نجاعة أكبر ،من خالل استغالل
أمثل الستثماراتها ،وتوجيه عملها أكثر نحو تعزيز االندماج االجتماعي وتهيئة التراب الوطني والحد من الفوارق
االجتماعية والترابية .هذا ما أوصى به التقرير حول المؤسسات والمنشآت العامة المصاحب لمشروع قانون مالية
.2019
يتناول التقرير حول المؤسسات والمنشآت العامة
المصاحب لمشروع قانون مالية  ،2019التطور الكمي
والقطاعي والمجالي لهذه الهيئات خالل سنة ،2017
كما يرسم التوجهات برسم السنوات القادمة.

كما أن تدخل هذه الهيئات يجب أن يأخذ بعين
االعتبار متطلبات الولوج العادل للمواطنين والمقاوالت
لخدمات عمومية ذات جودة والمساهمة في التهيئة
المجالية وتقليص الفوارق االجتماعية والترابية.

ويحتل قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية مكانة
متميزة في مسلسل التنمية االجتماعية واالقتصادية
للبالد ،حيث يعتبر رافعة حقيقية لتخطيط وتنفيذ
السياسات العمومية الوطنية ،وذلك بالنظر إلى أهمية
االستثمارات المنجزة من طرف هذه الهيآت في إطار
المشاريع المهيكلة للبالد ذات التأثير المباشر والهام
على القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني .وتتم مواكبة
التسريع المتوخى لالستثمار الخاص من خالل إعادة
التوجيه النوعي الستثمارات المؤسسات والمقاوالت
العمومية.

تطور استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية

وهكذا ،وبعد مرور قرابة عقد من النمو المستمر
لالستثمار ،فقد بات من الضروري إعادة توجيهه على
أساس األهداف المرتبطة بدعم االندماج االجتماعي
وإحداث فرص الشغل والثروات وتطوير المقاولة،
وهذا بالموازاة مع تعزيز المكتسبات الكبرى المرتبطة
بالشبكات والتجهيزات والبنيات التحتية .وسوف يرتكز
االهتمام من اآلن فصاعدا على االستغالل األمثل للبنيات
التحتية المنجزة ودعم صيانتها وتحقيق فعالية أكثر
للجهود المبذولة في هذا المجال.
وفي هذا اإلطار ،فمن الضروري أن تركز المؤسسات
والمقاوالت العمومية تدخالتها من أجل تحسين فعالية
ونجاعة استثماراتها وكذا وقعها على المواطنين وتنويع
مصادر التمويل من خالل اعتماد أساليب مبتكرة
فيما يخص الهندسة المالية والقيام بتدارس الخيارات
المناسبة عبر التوفيق بين إجراءات األمد القصير
والمتوسط والبعيد وكذا تطوير جميع أشكال إدماج
القطاع الخاص بما في ذلك اللجوء إلى الشراكة بين
القطاعين العام والخاص.
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بلغت استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية
خالل سنة  2017ما مجموعه  61.286مليون درهم،
مسجلة بذلك نسبة إنجاز بلغت  %60وبتراجع قدره
 5نقاط مقارنة بأداء سنة  .2016وبالمقارنة مع سنة
 ،2016فقد سجلت استثمارات المؤسسات والمقاوالت
العمومية تراجعا بنسبة  %15,7خالل سنة  2017بعد
تراجع بنسبة  %8خالل سنة  2016مقارنة مع سنة
 .2015ويمكن تفسير هذا التراجع بانخفاض استثمارات
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (-%35
بمبلغ  6.610مليون درهم عالقة بالتأخر المسجل على
مستوى إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة) ،والشركة
الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ( -%63بمبلغ 623
مليون درهم نظرا لتأجيل المشاريع المتعلقة بالطريق
السيار المداري حول الدار البيضاء) ،والشركة الوطنية
للنقل الجوي  -الخطوط الملكية المغربية ( -%41بمبلغ
 1.475مليون درهم بسبب انخفاض عدد الطائرات التي
تم اقتناؤها) ومجموعة الوكالة الخاصة طنجة-البحر
األبيض المتوسط ( -%46بمبلغ  1.186مليون درهم
عالقة بتراجع وثيرة استثمارات المجموعة بعد االنتهاء
من مشروع طنجة-البحر األبيض المتوسط  1والشروع
في تنفيذ الشطر الثاني من مشروع طنجة-البحر
األبيض المتوسط  )2وشركة تهيئة الرباط ( -%41بمبلغ
 952مليون درهم نظرا ألن توقعات استثمار سنة 2017
فاقت القدرات الفعلية إلنجاز استثمارات الشركة علما
أن هذه التوقعات حاولت أن تتدارك التأخر المتراكم
خالل الفترة .)2016-2014

وتجدر اإلشارة إلى أن توقعات اختتام االستثمارات
برسم سنة  2018تتجاوز  60.000مليون درهم حيث
ستسجل نسبة إنجاز قدرها  ،%65مما يؤكد استقرار
االستثمارات في نفس مستواها الحالي.

تطور استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية
خالل الفترة الممتدة من  2010إلى 2017
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وفيما يتعلق بسنة  ،2019يقدر حجم استثمارات
المؤسسات والمقاوالت العمومية المتوقعة ب 99.011
مليون درهم ،مسجلة بذلك انخفاضا نسبته  %8مقارنة
بالتوقعات األولية لسنتي  2017و .2018أما بالنسبة
لسنتي  2020و ،2021فمن المنتظر أن تبلغ استثمارات
المؤسسات والمقاوالت العمومية حوالي  86.000مليون
درهم و 92.000مليون درهم على التوالي.

%2
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توزيع االستثمارات حسب المجموعات المتجانسة
االستثمارات (بمليون درهم)
المؤسسات والمقاوالت العمومية
ذات الطابع التجاري
المؤسسات والمقاوالت العمومية
ذات الطابع غير التجاري
المؤسسات المالية العمومية
المؤسسات االجتماعية العمومية
المجموع

توقعات %الحصة توقعات  %الحصة توقعات الحصة
إنجازات
اختتام
%الحصة
%
2020
2017
2018

توقعات %الحصة
2021

37 615

61,4

32 512

52,6

61 471

62,1

58,5 50 479

18 850

30,8

24 964
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31 394

31,7

33,5 28 895
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3 687
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100

86 284

100

92 199
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حسب المجموعات المتجانسة ،يالحظ أن أكثر من
 %86من استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية
ذات الطابع التجاري تم تحقيقها من طرف ست ()6
مؤسسات ومقاوالت عمومية هي :مجموعة المجمع
الشريف للفوسفاط ( 11.334مليون درهم) والمكتب
الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ( 6.610مليون
درهم) والمكتب الوطني للسكك الحديدية (6.274
مليون درهم) ومجموعة التهيئة العمران ( 5.224مليون
درهم) والخطوط الملكية المغربية ( 1.474مليون
درهم) والمكتب الوطني للمطارات ( 1.322مليون
درهم) .كما حققت المؤسسات والمقاوالت العمومية
ذات الطابع غير التجاري سنة  2017استثمارات بلغت
 18.850مليون درهم ممثلة بذلك نسبة  %31من
مجموع استثمارات القطاع لنفس السنة .وتهم  %53من
هذه االستثمارات كال من المكاتب الجهوية لالستثمار
الفالحي ( 2.411مليون درهم) واألكاديميات الجهوية
للتربية والتكوين ( 1.914مليون درهم) وصندوق
التمويل الطرقي ( 1.652مليون درهم) وشركة الناظور-
غرب المتوسط ( 1.458مليون درهم) والوكالة الوطنية

58 665

63,6
29,9

للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
( 1.354مليون درهم) والوكالة الوطنية للموانئ (1.231
مليون درهم) .ومن جهته ،يناهز حجم استثمارات
المؤسسات المالية العمومية لسنة  2017ما مجموعه
 4.786مليون درهم ،ممثلة بذلك  %8تقريبا من
مجموع استثمارات القطاع .ويشكل استثمار مجموعة
صندوق اإليداع والتدبير نسبة  %94من إنجازات هذه
المجموعة المتجانسة ( 4.500مليون درهم).
توزيع االستثمارات حسب القطاعات
يستند المجهود االستثماري للمؤسسات والمقاوالت
العمومية في مجمله على السياسات العمومية
أو االستراتيجيات القطاعية للبالد التي تغطي كل
القطاعات الحيوية .وهكذا ،فإن ما يقارب  %90من
استثمارات  2019سيتم توجيهها لقطاع الطاقة والمعادن
والماء والبيئة والبنيات التحتية والنقل وقطاع السكن
والتعمير والتنمية المجالية والفالحة والصيد البحري
وكذا القطاعات االجتماعية والتربوية.
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التوزيع القطاعي لالستثمارات المتوقعة لسنة 2017

التوزيع الجهوي لالستثمارات
سيعرف التوزيع الجهوي الستثمارات سنة  2019تحسنا،
حيث سترتفع التوقعات من  97.050مليون درهم سنة
الجهة
الدار البيضاء  -سطات
الرباط  -سال  -القنيطرة
الشرق
مراكش  -أسفي
طنجة  -تطوان  -الحسيمة
بني مالل  -خنيفرة
فاس  -مكناس
سوس  -ماسة
العيون  -الساقية الحمراء
درعة  -تافياللت
كلميم  -واد نون
الداخلة  -وادي الذهب
املجموع

المبلغ (مليون الدرهم)
35 357
16 773
7 809
9 891
7 409
5 819
4 564
3 901
3 422
2 418
993
655
99 011

ويبين التوزيع الجهوي الستثمارات المؤسسات العمومية
أن متوسط االستثمارات بالنسبة للفرد تجاوز المعدل
الوطني ( 2.925درهم للفرد) في كل من جهات العيون-
الساقية الحمراء والدار البيضاء-سطات والرباط-سال-
القنيطرة والجهة الشرقية والداخلة-وادي الذهب.
اآلفاق
بالنظر للتطورات الحاصلة ،فمن الضروري األخذ
بمستجدات المنهجية الجديدة لتحديد أولويات مشاريع
االستثمار العمومي عامة واستثمارات المؤسسات
والمقاوالت العمومية على الخصوص ،حيث ينبغي
الحرص أكثر على تلبية الشروط المسبقة إلنجاز المشاريع
كتصفية العقار وتعبئة التمويل وتوفر الدراسات األولية.
وهكذا ،وبالنظر إلى الموارد المحدودة نسبيا فيما
يتعلق بالتدخل المساهماتي للدولة عبر إعادة الرسملة
واإلمدادات والرسوم المخصصة وضمانات القروض
الخارجية ،وكذا اعتبارا للتحكيمات التي يتعين على
السلطات العمومية القيام بها بهذا الخصوص ،فإنه يتحتم
حاليا إعطاء األولوية لمشاريع االستثمارات العمومية
عامة وتلك المتعلقة بالمؤسسات والمقاوالت العمومية
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 2018إلى ما قدره  99.011مليون درهم سنة .2019
كما أن حصة كل جهة في إجمالي االستثمارات ،ستعرف
تحسنا بالنسبة لكل من جهة الدار البيضاء-سطات
(من  %29سنة  2018إلى  )%36وجهة بني مالل-
خنيفرة (من  %5سنة  2018إلى  %6سنة  ،)2019بينما
ستحافظ جهات مراكش-آسفي ( )%10وفاس-مكناس
( )%5وسوس-ماسة ( )%4والعيون-الساقية الحمراء
( )%3ودرعة-تافياللت ( )%2وكلميم-واد نون ()%1
والداخلة-وادي الذهب ( )%1على نفس حصصها مقارنة
مع سنة  .2018ومن جهة أخرى ،سيسجل انخفاض بين
سنتي  2019و 2018في حصص كل من جهة الرباط-
سال-القنيطرة ( -4نقط) وجهة الشرق ( -2نقط) وجهة
طنجة-تطوان-الحسيمة ( -2نقط).
الحصة

%36
%17
%8
%10
%7
%6
%5
%4
%3
%2
%1
%1
%100

نصيب الفرد من االستثمار الدرهم/الفرد
5 153
3 662
3 374
2 188
2 083
2 308
1 077
1 457
9 306
1 479
2 289
4 578
2 925

خاصة ،وذلك مع األخذ بعين االعتبار القدرات التمويلية
الحقيقية واآلثار المتوخاة من االستثمارات فيما يتعلق
بإحداث مناصب الشغل وخلق الثروة وكذا جودة
الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعلى صعيد آخر ،يتطلب السياق الحالي ،المتسم بندرة
الموارد العمومية المخصصة لالستثمار ،تنمية القدرة
على تعبئة الموارد .ومن هذا المنطلق ومن أجل تعزيز
مساهمة القطاع الخاص في مجهود إنجاز االستثمارات
العمومية ،يتوجب على المؤسسات والمقاوالت العمومية
إعطاء األولوية لعقود الشراكة بين القطاعين العام
والخاص ،باعتبارها نمطا جديدا لتدبير الطلبية العمومية
والذي يشكل في السياق الراهن تمويال بديال ال مناص
منه ،هدفه المساهمة في مجهود إنجاز االستثمارات
العمومية.
وفي إطار إعطاء دينامية العتماد هذا النمط من أجل
إنجاز االستثمارات ،يتم العمل على تعديل اإلطار القانوني
الخاص به ،بعد أن تم القيام بمشاورات موسعة ،وذلك من
أجل إعطاء دينامية أكثر للجوء لهذا النمط من التمويل
وتعزيز مجهود إنجاز االستثمارات العمومية.

المصدر :مديرية المؤسسات والمنشآت العامة
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قانون المالية لسنة  : 2019دفعة نوعية للتنمية
االجتماعية
تعمل السلطات العمومية منذ عدة سنوات على مواجهة االختالالت التي تعترض تطور القطاعات االجتماعية،
حيث تنصب على وضع وتنفيذ سياسات اجتماعية طموحة ترتكز على برامج وميزانيات مهمة .وتشكل سنة 2019
مرحلة ذات أهمية كبرى في مسلسل تفعيل السياسات االجتماعية من حيث الميزانية المرصودة .وستعرف هذه
السنة إطالق المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية وإحداث السجل االجتماعي الموحد.
البعد االجتماعي لقانون المالية لسنة  2019من خالل
أربع محاور كبرى للتدخل وهي:
• تقوية دور المدرسة في التربية من أجل تعزيز
اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للشباب؛
• توسيع التغطية الصحية األساسية وتحسين الولوج
إلى الخدمات الصحية؛
• إنعاش التشغيل :تنفيذ المخطط الوطني للنهوض
بالتشغيل؛
• إعادة هيكلة البرامج والسياسات الوطنية للدعم
والحماية االجتماعية.
تقوية دور المدرسة في التربية من أجل تعزيز اإلدماج
االجتماعي واالقتصادي للشباب
التربية الوطنية ومحاربة األمية
تتجسد األهمية التي يتم إيالؤها لقطاع التربية الوطنية
من خالل الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب
الجاللة بمناسبة عيد العرش بتاريخ  29يوليوز 2018
والذي أعطى من خالله تعليماته السامية لتنفيذ
إجراءات استعجالية من أجل «إعطاء دفعة قوية لبرامج
دعم التمدرس ،ومحاربة الهدر المدرسي».
وقد تم تقديم برنامج تنفيذي أمام صاحب الجاللة
يتعلق بالدعم المدرسي وتفعيل إصالح التربية والتكوين
حيث سيتم العمل ،ابتداء من الموسم الدراسي 2018-
 ،2019على مراجعة آلية االستهداف الخاصة ببرنامج
«تيسير» من أجل تعميمه وتعزيز خدمات اإليواء
واإلطعام والنقل المدرسي وكذا التعميم التدريجي
للتعليم األولي.
ويخص برنامج العمل للدخول المدرسي 2019-2018
المحاور األساسية التالية:

تعزيز برامج دعم التمدرس
• برنامج تيسير :يتعلق األمر بمراجعة آلية االستهداف،
عبر تعميم هذا البرنامج على تالميذ السلك االبتدائي
بالمجال القروي وتالميذ السلك اإلعدادي بالمجالين
القروي والحضري باعتبار الولوج لنظام «راميد»
كمعيار لالستفادة من هذا البرنامج .وبالتالي سيرتفع
عدد المستفيدين من البرنامج إلى  2,1مليون تلميذ
بالنسبة للسنة الدراسية  ،2019-2018بتكلفة إجمالية
متوقعة تقدر بحوالي  2,17مليار درهم.
• الداخليات والمطاعم المدرسية  :ويتعلق األمر
بتوسيع قاعدة المستفيدين ومراجعة منح هذه
الخدمات بهدف تحسين جودتها ،حيث سيبلغ
عدد المستفيدين من هذه الخدمات خالل الموسم
الدراسي  2019-2018ما يناهز  1,443مليون تلميذا،
مقابل  1,362مليون تلميذا برسم الموسم الدراسي
 2018-2017أي بزيادة ما يقارب  80.500تلميذا مما
سيترتب عنه كلفة إجمالية تناهز  1,47مليار درهم
خالل سنة .2019
• المبادرة الملكية «مليون محفظة» :تتواصل هذه
العملية خالل الموسم الدراسي الحالي حيث بلغ
عدد المستفيدين  4,36مليون تلميذ.
وستمكن هذه اإلجراءات خصوصا من:
• تعميم التمدرس ،علما أن المجهودات المبذولة لحد
اآلن مكنت من الرفع من نسبة التمدرس بالمستوى
االبتدائي من  %99,1خالل الموسم الدراسي
 2017-2016إلى  %99,5خالل الموسم الدراسي
 ،2018-2017وبالنسبة للفئة العمرية 12-14سنة،
فقد انتقلت هذه النسبة من  %87,6إلى .%91,1
كما انتقلت هذه النسبة من  %69,4إلى %73,2
وذلك بالنسبة لإلناث في المجال القروي لنفس الفئة
العمرية؛
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 2.186مؤسسة ،عمليات بناء الجدران الواقية وإصالح
المؤسسات وتوسيع الولوجيات لفائدة األشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة وتدفئة  8.000حجرة في
المناطق عالية االرتفاع واستبدال  5.000حجرة من
البناء المفكك.

• تخفيض نسبة الهدر المدرسي من  %5,7سنة
 2018-2017إلى  %2,5سنة  2022-2021من أجل
بلوغ  %1في أفق الموسم الدراسي 2025-2024
بالنسبة للمستوى االبتدائي في المجال القروي؛
• تخفيض نسبة الهدر المدرسي بالنسبة للسلك
اإلعدادي بالمجالين الحضري والقروي من  %12سنة
 2018-2017إلى  %6سنة  2022-2021من أجل بلوغ
 %3في أفق الموسم الدراسي .2025-2024

تعزيز العرض المدرسي
• تطوير العرض المدرسي ،حيث ستتواصل عملية
توسيع شبكة المؤسسات التعليمة خالل السنة
الدراسية  2019-2018بفتح  100مؤسسة جديدة
من أجل تعزيز العرض المدرسي ليشمل أكثر من
 11.049مؤسسة تعليمية ،بما فيها  7.798مدرسة
ابتدائية (منها  135مدرسة جماعاتية) ،و2.018
ثانوية إعدادية و 1.233ثانوية تأهيلية .ومن جهة
أخرى ،يرتكز برنامج العمل برسم سنة  2019على
بناء  137مؤسسة تعليمة جديدة ،بما فيها  34مدرسة
ابتدائية و 33مدرسة جماعاتية و 40ثانوية إعدادية
و 30ثانوية تأهيلية و 22داخلية.

التأهيل البيداغوجي
سيتم تنفيذ مجموعة من المشاريع للتأهيل البيداغوجي.
ويتعلق األمر أساسا بـ :
• مراجعة جميع المناهج الدراسية بين سنتي 2018
و ،2021والتي تضم أكثر من  90منه ًجا دراسيا يشمل
جميع أسالك التعليم؛
• تنظيم التكوين المستمر والتأطير ومرافقة الفاعلين
التربويين؛
• مراجعة نظام التقييم واإلشهاد؛
• تحسين تدريس العلوم من خالل إعادة تأهيل العمل
التجريبي للعلوم وتحسين العتاد البيداغوجي.
كما تم اتخاذ إجراءات أخرى تتعلق أساسا بـ:
• توسيع العرض بالمسالك الدولية للبكالوريا المغربية،
حيث ارتفع عدد التالميذ المسجلين في هذه الشعب
بنسبة  ،%129,5إذ انتقل من  25.313تلميذ سنة
 2017-2016إلى  58.105تلميذ سنة 2018-2017؛
• إدماج التكوين المهني في التعليم العام على أساس
نظام توجيه مناسب .وفي هذا الصدد تم افتتاح
شعب مختلفة من البكالوريا المهنية ومسار اإلعدادي
المهني بشكل مستمر ودائم خالل السنوات الدراسية
الماضية.

• تأهيل الفضاءات الخارجية والداخلية للمؤسسات
التعليمية ،حيث يشمل برنامج تأهيل المؤسسات
التعليمية خالل سنة  ،2019والذي يهم حوالي

ومن جهة أخرى ،واصلت الحكومة خالل سنة 2018
تنفيذ برامج محو األمية عبر الوكالة الوطنية لمحاربة
األمية من أجل تحقيق األهداف المسطرة في خارطة

التعميم التدريجي للتعليم األولي
ترمي األهداف المسطرة للبرنامج الوطني لتعميم
التعليم األولي إلى بلوغ نسبة  %67برسم الموسم
الدراسي  2022-2021لتعميمه في أفق ،2028-2027
علما أنه سيتم تسجيل ما يقارب  100.000طفل
جديد في التعليم األولي خالل الدخول المدرسي
 ،2019-2018أي ما مجموعه  827.000طفل .ولهذا
الغرض ،سيتم تخصيص غالف مالي قدره  1,35مليار
درهم ،برسم سنة  ،2019لتأهيل وتجهيز  1.465حجرة
وبناء وتجهيز  5.826حجرة في المدارس االبتدائية،
ولتسيير الحجرات وتكوين المربيين.
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• تعزيز هيئة التدريس :في إطار تعزيز الالمركزية،
قامت األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بثالث
عمليات للتوظيف بموجب عقود شملت 55.000
أستاذ ،مما مكن من التخفيف من ظاهرتي االكتظاظ
واألقسام المشتركة .وبالنسبة للموسم الدراسي
 ،2020-2019ستقوم األكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين بتوظيف  15.000أستاذ بموجب عقود
سيستفيدون من التكوين األساس في المراكز الجهوية
لمهن التربية والتكوين ،إضافة إلى نظام التكوين
المستمر الذي يهدف إلى المواكبة والتأطير عن قرب
لفائدة هؤالء األساتذة.
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الطريق  2021-2017والرامية إلى خفض معدل األمية
إلى  %20في أفق  2021ليصل إلى  %10في أفق سنة
 .2026ويهدف برنامج عمل الوكالة برسم الفترة 2019-
 2021إلى تحسين جودة البرامج عبر مواصلة تعبئة
مختلف الشركاء العموميين والخواص والمنظمات غير
الحكومية من أجل بلوغ ما يفوق مليون مستفيد سنويا
من برامج محو األمية و 120.000مستفيد من برامج ما
بعد محو األمية .كما يهدف تطوير التعلم عن بعد من
خالل تطبيقات التعلم اإللكتروني  ،E-learningوكذا
إنشاء مرصد وطني لمحاربة األمية.
التعليم العالي
في إطار تنزيل الرؤية االستراتيجية إلصالح التعليم
 ،2030-2015تميزت السنة الجامعية 2018-2017
بعدة إنجازات أهمها توسيع عرض التكوين والرفع
من جودته ،وتحسين جودة منظومة التكوين ،فضال
عن تحسين الخدمات االجتماعية لفائدة الطلبة .كما
تميزت هذه السنة بارتفاع عدد الطلبة الحاصلين
على شهادة الباكالوريا بنسبة  %18مقارنة مع السنة
الجامعية  2017-2016ليبلغ  260.017طالب .في هذا
السياق ،ولمواكبة ارتفاع أعداد طلبة التعليم العالي،
سيرتكز البرنامج الحكومي على تنزيل األوراش ذات
األولوية التالية:
• مواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالي وتحقيق
التوازن فيما يخص توزيع العرض الجامعي على
الجهات ،وذلك من خالل وضع خريطة جامعية
جديدة؛
• خلق المناصب المالية الالزمة لمسايرة تطور العرض
الجامعي والتدبير المعقلن للموارد البشرية في
مختلف الجامعات؛
• النهوض بالخدمات االجتماعية لفائدة الطلبة عبر
مراجعة مساطر وأساليب تدبير وتخويل المنح
واإلسراع في صرفها ،وافتتاح أحياء ومطاعم جامعية
برسم الدخول الجامعي 2019-2018؛
• الرفع من نسبة تسجيل الطلبة الجدد بنسبة %30
في المؤسسات الجامعية ذات االستقطاب المحدود
وتعزيز البعد المهني في الجامعة المغربية ،وذلك
عبر تنويع العرض الجامعي والتخصصات ،وكذا
الشروع في تلقين المهارات العرضانية ()soft skills
ضمن برامج التكوين بالجامعات والتشجيع على
تعلم اللغات ودعم الجانب التقني والرقمي لهذه
التكوينات؛

• إعادة هيكلة البحث العلمي واالبتكار حسب المعايير
الوطنية المعتمدة وتعميم المنح الدراسية للطلبة
الدكاترة ،وكذا عقد شراكات أكاديمية بين الجامعات
والمقاوالت؛
• تكريس استقاللية الجامعة عبر مأسسة التعاقد بين
الدولة والجامعة وكذا مأسسة آليات التقييم والمراقبة
والتدقيق.
التكوين المهني
ستعمل الحكومة على تنفيذ خارطة الطريق التي
رسمها جاللة الملك في مجال التكوين المهني خاصة
من خالل:
• توفير عرض تكوين واسع وشامل ،مفتوح لجميع
الفئات مع إعادة النظر في اختصاصات التكوين
المهني من أجل تلبية حاجيات المقاوالت والقطاع
العام عبر تطوير تكوينات جديدة في القطاعات
والمهن الواعدة ،مع تأهيل التكوينات في المهن التي
تنعت بالكالسيكية ،والتي تبقى المصادر الرئيسية
لفرص الشغل بالنسبة للشباب؛
• إنشاء جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب،
تكون قادرة على تلبية المتطلبات الحالية ومراعاة
خاصيات واحتياجات كل جهة؛
• بلورة تكوينات مؤهلة قصيرة ،تناهز مدتها أربعة
أشهر ،تشمل وحدات لغوية وتقنية مخصصة لألشخاص
الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل.
ومن جهة أخرى ،وفي إطار مواصلة جهود الحكومة
في مجال التكوين المهني ،ستعرف سنة  2019إنجاز
عدة عمليات:
• على مستوى توسيع عرض التكوين  :ستشهد السنة
الدراسية  2019-2018زيادة في عدد المستفيدين
من التكوين المهني األساس ليصل إلى ،478.000
بنسبة تطور تفوق  %10مقارن ًة مع السنة الدراسية
 ،2018-2017باإلضافة إلى مواصلة برامج التكوين
بالتدرج المهني لفائدة  41.500مستفيد ،مقابل
 30.457متدرب في السنة الدراسية  ،2018-2017بما
فيها  19.100متدرب في قطاعات الحرف التقليدية
والسياحة والفالحة.
• على مستوى الدعم االجتماعي  :من أجل ضمان
ولوج جميع الفئات إلى تكوين مهني شامل ،ستواصل
الحكومة تقديم المنح الدراسية لفائدة متدربي
التكوين المهني الحاصلين على البكالوريا والمسجلين
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• على مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
باإلضافة إلى تعزيز نمط التكوين بالتناوب في
مختلف مؤسسات التكوين وذلك بشراكة مع
الفاعلين االقتصاديين ،ستعرف سنة  2019إعطاء
االنطالقة إلنجاز الجيل الجديد من مراكز التكوين
والتأهيل ،خاصة من خالل بناء مركزين للتكوين في
المهن الصحية بكل من الدار البيضاء والرباط ومعهد
لتكوين المسيرين « »middle managementبالدار
البيضاء.
بمستويات التقنيين والتقنيين المتخصصين .كما
سيتم تعزيز العمل الحكومي في مجال الدعم
االجتماعي من خالل بناء  8داخليات جديدة ،مما
سيمكن من توفير  1.200سرير إضافي.
كما ستواصل الحكومة مساهمتها المالية في مصاريف
التكوين لفائدة  6.000متدرب في وضعية هشة والذين
يتابعون تكوينهم في مؤسسات التكوين المهني
الخاصة المعتمدة للسنة الدراسية  ،2019-2018مقابل
 5.800متدرب برسم السنة الدراسية .2018-2017
• على مستوى تحسين جودة التكوين المهني  :سيتم
العمل على وضع اآلليات الالزمة لتحديد واستكشاف
االحتياجات الكمية والنوعية من الموارد البشرية،
وذلك من خالل االستمرار في إعداد الدراسات
القطاعية والدالئل المرجعية للوظائف والمهن
والمهارات( ،)REM/RECوتبني مقاربة قائمة على
الكفاءة ،فضال عن إعداد خريطة للتخطيط لمنظومة
التكوين المهني وذلك بشراكة مع جميع األطراف
المعنية.
ومن جهة أخرى ،ومن أجل التوفر على إطار مرجعي
لجودة الشهادات والديبلومات المهنية المعترف بها
في سوق الشغل ،يتوقع إعداد الصيغة النهائية لإلطار
الوطني لإلشهاد باإلضافة إلى تثمين مكتسبات الخبرة
المهنية.

كما ستواصل الحكومة إنجاز المعاهد ذات تدبير
مفوض للمهنيين بهدف تحسين جودة التكوين
المهني ،مع االستفادة من معرفة وخبرة القطاع
الخاص لضمان مالءمة أفضل لعرض التكوين مع
احتياجات المقاوالت من الكفاءات.
باإلضافة إلى ذلك ،ستعرف سنة  2019مواصلة تجهيز
معهدين للتكوين في مهن الطاقات المتجددة
والنجاعة الطاقية بكل من ورززات وطنجة وﺗﻮﺳـﻴﻊ
ﻣﻌـﻬﺪ التكوين في مهن اﻟﺴﻴﺎرات بالقنيطرة في إطار
تنفيذ اإلجراءات المصاحبة إلنشاء مصنع مجموعة
« »Peugeot SAبالقنيطرة .وهكذا ،سيصل عدد
المعاهد ذات تدبير مفوض للمهنيين إلى  10معاهد
في مجاالت السيارات والطيران والنسيج والطاقات
المتجددة.
• على مستوى المالءمة بين التكوين والتشغيل :
ستعمل الحكومة على إعطاء االنطالقة للبكالوريا
المهنية في مجال الرياضة ،وتعميم مراكز اللغات في
جميع مراكز التكوين المهني ،مع االلتزام بمواصلة
هذا التكوين لمدة زمنية ال تقل عن  6أشهر،
وتعزيز مواكبة التشغيل الذاتي وخلق المقاوالت في
المؤسسات التعليمية.
• على مستوى التشريع  :ستعرف سنة  2019التطبيق
العملي للقانون رقم  17-60المتعلق بتنظيم التكوين
المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات
المستخدمين والمهنيين غير األجراء الذين يزاولون
مهنا حرة.

مستجدات القانون رقم  17-60المتعلق بتنظيم التكوين المستمر
• توسيع قاعدة المستفيدين من التكوين المستمر لفائدة األجراء في حالة فقدان أو تغيير العمل وكذلك
المهنيين غير األجراء؛
• أحقية األجراء في رصيد زمني للتكوين؛
• تحديث إطار تسيير التكوين المستمر من خالل وضع تنظيم مالي خاص ببرامج التكوين المستمر.
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تعزيز البحث واالبتكار
تعزيز البحث العلمي
ترتكز الرؤية االستراتيجية للحكومة للفترة ،2022-2017
في هذا المجال ،على:
• تحسين حكامة المنظومة الوطنية للبحث واالبتكار؛
• إصالح مراكز الدراسات في الدكتوراه وتشجيع التميز؛
• تعزيز البنيات التحتية األساسية للبحث وتشجيع
استعمالها المشترك؛
• تعزيز آليات تثمين مخرجات البحث العلمي واالبتكار؛
• تعزيز واستدامة آليات الشراكة والتعاون على المستوى
الوطني والدولي في مجال البحث العلمي.
تطوير البنيات التكنولوجية والبحث والتطوير
اعتبارا لدور االبتكار والبحث التكنولوجي في رفع
تنافسية المقاوالت ،تم إطالق مجموعة من المشاريع
تهم دعم إحداث المجمعات الصناعية المغربية ،حيث
ستعرف سنة  2019مواصلة مواكبة وتمويل ودعم
المجمعات الصناعية المصنفة وإطالق طلبات مشاريع
النتقاء مجمعين صناعيين جديدين في قطاعي الصناعة
والتكنولوجيا .ومن جهة أخرى ،وفي إطار إحداث أحياء
االبتكار ،ستتواصل أشغال إحداث أربع أحياء لالبتكار
بشراكة مع الجامعات العمومية بكل من مراكش وفاس
والرباط وسطات .وتجدر اإلشارة إلى وجود مشاريع
أحياء ابتكار قيد الدراسة ،ويتعلق األمر بأحياء االبتكار
بكل من القنيطرة وسوس ماسة.
توسيع التغطية الصحية األساسية وتحسين الولوج إلى
الخدمات الصحية
بفضل المجهودات المبذولة في مجال الخدمات
الصحية ،تم تحقيق عدة إنجازات خالل سنتي 2017
و 2018تهم أساسا توسيع وتأهيل العرض الصحي (طاقة
سريرية إجمالية بلغت أكثر من  670سريرا وانطالقة
األشغال لبناء مؤسسات استشفائية جديدة بطاقة
تصل إلى  1.050سريرا) ،وتحسين الولوج إلى األدوية
(تخفيض أثمنة أكثر من  3.600دواء ومستلزم طبي)،
وتعزيز العرض الصحي بالعالم القروي (اقتناء 160
وحدة صحية متنقلة و 114سيارة إسعاف) ،وتعزيز
الوقاية ومحاربة األمراض (خاصة فيروس نقص المناعة
المكتسبة ،وداء السل ،واألمراض التعفنية والناشئة،)...
فضال عن تعزيز صحة األم والطفل وكذا تعبئة الموارد
البشرية ( 4000منصب مالي سنويا برسم قانوني المالية
لسنتي  2018و 2019مقابل  1500سنة  .)2017كما
مكنت المجهودات في مجال توسيع التغطية الصحية
األساسية لولوج أكثر من  %54,6من السكان المغاربة
حاليا للتغطية الصحية األساسية.

مشروع المخطط الجديد «الصحة »2025
يهدف مشروع مخطط «الصحة  »2025إلى إعداد
خارطة طريق قطاعية تلبي االحتياجات المختلفة
للمنظومة الصحية وتساهم في تحسين العرض الصحي
العمومي .ويستند هذا المشروع على ثالثة دعائم
أساسية ،تتضمن  25محورا سيتم تنفيذها عبر 125
إجراء .وتتمثل هذه الدعائم في:
• تطوير عرض العالجات بهدف تحسين الولوج إلى
الخدمات الصحية ،أساسا من خالل تنظيم العرض
الصحي الوطني وتطوير شبكة المستشفيات
العمومية وتعزيز شبكة مؤسسات العالجات األولية،
باإلضافة إلى تطوير الصحة المتنقلة بالعالم القروي
وكذا تطوير طب القرب وطب األسرة؛
• تعزيز البرامج الوطنية للصحة ومحاربة األمراض،
عبر تعزيز برامج صحة األم والطفل ،وتعزيز صحة
ذوي االحتياجات الخاصة ،وتقوية محاربة األمراض
السارية ،وتحيين المخطط الوطني للصحة النفسية
والعقلية ،وتعزيز اليقظة والسالمة الصحية؛
• تطوير الحكامة وترشيد استخدام الموارد ،من خالل
توسيع التغطية الصحية األساسية من أجل بلوغ
التغطية الصحية الشاملة ،ومعالجة العجز الحاصل
على مستوى الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل
وتعزيز اإلطار القانوني والتنظيمي للقطاع الصحي.
برسم سنة  ،2019ستسهر الحكومة على ترسيخ ما
تحقق من مكتسبات من خالل استمرارية توفير عرض
صحي جيد وموزع بطريقة عادلة .وتتمثل اإلجراءات
الرئيسية المزمع اتخاذها في هذا السياق في:
• مواصلة برامج التنمية الصحية ،موضوع اتفاقيات
الشراكة الموقعة أمام صاحب الجاللة (الدار البيضاء
الكبرى والرباط وطنجة الكبرى والحسيمة والعيون
ومراكش)...... ،؛
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• تعزيز توفير واستمرارية العرض الصحي وتحسين
االستقبال من خالل مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل
البنيات التحتية والتجهيزات الصحية ،وصيانة
المرافق والمعدات التقنية ،وتعزيز عرض العالجات
االستشفائية وتحسين الولوج للعالجات من خالل
مواصلة أشغال بناء المستشفيات وتوسيعها وتأهيلها
وتجهيزها (مشروع «برنامج المغرب الصحة »III
وكذا أشغال بناء وإعادة تأهيل المستشفيات على
مستوى العماالت واألقاليم) وكذلك مواصلة تنفيذ
مشاريع بناء وتجهيز المراكز االستشفائية الجامعية
الجديدة (طنجة وأكادير والعيون)؛
• دعم البرامج الصحية من خالل الجهود المستمرة
لتحسين الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل والشاب
وتحسين الولوج إلى الرعاية الصحية وتقوية الهياكل
الصحية للتكفل باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة،
وتطوير إجراءات المراقبة الصحية ،والوقاية ومراقبة
األمراض السارية ،وتعزيز الكشف عن األمراض غير
السارية ،وتحسين التكفل في مجال األنكولوجيا
والطب النفسي ،وتعزيز نظام اليقظة والتقييم
المتعلق بالمحددات البيئية؛
• تعزيز الخدمات الصحية المتنقلة ،وذلك من أجل
تقريب الخدمات الصحية لساكنة المناطق النائية
والمعزولة أو التي ال يمكن تغطيتها بالطريقة القارة
(تشغيل المستشفيات المتنقلة واقتناء الوحدات
الصحية المتنقلة)؛
• تعزيز توفير األدوية والمستلزمات الطبية ،وذلك من
أجل تحسين التكفل باألمراض غير السارية ،والعمل

على توفير هذه األدوية خاصة للمستفيدين من نظام
المساعدة الطبية ولبرامج الصحة العمومية ولفائدة
جميع المواطنين؛
• تعزيز الخدمات الصحية األولية من خالل تطوير
عمل مرافق الصحة األولية ومستشفيات القرب
بصفة تمكن من تحسين االستقبال والتكفل المالئم
بمستعملي هذه الخدمات.
إنعاش التشغيل :تنفيذ المخطط الوطني للنهوض
با لتشغيل
يقوم المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل الذي تم
اعتماده من طرف اللجنة بين الوزارية للتشغيل في
أبريل  2018على:
• دعم خلق فرص الشغل من خالل االستغالل األمثل
لفرص الشغل التي تتيحها االستراتيجيات القطاعية؛
• مالءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل
من أجل تحقيق إدماج اجتماعي-مهني أفضل؛
• تحسين البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة بغية
جعلها أكثر فعالية واستجابة النتظارات الشباب؛
• تحسين العالقات وظروف العمل عبر تعزيز الحوار
االجتماعي؛
• دعم البعد الجهوي للتشغيل وفقا لالختصاصات
الجديدة للجهة في هذا المجال والمنصوص عليها في
القانون التنظيمي للجهات.

حصيلة برامج التشغيل
• برنامج إدماج :مكن هذا البرنامج من إدماج  59.700مستفيد خالل الستة أشهر األولى من سنة  2018ليصل
إجمالي المستفيدين من هذا البرنامج منذ انطالقه ما مجموعه  756.600مستفيد؛
• برنامج تحفيز :تمكن  2.500أجير من االستفادة من هذا البرنامج برسم النصف األول من سنة  ،2018وبلغ
إجمالي المستفيدين ما يناهز  8.000أجير؛
• برنامج تأهيل :مكن هذا البرنامج ،خالل الستة أشهر األولى من سنة  ،2018ما يناهز  8.300باحثا عن العمل
من متابعة دورة تكوينية لتسهيل إدماجهم في سوق الشغل ،ليصل إجمالي المستفيدين منذ انطالق هذا
البرنامج إلى  185.500مستفيد.
• برنامج التشغيل الذاتي :مكن هذا البرنامج خالل الست شهور األولى من سنة  ،2018من مواكبة أكثر
من  1.200حامل مشروع ،ليصل إجمالي المستفيدين منذ انطالق البرنامج إلى  39.800مستفيد .ومن أجل
تشجيع أكثر لمبادرات التشغيل الذاتي وإحداث المقاوالت ،سيتم مواكبة حاملي المشاريع في المرحلة التي
تلي إحداث مشاريعهم؛
• التعويض عن فقدان الشغل :بلغ عدد المستفيدين من هذا التعويض برسم النصف األول من سنة  2018ما
يناهز  5.600شخص مقابل  5.900شخص برسم نفس الفترة من سنة  ،2017ليصل إجمالي المستفيدين منذ
انطالق هذا البرنامج سنة  2015ما مجموعه  38.000شخص.
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ومن جهة أخرى ،تم تعزيز العمل الحكومي في مجال
التشغيل من خالل خلق شراكة مع بعض الجهات ،وذلك
وفقا الختصاصاتها الجديدة في هذا المجال والمنصوص
عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
إعادة هيكلة البرامج والسياسات الوطنية للدعم
والحماية االجتماعية
خالل خطابه بمناسبة عيد العرش يوم  29يوليوز ،2018
دعا جاللة الملك «الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين
إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة ،للبرامج
والسياسات الوطنية ،في مجال الدعم والحماية
االجتماعية .»...وفي هذا اإلطار ،تم عقد أول اجتماع
للجنة بين الوزارية المكلفة بتتبع إصالح نظام الحماية
االجتماعية حيث شكل هذا االجتماع مناسبة ل:
• تقديم أشغال اللجان الموضوعاتية للحماية
االجتماعية المحدثة بموجب المنشور المذكور؛
• تقديم خطة عمل اللجنة بين الوزارية من أجل
تسريع تنفيذ التعليمات السامية الخاصة بالحماية
االجتماعية؛
• مشروع برنامج التشاور المتعلق بتوسيع التغطية
الصحية واالجتماعية
وضع سجل اجتماعي موحد
يهدف مشروع تحديد الهوية واالستهداف لفائدة
برامج الحماية االجتماعية إحداث نظام للتحقق من
الهوية االجتماعية للساكنة بالمغرب وإلى تحسين
الخدمات االجتماعية مع ضمان فعالية ونجاعة اإلنفاق
االجتماعي .وستمكن هذه اآللية من عقلنة اإلنفاق
العمومي على اعتبار أن عدة برامج للدعم االجتماعي
لفائدة الساكنة (تيسير ،راميد ،دعم النساء األرامل
الحاضنات لألطفال )...تعمل حاليا دون دمجها في إطار
نظام معلوماتي موحد.
في هذا السياق ،تم إعداد مشروع قانون ،في أفق
اعتماده من طرف مجلس الحكومة ،يتم بموجبه
إحداث نظام الستهداف المستفيدين من برامج
الحماية االجتماعية .ومن المقرر وضع سجل اجتماعي
موحد ،وسجل وطني للسكان وإحداث الوكالة الوطنية
للسجالت .كما سيتم تحديد الخدمات االجتماعية
واإلجراءات التي من شأنها استهداف األسر ذات األولوية
عبر وضع نظام للتعريف والتنقيط للتحقق من الهوية
من أجل تقليص اآلجال والتكاليف بالنسبة للمستفيدين
من هذه البرامج.

