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تمهيد
تميزت سنة  2020باللجوء ألول مرة ،في إطار القانون التنظيمي الجديد للمالية ،لقانون مالية
تعديلي وذلك في خضم سياق دولي ووطني مطبوعين بمخلفات وانعكاسات جائحة الكوفيد–.19
تنبني فرضيات هذا القانون التعديلي على تراجع حاد لمعدل النمو ليصل الى ( %5)-عوض %3
المعتمد في قانون مالية  ،2020مع تفاقم عجز الميزانية بحوالي  %4ليصل الى  %7.5وانخفاض
لثمن غاز البوطان من  290دوالر للطن إلى  194دوالر للطن برسم شهري مارس وأبريل 2020
مقابل  350دوالر للطن كانت متوقعة برسم السنة نفسها.
ثالث ركائز تشكل التوجهات الكبرى لقانون المالية التعديلي  ،2020ويتعلق األمر بمواكبة والعودة
التدريجية للنشاط االقتصادي ،والحفاظ على الشغل ،وتسريع تنزيل إصالح اإلدارة.
قانون المالية التعديلي  ،2020حمل آليات دعم مناسبة للعودة التدريجية للنشاط االقتصادي
والحفاظ على مناصب الشغل ،حيث يرتكز على توازن مالي جديد يأخذ بعين االعتبار انخفاض
موارد الميزانية بحوالي  40مليار درهم ،ومراجعة األولويات ،وخفض نفقات التسيير ب  4.3مليار
درهم والرفع من االستثمارات ب  7.5مليار درهم.
كما يمنح أهمية خاصة لمواكبة ودعم المقاوالت الوطنية التي مستها انعكاسات الجائحة ،وذلك
بهدف مساعدتها على العودة التدريجية ألنشطتها ،هذه التدابير القطاعية المتخذة ستأتي لدعم
إجراءات أخرى متخذة من قبيل آليات الضمان لتمويل قروض المؤسسات العمومية والخاصة
بمعدل فائدة ال يتعدى  %3.5وآجال سداد يصل لسبع سنوات مع مدة سماح تصل لسنتين ،وضمان
دولة يتراوح بين  %80و .%95في المقابل ،سيتم وضع منتوجين تكميليين ويتعلق األمر بانطالقة
المقاوالت الصغرى جدا وانطالقة ضمان.
يقدم هذا العدد المزيد من التفاصيل حول قانون المالية التعديلي ،كما يسلط الضوء على عملية
المصادقة عليه في البرلمان.

مضا مين
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مضامين قانون المالية المعدل

الخطوط العريضة لقانون المالية المعدل لسنة 2020
استجابة لمتطلبات السياق الوطني والدولي المتسم باستمرار األزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19-وتفاقم أثرها
على الظرفية االقتصادية واالجتماعية ،تستند التوجهات الجديدة لقانون المالية التعديلي لسنة  2020إلى مواكبة
االستئناف التدريجي للنشاط االقتصادي ،والحفاظ على مناصب الشغل ،وتسريع تنزيل اإلصالحات اإلدارية.
أصبحت مقتضيات قانون المالية لسنة  2020تواجه
تحديات جديدة مرتبطة باالختالالت الناجمة عن التأثير
االقتصادي للجائحة العالمية لفيروس كورونا على
مختلف القطاعات ،والذي ازداد حدة بالتأثير السلبي
للجفاف ،مما أدى إلى فارق على مستوى توازن المالية
العمومية مقارنة بالمنحى المحدد مسبقا.
باإلضافة إلى ذلك ،ومن خالل تأثيرها الحاد على النسيج
االقتصادي الوطني ،تسببت األزمة االقتصادية الناجمة
عن كوفيد 19-في تجاوز الفرضيات التي تم اعتمادها
عند إعداد قانون المالية لسنة  .2020وفي هذا الصدد،
يرتقب أن تتغير بشكل ملحوظ التوقعات األولية لمعدل
النمو ولعجز الميزانية.
وفي نفس االتجاه ،سيأثر التباطؤ االقتصادي على تطور
موارد الميزانية العامة ،والتي من المتوقع أن تسجل
انخفاضا مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة .2020
وهكذا ،من المتوقع أن تشهد الموارد العادية انخفاضا
بنحو  ،%17,38وذلك بسبب التأثير السلبي لألزمة
الصحية على مختلف مكونات الموارد (انخفاض الموارد
الجبائية بنسبة  %18,59والموارد غير الجبائية بـنسبة
.)%5,49
كما أن التدابير التي تم اتخادها إلعادة تخصيص الموارد،
وفقا لألولويات التي تمليها تداعيات الجائحة ،كان لها
تأثير على حجم النفقات وتوزيعها.
ولهذا ،وجب أن يخضع توزيع تخصيص النفقات لمراجعة
وإعادة تحديد األولويات على ضوء الوضع الصحي
واالجتماعي واالقتصادي الوطني.
عالوة على ذلك ،أصبح اعتماد قانون مالية معدل لسنة
 2020ضروريا لألسباب التالية:
 االمتثال ألحكام الفصل  77من الدستور التي تنص علىأن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على توازن
مالية الدولة؛
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عدد خاص غشت - 2020