توطيد مكتسبات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
إطالق المرحلة الثالثة
من أجل تعزيز مكاسب المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية وإعطاءها دفعة جديدة ،قام جاللة الملك
بإعطاء تعليماته السامية يوم  19شتنبر  2018من أجل
إطالق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية برسم الفترة  ،2023-2019وذلك بكلفة مالية
إجمالية تقدر بـ  18مليار درهم .وتهدف هذه المرحلة
أساسا إلى تكريس قيم العدالة االجتماعية برؤية
استشرافية للمستقبل وعبر تبني أربعة برامج:

• برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى
البنيات التحتية والخدمات األساسية بالمجاالت
الترابية األقل تجهيزا ،الذي يهدف إلى الحفاظ على
مكاسب المرحلتين األولى والثانية ،مع مواصلة العمل
لمعالجة جزء من العجز الذي تم رصده في خريطة
الفقر المتعدد األبعاد ،وخاصة فيما يتعلق بالولوج
إلى البنية التحتية والخدمات األساسية .وستشمل
تدخالت هذا البرنامج خمس مجاالت ذات أولوية،
وهي الصحة والتعليم وكهربة العالم القروي والتزويد
بالماء الصالح للشرب وبناء الطرق والمنشآت الفنية؛
• برنامج مواكبة األشخاص في وضعية هشة ،الذي
يستهدف  11فئة ذات أولوية من األشخاص في وضعية
هشة عبر دعم خمس فئات من األشخاص من ذوي
االحتياجات الخاصة ودعم إعادة اإلدماج السوسيو-
اقتصادي ألربع فئات تشمل النساء في وضعية
هشة والسجناء السابقين بدون موارد والمتسولين
والمتشردين والمدمنين .باإلضافة إلى توفير الحماية
لفئتين من األطفال والشباب (األطفال المتخلى عنهم
وأطفال الشوارع والشباب بدون مأوى)؛
• برنامج تحسين الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب
الذي يهدف أساسا إلى توفير الدخل وخلق فرص
الشغل للشباب؛
• برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية لألجيال
الصاعدة الذي يعتبر لبنة جديدة في تشييد نظام
مندمج للتنمية المستدامة ،يسعى بطريقة استباقية
إلى مكافحة أحد األسباب الرئيسية للتأخر في
مجال التنمية البشرية وذلك من خالل االستثمار في
الرأسمال البشري منذ سن مبكرة.
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وتجدر اإلشارة إلى أن تمويل هذه المرحلة سيتم تحمله
بنسبة  %60في إطار الميزانية العامة و  %30سيتم
تحملها من طرف الجماعات الترابية وبنسبة  %10من
طرف التعاون الدولي.
استدامة البرامج الممولة في إطار صندوق دعم
التماسك االجتماعي
ساهم هذا الصندوق إلى متم شهر غشت  2018بغالف
مالي قدره  12,7مليار درهم في تمويل عدة برامج:
برنامج نظام المساعدة الطبية  :من أجل مواكبة تفعيل
نظام المساعدة الطبية ،تم رصد اعتمادات مالية مهمة
تفوق  6,3مليار درهم في إطار موارد «صندوق دعم
التماسك االجتماعي» ،منها  1,54مليار درهم برسم
سنة  .2018وقد تم رصد  3,8مليار درهم من بين
هذه االعتمادات لفائدة المراكز االستشفائية الجامعية
والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ،وأكثر من  2,5مليار
درهم لفائدة «الحساب الخاص بالصيدلية المركزية»
من أجل شراء األدوية والمستلزمات الطبية .ومكن
تعميم نظام المساعدة الطبية إلى غاية شهر غشت
 2018من بلوغ  12,44مليون مستفيد.
برنامج تيسير  :تم رصد اعتمادات بلغت  3,18مليار
درهم لفائدة برنامج تيسير ،منها 1,181مليار درهم
تم رصدها برسم السنتين الدراسيتين 2017-2016
و .2018-2017وقد بلغ عدد المستفيدين خالل السنة
الدراسية  2018–2017حوالي  706.359تلميذا.
المبادرة الملكية «مليون محفظة» :استفاد هذا
البرنامج من اعتمادات مالية مهمة بلغت  1,47مليار
درهم ،منها  250مليون درهم برسم سنة  .2018وقد
بلغ عدد المستفيدين  4.103.781تلميذا خالل السنة
الدراسية .2018-2017

برنامج دعم األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة  :تم
رصد مبلغ  261مليون درهم ،برسم الفترة 2017-2015
لفائدة مؤسسة التعاون الوطني.
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برنامج الدعم المباشر للنساء األرامل في وضعية
هشة :استفاد هذا البرنامج من اعتمادات مالية بلغت
 1,5مليار درهم منها  444مليون درهم تم تعبئتها إلى
متم شهر شتنبر  2018لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد
والتأمين .بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج،
إلى غاية  04أكتوبر  87.984 ،2018أرملة وأكثر من
 155.000يتيما.
صندوق التكافل العائلي
عمال بالتوجيهات الملكية ،قامت الحكومة برسم
سنة  2018بمراجعة القانون المتعلق بتحديد شروط
ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي ،وذلك
لتوسيع الئحة المستفيدين من خدمات الصندوق عبر
إدراج فئات جديدة ،إضافة إلى األوالد مستحقي النفقة
بعد انحالل ميثاق الزوجية وثبوت عوز األم .ويهم األمر
الفئات التالية:
• مستحقو النفقة من األوالد خالل قيام العالقة الزوجية
بعد ثبوت عوز األم؛
• مستحقو النفقة من األوالد بعد وفاة األم؛
• مستحقو النفقة من األوالد الخاضعين للكفالة؛
• الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة.
مواصلة إنجاز البرنامج الملكي لتقليص الفوارق
المجالية واالجتماعية بالمجال القروي
يمتد برنامج تقليص الفوارق المجالية واالجتماعية
بالعالم القروي على مدى  7سنوات ( 2017ـ .)2023
وتقدر كلفته اإلجمالية بـ  50مليار درهم سيتم تموليها
بمساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية
( )%47والمجالس الجهوية ( )%40والمبادرة الوطنية
للتنمية البشرية ( )%8والمكتب الوطني للكهرباء
والماء الصالح للشرب ( .)%5وتتعلق المشاريع التي
تدخل ضمن هذا البرنامج بعمليات فك العزلة عن
العالم القروي وتحسين الربط بالشبكة الطرقية وتزويد
الساكنة بالماء الصالح للشرب وتعميم الكهربة وتحسين
عرض الخدمات العالجية والتعليم.
وسيبلغ الغالف المالي المخصص لمخطط العمل
التوقعي لبرنامج تقليص الفوارق االجتماعية خالل سنة
 2019ما قدره  7,43مليار درهم موزع بين مساهمات
مختلف الشركاء 3.018 :مليون درهم للمجالس
الجهوية ،و 1.500مليون درهم بالنسبة لصندوق
التنمية القروية والمناطق الجبلية 1.920 ،مليون درهم
للوزارات المعنية ،و 582مليون درهم للمبادرة الوطنية
للتنمية البشرية و 409مليون درهم للمكتب الوطني
للكهرباء والماء الصالح للشرب.

تيسير الولوج إلى السكن الالئق
بفضل السياسات العمومية المنتهجة في هذا المجال،
عرف العجز السكني انخفاضا من  1.240.000وحدة
سكنية سنة  2002إلى  400.000وحدة سكنية متم سنة
 .2017وقد جعل البرنامج الحكومي من بين أهدافه
االستمرار في تقليص هذا العجز إلى  200.000وحدة
سكنية في أفق سنة  2021من خالل إنتاج 160.000
وحدة سنويا ،وذلك من خالل المحورين التاليين:
القضاء على السكن غير الالئق وتحسين البيئة
المعيشية لألسر المعوزة من خالل:
• برنامج مدن بدون صفيح ،الذي مكن منذ انطالقه إلى
متم شهر يونيو  2018من معالجة وضعية 277.583
أسرة ،أي بنسبة تناهز  %66من مجموع عدد األسر
بعد تحيين عددها ( .)419.699من جهة أخرى ،تم
إعالن  59مدينة بدون صفيح من أصل  85مدينة
معنية بهذا البرنامج؛
• برنامج إعادة تأهيل المباني اآليلة للسقوط :مكنت
البرامج التي تم التعاقد بشأنها خالل الفترة 2012-
 2017من إعادة تأهيل  27.000مبنى بكلفة إجمالية
قدرها  3,64مليار درهم كما تم التوقيع خالل سنة
 2018على اتفاقية شراكة من أجل معالجة المباني
اآليلة للسقوط بالمدينة القديمة للرباط بكلفة قدرها
 130مليون درهم؛
• برنامج إعادة هيكلة أحياء السكن غير القانوني
والتأهيل الحضري :منذ سنة  2002وإلى متم سنة
 ،2017تم التعاقد بين األطراف المتدخلة بهذا
البرنامج إلنجاز  588مشروعا بمساهمة من الدولة
تقدر بـ  12مليار درهم لفائدة  1.250.000شخص.
تنويع العرض السكني لتلبية حاجيات كافة الشرائح
االجتماعية عبر مواصلة إنجاز:
• برنامج السكن االجتماعي ذو كلفة 250.000
درهم ،حيث تم التوقيع على  1.154اتفاقية إلنجاز
 1.713.905وحدة سكنية في إطار ھذا البرنامج إلى
متم يونيو  ،2018يقوم القطاع الخاص بإنجاز %93

منها .وقد تم الشروع في إنجاز األشغال على مستوى
 692مشروعا تضم  476.979وحدة سكنية .باإلضافة
إلى ذلك ،حصلت  376.900وحدة سكنية على شهادة
المطابقة إلى متم يونيو 2018؛
• برنامج السكن االجتماعي منخفض التكلفة :منذ سنة
 2008وإلى غاية متم شهر يونيو  ،2018تم الشروع
في إنجاز  52.644وحدة سكنية منخفضة التكلفة تم
استكمال  35.508وحدة منها؛
• برنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة :منذ
إعطاء انطالقة ھذا البرنامج ،تمت المصادقة على
 28اتفاقية من أجل إنجاز  9.096وحدة سكنية .كما
تم التوقيع على اتفاقية إطار بين الدولة والفدرالية
الوطنية للمنعشين العقاريين من أجل توفير 20.000
وحدة سكنية ،وبين الدولة ومجموعة التهيئة العمران
إلنجاز  3.680وحدة سكنية أخرى.
اإلدماج االجتماعي للشباب والسكان في وضعية هشة
وتشجيع المرأة ومواكبة مغاربة العالم
تنفيذ السياسة المندمجة للشباب
تتعلق أهم اإلنجازات لسنة  2018بتهيئة مراكز التخييم
بكل من مدينة طنجة وبركان وبناء مركز صيفي في
وجدة وتاونات وكذلك إنجاز الشطر الثالث من المركز
الصيفي بالجديدة .بالنسبة لسنة  ،2019ستواصل
الحكومة عدة أوراش وبرامج أهمها بناء وتجهيز
أربعة مخيمات صيفية ،وتكوين وإدماج الشباب في
الحياة العملية والمهنية ،وتعزيز األنشطة الثقافية.
كما ستحرص على إدماج مقاربة النوع في البرامج
االجتماعية والثقافية ،وحماية وتربية األطفال ،وكذا
تعزيز اإلجراءات التعليمية األساسية لفائدة الطفولة
المبكرة ،فضال عن تطوير المؤسسات االجتماعية
والتربوية .ومن جهة أخرى ،وطبقا للتعليمات الملكية
السامية ،ستقوم الحكومة بصياغة سياسة مندمجة
جديدة للشباب.
المرأة واألسرة والطفولة واألشخاص المسنون
تتلخص أهم اإلجراءات المزمع تنفيذها سنة 2019
حسب كل مجال فيما يلي:
• في مجال المرأة :سيرتكز العمل على تتبع تنفيذ
الخطة الحكومية الثانية للمساواة «إكرام »2باإلضافة
إلى تعزيز األنشطة الرامية إلى محاربة العنف ضد
النساء وتحسين صورة المرأة في اإلعالم؛
• في مجال حماية الطفولة :تمت برمجة عدة أنشطة
أهمها ،تنظيم المناظرة الوطنية الثانية لحماية الطفل
وإجراء أول بحث حول ظاهرة العنف ضد األطفال،
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ودعم الجمعيات العاملة في مجال حماية األطفال
على اإلنترنت وذلك في إطار برنامج «إ-سالمة»،
باإلضافة إلى دعم الجمعيات العاملة في مجال
مكافحة تشغيل الخادمات الصغيرات في إطار برنامج
«يقظة» ودعم مؤسسات الرعاية االجتماعية لوضع
آليات مواكبة أطفال هذه المؤسسات بعد بلوغ 18
سنة في إطار برنامج «مواكبة»؛
• بالنسبة لألشخاص في وضعية إعاقة :تتمثل األنشطة
المبرمجة أساسا في قيادة وتتبع تنفيذ السياسة
العمومية للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية
إعاقة وإتمام دراسة إرساء نظام جديد لتقييم اإلعاقة
وتنفيذ البرنامج الوطني لتكوين مهنيي مجال التكفل
باألشخاص ذوي التوحد وإنجاز مشاريع تهدف إلى
تحسين الولوجيات لألشخاص في وضعية إعاقة
بشراكة مع الجماعات الترابية وتعزيز التعاون مع
الجمعيات المتخصصة في مجال اإلعاقة؛
• بالنسبة لألشخاص المسنين :ستعمل الحكومة على
دعم الفاعلين لتطوير مبادرات التضامن بين األجيال
لتعزيز وترسيخ قيم التضامن ،وتطوير الخدمات
المقدمة من طرف المؤسسات ،باإلضافة إلى دعم
تفعيل المرصد الوطني لألشخاص المسنين؛
• في مجال األسرة :سيتم إعداد دليل الجمعيات
العاملة في مجال الوساطة األسرية ،واإلرشاد األسري
والنهوض بالوالدية ( ،)Parentalitéباإلضافة إلى
إطالق خبرة تتعلق بإعداد إطار مرجعي في مجال
التربية الوالدية وإعداد مخطط تكوين في إطار
برنامج « ارتقاء» وإعداد اإلطار االستراتيجي لحماية
األسرة؛
• في مجال التنمية االجتماعية :سيتم إعداد برنامج
الشراكة مع الجمعيات والتي يعهد تنفيذها إلى وكالة
التنمية االجتماعية ،باإلضافة إلى إعداد النصوص
التطبيقية للقانون  65.15المتعلق بمؤسسات الرعاية
االجتماعية.
دعم المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير
تواصل الحكومة دعمها لفائدة قدماء المقاومين
وأعضاء جيش التحرير وذلك عن طريق:
تحسين الظروف المادية واالجتماعية ألسرة المقاومة
وأعضاء جيش التحرير وذلك من خالل:
• التكفل بمصاريف التأمين الطبي األساسي والتكميلي
لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي
حقوقهم ،إذ بلغ عدد المنخرطين المؤمنين في هذا
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النظام  22.272بغالف مالي سنوي يقدر بـ  56مليون
درهم؛
• دعم إحداث أو توسيع التعاونيات وإنجاز مشاريع
اقتصادية لفائدة أسرة المقاومة وجيش التحرير؛
• المساهمة في اقتناء األراضي أو المساكن لفائدة
المنتمين إلى أسرة المقاومة؛
• تقديم مساعدة اإلسعافات لفائدة  660شخصا من
قدماء المقاومين المحتاجين برسم السنة المالية
2018؛
• تقديم المساعدة ألرامل قدماء المقاومين وأعضاء
جيش التحرير بصرف نفقات الجنازة ،حيث بلغ عدد
المستفيدات  360أرملة برسم سنة 2018؛
• مواكبة ذوي حقوق قدماء المقاومين وأعضاء جيش
التحرير من خالل مجموعة من المبادرات الهادفة
إلى خلق المقاوالت وكذا تنظيم دورات تكوينية
لتسهيل إدماجهم في القطاعين العام والخاص.
الحفاظ على الذاكرة التاريخية وأمجاد الكفاح الوطني
ونشر قيم الوطنية وثقافة المواطنة الفعالة من خالل:
• مواصلة برنامج استرجاع األرشيف الوطني للحقبة
االستعمارية ( )1912-1956من الخارج والذي مكن
منذ إطالقه سنة  2008من استرجاع 3.475.000
وثيقة من مجموع  20.000.000وثيقة؛
• المساھمة في بناء وتجھيز مركبات سوسيو ثقافية
للمقاومة بشراكة مع الجماعات الترابية ،إذ بلغ
عددھا  90وحدة سنة ( 2018فضاءات الذاكرة
التاريخية والتحرير) ومواصلة أشغال بناء  21مركبا،
منها  14سيتم إتمامها برسم 2019؛
• بناء المعالم التذكارية وتهيئة مقابر الشهداء للتعريف
برموز المقاومة الوطنية؛
• نشر المؤلفات والمجالت المرتبطة بتاريخ المقاومة
المغربية التي بلغ عددها  26برسم سنة .2018
إعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للسجناء
في إطار عصرنة وإعادة تأهيل قطاع السجون ،وضعت
الحكومة استراتيجية تضم ثالث محاور:
دعم حقوق اإلنسان في مجال ظروف االعتقال ،من
خالل:
• بناء مؤسسات سجنية جديدة ،إذ تخطط الحكومة،
خالل الفترة  ،2023-2019نقل المجمع السجني عين

سبع ،باإلضافة إلى بناء أربع مؤسسات سجنية جديدة
ومركزين لإلصالح والتأهيل؛
• تعميم تفويض عملية إطعام السجناء؛
• إنشاء مكاتب للنظافة المحلية واإلقليمية والمركزية
وتنظيم العديد من حمالت التوعية الخاصة بالسجناء؛
• تحسين الرعاية الطبية وتعزيز الزيارات الطبية
الوقائية.
إعداد السجناء إلعادة اإلدماج ،من خالل:
• توسيع عرض التكوين المهني بالمؤسسات السجنية
لفائدة  10.015مستفيدا ً داخل  54مركزا ً للتكوين
المهني في السجون .وقد بلغ عدد النزالء المتدربين
 7.949مستفيدا ً برسم الفترة 2018-2017؛
• إنشاء مركز تكوين مهني جديد بالسجن المحلي
العرجات  2سيستفيد من خدماته  170نزيالً؛
• إطالق برنامج دعم للمشاريع الصغيرة والتشغيل
الذاتي ،لتقديم الدعم المالي أو الدعم على شكل
تجهيزات لفائدة  270من السجناء السابقين الحاملين
لمشاريع خاصة بهم؛
• إطالق برنامج لتعزيز وتثمين معارف المعتقلين من
خالل تنظيم سلسلة من المحاضرات لفائدة 300
معتقل في قضايا تتعلق بالتطرف واإلرهاب والقانون
العام.
ضمان سالمة وأمن المباني والسجناء واألفراد ،من
خالل مواصلة الجهود لتحسين سياسة األمن الوقائي
والردعي للسجون عبر تزويدها باألجهزة األمنية وأنظمة
االتصاالت بواسطة الراديو والكاميرا.
مرافقة مغاربة العالم والهجرة
اتخذ المغرب مجموعة من التدابير فيما يتعلق
بالمهاجرين ،خاصة خالل السنوات الخمس الماضية،
من أجل حماية حقوقهم وحرياتهم األساسية ،حيث وقع
المغرب على العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة
بحقوق اإلنسان ،خاصة االتفاقية الدولية لحماية حقوق
جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام .1990
وتشكل االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي
انخرط فيها المغرب منذ سنة  ،2014خطوة سياسية
طموحة وشجاعة ومسؤولة تستجيب إلحدى اإلشكاليات
الكبرى التي تواجه إفريقيا والفضاء األورو-متوسطي.
وتتمثل أهم العمليات المبرمجة لسنة  2019في:
• تحسين تسيير المراكز الثقافية المغربية «دار

المغرب» في بلدان االستقبال مع مواصلة إحداث
مندوبيات جهوية :دار مغاربة العالم وشؤون الهجرة؛
• تحسين ومضاعفة عمليات المواكبة والتنشيط
الثقافي في المغرب وبلدان االستقبال؛
• تفعيل اإلجراءات االجتماعية لمساعدة الفئات الهشة
واألشخاص في وضعية صعبة؛
• تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج لتشجيع
االستثمار المنتج والتنمية المحلية؛
• تنمية الشراكة مع الجمعيات العاملة لفائدة المغاربة
المقيمين بالخارج والجمعيات العاملة في مجال
الهجرة وكذا تعزيز قدراتهم.
تنمية االقتصاد االجتماعي
يهدف عمل الحكومة في هذا القطاع إلى تعزيز
ومالءمة اإلجراءات العمومية لتسهيل انبثاق اقتصاد
اجتماعي وتضامني من خالل تنزيل ترابي قائم على
ترشيد وتثمين الثروات المحلية .وستتميز سنة 2019
على وجه الخصوص بتنظيم النسخة الثامنة للمعرض
الوطني لالقتصاد االجتماعي وكذا المناظرة الوطنية
لالقتصاد االجتماعي باإلضافة إلى اإلسهام في المشاريع
المنجزة بشراكة مع المؤسسات تحت الوصاية ،وتفعيل
اتفاقات الشراكة المتعلقة بتنفيذ مخطط تطوير
االقتصاد االجتماعي والتضامني بجهة الرباط-سال–
القنيطرة.
البرنامج الثاني لمؤسسة تحدي األلفية
تميزت سنة  2018بإنجازات تهم مختلف األنشطة
المنصوص عليها في الميثاق الثاني للشراكة بين المغرب
ومؤسسة تحدي األلفية بهدف تمكين  828.000شخص
من االستفادة برسم هذا الميثاق .ويمكن تلخيص
حصيلة هذا البرنامج فيما يلي :
مشروع «التعليم والتكوين لتحسين قابلية الشغل»:
تتعلق اإلنجازات بأنشطة تحسين الجودة في التعليم
الثانوي والتكوين المهني ومالءمتهما الحتياجات
القطاعات المنتجة:
• التعليم الثانوي :يهدف الشق المخصص للتعليم
الثانوي في هذا البرنامج لتحسين أدائه من خالل
تنفيذ «مشروع المؤسسة المندمجة» على مستوى
بعض المؤسسات .كما يهدف إلى إحداث صندوق
شراكة للتعليم من أجل تحسين قابلية الشغل.
باإلضافة إلى ذلك ،سيتم اختبار مقاربات جديدة
لتقييم التالميذ على مستوى المدارس التجريبية وذلك
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من أجل دعم المغرب في تطوير وتخطيط وتنفيذ
التقييمات الوطنية الدقيقة والتحضير لمشاركته في
التقييمات الدولية.
• التكوين المهني :بعد تقييم  100مقترح مشروع في
إطار المرحلة األولى من طلبات المشاريع المتعلقة
بصندوق التكوين المهني المسمى «شراكة» ،تم
وضع قائمة بالمشاريع المنتقاة أوليا للمرحلة الثانية
من طلبات المشاريع ،حيث سيتم ،مستقبال ،اختيار
ما بين  10و 20مشرو ًعا إلنشاء وتوسيع أو تحويل
مراكز التكوين المهني في إطار شراكة بين القطاعين
العام والخاص .وفي إطار دعم أجرأة إصالح التكوين
المهني ،تهم المرحلة الحالية تحديد محتوى
اإلصالحات المقرر تنفيذها خالل فترة الميثاق الثاني
والتي تتعلق خصوصا باإلطار القانوني وتمويل
التكوين المهني ودور القطاع الخاص والتكوين
المستمر.
• التشغيل :يتمثل أحد المشاريع الرئيسية في هذا
المجال في تصميم ووضع نظام مندمج لرصد سوق
الشغل ،وذلك بالتعاون مع مختلف الفرقاء المعنيين.
وبهذا الشأن ،يتم حاليا إنجاز دراسة تهدف خصوصا
إلى إعداد وتنزيل إطار عمل متوسط األجل لهذا
النظام المندمج خالل فترة الميثاق الثاني .يتناول
هذا اإلطار الجوانب التقنية والمؤسساتية والحكامة.
وفيما يتعلق بتحسين برامج التشغيل ،سيتم خالل
سنة  2019إطالق طلبات المشاريع بهدف تعبئة
مقدمي الخدمات والمنظمات غير الحكومية
الحاملة للمشاريع الجيدة والتي تهدف إلى إدماج
المستهدفين وفقا للتمويل القائم على النتائج.
• مشروع «إنتاجية العقار»
تتمثل اإلنجازات المحققة في مجال تحسين الحكامة
وإنتاجية العقار القروي والصناعي ،من أجل االستجابة

الحتياجات المستثمرين وتعزيز جاذبية االستثمار ،فيما
يلي:
• العقار الصناعي :يستهدف مك ّون «المواقع
التجريبية» ثالث مناطق صناعية وهي بوزنيقة ،تهيئة
وتوسيع حد السوالم وإحداث ساحل الخيايطة .وقد
تمت تعبئة الوعاء العقاري للمنطقتين الصناعيتين
ببوزنيقة وساحل الخيايطة في حين يوجد وعاء
المنطقة الصناعية حد السوالم في طور التعبئة.
وتبلغ المساحة اإلجمالية لهذه المواقع  140هكتار.
وفيما يتعلق بصندوق المناطق الصناعية المستدامة
المحدث بهدف تمويل المبادرات الرامية إلى تحسين
الحكامة واستدامة المناطق الصناعية في المغرب،
يتم حاليا إعداد طلبات المشاريع الختيار المشاريع
التي ستستفيد من تمويل هذا الصندوق .وباإلضافة
إلى ذلك ،سيتم تعبئة مساعدة تقنية من خالل مركز
الخبرة من أجل تنمية الوعاء العقاري الصناعي بهدف
تحسين اإلطار القانوني والمؤسساتي لهذه المناطق.
• العقار القروي :أعدت األطراف المعنية وأقرت
المسطرة األنسب لتمليك األراضي الجماعية ،على
أساس دراسة تحضيرية أنجزت سنة  ،2016وسيتم
إضفاء الطابع الرسمي على هذه المسطرة (على
المستوى القانوني) عبر دورية .وستطبق ،في مرحلة
تجريبية ،من أجل تمليك  46.000هكتار متواجدة
بمنطقة الري التابعة للغرب.
• حكامة العقار :من أجل إثراء عملية إعداد مشروع
االستراتيجية الوطنية للعقار ،التمست الحكومة من
المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي إنجاز دراسة
حول «السياسة العقارية للدولة» وسيتم إعداد هذه
االستراتيجية بناء على نتائج هذه الدراسة.
المصدر  :مديرية الميزانية
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التدابير الجبائية  :مستجدات 2019
تدابير جبائية جديدة أتى بها قانون مالية  2019تهدف إلى تحسين مناخ األعمال ودعم االستثمار وإنعاش الشغل
وتخفيف العبء الضريبي و كذا تبسيط المساطر أمام الملزمين .وتهم هذه التدابير الضريبة على الشركات،
والضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة ،وواجبات التسجيل والتمبر ...،باإلضافة إلى تدابير أخرى مشتركة
بين مختلف الضرائب.

تهدف التدابير الجبائية المدرجة في قانون المالية
لسنة  2019إلى تحسين مناخ األعمال ،ودعم االستثمار،
وإنعاش الشغل ،وتخفيف العبء الضريبي وتبسيط
المساطر أمام الملزمين.
الضريبة على الشركات
مراجعة جدول الضريبة على الشركات
يهدف هذا التدبير إلى:
• تخفيض سعر الضريبة على الشركات من  %20إلى
 %17,50بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على
الشركات بالسعر العادي والتي تحقق أرباحا تقع
ضمن شريحة األرباح المتراوح مبلغها ما بين 300.001
و 1.000.000درهم؛
• تطبيق الجدول التصاعدي بالنسبة للشركات التي
كانت تخضع للسعر النوعي  %17,50مع تسقيف سعر
هذا الجدول في  %17,50بالنسبة لهذه الشركات.
إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن المترتبة على
األرباح
أحدث قانون المالية لسنة  2019مساهمة اجتماعية
للتضامن على األرباح برسم سنتي  2019و.2020
وتطبق هذه المساهمة بسعر نسبي محدد في %2,5
على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي
تحقق نتيجة صافية تساوي أو تفوق أربعين ()40
مليون درهم.
إلغاء النظام الجبائي الخاص بمراكز التنسيق
تم نسخ النظام الجبائي االستثنائي الذي كان منصوص
عليه بالنسبة لمراكز التنسيق والذي كان يتمثل في
تحديد أساس فرض الضريبة عليها بشكل جزافي من
خالل تطبيق نسبة هامش قدرها  %10من مجموع
نفقات تسييرها.

تكريس مبدأ استنزال الضريبة التي تم تحملها في الخارج
من الضريبة على الشركات المستحقة في المغرب
أقر قانون المالية لسنة  2019تدبيرا يمكن الشركات
المغربية التي تقوم بعمليات في الخارج من إمكانية
استنزال الضريبة التي تم تحملها في الخارج من مبلغ
الضريبة على الشركات المستحقة بالمغرب ،وذلك في
حدود كسر هذه الضريبة المتعلق بالحاصالت واألرباح
والدخول األجنبية ،طبقا لالتفاقيات المتعلقة بعدم
االزدواج الضريبي .ويتوقف االستنزال المشار إليه
أعاله ،على إدالء الخاضع للضريبة بشهادة من إدارة
الضرائب األجنبية.
تحسين النظام الجبائي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري
عمل قانون المالية لسنة  2019على تحسين النظام
الجبائي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري من خالل
إحداث تخفيض بنسبة  %60على األرباح الموزعة على
الشركات المساهمة من قبل هذه الهيئات.
الضريبة على الدخل
إعفاء األجر والتعويضات الممنوحة للمجندين في
الخدمة العسكرية
في إطار تفعيل مقتضيات مشروع القانون 18.44
المتعلق بالخدمة العسكرية ،تم بموجب قانون المالية
لسنة  2019تتميم أحكام المادة  57من المدونة العامة
للضرائب من أجل تكريس مبدأ إعفاء األجر والتعويضات
المدفوعين للمجندين في الخدمة العسكرية من
الضريبة على الدخل.
إعفاء رصيد الوفاة الممنوح لذوي حقوق الموظفين
المدنيين والعسكريين واألعوان التابعين للدولة
والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية
عمل قانون المالية لسنة  2019على تتميم أحكام
المادة  57من المدونة العامة للضرائب من أجل إعفاء
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رصيد الوفاة المدفوع لذوي حقوق الموظفين المدنيين
والعسكريين واألعوان التابعين للدولة والجماعات
الترابية والمؤسسات العمومية المتوفين في طور
العمل ،عمال بمقتضيات المرسوم رقم  500.98.2الصادر
في 14من شوال ( 1419فاتح فبراير )1999الذي يخول
الحق في االستفادة من رصيد الوفاة ،بغض النظر عن
اإلطار العام أو الخاص للهالك.
الرفع من مبلغ السندات المتعلقة بمصاريف اإلطعام
والتغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم
تم بموجب أحكام قانون المالية لسنة  2019تغيير
مقتضيات المادة  57-13°من المدونة العامة للضرائب
وذلك بالرفع من مبلغ السندات المتعلقة بمصاريف
اإلطعام والتغذية من  20إلى  30درهم عن كل مأجور
وعن كل يوم من أيام العمل.
تمديد فترة إعفاء المكافآت والتعويضات اإلجمالية
المدفوعة للطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه
غير قانون المالية لسنة  2019أحكام المادة 57-21°
من المدونة العامة للضرائب وذلك من أجل تمديد مدة
إعفاء المكافآت والتعويضات اإلجمالية والتي ال يتجاوز
مبلغها  6000درهم ،المدفوعة من طرف المنشآت إلى
الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه من  24إلى 36
شهرا وذلك لتمكين الطلبة السالفي الذكر من إنجاز
بحوثهم في أحسن الظروف.
اإلعفاء من إيداع اإلقرار السنوي بمجموع الدخل
بالنسبة للمتقاعدين المتوفرين على أكثر من معاش ال
يتجاوز مجموع مبلغها الصافي الخاضع للضريبة الحد
ا لمعفى
بموجب أحكام قانون المالية لسنة  ،2019تم تغيير
المادة  86من المدونة العامة للضرائب من أجل إعفاء
المتقاعدين المتوفرين فقط على معاشات مدفوعة من
طرف عدة مدينين باإليرادات والتي ال يتجاوز مجموع
مبلغها الصافي الخاضع للضريبة الحد المعفى المحدد
في  30.000درهم المنصوص عليه في المادة 73-I
من المدونة العامة للضرائب ،من إلزامية ايداع اإلقرار
السنوي بمجموع الدخل المنصوص عليه في المادة 82
من نفس المدونة.
تغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول
العقارية
تم بموجب أحكام قانون المالية لسنة  2019تغيير
نظام فرض الضريبة المطبق على هذا النوع من الدخول
العقارية على النحو التالي:
• إحداث حجز في المنبع بسعرين إبـرائـييـن ،يطبقان
على المبلغ اإلجمالي لإليجارات عوض االعتماد على
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جدول أسعار الضريبة على الدخل المطبق سابقا
على صافي الدخل ،وذلك بتطبيق نسبة  10%بالنسبة
للدخول التي تقل عن  120 000درهم ،ونسبة %15
بالنسبة للدخول التي تساوي أو تفوق 120 000
درهم.
• حذف التخفيض المحدد في سعر %40؛
• إخضاع اإليجارات المدفوعة من طرف األشخاص
االعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص وكذا
األشخاص الذاتيين المحددة دخولهم المهنية وفق
نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة
الصافية المبسطة ألشخاص ذاتيين ،للضريبة على
الدخل عن طريق الحجز في المنبع لفائدة الخزينة
من طرف هذه الهيئات؛
• إعفاء األشخاص االعتباريين الخاضعين للقانون العام
أو الخاص وكذا األشخاص الذاتيين المحددة دخولهم
المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو
نظام النتيجة الصافية المبسطة من إلزامية الحجز
في المنبع السالفة الذكر ،عندما يختار األشخاص
الذاتيون مالك العقارات األداء التلقائي للضريبة
المتعلقة بالدخول العقارية؛
• إخضاع اإليجارات المدفوعة من طرف األشخاص
الذاتيين (الخواص) للضريبة على الدخل عن طريق
األداء التلقائي ،بالسعرين اإلبرائيين السالفي الذكر
وذلك بناء على قرار مبسط؛
• إحداث حد إلعفاء الدخول العقارية التي ال يتجاوز
مبلغها اإلجمالي السنوي  30.000درهم.
تطبيق الحد األدنى المحدد في  %3من ثمن تفويت
عقار أو جزء من عقار كان يشغله مالكه كسكن رئيسي
تم بموجب أحكام قانون المالية لسنة  2019تتميم
المادة  144من المدونة العامة للضرائب وذلك لتطبيق
الحد األدنى للضريبة والمحدد في  %3على ما زاد عن
ثمن التفويت الذي يتجاوز  4.000.000درهم بالنسبة
لعمليات تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه
على وجه سكناه الرئيسية المعفاة من الضريبة على
الدخل طبقا ألحكام المادة -63-IIب من نفس المدونة.
توسيع الئحة النفقات التي يتم تقييمها عند دراسة
الوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة
عمدت مقتضيات قانون المالية رقم  18.80على توسيع
الئحة النفقات المنصوص عليها في المادة  29من
المدونة العامة للضرائب ،لتشمل كل المصاريف ذات
طابع شخصي ،غير تلك المنصوص عليها في المادة
السالفة الذكر ،والتي يتحملها الخاضع للضريبة لفائدته

أو لفائدة األشخاص الذين يعولهم كزوجته وأوالده من
صلبه أو األوالد الذين يأويهم بصورة شرعية في بيته،
وذلك طبقا ألحكام المادة  74-IIمن المدونة العامة
للضرائب.
تخفيض سعر الضريبة على الدخل المطبق على رقم
أعمال المقاول الذاتي
ابتداء من فاتح يناير  ،2019ومن أجل تحفيز الملزمين
العاملين خارج المنظومة االقتصادية على االندماج في
القطاع االقتصادي المهيكل وتشجيع الشباب العاطل
على إحداث مقاوالت ذاتية ،تم تغيير أحكام المادة
 73-IIIمن المدونة العامة للضرائب وذلك بتخفيض
السعرين المطبقين على الضريبة على الدخل المطابقة
لرقم األعمال المحصل عليه من طرف المقاول الذاتي
على النحو التالي:
• من  %1إلى  %0,5بالنسبة لألنشطة التجارية
والصناعية واألنشطة الحرفية؛
• ومن  %2إلى  %1بالنسبة لمقدمي الخدمات.
مراجعة الحد األدنى للجزاءات الناتجة عن عدم إيداع
أو اإليداع المتأخر لإلقرار المتعلق برقم أعمال المقاول
الذاتي
من أجل تخفيف العبء الضريبي على المقاول الذاتي،
تم بموجب قانون المالية لسنة  2019تغيير أحكام
المادة  184من المدونة العامة للضرائب وذلك بتقليص
الحد األدنى للجزاءات من  500درهم إلى  100درهم
بالنسبة:
• للزيادة المطبقة في حالة عدم إيداع او اإليداع
المتأخر لإلقرار السالف الذكر؛
• للغرامة المطبقة على كل إقرار ناقص أو غير كاف،
إذا لم يكن للعناصر الناقصة أو المتضاربة تأثير على
أساس الضريبة أو تحصيلها.
الضريبة على القيمة المضافة
إعفاء المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية
وكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع
الفالحي من الضريبة على القيمة المضافة
من أجل تشجيع اللجوء الستعمال الطاقات المتجددة
في المجال الفالحي ،تم إعفاء المضخات المائية التي
تعمل بالطاقة الشمسية وكل الطاقات المتجددة
المستخدمة في القطاع الفالحي من الضريبة على
القيمة المضافة دون الحق في الخصم ابتداء من فاتح
يناير  ،2019تبعا لمقتضيات المادة 91-ج -°6من
المدونة العامة للضرائب.

إعفاء بعض األدوية من الضريبة على القيمة المضافة
أقر قانون المالية لسنة  2019تعديال لمقتضيات
المادتين  92-I-19°و  123-37°من المدونة العامة
للضرائب فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة
وهو:
• اإلعفاء بالنسبة لبعض األدوية التي يفوق سعر
المصنع دون احتساب الرسوم مبلغ  588درهما وذلك
قصد تسهيل الولوج لألدوية التي يفوق سعر مصنعها
الحد المشار إليه سابقا بالنسبة للعموم؛
• بهدف مالءمة النظام المطبق في الداخل مع النظام
المطبق حين االستيراد تم إعفاء األدوية المخصصة
لعالج مرض التهاب السحايا ( )Méningiteمن
الضريبة على القيمة المضافة مع االستفادة من الحق
في الخصم طبقا لمقتضيات المادة  123-37°من
المدونة العامة للضرائب.
توضيح عملية تحويل الحق في خصم الضريبة على
القيمة المضافة من الشركة المندمجة إلى الشركة
الدامجة
نتيجة اللبس الذي يشوب المفهوم المحاسبي ل «قيم
االستغالل» ،ومن أجل توضيح مبلغ الضريبة على القيمة
المضافة موضوع عملية االنقسام أو تغيير الشكل
القانوني للمؤسسة أو التحويل من الشركة المندمجة
إلى الشركة الدامجة ،تم بمقتضى قانون المالية لسنة
 2019إدراج صياغة جديدة تمكن من توحيد التفسير،
باالعتماد في النص الجبائي على الحسابات المحاسباتية
( )Comptes comptablesالتي تشتمل على دين
الضريبة على القيمة المضافة الواجب ترحيله .وبالتالي
يطبق تحويل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة
المقيد في موازنة الشركة المندمجة إلى موازنة
الشركة الدامجة شريطة أن يكون المبلغ مطابق للمبلغ
المضمن في عقد االندماج.
مالئمة شروط إعفاء السكن االجتماعي في إطار عقود
اإلجارة المنتهية بالتمليك
تمت مالئمة شروط إعفاء السكن االجتماعي مع
خصوصيات «اإلجارة المنتهية بالتمليك» كطريقة
للتمويل حتى يتسنى لمؤسسات االئتمان والهيئات
المعتبرة في حكمها أن تقتني لفائدة زبنائها ،في إطار
عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك ،السكن االجتماعي
المعفى من الضريبة على القيمة المضافة طبقا
لمقتضيات المادة  92-I-°28من المدونة العامة
للضرائب.
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إدخال تعديل على المساهمة االجتماعية للتضامن
المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى
مخصص للسكن الشخصي
أجل ترسخ مبدأ الشفافية والمالءمة الضريبية أحدثت
المادة  7من قانون المالية لسنة  2019تعديال للنظام
الجبائي المتعلق بالمساهمة االجتماعية للتضامن
المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى
مخصص للسكن الشخصي:
• إلزامية إيداع اإلقرار السنوي ،قبل انصرام شهر فبراير
من كل سنة ،ابتداء من تاريخ الشروع في األشغال
إلى غاية تاريخ الحصول على رخصة السكن بالنسبة
لألشخاص الذاتيين او المعنويين المشار إليهم في
المادة  274من المدونة العامة للضرائب باستثناء
األشخاص الذاتيين الذين يشيدون ألنفسهم مبنى
معد للسكن الرئيسي ال تزيد مساحته المغطاة عن
 300متر مربع؛
• إرفاق هذا اإلقرار ببيان مفصل يتضمن مرجع الفاتورة
أو البيانات الحسابية إذا تم البناء في إطار صفقة عن
طريق «المفاتيح في اليد»؛
• وفي حالة عدم إنجاز أشغال البناء في إطار صفقة
عن طريق «المفاتيح في اليد» ،إرفاق هذا اإلقرار
بشهادة من طرف مهندس معماري مختص تتضمن
تكلفة األشغال التي تم تحديدها؛
• اإلدالء بنسخة من الصفقة أو الشهادة المذكورتين
رفقة اإلقرار المودع برسم السنة األولى التي تم فيها
الشروع باألشغال؛
• تطبيق الجزاءات المترتبة عن عدم إيداع أو اإليداع
المتأخر لإلقرار السنوي.
واجبات التسجيل
توضيح القواعد المنظمة إلقليمية واجبات التسجيل
أحدث قانون المالية لسنة  2019مادة جديدة تتعلق
بالقواعد اإلقليمية لواجبات التسجيل ،السيما في حالة
العقود واالتفاقات المنجزة بالخارج والتي تتعلق
باألمالك الواقعة في المغرب ،مع مراعاة مقتضيات
االتفاقيات الجبائية الدولية التي أبرمها المغرب مع
دول أخرى.
إعفاء الصفقات العمومية من واجبات التسجيل مع
إخضاعها إلجراء التسجيل اإلجباري
من أجل مالءمة المعاملة الجبائية المتعلقة بواجبات
التسجيل ،نص قانون المالية لسنة  2019على:
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• إلزامية إخضاع مختلف الصفقات العمومية وكذا
العقود واالتفاقات التي يكون موضوعها إنجاز
أعمال ،والمبرمة وفق القواعد العامة بين الدولة أو
المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية من جهة،
والمقاوالت من جهة أخرى إلجراءات التسجيل.
• إعفاء الصفقات العمومية والعقود واالتفاقات المشار
إليها أعاله من واجبات التسجيل.
إخضاع بعض العقود واالتفاقات للتسجيل اإلجباري
كيفما كان شكلها وصفة محرريها
بموجب قانون المالية لسنة  ،2019تم ترحيل
المقتضيات المتعلقة بالتسجيل اإلجباري لبعض العقود
واالتفاقات المنجزة من طرف العدول والموثقين
العبريين لتشمل مختلف المحررات المنجزة من طرف
محررين غير العدول والموثقين العبريين كيفما كان
شكلها وصفة محررها ،ويتعلق األمر بالمحررات التالية:
• التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق
الضم في بيع الصفقة؛
• االسترجاع في بيع الثنيا؛
• رفع اليد عن التعرض فيما يخص العقارات؛
• االلتزامات واالعترافات بالديون وحواالت الديون؛
• التوكيالت كيفما كان نوعها ؛
• المخالصات عن شراء العقارات.
اإلعفاء من واجبات التسجيل فيما يخص العقود
والمحررات التي تنقل بموجبها بدون عوض المنقوالت
والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني
لمنظمات االحتياط االجتماعي إلى الصندوق المغربي
للتأمين الصحي
من أجل مواكبة إحداث الصندوق المغربي للتأمين
الصحي ،تمم القانون المالي لسنة  2019المادة 129-
 IVمن المدونة العامة للضرائب بفقرة جديدة بهدف
إعفاء العقود والمحررات التي تنقل بموجبها بدون
عوض المنقوالت والعقارات التي توجد في ملكية
الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي إلى
الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
إعفاء العقود والعمليات المنجزة من طرف البنك
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية من واجبات التسجيل
بمقتضى القانون المالي لسنة  ،2019تم إدراج البنك
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ضمن الهيئات
المستفيدة من اإلعفاء من واجبات التسجيل ،على

غرار اإلعفاء المخول للبنك اإلفريقي للتنمية والبنك
اإلسالمي للتنمية وذلك نظرا للدور الذي يلعبه في
تمويل المشاريع االستثمارية بالمغرب السيما بالنسبة
للمقاوالت الصغيرة والمتوسطة.
توحيد النظام الجبائي المتعلق بعقود الوعد بالبيع
فيما يخص واجبات التسجيل
تم توحيد النظام الجبائي المتعلق بعقود الوعد بالبيع
فيما يخص واجبات التسجيل وذلك:
• بإضافة عقود الوعد بالبيع المحررة من طرف
المحامين لالئحة عقود الوعد بالبيع التي تستفيد من
الواجب الثابت المحدد في  200درهم؛
• بإخضاع المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ عقود
الوعد بالبيع التي تنتهي بإبرام عقود بيع نهائية،
للواجب الثابت المحدد في  200درهم ،على اعتبار
أن عقد البيع النهائي يخضع للواجب النسبي ( %3أو
 %4أو  %5أو .)%6
إخضاع المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة
النقض لنفس االلتزامات المتعلقة بالموثقين والعدول
تمت إضافة المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة
النقض إلى أحكام المادة  139المتعلقة بااللتزامات
المشتركة على غرار ما هو معمول به بالنسبة للعدول
والموثقين وذلك للمالءمة مع المادة الرابعة من
القانون رقم  39.08المتعلقة بمدونة الحقوق العينية.
مراجعة وعاء واجبات التسجيل فيما يخص إحصاء التركة
بموجب قانون المالية لسنة  ،2019تم استثناء قيمة
المنزل الرئيسي للمتوفى من وعاء واجبات التسجيل
على التركة وذلك ضمانا للحقوق األساسية للورثة.
واجبات التمبر
إعفاء الوصوالت على ودائع المبالغ النقدية التي يقوم
بها عمالء األداء اإللكتروني عبر الهاتف النقال في
حساب لألداء أو حساب بنكي
من أجل تشجيع استعمال خدمات األداء اإللكتروني،
تم بموجب قانون المالية لسنة  2019إعفاء الوصوالت
على ودائع المبالغ النقدية التي يقوم بها عمالء األداء
اإللكتروني عبر الهاتف النقال في حساب بنكي أو في
حساب لألداء ،من الواجب الثابت المطبق سابقا.
إعفاء عقود السلطة العمومية المسلمة للجماعات
الترابية
بموجب قانون المالية لسنة  ،2019تم توسيع نطاق
اإلعفاء من واجبات التمبر المخول لعقود السلطة

العمومية المسلمة لإلدارات العمومية ليشمل العقود
المسلمة للجماعات الترابية.
توضيح نطاق تطبيق واجب التمبر على المخالصات
اعتبارا للطابع اإلجتماعي لبعض المواد ونظرا لخصوصية
بعض القطاعات ،تم بموجب قانون المالية لسنة 2019
التنصيص على اإلعفاء من واجبات التمبر بالنسبة ل:
• مخالصات مبيعات األدوية في الصيدليات؛
• مخالصات مبيعات المواد النفطية التي تتم لدى
محطات توزيع الوقود بالتقسيط.
كما تم استثناء من نطاق واجب التمبر:
• الملزمين الذين ليست لهم صفة تاجر؛
• المهنيين غير الخاضعين لمسك محاسبة وفق نظام
النتيجة الصافية الحقيقية المنصوص عليها في المواد
 33إلى  37من المدونة العامة للضرائب.
ويطبق هذا النظام المحاسباتي وجوبا على الملزمين
الذين يفوق رقم أعمالهم  2.000.000درهم بالنسبة
لألنشطة التجارية والصناعية والحرفية ومجهزي سفن
الصيد البحري ،و 500.000درهم بالنسبة لمقدمي
الخدمات.
ومن أجل توضيح المقتضيات المتعلقة بواجب التمبر،
نص قانون مالية  2019على أن بطائق الصندوق
( )Tickets de caisseتعتبر سندا لإلبراء من مبالغ
نقدية.
الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات
إعفاء العربات المستعملة للنقل المزدوج بالمجال
القروي
تم بموجب قانون المالية لسنة  2019إعفاء العربات
المستعملة في النقل المزدوج بالمجال القروي
والمرخص لها بوجه قانوني والتي يقل أو يساوي
مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد األقصى لوزنها
مع الحمولة المجرورة  3.000كيلوغرام من الضريبة
الخصوصية السنوية على المركبات.
تبسيط كيفية أداء الضريبة الخصوصية السنوية على
المركبات التي يفوق وزنها  9000كيلوغرام
طبقا ألحكام قانون المالية لسنة  ،2019تم تتميم
مقتضيات المادة  261من المدونة العامة للضرائب
بفقرة ثانية تنص على العمل بتقسيط األداء على
دفعتين متساويتين ،قبل نهاية شهر فبراير بالنسبة
للدفعة األولى ،وقبل نهاية شهر غشت بالنسبة للدفعة
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الثانية وذلك بالنسبة لمالكي العربات التي يفوق
مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد األقصى للوزن مع
الحمولة المجرورة  9.000كيلوغرام.
توضيح كيفيات تطبيق الضريبة الخصوصية السنوية
على المركبات
قبل نسخ الرسم المفروض على محور المحرك وإدماج
مقتضياته في المدونة العامة للضرائب ضمن أحكام
الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات ،كانت
العربات الرباعية الدفع ( )4x4التي يفوق وزنها 3000
كيلوغرام يؤدى عنها بالتعريفة المحتسبة حسب
الوزن .وإثر دخول حيز تطبيق مقتضيات قانون المالية
لسنة  ،2018أصبحت هذه العربات خاضعة للضريبة
الخصوصية السنوية على المركبات بالتعريفة المحتسبة
تبعا للقوة الجبائية أخذا بعين االعتبار طابع الرفاه
الذي تتميز به هذه النوعية من العربات.
وفي إطار احترام إرادة المشرع ومن أجل التطبيق
السليم لمقتضيات الضريبة الخصوصية السنوية على
المركبات التي جاء بها قانون المالية لسنة  ،2018تم
بموجب قانون المالية لسنة  2019توضيح بأن العربات
السالفة الذكر والمستعملة ألغراض مهنية ،خاضعة كما
كان الشأن سابقا ،للتعريفة المحتسبة حسب الوزن.
الضريبة على عقود التأمين
إدماج الرسم على عقود التأمين في المدونة العامة
للضرائب
في إطار استكمال ورش تجميع وتدوين المقتضيات
الجبائية ،أقرت المادة  7من القانون المالي رقم 80-
 18لسنة  2019إدماج المقتضيات المنظمة لرسم عقود
التأمين في المدونة العامة للضرائب ،وعليه تم تتميم
الكتاب الثالث من المدونة العامة للضرائب بقسم
خامس تحت عنوان» رسم عقود التأمين».
إلغاء اإلعفاء المتعلق بعمليات التأمين المؤقت في
حالة الوفاة المكتتبة لفائدة المؤسسات المقرضة
تستفيد حاليا عمليات التأمين المؤقت في حالة الوفاة
المكتتبة لفائدة المؤسسات المقرضة اإلعفاء من
الرسم المفروض على عقود التأمين .وفي إطار تعبئة
الموارد الموجهة لدعم الفئات الهشة ورغبة في تعزيز
التماسك االجتماعي ،تم بموجب قانون المالية لسنة
 2019إخضاع العمليات المذكورة لرسم عقود التأمين
بسعر  10%مع تخصيص حصيلته لفائدة صندوق دعم
التماسك االجتماعي.
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إلزامية التصريح واألداء المتعلقين برسم عقود التأمين
بطريقة إلكترونية
أحدث قانون المالية لسنة  2019تدبيرا ينص على
إلزامية إيداع التصريح وأداء رسم عقود التأمين بطريقة
إلكترونية.
تـدابير مشتركة
التدابير المشتركة بين الضريبة على الشركات والضريبة
على الدخل
• خصم الهبات الممنوحة لفائدة الجمعيات التي
أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع
ذات مصلحة عامة
تم بموجب أحكام قانون المالية لسنة  2019تمكين
المنشآت من خصم الهبات النقدية أو العينية
الممنوحة لفائدة الجمعيات التي أبرمت اتفاقية
شراكة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة
عامة مع تحديد كيفيات تطبيق هذا الخصم بنص
تنظيمي في حدود اثنين في األلف ( )‰ 2من رقم
المعامالت من الحصيلة الخاضعة للضريبة .ويطبق
هذا التدبير على الشركات الخاضعة للضريبة على
الشركات والمنشآت الخاضعة للضريبة على الدخل
وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة
الصافية المبسطة.
• مراجعة أسعار الحد األدنى للضريبة
أدرج قانون المالية لسنة  2019تعديلين يخصان
أسعار الحد األدنى للضريبة المنصوص عليه في
المادة -144-Iد من المدونة العامة للضرائب ،حيث
تم ،من جهة ،الرفع من الحد األدنى للضريبة من
 %0,50إلى  %0,75من أجل محاربة الممارسات غير
السليمة للتصريح بالعجز الدائم ،ومن جهة أخرى،
خفض الحد األدنى للضريبة المطبق على األدوية إلى
 %0,25العتبارات ذات طابع اجتماعي.
• تحسين النظام الجبائي المتعلق بأثمان التحويل
بهدف تعزيز المراقبة الجبائية على ممارسات أثمان
التحويل ،تم التنصيص على إلزامية االمنشآت التي
لديها عالقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة مع منشآت
متواجدة خارج المغرب بوضع رهن إشارة اإلدارة
الضريبية وثائق مطابقة للمعايير الدولية تمكن
من تعليل سياسة هذه المنشآت في تحديد أثمان
التحويل ،حسب كيفيات محددة بنص تنظيمي.