 احترام مبدأ صدقية الميزانية الذي يمليه القانونالتنظيمي رقم  130.13لقانون المالية ،وال سيما
المادة  10التي تنص على أنه «تقدم قوانين المالية
بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة .ويتم
تقييم صدقية الموارد والتكاليف بناء على المعطيات
المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج
عنها»؛
 التغيير المهم الذي طرأ على الظرفية االقتصاديةواالجتماعية السائدة عند إعداد قانون المالية لسنة
 ،2020علما أن المادة األولى من القانون التنظيمي
رقم  130.13تنص على« :يحدد قانون المالية......
وتراعى في ذلك الظرفية االقتصادية واالجتماعية عند
إعداد قانون المالية وكذا أهداف ونتائج البرامج التي
حددها هذا القانون».
وتحقيقا لهذه الغاية ،يشكل قانون المالية المعدل لسنة
 2020مرتكزا إلقرار ومباشرة التدابير المتخذة الستعادة
دينامية النشاط االقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد.19-
السياق الدولي واإلقليمي
تسببت جائحة فيروس كورونا في خسائر بشرية كبيرة
مقرونة بتداعيات خطيرة على النشاط االقتصادي؛ حيث
بادرت معظم الدول إلى وضع تدابير صحية وأمنية
الحتواء انتشار الفيروس من خالل فرض قيود شاملة
أثرت على سالسل التوريد الوطنية والعالمية.

وقد تسبب هذا التباطؤ للنشاط االقتصادي في انخفاض
حاد على مستوى التجارة الخارجية ،إضافة إلى تجنب
المخاطر من طرف المستثمرين ،مما نتج عنه فقدان
كبير لمناصب الشغل في عدة قطاعات.
واستنادا لتقرير «اآلفاق االقتصادية العالمية» المنجز
من طرف البنك الدولي خالل شهر يونيو  ،2020يرتقب
أن يعرف االقتصاد العالمي انكماشا حادا بنسبة %5,2
سنة  .2020وحسب توقعات هذه المؤسسة ،فمن
المرجح أن يشهد االقتصاد العالمي أسوأ ركود له منذ
الكساد الكبير ،وسيكون أشد حدة من الذي شهدته
األزمة المالية .2009-2008
بالنسبة لالقتصاديات المتقدمة ،يتوقع البنك الدولي،
برسم سنة  ،2020انكماشا حادا للنشاط االقتصادي بنسبة
 %7خاصة بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية ()-6,1%
واليابان ( )-6,1%واالتحاد األوربي (. )%-10
وبخصوص دول منطقة اليورو ،وحسب توقعات منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية المنجزة شهر يونيو ،2020
سيكون الركود االقتصادي أشد حدة في فرنسا ()-11,4%
وإيطاليا ( )-11,3%وإسبانيا ( )-11,1%مقارنة بألمانيا
(.)%-6,6
كما ستواجه الدول الصاعدة ضغوطا قوية بسبب
إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا ،من جهة،
وتراجع أسعار المواد األولية وانخفاض قيمة عمالتها
وضعف الطلب الخارجي ،من جهة أخرى .وهكذا يتوقع
البنك الدولي انخفاض الناتج الداخلي الخام بنسبة .%2,5
ومن المتوقع أن تسجل الصين معدل نمو اقتصادي يقدر
بـ  %1بينما ستعرف الهند انكماشا بــ .%3,2
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي ،ستسجل التجارة
العالمية انخفاضا بـ  %13سنة  .2020وهكذا ستشهد جل
الدول نسب انخفاض تفوق  %10في حجم التبادالت
خالل سنة  ،2020حيث تعتبر صادرات أمريكا الشمالية
وآسيا األكثر تضررا .ومن المتوقع كذلك أن تتأثر تجارة
الخدمات بشكل مباشر من تداعيات الجائحة بسبب
القيود المفروضة على النقل والسفر .كما أن تقديرات
االنتعاش التجاري المتوقع خالل سنة  2021تضل غير
مؤكدة ،حيث أن النتائج المنتظرة تبقى رهينة إلى حد
كبير بمدة استمرار الجائحة وبفعالية التدابير المتخذة
لمواجهتها.
السياق الوطني
سيترتب عن السياق الدولي والتدابير المتخذة في
إطار حالة الطوارئ الصحية تداعيات غير مسبوقة على
االقتصاد الوطني.