تدبير مشترك بين الضريبة على الشركات والضريبة
على الدخل والضريبة على القيمة المضافة
• التخفيض من سقف التكاليف القابلة للخصم
المدفوعة نقدا
في إطار مواصلة محاربة القطاع غير المهيكل
وممارسات التملص الضريبي ،تم بموجب أحكام
قانون المالية لسنة  2019تغيير أحكام المادتين
 II 11و II 106-من المدونة العامة للضرائبوذلك بتخفيض أسقف الخصم المتعلقة بالتكاليف
المدفوعة نقدا من مبلغ  10.000درهم إلى 5.000
درهم عن كل يوم وعن كل مورد ومن 100.000
درهم إلى  50.000درهم عن كل شهر وعن كل مورد.
تدابير مشتركة بين مختلف الضرائب
• إلغاء النظام الجبائي للبنوك الحرة
في إطار محاربة األنظمة االستثنائية وترشيد النفقات
الجبائية ،تم بموجب أحكام قانون المالية لسنة
 2019نسخ النظام الجبائي المطبق لفائدة البنوك
الحرة فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة
على الدخل (األجور) والضريبة على القيمة المضافة
وواجبات التسجيل ،وعليه ستصبح هذه البنوك الحرة
خاضعة للضريبة وفق قواعد النظام العام على غرار
األبناك األخرى.
• إلغاء النظام الجبائي للشركات القابضة الحرة
في إطار ترشيد النفقات الجبائية الهادفة للحد من
األنظمة االستثنائية التي أظهر تقييمها نتائج لم
تعد تبرر بقاءها ،تم بموجب أحكام قانون المالية
لسنة  2019نسخ النظام الجبائي المتعلق بالشركات
القابضة الحرة فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة
وواجبات التسجيل .وتظل االمتيازات الضريبية

المخولة للشركات القابضة الحرة القائمة قبل تاريخ
دخول قانون المالية هذا حيز التنفيذ مطبقة بصفة
انتقالية إلى حين انصرام آجال تطبيقها.
• التبادل اإللكتروني للمعلومات بين إدارة الضرائب
وباقي اإلدارات أو الهيئات العمومية
تم إدراج تدبير يسمح باستعمال التبادل اإللكتروني
للمعلومات بين المديرية العامة للضرائب وبعض
اإلدارات والهيئات العمومية مع مراعاة ضرورة
كتمان السر المهني ،وذلك من أجل تبسيط المساطر
وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .وستنجز هذه
العملية حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
• إبرام اتفاقية بين الدولة والمنعشين العقاريين من
أجل إنجاز برنامج بناء ما ال يقل عن مائة ()100
سكن اجتماعي بالوسط القروي
تم بموجب أحكام قانون المالية لسنة  2019منح
المنعشين العقاريين إمكانية إبرام اتفاقية مع الدولة
إلنجاز برنامج بناء ما ال يقل عن مائة ( )100سكن
اجتماعي بالوسط القروي وذلك بنفس الشروط
المنصوص عليها إلنجاز برنامج بناء خمس مائة ()500
سكن اجتماعي.
• تمديد آجال االتفاقيات المبرمة بين الدولة
والمنعشين العقاريين إلنجاز برنامج سكن اجتماعي
من أجل تحقيق األهداف المسطرة المتعلقة بالنظام
الضريبي الخاص بالسكن االجتماعي ،تم التنصيص
على تمديد آجال االتفاقيات المبرمة بين الدولة
والمنعشين العقاريين إلى غاية  31دجنبر ،2019
بالنسبة للذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية
المتعلقة بالسكن االجتماعي داخل اآلجال المحددة.

المصدر  :المديرية العامة للضرائب
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التدابير الجمركية في قانون مالية سنة 2019
نص قانون مالية سنة  2019على عدة تدابير جمركية جديدة تهدف إلى تبسيط المساطر وتحديثها ،وحذف
الفوارق التعريفية وتنسيق اآلجال ،وكذا اعتماد أحسن الممارسات الدولية.

همت التدابير الجمركية الجديدة التي جاء بها
قانون المالية لسنة  2019مدونة الجمارك والضرائب
غير المباشرة ،وتعريفة الرسوم الجمركية ،والضريبة
الداخلية على االستهالك وكذا المدونة العامة للضرائب.
مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
تنسيق آجال تقادم المخالفات الجمركية ودعوى
تحصيل الرسوم والمكوس والتزام حفظ الوثائق
المتعلقة بالعمليات الجمركية (الفصول  42-2و45
المكرر ثالث مرات و 72و 99المكرر خمس مرات
و 239المكرر و 261المكرر)
تنص مدونة الجمارك على أجل خمس سنوات لتقادم
المخالفات الجمركية وأربع سنوات لتقادم دعوى
تحصيل الرسوم والمكوس ،بينما تنص نفس المدونة
على أجل خمس سنوات لحفظ الوثائق المتعلقة
بالعمليات الجمركية بالنسبة للمصرحين واإلدارة
على السواء .ويؤدي هذا االختالف في آجال تقادم
المخالفات الجمركية ودعوى تحصيل الرسوم والمكوس
من جهة وآجال تقادم حفظ الوثائق من جهة أخرى إلى
تعقيد تدبير المنازعات في المادة الجمركية .وعليه،
وبهدف تبسيط المساطر الجمركية ،تم تنسيق آجال
التقادم المذكورة وتحديدها في أربع سنوات.
تبسيط إجراءات سـوق والتكفـل بالبضائـع في مخازن
وساحات االستخالص الجمركي (الفصل )63-3
تتم حاليا عملية سوق البضائع والتكفل بها في مخـازن
وساحات االستخالص الجمركي ،باستعمال ثالث وثائق
وهي سند اإلعفاء مقابل كفالة ،والتصريح الموجز،
وسند تفريغ البضائع .وفي إطار تبسيط المساطر
الجمركية ،تم تعويض الوثائق المذكورة بتصريح واحد،
يقوم في آن واحد بوظيفة التصريح الموجز وتصريح
العبور وسند تفريغ البضائع في مخـازن وساحـات
االستخالص الجمركي.
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حذف االلتزام المفروض على المعشرين بمسك
السجالت و بتقييد العمليات السنوية المنجزة من
طرفهم لفائدة زبنائهم(.الفصل )72
في إطار تبسيط المساطر ونزع الطابع المادي عن
مساطر المراقبة الجمركية ،تم حذف االلتزام المفروض
على المعشرين المقبولين في الجمرك بتقييد العمليات
الجمركية المنجزة من طرفهم لفائدة زبنائهم في
سجالت سنوية مبوبة ،حيث أن النظام المعلوماتي
لإلدارة يحتوي على مجموعة من البيانات تتعلق بهذه
العمليات.
اعتماد أحسن الممارسات الدولية في مجال تعديل
بيانات التصريح المفصل للبضائع (الفصل )78
حاليا ،ال يمكن تعديل بيانات التصريح الجمركي إال قبل
منح رفع اليد عن البضائع وشريطة أال تكون اإلدارة
قد أخبرت المصرح بنيتها إخضاع البضائع للفحص أو
الحظت عدم صحة العناصر الواردة في التصريح ،وكل
تعديل بعد رفع البضائع يشكل مخالفة جمركية.
وبهدف تشجيع المصرحين على كشف األخطاء
والبيانات غير الصحيحة في تصريحاتهم بعد تسليم رفع
اليد عن البضائع ،واستلهاما بأحسن الممارسات الدولية
في هذا المجال ،تم إعفاء المصرحين جزئيا أو كليا
من العقوبات المالية ،عندما يكشفون بطريقة إرادية
عن األخطاء أو البيانات غير الصحيحة في تصريحاتهم،
شريطة أال تكون اإلدارة قد أخبرتهم بأنهم سيخضعون
للمراقبة أو التفتيش.
التخفيف من مسؤولية المعشرين المقبولين في
الجمرك بخصوص اإللزام باألداء و التضامن في مجال
الرسوم والمكوس (الفصول  87و  88و  88المكرر )
طبقا لمقتضيات الفصلين  87و 88من مدونة الجمارك،
يعتبر المعشر في الجمرك بصفته مصرحا ،مسؤوال

بالتضامن بخصوص أداء الرسوم والمكوس مع الملزم
الرئيسي .ويالحظ أن هذا اإللزام بالتضامن في مجال
أداء الرسوم والمكوس ،يضع على عاتق المعشر ،الذي
تنحصر مهمته في القيام باإلجراءات الجمركية ،التزامات
مالية هي في الواقع من صميم مسؤولية المتعاملين.

• على مستوى الفصل 164-ع تعويض عبارة «األشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة» بعبارة «األشخاص في
وضعية إعاقة» بهدف اعتماد نفس المصطلح المكرس
في القانون اإلطار رقم  97-13المتعلق بحماية حقوق
األشخاص في وضعية إعاقة و النهوض بها؛

وفي إطار مراجعة المقتضيات التشريعية المنظمة
لمهنة المعشر المقبول في الجمرك ،تم تعديل الفصل
 88وإضافة الفصل  88المكرر إلى مدونة الجمارك
وذلك للتنصيص على:

• تحديد كمية المدخالت المستعملة في صناعة الفالحة
الغذائية والمستفيدة من رسم االستيراد األدنى بنسبة
 %2,5بموجب الفصل  164المكرر-ش .هذه الكمية
كانت محددة بواسطة المرسوم رقم  524-10-2الصادر
بتاريخ  27ماي  2011المتعلق بتغيير مبالغ رسم
االستيراد المفروضة على بعض المنتجات الفالحية
الغذائية.

• عدم مباشرة إجراءات تحصيل الرسوم الجمركية
وغيرها من الرسوم والمكوس في مواجهة المعشر
المقبول في الجمرك ،إال بعد استنفاذ جميع طرق
التحصيل في مواجهة المدين األصلي؛
• عدم إثارة مسؤولية المعشر المقبول في الجمرك
بخصوص الديون التي تم إثباتها في إطار المراقبة
البعدية أو بخصوص تلك الناتجة عن عدم تقيد الملزم
الرئيسي بااللتزامات المكتتبة في إطار األنظمة
الخاصة أو األنظمة االقتصادية في الجمرك.
تسوية وضعية البضائع المستوردة مسبقا تحت نظام
القبول المؤقت والمصدرة تحت نظام التصدير المؤقت
من أجل تحسين الصنع السلبي (الفصل )152-2
طبقا لمقتضيات قانون المالية لسنة  ،2018تم تعديل
الفصل  152من مدونة الجمارك من أجل منح نظام
التصدير المؤقت من أجل تحسين الصنع السلبي
للبضائع والمواد المستوردة مسبقا تحت نظام القبول
المؤقت .غير أن الفقرة الثانية من هذا الفصل لم
يتم تعديلها من أجل التنصيص على أنه عند استيراد
البضائع المذكورة يتم قبولها تحت نظام القبول المؤقت
المكتتب مسبقا .وعليه ،تم بموجب قانون مالية 2019
التوضيح على أن البضائع المستوردة مسبقا تحت نظام
القبول المؤقت والمصدرة تحت نظام التصدير المؤقت
من أجل تحسين الصنع السلبي ،يتم إعادة استيرادها
أيضا تحت نظام القبول المؤقت المكتتب مسبقا.
تضمين مدونة الجمارك بقائمة شاملة لإلعفاءات
الكلية أو الجزئية من رسم االستيراد المنصوص عليها
في نصوص خاصة (الفصالن  164و 164المكرر)
بهدف إرساء مزيد من الشفافية التشريعية ،تم التنصيص
في الفصلين  164و 164المكرر على أن الئحة المواد
المستفيدة من بعض اإلعفاءات الكلية أو الجزئية من
رسم االستيراد ،يتم تحديدها بنص تنظيمي .باإلضافة
إلى ذلك ،تم:

تعريفة الرسوم الجمركية
تهدف التعديالت المقترحة أساسا إلى التخفيض من
رسم االستيراد المطبق على بعض المدخالت وتصحيح
بعض الفوارق التعريفية بين المواد األولية والمواد
المصنعة.
تخفيض رسم االستيراد المطبق على البيض المعقم
في إطار محاربة مرض إنفلوانزا الطيور ،تعمل
السلطات حاليا على إنجاز برنامج إنتاج اللقاح المضاد
لهذا المرض انطالقا من جدعيات معزولة محليا .وترتكز
زراعة هذا الفيروس إلنتاج اللقاح على استعمال البيض
المعقم المسمى SPFأو  EMPSالذي في غياب إنتاج
وطني يتم استيراده كليا .ويشكل هذا البيض المعقم
حوالي  %40من تكلفة إنتاج اللقاح ،كما يخضع لرسم
استيراد بنسبة  .%40وينعكس هذا المستوى المرتفع
للضريبة على ثمن البيض المستورد ،مما قد يِؤدي إلى
إفشال مشروع إنتاج هذا اللقاح.
و بهدف خلق وحدات إنتاج محلية للقاح المضاد لمرض
إنفلوانزا الطيور ،و بالتالي دعم قطاع تربية الدجاج،
تم تطبيق رسم استيراد أدنى بنسبة  %2,5على البيض
المعقم.
مراجعة نظام الحماية التعريفية لقطاع السكر
يتميز النظام التعريفي المطبق على استيراد منتجات
قطاع السكر ،بفرض رسم استيراد أساسي يطبق على
القيمة في الجمرك للسكر الخام أو المكرر المستورد،
ورسم استيراد إضافي يطبق على الفرق بين سقف
محدد والقيمة المصرح بها عندما تقل هذه األخيرة
عن هذا السقف .وقد تم وضع هذا النظام للقيام
بالتقويمات الضرورية من أجل حماية القطاع الوطني
للسكر من عدم استقرار األسعار الدولية وبالتالي ضمان
سعر مستهدف في صالح الزراعة الوطنية للسكر .إال أن
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المراجعات المتتالية للثمن المستهدف للسكر الخام
خالل السنوات األخيرة وكذا التطور المالحظ في العرض
واألسعار العالمية ،أخلت بتوازن القطاع وقلصت الفرق
الموجود بين السكر الخام والسكر المكرر.
وبهدف معالجة هذه الوضعية التي تتسبب في
هشاشة نشاط التكرير ،تم الرفع من المقادير
التعريفية المطبقة على السكر المكرر بهدف تكييفه
مع المعطيات الجديدة للقطاع وبالتالي ضمان حماية
مناسبة للقطاع الوطني لتكرير السكر .وهكذا ،أصبحت
الهيكلة التعريفية للسكر المكرر على الشكل التالي:
المـادة

رسم االستيراد
األساسي ب %

رسم االستيراد
اإلضافي ب %

السقف بالدرهم/
الطن

المطبق المقترح المطبق المقترح المطبق المقترح

سكر محبب

42

55

124

135

4500 4050

سكر على
شكل قالب،
قطع وسبيكة

47

60

129

150

5000 4450

تخفيض رسم االستيراد المطبق على البن المجفف
با لتجميد
يخضع البن المجفف بالتجميد (الذي ال ينتج محليا)
عند استيراده في إطار نظام الحق العام إلى رسم
استيراد بنسبة  ،%25ويعفى من رسم االستيراد عندما
يتم استيراده في إطار اتفاقيات التبادل الحر المبرمة
من طرف المغرب .وبهدف تنويع مصادر التموين من
هذا المنتوج ودعم إستراتيجية االستثمار في القطاع،
تم تخفيض رسم االستيراد المطبق على البن المجفف
بالتجميد من  %25إلى .%17,5
حذف الفوارق التعريفية
تخفيض رسم االستيراد المطبق على اإلنيكسوبارين
يعتبر اإلنيكسوبارين كمادة أولية تستعمل في إنتاج
مضادات التخثر بالحقن تستعمل في معالجة حوادث
الوريد الخثاري الوريدي وتخضع لرسم استيراد بنسبة
 ،%17,5بينما تخضع المنتجات المحصل عليها على
أساس اإلنيكسوبارين عند استيرادها في إطار نظام
الحق العام لرسم استيراد بنسبة  .%2,5وبهدف
تصحيح هذا الفارق الجبائي بين المادة األولية والمادة
المصنعة ،تم إخضاع اإلنيكسوبارين لرسم استيراد أدنى
بنسبة .%2,5
تخفيض رسم االستيراد المطبق على عدادات الكهرباء
غير المركبة وبدون وعاء
تؤدي حاليا عدادات الكهرباء على شكل قطع منفصلة
عند استيرادها في إطار نظام الحق العام رسم استيراد
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بنسبة  %25على غرار العدادات المستوردة مركبة،
مما يؤثر سلبا على الصناعة المحلية في مجال تركيب
عدادات الكهرباء .وبهدف تصحيح هذا الفارق الجبائي
وتشجيع التثمين المحلي ،تم إخضاع عدادات الكهرباء
غير المركبة وبدون وعاء لرسم استيراد أدنى بنسبة
.%2,5
الضرائب الداخلية على االستهالك
حذف تعريف السجائر الداكنة
تعرف السجائر المصنعة من التبغ الداكن ،في الفصل 2
من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  ،340-77-1على
أنها تلك التي تحتوي على األقل على  %80من التبغ
الداكن .وقد تم وضع هذا التعريف لضمان تطبيق
شفاف لمقدار الضريبة الداخلية على االستهالك التي
كانت تختلف بحسب ما إذا كانت السجائر مصنوعة
من التبغ الداكن أو من أنواع أخرى من التبغ.
وقد تم التنصيص بموجب قانون المالية لسنة 2017
على التنسيق التدريجي لمدة ثالث سنوات لمقدار
الضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة على السجائر
المصنعة من التبغ الداكن وكذا على تلك المصنعة من
األنواع األخرى للتبغ.
وحيث أن هذا التنسيق في مجال مقدار الضريبة يصل
مداه في فاتح يناير  ،2019تم حذف تعريف السجائر
المصنوعة من التبغ الداكن وكذا التمييز بين هذين
النوعين من السجائر على مستوى الجدول ط من
الفصل  9من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف
الذكر.
الرفع من الجباية المفروضة على السجائر
يتميز نظام الجباية المطبق على السجائر برسم الضريبة
الداخلية على االستهالك ،الذي وضع منذ سنة 2013
بثالث مكونات:
• ضريبة داخلية على االستهالك عادية مع إضافة شق
جبائي عيني وضريبة على القيمة مطبقة على أثمنة
البيع ،دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ؛
• مبلغ تحصيل أدنى في حدود  567درهم ل 1000
سيجارة؛
• نسبة دنيا من الضغط الضريبي في حدود  %53,6من
ثمن البيع مع احتساب جميع الرسوم.
وتحتسب العناصر الثالث للضريبة الداخلية على
االستهالك بشكل منفصل وتمثل المداخيل المستخلصة
المبلغ المرتفع.

في هذا الصدد ،وفي إطار تعبئة مداخيل إضافية
للميزانية العامة ،تم الرفع من النسبة الدنيا للتحصيل
من  567إلى  630درهم لكل  1000سيجارة ،وكذا من
النسبة الدنيا للضغط الضريبي من %53,6إلى .%58
عصرنة طرق تدبير الضمانة المتعلقة بالمصوغات من
البالتين والذهب والفضة
التنصيص على طريقة رابعة الختبار المصوغات من
المعادن الثمينة.
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
 ،340-77-1تقدم المصوغات من البالتين والذهب
والفضة المستوردة أو المصنوعة محليا ،إلى مكاتب
الضمانة الجمركية لالختبار والتأكد من مطابقتها للعيار
المعمول به في المملكة .ويتم االختبار بثالث طرق
وهي ،االختبار بالبوتقة ،واالختبار بالمحك واالختبار
بالبلل .وتتطلب هذه الطرق الثالث وقتا طويال وال تخلو
من المخاطر على األعوان المكلفين باالختبار .وعليه،
ومن أجل تشجيع استعمال تكنولوجيات جديدة ،تم
التنصيص على طريقة رابعة الختبار المصوغات من
المعادن الثمينة ،ترتكز على االختبار بقياس الطيف
(.)Spectomètre
السماح باستعمال طابع الصانع من طرف الصاغة
يرمي هذا التدبير إلى االستجابة لطلبات بعض الصاغة
لتمكينهم من وضع طابع الصائغ لتمييز المصوغات التي
يصنعونها .كما يهدف إلى الرفع من جودة المصوغات
والتمكن من تحسيس الصاغة بالمسؤولية تجاه
منتجاتهم وتقوية المراقبة بخصوص منشأ المصوغات
من البالتين والذهب والفضة.

يبين وجود عدد كبير من السيارات تتعلق بعدة سنوات
لم يتم تسوية وضعيتها بعد في النظام المعلوماتي.
وأخدا بعين االعتبار اإلزعاج الذي تسببه هذه الوضعية
للمغاربة المقيمين في الخارج ومن أجل معالجة
هذه الوضعية بصفة نهائية ،تم تسوية وضعية جميع
السيارات السياحية المستوردة قبل فاتح يناير 2009
والتي بقيت دون تصفية إلى غاية  31دجنبر .2018
وتجدر اإلشارة ،أن حسابات القبول المؤقت التي هي
موضوع مسطرة قضائية جارية ال يشملها هذا اإلجراء
المقترح.
التـأهيل و المصادقة
التأهيل
بمقتضى الفصلين  5و 183من مدونة الجمارك والضرائب
غير المباشرة ،المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة
قانون رقم  339-77-1الصادر في  25من شوال 1397
( 9أكتوبر  )1977كما تم تعديلها وتتميمها ،يمكن
أن تقوم الحكومة بتغيير أو وقف استيفاء ،باستثناء
الضريبة على القيمة المضافة ،الرسوم الجمركية
وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات
والصادرات وكذا الرسوم الداخلية على االستهالك بناء
على قانون إذن بإصدار ،وذلك وفقا ألحكام الفصل 70
من الدستور.
في هذا اإلطار ،ينص البند  Iمن الفصل  2من مشروع
قانون المالية لسنة  ،2019على تأهيل الحكومة التخاذ
اإلجراءات التالية بمقتضى مراسيم وذلك خالل السنة
المالية :2019

تسوية وضعية السيارات السياحية المستوردة تحت
نظام القبول المؤقت
يتم دخول السيارات السياحية المسجلة بالخارج
إلى التراب الخاضع في إطار نظام القبول المؤقت
المنصوص عليه في الفصلين  146-2من مدونة الجمارك
و 115من المرسوم المتخذ لتطبيقها .غير أنه اعتبارا
ألسباب مرتبطة بصعوبات مسطرية وتقنية ،لم يتم
تسوية وضعية بعض السيارات المصدرة أو المعروضة
لالستهالك .وتشكل هذه الوضعية مصدر إزعاج بالنسبة
للمسافرين الذين تضاعف عدد شكاياتهم.

• تغيير أو تتميم كذلك بمراسيم ،قوائم المنتجات التي
يعود أصلها ومصدرها إلى بعض البلدان اإلفريقية
المستفيدة من اإلعفاء من رسم االستيراد وكذا قائمة
الدول المذكورة.

وبالرغم من المجهودات المبذولة لتطهير هذه الوضعية
باالعتماد على الوثائق التي تبثث تسوية وضعية
السيارات المقدمة من طرف المعنيين باألمر ،كنظائر
التصفية وشهادات التعشير ووصالت األداء والوثائق
التي تثبت خروج السيارات إلى الخارج...إلخ ،فإن
فحص وضعية السيارات الموجودة في انتظار التسوية

المصادقة
يجب أن تخضع المراسيم المتخذة بموجب التأهيل
التشريعي المشار إليه أعاله ،للمصادقة البرلمانية
عند انتهاء األجل المنصوص عليه في قانون التأهيل،
وذلك طبقا ألحكام الفصل  70من الدستور .لذا ،فإن
البند  IIمن المادة  2من مشروع قانون المالية لسنة

• تغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها
من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات
والصادرات ،وكذا الرسوم الداخلية على االستهالك،
باستثناء الضريبة على القيمة المضافة؛

مضامين قانون المالية
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 ،2019يرمي إلى المصادقة على المرسومين التاليين،
المتخذين عمال بأحكام المـادة  2-Iمن قانون المالية
رقم  17-68للسنة المالية :2018
المرسوم رقم 18.346.2.الصادر في  21من شعبان
 8 ( 1439ماي  )2018بتغيير مقدار رسم االستيراد
المطبق على القمح الطري و مشتقاته
سجلت أسعار القمح الطري في األسواق العالمية
انخفاضا نسبيا منذ سنة  ،2016نظرا لتواجد حصيلة
عالمية تتميز بمستويات هامة من اإلنتاج والمخزون
عند أهم المنتجين العالميين .وقد مكنت هذه الوضعية
الفاعلين االقتصاديين المغاربة من التزود من القمح
الطري في ظروف مالئمة من األسواق العالمية ،كما
توضح ذلك مستويات المخزون الموجود عند الفاعلين
والذي قارب ،في منتصف شهر أبريل  16 ،2018مليون
قنطار ،أي حوالي  4أشهر من حاجيات المطاحن
الصناعية.
غير أنه ،وأخذا بعين االعتبار المستوى القياسي لإلنتاج
الوطني من الحبوب لهذه السنة واألسعار المنخفضة
في األسواق العالمية وضرورة تسويق اإلنتاج الوطني
من القمح الطري في أحسن الظروف مع ضمان
مدخول مالئم للفالحين ،بدا من الضروري الرفع من
نسبة رسم االستيراد المطبق على القمح الطري ،حيث
تم رفع هذه النسبة من  %30إلى  ،%135وذلك خالل
الفترة من  8ماي إلى  31أكتوبر  .2018وقد مكن هذا
اإلجراء من بلوغ ثمن مرجعي عند االستيراد (خروج
من الميناء) يصل إلى  360درهم للقنطار عوض 255
درهم للقنطار ،مما مكن من الحد من االستيراد وضمان
تسويق اإلنتاج الوطني والحفاظ على مدخول الفالحين.

المرسوم رقم 18.2. 806الصادر في  8صفر 1440
( 18أكتوبر  )2018بوقف استيفاء رسم االستيراد
المفروض على القمح اللين و مشتقاته
بلغ حجم مخزون القمح الطري المتوفر بحوزة
الفاعلين االقتصاديين في هذا المجال (المطاحن
ومراكز التخزين) ،إلى غاية منتصف شهر شتنبر ،2018
 16,8مليون قنطار ،أي ما يعادل حوالي  4,3أشهر من
احتياجات المطاحن الصناعية.
على الصعيد العالمي ،سجلت األسعار الدولية للقمح
الطري ،مند شهر ماي  ،2018ارتفاعا ملحوظا تجاوز
 .%15وترجع هذه الوضعية باألساس إلى انخفاض
توقعات إنتاج بعض الدول المصدرة واالنخفاض
المتوقع للمخزون العالمي من القمح الطري.
استنادا إلى مستويات أسعار القمح الطري على مستوى
السوق العالمي ( 235-243دوالر للطن) وإلى نسبة
 %30من رسم االستيراد المطبق على الواردات ابتداء
من فاتح نونبر  ،2018سيصل سعر تكلفة استيراد القمح
الطري عند الخروج من الميناء إلى  300درهم للقنطار.
ويعتبر هذا المستوى مرتفعا مقارنة مع السعر
المستهدف والمحدد في  260درهم للقنطار ،مما
قد ينعكس سلبا على سعر القمح الطري في السوق
المحلي وبالتالي على سعر الدقيق.
لذا وقصد توفير الشروط المالئمة لتزويد للسوق
الوطنية بأثمنة مناسبة ،بدا من الضروري وقف استيفاء
رسم االستيراد المطبق على القمح الطري ابتداء من
فاتح نونبر إلى غاية  31دجنبر  2018لضمان بقاء كلفة
استيراد القمح الطري في حدود  260درهم للقنطارn .
المصدر :مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة
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التقرير االقتصادي والمالي لسنة  :2019المغرب
يسعى إلعادة تأهيل نموذجه التنموي
• االقتصاد العالمي يواصل انتعاشه مما سيؤثر إيجابا على االقتصاد الوطني
• إعادة تأهيل النموذج التنموي لبالدنا يتطلب مواصلة اإلصالحات القطاعية وانجاز المشاريع المهيكلة وتعزيز
السياسات االجتماعية
• المالية العمومية في تحسن مستمر بفضل نهج سياسة ميزانياتية مستدامة
يندرج التقرير االقتصادي والمالي لسنة  2019في
سياق وطني تميز ببداية نقاش مستفيض حول مستقبل
النموذج التنموي لبلدنا ،طبقا للتوجيهات الملكية
السامية .ومراعاة لهذا االنشغال الكبير ،اعتمد هذا
التقرير مقاربة ترتكز على تحليل عميق للرهانات
والتحديات التي تواجه المغرب فيما يخص تسريع
وتيرة تطوره على المستوى االقتصادي واالجتماعي
والبيئي.
ألجل ذلك ،يتطرق هذا التقرير ،في جزئه األول،
إلى التوجهات األساسية التي طبعت السياق الدولي
واإلقليمي للمغرب والتي لها تأثير قوي على االقتصاد
الوطني .كما يتطرق ،في جزئه الثاني ،لإلنجازات التي
تم تحقيقها والفجوات التي يجب سدها من أجل
إعادة تأهيل النموذج التنموي لبالدنا وإرسائه على
أسس متينة .في حين ،يتناول الجزء الثالث من التقرير
التغييرات الهيكلية التي ميزت المالية العمومية ،وكذا
التوجهات األساسية والتوقعات المالية لمشروع قانون
المالية لسنة .2019
المحيط الدولي واإلقليمي للمغرب
توقعات إيجابية للنمو االقتصادي العالمي
ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي  ،سيواصل نمو
الناتج الداخلي الخام العالمي انتعاشه اإليجابي ،خالل
سنتي  ،2019-2018ليبلغ  ،%3,7أي نفس المعدل
المسجل سنة  .2017وسيعزز استمرار نمو االقتصاد
األمريكي واالرتفاع المتوقع للنمو في الدول الناشئة
قوة االنتعاش العالمي ويعوض جزئياً التباطؤ المتوقع
في نمو اقتصاد منطقة األورو واليابان.
وسيسجل اقتصاد منطقة األورو نموا ً معتدال خالل سنتي
 2018و ،2019وإن كان بوتيرة أقل من سنة %2( 2017
سنة  2018و %1,9سنة  2019بعد  %2,4سنة .)2017
ويعزى ذلك إلى تباطؤ نمو الناتج الداخلي الخام في
 01آفاق االقتصاد العالمي ،صندوق النقد الدولي ،أكتوبر 2018
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فرنسا ليصل إلى  %1,6سنتي  2018و 2019بعد %2,3
سنة  ،2017وكذلك إلى انخفاض وتيرة معدل النمو
االقتصادي في إسبانيا ليبلغ  %2,7سنة  2018و%2,2
سنة  ،2019بعدما سجل  %3سنة .2017
نمو االقتصاد العالمي بين ( 2021-2016ب)%

%8
%7

اﻟﺼني

%6
%5

اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

%4

اﻟﻌﺎمل

%3

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

%2
%1
2016

اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو
2017

) 2018ت(

) 2019ت(

) 2020ت(

) 2021ت(

وسيواصل النشاط االقتصادي بالواليات المتحدة
انتعاشه خالل سنتي  2018و ،2019إذ يتوقع أن يسجل
الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة  %2,9و %2,5على
التوالي مقابل  %2,2سنة .2017
ويتوقع أن يتحسن معدل النمو االقتصادي في البلدان
الناشئة ليبلغ  %4,7خالل سنتي  2018و ،2019أي نفس
المعدل الذي سجل خالل سنة  .2017وسيظل معدل
نمو الناتج الداخلي الخام في الصين مرتفعا ،وإن كان
بمعدالت معتدلة بالمقارنة مع المعدالت االستثنائية
المسجلة في السابق ،حيث سينتقل من  %6,6سنة
 2018إلى  %6,4سنة  .2019ويتوقع أن يسجل النشاط
االقتصادي في الهند انتعاشا قويا حيث سيصل معدل
النمو إلى  %7,3سنة  2018و %7,4سنة  2019بعد
 %6,7سنة .2017
وبالنسية للبلدان الناشئة األخرى ،سيرتفع معدل نمو
االقتصاد البرازيلي إلى  %1,4سنة  2018و %2,4سنة
 2019مقابل  %1فقط سنة  .2017كما يتوقع أن ينتعش
االقتصاد الروسي مسجال  %1,7سنة  2018و  %1,8سنة
 2019مقابل  %1,5سنة .2017

ومن المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام بمنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا معدل نمو مرتفعا
نسبياً ،حيث سيصل إلى  %2,4سنة  2018و %2,7سنة
 2019بعد  %2,2سنة  .2017وستهم هذه الدينامية كل
من الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط ،حيث
ستحقق هذه األخيرة معدالت نمو مرتفعة ( %4,5سنة
 2018و %4سنة  2019بعد  %4,1سنة .)2017
وسيتعزز النمو االقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء
ليصل إلى  %3,1سنة  2018و %3,8سنة  2019بعد
 %2,7سنة  ،2017مستفيدا بشكل أساسي من ارتفاع
أسعار المواد األولية ،كما هو الحال بالنسبة لغانا
( %6,3سنة  2018و %7,6سنة  )2019والكوت ديفوار
( %7,4سنة  2018و %7سنة .)2019

الجيد من تحسين طفيف لحصة المغرب من السوق
العالمية لتصل إلى  %0,14سنة  2017مقابل %0,12
كمعدل سنوي خالل الفترة الممتدة بين  2008و.2014
30%
20%

تطور حصة المغرب من السوق العالمية
وأسواق الدول الشريكة
0,14%
0,14

0,14%

0,14%
,

0,12%

0,160%
0,140%
0,120%

10%

0,100%

0%

0,080%
0,060%

-10%
2014 -2008

2016

2015

-20%

2017

0,040%
0,020%

-30%

0,000%

:

دينامية التجارة العالمية همت أيضا الصادرات
المغربية
على العموم ،فقد اﻗﺗرن تحسن النمو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ خالل سنة  2017بانتعاش المبادالت التجارية،
كما يظهر من خالل االرتفاع الملحوظ لمؤشر مساهمة
التجارة في نمو الناتج الداخلي اإلجمالي على المستوى
العالمي  ،الذي سجل نسبة  1,5سنة  ،2017مقابل 0,8
سنة  2016و 2,1خالل الفترة  .2008-2014وتتوقع
منظمة التجارة العالمية أن يستمر نمو حجم التجارة
العالمية بنسبة  %3,9سنة  2018و %3,7سنة .2019
وفي سياق االنتعاش الكبير للتجارة العالمية ،سيتواصل
الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب (دون احتساب
الفوسفاط ومشتقاته) ،وإن كان بوتيرة أقل من سنة
 %3,6( 2017سنة  2018و %3,9سنة  2019بعد %5,6
سنة  ،)2017نتيجة تراجع الدينامية االقتصادية بمنطقة
األورو .وفي سياق هذا التنوع القطاعي والجغرافي،
ارتفعت الصادرات المغربية خالل سنة  2017بحوالي
 %10,1مقابل  %5,2كمتوسط سنوي خالل الفترة
الممتدة ما بين  2011و .2016وقد مكن هذا األداء
02

دينامية االستثمار األجنبي المباشر
باإلضافة للتطور التجاري ،يواصل المغرب جذبه
لالستثمارات األجنبية المباشرة ،التي سجلت ارتفاعا
مهما بلغ  %23سنة  2017مقارنة بالسنة السابقة
( 2,2مليار دوالر) ،حيث صنف المغرب كخامس دولة
إفريقية من حيث استقطاب االستثمارات األجنبية
المباشرة ،بعد مصر وإثيوبيا ونيجيريا وغانا .ومن حيث
التوزيع الجغرافي ،تظل فرنسا أول دولة مستثمرة في
المغرب ،بنسبة  %27من إجمالي االستثمارات األجنبية
الواردة إلى المغرب سنة  ،2017تليها الواليات المتحدة
األمريكية ( )%17واإلمارات العربية المتحدة ()%10
والمملكة المتحدة (.)%6
إن تطور أداء المغرب خارجيا ،على المستويين التجاري
والمالي ،هو نتيجة لتنويع عالقات الشراكة التي نسجتها
بالدنا مع العديد من الدول المتقدمة والصاعدة ،وكذا
لروابط التعاون المتميزة التي طورها المغرب مع
منظمات إقليمية ودولية خصوصا فيما يتعلق بتعبئة
التمويالت الضرورية لمواكبة مسلسل التحول الهيكلي
لالقتصاد الوطني.
رهانات وتحديات المغرب في تصميم مندمج لنموذجه
التنموي
مكن المسلسل اإلصالحي للمغرب من الدفع بالوضعية
االقتصادية والمالية واالجتماعية لبلدنا ،وكذا وضع
أسس نظام إنتاجي واعد وإعطاء دينامية لعمل
المؤسسات من خالل تعزيز االرتباط بقيم الشفافية
والحكامة الجيدة .وفيما يخص األداء الخارجي ،فقد
تمكن المغرب تدريجيا من تحسين جاذبيته لالستثمار
الخارجي مما بوأه مكانة جهوية خاصة ،معززا بدوره

تطور حجم المبادالت التجارية والناتج الداخلي الخام بأسعار سوق الصرف.
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معدل النمو ،أما الواردات ،فقد ساهمت في تقليص
نسبة نمو الناتج الداخلي الخام بحوالي  1,9نقطة.
على العموم ،ال يجب أن يحجب التوجه اإليجابي للنمو
تضاؤل قدرته على خلق فرص شغل كافية ،حيث عرف
صافي خلق فرص الشغل تراجعا مهما ليبلغ  16ألف
منصب شغل في المتوسط بين سنتي  2008و،2017
مقابل ما يزيد عن  32ألف منصب في الفترة بين 2000
و.2007
المشهود كفاعل ذو مصداقية فيما يخص التعاون
جنوب-جنوب .وبالرغم من هذه الخطوات المشجعة،
إال أنها تبقى دون مستوى إمكانيات المغرب وطموحاته
المشروعة في تحقيق قفزة تنموية نوعية تمكنه من
ولوج مصاف الدول الصاعدة.
تحسن في النمو مع ضرورة بذل مجهود أكبر
ففي سياق اإلصالحات واالستراتيجيات القطاعية الرامية
إلى تعزيز النظام اإلنتاجي الوطني ،انتقلت وتيرة نمو
االقتصاد الوطني من  %3في التسعينات إلى ،%4,4
كمتوسط سنوي ،منذ بداية سنوات  .2000ويؤكد هذا
األداء مدى التحسن التدريجي لالقتصاد الوطني وقدرته
على الصمود ،كما يؤشر على تحسن كل من القيمة
المضافة للقطاع الفالحي ،التي أصبحت أقل حساسية
للتقلبات المناخية ،وكذا القيمة المضافة لألنشطة الغير
الفالحية .وعليه ،فقد سجل القطاع الثاني ،الذي يمثل
 %29من القيمة المضافة اإلجمالية كمتوسط سنوي،
معدل نمو بلغ  %2,2بين  2009و .2017في حين،
سجل القطاع الثالث ،الذي يشكل في المتوسط %57
من القيمة المضافة اإلجمالية ،معدل نمو ،كمتوسط
سنوي ،بلغ  %3,4خالل نفس الفترة.

وبالمقابل ،ظلت مساهمة المبادالت الخارجية في
النمو االقتصادي محدودة نظرا للحجم المهم للواردات.
كما تواصل دينامية الواردات في امتصاص العوائد
الناتجة عن التحسن في العرض التصديري .وساهمت
الصادرات ،بين  2009و ،2017بنسبة  1,8نقطة في
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وفيما يتعلق بدينامية النشاط االقتصادي على مستوى
الجهات ،تجدر اإلشارة إلى أن خمس جهات ،التي
تساهم بنسبة  %51,5من الناتج الداخلي الخام ،تطورت
بوتيرة أقل من المعدل الوطني ( )%5,6خالل الفترة
 : 2016-2001بني مالل-خنيفرة ( ،)+%3,5وفاس-
مكناس ( ،)+%3,6والدار البيضاء-سطات ( ،)+%3,9ثم
جهتي الشرق وكلميم واد نون ( +%4,1لكل منهما).
%13
%12
%11

حصة الجهات في الناتج المحلي اإلجمالي للفترة
2016-2001

%10
%9

2016 -2001

وتستمر عناصر الطلب الداخلي في إنعاش نمو
االقتصاد الوطني .فقد سجل حجم نفقات االستهالك
النهائي لألسر ،في الفترة الممتدة بين  2009و،2017
نموا بمعدل سنوي بلغ  %3,7ومساهمة في النمو
االقتصادي بلغت ،في المتوسط 2,2 ،نقطة .كما سجل
التكوين الخام للرأسمال الثابت ،الذي يشكل %30,4
من الناتج الداخلي الخام ،نموا بمعدل سنوي بلغ 1,4%
بين سنتي  2009و ،2017مساهما بنسبة  0,4نقطة في
النمو االقتصادي خالل نفس الفترة.

لكن ،ورغم الجهود المبذولة خالل السنوات األخيرة،
خصوصا في إطار االستراتيجيات القطاعية ،من أجل
تعزيز دينامية النمو بالجهات ،إال أن االختالالت الجهوية
الزالت قائمة حيث أن  4جهات من بين  12جهة تعد
مصدرا ألزيد من  %60من الناتج الداخلي الخام.
ويتعلق األمر ،على الخصوص ،بجهة الدار البيضاء-
سطات التي حققت أهم مساهمة في الناتج الداخلي
الخام ،باألسعار الجارية ،خالل الفترة  2016-2001بحصة
 %26,9كمتوسط سنوي ،متبوعة بجهات الرباط-سال-
القنيطرة ( ،)%15ومراكش-آسفي ( )%11,6ثم فاس-
مكناس (.)%10,1

%8
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اﳌﻌﺪل اﻟﻮﻃﻨﻲ % 5,6
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:

مواصلة تحسين شروط تمويل االقتصاد الوطني
كان النتعاش النشاط االقتصادي الوطني واإلصالحات
التي سنتها السلطات العمومية تأثيرا إيجابيا على أداء
القطاع المالي وتعزيز قدراته ،من حيث تعبئة االدخار
وتوجيهه بشكل فعال لتمويل االقتصاد الوطني .فقد

ارتفعت وتيرة القيمة المضافة لألنشطة المالية والتأمين
من  %1,2سنة  2016إلى  %2,4سنة  .2017وقد جاء
هذا االرتفاع مقرونا بانخفاض حاجيات تمويل االقتصاد
بنحو  0,6نقطة من الناتج الداخلي الخام ليستقر في
 %3,6سنة  .2017وقد تم تسجيل هذا المستوى على
الرغم من انخفاض صافي االحتياطات األجنبية لبنك
المغرب سنة  2017وارتفاع حاجيات البنوك من السيولة
النقدية التي بلغت  42,2مليار درهم مقابل  14,7مليار
درهم عند نهاية سنة .2016
ولإلشارة ،فقد تميزت سنة  2017بتباطؤ وتيرة القروض
البنكية التي بلغت حوالي  843,1مليار درهم مقابل
 818مليار درهم في سنة  ،2016أي بزيادة %3,1
مقابل  %4,2سنة  .2016وقد همت باألساس قروض
التجهيز التي وصل مبلغها الجاري  170,6مليار درهم
بارتفاع بلغ  %11,6مقارنة مع سنة  .2016من جانبها،
عرفت قروض العقار زيادة سنوية قدرها  %4,4ليصل
مبلغها الجاري  257,6مليار درهم.
تسريع مسلسل التحول الهيكلي إلتمام بناء اقتصاد
عصري وتنافسي
عرف النسيج اإلنتاجي الوطني تطورات مشجعة
بفضل مسلسل مكثف من اإلصالحات القطاعية .ومن
شأن توطيد هذا النسيج اإلنتاجي أن يقوي تدريجيا
من تخصص االقتصاد الوطني ويعزز من تنافسيته.
فباإلضافة للقطاعات التقليدية ،يتعلق األمر ،على
الخصوص ،ببعض القطاعات الناشئة ذات إمكانيات
واعدة بالنظر إلى تأثيرها اإليجابي فيما يخص خلق
القيم المضافة وفرص الشغل.
فمنذ انطالقته سنة  ،2009شمل مخطط آليوتيس
مجموعة من المشاريع المهيكلة تهم مجمل سلسلة
قيمة قطاع الصيد البحري .وتتمثل هذه المشاريع أساسا
في اعتماد آليات لتدبير رشيد للموارد البحرية ،وتعزيز
البنيات التحتية لتفريغ األسماك (موانئ ونقط التفريغ
المهيأة وقرى الصيد) وتسويقها (أسواق السمك) ودعم
تثمين المنتجات البحرية وتحسين قدرتها التنافسية.
هذا ،باإلضافة إلى اإلجراءات المخصصة للصيد البحري
التقليدي التي تهدف ،على وجه الخصوص ،إلى تعزيز
جودة اإلنتاج وتحسين ظروف عيش وعمل وسالمة
مهنيي القطاع.
من جهة أخرى ،ساهم مخطط المغرب األخضر في
إحداث تحول هيكلي في القطاع الفالحي .وقد عززت
هذه االستراتيجية من مناعة القيمة المضافة الفالحية
بتدعيم وزن السالسل ذات القيمة المضافة العالية
وتحسين إنتاجية سلسلة الحبوب .وقد تم تحقيق

هذه اإلنجازات بفضل توجيه الدعم العمومي لفائدة
المنتجات الفالحية ذات اإلنتاجية والقيمة المضافة
العالية والمقاومة للتقلبات المناخية .وهكذا ،فقد
تضاعف مجموع االستثمار على مستوى القطاع
الفالحي بين  2008و 2017حيث انتقل من  7ماليير
إلى  13,3مليار درهم .ولإلشارة فقد تم تسجيل تطور
جد مهم على مستوى «دعم االستثمار الخاص» الذي
ارتفع من  1,5مليار إلى  3مليار درهم خالل نفس
الفترة .وقد مكنت هذه الدينامية القطاع الفالحي من
تحقيق نمو مضطرد وأكثر استقرارا بنسبة  %7,3خالل
الفترة  ،2017-2008وذلك بفضل األداء الجيد لمختلف
السالسل الفالحية.
وعلى مستوى القطاع الصناعي ،فقد ساهمت االختيارات
الصناعية التي قام بها المغرب خالل العشريتين
األخيرتين ،في ضخ دينامية جديدة مكنت من تحسين
جاذبية البلد لالستثمارات األجنبية وكذا من بروز
المهن العالمية للمغرب .فمنذ انطالق مخطط التسريع
الصناعي سنة  ،2014يواصل قطاع الصناعة في تعزيز
أدائه الذي كانت له آثارا إيجابية على عدد مناصب
الشغل المحدثة في الصناعة ،والتي بلغت 288.126
منصبا  ،خالل الفترة  ،2017-2014حسب معطيات
الوزارة الوصية ،وهو ما يعادل حصة  %57من الهدف
المسطر لمناصب الشغل في أفق .2020
وبحسب األنشطة الصناعية ،تبقى صناعة السيارات
القطاع األكثر إحداثا لمناصب الشغل بنسبة  %29من
مجموع المناصب المحدثة في الصناعة (قرابة 84.000
منصب) .وقد بلغت حصة قطاع الصناعات الغذائية
وقطاع النسيج واأللبسة نسبتي  %16و %13على
التوالي ،في حين بلغت حصة كل من قطاع الميكانيك
والتعدين وقطاع أجزاء الطائرات نسب  %6و %3على
التوالي .وخالل نفس الفترة ،بلغ إجمالي االستثمارات
األجنبية المباشرة في القطاع الصناعي أكثر من
 13مليار درهم ،أي بزيادة بلغت  1,7مليار درهم
مقارنة مع الفترة  .2013-2010وما يؤكد األداء الجيد
للقطاع الصناعي هو ارتفاع قيمة الصادرات التي بلغت

 03بما في ذلك قطاع ترحيل الخدمات
 04معطيات مؤقتة لسنة  ،2017حسب مكتب الصرف
التقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية

55

 149,4مليار درهم  ،أي ما يمثل  %10,3كمتوسط نمو
سنوي خالل الفترة .2017-2014
ومن جهته ،عرف قطاع ترحيل الخدمات ،والذي يعد
إحدى المهن العالمية التي حددتها االستراتيجية
الصناعية ،ارتفاعا متواصال لصادراته ،قدر ب %8
كمتوسط نمو سنوي خالل الفترة  ،2017-2009حيث
ارتفعت قيمة الصادرات من  4,9مليار درهم إلى 9,1
مليار درهم .وقد صاحب هذا النمو ارتفاعا مهما في
عدد المناصب المحدثة بنسبة  %11في المتوسط
ما بين  2008و ،2016حيث انتقلت من  27.367إلى
 63.000منصبا.
ومن أجل الرفع من اآلثار اإليجابية لالستراتيجية الصناعية،
تم إحداث  54منظومة صناعية .ويعتمد تفعيل هذه
المنظومات على مجموعة من آليات الدعم العمومي،
تتجلى على وجه الخصوص في االعتمادات المالية
الممنوحة من طرف صندوق التنمية الصناعية بغالف
مالي إجمالي يقدر ب  20مليار درهم في أفق .2020
وفيما يتعلق بتعزيز أداء قطاع الفوسفاط ومشتقاته،
يواصل المجمع الشريف للفوسفاط استراتيجيته
اإلرادية لدعم تموقعه على المستوى العالمي ،وذلك
من خالل الرفع من قدراته اإلنتاجية بشكل كبير مع
الحرص على تخفيض التكاليف .فعبر برنامج استثماري
ضخم ،وخالل مرحلته األولى الممتدة من  2008إلى
 ،2017عبأ المجمع الشريف للفوسفاط استثمارا بقيمة
 75مليار درهم استفادت منه المقاوالت الوطنية بنحو
 50مليار درهم .وتجدر اإلشارة إلى أن مجلس إدارة
المجمع الشريف للفوسفاط قد صادق على المرحلة
الثانية من هذا البرنامج االستثماري للفترة 2018-
 ،2028والتي تتطلب تعبئة غالف مالي يبلغ  100مليار
درهم والتي ستشمل بشكل رئيسي ثالث مناطق هي:
المحور المركزي (اليوسفية  -بنكرير -آسفي) ،والمحور
الجنوبي (العيون) ،وإفريقيا (إثيوبيا ونيجيريا).
في نفس السياق ،ومن أجل إحداث بنى تحتية
حديثة ومتطورة وتدعيم منظومته اللوجيستية ،قام
المغرب بوضع االستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية
اللوجستية في أفق  .2030وتهدف هذه االستراتيجية
إلى إحداث شبكة وطنية مندمجة من المنصات
اللوجستية متعددة التدفقات على مساحة 3.300
هكتار .كما تروم تطوير فاعلين لوجستيين متكاملين
وفعالين من خالل تحفيز الفاعلين للجوء للمناولة في
مجال الخدمات اللوجستية وإعادة هيكلة قطاع النقل
الطرقي للبضائع.
ولمواكبة التحوالت العميقة التي يشهدها القطاع
الصناعي ،صار من الضروري تعزيز المجهودات الوطنية
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في مجال البحث والتطوير الرقمي ،وذلك قصد االرتقاء
بإنتاجية مختلف فروع الصناعة والخدمات ،وتحسين
القدرة التنافسية للصادرات والرفع من مردودية
المقاوالت.
تعزيز نجاعة السياسات االجتماعية إلرساء أسس عيش
متناغم للجميع
على الرغم من التقدم الذي تحقق في المجال االجتماعي
بفضل السياسات العمومية التي نهجها المغرب ،إال
أن ذلك يظل غير كاف للحد من الفوارق االجتماعية.
ويطرح هذا الوضع تحديات كبيرة من حيث تقوية
نموذج تنموي وطني يشمل الجميع ،مع التركيز بشكل
خاص على فعالية ونجاعة السياسات المعتمدة.

فعلى الرغم من التقدم الواضح الذي تحقق من حيث
تعميم التعليم االبتدائي وتحسين نسبة التمدرس
بالمستويين الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي،
الزالت العديد من المعيقات البنيوية تقف حجر عثرة
أمام مردودية نظامنا التعليمي كما يتضح ذلك من
ارتفاع معدالت االنقطاع عن الدراسة والبطالة لدى
حاملي الشواهد.
ولتحسين أداء نظام التربية والتكوين ،تم إعداد رؤية
استراتيجية في أفق  2030لتنزيل أهم األوراش ذات
األولوية والتي تهم بالخصوص التعليم األولي ،وتحسين
جودة التربية والتكوين ،وتكوين المدرسين ،وحكامة
لمنظومة التربوية ،وكذا الدعم االجتماعي لتشجيع
التمدرس.
وفي الميدان الصحي ،يجب التأكيد على ضرورة بذل
مجهودات إضافية من أجل تحسين صحة األم والطفل
والحد من وفيات األمهات واألطفال .فبفضل الجهود
المبذولة ،تم تسجيل تطور في أهم المؤشرات الصحية
المتعلقة بالعرض والطلب ،حيث انخفض معدل وفيات
األمهات بأكثر من  %68خالل الفترة 2017-2004
ليصل إلى  72,6لكل  100.000والدة حية على الصعيد

الوطني .أما مؤشر وفيات األطفال ،فقد سجل كذلك
انخفاضا مهما ليصل إلى  18لكل  1.000والدة حية سنة
 2017بالنسبة لألطفال دون السنة ( 28,8سنة 2011
و 40سنة  .)2003-2004إال أن هذا التطور لم يصاحبه
انخفاض كاف في مستوى التفاوتات في مجال الصحة،
سواء تعلق األمر بالتفاوتات بين المجالين الحضري
والقروي أو بين الجهات .ففي هذا السياق ،تم وضع
مخطط «الصحة  »2025بتشاور مع مختلف الفاعلين
وذلك من أجل بناء نظام صحي متجانس يتميز بعرض
صحي منتظم ذو جودة عالية وفي متناول الجميع.
وفيما يخص التشغيل ،يجب اإلشارة إلى ضعف محتوى
النمو االقتصادي على إحداث مناصب شغل ،والتي
ظلت غير كافية على مدار السنين ،مما نتج عنه ارتفاع
في معدل البطالة الذي انتقل إلى  %10,2سنة 2017
( %14,7في المناطق الحضرية و %4في الوسط القروي).
كما تفاقم معدل البطالة بين الشباب ليمثل  2,5أضعاف
المعدل الوطني ( %25,8في المجمل و %41,8لدى
الشباب في الوسط الحضري خالل سنة  .)2016وانطالقا
من هذه الوضعية ،ولضمان الشغل المنتج والالئق ،تم
وضع خطة العمل الوطنية ،2021-2017والتي تتمحور
حول أربعة توجهات استراتيجية تهم تعزيز خلق فرص
الشغل ،وتثمين الرأسمال البشري ،وتحسين فعالية
برامج التوظيف النشطة وتعزيز الوساطة ،وكذا تجويد
حكامة سوق الشغل.
كما بذلت مجهودات مهمة خالل العشرية األخيرة من
أجل تطوير نظام الحماية االجتماعية بالمغرب ،وذلك
من خالل إطالق مجموعة من المبادرات واألوراش،
أهمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتغطية
الصحية األساسية بشقيها (التأمين اإلجباري عن
المرض ونظام المساعدة الطبية للمعوزين) وتوسيع
قاعدة المستفيدين من المعاشات لتشمل أصحاب
المهن الحرة ،إضافة إلى مختلف البرامج التي تحظى
بالدعم في إطار صندوق التماسك االجتماعي .ورغم
اإلنجازات المحققة ،يواجه نظام الحماية االجتماعية
تحديات عديدة تتعلق بإشكالية غياب التقائية البرامج
وحكامتها .ومن هنا تبرز أهمية التفكير في بلورة
مقاربة للحماية االجتماعية أكثر اندماجا وتمكن من
تغطية جميع السكان بطريقة عادلة ومنصفة .إال أن
تفعيل هذه المقاربة يطرح إشكالية استهداف الفئات
المستحقة للدعم .وعليه ،فإن وضع سجل وطني
للسكان مع رقم تعريفي وحيد وسجل اجتماعي موحد
سيمكن من تجويد اآلثار اإليجابية ألداء الدولة في هذا
المجال.
ومن أجل إعطاء دفعة قوية لعمل المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية ،سيتم إطالق مرحلتها الثالثة

( )2023-2019التي ستقوم بتعبئة استثمارات تقدر
بحوالي  18مليار درهم .وستركز هذه المرحلة الجديدة،
مع تثمين اإلنجازات المحققة ،على إعادة تركيز برامج
المبادرة على الحد من الفوارق االجتماعية والمجالية
وتنمية الرأسمال البشري ودعم الفئات في وضعية
صعبة وإطالق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل
والشغل.
كما يجب التأكيد على ضرورة تعزيز الحكامة من
أجل مضاعفة ثمار مسلسل اإلصالحات ببالدنا .ففي
هذا االتجاه ،تم إعطاء دفعة قوية لعمل الفاعلين
المؤسساتيين ،خصوصا قطاع العدل واإلدارة العمومية،
بهدف الرفع من فعالية أدائها .كذلك ،يعتبر تدعيم
مسلسل الالتمركز اإلداري عنصرا مهما في إنجاح
الجهوية المتقدمة .كما أن إعادة تأهيل دور المراكز
الجهوية لالستثمار (مشروع القانون رقم  )47-18يمثل
خطوة مهمة نحو إصالح هذه المراكز.

مواصلة تنفيذ سياسة ميزانياتية مستدامة تستجيب
لألولويات االقتصادية واالجتماعية للبالد
مكنت اإلصالحات الهيكلية التي اعتمدها المغرب،
خالل السنوات األخيرة ،من تحقيق عدة مكتسبات
على المستوى االقتصادي والمالي واالجتماعي .وقد
تم إحراز هذا التقدم بفضل نهج سياسة ميزاناتية
ترتكز على االستدامة وعلى أولويات النمو االقتصادي
واالجتماعي للبالد .وموازاة مع إصالح النظام الجبائي
ونظام المقاصة ،شكل دخول القانون التنظيمي لقانون
المالية رقم  13-130حيز التنفيذ ،منذ سنة ،2016
دفعة إضافية لإلصالح الميزانياتي ،لكونه ينص على
ضرورة اعتماد تدبير ميزانياتي جديد يرتكز على نجاعة
األداء والنتائج.
وفي ظل هذا المسلسل اإلصالحي ،تحسنت المالية
العمومية بصفة جوهرية ،كما يعكس ذلك تقلص
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مستوى عجز الميزانية ،الذي تراجع بنحو  3نقاط مئوية
من الناتج الداخلي الخام ما بين  2012و.2017
1
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وعليه ،فقد انخفض مستوى الضغط الضريبي بشكل
ملحوظ من  %22,4سنة  2009إلى  %21,2سنة .2017
ويعكس هذا التطور ،من ناحية ،الجهود التي بذلتها
السلطات العمومية من حيث خفض معدالت الضريبة
على الشركات والضريبة على الدخل ،ومن جهة أخرى،
تأثير الوضع االقتصادي على أداء الضرائب المختلفة.
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تطور المداخيل الجبائية
يتبين من خالل قراءة تطور المالية العمومية ،بين
سنتي  2015و ،2017االنتعاش الملحوظ في المداخيل
الجبائية ،التي ارتفعت بنسبة  %6,1سنة  .2017كما
تحسنت الضرائب المباشرة بشكل ملحوظ وخصوصا
موارد الضريبة على الشركات التي تحسنت بنسبة %6,4
في المتوسط بين سنتي  .2017-2015وفيما يتعلق
بموارد الضريبة على الدخل ،فقد سجلت زيادة سنوية
بنسبة  %5في المتوسط بين سنتي  2015و .2017إال أن
متوسط هذه الزيادة يخفي تباطؤا طفيفا لهذه الموارد
بنسبة  %0,7برسم سنة  ،2017ارتباطا بانخفاض موارد
الضريبة على الدخل على األرباح العقارية بنسبة %5,6
وتلك المستخلصة من قبل مديرية نفقات الموظفين
بنسبة .%6,9
أما فيما يخص موارد الضريبة على القيمة المضافة
الداخلية ،فقد تحسن معدل نموها بشكل ملحوظ
سنة  )%8,1( 2017بعد االنخفاض المسجل سنة 2016
( ،)-%4,3وذلك ارتباطا بالمبالغ المهمة التي تم
تسديدها ( 14,4مليار درهم بين  2015و .)2017من
جانبها ،ارتفعت موارد الضريبة على القيمة المضافة
على الواردات خالل سنتي  2016و 2017بنسبة %4,6
و %7,4على التوالي ،بعد تسجيل انخفاض سنة 2015
( ،)-%1,4وذلك ارتباطا بالنمو المستدام للواردات.
وبخصوص موارد الضريبة الداخلية على االستهالك،
فقد ظلت في منحاها التصاعدي ،مستفيدة في ذلك
من الزيادة في استهالك منتجات الطاقة .وبالموازاة،
سجلت موارد الرسوم الجمركية انتعاشا مهما سنة 2016
( ،)%17,6بعد شبه ركود سنة  ،)%0,3( 2015لتعرف
بعد ذلك تقلصا خالل سنة  ،2017بحيث انخفضت
بنسبة  ،%5,1بسبب انخفاض رسوم االستيراد على
القمح.
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تدابير من أجل الحد من تفاقم النفقات العمومية
على مستوى النفقات العمومية ،يكشف تحليل بنية
نفقات الميزانية مدى الهيمنة الكبيرة للنفقات العادية
( %78,4في المتوسط بين  2012و )2017مقارنة
بنفقات االستثمار .ولمعالجة هذا الوضع ،اتخذت
السلطات العمومية مجموعة من التدابير مكنت من
تخفيض كتلة األجور إلى  %9,8من الناتج الداخلي
الخام سنة  .2017وستتعزز هذه الجهود من خالل
إدخال الطابع التقييدي العتمادات األجور ،انطالقا من
قانون المالية لسنة  ،2017في إطار الشروع في العمل
بالقانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.
من جهة أخرى ،تم تقليص حصة نفقات المقاصة في
الميزانية العامة للدولة بمقدار  15نقطة بين سنتي
 2012و .2017وتجدر اإلشارة إلى أن هذه النفقات
وصلت إلى أعلى مستوياتها سنتي  2011و 2012لتشكل
 %25,1من النفقات العادية.
كما سجلت نفقات االستثمار  %6من الناتج الداخلي
الخام في المتوسط خالل الفترة  ،2017-2008مقابل
 %4فقط خالل الفترة  ،2007-2001نتيجة المجهودات
المبذولة من طرف السلطات العمومية لدعم النشاط
االقتصادي.
وكنتيجة لهذه التطورات ،تراجع عجز الميزانية بشكل
تدريجي ،حيث انتقل من  %6,8من الناتج الداخلي
الخام خالل سنة  2012إلى  %3,6من الناتج الداخلي
الخام سنة  .2017كما أصبح الرصيد العادي موجبا منذ
سنة  ،2014مما مكن من المحافظة على وتيرة نفقات
االستثمار وتقليص حاجيات الخزينة من المديونية.

توقعات مشروع قانون مالية 2019
يرتكز مشروع قانون المالية لسنة  ،2019على أولويات
حددتها التوجيهات الملكية السامية والتزامات البرنامج
الحكومي .وتتجسد هذه األولويات في تعزيز السياسات
االجتماعية ودعم االستثمار الوطني ،وكذا مواصلة
األوراش الكبرى واالستراتيجيات القطاعية لتوفير
ظروف اإلقالع االقتصادي ودعم االستثمار الخاص ،وكذا
مواصلة اإلصالحات الكبرى والحفاظ على التوازنات
الماكرو اقتصادية.
ويروم مشروع قانون المالية لسنة  2019مواصلة
الجهود لتقليص العجز في الميزانية ،إذ من المتوقع
أن يسفر تطور الموارد والنفقات برسم سنة  2019عن
عجز في الميزانية ،دون احتساب عائدات الخوصصة،
يبلغ حوالي  %3,7من الناتج الداخلي الخام.

كما يتوقع أن يحقق االقتصاد الوطني خالل سنة 2019
معدل نمو يصل إلى  ،%3,2بعد  %3,5سنة  .2018في
المقابل ،سيحقق الناتج الداخلي الخام غير الفالحي
زيادة تقدر ب  %3,3سنة  2018و %3,8سنة .2019
وتم إعداد هذه التوقعات االقتصادية بناء على فرضية
محصول حبوب يقدر ب  70مليون قنطار سنة ،2019
بعد  103مليون قنطار خالل سنة  ،2018وكذا ارتكازا
على فرضية سعر متوسط للنفط الخام يساوي  70دوالرا
للبرميل خالل سنتي  2018و ،2019وعلى سعر صرف
األورو مقابل الدوالر في  1,16سنة  2019و 1,17سنة
 .2018ومن المتوقع أيضا أن يواصل الطلب الخارجي
الموجه نحو المغرب (دون احتساب الفوسفاط
ومشتقاته) ارتفاعه بنسبة  %3,9سنة  2019بعد %3,6
سنة .2018
المصدر :مديرية الدراسات والتوقعات المالية

ميكن تحميل جميع التقارير املصاحبة ملرشوع قانون مالية 2019
عرب بوابة األنرتنيت للوزارة https://www.finances.gov.ma
يف ركن «قانون املالية وامليزانية»
التقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية

59

التقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية

المؤسسات والمقاوالت العمومية :رافعة للتنمية
االقتصادية واالجتماعية والترابية
•  99مليار درهم هو حجم استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية خالل سنة 2019
•  % 65من االستثمارات ستوجه لقطاعات الطاقة والمعادن والماء والبيئة والبنيات التحتية والنقل
• مواصلة التدبير النشط للمحفظة العمومية من خالل اإلصالح الهيكلي التدريجي لتحسين حكامة ونموذج
تدبير المؤسسات العمومية
تتموقع المؤسسات والمقاوالت العمومية في صلب
النقاش الدائر حول النموذج التنموي الجديد للمغرب
بالنظر إلى انخراطها القوي في مسار إعداد وتخطيط
وتنفيذ السياسات العمومية ،وكذا التزامها في تعزيز
حكامة وشفافية أنشطتها .وفي هذا السياق ،وتنفيذا
للتوجيهات الملكية السامية حول ضرورة القيام
بمراجعة شاملة وعميقة للبرامج المرتبطة بدعم الحماية
االجتماعية وضرورة تسريع وتيرة المصادقة على الميثاق
الجديد لالستثمار وتفعيل إصالح المراكز الجهوية
لالستثمار ،سيتم إعطاء األولوية للسياسات االجتماعية
في ميادين التعليم والصحة والشغل إلى جانب برامج
الحماية االجتماعية وتسريع الحوار االجتماعي ودعم
القدرة الشرائية للمواطنين .كما سيتم االضطالع بعمل
جوهري بخصوص النموذج االقتصادي لبعض المؤسسات
والمقاوالت العمومية وذلك على المستوى المؤسساتي
والسياسة االستثمارية وخطة األعمال الخاصة بهذه
الهيئات ،حيث سيتم إعادة التوجيه النوعي الستثمارات
المؤسسات العمومية.
ومن أجل ذلك ،ستتم مواصلة تحسين اإلرساء االستراتيجي
للمؤسسات والمقاوالت العمومية من خالل إرساء التدبير
النشط للمحفظة العمومية .إذ في هذا السياق ،تعتبر
العالقات التعاقدية بين الدولة والمؤسسات والمقاوالت
العمومية آلية فعالة وناجعة للقيادة االستراتيجية.
وكذلك ،ودعما للدينامية التي تم اطالقها ،ستتواصل
عملية تحسين حكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية
عبر مواصلة تنزيل ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة هذه
الهيئات واإلطالق الفعلي لعملية تحيينه من جهة ،ومن
جهة أخرى عبر إدراج مقتضيات جديدة خاصة بالحكامة

على مستوى مشروع القانون المتعلق بمنظومة الحكامة
والمراقبة المالية.
عالوة على ذلك ،يهدف التحكم في مديونية المؤسسات
والمقاوالت العمومية فضال عن تعزيز الشفافية موازاة
مع تطوير التكامل بين القطاعين العمومي والخاص إلى
تحسين التدخالت المساهماتية للدولة .على صعيد آخر،
من شأن عملية إعادة إطالق برنامج تفويت مقاوالت
عمومية إلى القطاع الخاص أن تساهم في الجهود الرامية
إلى ترشيد المحفظة العمومية وإعادة تركيز تدخل الدولة
على مهامها السيادية ،وكذا في تنشيط سوق الرساميل
وتدعيم حكامة المقاوالت المحولة إلى القطاع الخاص.
إضافة إلى ذلك ،ومن أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص
في مجهود إنجاز االستثمارات العمومية ،يجب على
المؤسسات والمقاوالت العمومية إعطاء األولوية لعقود
الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،باعتبارها نمطا
جديدا لتدبير الطلبية العمومية.
استثمارات المؤسسات العمومية

1

يقدر حجم استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية
المتوقعة لسنة  2019ما يناهز  99.011مليون درهم،
مسجلة بذلك انخفاضا نسبته  %8مقارنة بالتوقعات
األولية لسنتي  2017و .2018ويرتبط هذا االنخفاض
بتحسن برمجة استثمارات المؤسسات والمقاوالت
العمومية .أما بالنسبة لسنتي  2020و ،2021فمن
المنتظر أن تبلغ استثمارات المؤسسات والمقاوالت
العمومية حوالي  86.000مليون درهم و 92.000مليون
درهم على التوالي.

مكونات المحفظة العمومية إلى متم سنة 2018
•  209مؤسسة عمومية
•  44مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة ،منها  21شركة ذات مساهمة مباشرة للجماعات الترابية
•  466شركة تابعة أو مساهمات عمومية منها:
  %55تملك فيها الدولة حصة األغلبية من خالل المساهمة المباشرة وغير المباشرة؛  %45تملك فيها الدولة حصة األقلية.01
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وستتجاوز توقعات اختتام االستثمارات برسم سنة 2018
مبلغ  60.000مليون درهم حيث ستسجل نسبة إنجاز
قدرها  ،%65مما يؤكد استقرار االستثمارات في نفس
مستواها الحالي.
وتجدر اإلشارة إلى أن استثمارات المؤسسات والمقاوالت
العمومية خالل سنة  2017بلغت ما مجموعه 61.286
مليون درهم ،مسجلة بذلك نسبة إنجاز بلغت %60
وبتراجع قدره  5نقاط مقارنة بأداء سنة  .2016وقد
توزعت االستثمارات المحققة حسب المجموعات
المتجانسة  37.615مليون درهم ،أي ما يعادل %61
بالنسبة المؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الطابع
التجاري و 18.850مليون درهم بالنسبة للمؤسسات
والمقاوالت العمومية ذات الطابع غير التجاري ()%31

و 4.786مليون درهم للمؤسسات المالية العمومية
( %8تقريبا) و 34مليون درهم للمؤسسات االجتماعية
العمومية أي بنسبة انجاز ال تتجاوز .%0,1
وبالمقارنة مع سنة  ،2016فقد سجلت استثمارات
المؤسسات والمقاوالت العمومية تراجعا بنسبة %15,7
خالل سنة  2017بعد تراجع بنسبة  %8خالل سنة 2016
مقارنة مع سنة .2015
المؤشرات المالية
مكنت دراسة أبرز المؤشرات االقتصادية والمالية
للمؤسسات والمقاوالت العمومية برسم الفترة 2016-
 ،2021من رصد تطورات مستقبلية إيجابية.

تطور أبرز مؤشرات المؤسسات والمقاوالت العمومية ( 2021-2016مليار الدرهم)
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عرف رقم المعامالت والقيمة المضافة لقطاع المؤسسات
والمقاوالت العمومية خالل سنة  2017على التوالي
زيادة بلغت  %8و ،%7لينتقال من  210.130مليون درهم
و 79.740مليون درهم سنة  2016إلى  226.523مليون
درهم و 85.303مليون درهم .كما عرفت النتائج الصافية
اإليجابية ارتفاعا قدره  %1لتصل  13.694مليون درهم.
أما األموال الذاتية للمؤسسات والمقاوالت العمومية فقد
بلغت خالل سنة  2017ما قدره  541.031مليون درهم،
أي بتحسن نسبي مقارنة مع المستوى المسجل خالل
سنة  536.242( 2016مليون درهم) .وبلغ مجموع أصول
المؤسسات والمقاوالت العمومية 1.432.767مليون
درهم مع نهاية سنة  ،2017مسجال بذلك زيادة قدرها
 %5مقارنة بسنة  .2016وبخصوص ديون التمويل فقد
سجلت دون احتساب الديون االجتماعية ارتفاعا بنسبة
 %6مقارنة بسنة  2016لتصل إلى  265.962مليون درهم.
العالقات المالية بين الدولة والمؤسسات والمقاوالت
العمومية
عرف دعم ميزانية الدولة تطورا مطردا خالل الفترة
 ،2018-2008علما أن هذا الدعم يساهم بشكل كبير
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في تمويل أنشطة واستثمارات المؤسسات والمقاوالت
العمومية كما يساهم ،في بعض الحاالت ،في تمويل
نفقات التسيير .ويرجع هذا االرتفاع بشكل أساسي إلنشاء
هيئات تضطلع بمهام المرفق العمومي تتطلب تحويالت
مالية من الدولة باإلضافة لألهمية التي تم إيالءها
للقطاعات االجتماعية .وقد سجلت الفترة الممتدة بين
 2010و 2017معدل نمو سنوي للتحويالت المالية من
الدولة إلى المؤسسات والمقاوالت العمومية بلغ .%4,2
تطور التحويالت المالية من الدولة إلى المؤسسات
والمقاوالت العمومية ( 2018-2010مليون درهم)
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بلغت اإلمدادات المالية الموجهة للمؤسسات والمقاوالت
العمومية خالل سنة  2017ما مجموعه  28.781مليون
درهم مسجلة نموا قدره  %8,7مقارنة بسنة 2016
( 26.476مليون درهم) أي بنسبة إنجاز بلغت %97
مقابل  %95سنة  .2016ومن أبرز القطاعات المستفيدة
من التحويالت المالية للدولة ،القطاع االجتماعي (17.005
مليون درهم) والفالحة ( 4.453مليون درهم) والنقل
( 2.413مليون درهم) والطاقة والمعادن ( 1.014مليون
درهم) .أما برسم قانون المالية لسنة  ،2018فقد بلغت
اإلنجازات ما قدره  24.913مليون درهم في نهاية شهر
أكتوبر  2018أي بنسبة إنجاز بلغت  %74من التوقعات
لسنة  33.575( 2018مليون درهم).
باإلضافة إلى التحويالت المالية المباشرة من الميزانية
العامة للدولة ،فإن بعض المؤسسات والمقاوالت
العمومية تستفيد من رسوم شبه ضريبية مخصصة
لفائدتها .وقد عرفت هذه الرسوم ارتفاعا يقدر ب %7
خالل الفترة  ،2017-2004حيث انتقلت من 1.773,5
مليون درهم إلى  4.435,1مليون درهم.
أما فيما يخص قانون المالية لسنة  ،2017فقد بلغت
الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية ما
قدره  7.958مليون درهم (مقابل إنجازات متراكمة بلغت
 8.184مليون درهم حتى متم دجنبر  ،)2016أي بنسبة
إنجاز بلغت  %88بالنسبة لتوقعات قدرها  9.067مليون
درهم ونسبة إنجاز قيمتها  %98مسجلة في نهاية .2016
وبلغت اإلنجازات المتراكمة حتى متم نونبر  2018ما
يبلغ  8.124,5مليون درهم (مقابل  6.795مليون درهم
متراكمة في نهاية أكتوبر  ،)2017أي بنسبة إنجاز %83
مقارنة مع توقعات بداية السنة .وشملت هذه اإلنجازات،
باألساس ،الموارد المتأتية من الوكالة الوطنية للمحافظة
العقارية والمسح العقاري والخرائطية ( 2.500مليون
درهم) والمجمع الشريف للفوسفاط ( 2.000مليون
درهم) وشركة اتصاالت المغرب وشركة استغالل الموانئ
( 1.853مليون درهم).
مساهمة المؤسسات والمقاوالت العمومية في الميزانية
العامة للدولة ( مليون درهم)
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وتناهز توقعات الموارد المتأتية من المؤسسات
والمقاوالت العمومية برسم قانون المالية لسنة 2019
ما قدره  11.450مليون درهم (دون احتساب عائدات
تفويت مساهمات الدولة) مسجلة بذلك زيادة %17
مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة  9.821( 2018مليون
درهم).
المؤسسات والمقاوالت العمومية في صلب الدينامية
االقتصادية و االجتماعية
يُنتظر من المؤسسات والمقاوالت العمومية المتدخلة
في المجال االجتماعي تعبئة الموارد الكفيلة بتقوية
التماسك االجتماعي والترابي .وهكذا ،فإن المؤسسات
العمومية المتدخلة في مجاالت التعليم والتكوين مدعوة
للمساهمة في تنزيل البرنامج الجديد لدعم التمدرس من
أجل تقليص معدل الهدر المدرسي بمستويات االبتدائي
واإلعدادي .كما أن هذه الهيئات مدعوة لبذل مجهوداتها
من أجل مأسسة وتدعيم نظام التكوين بالتناوب وإحداث
جيل جديد من مراكز التكوين المهني ،من شأنها
االستجابة لحاجيات الفاعلين االقتصاديين ،وكذا مراجعة
آليات وبرامج دعم تشغيل الشباب باإلضافة إلى وضع
نظام ناجع وفعال للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي.
وفي هذا المضمار ،فإن صندوق الحسن الثاني للتنمية
االقتصادية واالجتماعية باعتباره فاعال داعما لتنمية البالد
بهدف دعم االستثمار والتشغيل ،ملتزم بالمساهمة في
بناء وتجهيز مراكز التكوين المهني الجديدة.
وفي هذا الصدد ،أعطى صاحب الجاللة بتاريخ  2أكتوبر
 2018توجيهاته السامية لتطوير تكوينات جديدة في
المهن الواعدة مع تأهيل التكوينات المرتبطة بالمهن
التقليدية ،والتي تبقى المنتج األساسي لفرص الشغل
للشباب ،كتلك المرتبطة بقطاعات الصناعة والخدمات
واألشغال العمومية والفالحة والصيد البحري والماء
والطاقة والمعادن والصناعة التقليدية.
كما ال يمكن إغفال تدخل المؤسسات والمقاوالت
العمومية في العالم القروي ،حيث ستتم مواصلة هذا
التدخل خالل سنة  2019في إطار تسريع تنفيذ البرنامج
الوطني لتقليص الفوارق االجتماعية والترابية .وهكذا،
فإن العديد من المؤسسات والمقاوالت العمومية التي
تتدخل في العالم القروي ،ستدعم مساهماتها من أجل
تحسين برامج الطرق والكهربة القروية وتعميم الولوج
للماء الصالح للشرب بالوسط القروي ،إلى جانب البرنامج
الوطني للصرف الصحي ومعالجة المياه المستعملة ،والذي
يهم المجال الحضري والمراكز الصغرى .وعلى غرار ذلك،
يهدف البرنامج االستعجالي لتسريع االستثمارات إلى تعزيز
العرض وتطوير تدبير وتثمين الماء وكذا تعزيز التزويد
بالماء الصالح للشرب بالنسبة لساكنة العالم القروي.

أما فيما يخص المكتب الوطني للمطارات ومن أجل
المساهمة في نجاح مخطط تنمية الشركة الوطنية للنقل
الجوي ،عبر دعم أوجه التعاون بين كلتا الهيأتين ،فإن
المكتب مطالب بإنجاز قطب جهوي في إطار مشروع
عقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للمطارات
المزمع إبرامه فور االنتهاء من الدراسات التي توجد قيد
اإلنجاز والمتعلقة بالنموذج المؤسساتي واالقتصادي
للمكتب من جهة واعتماد الشراكة بين القطاعين العام
والخاص في قطاع المطارات من جهة أخرى.
وبالموازاة مع هذه اإلجراءات وفي إطار المجهودات
المبذولة للتحسين المستمر لتنافسية االقتصاد الوطني
والربط بين المجاالت ،بذلت المؤسسات والمقاوالت
العمومية مجهودات مهمة من أجل تطوير شبكات النقل
عبر الطرق السيارة والنقل السككي والجوي باإلضافة
إلى دعم شبكات الموانئ والمطارات .وقد مكن إنجاز
البرنامج الوطني للطرق السيارة من بلوغ شبكة تقارب
 1.800كلم ،وكذا االستثمار في البنيات التحتية السككية
عبر انجاز أول خط سككي فائق السرعة بالقارة اإلفريقية.
وباإلضافة إلى ذلك ،يتم بذل مجهودات من أجل دعم
قدرات الشبكة وتنمية الصيانة وبلورة نموذج جديد
لالستغالل من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وهكذا ،وبالنظر إلى محدودية النموذج االقتصادي الحالي
للمكتب وعدم قدرته على مواجهة التحديات المرتبطة
باالستثمارات الضخمة الضرورية للقيام بتمديد شبكة
السكك الحديدية ،هناك دراسات تقييمية قيد االنجاز من
أجل القيام بإصالح مؤسساتي هدفه المالءمة مع أفضل
الممارسات التي من شأنها الفصل بين االستغالل وتطوير
البنية السككية مع االستناد على تمويالت طويلة األمد
وتمركز تدخل المكتب على مهامه األساسية.
من جهتها تواصل شركة الخطوط الملكية المغربية بذل
الجهود الكفيلة بمواكبة االستراتيجيات القطاعية خاصة
فيما يتعلق بقطاع السياحة .ومن أجل التدعيم المستدام
لوضعها المالي ،تقوم الشركة بإتمام وضع مخطط تنميتها
الذي يهدف إلى تطوير أسطولها على نحو واسع في أفق
 .2030ويندرج هذا المخطط أيضا في إطار منهجية
تعتمد على التنسيق المكثف بين المتدخلين من أجل
ضمان تناسق كبير لالستراتيجيات القطاعية ومخططات
عمل مختلف المتدخلين (القطاع المكلف بالسياحة
والنقل الجوي والجهات والمكتب الوطني المغربي
للسياحة والمكتب الوطني للمطارات .)...كما يجب أن
يعتمد تمويل هذا المخطط على حلول مبتكرة من خالل
توفير موارد شبه رأسمالية وشراكات استراتيجية ،وذلك
من خالل مخطط عمل يتم تحديده في إطار عقد برنامج
جديد بين الدولة والشركة الوطنية للنقل الجوي.

وفيما يتعلق بالقطاع المينائي ،يجذب ميناء طنجة
المتوسط ،حركة مرور في تزايد مستمر .كما يشكل حاليا
أحد أهم بوابات دخول البحر األبيض المتوسط ،مع
اإلشارة إلى أن مجموعة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط
أناطت بشركتها التابعة ميناء ﻃﻨﺠﺔ المتوسط  2مهمة
إنجاز مشروع ميناء طنجة المتوسط  ،2وذلك على
مرحلتين .كما تواصل شركة الناظور غرب المتوسط إنجاز
مشروع الناظور غرب المتوسط المتوقع استكمال إنجازه
سنة  ،2022والذي يشكل منصة دعم الستراتيجيات تنمية
جهة الشرق .ومن جهتهما ،تنكب كل من الوكالة الوطنية
للموانئ وشركة مرسى المغرب على إنجاز األهداف
المسطرة في مخططي عملهما المنتظر صياغتهما في
إطار عقد برنامج مع الدولة بالنسبة للوكالة وفي إطار
مخطط تنمية الشركة الذي تم تقديمه بمناسبة خوصصتها
بالنسبة لمرسى المغرب.

وعلى مستوى القطاع الفالحي ومنذ إطالق مخطط
المغرب األخضر ،تساهم العديد من المؤسسات
والمقاوالت العمومية بشكل فعال (المكاتب الجهوية
لالستثمار الفالحي ووكالة التنمية الفالحية والشركة
الوطنية لتسويق البذور والمكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتنمية
مناطق الواحات وشجر األركان )...في الدينامية التي
خلقها هذا المخطط والتي مكنت من إنجاز استثمار
إجمالي بالقطاع الفالحي يناهز  55مليار درهم في نهاية
يونيو ( 2018دون احتساب االستثمارات المنجزة في
إطار عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول
األراضي العمومية).
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ومن جهتها ،فإن استراتيجية «أليوتيس» لتنمية قطاع
الصيد البحري تتواصل منذ سنة  ،2009وتستهدف خصوصا
تثمين الثروة السمكية المغربية والرفع من الناتج المحلي
اإلجمالي للقطاع بحوالي ثالثة أضعاف .وقد عرفت
سنة  2018إنهاء عقد االمتياز المتعلق باستغالل موانئ
الصيد والذي يكرس تخلي المكتب الوطني للصيد عن
نشاط تدبير تلك الموانئ وإرجاعها إلى الوكالة الوطنية
للموانئ ،الشيء الذي من شأنه تمكين المكتب من
التركيز على مهامه األساسية المرتبطة بتسويق منتوجات
الصيد البحري ،فيما تنكب الوكالة على تحسين جودة
الخدمات وأداء القطاع المينائي.
وفيما يخص سياسة الدولة في مجاالت السكنى والتهيئة
الحضرية ،تعمل المؤسسات والمقاوالت العمومية
الموكول إليها تنفيذ هذه السياسة على تعزيز تدخالتها،
خاصة فيما يتعلق بتهيئة العقار وتجهيز األراضي وبناء
المساكن االجتماعية والقضاء على دور الصفيح والتأهيل
الحضري ،باإلضافة إلى معالجة إشكالية البنايات اآليلة
للسقوط وتأهيل األنسجة القديمة وإحداث أقطاب
حضرية جديدة والمدن الجديدة .وفي هذا الصدد،
يستلزم تجاوز النواقص التي يعاني منها هذا القطاع
جملة من اإلجراءات من بينها مراجعة النصوص القانونية
والعمرانية المتعلقة بالسكنى وإحداث إطار للتخطيط
الحضري وإعادة النظر في اإلطار التعاقدي الحالي
وإحداث آليات مواكبة اجتماعية ،دون إغفال مراجعة
النموذج االقتصادي للمتدخلين العموميين في المجال،
بما في ذلك مجموعة العمران.
وتواصل الدولة تنفيذ االستراتيجية الطاقية الوطنية
الرامية إلى التقليص من التبعية في مجال الطاقة وتنمية
الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية .وبهذا
الخصوص ،تواصل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة
والتي تتكلف بجميع المشاريع المتعلقة بالطاقات
المتجددة (الشمسية والريحية والمائية )...إنجاز برنامجها
التنموي بوتيرة مضطردة ،حيث يهدف هذا البرنامج إلى
بلوغ نسبة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي
 %52في أفق سنة  10.000( 2030ميغاواط).
وفي نفس اإلطار ،فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء
الصالح للشرب مدعو لمواصلة مخطط عمله من أجل
تطوير قدرات إنتاجية جديدة ،عبر مشروع «غاز إلى
طاقة» ( )Gaz to Powerالذي يتيح مرونة أكثر في
مجال تدبير العرض الطاقي ارتباطا بالتأثيرات غير
المنتظمة المتعلقة بالطاقات المتجددة .ويجب أن
يركز مخطط تنمية المكتب الوطني للكهرباء والماء
الصالح للشرب برسم الفترة  2023-2019على تعزيز
توازناته المالية والتحكم في خسائر الطاقة ودعم جودة
الخدمات وإعادة الهيكلة المؤسساتية للقطاع عبر الفصل
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بين وظائف اإلنتاج والنقل والتوزيع ،وذلك في إطار
المشروع المهي ِكل المتعلق بالنموذج الجهوي متعدد
الخدمات للتوزيع .ومن شأن إحداث الوكالة الوطنية
لتقنين الكهرباء تحفيز بلورة نموذج اقتصادي جديد أكثر
نجاعة يعتمد على تركيز المكتب الوطني للكهرباء والماء
الصالح للشرب على مهامه األساسية واللجوء إلى أشكال
أخرى للتمويل (الشراكة بين القطاعين العام والخاص.)...
وفيما يتعلق بقطاع المعادن ،يواصل المجمع الشريف
للفوسفاط ،إنجاز برنامجه للتنمية الصناعية وذلك
في إطار استراتيجية مندمجة تهدف إلى توطيد ريادة
المجمع على مستوى السوق الدولية للفوسفاط وتدعيم
قدراته على الصمود والتأقلم مع تحوالت وإكراهات
السوق .وفي هذا اإلطار ،يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة
من أجل إطالق المرحلة الثانية من برنامجه االستثماري
والذي سيخصص لتعزيز القدرات اإلنتاجية المنجمية
والكيميائية لمحاور الجنوب والوسط وكذا بإفريقيا،
معززا بذلك عملياته السابقة حيث سبق للمكتب أن قام
بإحداث العديد من الشركات التابعة والمشاريع المشتركة
ببعض البلدان اإلفريقية ،خاصة بإثيوبيا ونيجيريا ورواندا
وذلك من أجل تطوير منصات مندمجة إلنتاج األسمدة.
وفيما يتعلق بإشكالية دين الضريبة على القيمة المضافة
التي عرفها المجمع ،أفضت المشاورات التي تمت بين
وزارة االقتصاد والمالية والمجمع الشريف للفوسفاط،
إلى التوقيع ،بتاريخ  10أكتوبر  ،2018على اتفاق بين
الطرفين يتعلق بأداء مستحقات المجمع برسم دين
الضريبة على القيمة المضافة بقيمة  20,5مليار درهم
في إطار عقد.
وفيما يخص قطاع السياحة ،ينصب التركيز على ضرورة
تنفيذ مخطط استعجالي يستمد العبر من العقبات التي
تمت مواجهتها خالل تنزيل رؤية  ،2020وذلك بغية
إعطاء دفعة قوية لمستويات أداء القطاع .وستعطى
األولوية إلعادة إنعاش االستثمار السياحي وتسريع
سياسة تنويع العرض السياحي وإنجاز دراسات إعادة
تموقع بعض المحطات السياحية من أجل تعزيز جاذبية
وقدرة المغرب على التأقلم مع الظرفية وجلب السياح،
وذلك بتشاور مع مختلف الفاعلين بما في ذلك المهنيين
والفاعلين الجهويين .وفيما يتعلق باآلفاق ،فإن تنفيذ
عمليات إعادة الهيكلة المؤسساتية والعملياتية يكتسي
طابعا استعجاليا من أجل تفعيل إمكانيات تطوير أوجه
التعاون بين جميع الفاعلين العموميين من جهة (شركة
الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للمطارات
والمكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة إثمار الموارد
ومؤسسة دار الصانع )...وبين هؤالء والقطاع الخاص ،من
جهة أخرى.

توزيعا أمثل للموارد المالية وتقليص الفوارق المجالية
وتحسين تنافسية الجهات.

وعلى صعيد آخر وفي إطار تنمية منظومة اإلنتاج
الوطنية ،فإنه من المتوقع أن يشهد كل من قطاعي
الصناعة واإلنعاش االقتصادي تحوالت من شأنها أن
تساهم في إرساء النموذج التنموي المغربي الجديد.
وفي هذا الصدد ،وطبقا للتوجيهات الملكية السامية،
يهدف مشروع القانون اإلطار المتعلق بميثاق االستثمار
إلى مراجعة اإلطار القانوني المنظم لالستثمارات
وتحسين مناخ األعمال من أجل جعله أكثر تنافسية
ونجاعة ،وذلك عبر تبسيط المساطر وتسريع تدفقات
االستثمار الوطني والخارجي .وفي نفس السياق ،يندرج
مشروع إصالح المراكز الجهوية لالستثمار في إطار تنفيذ
التوجيهات الملكية السامية المتعلقة باالستثمار .ويهدف
هذا المشروع إلى تحويل المراكز الجهوية لالستثمار
إلى مؤسسات عمومية ذات صالحيات تمكنها من لعب
دورها ،على أفضل وجه ،كميسر ومحفز لالستثمار على
المستوى الترابي.
وفيما يتعلق باإلنعاش االقتصادي ،جاء إحداث الوكالة
المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات خالل سنة 2017
ليضع حدا لتشتيت مجهودات المركز المغربي إلنعاش
الصادرات ومكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء والوكالة
المغربية لتنمية االستثمارات التي تم دمجها في إطار
الوكالة المحدثة ،ليتم تعزيز عمل هذه الوكالة الجديدة
من أجل تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية
وتحفيز وإنعاش االستثمارات الوطنية والخارجية إلى
جانب الصادرات .وفي نفس اإلطار ،أطلقت المؤسسة
المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات («فوديكس
المغرب») استراتيجية جديدة إلنعاش صادرات
المنتوجات الفالحية والغذائية ومنتوجات الصيد البحري،
بهدف تعزيز األسواق واالنفتاح على وجهات جديدة
لتصدير هذه المنتوجات التي تشكل أكثر من  %21من
الصادرات الوطنية.
وعلى المستوى الجهوي ،فإن الوكاالت الجهوية لتنفيذ
المشاريع مدعوة إلى تحديث آليات تدخلها الجهوي ،عبر
تطوير مقاربات جديدة لحكامة مشاريعها االستثمارية
وآليات تدخلها .ويجب على هذه الحكامة أن تضمن

وفي نفس اإلطار ومن أجل األخذ بعين االعتبار السياق
الجديد المرتبط بإحداث الوكاالت الجهوية لتنفيذ
المشاريع ،يتعين حسم مصير وكاالت التنمية الجهوية
الثالث ،مع العلم أنه تمت دعوة هذه الوكاالت إلى
السهر على استكمال البرامج التي أطلقتها قبل إحداث
الوكاالت الجهوية لتنفيذ المشاريع وعدم الشروع في
برامج جديدة ،وذلك من أجل تفادي االزدواجية على
مستوى تدخالت الفاعلين العموميين في الجهات.
ومن جهة أخرى وفي إطار مواكبة السياسات العمومية
المتعلقة بتحسين الولوج للتمويل ودعم اإلدماج المالي،
تواصل الهيئات المالية العمومية ،على غرار صندوق
اإليداع والتدبير والقرض الفالحي للمغرب وصندوق
الضمان المركزي وصندوق التجهيز الجماعي تدخالتها
كل في إطار الصالحيات المخولة له.
وقد وضع صندوق اإليداع والتدبير ،باعتباره هيأة مالية
عمومية تحمل رهانات سوسيو-اقتصادية هامة ،مخططا
استراتيجيا جديدا في أفق  ،2022يعطي األولوية لتموقع
جديد للصندوق يتالءم مع الرهانات االقتصادية للنموذج
التنموي المغربي .ويهدف هذا المخطط ،من جهة ،إلى
تعزيز نموذج نمو المجموعة باعتبارها شريكا في تمويل
المقاوالت الصغرى والمتوسطة ومستثمر في القطاعات
االستراتيجية ،ومن جهة أخرى ،إلى المشاركة في ورش
الجهوية المتقدمة عبر المساهمة في تمويل مشاريع
الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى
الجهوي .ويهدف هذا المخطط أيضا إلى منح الدعم
الالزم لالنتقال الطاقي ،وذلك من أجل تطوير اقتصاد
أخضر من خالل تعبئة التمويالت الخضراء في مجال
الطاقات المتجددة وكذا الشراكة الخضراء بين القطاعين
العام والخاص.
ومن جهته ،يواصل القرض الفالحي للمغرب تنزيل
استراتيجيته «آفاق  »2021التي ترمي بلوغ أهداف
متوافقة مع استراتيجية مخطط المغرب األخضر ،بما في
ذلك تطوير اإلقبال على الخدمات المصرفية من طرف
العالم القروي وتعزيز الدعم المقدم لقطاع الفالحة
والصناعة الفالحية .وباإلضافة إلى ذلك ،قام القرض
الفالحي للمغرب بدراسة من أجل تحويل هيكله التنظيمي
نحو نموذج جهوي عبر إحداث األبناك الجهوية التعاونية،
التي من شأنها تكييف تدخالتها لتتالءم مع خصوصيات
وحاجيات كل جهة على حدة والمساهمة بشكل فعال
في التنمية االجتماعية واالقتصادية للعالم القروي.
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تعزيز حكامة ونجاعة المحفظة العمومية

تتواصل األوراش واإلجراءات المتخذة في إطار تعزيز
حكامة وشفافية المؤسسات والمقاوالت العمومية،
على الخصوص ،إعداد مشروع القانون المتعلق
بإصالح منظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة على
المؤسسات والمقاوالت العمومية وإعطاء انطالقة أشغال
تحيين الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة
هذه الهيئات.
وبالموازاة مع ذلك ،تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات
بغرض تعزيز شفافية المؤسسات والمقاوالت العمومية
والتطوير المستمر للفعالية العملياتية لهذه الهيئات
وكذا جودة تدبيرها وذلك من خالل اليقظة المستمرة
فيما يتعلق بتوفر هذه الهيئات على األدوات التدبيرية
والمالية الضرورية والتي ستمكنها من تحديد األدوار
والمسؤوليات على مستوى تدبير الموارد البشرية
والميزانياتية والمحاسباتية وكذا توفير الظروف المالئمة
للمنافسة الحرة وتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية
للمؤسسات والمقاوالت العمومية والدفع نحو الرقمنة
ونزع الصفة المادية عن المساطر الداخلية والخارجية
لهذه الهيئات.
توطيد اإلرساء االستراتيجي
يتم العمل على توطيد اإلرساء االستراتيجي للمؤسسات
والمقاوالت العمومية عبر إجراء حوارات استراتيجية مع
هذه الهيئات في إطار التدبير النشط للمحفظة العمومية
وكذا عبر تقوية المنهجية التعاقدية بين الدولة وهذه
المؤسسات ،خاصة تلك التي تتولى إنجاز مشاريع ذات
رهانات اقتصادية واجتماعية كبرى.
فبعد مرحلة التحضير والتفعيل التجريبي انطالقا من
 ،2016يتواصل إرساء التدبير النشط للمحفظة العمومية
من خالل إجراء حوارات استراتيجية مع عدد من
المؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الرهانات السوسيو
اقتصادية الكبرى ،وذلك في أفق االنخراط في اإلصالحات
الالزمة من أجل تأطير أفضل لدور الدولة كمساهم.
ويتمثل الهدف من الحوار االستراتيجي في التوصل إلى
رؤية متوافق عليها بين المؤسسات والمقاوالت العمومية
ووزارة االقتصاد والمالية والوزارات الوصية وكذا باقي
الشركاء حول استراتيجية هذه المؤسسات ،وذلك عبر
دراسة مدى مالءمة نموذجها االقتصادي وتقييم منظومة
حكامتها ونجاعة أدائها وآفاق تطورها وكذا إمكانيات
ترشيد محفظتها ،ال سيما من خالل تحديد بعض عمليات
االندماج وزيادة رأس المال وفتح رأس المال أو التفويت...
وأظهرت الحوارات أن األوراش المهيكلة التي تنجزها
بعض المؤسسات والمقاوالت العمومية (شركة الخطوط
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الملكية المغربية والمكتب الوطني للمطارات والقرض
الفالحي للمغرب ومجموعة بريد المغرب والمكتب
الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للكهرباء
والماء الصالح للشرب) تصطدم أحيانا بمحدودية
نموذجها الحالي وذلك فيما يخص مخططات االستثمار
التي ينبغي تحديد أولوياتها ،وتفاقم مديونيتها والضغط
المتزايد علي خزينتها وتمديد آجال أداءها ،مما يستلزم
أحيانا مراجعة نموذجها التنموي وإطارها المؤسساتي
كشرط أساسي لنجاح استراتيجياتها التنموية.
وقد أظهرت الدراسة المنجزة في إطار إرساء التدبير
النشط للمحفظة العمومية الحاجة إلى ضرورة تحديد
استراتيجية للمساهمات العمومية يتم تنزيلها في إطار
ميثاق يحدد المبادئ التوجيهية للمساهمات العمومية
وكذا مجموعة المؤسسات والمقاوالت العمومية التي
تتطلب هذا النمط التدبيري .كما أضحى اليوم وضع إطار
قانوني وتنظيمي مبسط ومالئم شرطا أساسيا لتعزيز
وتأطير دور الدولة المسا ِهمة.
من جهتها ،تعتبر العالقات التعاقدية بين الدولة
والمؤسسات والمقاوالت العمومية آلية فعالة وناجعة
للقيادة االستراتيجية وذلك من أجل تفعيل اإلجراءات
المتعلقة بإعادة هيكلة بعض المؤسسات أو تلك
المتعلقة بترشيد وتحسين نجاعة تدخالتها .وفي هذا
اإلطار ،تتواصل األشغال المتعلقة بإبرام عقود برنامج
جديدة وتقييم العقود المبرمة ،وخاصة مع المؤسسات
والمقاوالت العمومية ذات الرهانات االقتصادية
واالجتماعية الكبرى كالمكتب الوطني للسكك الحديدية
والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة
الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للمطارات
والصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان
االجتماعي والوكالة الوطنية للموانئ...
األوراش الهادفة إلى تحسين حكامة المؤسسات والمقاوالت
العمومية وفعالية المراقبة المالية للدولة على هذه الهيئات

يهدف مشروع القانون المتعلق بإصالح منظومة الحكامة
والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالت
العمومية إلى تعزيز فعالية المراقبة المالية للدولة على
هذه المؤسسات وكذا تطوير هذه المنظومة وتوجيهها
نحو اهتمامات التحكم في المخاطر والمحافظة على
الممتلكات وذلك باالعتماد على تصنيف ُيمكن من
تحديد نوعية المراقبة المالية المطبقة على كل مؤسسة
أو مقاولة عمومية ،وذلك بناء على ثالثة معايير وهي
مستوى المساهمة العمومية والمخاطر المالية للدولة
وجودة التسيير وحكامة المؤسسة أو المقاولة العمومية
المعنية.

وباإلضافة إلى ذلك ،مكنت المجهودات المبذولة فيما
يتعلق بتنزيل مقتضيات الميثاق المغربي للممارسات
الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية من
تسجيل تطورات ملموسة فيما يخص تدعيم انتظام
وتيرة عقد اجتماعات األجهزة التداولية وكذا إحداث
اللجان المتخصصة المنبثقة عن هذه األجهزة (تدقيق
واستراتيجية واستثمار وتعيين وأجور .)...وتتواصل هذه
المجهودات من خالل تبني ما يقارب  40مؤسسة ومقاولة
عمومية لمخططات تحسين الحكامة والمواثيق واآلليات
األخرى للحكامة .وتعرف هذه الهيئات كذلك تحسنا
ملموسا في ممارسات الحكامة من حيث نشر المعلومات
المالية وغير المالية عبر مواقعها اإللكترونية و/أو عبر
تقارير أنشطتها وكذا إرساء آليات تدبير المخاطر وتعزيز
نزع الصفة المادية عن مساطرها .وفي هذا الصدد،
ومن أجل توطيد المنجزات وتفادي النواقص ،سوف
يتواصل مسلسل تحسين حكامة المؤسسات والمقاوالت
العمومية من خالل توطيد الدينامية المسجلة وعبر
توسيع الئحة الهيئات التي سوف تقوم بتقييم لمنظومة
حكامتها وإعداد مخططات لتحسين الحكامة .وسيتم
تعزيز هذه الجهود المبذولة وتكريسها عبر إدراج
إجراءات جديدة متعلقة بالحكامة في إطار مشروع
القانون المتعلق بالحكامة والمراقبة المالية للدولة على
المؤسسات والمقاوالت العمومية الذي يوجد في طور
اإلنهاء .فضال عن ذلك ،تم الشروع في أشغال تحيين
وإغناء مقتضيات ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة
المؤسسات والمقاوالت العمومية ،وذلك في إطار اللجنة
الوطنية لحكامة المقاولة.
عالوة على ذلك ،تتولى مديرية المنشآت العامة
والخوصصة إطالق عمليات التدقيق الخارجي للمؤسسات
والمقاوالت العمومية بعد موافقة رئيس الحكومة
وبالتشاور مع الوزارات الوصية المعنية ،كما تعمل على
تفعيل التوصيات المنبثقة عن عمليات التدقيق والقرارات
المتخذة .وقد همت عمليات التدقيق المنجزة معظم
القطاعات كالطاقة والمعادن والنقل والكهرباء والماء
والتطهير السائل وكذا اإلسكان والفالحة والصحة والتعليم
العالي والتربية والتكوين .كما تم إطالق مشروع لتتبع
مخاطر المؤسسات والمقاوالت العمومية في فبراير 2018
بتعاون مع صندوق النقد الدولي .ويهدف هذا الورش
في المقام األول إلى القيام بتقييم النظام الحالي لتتبع
وتقييم مخاطر المؤسسات والمقاوالت العمومية وإنجاز
دراسات مقارنة ألحسن الممارسات في هذا المجال وكذا
تنزيل إطار جديد ومهيكل بطريقة أمثل لتدبير مخاطر
المؤسسات والمقاوالت العمومية مع إرساء إطار تنظيمي
مخصص لهذا الغرض ونمط واضح ومتفق عليه للحكامة.
وفي نفس اإلطار ،تتم مواكبة المؤسسات والمقاوالت
العمومية من أجل تحيين وتحسين أدوات تسييرها،

وذلك بغية مالءمة أنظمتها الخاصة بالصفقات مع
منظومة الصفقات العمومية وتحيين أنظمتها األساسية
الخاصة بالمستخدمين وهياكلها التنظيمية .وتتم
هذه المواكبة أيضا عبر تحيين قرارات التنظيم المالي
والمحاسبي للمؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة
القبلية وعبر تعديل قائمة الوثائق والمستندات المثبتة
للتأشير على االلتزامات واألداءات المتعلقة بالنفقات ،مع
التذكير بأن مجمل هذه اإلجراءات يهدف إلى تبسيط
المساطر وتيسير العمليات.
في إطار الجهود الحثيثة الرامية إلى إنجاح التحول
الرقمي لوزارة االقتصاد والمالية ،تهم أهم اإلجراءات
تطوير وتجريد صفقات المؤسسات والمقاوالت العمومية
من الصفة المادية وإرساء رقمنة الخزينة المكلفة باألداء
للمؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية والمراقبة
النوعية وتعميم تبادل المعلومات اإللكترونية مع الشركاء
الداخليين والخارجيين عبر النظام المعلوماتي «مسار»
الخاص بمديرية المنشآت العامة والخوصصة.
كما يُتوخى تحسين الشفافية المالية للمؤسسات
والمقاوالت العمومية من خالل مشروع مالءمة المدونة
العامة للتنميط المحساباتي مع المعايير المحاسبية
الدولية والذي يهدف إلى تمكين المغرب من إطار
محاسباتي ومالي متطور يتماشى مع أحسن الممارسات
المحاسباتية الدولية ويضمن معلومة محاسباتية ومالية
موثوقة وذات جودة عالية ،وكذا من خالل مشروع
القانون المتعلق بالحسابات المجمعة الذي يهدف إلى
وضع إطار موحد لتجميع الحسابات وضمان تناسق
الممارسات المحاسباتية على الصعيد الوطني.
التفاعل مع مؤسسات الرقابة
يشكل قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية موضوع
العديد من األسئلة من طرف أعضاء مجلسي البرلمان
بالنظر لحضوره في العديد من القطاعات .إذ يعقد
البرلمان جلسات خاصة ببعض المؤسسات والمقاوالت
العمومية أو المواضيع المتعلقة بالمحفظة العمومية.
كما أن تقرير المجلس األعلى للحسابات حول «قطاع
المؤسسات والمقاوالت العمومية بالمغرب  :العمق
االستراتيجي والحكامة» ،كان موضوع عرض السيد وزير
االقتصاد والمالية أمام لجنة المراقبة المالية العامة بهدف
تقديم اإلجابات والتوضيحات الالزمة بشأن التوصيات
الواردة في هذا التقرير.
باالضافة إلى كذلك ،يتم إرسال تقارير المجلس األعلى
للحسابات المتعلقة بمراقبة تسيير المؤسسات
والمقاوالت العمومية إلى وزير االقتصاد والمالية الذي
يوجه للمجلس آرائه وتعليقاته وإجاباته على هذه
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التقارير في المواعيد المحددة .وفيما يتعلق بالدراسات
الموضوعاتية والتقييمية ،أنجز المجلس األعلى للحسابات
عدة مهمات متعلقة بقطاع المؤسسات والمقاوالت
العمومية وخصوصا ،المهمات المرتبطة بالمقاصة
والتقاعد والتدبير المفوض.
االنفتاح على القطاع الخاص و تحسين المناخ
الخوصصة والتفاعل مع القطاع الخاص

يعتبر برنامج الخوصصة بالمغرب وبعد مرور ربع قرن
على انطالقه من بين التجارب الناجحة عالميا .ويرجع
ذلك إلى اإلطار القانوني والمؤسساتي الذي يضمن
الشفافية التامة .ونظرا للسياق الحالي ،فإنه من الضروري
إدراج الخوصصة في إطار منهجية شمولية للتدبير
النشط للمحفظة العمومية .ويتمثل الهدف األسمى لهذه
المنهجية في وضع نظام يسمح باغتنام الفرص المناسبة
لعمليات الخوصصة وتنفيذها في إطار زمني قصير
يتماشى مع اإلمكانيات التي يوفرها السوق وفقا لمساطر
تتوافق مع سياق كل عملية على حدة.

وهكذا ،فإنه أضحى من الضروري أن يعرف برنامج
الخوصصة انطالقة جديدة مع توجيهه بشكل أساسي نحو
فتح رأسمال بعض المقاوالت العمومية التي تنشط في
قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج إلى جانب
توفرها على المعايير الضرورية ،خاصة الطابع االستراتيجي
أو غير االستراتيجي بالنسبة للدولة ودورها في المساهمة
في تنفيذ السياسات العمومية أو توفير خدمة عمومية،
وكذا مستوى نضج القطاع الذي تنشط فيه المؤسسة
المستهدفة ،وذلك من حيث فرص النمو والقدرة على
ولوج أسواق جديدة ودرجة انفتاح القطاع على المنافسة
والجدوى االقتصادية والمالية للمؤسسة المعنية.
ويتم إجراء دراسات وتحاليل ذات طابع استراتيجي من
أجل تحديد المقاوالت العمومية وكذلك الشركات التابعة
العمومية التي يمكن أن تضاف إلى قائمة الشركات
القابلة للخوصصة .كما أنه تم إطالق مشاريع تحويل
بعض المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة .أما
فيما يخص المساهمات ذات الحصة األقلية للدولة وغير
االستراتيجية فإن المناقشات جارية لتحديد قابلية تفويت
هذه المساهمات وكذا تحديد السبل المثلى لتدبيرها أو
تفويتها.
ومن المرتقب أن تعرف سنة  2019انطالق جديد
لمسلسل الخوصصة مع إنجاز عمليات تفويت بعض
مساهمات الدولة للقطاع الخاص ( 5.000مليون درهم).
وفي هذا الصدد ،من المقترح إعادة النظر في توزيع
عائدات الخوصصة كما حددها القانون رقم  07-38للسنة
المالية  .2008كما يجب تعديل الئحة المنشآت المزمع
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خوصصتها والملحقة في المادة األولى من القانون رقم
 89-39الذي يؤذن بموجبه تحويل منشآت عامة إلى
القطاع الخاص.
وتعمل الحكومة على مواكبة برامج استثمار المؤسسات
والمقاوالت العمومية من خالل الترخيص بإنشاء
شركات تابعة أو اقتناء مساهمات اعتمادا على دراسات
استراتيجية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تكمن أهم إسهامات اإلطار القانوني الجاري به العمل
منذ سنة  2015باألساس في تكريس مسطرة التقييم
القبلي للتحقق من سالمة اختيار صيغة الشراكة على
ضوء دراسة مقارنة مع باقي الصيغ المتاحة إلنجاز
الطلبيات العمومية وتحقيق التقاسم األمثل للمخاطر
والدفع المرتبط بمستوى األداء وتحديد آليات التتبع
واالفتحاص للعقود .وهكذا ،توالت مجهودات تحديد
ومواكبة مشاريع الشراكة وأعمال التكوين والتنسيق
والتواصل المتعلقة بها.
ومكن إنجاز الحصيلة المرحلية من تقييم اإلطار القانوني
الجاري به العمل والوقوف على جملة من اإلشكاالت
األساسية التي تعتري الشراكة بين القطاعين العام
والخاص .وبناء عليه تمت بلورة واقتراح مشروع تعديل
للقانون  86-12بتوافق واسع مع الشركاء في القطاعين
العام والخاص وإحالته على دوائر القرار قصد اعتماده.
وقد انطلقت أشغال مراجعة القانون تحت الرئاسة
الفعلية لرئيس الحكومة في ماي  2018وبانخراط واسع
لمختلف القطاعات الوزارية حيث أن مشروع القانون
 46-18المعدل والمتمم للقانون  86-12يتبنى جملة من
التعديالت ،تتمثل فيما يلي:
• توسيع نطاق تطبيق القانون ليستوعب باقي أشخاص
القانون العام؛
• إحداث «لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام
والخاص» لدى رئيس الحكومة ،من جملة ما يوكل إليها،
وضع استراتيجية وطنية في مجال الشراكة وتسطير
برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات وتحديد شروط
وآليات االستفادة من االستثناء الممكن من مقتضيات
القانون في ما يتعلق بالتقييم القبلي أو اعتماد
المسطرة التفاوضية؛
• تبسيط مساطر العرض التلقائي وتوضيح شروط اللجوء
للمسطرة التفاوضية؛

• تحقيق انسجام أحكام القانون المنظم للشراكة
والقوانين القطاعية التي تنص على اللجوء إلى عقود
الشراكة.
تم نشر مشروع القانون ببوابة األمانة العامة للحكومة
بتاريخ  26يوليوز  2018لمدة  20يوما قصد اإلعالن
واستقبال آراء مختلف المتدخلين .وبعد انتهاء النقاش
العام دخل مشروع القانون مرحلة الصياغة النهائية
بتنسيق مع األمانة العامة للحكومة قصد عرضه على
أنظار مجلس الحكومة.
اإلجراءات المتخذة لتحسين مناخ األعمال

يهدف مشروع القانون اإلطار المتعلق بميثاق االستثمار
إلى مراجعة شاملة لإلطار القانوني المنظم لالستثمارات
وتحسين مناخ األعمال .يتضمن مشروع الميثاق تدابير
تحفيزية مثل اإلعانات والدعم المباشر واإلعفاءات
الضريبية والجمركية والتسهيالت اإلدارية باإلضافة إلى
تدابير مواكبة تهم خاصة ميادين العقار والرأسمال
البشري.
وفي هذا اإلطار ،تم إعداد مشروع القانون رقم 47.18
المتعلق بإصالح المراكز الجهوية لالستثمار عبر تحويلها
إلى مؤسسات عمومية وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة
لالستثمار .ويهدف هذا المشروع إلى إصالح وإعادة
هيكلة المراكز الجهوية لالستثمار من أجل تمكينها من
القيام بمهامها في مجال تحفيز االستثمارات وتشجيع
المبادرات وفرص االستثمار التي يتيحها االقتصاد الوطني
وكذا مواكبة المسلسل التنموي الذي يشهده المغرب.
كما يتضمن هذا المشروع إجراءات جديدة تتعلق أساسا
بالمهام الموكلة لهذه المراكز وكذا تبسيط المساطر
المتعلقة باالستثمار على الصعيد الجهوي.
ومن جهة أخرى ،يسعى مرصد آجال األداء إلى تعزيز
الترسانة القانونية والمؤسساتية الجاري بها العمل في

هذا المجال .كما يشكل وسيلة للتبادل والتفكير والتشاور
مع األطراف المعنية .وعالوة على تركيبته الموسعة،
سيشكل المرصد آلية القتراح اإلجراءات الفعلية فيما
يتعلق بآجال األداء وذلك في إطار تقريره السنوي أو من
خالل األشغال التي يطلب منه إنجازها من طرف السلطات
الحكومية .وتهم اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة إليجاد
حلول فعلية إلشكالية آجال األداء التتبع المنتظم وضمان
اليقظة المستمرة في هذا المجال وكذلك المواكبة
المستهدفة لبعض المؤسسات والمقاوالت العمومية عبر
تسريع إمدادات ميزانية الدولة وتسديد دين الضريبة
على القيمة المضافة بغرض تحسين خزينة المؤسسات
والمقاوالت العمومية.
ومن أجل ضمان نجاح هذا الورش ،تتضمن خارطة الطريق
لوزارة االقتصاد والمالية ،في هذا الصدد ،مجموعة من
اإلجراءات منها ،مراجعة مساطر المؤسسات والمقاوالت
العمومية فيما يتعلق بأداء الموردين بغرض المزيد من
تبسيطها وكذا تحديد مسؤوليات الفاعلين وإرساء نظام
معلوماتي لضمان تتبع الديون المستحقة وآجال األداء
ونشر تقارير منتظمة في هذا المجال والسهر على معالجة
شكايات مموني المؤسسات والمقاوالت العمومية في إطار
المنصة اإللكترونية المتعلقة بها والتي تم إطالقها في 4
أكتوبر  .)https://ajal.finances.gov.ma( 2018كما
تحث خطة العمل على ضرورة انخراط أجهزة الحكامة
وأعوان المراقبة المالية لضمان السرعة المطلوبة في
معالجة هذه اإلشكالية وكذا تنزيل اإلجراءات الضرورية
لهذا الغرض.
من جهة أخرى ،وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية،
ستعمل وزارة االقتصاد والمالية على اعتماد خطة عمل
تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاوالت
العمومية ،السيما من خالل إعادة النظر في بعض فروعها
وأصولها التي ال ترتبط بنشاطها الرئيسي ،وكذا العمل على
ترشيد نفقاتها ،وذلك في إطار عقود برامج مع الدولة.

المصدر :مديرية المنشآت العامة والخوصصة
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مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة :حصيلة ايجابية
برسم 2017
سجل عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة انخفاضا طفيفا بين سنتي  2017و ،2018إذ انتقل من  208إلى
 ،204مع هيمنة المرافق ذات الطابع االجتماعي ،خاصة تلك العاملة في مجال الصحة والتعليم والتكوين المهني
وتكوين األطر ،والتي تمثل  %75من مجموع المرافق .على المستوى المالي ،بلغت نسبة تغطية المداخيل الذاتية
للنفقات برسم سنة  2017حوالي  %73,50مقابل  %63,54سنة  ،2016أي بزيادة بلغت حوالي  10نقاط.
تشكل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة آلية
ميزانياتية أساسية لتنفيذ السياسات العمومية وضمان
ولوج الساكنة لخدمات ذات جودة ،وذلك بحكم تموقعها
المحلي والجهوي .وبناء على استقالليتها المالية
وطريقة إدارتها القائمة على تعبئة مداخيلها الذاتية
من خالل الخدمات العامة المقدمة للمستخدمين،
تلعب هذه المرافق دورا ً أساسيا في تطوير خدمات
القرب في المجاالت االجتماعية ،خاصة منها الرعاية
الصحية والحماية االجتماعية وكذا التعليم والرياضة.
وتجدر اإلشارة إلى أن نسخة  2019من التقرير حول
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تندرج في إطار
تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم  13-130لقانون
المالية  .وتنص هذه المقتضيات على تبني المنهجية
القائمة على النتائج بدل التدبير القائم على الوسائل،
وذلك من خالل اعتماد التبويب الميزانياتي الجديد
المرتكز على برامج ذات أهداف ومؤشرات أداء محددة
بشكل جيد .كما تقتضي عقلنة إحداث هذه المرافق
وذلك عن طريق حذف تلك التي لم تسجل أية نفقات
خالل مدة  3سنوات أو لم تتجاوز مواردها الذاتية %30
على األقل من إجمالي مواردها بعد انقضاء  3سنوات
على إنشائها..
تطور عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
سجل عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
انخفاضا طفيفا بين سنتي  2017و ،2018إذ انتقل من
 208إلى  204مرفقا ،وذلك على إثر حذف أربع مرافق :
«تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة
حول التغيرات المناخية» ،و«المركب الرياضي األمير
موالي عبد الله-الرباط» ،و«المركب الرياضي لفاس»
و«مصلحة السياحة الثقافية للشباب» .ويوضح توزيع
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب مجاالت
تدخلها برسم سنة  2018هيمنة المرافق ذات الطابع
االجتماعي والتي تمثل  %75من مجموع المرافق (أي
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ما يعادل  153مرفقا من أصل  ،)204خاصة تلك العاملة
في مجال الصحة ( 89مرفقا) ومجال التعليم والتكوين
المهني وتكوين األطر ( 60مرفقا).
حصيلة اإلنجازات المالية والمادية لمرافق الدولة
المسيرة بصورة مستقلة
حتى متم سنة  ،2017سجلت مرافق الدولة المسيرة
بصورة مستقلة فائضا بحوالي  4.344,43مليون درهم.
وقد تم إنجاز هذا الفائض أساسا من طرف المرافق
التي تعمل في مجال النقل والماء بنسبة  %59,9وتليها
المرافق التي تعمل في مجال الصحة بنسبة .%15,89
على مستوى المداخيل ،ناهز المبلغ اإلجمالي إلنجازات
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خالل سنة 2017
حوالي  7.293,82مليون درهم ،مقابل توقعات في
حدود  8.103,56مليون درهم ،وهو ما يمثل نسبة
إنجاز تقدر ب  ،%90,01منها  2.167,92مليون درهم
برسم المداخيل الذاتية ،أي ما يعادل نسبة إنجاز في
حدود  .%81,54في حين ،بلغت تحويالت الميزانية
العامة للدولة لفائدة بعض هذه المرافق حوالي
 792,99مليون درهم ،وسجل فائض ميزانيات االستغالل
واالستثمار المسجل نهاية سنة  2016والمرحل إلى سنة
 2017ما يناهز  4.332,91مليون درهم.
على مستوى النفقات ،بلغت إصدارات مرافق الدولة
المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة  2017حوالي
 2.949,39مليون درهم ،مقابل اعتمادات مفتوحة
تقدر ب  6.470,53مليون درهم ،وهو ما يمثل نسبة
إنجاز عامة في حدود  ،%45,58منها  1.868,40مليون
درهم برسم نفقات االستغالل ،أي ما يعادل نسبة إنجاز
في حدود  ،%53,21و 1.080,99مليون درهم برسم
نفقات االستثمار بنسبة إنجاز تقدر ب  .%36,53وقد
حققت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة
في مجاالت األنشطة الترفيهية واألنشطة االجتماعية

األخرى والصحة أعلى النسب على مستوى اإلصدارات
المتعلقة بالنفقات ،حيث بلغت  %72,55و%67,96
و %63,12على التوالي .وعلى العموم ،بلغت نسبة
تغطية المداخيل الذاتية للنفقات برسم سنة 2017
حوالي  %73,5مقابل  %63,54سنة  ،2016أي بزيادة
بلغت حوالي  10نقاط.
أما بالنسبة لحصيلة اإلنجازات المادية لمرافق الدولة
المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة  2017ومستوى
تقدم تنفيذ برامج العمل برسم سنة  ،2018فتبقى
ايجابية .فعلى سبيل المثال ،سجلت المرافق العاملة
في مجال الصحة أداء مهما برسم سنة  ،2017وذلك من
خالل ارتفاع عدد الوافدين على المستشفيات وعدد
الفحوصات الخارجية المتخصصة وكذا إيواء المرضى
نهارا بنسبة  %10,1و %8و %14,9على التوالي ،مقارنة
مع المستويات المسجلة سنة .2015
مخطط عمل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
خالل 2019
يمكن تلخيص أهم العمليات المتوقع إنجازها من
طرف هذه المرافق برسم سنة  2019في مواصلة
توسيع اإلصالح االستشفائي وتحسين شروط الولوج
للعالج المجاني بالنسبة للحوامل المقبالت على الوالدة
ولمرضى القصور الكلوي الفقراء وكذا تعزيز عمل
«خدمة المساعدة الطبية المستعجلة» (،)SAMU
خصوصا في المناطق الصعبة الولوج وإحداث  4معاهد
لتكوين تقنيين مسعفين وتعزيز اإلطار التشريعي
والتنظيمي لقطاع مستحضرات األدوية باإلضافة إلى
تحسين الخدمات والعالجات المرتبطة بتحاقن الدم.

وفي نفس اإلطار ،ولضمان استدامة أفضل لحركة المرور
على شبكة الطرق ،تتوقع المرافق العاملة في مجال
النقل والماء والبنيات التحتية االقتصادية األخرى برسم
سنتي  2018و ،2019على الخصوص ،اقتناء وتركيب
وتشغيل وصيانة الكاميرات الثابتة لمراقبة السرعة،
وتدعيم ألوية المراقبة الطرقية بالتجهيزات األساسية،
والقيام بتهيئة  370كيلومتر من الطرق القروية من
طرف األلوية الجهوية ،ومواصلة تحسين فعالية مركبات
ومعدات األشغال العمومية واستغاللها حسب نظام
معلوماتي ونظام لتحديد مواقعها الجغرافية .ويجدر
الذكر أيضا ،بالنسبة لنفس المجال ،تقوية وتحديث
التجهيزات والمعدات الخاصة بتفتيش ومراقبة السفن
بالنسبة لمديرية المالحة التجارية باإلضافة إلى تحسين
نظام إشعار األرصاد الجوية بالنسبة لمديريـة األرصـاد
الجويـة الوطنيـة.
وللتذكير ،فقد تميزت سنة  2018أيضا بإطالق اإلصالح
العميق للمراكز الجهوية لالستثمار ،والذي تم إعداده تبعا
للتعليمات الملكية السامية وذلك من خالل المصادقة
على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المراكز
الجهوية لالستثمار وإعادة تأهيل الموارد البشرية لهذه
المراكز وكذا عرض خدمات المراكز الجهوية لالستثمار
لصالح قطب دار المستثمر .ومن جهة أخرى ،وبالرجوع
إلى التوجهات والعمليات المبرمجة في مشروع إصالح
المراكز الجهوية لالستثمار ،والتي ستؤدي إلى تغييرات
كبيرة في الوضع القانوني والمهام والهيكلة التنظيمية،
ستتحول هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية ،كما أنه
سيتم إعادة صياغة مهامها وتوسيعها .باإلضافة إلى
ذلك ،سيتم إعداد مخططات عمل المراكز من طرف
مجالس إدارة هذه المؤسسات بمجرد بدء العمل بهذه
الهيكلة الجديدة.

المصدر :مديرية الميزانية

التقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية

71

التقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية

الحسابات الخصوصية للخزينة  :أية حصيلة؟
يتطرق التقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة إلنجازات البرامج االجتماعية واالقتصادية الممولة عبر هذه
الحسابات برسم سنة  .2017وقد استفادت التنمية الترابية بحصة  %49من مجموع نفقات هذه الحسابات
فيما حظيت التنمية البشرية واالجتماعية ب .%18,4
يتمحور التقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة
برسم سنة  ،2019باألساس ،حول مساهمة الحسابات
المرصدة ألمور خصوصية في تمويل برامج االستثمار
العمومي.
وقد عرف تطور عدد الحسابات الخصوصية للخزينة
منذ بداية سنة  2000انخفاضا ملحوظا ،إذ تراجع من
 156حسابا سنة  2001إلى  71حسابا سنة .2018
ويعزى هذا االنخفاض أساسا إلى تبني التوجه نحو
عقلنة ونجاعة تدبير هذه الحسابات.
ويبين تحليل بنيات موارد ونفقات الحسابات الخصوصية
للخزينة ،حسب طبيعتها ،برسم سنة  ،2017بالمقارنة
مع سنتي  2015و 2016االستنتاجات المحاسباتية
التالية:
الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
بلغ مجموع الموارد المنجزة من طرف الحسابات
المرصدة ألمور خصوصية سنة  2017ما قدره 194.076
مليون درهم مقابل  177.856مليون درهم سنة 2016
و  159.115مليون درهم سنة  ،2015أي بزيادة سنوية
متوسطة تصل إلى  %10,44برسم الفترة .2017-2015
بالموازاة مع ذلك ،وصل مجموع النفقات المنجزة من
طرف هذه الحسابات إلى  67.855مليون درهم سنة
 2017مقابل  63.751مليون درهم و 53.633مليون
درهم على التوالي سنتي  2016و ،2015مسجلة بذلك
ارتفاعا بنسبة  %12,48كمعدل سنوي برسم نفس
الفترة.
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من خالل تحليل هذا التطور حسب فئة المستفيدين
لسنة  ،2017استفادة شركة التمويل «جيدة» بحصة
 ،%75,45يليها القرض الفالحي للمغرب ب %12,46
والشركة المغربية لتأمين الصادرات ب  %9,43ثم
المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب -
فرع الماء -ب  %2,05ووكاالت توزيع الماء والكهرباء
ب .%0,61
حسابات االنخراط في الهيئات الدولية
وصل مجموع المبالغ المدفوعة برسم مشاركة المغرب
في الهيئات الدولية إلى  31,11مليون درهم خالل
الثالثة أشهر األولى من سنة  2018و  381,34مليون
درهم سنة  ،2017مقابل  327,37مليون درهم سنة
 2016و  334,58مليون درهم سنة  . 2015أما بالنسبة
لالعتمادات المبرمجة في إطار قانون المالية لسنة
 2018وقانون المالية لسنة  2019وتوقعات سنتي
 2020و 2021فتبلغ على التوالي  1.862,52مليون
درهم و 834,04مليون درهم و  916,15مليون درهم
و 876,67مليون درهم.
حسابات العمليات النقدية
سجلت هذه الحسابات برسم سنة  2017من خالل
الحساب المسمى «فروق الصرف في عمليات بيع و شراء
العمالت األجنبية»  ،الذي يعمل على ضبط حسابات
العمليات المتعلقة باألرباح والخسائر على مشتريات
وبيوع العموالت المنجزة من طرف بنك المغرب ،موارد
ونفقات وصلت على التوالي ،إلى  14,40مليون درهم
و 9,37مليون درهم.

حسابات التمويل

حسابات النفقات من المخصصات

انتقل الجاري اإلجمالي لحسابات التمويل من 187,58
مليون درهم سنة  2015إلى  395,69مليون درهم سنة
 ،2017أي بزيادة تقدر ب  208,11مليون درهم .ويتبين

بلغت توقعات موارد وسقف تحمالت هذه الحسابات
ما قدره  32.076,14مليون درهم برسم الفترة -2015
 ،2017ما يمثل  %13,74و %15,99من الموارد
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والتحمالت اإلجمالية للحسابات الخصوصية للخزينة
برسم نفس الفترة.
واعتبارا لما سلف ،فإن الغالف اإلجمالي للنفقات
المنجزة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة برسم
سنة  ،2017بلغ  86.164مليون درهم بما في ذلك
 67.854مليون درهم يمثل حصة الحسابات المرصدة
ألمور خصوصية ،أي  % 78,75من المجموع .ويتوزع
مجموع النفقات المنجزة من طرف الحسابات المرصدة
ألمور خصوصية ،حسب األنشطة ،برسم سنة  2017بين:

• التنمية الترابية  33.234,76 :مليون درهم ،أي  %49؛
• التنمية البشرية واالجتماعية  12.467,17 :مليون
درهم ،أي  %18,4؛
• البنيات التحتية  8.735,90 :مليون درهم ،أي %12,9؛
• التنمية الفالحية والصيد البحري  5.864,71 :مليون
درهم ،أي  %8,6؛
• اإلنعاش االقتصادي والمالي  3.124,49 :مليون درهم،
أي  %4,6؛
• مجاالت أخرى  4.427,50 :مليون درهم ،أي .%6,5
المصدر  :مديرية الميزانية

ميكن تحميل جميع التقارير املصاحبة ملرشوع قانون مالية 2019
عرب بوابة األنرتنيت للوزارة https://www.finances.gov.ma
يف ركن «قانون املالية وامليزانية»
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النفقات الجبائية لسنة  2018تسجل منحى تصاعدي
• عرفت تكلفة التدابير الجبائية ارتفاعا برسم سنة  2018حيث انتقلت من  28.551مليون درهم سنة 2017
إلى  29.270مليون درهم.
• األسر والشركات في مقدمة المستفيدين من النفقات الجبائية بمعدل %95
• أغلبية التشجيعات الجبائية تهم دعم القدرة الشرائية وتشجيع امتالك السكن وتعبئة االدخار الداخلي.

توزيع النفقات الجبائية حسب تطور قانون المالية
يرتبط تقييم النفقات الجبائية ارتباطا وطيدا بتطور قانون
المالية من سنة إلى أخرى ،إذ من المهم تقييم ودراسة
التدابير االستثنائية التي يتم إحداثها وفق كل قانون
للمالية .هكذا ،يوضح تقييم النفقات الجبائية برسم سنتي
السنة
النفقات الجبائية السابقة لقانون المالية لسنة 2015
النفقات الجبائية المرتبطة بقانون المالية لسنة 2015
النفقات الجبائية المرتبطة بقانون المالية لسنة 2016
النفقات الجبائية المرتبطة بقانون المالية لسنة 2017
النفقات الجبائية المرتبطة بقانون المالية لسنة 2018
مجموع النفقات الجبائية
النفقات الجبائية حسب نوع الضريبة
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 2017و 2018أنه تم اعتماد  %91من التدابير االستثنائية
قبل سنة  .2015وتمثل هذه التدابير من حيث التكلفة
أكثر من  %97من النفقات الجبائية المسجلة في .2018
كما أصبحت النفقات الجبائية التي أقرتها قوانين المالية
بعد  2015أقل أهمية ،سواء من حيث العدد أو من حيث
التكلفة.
تقييم 2017
عدد
المبلغ
التدابير

بماليين الدرهم

تقييم 2018
المبلغ
عدد التدابير

268

27 706

267

28 300

7
3

697
1

7
3

757

13

147

13
5

213

291

28 551

295

29 270

قليل األهمية
قليل األهمية

انتقل عدد التدابير التي تم إحصاؤها من  291تدبيرا
سنة  2017إلى  295سنة  ،2018منها  234تدبيرا كانت
موضوع تقييم سنة  .2018وتشكل حصة التدابير التي
تم تقييمها  %79من مجموع التدابير التي تم إحصاؤها
سنة .2018

الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل بنسبة ،%1
ارتفع إجمالي النفقات الجبائية بنسبة  .%2ويرجع ذلك
أساسا إلى زيادة النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة
على القيمة المضافة من جهة ،ومن جهة أخرى إلى زيادة
النفقات الجبائية المتعلقة بالرسوم على عقود التأمين
التي سجلت على التوالي زيادة قدرها  1160مليون
درهم و  372مليون درهم.

باإلضافة إلى ذلك ،ومع انخفاض بنسبة  %39في النفقات
الجبائية المتعلقة بالرسوم الجمركية وانخفاض بنسبة
 %18في النفقات الجبائية المتعلقة بواجبات التسجيل
والتنبر ومع انخفاض طفيف بنسبة  %2في النفقات
الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات والنفقات

وعلى غرار سنة  ،2017تم الحفاظ على بنية النفقات
الجبائية حسب نوع الضريبة مع رجحان النفقات الجبائية
المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على
الشركات والضريبة على الدخل ،التي سجلت على التوالي
نسبة  %53و %16و.%16

عدد خاص أبريل - 2019

خاص

الضريبة
الضريبة على القيمة المضافة
الضريبة على الشركات
الضريبة على الدخل
واجبات التسجيل والتنبر
الضريبة الخصوصية السنوية
المفروضة على السيارات
الرسم على عقود التأمين
الرسوم الداخلية على االستهالك
الرسوم الجمركية
المجموع

تقييم 2017
تدابير تم تدابير
تقييمهاتم المبلغ
إحصاؤها

الحصة

تدابير تم
إحصاؤها

84
60
81
37
8

82
48
48
30
4

14 336
4 757
4 590
860
213

%50
%17
%16
%3
%1

85
62
82
37
8

11
7
3
291

10
6
3
231

2 328
153
1 314
28 551

%8
%1
%5

11
7
3
295

توزيع التدابير االستثنائية حسب القطاعات
على غرار سنة  ،2017تميزت سنة  2018بهيمنة النفقات
الجبائية المتعلقة بالقطاع العقاري حيث استفادت من
 5750مليون درهم أي  %20من مبلغ النفقات الجبائية
التي تم تقييمها في عام  .2018وتتعلق هذه النفقات
بشكل رئيسي بالنفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على
القيمة المضافة بحصة  2732مليون درهم و بالنفقات
القطاعات
القطاع العقاري
قطاع الطاقة
األمن واالحتياط االجتماعي
الصادرات
الفالحة والصيد البحري
القطاع المالي
الصناعات الغدائية
قطاع النقل
تدابير تستفيد منها كافة القطاعات
صناعة السيارات والصناعة الكيميائية
الصحة والقطاع االجتماعي
القطاع المنجمي
المرافق العمومية
السياحة
النشر والطبع
الجهات
قطاع التربية
الصناعة التقليدية
قطاعات أخرى
المجموع

تدابير تم
إحصاؤها
40
4
13
9
24
42
7
21
24
4
23
7
2
4

تقييم 2018
تدابير
تقييمهاتم المبلغ

بماليين الدرهم
الحصة

نسبة
التغيير
17/18

83
49
50
29
4

15 496
4 662
4 563
709
256

%53
%16
%16
%2
%1

%8
-%2
-%1
-%18
%20

10
6
3
234

2 700
87
796
29 270

%9
%0
%3

%16
-%43
-%39
%2

الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل بمبلغ 2039
مليون درهم.
في حين استفاد قطاع الطاقة من  5453مليون درهم
في عام  .2018وترجع هذه النفقات بشكل أساسي إلى
النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة
بحصة  5445مليون درهم وبالنفقات الجبائية المتعلقة
بالرسوم الداخلية على االستهالك بمبلغ  8مليون درهم.

2017
تدابير
تقييمهاتم المبلغ

بماليين الدرهم

الحصة

تدابير تم
إحصاؤها

2018
تدابير
تقييمهاتم المبلغ

الحصة

33
4
11
5
23
30
7
17
15
5
22
7
1
4

5 750
5 453
4 787
2 614
2 605
1 699
1 595
1 279
667
583
535
340
314
182

%20
%19
%16
%9
%9
%6
%5
%4
%2
%2
%2
%1
%1
%1

31
4
11
5
21
30
7
17
15
4
22
7
1
4

5 782
4 820
4 187
2 517
2 367
1 986
1 594
1 406
1 395
495
727
256
166

%20
%17
%15
%9
%8
%7
%6
%5
%5
%2
%3
%1
%0
%1

40
4
13
10
25
41
7
21
25
5
23
7
2
5

158

%1

4

4

161

%1

4

4

%0

14

14

200

%1

14

13

142

14

12

108

%0

14

12

137

%0

5

4

42

%0

5

4

44

%0

30

18

342

%1

30

17

382

%1

291

231

28 551

295

234

29 270

-
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المتعلقة بنوع اإلعفاءات الكلية التي تمثل نسبة %57
من اإلعفاءات اإلجمالية  .في حين تأتي النفقات الجبائية
المتعلقة بالتخفيضات في المركز الثاني بنسبة  %31من
اإلعفاءات اإلجمالية مقابل  %30سنة  .2017باإلضافة
إلى ذلك ،تم الحفاظ على نفس بنية النفقات الجبائية
حسب نوع اإلعفاء على غرار سنة .2017

النفقات الجبائية حسب نوع التدبير
تشمل التدابير االستثنائية المؤهلة كنفقات جبائية
برسم سنة  2018على إعفاءات كلية أو جزئية أو
مؤقتة ،وتخفيضات وإسقاطات وخصوم وضرائب جزافية
وتسهيالت مالية .ويكشف تحليل بنية النفقات الجبائية
بالنسبة لهذه السنة عن رجحان النفقات الجبائية
التدبير
إعفاءات كلية
تخفيضات
إعفاءات جزئية أو مؤقتة
إسقاطات
تسهيالت مالية
خصوم
ضرائب جزافية
المجموع

العدد
187

2017
النسبة المبلغ

النسبة

%64

16 229

%57

العدد
189

األسر
منها المأجورون
منها الصناع ومقدمي الخدمات
منها المؤلفون الفنانون
المقاوالت
منها المنعشون العقاريون
منها الفالحون
منها المصدرون
منها الصيادون
منها المؤسسات التعليمية
المرافق العمومية
منها الدولة
منها وكاالت التنمية
منها المؤسسات العمومية
آخرون(*)
المجموع
*
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تتعلق باألساس بالجمعيات والمنظمات الدولية

عدد خاص أبريل - 2019

خاص

2018
النسبة المبلغ

النسبة

%64

16 804

%57

49

%17

8 594

%30

51

%17

9 107

%31

18

%6

2 006

%7

18

%6

1 855

%6

5

%2

950

%3

5

%2

759

%3

16

%5

346

%1

16

%5

447

%2

5

%2

393

%1

5

%2

263

%1

11

%4

33

%0

11

%4

35

%0

291

-

28 551

-

295

-

29 270

-

توزيع التدابير االستثنائية حسب المستفيد
استفادت األسر خالل سنة  2018من أكبر حصة من
النفقات الجبائية بمعدل  ،%48تليها الشركات بحصة
 %47من النفقات الجبائية ثم الخدمات العامة بنسبة
المستفيدون

بماليين الدرهم

 .%3وتبقى بنية النفقات الجبائية حسب نوع المستفيد
متسقة مع بنية سنة  ،2017حيث نجد األسر والشركات
في المقدمة كما هو الشأن في معظم البلدان الناشئة
والمتقدمة.
بماليين الدرهم

2017
تدابير تم تدابير
تقييمهاتم المبلغ
إحصاؤها

الحصة

91

73

13 072

%46

تدابير تم
إحصاؤها
90

2018
تدابير
تقييمهاتم المبلغ

الحصة

73

14 163

%48

16

9

2 244

%8

16

9

2 615

%9

8

8

268

%1

8

8

256

%1

6

2

123

%0

5

2

132

%0

149

120

14 360

%50

153

123

13 882

%47

16

13

902

%3

16

13

759

%3

17

14

1 974

%7

18

15

2 192

%7

9

5

2 517

%9

10

5

2 614

%9

6

6

225

%1

6

6

151

%1

11

9

95

%0

11

9

106

%0

20

16

513

%2

20

16

795

%3

9

5

351

%1

9

5

682

%2

7

7

156

%1

7

7

94

%0

4

4

6

%0

4

4

19

%0

31

22

607

%2

32

22

430

%1

291

231

28 551

-

295

234

29 270

-

السكن ( 5491مليون درهم بنسبة  )%19وتعبئة االدخار
الداخلي ( 4062مليون درهم بنسبة  )%14وتشجيع
عمليات التصدير ( 2655مليون درهم بنسبة .)%9

توزيع التدابير االستثنائية حسب األهداف
تتعلق التشجيعات الجبائية أساسا بدعم القدرة الشرائية
( 7224مليون درهم بنسبة  )%25وتشجيع امتالك
الهدف من التدابير
دعم القدرة الشرائية
تشجيع امتالك السكن
تعبئة االدخار الداخلي
تشجيع عمليات التصدير
النهوض بالقطاع الفالحي
تقليص تكلفة عوامل اإلنتاج
تشجيع االستثمار
تنمية القطاع المنجمي
تقليص كلفة التمويل
جلب االدخار الخارجي
خفض تكلفة الخدمات الصحية
النهوض بالثقافة
النهوض باالقتصاد االجتماعي
تشجيع التعليم
تنمية المناطق المحرومة
تشجيع الصناعة التقليدية
عصرنة النسيج االقتصادي
أهداف أخرى(*)
المجموع
*

بماليين الدرهم

2017
تدابير تم تدابير تم
المبلغ
إحصاؤها تقييمها

الحصة تدابير تم تدابير تم
إحصاؤها تقييمها

2018
المبلغ

الحصة

7 224

%25
%19

17

17

6 576

%23

17

17

34

29

5 587

%20

34

30

5 491

27

20

3 873

%14

27

20

4 062

%14

11

7

2 556

%9

12

7

2 655

%9

17

15

2 158

%8

18

17

2 370

%8

19

17

1 497

%5

19

17

1 391

%5

27

18

1 560

%5

29

20

802

%3

6

6

256

%1

6

6

340

%1

19

14

205

%1

19

14

258

%1

7

7

192

%1

7

7

204

%1

13

12

404

%1

13

12

179

%1

11

6

161

%1

10

7

158

%1

14

10

119

%0

14

9

125

%0

12

9

90

%0

12

9

96

%0

6

6

156

%1

6

5

94

%0

4

3

31

%0

4

3

33

%0

7

4

%0

7

3

40

31

3 130

%11

41

31

3 787

291

231

28 551

295

234

29 270

قليل األهمية

قليل األهمية

%0
%13

تتعلق باألساس بخفض تكاليف المعامالت واإلنتاج وتشجيع قطاع السيارات.

المصدر :المديرية العامة للضرائب
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الدين العمومي لسنة  2017يمثل  %65,1من الناتج
الداخلي الخام بعد  %64,9سنة 2016
• بلغ حجم دين الخزينة  692,3مليار درهم سنة  ،2017أي بزيادة  %5مقارنة بسنة 2016
• تحكم تدريجي في وتيرة ارتفاع مؤشر المديونية حيث انخفضت نسبة التغير السنوية المتوسطة من  %2,7من
الناتج الداخلي الخام خالل الفترة ما بين  2011و 2016إلى  %0,2متم سنة 2017
• استمرار عمليات التدبير النشط للدين العمومي للحد من نسبة المديونية والمخاطر المالية.
تمويل الخزينة خالل سنة 2017
بلغ الحجم اإلجمالي المعبأ من طرف الخزينة سنة ،2017
 127,5مليار درهم .وقد تم االعتماد على السوق الداخلي
بشكل رئيسي ،حيث بلغ إجمالي حجم اإلصدارات
في هذه السوق  110,7مليار درهم ،أي بحصة ،%87
في حين لم يبلغ الحجم اإلجمالي المعبأ من المصادر
الخارجية إال  16,8مليار درهم ،أي بحصة .%13
التمويل الداخلي للخزينة
في ظل استمرار طلب المستثمرين على سندات الخزينة
واستقرار أسعار الفائدة المطلوبة ،تابعت الخزينة سنة
 2017نفس استراتيجية التمويل التي نهجتها خالل سنة
 2016والتي تمحورت أساسا حول:

• اللجوء اليومي لعمليات توظيف فائض الحساب
الجاري للخزينة من أجل تدبير أمثل لموجودات هذا
الحساب وفي نفس الوقت تمكين الخزينة من احترام
استراتيجية إصداراتها.
وفي هذا الصدد ،بلغ حجم إصدارات الخزينة حوالي
 110,7مليار درهم مقابل  111,4مليار درهم في
السنة الماضية منها  86,1مليار درهم أو  %77,8على
شكل إصدارات في سوق المزادات و  24,6مليار درهم
( )%22,2في إطار عمليات استبدال سندات الخزينة.
وحسب اآلجال ،شكلت إصدارات الخزينة للسندات ذات
اآلجال  5سنوات فما فوق  %53من الجحم اإلجمالي
المصدر ،أي نفس النسبة المسجلة سنة .2016
تطور أسعار الفائدة المطلوبة ما بين سنتي  2016و 2017

• الحفاظ على حضور منتظم في سوق المزادات بالنسبة
لجميع اآلجال أخذا بعين االعتبار ظروف السوق؛
• السهر على بقاء مؤشرات مخاطر الدين الداخلي قريبة
من المستويات المتوقعة في مخطط التمويل السنوي؛
• اللجوء المنتظم لعمليات تبادل سندات الخزينة من
أجل تقليص خطر إعادة التمويل وتمديد المدة الزمنية
المتوسطة المتبقية لسداد الدين وتمليس جدول سداد
الدين لسنتي  2017و 2018واللتان تعرفان ذروات
تسديد مهمة؛

وبخصوص أسعار الفائدة المقبولة من طرف الخزينة،
فقد عرفت مستوياتها ،في متم  ،2017ارتفاعا متوسطا
بحوالي  12,9نقطة أساس مقارنة مع سنة  .2016وبلغ

تقرير الدين
يسعى تقرير الدين ،الذي تنتجه سنويا مديرية الخزينة والمالية الخارجية ،إلى تسليط الضوء على تمويل
الخزينة سواء في السوق الداخلي أو لدى المقرضين األجانب ،كما يتضمن تحليال لمحفظة الدين من حيث
الحجم والخدمة ومن حيث البنية حسب األدوات وسعر الفائدة والعمالت وكذا تقييما لمؤشرات التكلفة
والمخاطر المرتبطة بها .كما يتطرق هذا التقرير لعمليات التدبير النشط للدين الداخلي والخارجي إضافة
إلى التدبير النشط للخزينة العمومية.
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هذا االرتفاع  19نقطة أساس في المتوسط بالنسبة
للسندات ذات آجال  5سنوات فما فوق و  5,2نقطة
أساس في المتوسط بالنسبة للسندات ذات آجال سنتين
وأقل.

تطور حجم الدين نسبة للناتج الداخلي الخام

التمويل الخارجي للخزينة
بلغت السحوبات على القروض الخارجية خالل سنة
 ،2017التي تميزت بغياب إصدارات الخزينة في السوق
المالية الدولية ،حوالي  16,8مليار درهم مسجلة بذلك
ارتفاعا قدره  %62مقارنة مع سنة  .2016وقد بلغت
السحوبات المعبأة برسم االقتراضات المحصل عليها
من الدائنين متعددي األطراف نسبة  %66من المبلغ
اإلجمالي للسحوبات الذي يقدر بحوالي  11مليار درهم
مقابل  9,2مليار سنة  ،2016أي بزيادة قدرها  ،%21في
حين بلغت السحوبات المعبأة من الدائنين الثنائيين
 5,8مليار درهم مقابل  1,2مليار درهم سنة  .2016وتم
توجيه الموارد المعبأة لدى المقرضين متعددي األطراف
لدعم برامج اإلصالحات الهيكلية والقطاعية بمبلغ 10,2
مليار درهم ( ،)%93والمشاريع المدرجة في الميزانية
العمومية بمبلغ  806مليون درهم (.)%7
تطور دين الخزينة
حجم الدين
ففي متم سنة  ،2017بلغ حجم دين الخزينة  692,3مليار
درهم ،أي بزيادة قدرها  34,9مليار درهم أو  %5مقارنة
بسنة  657,5( 2016مليار درهم) .ورغم هذا االرتفاع
المسجل في حجم الدين ،فإن وثيرة ارتفاعه انخفضت
بشكل ملحوظ مقارنة مع تلك المسجلة بين 2009
و 2014والتي بلغت ،كمتوسط سنوي.%9 ،
ونسبة للناتج الداخلي الخام ،فقد بلغ حجم دين الخزينة
 %65,1سنة  2017مقابل  %64,9سنة  .2016وبلغ
مؤشر المديونية الداخلية  %50,7للناتج الداخلي الخام
و %14,4بالنسبة للمديونية الخارجية مقابل %50,8
و %14,1على التوالي في متم سنة .2016
وتجدر اإلشارة إلى أن وتيرة االرتفاع لمؤشر المديونية
عرفت تحكما تدريجيا في منحاها حيث تم خفض نسبة
التغير السنوية المتوسطة من  2,7نقطة مئوية للناتج
الداخلي الخام خالل الفترة ما بين  2011و 2016إلى 0,2
نقطة بمتم سنة  2017وذلك بفضل السياسة الحكومية
التي جعلت من أولوياتها استعادة التوازنات الماكر
واقتصادية من أجل الحفاظ على استمرارية المديونية
(.)Soutenabilité de la dette

بنية الدين حسب األدوات
يتكون دين الخزينة أساسا من الدين القابل للتداول
بحصة  ،%81منها  %74برسم سندات الخزينة المصدرة
في سوق المزادات و %7برسم اإلصدارات السندية في
السوق المالية الدولية .أما بالنسبة للدين غير المتداول
الذي تصل حصته إلى  %19من مجموع محفظة دين
الخزينة ،فيتكون أساساً من الدين الخارجي المحصل
عليه من لدن الدائنين الثنائيين والمتعددي األطراف.
بنية الدين حسب سعر الفائدة
في متم سنة  ،2017استقرت حصة حجم الدين ذي سعر
الفائدة الثابت في نسبة  %91من إجمالي دين الخزينة،
وهذا راجع أساسا لكون إجمالي الدين الداخلي يتكون
حصريا من ديون ذي أسعار فائدة ثابتة .وفيما يتعلق
بالدين الخارجي للخزينة ،فإن بنيته حسب نوع أسعار
الفائدة تبرز أن  %59من حجم هذا الدين يتكون من
قروض ذات أسعار فائدة ثابتة ،والباقي ( )%41محصل
عليه بـأسعار فائدة متغيرة.
بنية الدين حسب العمالت
يهيمن الدين المصدر بالدرهم (الدين الداخلي) ،على
محفظة دين الخزينة حيث بلغت حصته  %78سنة
 ،2017وهي تقريبا نفس الحصة المسجلة سنة .2016
وفيما يتعلق ببنية الدين الخارجي للخزينة حسب
العمالت ،فقد اتسمت ،خالل السنوات األخيرة ،بتعزيز
حصة األورو ،التي كانت تمثل  %80من قيمة سلة
الدرهم ،على حساب الدوالر األمريكي ،والين الياباني
اللذان كانا من أبرز مصادر التقلبات لهذا الدين .ونتيجة
لتحيين ترجيحات العمالت المكونة لسلة تسعير الدرهم
في  13أبريل ( 2015الذي أدى إلى تعزيز حصة الدوالر
حيث انتقل مستوى ترجيحه من  %20إلى  ،)%40فقد
تقرر إعطاء األولوية للدوالر الذي أصبح يعتمد كعملة
أساسية بالنسبة للسحوبات الجديدة .وهكذا ،انخفضت
حصة األورو في الدين الخارجي للخزينة لتصل إلى %66
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سنة  2017مقابل  %71سنة  ،2016في حين ارتفعت
حصة الدوالر األمريكي والعمالت المرتبطة به إلى حدود
 %28مقابل  %23السنة الماضية .أما العمالت األخرى
(الين الياباني والدينار الكويتي) ،فقد استقرت نسبتها
في  %6سنة .2017
خدمة دين الخزينة
بلغت تحمالت دين الخزينة من أصل الدين والفوائد
والعموالت  127,9مليار درهم سنة  ،2017بانخفاض
قدره  1,1مليار درهم أو  %1مقارنة مع سنة 2016
(129مليار درهم) .ويعزى هذا االنخفاض إلى التأثير
المزدوج لتراجع أصل الدين بـ  1,2مليار درهم وارتفاع
طفيف للفوائد بـ  0,1مليار درهم .وحسب نوع الدين،
فقد انخفضت خدمة الدين الداخلي ب  6,8مليار درهم
لتبلغ  110,9مليار درهم مقابل  117,6مليار درهم متم
سنة  ،2016بينما ارتفعت خدمة الدين الخارجي بـ 5,7
مليار درهم لتصل إلى  17مليار درهم سنة  2017مقابل
 11,4مليار درهم سنة .2016
مؤشرات التكلفة
التكلفة المتوسطة لدين الخزينة
استقرت التكلفة المتوسطة لدين الخزينة في حدود
 %4,1سنة  .2017ويعزى هذا االستقرار أساسا إلى
انخفاض مستوى التكلفة المتوسطة للدين الداخلي
بحوالي  12نقطة أساس والذي رافقه انخفاض للتكلفة
المتوسطة للدين الخارجي بـ  4نقطة أساس.
سعر الفائدة المتوسط المرجح عند اإلصدار في سوق
المزادات
بلغ سعر الفائدة المتوسط المرجح عند إصدار سندات
الخزينة (مع احتساب تلك المنجزة في إطار التدبير
النشط)  %2,80مسجال بذلك انخفاضا طفيفا قدره
نقطتين أساسيتين مقارنة بالمستوى المسجل سنة
 .2016ويرجع هذا االنخفاض خصوصا إلى بقاء أسعار
الفائدة المقبولة من طرف الخزينة في مستوى قريب
من األسعار المسجلة السنة الماضية مع الحفاظ على
نفس بنية إصدارات الخزينة المسجلة خالل سنة .2016
تحمالت الفائدة لدين الخزينة بالنسبة للمداخيل العادية
بلغ مؤشر تحمالت الفائدة لدين الخزينة بالنسبة المئوية
للموارد العادية ،دون احتساب الضريبة على القيمة
المضافة للجماعات الترابية ،حوالي  %12,1في متم سنة
 2017مقابل  %12,7سنة  ،2016مسجال بذلك انخفاضا
قدره  .%0,6ويعزى ذلك باألساس إلى األثر المزدوج
الرتفاع المداخيل العادية بنسبة  %5واالرتفاع الطفيف
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(أقل من  )%1لتحمالت فوائد الدين سنة  2017مقارنة
بسنة .2016
تطور نسبة تحمالت الفائدة لدين الخزينة بالنسبة للمداخيل العادية

مؤشرات المخاطر
حصة الدين ذي األمد القصير
بلغت حصة الدين ذي األمد القصير في محفظة دين
الخزينة  %12,4سنة  2017مقابل  %13,4سنة .2016
ويرجع هذا االنخفاض باألساس إلى تراجع حصة الدين
ذي األمد القصير في محفظة الدين الداخلي .وعرفت
حصة الدين القصير اآلجال في محفظة الدين الداخلي
للخزينة عدة تقلبات لتبلغ عند متم سنة  2017ما يقارب
 ،%14,4مسجلة بذلك انخفاضا طفيفا مقارنة مع سنة
.)%14,6( 2016
وفيما يخص الدين الخارجي ،فقد بلغت حصة الدين ذي
آجال أقل من سنة  %5,3عند متم سنة  2017مقابل %8,3
سنة  .2016ويعزى هذا التطور إلى السداد الذي تم،
خالل النصف األول لسنة  ،2017برسم السندات الدولية،
بقيمة  500مليون أورو ،المصدرة من طرف الخزينة في
سنة .2007
المدة الزمنية المتوسطة المتبقية لسداد الدين
سجلت المدة الزمنية المتوسطة المتبقية لسداد دين
الخزينة انخفاضا قدره شهرين مقارنة مع سنة ،2016
حيث بلغت  6سنوات و 10أشهر عند متم سنة .2017
ويرجع هذا التطور باألساس إلى انخفاض المدة الزمنية
المتوسطة المتبقية لسداد الدين الداخلي والتي بلغت
 6سنوات و 5أشهر ،أي بانخفاض قدره شهرين مقارنة
بالمستوى المسجل في متم سنة .2016
أما بخصوص معدل المدة الزمنية المتبقية لسداد الدين
الخارجي للخزينة ،ونظرا لطبيعة جداول سداد معظم
القروض الخارجية المبرمة مع المقرضين الثنائيين
والمتعددي األطراف والتي تتميز بكون أقساطها ال
تتمركز عند نهاية مدة القرض وإنما تتوزع طيلة مدة
السداد ،انخفضت هذه المدة بما يناهز  3أشهر لتبلغ 8

سنوات و 5أشهر عند متم سنة  2017مقابل  8سنوات و8
أشهر سنة .2016
حصة دين الخزينة ذي أسعار فائدة متغيرة
بلغت حصة الدين ذي سعر الفائدة المتغير في محفظة
الدين الخارجي للخزينة ،نهاية سنة  %41 ،2017مقابل
 %42عند نهاية سنة .2016
تطور الدين الخارجي العمومي
حجم الدين الخارجي العمومي
بلغ حجم الدين الخارجي العمومي ،الذي يتكون من
حجم الدين الخارجي للخزينة وحجم الدين الخارجي
لباقي المقترضين العموميين (الدين الخارجي للمؤسسات
والمقاوالت العمومية والدين الخارجي المضمون
للجماعات الترابية والبنوك العمومية والمؤسسات ذات
المنفعة العمومية) حوالي  332,6مليار درهم نهاية سنة
 ،2017مسجال بذلك ارتفاعا قدره  20,1مليار درهم أو
 %6,4مقارنة مع المستوى المسجل سنة  .2016ويرجع
هذا التطور إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي للخزينة
بحوالي  %7,3وحجم الدين الخارجي لباقي المقترضين
العموميين بحوالي  %5,7ليصال على التوالي ،إلى 153,2
مليار درهم و 179,4مليار درهم بمتم سنة .2017
كما سجل حجم الدين الخارجي للخزينة ارتفاعا قدره
 10,4مليار درهم ليصل إلى  153,2مقابل  142,8مليار
درهم نهاية سنة  .2016أما مؤشر الدين الخارجي
للخزينة ،بالنسبة للناتج الداخلي الخام ،فقد عرف بدوره
ارتفاعا طفيفا قدره  0,3نقطة مئوية مقارنة بمستواه في
السنة الماضية ،بعد تسجيله انخفاضا ،لسنتين متتاليتين،
بنقطة للناتج الداخلي الخام بنهاية سنة  2015و 0,2
نقطة متم سنة .2016
أما في ما يخص دين باقي المقترضين العموميين والذي
يشكل  %16,9للناتج الداخلي الخام ،فقد عرف ارتفاعا
محدودا قدره  0,2نقطة مئوية للناتج الداخلي الخام
مقارنة بسنة  .2016ويعتبر هذا التطور أقل ارتفاعا من
ذلك المسجل خالل عامي  2015و ،2016حيث ارتفعت
هذه النسبة ،على التوالي ،بمقدار  1,4و 0,5نقطة مئوية
للناتج الداخلي الخام.
بنية الدين حسب المقرضين
تميزت بنية الدين الخارجي العمومي حسب المقرضين
خالل سنة  2017بهيمنة الدين المستحق للمقرضين
الرسميين (الثنائيي والمتعددي األطراف) حيث ارتفع
حجم الدين المستحق لهذه الفئة بحوالي 21.1مليار
درهم .بينما عرف حجم الدين المستحق للمقرضين
الخواص انخفاضا قدره  1,1مليار درهم نتيجة األثر

المزدوج لعدم إصدار القطاع العمومي ،سنة ،2017
لسندات في السوق المالية الدولية ،من جهة ،وكذا
للتدفقات الصافية السالبة لمحفظة الديون اتجاه البنوك
التجارية ،من جهة أخرى.
بنية الدين حسب المقترضين
في متم سنة  ،2017مثل الدين الخارجي العمومي دون
احتساب دين الخزينة ،حوالي  %54من إجمالي الدين
الخارجي العمومي .والزالت المؤسسات والمقاوالت
العمومية تمثل أول مجموعة المقترضين للقطاع
العمومي وذلك بحجم دين يبلغ  178,3مليار درهم.
وفيما يتعلق بتمركز الدين الخارجي للمؤسسات
والمقاوالت العمومية ،فالمالحظ أن حوالي  %81من
حجم هذا الدين يتقاسمه خمسة مقترضين وهم المكتب
الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ( ،)%24والمكتب
الشريف للفوسفاط ( ،)%23والطرق السيارة للمغرب
( ،)%12والمكتب الوطني للسكك الحديدية ()%12
والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (.)%10
وبخصوص الدين الخارجي للخزينة ،عرفت حصته
استقرارا في المستوى المسجل السنة الماضية أي %46
من الدين الخارجي العمومي.
بنية الدين حسب سعر الفائدة
يتضح من بنية الدين الخارجي العمومي هيمنة حصة
الدين ذي سعر الفائدة الثابت بنسبة  ،%74فيما بلغت
حصة الدين ذي سعر الفائدة المتغير .%26
السحوبات على القروض الخارجية
بلغت موارد االقتراض الخارجي التي تمت تعبئتها من
طرف القطاع العمومي خالل سنة  2017ما مجموعه 35,7
مليار درهم ،بارتفاع قدره  %12عن المستوى المسجل
سنة  2016حيث بلغت  31,9مليار درهم.
أما السحوبات التي تمت تعبئتها من طرف الخزينة سنة
 ،2017فقد بلغت ما قيمته  16,8مليار درهم ،في حين
بلغت تلك المعبئة من طرف المؤسسات والمقاوالت
العمومية  18,9مليار درهم( %83 .أو  15,7مليار
درهم) من مجموع السحوبات تمت تعبئتها من طرف 6
مؤسسات وهي المكتب الوطني للسكك الحديدية (5,4
مليار درهم) ،والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح
للشرب ( 3,4مليار درهم) ،والوكالة المغربية للطاقة
المستدامة ( 2,7مليار درهم) ،وصندوق اإليداع والتدبير-
 FINEAلتمويل المقاوالت ( 1,7مليار درهم) ،والمكتب
الشريف للفوسفاط ( 1,6مليار درهم) والطرق السيارة
للمغرب ( 1,1مليار درهم).
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خدمة الدين الخارجي العمومي
بلغت خدمة الدين الخارجي العمومي سنة  ،2017بما
فيه أصل الدين والفوائد والعموالت 32,1 ،مليار درهم
مقابل  29,1مليار درهم سنة  2016مسجلة بذلك ارتفاعا
قدره  3مليار درهم .ويرجع هذا التطور بشكل رئيسي
لسداد السندات السيادية المصدرة من طرف الخزينة في
 27يونيو  2007بقيمة  500مليون أورو ،خالل سنة .2017
وقد استقرت خدمة الدين الخارجي العمومي سنة 2017
بالنسبة للمداخيل الجارية لميزان األداءات في .%6,8
التدبير النشط للدين
التدبير النشط للدين الداخلي
شهدت سنة  2017إنجاز مديرية الخزينة والمالية
الخارجية لثمان ( )8عمليات تدبير نشط للدين الداخلي.
ومكنت هذه العمليات من إعادة شراء سندات الخزينة
بمبلغ إجمالي يقدر ب  23,5مليار درهم .فيما يخص
تأثير عمليات التدبير النشط للدين الداخلي المنجزة
سنة  2017على مؤشرات التكلفة والمخاطر ،فقد أدت
هاته العمليات إلى:
• انخفاض صافي تحمالت فوائد الدين الداخلي المؤداة
سنة  2017بحوالي  5,7مليون درهم .وقد نتج هذا
االنخفاض عن التأثير المزدوج لتقلص تحمالت الفوائد
المؤداة سنة  2017بحوالي  96,9مليون درهم نتيجة
إلعادة الشراء المبكر لمستحقات السنة ذاتها ،وزيادة
هاته التحمالت بحوالي  91,2مليون درهم نتيجة إعادة
شراء مستحقات سنة .2018
• التخفيف من خطر إعادة التمويل المرتبط بدين
الخزينة من خالل تقليص مستحقات الشهور المعنية
بعمليات االستبدال بحوالي  2,3مليار درهم في
المتوسط الشهري سنة  2017وبحوالي  2,6مليار درهم
كمتوسط شهري خالل سنة .2018
باإلضافة إلى هاته النتائج ،فإن لعمليات التدبير
النشط للدين الداخلي أثرا نوعيا على تدبير الدين إذ
تمكن مديرية الخزينة والمالية الخارجية من تمليس
حاجيات الخزينة على مدار السنة وتدبير أحسن لسياسة
اإلصدارات وذلك للحد قدر اإلمكان من كل ارتفاع غير
مبرر ألسعار الفائدة بالنظر للظرفية الماكرو اقتصادية.
التدبير النشط للدين الخارجي
في إطار عمليات التدبير النشط للمديونية الخارجية
التي تقوم بها مديرية الخزينة والمالية الخارجية قصد
التخفيف من عبئ المديونية على االقتصاد الوطني والحد
من تأثيرات المخاطر المالية المرتبطة بتقلبات أسعار
الصرف ونسب الفائدة ،ت ّم خالل سنة  2017معالجة
حوالي  12,32مليار درهم ليصل المبلغ اإلجمالي لهذه

82

عدد خاص أبريل - 2019

خاص

العمليات منذ بدايتها سنة  1996إلى ما يناهز  85مليار
درهم .وقد شملت هذه العمليات ،من جهة ،تحويل 14,7
مليون درهم من الديون في إطار اتفاقيتي تحويل الدين
كل من إيطاليا
إلى استثمارات عمومية المبرمتين مع ّ
وإسبانيا ،ومن جهة أخرى ،القيام بتسع عمليات مقايضة
لتثبيت أسعار الفائدة لبعض القروض الممنوحة بأسعار
فائدة متغيرة والتي يبلغ غالفها المالي  1,3مليار دوالر
(12,3مليار درهم).
التدبير النشط للخزينة العمومية
العمليات المنجزة خالل سنة 2017
لجأت مديرية الخزينة والمالية الخارجية خالل سنة
 ،2017إلى عمليات التدبير النشط للخزينة العمومية في
ظرفية تميزت بتفاقم عجز السيولة البنكية الذي انتقل
من  -14,5مليار درهم متم سنة  2016إلى  -42,2مليار
درهم متم سنة  ،2017وكذا تحسن طفيف لموجودات
رصيد الحساب الجاري للخزينة الذي بلغ حجمه اليومي
 9,5مليار درهم في المتوسط مقابل  9مليار درهم سنة
( 2016دون احتساب عمليات التدبير النشط للخزينة
العمومية) .كما تميزت هذه الظرفية بارتفاع أسعار
الفائدة في السوق النقدية نتيجة ارتفاع الضغط على
السيولة الذي عرفته هذه السوق منذ متم النصف األول
من سنة .2017
وقد قامت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بإنجاز
 330عملية تدبير نشط للخزينة العمومية من بينها
 328عملية توظيف فائض الخزينة وعمليتي اقتراض في
السوق القائمة بين البنوك .وتم اللجوء إلى االقتراض في
السوق القائمة بين البنوك بطريقة مؤقتة لتلبية حاجيات
تمويل متوقعة في بداية األيام المعنية.
وبلغ الحجم اإلجمالي الموظف من طرف مديرية
الخزينة والمالية الخارجية في السوق النقدية 857,1
مليار درهم خالل سنة  2017مقابل  695,1مليار درهم
سنة  .2016في حين ،سجلت أسعار فائدة عمليات
التوظيف (توظيف عن طريق االستحفاظ وتوظيف في
السوق القائمة ما بين البنوك) ارتفاعا بحوالي  19,1نقطة
أساس حيث بلغت  %2,37سنة  2017مقابل  %2,18سنة
.2016
الفوائد المحصل عليها من طرف الخزينة
مكن التدبير النشط للخزينة العمومية خالل سنة ،2017
من تحصيل عائدات تقدر ب  160,3مليون درهم (صافية
من الضرائب) ،موزعة بين فوائد عمليات التوظيف
ب  125,3مليون درهم ( %78من إجمالي العائدات)
والفائدة على رصيد الحساب الجاري للخزينة لدى بنك
المغرب ب  35مليون درهم.
المصدر :مديرية الخزينة والمالية الخارجية
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الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع  :الحصيلة
و التحديات
تؤسس الطبعة الرابعة عشر من التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع ،إلطالق المرحلة
التجريبية الثالثة من تطبيق المقتضيات المتعلقة بإدماج بعد النوع االجتماعي في البرمجة الميزانياتية ،وذلك
بضم خمس قطاعات وزارية جديدة في سنة  2018ليصل العدد إلى  28وزارة .وتعكس الجهود المبذولة ،حتى
اآلن ،من حيث االرتقاء باإلطار التشريعي والتنظيمي مدى التزام المملكة الثابت من أجل ترسيخ ثقافة ومبادئ
المساواة بين الجنسين لدى المؤسسات الوطنية وفي السياسات العمومية.
يروم التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من
منظور النوع تسليط الضوء على التقدم المحرز من
طرف القطاعات الوزارية فيما يخص ترسيخ قيم اإلنصاف
والمساواة بين الجنسين وبرمجتها في تطبيقاتها ،وكذا
إبراز الجهود المبذولة لدمج مقاربة النوع وجعلها
إحدى الركائز األساسية للنموذج التنموي الوطني.
مأسسة إدماج مقاربة النوع في تخطيط وتفعيل وتتبع
البرامج
يواصل مركز االمتياز للميزانية التي تراعي بعد النوع
مواكبته للقطاعات الوزارية في إطار المرحلة التجريبية
العتماد الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي .وقد
نتج عن ذلك إدماج بعد النوع االجتماعي على مستوى
الكراسات الميزاناتية وتقارير نجاعة األداء للعديد من
القطاعات الوزارية.
وفيما يخص نظام المعلومات ،فقد أعطى مركز االمتياز
لميزانية النوع بشراكة مع « ،»Expertise Franceسنة
 ،2018االنطالقة لبعثة استشارية من أجل تطوير نظام
معلومات ميزانياتي يراعي بعد النوع ويهدف إلى تحديد
االحتياجات ،والمؤشرات ،ومنهجية إنتاج المعطيات من
طرف عينة من القطاعات الوزارية ،واقتراح نظام رصد
يراعي بعد النوع االجتماعي للموارد الميزانياتية ودعم
وزارة االقتصاد والمالية في وضع اآلليات الضرورية
لمواكبة وإنجاح عملية إعداد وتحليل مشاريع نجاعة
األداء وميزانيات القطاعات الوزارية ،مع مراعاة بعد
النوع االجتماعي.
ومن ناحية أخرى ،وفيما يرتبط بالحكامة المحلية ،فقد
بذلت جهود متواصلة في إطار عملية مأسسة النوع
االجتماعي .فباإلضافة إلى إنشاء وحدة المساواة بين
الجنسين على مستوى المديرية العامة للجماعات
المحلية ،ودعم قدرات المنتخبين واألطر المحلية فيما
يرتبط بالنوع ،فضالً عن إنشاء شبكة من  25مؤطرا
ترابيا في التخطيط والمالية المحلية ،تم إنجاز العديد

من المنشورات والكتيبات المدمجة لمقاربة النوع؛
ويتعلق األمر على الخصوص ،بإنجاز  3دالئل مجالية
للتخطيط (جهوية وإقليمية وجماعية) تراعي بعد
النوع ،وكذا إعداد دليل لإلجراءات المتعلقة بهيئات
المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي
على مستوى الجهات واألقاليم والعماالت والجماعات،
ثم وضع دليل إرشادي حول الميزانية التي تراعي بعد
النوع على صعيد المجاالت الترابية.
أما بخصوص تعزيز اإلطار المؤسساتي والقانوني
لتشجيع المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف ضد
المرأة ،فقد صادق المغرب ،بعد تبنيه النهائي ،في
يوليوز  ،2017للقانون رقم  79.14المتعلق بإحداث
هيأة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد
المرأة ،على القانون  103.13المتعلق بمكافحة العنف
ضد المرأة في فبراير  .2018ويوفر هذا القانون لبالدنا
نصا متناسقا لمكافحة العنف المبني على النوع حيث
يمنح النساء ضحايا العنف الظروف والحماية القانونية
الضروريتين.
ولتفعيل هذا القانون ،تم اعتماد العديد من اإلجراءات
لدعم فعالية وأداء وحدات رعاية النساء واألطفال
ضحايا العنف بتجهيز مختلف محاكم المملكة (21
محكمة استئناف و 69محكمة ابتدائية) بالمعدات
المعلومياتية الضرورية ألداء وظيفتها ،حيث بلغ معدل
تجهيز هذه الهياكل  %66سنة  .2017كما تم التوقيع
على العديد من االتفاقيات مع الجمعيات خالل سنة
 ،2018مكنت من تقديم الدعم إلى  52مركزا ً لالستماع
للنساء ضحايا العنف ،بمبلغ إجمالي ناهز  12مليون
درهم ،على ثالث دفعات ،لضمان استمرارية وجودة
الخدمات المقدمة.
كما تم وضع العديد من البرامج والمشاريع لمأسسة
قضية محاربة الصور النمطية المبنية على النوع
في المحتويات اإلعالمية ،حيث تم إعداد القانون
رقم  13-83المعدل لقانون  03-77المتعلق باالتصال
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السمعي البصري والذي ينص على احترام صورة المرأة
ومحاربة الصور النمطية ،وتضمين دفاتر تحمالت
القطب العمومي مقتضيات تخص تحسين صورة المرأة
في اإلعالم ،وكذا إحداث المرصد الوطني لصورة المرأة
في اإلعالم ،باإلضافة إلى إعداد دليل عن الصور النمطية
في وسائل اإلعالم والذي يهدف إلى اإلدماج الفعلي
لمقاربة النوع في المحتويات اإلعالمية ومكافحة الصور
النمطية الجنسية في وسائل اإلعالم.
وقد تم تتويج هذا اإلغناء المستمر لإلطار القانوني
الوطني بإدماج االعتبارات المرتبطة بالنوع االجتماعي
في البرامج والسياسات العمومية .وعليه ،فقد تمت
صياغة الخطة الحكومية للمساواة في نسختها الثانية
للفترة  2021-2017من أجل ترجمة االلتزامات المصرح
بها في البرنامج الحكومي
الولوج العادل للحقوق االجتماعية
رغم تفعيل السلطات العمومية للعديد من
االستراتيجيات والبرامج خالل العقدين األخيرين
لضمان الولوج المنصف للمواطنات والمواطنين إلى
الخدمات السوسيو اقتصادية األساسية (التعليم والصحة
والسكن ،)...إال أن ذلك لم يكن كافيا للحد من تطور
الفوارق بين الجنسين ،التي تفاقمت حدتها خصوصا
في الوسط القروي.
فعلى مستوى الولوج إلى التعليم ،باإلضافة إلى تعميم
التعليم اإللزامي ،تم اتخاذ العديد من اإلجراءات لتعزيز
وتوسيع عرض الخدمات في مجال الدعم االجتماعي،
وبالتالي تقليص آثار العوامل السوسيو اقتصادية على
تعليم األطفال من خالل تبني تمييز إيجابي لصالح
الساكنة القروية والشبه حضرية والمناطق النائية.
وعلى ضوء الجهود المبذولة ،سجل مؤشر التكافؤ

بين الجنسين في التعليم االبتدائي العمومي ارتفاعا
ملحوظا على المستوى الوطني ،منتقال من  0,84خالل
 2001-2000إلى  91( 0,91فتاة مقابل  100من الفتيان
المسجلين) خالل  .2018-2017وعلى مستوى التعليم
الثانوي اإلعدادي ،فقد انتقل هذا المؤشر ما بين
الفترتين من  0,75إلى  .0,85ومن جهته ،انتقل هذا
المؤشر بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي العمومي من
 0,85خالل  2001-2000إلى  1,02خالل 2017-2016
على المستوى الوطني .كما تم تعميم التمدرس لألطفال
الذين تتراوح أعمارهم ما بين  6و 11سنة بالنسبة
للجنسين ،حيث بلغ معدل تمدرس الفتيات ،برسم
السنة الدراسية  %99,1 ،2018-2017على المستوى
الوطني و %101,9بالوسط القروي .وبالنسبة للولوج
إلى التعليم العالي ،فقد تم تحقيق التكافؤ ،كما تدل
على ذلك نسبة الطالبات في العدد اإلجمالي لطلبة
التعليم العالي ،برسم السنة الدراسية ،2018-2017
والتي بلغت .%49
ورغم هذا التطور اإليجابي ،ال تزال هناك فوارق من
حيث النوع والوسط على مستوى سلكي التعليم الثانوي
اإلعدادي والثانوي التأهيلي ،حيث يبلغ معدل تمدرس
الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين  12و 14سنة
حوالي  %86,7على المستوى الوطني و %72,3بالوسط
القروي .كما أن معدل تمدرس الفتيات اللواتي تتراوح
أعمارهن ما بين  15و 17سنة يبلغ  %63,6فقط على
الصعيد الوطني و %33بالوسط القروي .وال تزال معدالت
إتمام الفتيات لتمدرسهن منخفضة بالنسبة للمستويين
الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي ،بمعدالت تبلغ
 %70,5و %45,4على التوالي برسم السنة الدراسية
 .2018-2017كما ال تزال معدالت انقطاع الفتيات عن
التمدرس مرتفعة نسبياً بالنسبة لهذين المستويين،
حيث بلغت  %9,4باإلعدادي و %8,7بالتعليم الثانوي

تشكل الخطة الحكومية للمساواة في نسختها الثانية للفترة  2021-2017مشروعا طموحا يرتكز على أربعة
محاور موضوعاتية ،تتمثل في تعزيز القدرة على العمل والتمكين لدى النساء ،وتشجيع المساواة بين النساء
والرجال فيما يتعلق بتحمل المسؤوليات العائلية ،وكذا مساهمة المرأة في صنع القرار فضال عن حماية وإعمال
حقوق المرأة .وباإلضافة إلى هذه المحاور الموضوعاتية ،هناك ثالثة محاور أفقية تهم نشر ثقافة المساواة
ومكافحة التمييز والصور النمطية المبنية على النوع ،وإدماج النوع االجتماعي على مستوى مجموع السياسات
القطاعية والبرامج الحكومية ،إضافة إلى تنفيذ بعد النوع على مستوى الجماعات المحلية وفي المناطق
الحضرية وشبه الحضرية والقروية.
وتضع هذه الخطة الجديدة األسس الضرورية لترسيخ مبادئ إدماج مقاربة النوع من خالل سياسة عمومية
فعالة وناجعة تضمن للمواطنات والمواطنين الولوج للخدمات االجتماعية وللفرص االقتصادية بشكل متكافىء.
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التأهيلي .وتستمر الفوارق كذلك على مستوى الولوج
إلى التعليم األولي ،حيث يبلغ معدل تمدرس الفتيات
بالتعليم األولي  %49,6فقط بالنسبة للسنة الدراسية
 ،2018-2017وال يبلغ سوى  %35,2بالوسط القروي.
ومن ناحية أخرى ،رغم أن معدل األمية يتجه نحو
االنخفاض ،منتقال من  %43سنة  2004إلى  %32سنة
 ،2014إال أن وتيرة هذا التراجع ال تزال بطيئة ،تناهز
نقطة مئوية واحدة في السنة.
وفيما يخص الولوج إلى الخدمات الصحية ،أدى تفعيل
مختلف البرامج الصحية إلى انخفاض معدل وفيات
األمهات بشكل ملحوظ خالل الفترة  ،2017-2004مسجالً
تراجعا بنسبة  %68ليبلغ  72,6لكل  100.000والدة حية.
وقد مكنت هذه النتائج المغرب من االستجابة لاللتزامات
المتفق عليها على مستوى الهدف اإلنمائي لأللفية
المتعلق بهذا الشأن ،وأن يسير على الطريق الصحيح
لتحقيق الهدف  3من أهداف التنمية المستدامة .وعلى
الرغم من هذه اإلنجازات ،ال تزال هناك تفاوتات حسب
وسط اإلقامة ،حيث بلغ معدل وفيات األمهات 111,1
لكل  100.000والدة بالوسط القروي مقابل  44,6فقط
بالوسط الحضري .وقد تقلص هذا الفارق بشكل طفيف
( 66,5خالل الفترة  ،2017-2010مقابل  75خالل الفترة
.)2010-2004
وبالنسبة للتغطية الصحية ،أحرز المغرب تقد ًما كبي ًرا
مع التوسيع المستمر لنطاق الساكنة المستفيدة من
التأمين الصحي اإلجباري ومن نظام المساعدة الطبية،
وهو ما مكن من تحسين معدل التغطية الصحية
األساسية للساكنة بلغ نسبة  .%54,6وتجدر اإلشارة إلى
أن الساكنة المستفيدة من التأمين الصحي اإلجباري
قد فاقت خالل سنة  2016حوالي  9,1مليون مستفيد،
منها  3,02مليون بالقطاع العام و 6,08مليون بالقطاع
الخاص .أما بالنسبة لـنظام المساعدة الطبية ،فقد
مكن استمرار جهود التعميم من بلوغ  12,44مليون
مستفيدا عند نهاية غشت  ،2018مع ساكنة مستهدفة
تقدر بحوالي  8,5مليون شخص .ما يقارب  %49من
المستفيدين يقطنون بالوسط القروي و %52منهم
نساء.
وفيما يتعلق بالولوج إلى السكن الالئق ،ساهمت
مختلف البرامج ،في تقليص عجز السكن بنسبة ،%67
منتقال من  1,24مليون وحدة خالل سنة  2002إلى
 400.000وحدة خالل سنة  .2017باإلضافة إلى ذلك،
وبفضل برنامج «مدن بدون صفيح» ،تم اإلعالن عن 59
مدينة بدون أحياء صفيح ،مما مكن من تحسين ظروف
عيش  277.583أسرة .ويشير التقييم المنجز من طرف
كتابة الدولة المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة حول

التأثير السوسيو اقتصادي المراعي لبعد النوع لبرنامج
«مدن بدون صفيح» إلى تحسين ولوج المستفيدين
إلى الخدمات والبنيات التحتية األساسية.
فقد ساهم برنامج «مدن بدون صفيح» في تقليص
متوسط المسافة الفاصلة بين مقر السكن الجديد
وأقرب مركز صحي بحوالي الثلثين ،أي بانخفاض يتراوح
ما بين  30كيلومتر و 8كيلومترات ،وتخفيض عبء
البحث عن الماء بحوالي  39نقطة ،وكذا تحسين نسبة
ولوج النساء لملكية السكن حيث انتقلت من %15,3
إلى .%18,7
وعلى مستوى الولوج إلى الطرق والنقل ،مكن البرنامج
الوطني للطرق القروية (الذي تم إطالقه سنة )1995
من الرفع من معدل ولوج الساكنة القروية إلى %79,3
خالل سنة  2017مقابل  %54خالل سنة  .2005ويشير
تقييم هذا المشروع إلى أن تحسن الولوج إلى الطرق
قد ساهم في التقليص من التفاوتات بين الجنسين،
ال سيما فيما يتعلق بالتسجيل بالتعليم االبتدائي الذي
ارتفع بشكل ملموس بالنسبة للفتيات مقارنة مع
الفتيان (ارتفاع بحوالي  %7,4لنسبة الفتيات المسجالت
بالمدرسة مقارنة مع زيادة إجمالية قدرها .)%5,8
نفس الشيء بالنسبة للولوج إلى الخدمات الصحية،
حيث سجل عدد الزيارات التي تقوم بها النساء ارتفاعا
بنسبة  %500في المتوسط.
وفيما يتعلق بالولوج إلى الماء الصالح للشرب ،هناك
مراعاة لبعد النوع االجتماعي على مستوى برامج
التزويد بالماء الصالح للشرب ،كما هو الحال بالنسبة
لبرنامج تعميم التزود بالماء الصالح للشرب بالنسبة
للساكنة القروية ،وبرنامج الصرف الصحي بالمدارس
والمساجد بالوسط القروي .فمن حيث اإلنجازات،
بلغ عدد المستفيدين من برنامج تعميم التزود بالماء
الصالح للشرب بالنسبة للساكنة القروية عند نهاية سنة
 ،2017حوالي  13,36مليون من الساكنة القروية ،والتي
تمثل فيها النساء والفتيات نسبة  .%49,6أما بالنسبة
لبرنامج التزويد بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي
على مستوى المدارس القروية ،فقد شمل خالل سنة
 2017حوالي  126مدرسة قروية .وتمثل الفتيات نسبة
 %47من الساكنة المستفيدة من هذا البرنامج.
أما بالنسبة للولوج إلى الطاقة ،فقد مكّن البرنامج
الشمولي لكهربة العالم القروي برسم سنة 2017
من كهربة ما يقارب  39.943قرية ،وهو ما يمثل
 2.111.100مسكنا .ونتيجة لذلك ،بلغ معدل الكهربة
القروية مستوى  %99,57خالل سنة  .2017باإلضافة
إلى ذلك ،كان لهذا البرنامج تأثيرا إيجابيا على التنمية

التقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية
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االقتصادية واالجتماعية للمناطق المستهدفة ،وذلك
عبر المساهمة في تحسين ظروف عيش الساكنة
المستفيدة ،من خالل تحسين ظروف النظافة ،وتحسين
الولوج إلى الخدمات الصحية ،واألمن بالقرى بفضل
اإلنارة العمومية وتحسين ظروف التمدرس عبر تمديد
مدة العمل المدرسي بالمدرسة والمنزل.

في التنمية االقتصادية .وتتمثل هذه البرامج في تطوير
أنشطة مدرة للدخل لفائدة النساء وتعزيز االستقاللية
االقتصادية لديهن ،وكذا ولوجهن إلى مراكز صنع القرار.
إال أنه ،وبالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال،
فإن ضمان توفير فرص عمل كافية للنساء ال يزال يشكل
تحدياً كبيرا ً في ظل استمرار العديد من القيود.

وفيما يخص الولوج إلى بيئة صحية سليمة ،اتسمت
سنة  2018بتقديم النسخة النهائية الستراتيجية مأسسة
إدماج مقاربة النوع االجتماعي بقطاع البيئة والتنمية
المستدامة ،والتي تنقسم إلى محورين استراتيجيين،
يتجليان في إحداث إطار مؤسساتي دائم لضمان ترسيخ
المساواة بقطاع التنمية المستدامة وإدماج مقاربة
النوع في تخطيط وتفعيل وتتبع البرامج والمشاريع
في مجال التنمية المستدامة.

ففي ميدان الشغل ،تشير نتائج البرامج الرئيسية إلنعاش
التشغيل إلى آفاق مشجعة .فقد مكن برنامج «إدماج» ما
يقارب  89.077شخصا من االندماج في سوق الشغل مع
نهاية دجنبر  %52 ،2017منهم من النساء .وخالل الفصل
األول من سنة  ،2018بلغت عمليات اإلدماج في إطار
شخصا %51 ،منهم من النساء.
هذا البرنامج ً 23.750
ومع نهاية دجنبر  ،2017استفاد ما يقرب  18.612من
الباحثين عن العمل من برنامج «تأهيل» ،شكلت النساء
 %60من المستفيدين من هذا البرنامج على مستوى
«التكوين التعاقدي من أجل التوظيف».

وفيما يتعلق بمحاربة الفقر بالوسط القروي واإلقصاء
االجتماعي والهشاشة ،تم إنجاز ما يناهز 44.000
مشروعاً ونشاطا ،خالل الفترة  ،2017-2005في إطار
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،ركزت على تحسين
الولوج إلى الخدمات االجتماعية (التعليم ،الصحة)...،
والبنيات التحتية األساسية ،وعلى االندماج السوسيو
اقتصادي للساكنة المستهدفة (النساء والشباب،)...
وعلى مكافحة الهشاشة وتعزيز الحكامة الترابية.
وقد شملت هذه المشاريع إنشاء  240دارا لألمومة
و 519مركزا ً صحيا ،وإنشاء  1.400دارا للطالب ودارا
للطالبة ،وتوفير  1.260حافلة مدرسية ،وخلق  512دارا
للشباب ،إضافة إلى تعزيز  9.400نشاط مدر للدخل،
 %50من المستفيدين منها نساء و %64منها تتواجد
بالوسط القروي ،باإلضافة إلى إنشاء  1.134مركزا
الستقبال النساء في وضعية صعبة.
ولتعزيز مكتسبات المراحل السابقة ،تم إطالق
المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
برسم الفترة  ،2023-2019من طرف جاللة الملك
بتاريخ  19شتنبر  .2018وتهدف هذه المرحلة ،منح
مكانة مميزة لتعزيز المساواة بين الجنسين ،ال سيما
من خالل برنامج مواكبة األشخاص في وضعية صعبة
وبرنامج الدعم ألجل التنمية البشرية لألجيال القادمة،
واعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل
والمحدثة لمناصب الشغل.
الولوج العادل للفرص االقتصادية
في إطار الجهود المبذولة على مستوى تعزيز الولوج
النساء للفرص االقتصاجية ،تم اعتماد برامج طموحة ذات
طابع شمولي وقطاعي من أجل إنعاش مساهمة المرأة
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وفي إطار برنامج «تحفيز» ،الذي يهدف إلى إنعاش
التشغيل ،تم إيداع ما يقارب  5.446بروتوكوال والتأشير
عليها لفائدة  5.446أجير من بينهم  %36من النساء،
وذلك منذ اعتماد هذا البرنامج حتى نهاية دجنبر
 .2017وخالل الفصل األول من سنة  ،2018تم التأشير
على  1.035بروتوكوال لفائدة  1.035أجيرا ( %36منهم
من النساء) ولصالح  526شركة.
وفيما يتعلق ببرنامج التشغيل الذاتي ،الذي يتوخى
إنعاش وإحداث المقاوالت الصغيرة جدا ،تمت مصاحبة
 2.425من أصحاب المشاريع خالل سنة  ،2017تمثل
النساء  %27منهم .وقد تم ،في إطار هذا البرنامج،
إحداث  1.296مؤسسة خالل سنة  %27( 2017منها
لفائدة النساء) مما مكن من خلق  2.709منصب شغل،
أي ما يقارب منصبي شغل لكل مؤسسة .وخالل الفصل
األول من سنة  ،2018استفاد حوالي  511مرش ًحا من
مصاحبة البرنامج %33 ،منهم من النساء.
وحسب قطاع اإلنتاج ،تم اتخاذ عدة تدابير لتعزيز
االستقاللية االقتصادية للنساء في القطاع الفالحي ،من
خالل االرتقاء بمجموعات المنتوجات المحلية ،لفائدة
 109تعاونية ( %100نسائية) تضم  5.807امرأة .كما
اتخذت تدابير أخرى تتعلق بولوج النساء إلى أسواق
التوزيع الحديثة من خالل التوقيع على اتفاقيات
وشراكات مع شبكتين رئيسيتين للتوزيع لـصالح 20
مجموعة نسائية من مجموع  46مجموعة منتجة،
ومشاركة مجموعات المنتجين في المعارض الدولية
لـفائدة  7.677امرأة منخرطة ،تمثل  %38من مجموع
المنخرطين في مجموعات المنتوجات المحلية.

وبالموازاة مع ذلك ،اتخذت عدة إجراءات لفائدة
النساء العامالت في قطاع الصيد البحري ،ال سيما في
المناطق القروية من أجل إدماج أنشطتها في دوائر
اإلنتاج والتسويق.
في قطاع الصناعة التقليدية ،تمت مراعاة مسألة
المساواة بين الجنسين واالستقاللية االقتصادية للمرأة
عبر تهيئة فضاءات لإلنتاج والتسويق ،شكلت النساء
حوالي  %30من المستفيدين من المحالت الفردية،
كما شكلن جز ًءا من مجموعات الحرفيين التي تستغل
البنى التحتية المخصصة لهذا الغرض .كما خصص ،خالل
الفترة  ،2017-2012ما يقارب  65فضاء إنتاج «دار
الصانع» للنساء الحرفيات ،خاصة في الوسط القروي،
استفادت منها  3.180امرأة تعمل في مجال الزربية
القروية ،والتطريز والخياطة .إضافة إلى ذلك ،تم خلق
 26عالمة للصناعة التقليدية لفائدة النساء الحرفيات،
وهو ما يمثل نسبة  %50من إجمالي العالمات
التجارية المعتمدة .كذلك ،كانت للمرأة مشاركة مهمة
في المعارض الوطنية واإلقليمية لالقتصاد االجتماعي
والتضامني ،حيث تجاوزت نسبة  %60و %70على
التوالي .وعلى هامش المعارض ،نظمت ورشات عمل
تكوينية لفائدة  3.400ممثل للتعاونيات والمقاوالت
االجتماعية في وحدات مختلفة ،بحضور نسائي فاق
نسبة .%70
كما تم التركيز على ولوج المرأة إلى المشاريع المدرة
للدخل والتشغيل الذاتي كإجراءات ذات أولوية .وفي
هذا االتجاه ،كان خلق نظام المقاول الذاتي مناسبا
إلنعاش روح المقاولة ،خاصة لدى النساء الحامالت
لمشاريع ،حيث تم إنشاء  31.234مقاولة ما بين سنتي
 2015و %40 ،2016منها من طرف النساء.
وفي نفس السياق ،شكل تعزيز روح المقاولة لدى
النساء موضوع تدابير محددة ،ال سيما فيما يتعلق
بتحسين ولوج النساء المقاوالت إلى الخدمات المالية،
على غرار إنشاء صندوق الضمان «إليك» ،الموجه إلى
المقاوالت التي تديرها النساء ،والذي تم تعديله في
يونيو  2017لتوسيع نطاق تدخله ليشمل المقاوالت
التي تمتلك فيها امرأة أو أكثر األغلبية وليشمل القروض
البنكية قصيرة األجل .وقد تميزت سنة  2017بمعالجة
هذا الصندوق لما يقارب  347ملف بحجم قروض
مضمونة ناهزت  90,88مليون درهم ،استفاد منها قطاع
التجارة بنسبة  %29وقطاع الصناعة بنسبة .%8

التحديات المطروحة
على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين حصول المرأة
على الشغل والقروض وتمكينها من خلق مقاوالت ،ال
تزال مشاركتها في سوق الشغل ضعيفة ،حيث يكشف
معدل المشاركة لسنة  2017وجود فجوة كبيرة بين
الجنسين ( %71,6للرجال و %22,4للنساء) .كما
انخفض نشاط اإلناث باستمرار خالل السنوات األخيرة
لينتقل من  %28,1سنة  2000إلى  %22,4سنة .2017
ويعزى هذا المنحى التنازلي بشكل رئيسي إلى انخفاض
مشاركة المرأة في اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،خاصة ﻓﻲ اﻟﻤﺪن.
ويرجع الفرق في معدل الشغل بين الرجال والنساء إلى
حد كبير لضعف مستوى نشاط اإلناث .فقد بلغ معدل
شغل الرجال  %66,6سنة  2017مقابل  %18,8للنساء.
ونتيجة لذلك ،يشير تطور التكافؤ بين الجنسين في
الشغل إلى أن نسبة الرجال العاملين تفوق بأكثر من
 3مرات نسبة النساء العامالت .ويشير التحليل بحسب
وسط اإلقامة إلى أن التكافؤ بين الجنسين أكثر تفاوتاً
في الوسط الحضري منه في الوسط القروي ( 4مرات
في المدن ومرتين في القرى).
ويكشف تحليل حصة النساء العامالت حسب
القطاعات االقتصادية ،أن نشاط المرأة ال يزال مرتكزا
في ثالثة قطاعات ذات إنتاجية منخفضة ،وهي الفالحة
والنسيج والخدمات االجتماعية .فخالل سنة ،2016
بلغت نسبة النساء العامالت في هذه القطاعات الثالثة
حوالي  %40,9و %44,4و %43,5على التوالي .ويظل
الشق المتعلق بخلق المقاوالت متميزا بعدم المساواة
بين الجنسين ،حيث شكلت النساء  %14,1فقط من
«المستقلين» و %8,6من «أرباب العمل» سنة .2016
وإجماال ،تبين التحاليل المتضمنة في التقرير حول
الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع ،مدى
التقدم المحرز في الحد من الفوارق بين الجنسين.
كما كشفت هذه التحاليل عن ضرورة معالجة بعض
أوجه القصور قصد تدعيم أسس التنمية المندمجة على
المستويين االجتماعي والترابي .وخير وسيلة لتحقيق
ذلك هو تدعيم اإلجارءات المهيكلة المندرجة في إطار
الميزانية القائمة على النوع.
المصدر :مديرية الدراسات والتوقعات المالية
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التقرير حول الموارد البشرية  :النفقات في منحى
تصاعدي
تميز التقرير حول الموارد البشرية ،المصاحب لمشروع قانون مالية  ،2019باحتوائه على معطيات كمية وكيفية
حول العنصر البشري باإلدارة العمومية المغربية وربط المجهود المالي بها .ويغطي هذا التقرير العشرية
 2008و.2018
إصالح اإلدارة العمومية :المرتكزات والرهانات
يجد ورش إصالح اإلدارة العمومية في المغرب جذوره
في دستور سنة  2011والخطب الملكية السامية األخيرة
والتي أشارت إلى ضرورة بلورة نقاش جدي وخارطة
طريق إلصالح هيكلي لإلدارة العمومية ،يكون بديال عن
اإلصالحات الجزئية التي تم اختبارها لحد اآلن والتي
أبانت عن محدودية نجاعتها.
ويهم إصالح اإلدارة العمومية عدة محاور أهمها دراسة
سبل تحديث اإلدارة العمومية ،وترسيخ أدوات الحكامة
الجيدةفضال عن تثمين الموارد البشرية.
ومن الناحية المالية ،يهم اإلصالح الميزانياتي أساسا
ترشيد نفقات الموظفين ،بهدف تخفيض نسبتها من
 %11,5إلى أقل من  %10من الناتج الداخلي الخام،
وكذا تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130
لقانون المالية.
أعداد الموظفين المدنيين باإلدارة العمومية (2008-
)2018
سجل عدد موظفي الدولة المدنيين في الفترة الممتدة
من  2008إلى  2018ارتفاعا بنسبة  ،%6,36حيث
انتقل من  534.645إلى  568.655موظفا ،بمعدل نمو
سنوي بلغ  ،%0,62أي نسبة نمو تعادل نسبة النمو
الديموغرافي السنوي للساكنة النشيطة (.)%0,7
إحداث وحذف المناصب المالية
عرف العقد األخير( )2018-2008إحداث ما مجموعه
 231.552منصبا ماليا ،دون احتساب عدد المناصب التي
تم إحداثها من أجل توظيف األساتذة المتعاقدين على
مستوى األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي
بلغ عددها اإلجمالي  55.000منصب مالي .خصص
حوالي  %77من هذه المناصب لقطاعات التربية
الوطنية والتعليم العالي والداخلية والصحة والعدل.
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وفيما يخص سنة  ،2018فقد تم إحداث  19.315منصبا
ماليا ،وحظيت قطاعات الداخلية والصحة ،والتعليم
العالي بحوالي  %65,7من مجموع المناصب المحدثة.
أما المناصب المالية المحذوفة ،فقد بلغ عددها سنة
 2008ما يناهز  5.461منصبا مقابل  19.739منصبا سنة
 2016و 22.518منصبا سنة .2017ومن المتوقع أن
يصل هذا العدد برسم سنة  2018إلى حوالي 12.575
منصبا ماليا .ويعزى االتجاه التنازلي الملحوظ في أعداد
المناصب المالية المحذوفة لسنة  2018إلى تطبيق
تدابير اإلصالح المقياسي لنظام المعاشات المدنية ،بما
في ذلك رفع السن القانوني للتقاعد ،اعتبارا من فاتح
يناير  ،2017من  60سنة إلى  63سنة بمعدل  6أشهر
في السنة.
مباريات التوظيف
تم منذ سنة  2012إلى حدود النصف األول من سنة
 ،2018تنظيم ما يقارب  1.562مباراة لشغل 103.932
منصب مالي مفتوح للتباري من أجل التوظيف .وفي
الفصل األول من سنة  ،2018تجاوز عدد المناصب
المالية المفتوحة للتباري  12.945منصبا من خالل
تنظيم  105مباراة.
التعيين في المناصب العليا
منذ دخول القانون رقم  02.12بشأن التعيين في
المناصب العليا حيز التطبيق في  17يوليو ،2012
وإلى غاية  24يونيو  ،2018بلغ مجموع التعيينات
في المناصب العليا حوالي  889تعيينا ،منها 106
تعيين عنصر نسائي ،أي بنسبة تانيث بلغت %11,92
وأغلبها في منصب «مفتش عام» بنسبة  ،%13,79يليه
منصب «مدير» بنسبة  %13,34ثم «كاتب عام» بنسبة
.%12,82
وبشكل عام ،ومنذ بداية العمل بالمسطرة الجديدة
المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا ،يأتي التعيين
في منصب مدير على رأس التعيينات ،يليه التعيين في

المناصب النظامية المماثلة لمنصب مدير إدارة مركزية
(مناصب مهندس عام ،متصرف عام ،طبيب عام.)...
توزيع أعداد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية
التوزيع حسب القطاعات الوزارية
برسم سنة  ،2018بلغ عدد الموظفين بالوظيفة العمومية
حوالي  568.655موظفا مدنيا .ويتبين من خالل توزيع
أعداد موظفي الدولة المدنيين حسب القطاعات،
برسم سنة  ،2018تمركز  %90من الموظفين في ست
قطاعات وزارية كبرى ،حيث توظف وزارة التربية
الوطنية والتعليم العالي  %51من العدد اإلجمالي
للموظفين المدنيين ،تليها كل من وزارة الداخلية بحصة
 ،%23ووزارة الصحة بـ  ،%9ووزارة العدل بـ  %3ووزارة
االقتصاد والمالية بـ  ،%3في حين تبلغ هذه النسبة
حوالي %11بباقي القطاعات األخرى مجتمعة.
ومن أجل االستجابة للحاجيات الملحة من الموارد
البشرية بالنسبة لقطاع التعليم ،في إطار استراتيجيته
إلصالح المدرسة المغربية ( ، ،)2030-2015فقد تم
توظيف  55.000أستاذ متعاقد من طرف األكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين خالل المواسم الدراسية
 2017/2016و 2018/2017و.2019/2018
التوزيع حسب ساللم األجور
تظهر بنية أعداد موظفي الدولة المدنيين حسب ساللم
األجور أن أغلبية الموظفين ينتمون إلى السلم  10فما
فوق ،وذلك بنسبة  %65,8مقابل  %51سنة  .2008أما
الموظفين المرتبين في سلمي األجور  5و( 6أعوان
التنفيذ) وكذا فئة الموظفين المرتبين في ساللم األجور
من  7إلى ( 9أعوان اإلشراف) ،فعرفت أعدادهم خالل
الفترة الممتدة ما بين  2008و ،2018استقرارا نسبيا
بـنسبة  %18,8و %15,4على التوالي.
التوزيع حسب األنظمة األساسية
تنقسم األنظمة األساسية التي يخضع لها الموظفون
المدنيون إلى ثالث أصناف وهي ،األنظمة األساسية
المشتركة بين الوزارات ،واألنظمة األساسية الخاصة
األخرى واألنظمة الخصوصية.
وهكذا ،يشكل الموظفون المنتمون لألنظمة األساسية
المشتركة بين الوزارات  %27من مجموع موظفي
الدولة المدنيين .وينتمون بالخصوص إلى هيئات
المتصرفين ،والمهندسين ،واألطباء والممرضين،
والتقنيين والمحررين ،والمساعدين اإلداريين،
والمساعدين التقنيين .ويخضع  %70من موظفي
الدولة المدنيين لألنظمة األساسية الخاصة األخرى،
وينتمون إلى وزارة العدل ،ووزارة الداخلية ،ووزارة
الشؤون الخارجية والتعاون ،وقطاع التعليم العالي،

وقطاع التربية الوطنية ،ووزارة االقتصاد والمالية .أما
الموظفون الخاضعون لألنظمة الخصوصية ،فال تتعدى
نسبتهم %3؛ ويتعلق األمر بقضاة العدل ،وقضاة
المحاكم المالية ،وبمتصرفي وزارة الداخلية ،ورجال
السلطة ،وموظفي مجلس النواب ومجلس المستشارين.
ويظهر تحليل بنية أعداد الموظفين الخاضعين
لألنظمة األساسية المشتركة بين الوزارات ،والبالغ
عددهم  152.159موظفا أن عدد المساعدين اإلداريين
والمساعدين التقنيين ،المرتبين في ساللم األجور
من  6إلى  8يبلغ حوالي  42.010موظفا ،ويشكلون
بذلك  %28من مجموع موظفي الهيئات المشتركة.
ويمثل التقنيون والمحررون (سلم  8إلى  %16 )11من
مجموع موظفي الهيئات المشتركة ( 24.842موظفا)
فيما يبلغ عدد الممرضين  28.785ممرضا ،أي بنسبة
 %19من مجموع موظفي الهيئات المشتركة .أما نسبة
المتصرفين والمهندسين ،فتبلغ على التوالي %20
( 30.310متصرف) و 11.055( %7مهندس) من مجموع
موظفي الهيئات المشتركة ،ويمثل األطباء العاملون
بالوظيفة العمومية نسبة  %9من مجموع موظفي
الهيئات المشتركة ( 13.098طبيبا) ،أي ما يعادل %2
من مجموع موظفي الدولة المدنيين.
أما بالنسبة للموظفين الخاضعين لألنظمة األساسية
الخاصة األخرى ،والبالغ عددهم  388.816موظفا،
فيشكل الموظفون الخاضعون للنظام األساسي الخاص
بموظفي التربية الوطنية األغلبية بنسبة تصل إلى
 ،%63,5يليها موظفو هيآت األمن بنسبة .%23,2
التوزيع حسب المصالح المركزية والمصالح الخارجية
يعتبر التوزيع المتوازن للموارد البشرية بين مختلف
المصالح المركزية والخارجية ،من بين العوامل التي
تساعد على إرساء عملية الالتمركز اإلداري وترسيخ
دورها كفاعل أساسي في التدبير المحلي .وعلى الرغم
من أهمية نسبة أعداد الموظفين العاملين بالمصالح
الخارجية (حوالي  ،)%90فإن توزيع الصالحيات
واالختصاصات بين المركزي والترابي ال يزال دون
التوقعات المنتظرة ،حيث ال يتجاوز عموما نقل
الصالحيات بواسطة تفويض اإلمضاء.
التوزيع حسب الفئات العمرية
يظهر توزيع الموظفين حسب الفئات العمرية أن
الموظفين الشباب دون سن  35سنة يشكلون  %26من
مجموع موظفي الدولة المدنيين ،بينما تشكل الفئات
العمرية [ ]35,50و 50سنة فما فوق نسبا تبلغ على
التوالي  %40و .%34وخالل الفترة الممتدة ما بين
 2018و ،2021يتوقع أن يصل مجموع عدد الموظفين
الذين ستتم إحالتهم على التقاعد لبلوغ حد السن
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حوالي  49.845موظفا ،أي ما يمثل  %9من العدد
اإلجمالي الحالي للموظفين المدنيين.
التوزيع حسب النوع
بلغت نسبة تمثيل النساء خالل سنة  ،2018بمختلف
مصالح اإلدارة حوالي  %34,7مقابل  %65,3بالنسبة
للرجال .ويبين تحليل مستوى تمثيلية النساء حسب
بعض المؤشرات ما يلي:
• مقارنة بأعداد موظفي الدولة المدنيين بالوظيفة
العمومية ،يستنتج من توزيع أعداد النساء الموظفات
حسب القطاعات ،أن حوالي  %90منهن تتمركز على
مستوى ستة قطاعات وزارية ،ويتعلق األمر بوزارة
التربية الوطنية والتعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة
الداخلية ووزارة العدل ووزارة االقتصاد والمالية؛
• مقارنة بأعداد النساء الموظفات بالوظيفة العمومية،
يوظف قطاع التربية الوطنية وقطاع الصحة حوالي
 %72من مجموع النساء الموظفات(  %5,56بالنسبة
لقطاع التربية الوطنية و %5,15بالنسبة لقطاع
الصحة )؛
• مقارنة بأعداد الرجال الموظفين حسب كل قطاع،
يبين تحليل توزيع النساء حسب القطاعات أن نسبة
النساء الموظفات بوزارة الصحة بلغت  %2,61مقابل
 %8,38بالنسبة للرجال ،و  %7,43من مجموع موظفي
وزارة العدل هم من النساء .أما نسبة التأنيث بكل
من قطاع التربية الوطنية ،ووزارة االقتصاد والمالية،
وقطاع التعليم العالي فبلغت على التوالي ،%9,39
 %8,38و.%2,34
التوزيع حسب الجهات
يكشف التوزيع الحالي لموظفي الدولة المدنيين عن
تفاوت كبير بين الجهات ،حيث يتمركز حوالي  %70من
الموظفين في خمس جهات وهي جهة الرباط  -سال –
القنيطرة ب  ،%23وجهة الدار البيضاء  -سطات ب ،%15
وجهتي فاس  -مكناس وطنجة  -تطوان – الحسيمة ب
 %11لكل منهما ،وجهة مراكش  -آسفي ب .%10
ومن أجل دعم وإنجاح مشروع الجهوية المتقدمة،
التزمت الحكومة بإعداد مشروع ميثاق حول الالتمركز
اإلداري يرمي إلى تحديد القواعد العامة للتنظيم
اإلداري والمالي على مستوى المصالح الالمركزية
للدولة ،وخاصة المبادئ التي تؤطر عالقة هذه المصالح
بالجماعات الترابية والهيئات التابعة لها.
نفقات الموظفين
تعتبر نفقات موظفي الدولة من بين المكونات
األساسية للنفقات العمومية ،حيث تمثل لوحدها أكثر

90

عدد خاص أبريل - 2019

خاص

من  %33من نفقات الميزانية العامة .وبسبب أهميتها
وديناميكيتها ،فإن دراسة تطور هذه النفقات يعتبر ذا
أهمية بالغة من أجل التحكم في النفقات العمومية.
الفترة 2018 – 2008
خالل الفترة الممتدة ما بين  2008و ،2018تزايدت
نفقات الموظفين بحوالي  ،%55حيث انتقلت من
 29,70مليار درهم سنة  2008إلى حوالي  108,85مليار
درهم سنة  .2018هذا ،ويمكن التمييز بين مرحلتين
في السنوات العشر األخيرة:
قبل سنة  ،2012حيث كانت وثيرة ارتفاع نفقات
الموظفين مهمة إذ بلغت  %8,31كمعدل سنوي.
ويرجع ذلك باألساس إلى تنفيذ اإلجراءات المتعلقة
بمراجعة األجور التي تم إقرارها في إطار جوالت
الحوار االجتماعي.
 ،2018 – 2012وهي فترة عرفت ت َباطؤ ارتفاع نفقات
الموظفين ،إذ لم يتجاوز معدلها السنوي .%2,01
ويعزى هذا التباطؤ في جزء منه إلى التأثير المزدوج
إلحداث وحذف المناصب المالية ،وكذا التدابير التي
اتخذتها الحكومة للتحكم في تطور هذه النفقات.
تطور حصة نفقات الموظفين من الناتج الداخلي
اإلجمالي
منذ سنة  ،2008سجلت حصة نفقات الموظفين من الناتج
الداخلي االجمالي نسبا شبه مستقرة ناهزت في المتوسط
( - )%10,41دون احتساب مساهمات الدولة برسم
التقاعد وأنظمة االحتياط االجتماعي -يبلغ هذا المعدل
في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ()MENA
حوالي  %67,9وبدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
( )OCDEال يتجاوز هذا المؤشر .%10
تطور حصة نفقات الموظفين من الميزانية العامة
تحتل نفقات موظفي الدولة المرتبة األولى ضمن
النفقات العمومية ،حيث تمثل نسبتها من الميزانية
العامة ما يناهز %33,39برسم سنة  2018وما يقرب
من %33,37كمعدل سنوي في الفترة الممتدة ما بين
 2008و.2018
تطور حصة نفقات الموظفين من ميزانية التسيير
خالل الفترة الممتدة ما بين  ،2018 - 2008بلغت
االعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين أكثر من
نصف ميزانية التسيير بمعدل سنوي بلغ .%53,44
تطور حصة نفقات الموظفين من الموارد العادية
خالل الفترة الممتدة ما بين  2008و ،2018بلغ المعدل
السنوي لنسبة نفقات الموظفين من مجموع الموارد

العادية حوالي  .%40وبلغت هذه الحصة %46,34
برسم سنة  .2018ومن شأن هذه الوضعية أن تشكل
عائقا في إعادة توجيه بعض الهوامش من ميزانية
التسيير لفائدة ميزانية االستثمار.
سنة 2018
توزيع النفقات حسب القطاعات الوزارية
يتضح من خالل توزيع نفقات الموظفين المدنيين
حسب القطاعات الوزارية برسم سنة  ،2018أن حوالي
 %90من النفقات تتمركز في ستة قطاعات ،حيث
تحتل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم
العالي والبحث العلمي مرتبة الصدارة بنسبة تناهز
 ،%52,4يليها قطاع الداخلية بحصة تقدر بـ .%17,7
أما وزارات الصحة والعدل واالقتصاد والمالية والشؤون
الخارجية والتعاون الدولي فتبلغ نسبها على التوالي
 %9,9و %2,8 ،%4,6و .%2,7ويخصص لفائدة اإلدارات
األخرى ما يقرب  %10من هذه النفقات.
توزيع النفقات حسب الجهات
بناء على المعطيات المتعلقة بتوزيع نفقات الموظفين
المدنيين والناتج الداخلي الخام حسب الجهات ،يمكن
استنتاج مدى االرتباط القائم بين مساهمة كل جهة في
خلق الناتج الداخلي اإلجمالي وحجم الموارد البشرية
العاملة باإلدارات العمومية المتواجدة على مستوى
هذه الجهة.
وهكذا ،يالحظ تمركز  %71,25من نفقات الموظفين
بجهات الرباط-سال-القنيطرة ،والدار البيضاء-سطات،
وفاس-مكناس ،وطنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-
آسفي .كما يالحظ تمركز ما يناهز  %23,5من مجموع
النفقات بجهة الرباط-سال-القنيطرة ،حيث توجد جل
القطاعات بمدينة الرباط؛ وتبلغ مساهمة هذه الجهة
في خلق الناتج الداخلي اإلجمالي حوالي .%16,3

 %70وتستفيد من حوالي  %47,75من مجموع نفقات
الموظفين ،في حين تساهم باقي الجهات الثمانية
األخرى فقط بـ  %30من الثروة الوطنية وتستأثر مع
ذلك بما يفوق نصف االعتمادات المخصصة لنفقات
الموظفين (.)%52,25
التوزيع حسب ساللم األجور
يستفيد الموظفون المرتبون في ساللم األجور  5و6
من  %13,41من مجموع نفقات الموظفين فيما يحظى
الموظفون المرتبون في ساللم األجور من  7إلى  9من
 %17,71من النفقات .أما فئة األطر المرتبة في السلم
 10فما فوق ،فتستفيد من  %68,88من مجموع نفقات
الموظفين.
مؤشرات األجور بالوظيفة العمومية
بلغ ارتفاع المتوسط الشهري الصافي لألجور بالوظيفة
العمومية في الفترة الممتدة بين  2008و 2018ارتفاعا
بلغ  ،%32,44أي بمعدل سنوي قدره  ،%2,94حيث
انتقل من  5.650درهم إلى  7.549درهم.
ويعرف هذا المتوسط أعلى مستوياته بقطاع التعليم
العالي حيث يبلغ  14.278درهما ،تليه قطاعات
العدل ،والصحة ،والتربية الوطنية واالقتصاد والمالية
ثم الداخلية بمستويات تبلغ على التوالي ،11.060
و ،9.447و ،8.318و ،7.544و 6.099درهما.
وحسب ساللم األجور ،تبين معطيات سنة  2018أن
الموظفون المرتبون في ساللم األجور  5و 6يتقاضون
أجرة شهرية صافية يبلغ متوسطها  4.223درهما ،وأن
الموظفون المرتبون في الساللم من  7إلى  9يتقاضون
حوالي  5.216درهم .أما فئة األطر واألطر العليا المرتبين
في السلم  10فما فوق ،فتتقاضى أجورا شهرية صافية
تبلغ في المتوسط حوالي  9.332درهما.

ويالحظ من جهة أخرى غياب أي ارتباط بين توزيع
نفقات الموظفين حسب الجهات ومساهمة هذه
األخيرة في الناتج الداخلي الخام ،حيث يتبين ،على
مستوى جهة الدارالبيضاء-سطات التي تعتبر من أكثر
الجهات كثافة سكانية والقطب االقتصادي األول في
بالدنا ،أن نسبة المساهمة في خلق الناتج الداخلي
اإلجمالي تبلغ حوالي  ،%32مقابل نسبة نفقات
الموظفين العاملين بها ال تتجاوز  %16,23من مجموع
نفقات الموظفين.

وبالنسبة للتوزيع حسب شرائح األجور برسم سنة ،2018
فيظهر أن حوالي  %10,11من موظفي الدولة المدنيين
يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 3.000
درهم (الحد األدنى لألجور) و 4.000درهم ،و%36,25
من مجموع الموظفين يستفيدون من أجرة تقل عن
 6.000درهم ،فيما يستفيد ما يقرب من  %58,48من
الموظفين من أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 6.000
و 14.000درهم .أما األجور الصافية التي تفوق 20.000
درهم ،فتخص حوالي  %2من الموظفين.

كما يتبين أن أربع جهات ،وهي الدارالبيضاء-سطات،
وطنجة-تطوان-الحسيمة ،وفاس-مكناس ،ومراكش-
آسفي تساهم في خلق الناتج الداخلي اإلجمالي بحوالي

أما الحد األدنى لألجور ،فقد شهد عدة مراجعات على
إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في
مختلف جوالت الحوار االجتماعي ،حيث ارتفع من
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 1.736درهم في سنة  2008إلى  2.800درهم في سنة
 2011ليصل إلى  3.000درهم سنة .2014
تنفيذ نفقات الموظفين مقارنة مع توقعات قانون
المالية
تنفيذ نفقات الموظفين خالل سنة 2017
عرفت نسبة إنجاز نفقات موظفي الدولة من توقعات
قانون المالية لسنة  2017ما يناهز  ،%98حيث بلغت
نفقات موظفي الدولة التي تم صرفها خالل هذه السنة
حوالي  104,598مليار درهم (مقابل  104,9مليار درهم
سنة  ،2016أي بانخفاض طفيف بلغت نسبته .-%0,29
ويبقى الهدف هو تنفيذ توقعات نفقات الموظفين في
السنوات القادمة بنسبة تقترب من .%100
وبلغ مجموع المستحقات المالية « »Rappelsبرسم
سنة  2017حوالي  2.587مليون درهم ،أي ما يعادل
 %2,5من نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية

نفقات الموظفين ،وتمثل منها المستحقات المالية
الناتجة عن الترقي في الدرجة .%45,7
أما االقتطاعات القانونية برسم الضريبة على الدخل
وكذا المساهمات االجتماعية (التقاعد والتغطية
الصحية) فقد بلغت على التوالي  8.333مليون درهم
و 12.731مليون درهم ،أي ما مجموعه  21,06مليار
درهم ،وهو ما يعادل  %20,19من نفقات الموظفين
المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين.
تنفيذ نفقات الموظفين برسم الفترة يناير -غشت 2018
بلغت نفقات موظفي الدولة التي تم صرفها إلى حدود
متم شهر غشت من سنة  2018حوالي  70,53مليار
درهم ،موزعة بين  61,43مليار درهم مؤداة من طرف
مديرية نفقات الموظفين و 9,1مليار درهم تم صرفها
من طرف باقي المحاسبين التابعين لشبكة الخزينة
العامة للمملكة .وبهذا ،يكون تنفيذ نفقات الموظفين
برسم الثمان األشهر األولى من السنة مطابق لتوقعات
قانون مالية .2018

ﳝﻜﻦ ﲢﻤﻴﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ” “MEF Newsﺑﺎﳌﺠﺎن
ﻋﻠﻰ  Google Play Storeو App Store
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المقاصة :مواصلة اإلصالح نحو نظام يستهدف
الفئات الهشة
• الدولة تستمر في دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق في انتظار إعداد السجل االجتماعي الموحد الذي
سيمكن من استهداف أفضل للفئات المؤهلة.
• اعتمادات تبلغ  17,670مليار درهم يخصصها قانون مالية  2019لدعم غاز البوطان والسكر والدقيق.

يهدف إصالح نظام المقاصة إلى المساهمة في إعادة
التوازنات الماكرواقتصادية للبالد ،واالنتقال من نظام
مساعدة اجتماعية جد مكلف وغير مستهدف إلى نظام
مساعدة جديد أكثر إنصافا يمكن من تحسين فعالية
ونجاعة تدخل الدولة في هذا المجال.
وقد مكن تحرير أسعار المواد النفطية السائلة ،التي كانت
تمثل أكثر من  %60من نفقات المقاصة ،من توفير هوامش
مالية مهمة ورؤية واضحة ساهمت بشكل كبير في تعزيز
برامج الدعم االجتماعية (برنامج تيسير ونظام المساعدة
الطبية راميد وبرنامج دعم النساء األرامل)....
وهكذا ،ستعرف السياسات الوطنية في مجال الدعم
والحماية االجتماعية إعادة هيكلة معمقة وفق منهجية
تشاركية لتحسين مردوديتها .وتعمل الحكومة حاليا
بشراكة مع البنك الدولي على إعداد السجل االجتماعي
الموحد الذي سيشكل قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من
تسجيل وتوحيد معطيات البرامج االجتماعية الستهداف
أفضل للفئات المؤهلة.
وفي انتظار تفعيل هذا السجل ،ستستمر الدولة في دعم
أسعار غاز البوتان والسكر وحصيص من الدقيق الوطني
للقمح اللين.
دعم مادة غاز البوتان
انتقل السعر المتوسط لغاز البوتان من  467دوالر للطن
في سنة  2017إلى  533دوالر للطن إلى متم شهر شتنبر
 .2018ونتيجة ذلك ،انتقلت نسبة الدعم من  4027درهم
للطن سنة  2017إلى  4672درهم للطن سنة ( 2018فترة
يناير-شتنبر) ،أي ما يعادل  56درهم للقنينة من فئة 12
كلغ و  14درهم لقنينة  3كلغ.

السعر المتوسط السنوي لغاز البوتان (دوالر للطن)

نسبة الدعم السنوية لغاز البوتان (درهم)

سجلت نفقات دعم غاز البوتان  10,315مليار درهم سنة
 2017مقابل  7,138مليار درهم سنة  .2016وتعزى هذه
الزيادة أساسا إلى ارتفاع السعر العالمي لغاز البوتان الذي
انتقل من  358إلى  467دوالر للطن بين سنتي  2016و
 ،2017ثم إلى ارتفاع االستهالك الوطني .وتشمل كلفة دعم
غاز البوتان  9,983مليار درهما برسم دعم الثمن و 332
مليون درهما برسم نقل الغاز بالجملة من الموانئ نحو
مراكز التعبئة ،و ذلك من أجل الحفاظ على ثمن أساسي
موحد على المستوى الوطني.
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و هكذا انتقلت نسبة تغطية االستهالك باإلنتاج الوطني من
السكر من  %20خالل  2012إلى  %49سنة  2016ثم إلى
 %47سنة .2018

نفقات الدعم السنوية للمواد النفطية (مليار درهم)

نسبة تغطية االستهالك باإلنتاج الوطني
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دعم مادة السكر

2008

سجل سعر السكر الخام انخفاضا مستمرا خالل السنوات
األخيرة حيث انتقل من  661دوالر للطن سنة  2011إلى
 379دوالر للطن سنة  2017و 287دوالر للطن برسم الفترة
الممتدة من يناير إلى شتنبر  .2018ويعزى هذا االنخفاض
إلى ارتفاع مستوى المخزون العالمي للسكر.
تطور سعر السكر الخام (دوالر للطن)

2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

و بلغ الغالف المالي اإلجمالي لدعم مادة السكر برسم سنة
 2017ما يناهز  3,68مليار درهم ،منها  ,453مليار درهم
برسم الدعم عند استهالك السكر المكرر و  229مليون
درهم برسم الدعم اإلضافي عند استيراد السكر الخام.
نفقات دعم مادة السكر (مليون درهم)
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بالنسبة لإلنتاج الوطني ،و نتيجة المجهودات المبذولة من
طرف الدولة في قطاع السكر ،السيما عن طريق رفع سعر
الشمندر وقصب السكر ،وتعزيز الحوافز المالية لصندوق
التنمية الفالحية من خالل منح الدعم عند غرس قصب
السكر المندرج في إطار عقدة البرنامج مع المهنيين برسم
الفترة  ،2020-2013تحسن اإلنتاج المحلي من السكر
المكرر حيث انتقل من  250ألف طن سنة  2012إلى 607
ألف طن سنة ( 2016مستوى قياسي) و يقدر ب  550ألف
طن بالنسبة لسنة .2018
اإلنتاج الوطني من السكر األبيض (ألف طن)
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دعم القمح والدقيق
بلغ متوسط سعر القمح اللين من األصل الفرنسي خالل
الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر  2018ما يناهز 180
دوالر للطن ،مسجال أعلى مستوى له في بداية شهر غشت
حيث ناهز  226دوالر للطن .وتجدر اإلشارة أن هذه السنة
هي الرابعة على التوالي التي يقل فيها متوسط سعر القمح
اللين عن  200دوالر للطن ،حيث كان يبلغ أكثر من 300
دوالر للطن خالل السنوات  2011و 2012و .2013ويرجع
هذا االنخفاض إلى ارتفاع االنتاج والمخزون العالمي من
الحبوب خالل السنوات األخيرة.
السعر المتوسط السنوي للقمح اللين
(مصدر فرنسي) (دوالر للطن)

بلغ اإلنتاج الوطني للحبوب الثالثة الرئيسية برسم الموسم
الفالحي  2018/2017ما يناهز  103مليون قنطار .و يقدر
اإلنتاج المتوقع للقمح اللين ب 49,1مليون قنطار ،متبوعا
بالقمح الصلب ب  24,2مليون قنطار والشعير ب29,2
مليون قنطار .أما بالنسبة للتجميع ،بلغت الكميات
المجمعة من القمح اللين برسم سنة  17,9 ،2017مليون
قنطار أي ما يعادل نسبة تسويق  .%37و يعد هذا التجميع
هو األهم منذ سنة .2013

وبلغ الغالف المالي اإلجمالي لدعم القمح والدقيق برسم
سنة  2017ما يناهز  1,465مليار درهم ،منها  1,025مليار
درهم برسم دعم الدقيق الوطني للقمح اللين.
نفقات دعم القمح اللين والدقيق الوطني للقمح اللين
(مليون درهم)

التجميع الوطني للقمح اللين (مليون قنطار)

قانون المالية لسنة 2019
خصص قانون المالية لسنة  2019اعتمادات تبلغ 17,670
مليار درهم من أجل دعم غاز البوطان والمواد الغذائية
(السكر ودقيق القمح اللين).
المصدر  :مديرية الميزانية

ميكن تحميل ميزانية املواطن لسنة 2019
عرب بوابة األنرتنيت https://www.finances.gov.ma
عرب الركن «قانون املالية وامليزانية»
التقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية

95

التقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية

العقار العمومي المعبأ لالستثمار
خالل األسدس األول من سنة  ،2018تمت تعبئة ما يناهز  828هكتارا (خارج مخطط المغرب األخضر) لفائدة
مختلف األنشطة القطاعية من أجل إنجاز  191مشروعا بمبلغ استثماري يقدر بـ  6,129مليار درهم .أما الشراكة
الفالحية ،فقد استفادت من التوقيع على  43اتفاقية تهم مساحة تقدر بـ  3.925هكتارا ومبلغ استثماري يصل
إلى  519مليون درهم.
تعبئة الرصيد العقاري للدولة من أجل االستثمار
بموجب الرسالة الملكية الصادرة بتاريخ  09يناير  ،2002تم
تعديل مقتضيات الفصل  82من المرسوم الملكي الصادر
في  21أبريل  1967بسن نظام عام للمحاسبة العمومية،
ألجل الترخيص بتفويت عقارات الدولة بواسطة قرارين:
القرار األول صادر عن والة الجهة بخصوص المشاريع
التي تهم قطاعات الصناعة والصناعة الفالحية والسياحة
والسكن والصناعة التقليدية والصحة والطاقة والمعادن
والتربية والتكوين عندما يكون المشروع االستثماري يقل
عن  200مليون درهم .أما القرار الثاني ،فصادر عن وزير
المالية بالنسبة للمشاريع التي تفوق قيمتها االستثمارية
 200مليون درهم أو فيما يخص المشاريع التي ال تدخل
ضمن القطاعات السالفة الذكر كيفما كانت كلفتها.
خالل األسدس األول من سنة  ،2018تمت تعبئة ما يناهز
 828هكتارا (خارج مخطط المغرب األخضر) لفائدة
مختلف األنشطة القطاعية من أجل إنجاز  191مشروعا
بمبلغ استثماري يقدر بـ  6,129مليار درهم وإحداث
 10.903منصب شغل %99 .من المشاريع تمت المصادقة
عليها في إطار التدبير الالمتمركز باستثمار يقدر بـ 3,704
مليار درهم وخلق ما يناهز  6.903مناصب شغل مرتقب.
التوزيع حسب الجهات
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تتمركز  %70من المشاريع المبرمجة على مستوى جهة
الداخلة-وادي الذهب وجهة العيون-الساقية الحمراء.
وتستحوذ أربع جهات (الداخلة-وادي الذهب والعيون-
الساقية الحمراء والشرق والرباط -سال-القنيطرة) على
 %80من المساحة المعبأة.

التوزيع حسب األنشطة القطاعية
تستحوذ أربعة أنشطة قطاعية (السياحة والصناعة
والصناعة الفالحية والتجارة والخدمات) على  81%من
المشاريع.

تم رصد  %93من المساحة المعبأة لفائدة أربعة
أنشطة قطاعية (الصناعة الفالحية والسياحة والصناعة
والسكن).
•  318,91هكتارا لفائدة قطاع الصناعة الفالحية.
•  207,28هكتارا لفائدة قطاع السياحة.
•  136,36هكتارا لفائدة قطاع الصناعة.
•  108,55هكتارا لفائدة قطاع السكن ومحاربة السكن
غير الالئق.

منذ سنة  2004بتعبئة أراضي فالحية من ملكها الخاص،
وذلك إلنعاش االستثمار في القطاع الفالحي و تأهيل
القطاعات الفالحية األساسية (زراعة األشجار المثمرة،
زراعة الخضروات ،تربية المواشي ،زراعة الكروم ،إنتاج
الزيوت  .)...ولهذا الغرض ،تم اعتماد مقاربة ترتكز
من جهة على وضع األراضي الفالحية رهن إشارة
المستثمرين في إطار الكراء طويل األمد من أجل
الحصول على مردودية مجدية للمشاريع ،و من جهة
أخرى ،على انخراط المقاولين في المجال الفالحي
والصناعة الفالحية لتلبية الطلب الداخلي والدولي.
هذا ،وتنظم نصوص قانونية ومسطرية عمليات تخصيص
الدولة لألراضي الفالحية لفائدة الفاعلين الخواص،
منها دورية الوزير األول رقم  2/2007بتاريخ  29يناير
 2007المتعلقة بكيفية كراء العقارات الفالحية التابعة
للملك الخاص للدولة وكذا النصوص المرتبطة بطلبات
العروض.
الشراكة الفالحية

تعبئة العقار لدعم مخطط المغرب األخضر
في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
ومن أجل مواكبة تنمية القطاع الفالحي ،قامت الدولة
الجهة
بني مالل-الخنيفرة
الدار البيضاء-سطات
فاس-مكناس
الجهة الشرقية
مراكش-آسفي
الرباط-سال-القنيطرة
طنجة-تطوان-الحسيمة

املجموع

االتفاقيات المبرمة
3
8
10
6
10
3
3
43

تم التوقيع على  43اتفاقية في إطار الشراكة الفالحية،
برسم األسدس األول من سنة  ،2018تهم مساحة تقدر
بـ  3.925هكتارا ومبلغ استثماري يصل إلى  519مليون
درهم ،سيمكن من خلق  1.542منصب شغل.

المساحة
110هـ06آر29س
139هـ35آر53س
305هـ79آر66س
392هـ83آر73س
1002هـ16آر91س
140هـ60آر67س
1834هـ80آر45س
3925هـ63آر24س

التوزيع حسب الجهات
اهتم مخطط المغرب األخضر بالنهوض بقطاعات
اإلنتاج النباتي بما في ذلك الحمضيات والزيوت
والكروم واللوز والتمور والحبوب والسكر والبواكر ،أما
اإلنتاج الحيواني فيهم قطاعات الحليب ولحوم األغنام
ولحوم البقر وتربية الدواجن وتربية النحل .ويهدف

مبالغ االستثمار (درهم) مناصب الشغل المتوخاة
23 419 053
26 140 088
55 519 849
105 415 900
97 995 110
43 614 270
185 452 252
519 556 522

68
44
125
291
506
218
290
1.542

مخطط الفالحة الجهوية إلى الرفع من مستوى اإلنتاج
وتحسين الجودة وظروف تسويق المنتوج وتحسين
مستوى ترشيد مياه السقي .ولدعم هذا التوجه يحرص
الميثاق الوطني للنهوض الصناعي على وضع مخططات
قطاعية قوية للقطاعات األساسية الوطنية خاصة اللحوم
والحليب.
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يتبين من خالل توزيع االتفاقيات المبرمة حسب
الجهات أن  %46منها يتمركز بجهتي فاس-مكناس
ومراكش-آسفي بمساحة تقدر بـ  1307هكتارات.

التوزيع حسب القطاعات
استحوذ قطاعان على  %74من المساحة اإلجمالية
المعبأة خالل األسدس األول من سنة 2.886( 2018
هكتارا) ،ويتعلق األمر بكل من زراعة الزيتون وزراعة
األرز.
المصدر  :مديرية أمالك الدولة
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التوزيع الجهوي لالستثمار العمومي  :وقع متباين
حسب الجهات
يشكل المجهود االستثماري العمومي الدعامة األساسية لتحقيق النموذج التنموي االقتصادي واالجتماعي
لبالدنا .ويتجلى هذا المجهود بالخصوص من خالل توفير المزيد من الهوامش المالية وتوجيهها نحو
االستثمار العمومي ،الذي انتقل من  135مليار درهم سنة  2009إلى  195مليار درهم سنة  ،2018أي
بزيادة فاقت  .%44,4وهو ما يؤكد الدور الريادي الذي يلعبه االستثمار في النمو االقتصادي لبالدنا ،وكذا
في تطوير مختلف القطاعات المذرة للثروة والمنتجة لفرص الشغل ،خاصة على المستوى الجهوي.

تأتي النسخة الرابعة للمذكرة حول التوزيع الجهوي
لالستثمار في سياق تنزيل المقاربة الجديدة لتدبير
االستثمارات العمومية .وترصد هذه المذكرة تطور
االستثمار العمومي كخيار استراتيجي وإرادي للدولة،
حيث بذلت الحكومة مجهودات مهمة في هذا المجال
وذلك من خالل التعبئة المثلى لموارد الدولة والتحكم
في نمط عيش اإلدارة .هذا وقد ارتفع المبلغ اإلجمالي
لالستثمارات العمومية (أخذا بعين االعتبار جميع
مكونات ميزانية الدولة :الميزانية العامة وميزانيات
المؤسسات والمقاوالت العمومية والجماعات الترابية)
إلى  195مليار درهم ،خالل الفترة الممتدة ما بين 2011
و ،2019مسجال بذلك زيادة قدرها .%16,56
موازاة مع هذا المجهود الميزانياتي ،أولت الحكومة
أهمية خاصة لتسريع وتيرة إنجاز االستثمارات العمومية،
مع الحرص على ضمان توزيع جهوي عادل يتوخى تحقيق
تنمية مندمجة ومتوازنة لمختلف جهات المملكة .فعلى
سبيل المثال ،عرف معدل تنفيذ اعتمادات االستثمار
برسم الميزانية العامة تطورا مطردا خالل الفترة الممتدة
بين سنتي  2013و ،2017حيث انتقل من  %62,43إلى
 %78,99أي بارتفاع يقارب  17نقطة .وقد تم تثمين هذا
المنحى اإليجابي بعد دخول مقتضيات القانون التنظيمي
الجديد لقانون المالية حيز التنفيذ ،خاصة تلك المتعلقة
بتحسين مستوى نجاعة التدبير العمومي ،والسيما
مقاربة نجاعة األداء وتحديد سقف االعتمادات المرحلة
في حدود  %30من اعتمادات األداء المفتوحة بميزانية
االستثمار .وبفضل هذه التدابير ،سجل معدل ترحيل
االعتمادات تحسنا ملحوظا ،حيث انتقل من  %84سنة
( 2013مع األخذ بعين االعتبار تجميد  15مليار درهم
من اعتمادات األداء) إلى  %36سنة  ،2017وهو ما يعادل
متوسط انخفاض سنوي قدره .%19

أما بخصوص استثمارات المؤسسات والمقاوالت
العمومية ،فقد سجلت إصدارات ناهزت  61,286مليار
درهم خالل سنة  ،2017وهو ما يعادل نسبة إنجاز في
حدود  .%60إلى ذلك ،سجلت نسبة إنجاز ميزانيات
االستثمار بالنسبة للجماعات الترابية  %97سنة 2017
بفضل استثمارات ناهزت  15,55مليار درهم ،مقابل %91
سنة  2013واستثمارات في حدود  10,97مليار درهم ،أي
بزيادة تفوق  6نقاط.
وفي شأن تحقيق التوازن المجالي واالجتماعي ،وجب
التذكير بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتقليص
الفوارق المجالية واالجتماعية من خالل اعتماد نهج
يوازي بين االلتقائية والتوافق بين مختلف السياسات
العمومية.
فعلى المستوى االجتماعي ،استهدفت المشاريع
االستثمارية العمومية تيسير ولوج الساكنة إلى الخدمات
االجتماعية األساسية (كالطرق والصحة والتعليم والماء
والكهرباء ،)...خاصة في إطار تنزيل برنامج تقليص
الفوارق المجالية واالجتماعية وبرامج المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية .وهكذا ،بلغت االعتمادات المرصودة
لبرنامج تقليص الفوارق المجالية واالجتماعية برسم
سنة  2018مثال ما قدره  3 121مليون درهم %76 ،منها
موجهة لمشاريع فك العزلة ( %58منها مخصصة لبناء
الطرق والمسالك القروية وأشغال الصيانة وإعادة تأهيل
الطرق القروية) و %19موجهة لقطاع التعليم و%6
لقطاع الصحة.
أما على المستوى االقتصادي ،فقد استهدفت المشاريع
العمومية تعزيز البنيات التحتية للربط الجهوي ،ويتعلق
األمر على الخصوص بمواصلة برامج الطرق والطرق
السيارة وتمديد شبكة السكك الحديدية ،وكذا مواصلة
أشغال التوسعة والرفع من مستوى البنيات التحتية
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للموانئ ،فضال عن تحسين البنيات التحتية للمطارات
وبناء السدود .هذا ،باإلضافة إلى إنجاز المشاريع
الهيكلية الكبرى المندرجة في إطار االستراتيجيات
القطاعية الرئيسية (مخطط المغرب األخضر والطاقات
المتجددة .)..،وفي هذا الصدد ،البد من التذكير
باإلنجازات التالية:
• ربط  %60من الساكنة بشبكة الطرق السيارة الوطنية
على طول  1.773كلم؛
• إطالق خدمة القطار الفائق السرعة الرابط بين طنجة
والدار البيضاء والذي تقدر تكلفته بـ  20مليار درهم؛
• مواصلة أشغال بناء ميناء الناظور -غرب المتوسط
بكلفة تقدر ب  10ماليير درهم؛
• تدشين مطار فاس الجديد بطاقة استيعابية تقدربـ 2,5
مليون مسافر وبتكلفة تبلغ  471مليون درهم؛
• مواصلة تفعيل برامج مخطط المغرب األخضر (مشاريع
الدعامة الثانية واقتصاد الماء وتوسعة مساحات الري
وتعزيز الشراكة في مجال الري بين القطاعين العام
والخاص واستصالح مناطق الري الصغير والمتوسط
وتهيئة واستصالح المراعي)؛
• مواصلة الشطر الثاني والثالث لمركب الطاقة الشمسية
نور ورزازات ( 350ميغاواط) والذي سيمكن من توفير
حوالي  200فرصة شغل ،باستثمار يناهز 16.398
مليون درهم.
ومن شأن كل هذه المجهودات التي بذلتها والتزال تبذلها
السلطات العمومية تحقيق انبثاق الجهة كفاعل أساسي
في مجال التنمية المجالية .ويتجلى ذلك في تحسين
الجاذبية السوسيو اقتصادية لجميع الجهات ،من خالل
تنزيل برامج التنمية الجهوية وتفعيل البرامج المندمجة
للتنمية الحضرية بكل من مدن الدار البيضاء والرباط
وطنجة وتطوان وسال ومراكش والقنيطرة والحسيمة.

كما يجسد البرنامج التنموي لألقاليم الجنوبية ،نموذجا
رائدا للجهوية المتقدمة ،وهو البرنامج الذي كان موضوع
اتفاقيات-إطار موقعة أمام جاللة الملك في نونبر 2015
بمدينة العيون ،ثم بمدينة الداخلة في فبراير،2016
وذلك بغالف مالي إجمالي ناهز  80مليار درهم.
من جهة أخرى ،مكنت مواصلة اإلصالحات الهيكلية التي
انخرط فيها المغرب من تحقيق نمو مستدام على مدى
العقدين األخيرين ،وذلك بفضل مختلف االستراتيجيات
القطاعية واألفقية التي ساهمت في تحفيز التطور
التدريجي لنظم اإلنتاج الوطني وتعزيز تموقعها على
مستوى سالسل القيم العالمية ،وهو األمر الذي ما فتئ
يتأكد يوما بعد يوم .غير أن هذه الدينامية تتميز بتفاوت
وتيرة النمو على المستوى الجهوي ،مع امتداد مجالي
تنازلي لنسب النمو انطالقا من الجهات المركزية نحو
الجهات المحاذية.
وتبقى اآلفاق المستقبلية لتحسين تدبير االستثمار
العمومي بغية الرفع من فعاليته ووقعه على المستوى
الجهوي بشكل أكثر توازنا ،مرتبطة بمشروع إصالح تدبير
االستثمارات العمومية ،الذي يوجد حاليا في طور اإلنجاز.
ويتوخى هذا المشروع اعتماد إطار إجرائي موحد لتدبير
االستثمارات العمومية على طول دورة حياة المشروع
(مراحل تحديد الحاجيات والتقييم القبلي وترتيب
األولويات والبرمجة وتتبع التنفيذ والتقييم البعدي) ،وكذا
توفير األدوات التدبيرية (وتشمل النظام المعلوماتي
واألدلة والنصوص القانونية …) الالزمة لضمان حكامة
جيدة لالستثمارات العمومية .ويبقى الهدف من ذلك
هو تحقيق تدبير أمثل للمشاريع المقترحة للتمويل
العمومي ،الشيء الذي سيساعد المحالة في تحسين
اختيار المشاريع األكثر مردودية على المستويين
االجتماعي واالقتصادي ،وذلك من خالل مأسسة التقييم
القبلي لمشاريع االستثمار ،مما سيمكن من تقييم األثر
السوسيو-اقتصادي للمشاريع المقترحة وترتيبها وفقا
الستدامتها المالية ومردوديتها السوسيو-اقتصادية على
المستوى الجهوي.
المصدر  :مديرية الميزانية
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نفقات التكاليف المشتركة لسنة  2019في ارتفاع
خصصت ميزانية النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة لسنة  2019أكثر من  20مليار درهم لالستثمار  ،بزيادة
 %5،02بالنسبة لسنة  ،2018وأكثر من  44مليار لنفقات التسيير ،أي بارتفاع  %20،4بالنسبة لسنة .2018
وتهدف هذه الميزانية إلى دعم السياسات االجتماعية وتمويل االستراتيجيات القطاعية والمشاريع المهيكلة.

تعزز المذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف
المشتركة المرافقة لقانون المالية لسنة  2019شفافية
التدبير الميزانياتي ،حيث تبرز دور ميزانية التكاليف
المشتركة كأداة لمساندة ودعم السياسات االجتماعية
باإلضافة إلى تمويل االستراتيجيات القطاعية والمشاريع
المهيكلة.
ميزانية التكاليف المشتركة لسنة 2019
سيبلغ حجم االعتمادات المسجلة برسم فصلي
التسيير واالستثمار من ميزانية التكاليف المشتركة
لسنة  ،2019على التوالي 44.095,142 ،مليون درهم
و 20.419,956مليون درهم ،مقابل  36.623,620مليون
درهم و 19.443مليون درهم سنة  ،2018مسجلة بذلك
ارتفاعا ب  %20,40و.%5,02
أداة لمساندة ودعم السياسات االجتماعية
تتكون اعتمادات فصل التسيير من ميزانية التكاليف
المشتركة ،باألساس ،من نفقات ذات طابع اجتماعي،

كتلك المتعلقة بتحمالت المقاصة ومساهمة الدولة
في أنظمة التقاعد واالحتياط االجتماعي وكذا اإلعانات
واإليرادات والمعاشات المختلفة.
وبلغت االعتمادات المفتوحة بالفصل المذكور برسم سنة
 ،2017ما قدره  36.790مليون درهم .وقد تم رفع هذه
االعتمادات ،خالل السنة ،بمبلغ  438,363مليون درهم
بواسطة اقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات
االحتياطية .وبذلك ،وصلت االعتمادات المفتوحة
اإلجمالية برسم فصل التسيير للتكاليف المشتركة خالل
سنة  ،2017إلى  37.228,363مليون درهم.
وسجل الفصل المذكور بتاريخ  31دجنبر ،2017نسبة
إنجاز بلغت حوالي  ،%97,56مع احتساب االقتطاعات
من فصل النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية.
وفيما يخص سنة  ،2018فقد سجلت االعتمادات
المدرجة برسم ميزانية التسيير للتكاليف المشتركة
انخفاضا يبلغ  166,380مليون درهم ،أي بنسبة
 %0,45مقارنة مع سنة  ،2017لتصل إلى 36.623,620

ميزانية النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة
تتكون ميزانية التكاليف المشتركة ،التي تعد جزءا ال يتجزأ من الميزانية العامة ،من مجموع النفقات التي ال يمكن
إدراجها ضمن ميزانية القطاعات الوزارية أو المؤسسات.
وتتميز هذه الميزانية بالمقارنة مع الميزانيات القطاعية ،على الخصوص ،بما يلي:
• وحدة الميزانية وتدرجها في إطار فصلين« ،فصل التسيير» و«فصل االستثمار» ،حيث يحتوي كل فصل على
برنامج وحيد يسمى «دعم السياسات االجتماعية واالستراتيجيات القطاعية والمشاريع المهيكلة» مقسما إلى
مشاريع وأسطر؛
• تنوع طبيعة بعض النفقات ذات البعد االجتماعي واالقتصادي والتي ال يمكن إدراجها في ميزانية القطاعات
الوزارية نظرا لخصوصياتها؛
• إنجاز بعض العمليات التي تكتسي طابعا استعجاليا أو ذات منفعة عامة والتي لم تتم برمجتها مسبقا أو العمليات
المتعلقة بأداء مستحقات وتصفية ديون بعض المؤسسات والمقاوالت العمومية ،التي تحدث خالل السنة.

التقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية
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مليون درهم .كما بلغت االعتمادات الملتزم بها برسم
الميزانية المذكورة إلى غاية متم يوليوز  ،2018ما قدره
 27.226,069مليون درهم مع احتساب مبلغ 360,026
مليون درهم الذي تم اقتطاعه من فصل النفقات
الطارئة والمخصصات االحتياطية ،أي بنسبة إنجاز تقدر
بـ .%73,62

وبلغت االعتمادات المفتوحة برسم هذا الفصل لسنة
 ،2017ما قدره  20.176,000مليون درهم .وقد وصلت
االعتمادات الملتزم بها برسم هذا الفصل بتاريخ 31
دجنبر  ،2017إلى  20.620,059مليون درهم ،بما في
ذلك  1.000مليون درهم تمثل دفعات متأتية من
الحساب الخاص للخزينة المسمى «حصة الجماعات
الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة»،
حيث سجلت نسبة إنجاز تقدر بـ .%97,37

تخصص االعتمادات المسجلة بفصل االستثمار من
ميزانية التكاليف المشتركة أساسا لتغطية النفقات
المتعلقة بمساهمة وزارة االقتصاد والمالية في
تمويل بعض المشاريع المهيكلة ،ولدعم تفعيل عدة
استراتيجيات قطاعية في إطار اتفاقي ،وإلعادة هيكلة
المؤسسات والمقاوالت العمومية وتصفية ديونها ،وكذا
لتحويالت مختلفة.

في حين ،سجلت االعتمادات المبرمجة برسم فصل
االستثمار من ميزانية التكاليف المشتركة لسنة ،2018
انخفاضا يقدر بـ  %3,63مقارنة مع السنة المالية
 ،2017لتستقر في  19.443مليون درهم .كما بلغت
االعتمادات الملتزم بها برسم الفصل المذكور ،إلى متم
يوليوز  ،2018ما يناهز  14.038,706مليون درهم،
حيث وصلت نسبة اإلنجاز إلى ما يقارب n .%72,20

أداة لدعم تفعيل االستراتيجيات القطاعية والمشاريع
ا لمهيكلة

التطبيق الهاتفي

@financesmaroc
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مشروع قانون مالية  : 2019التعديالت
• عرفت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة  2019داخل البرلمان دراسة والتصويت على ما مجموعه  443تعديال
مقترحا من طرف الحكومة وفرق األغلبية وباقي الفرق والمجموعات البرلمانية ،حظي  98تعديال بالموافقة.
• تهم التعديالت المقترحة والمصادق عليها من طرف غرفتي البرلمان التدابير الجمركية والجبائية.

ساهمت التعديالت المصادق عليها من طرف
البرلمان بغرفتيه ،والتي تم إدراجها بمشروع
قانون المالية في إغناء مقتضيات هذا
المشروع وتجويد صياغة بعض أحكامه كما
أنها عكست مدى التفاعل اإليجابي للحكومة
مع ممثلي األمة.
ففي إطار مناقشة مشروع قانون المالية رقم
 18.80للسنة المالية  2019بالبرلمان ،تمت
الدراسة والتصويت على ما مجموعه 443
تعديال مقترحا من طرف الحكومة وفرق
األغلبية و باقي الفرق والمجموعات البرلمانية،
منها  224تعديال تمت مناقشتها بمجلس النواب و219
تعديال بمجلس المستشارين ،وقد حظي  98تعديال
بالموافقة ،مقابل دراسة  409تعديال خالل مناقشة
ميزانية السنة المالية  2018قبل منها  121تعديال.
وللتذكير ،فقد استند مشروع قانون المالية لسنة
 2019على المرتكزات ذات األولوية الرامية إلى تنفيذ
التوجيهات الملكية السامية وكذا التزامات الحكومة
الواردة في برنامجها للفترة .2021-2017
وهكذا ،عرف مسار مناقشة مشروع قانون مالية 2019
ثالث مراحل أساسية وهي مناقشة المشروع في إطار

القراءة األولى بمجلس النواب داخل لجنة المالية
والتنمية االقتصادية والتصويت على التعديالت ،وكذا
المناقشة والتصويت داخل مجلس المستشارين قبل
المرحلة النهائية التي تهم التصويت على التعديالت
المقترحة من طرف مجلس المستشارين داخل مجلس
النواب في إطار القراءة الثانية للمشروع.
التعديالت المدرجة في مشروع قانون مالية  2019من
طرف مجلس النواب في إطار القراءة األولى
في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة
 2019من طرف أعضاء لجنة المالية والتنمية االقتصادية
بمجلس النواب ،تم اقتراح ما مجموعه  224تعديال

نتائج التصويت على مقترحات التعديالت التي تم تدارسها
داخل لجنة المالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب

الحكومة
فرق ومجموعة األغلبية
فريق األصالة والمعاصرة
الفريق االستقاللي للوحدة
النائبين مصطفى الشناوي وعمر
املجموع
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التعديالت المقبولة
4
31
18
11
1
65

التعديالت المرفوضة التعديالت المسحوبة
50
30
10
90

30
28
9
67

المجموع
4
61
96
50
11
222

(منها تعديالن يهمان الجزء الثاني) ،مقابل  221تعديال
خالل السنة الماضية ،منها  48تعديال ذو طابع جمركي
و 137تعديال يهم المدونة العامة للضرائب و 39تعديال
يكتسي طابعا عاما.

وعلى إثر إدراج التعديالت التي تم الموافقة عليها من
طرف مجلس النواب ،عرف مشروع قانون المالية لسنة
 2019تغيير وتتميم التدابير المعنية بهذه التعديالت
وكذلك إحداث بعض المقتضيات والمواد اإلضافية.

وقد صادقت لجنة المالية والتنمية االقتصادية بمجلس
النواب على الجزء األول من مشروع قانون المالية
لسنة  2019باألغلبية ،بعد إدخال التعديالت المقبولة
والتي بلغ عددها  65تعديال ،حيث صوت أعضاء اللجنة
لفائدة مشروع قانون المالية كما تم تعديله داخل
اللجنة بموافقة  24نائبا ،وعارضه  13نائبا فيما لم
يمتنع أي عضو.

تطور عدد التعديالت المدرجة بلجنة المالية والتنمية االقتصادية
بمجلس النواب برسم مشاريع قوانين المالية لسنوات 2019-2015

وخالل الجلسة العامة تم تقديم  62تعديال منها 33
تعديال من طرف فريق األصالة والمعاصرة ،و 19تعديال
من طرف الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية،
باإلضافة إلى  10تعديالت مقدمة من طرف النائبين
مصطفى الشناوي وعمر بالفريج ،تم سحب بعضها فيما
تم رفض الباقي بأغلبية أعضاء مجلس النواب .وتمت
المصادقة على الجزء األول من مشروع قانون المالية
خالل الجلسة العامة ،بموافقة  188صوتا مقابل ،102
فيما لم يمتنع أي عضو .بعد ذلك ،درست لجنة المالية
والتنمية االقتصادية الجزء الثاني من مشروع قانون
المالية ،بما في ذلك مقترح تعديلين ،حيث صادقت
اللجنة على هذا الجزء ب  21صوتا فيما عارضه 14
صوتا دون تسجيل أي امتناع.
وخالل الجلسة العمومية المنعقدة بتاريخ  16نونبر،2018
صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية رقم
 80.18للسنة المالية  2019برمته ،بأغلبية  189نائبا
ومعارضة  93فيما لم يمتنع أي نائب ،وذلك بعد
استكمال مسطرة دراسة المشروع في قراءة أولى على
مستوى اللجان النيابية الدائمة والجلسات العمومية.

التعديالت المدرجة في مشروع قانون مالية 2019
من طرف مجلس المستشارين
في إطار مناقشة مشروع قانون مالية  2019بلجنة
المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية بمجلس
المستشارين ،تقدمت الفرق والمجموعات الممثلة في
اللجنة بما مجموعه  219تعديال (منها تعديلين يهمان
الجزء الثاني) ،منها  36تعديال يهم المقتضيات الجمركية
و 151تعديال يتعلق بالمقتضيات الضريبية و 32تعديال
يهم األحكام المختلفة.
وعلى إثر مناقشة التعديالت المقترحة داخل هذه
اللجنة ،تم قبول  33تعديال تم إدراجها في مشروع
قانون المالية قبل إحالته على مجلس النواب في إطار
القراءة الثانية.

نتائج التصويت على مقترحات التعديالت التي تم تدارسها داخل لجنة المالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية بمجلس المستشارين

فرق األغلبية
فريق األصالة و المعاصرة
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
فريق االتحاد العام لمقاوالت المغرب
فريق االتحاد المغربي للشغل
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

املجموع

التعديالت المقبولة
14
3
4
4
5
2
*32

التعديالت المرفوضة التعديالت المسحوبة
17
4
1
7
29

16
28
52
39
11
10
156

المجموع
30
48
60
43
17
19
217

* يضاف على هذا العدد تعديل واحد تمت صياغته من طرف اللجنة ليصبح مجموع التعديالت المقبولة ( 33يهم المواد الجمركية)
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تطور تعديالت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اإلقتصادية بمجلس
المستشارين خالل الفترة 2019-2015

لسنة  2019برمته حيث وافق عليه المجلس ب  42صوتا
وعارضه  22فيما امتنع  4مستشارين عن التصويت.
وقد عرف مشروع قانون المالية لسنة  2019إدراج
التعديالت التي تم قبولها من طرف مجلس المستشارين،
وبالتالي تم تغيير وتتميم بعض التدابير الواردة في
المشروع وكذلك إحداث بعض المواد اإلضافية.
التعديالت المصادق عليها من طرف مجلس النواب في
إطار القراءة الثانية

وقد صادق أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية بمجلس المستشارين على مشروع قانون
المالية لسنة  ،2019كما تم تعديله من طرفها حيث
صوت لفائدة المشروع  9مستشارين وعارضه 5
مستشارين ،في حين امتنع مستشار واحد عن التصويت.
وخالل الجلسة العامة ،تم تقديم  21تعديال من طرف
فرق األصالة والمعاصرة ( ،)11والفريق اإلستقاللي
( ،)4وفريق االتحاد المغربي للشغل ( ،)1ومجموعة
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( ،)5تم رفضها
بأغلبية األصوات.
وخالل التصويت على الجزء األول من مشروع قانون
المالية  ،2019وافق عليه  45مستشارا ،وعارضه 24
مستشارا ،فيما امتنع  4مستشارين عن التصويت.
وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية
والقانون الداخلي لمجلس المستشارين ،عقدت
لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية بمجلس
المستشارين جلسة للدراسة والتصويت على الجزء
الثاني من مشروع قانون المالية والذي تم بشأنه
تقديم تعديلين تم رفضهما ليتم التصويت على هذا
الجزء ب  10أصوات فيما عارضه  09وامتنع مستشار
واحد عن التصويت.
بعد ذلك تم تخصيص جلسة عمومية لمواصلة مناقشة
الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية

في إطار القراءة الثانية والنهائية لمشروع قانون
مالية ،2019وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس
النواب ،وكذا مقتضيات القانون التنظيمي لقانون
المالية ،تم تقديم المواد التي كانت موضوع تعديالت
من طرف مجلس المستشارين وكذلك التصويت عليها
داخل لجنة المالية والتنمية االقتصادية.
وقد بلغ عدد التعديالت التي تم اعتمادها من طرف
مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية كما
وافق عليه مجلس النواب في القراءة األولى  23تعديال
همت المواد  3و  5و 6و 7و  11و 16و  50و 57و58
وإضافة المواد  6مكرر ،و 7المكررة و 27المكررة ،حيت
صادقت لجنة المالية والتنمية االقتصادية في إطار
القراءة الثانية على  22تعديال ورفضت تعديال واحدا
يتعلق بإقرار نظام تصاعدي للضريبة الداخلية على
االستهالك المطبق على المياه الغازية أو غير الغازية
والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها ،معطرة كانت
أو غير معطرة والمحتوية على سكر.
وتمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة
 2019برمته كما تم تعديله من طرف اللجنة في إطار
القراءة الثانية ب  22صوتا لفائدة المشروع مقابل 10
أصوات ضد المشروع ،دون تسجيل أي امتناع.
وخالل الجلسة العامة صوت أعضاء مجلس النواب على
مشروع قانون المالية لسنة  2019كما تم تعديله في
القراءة الثانية ب  158نائبا لفائدة المشروع ومعارضة
 66نائبا ،فيما لم يسجل امتناع أي نائبn .
المصدر  :مديرية الميزانية
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حوار مع السيد محمد البكوري
رئيس فريق التجمع الوطني لألحرار بمجلس المستشارين
يعرض السيد محمد البكوري ،من خالل هذا الحوار ،رأي فريق التجمع الوطني لألحرار حول فرضيات وتدابير
قانون مالية  ،2019كما يتطرق لحمولته االجتماعية والتدابير الجبائية التي جاء بها.

تتوخى الحكومة من خالل مشروع قانون المالية 2019
تحقيق نمو اقتصادي في حدود  ،%3.2مع مواصلة
التحكم في التضخم في أقل من  %2وضمان استقرار
التوازنات المالية من خالل حصر العجز في  ،%3.3ما
هو رأيكم في هذه الفرضيات ؟
في البداية ،ال بد أن أشكر طاقم تحرير مجلة المالية
على هذه االستضافة ،والتي من خاللها سيعطي فريق
التجمع الوطني لألحرار رأيه حول مضمون قانون المالية
لسنة  ،2019والذي سبق أن عبر عنه خالل متابعته
الدقيقة ألطوار مناقشة هذا المشروع داخل مجلسنا
الموقر ،ال سواء داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية أو في الجلسة العامة .موضوع الفرضيات
عبرنا عنه وأكدنا على أنها فرضيات معقولة وواقعية
وسهلة التحقيق ،على اعتبار المعطيات التي زودنا بها
السيد وزير االقتصاد والمالية ،على أمل أن يكون موسمنا
الفالحي متميزا على غرار السنة الماضية ،مؤكدين أن
الحكومة ملزمة بالتوجه نحو القطاعات التي تعاني في
التدبير من أجل إرساء الحكامة بهدف تقليص العجز.
لذلك يبقى الحل بالنسبة إلينا هو تشجيع االستثمار
الخاص بهدف خلق الثروة ،والذي يظل السبيل الوحيد
لحل كل المعضالت التي يعاني منها االقتصاد الوطني.
المالحظ أن هذا القانون المالي له طابع اجتماعي
حيث خصص لقطاع التعليم  68مليار درهم و 28مليار
درهم لقطاع الصحة وخلق مناصب شغل في حدود
 40000منصب عمل (باحتساب المتعاقدين) .هل في
نظركم تدبير الشأن االجتماعي هو مسألة اعتمادات
مالية فقط أم أن االمر يستدعي مراجعة شاملة
للسياسة االجتماعية؟
سؤال وجيه جدا ،واإلجابة عنه عربنا عنها أثناء مناقشة
املرشوع ،حيث أكدنا عىل أن الحكومة تبذل مجهودات جبارة
لالرتقاء بالشأن االجتامعي ،مجهود مايل استثنايئ ال بأس
أن نرسده من جديد لتبيان أهمية املبالغ املالية املرصودة.
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لألسف ال يصل
أثرها للمواطن،
وهذا هو جوهر
اإلشكال الحقيقي.
فقطاع التعليم مثال
رصدت له الحكومة
 68مليار درهم،
باإلضافة إلى خلق
 15ألف منصب
مالي في إطار التعاقد ،والميزانية في تزايد مستمر
طوال العشرية األخيرة ،ومع ذلك تبقى أوضاع التعليم
في بلدنا كارثية .أما قطاع الصحة ،فرغم تزايد ميزانيته
بشكل ملحوظ منذ سنة  ،2008إضافة إلى إحداث 23
ألف منصب مالي خالل العشرية األخيرة ،و 5000منصب
مالي رصد للمستشفيات الجامعية ،علما أن استثمارات
هذه المؤسسات ساهمت في توفير كافة اإلمكانيات
اللوجيستيكية والخبرة الطبية لتطوير المرفق الصحي،
إال أنه ال يرقى لطموحاتنا وطموحات المواطن المغربي؛
مبالغ مجتمعة تصل إلى  28مليار درهم ،إضافة إلى
برنامج تيسير بمبلغ  1.47مليار درهم ،يستفيد منه
 4ماليين و  360ألف تلميذا وتلميذة ،وكذا برنامج
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمعدل  6ماليير
درهم سنويا ،على أمل أن يعطي الجيل الثالث من هذه
المبادرة قيمة مضافة لتأهيل العنصر البشري.
إذن كام قلت مجهود مايل جبار ال يحس به املواطن ،فمن
الطبيعي إذن أن نطرح سؤاال عريضا :أين يكمن الخلل ؟
الجواب عربنا عنه من خالل مسار الثقة الذي أطلقه حزب
التجمع الوطني لألحرار شارك فيه مناضلونا ومناضالتنا عرب
كافة ربوع اململكة ،وهو ما أكدنا عليه داخل مجلسنا املوقر،
ذلك أن إشكالية تطوير أداء القطاعات االجتامعية مرتبط
مبوضوع الحكامة  ،وليس إشكالية متويل فحسب ،لذلك فإن
املشاريع االجتامعية تفتقد إىل النجاعة وااللتقائية  ،حيث
وجدنا أن مجهود الدولة مشتت يف هذا اإلطار ،ويقتيض

يف مقابل ذلك تجميعه وفق آليات جديدة باالعتامد عىل
الكفاءة .لذلك فإننا نؤكد يف هذا اإلطار عىل رضورة مراجعة
شاملة للمنظومة االجتامعية واالنكباب عليها مستقبال عرب
تفعيل آليات التدخل.
أوال البد أن ننوه يف هذا اإلطار مبسلسل الخوصصة الذي
نهجته بالدنا ،حيث كنا من السباقني إىل التنويه به أثناء
خوصصة العديد من املؤسسات العمومية والتي تطور
أداؤها بشكل كبري ،وتساهم اليوم يف دعم ميزانية الدولة
بشكل مهم ،وعىل رأسها مؤسسة اتصاالت املغرب التي
تعد أبرز منوذج للمشاريع املخوصصة الناجحة .إذن يبقى
موقفنا ثابتا يف هذا اإلطار ،وهو املوقف الذي عرب عنه
حزبنا منذ تسعينيات القرن املايض .كل ما نؤكد عليه هو
أن تشمل الخوصصة املؤسسات العمومية املفلسة ،والتي ال
زالت تعاين رقم دعم الدولة املوصول لها.
انتقلت مديونية الخزينة من  657.5مليار درهم سنة
 2016إلى  706.8مليار درهم عند متم يونيو ،2018
ما هو رأيكم في تدبير الحكومة لهذه المديونية ؟
يف البداية ،ال بد أن ننوه مبصداقية وشفافية األرقام التي
جاء بها السيد وزير االقتصاد واملالية .موضوع املديونية أثار
نقاشا مستفيضا وواسعا بني كافة مكونات مجلسنا املوقر،
معارضة وأغلبية ،لكن توجهنا داخل الفريق هو مباركة
توجه الحكومة يف هذا االتجاه .هذا التوجه اتفقنا معه ألنه
واضح ورصيح وواقعي ،ويتالءم مع الحاجة إىل رفع الضغط
عىل املالية العمومية ،ذلك أن نسبة الدين تتوجه رأسا
نحو االستثامر ،وهذا هو مبعث ارتياحنا .لذلك ،نعتقد أن
حنكة وكفاءة السيد محمد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية
قادرة اليوم عىل معالجة ملف املديونية مبا يخدم مصلحة
االقتصاد الوطني واملالية العمومية عىل السواء.
ماهي قراءتكم لحزمة التدابير الجبائية التي جاء بها
قانون المالية لهذه السنة؟
البد من التنويه مبختلف اإلجراءات الجبائية التي جاء
بها املرشوع الذي ناقشناه بشكل مستفيض داخل اللجنة

املختصة ،إجراءات تساهم بشكل كبري يف تطوير أداء
االقتصاد الوطني ،وتساهم يف تحصينه والرفع من مداخيله،
مؤكدين عىل أن اإلصالح الجبايئ الشامل للمدونة العامة
للجامرك والرضائب ومعها منظومة التسجيل والتمرب أصبح
أمرا رضوريا ،ليك نواكب املستجدات والتطورات املتسارعة،
منتظرين يف هذا اإلطار مناسبة عقد املناظرة الوطنية الثالثة
للجبايات املزمع عقدها يف ماي املقبل من أجل إعادة النظر
يف املنظومة الرضيبية والجمركية ،وجعلها متوازنة وعادلة
يف أفق التقليص منها والسعي نحو توسيع الوعاء مبا يخدم
مصلحة االقتصاد الوطني.
كيف تقيمون الحوار بين المؤسسة التشريعية
والتنفيذية على ضوء مناقشة مشروع قانون المالية
لسنة 2019؟
ال بد أن نسجل بكل ارتياح مستوى النقاش الهادف واملسؤول
والرزين الذي دار داخل املؤسسة الربملانية بشكل عام.
حوار عزز الثقة بني املؤسستني الترشيعية والتنفيذية ،وهي
مناسبة ليك ننوه فيها بالعمل الجبار الذي قام به السيد
محمد بنشعبون ومبجهوده الكبري يف إنجاح هذا الحوار
برزانته وأسلوب االنصات املفعم بالحس العايل باملسؤولية
الذي اعتمده ومتكن معه يف فرتة وجيزة من تعزيز العالقة
بني املؤسستني الترشيعية والتنفيذية ،ولعل أكرب دليل عىل
ذلك هو قبوله لعدد كبري من التعديالت داخل مجليس
الربملان ،والذي يعكس ويجسد التفاعل اإليجايب للحكومة
وللسيد الوزير مع تعديالت الربملان مبجلسيه.
ويف األخري ،وإذ نقر داخل فريق التجمع الوطني لألحرار بأن
تطور االقتصاد الوطني سيساهم بشكل كبري يف ضخ أموال
جديدة للاملية العمومية ،إال أن ذلك لن يتأىت إال بالرتويج
لخطاب الثقة من طرف الفاعل السيايس ،ومواجهة الفكر
العدمي الذي يبخس عمل املؤسسات ،فالثقة يف الرتاكامت
ويف إمكانياتنا البرشية وتحرير طاقتنا املنتجة تبقى مفتاح
حل كل املعضالت االجتامعية التي يعاين منها مجتمعناn .
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