ففي ظل الصدمات الناتجة عن هذه الجائحة ،ستتغير
دون شك الدينامية القطاعية الوطنية التي تم تكريسها
تدريجيا منذ األزمة المالية العالمية لسنة .2008
وستتأثر األنشطة غير الفالحية سلبا خالل سنة ،2020
بسبب تراجع الطلب األجنبي وتراجع تحويالت المغاربة
المقيمين بالخارج وتراجع النشاط السياحي ،من جهة،
وتعثر سالسل التوريد وتأثير الحجر الصحي على بعض
القطاعات االستهالكية ،من جهة أخرى.
ووفقا للنشرة الفصلية لتحليل الظرفية لشهر أبريل 2020
الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ،فمن المتوقع
أن ينخفض نمو استهالك األسر بنسبة  %1,2خالل الفصل
الثاني من سنة  ،2020بسبب تراجع النفقات المتعلقة
بالطاقة والسلع والنقل والمطعمة والترفيه .وتجدر
اإلشارة إلى أنه في حالة عدم انتشار الجائحة ،كان من
المتوقع أن يدعم الطلب الداخلي النمو االقتصادي من
خالل زيادة استهالك األسر بنسبة  .%2,7كما كان من
المتوقع أن يرتفع استهالك اإلدارات العمومية بنسبة
 ،%3,2جراء ارتفاع نفقات التسيير.
وتحت التأثير المزدوج النخفاض طلب الشركاء
الرئيسيين وللتدابير التقييدية ،تأثرت عدة قطاعات
بشدة بسبب األزمة حيث سجلت انخفاضا كبيرا .وهكذا،
تمثلت القطاعات األكثر تضررا من هذه األزمة في
السياحة (توقف  %94من المنشآت الفندقية السياحية
المصنفة عند نهاية شهر ماي  ،)2020وصناعة النسيج
والـجلد (توقف  %76من المقاوالت عند نهاية أبريل
 2020وتراجع تراكمي للصادرات بنسبة  %74عند نهاية
شهر ماي  ،)2020والصناعة الميكانيكية والمعدنية
والكهربائية (توقف  %73من المقاوالت خالل شهر أبريل
 2020مع تأثير مهم على صناعة السيارات التي سجلت
انخفاضا حادا لصادراتها بنسبة  %90وانخفاض بلغ %76
بالنسبة لصناعة الطائرات ،خالل شهر ماي  ،)2020وقطاع
البناء واألشغال العمومية (توقف  %56من المقاوالت
خالل شهر أبريل  2020عكسه انخفاض مبيعات اإلسمنت
بنسبة .)55%
وعلى الرغم من هذه األزمة الوبائية ،حافظت بعض
القطاعات على معدالت نمو إيجابية .ويتعلق األمر
أساسا بالصناعة االستخراجية والصناعات الكيميائية
وشبه الكيميائية ،بفضل الحفاظ على نشاط مشتقات
الفوسفاط ،والصناعات الغذائية بفضل استقرار الطلب
الداخلي ( %84من النشاط مقابل  %16فقط الموجهة
للتصدير) وقطاع األنشطة المالية وقطاع خدمات التعليم
والصحة وقطاع البريد واالتصاالت .وتمثل هذه القطاعات
حوالي  %38من القيمة المضافة اإلجمالية.
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• «إقالع المقاوالت الصغيرة جدا» :ضمان الدولة يصل
إلى  %95من القروض الممنوحة للمقاوالت الصغيرة
جدا والتجار والحرفيين الذين يقل رقم معامالتهم عن
 10ماليين درهم .ويمكن أن تمثل هذه القروض %10
من رقم المعامالت السنوية؛
• «ضمان إقالع» :ضمان الدولة يتراوح بين  %80و %90
من القروض الممنوحة حسب حجم المقاولة .ويغطي
هذا الضمان القروض الممنوحة الستئناف نشاط
المقاوالت التي يزيد رقم معامالتها عن  10ماليين
درهم.
ومن المتوقع أن تحدث جائحة كوفيد 19-صدمة قوية
على النمو االقتصادي خالل سنة  ،2020ومضاعفة اآلثار
السلبية للجفاف على النشاط االقتصادي ،حيث أن
الظروف المناخية وضعف التساقطات المطرية كانت
لها آثار سلبية على النمو الفالحي سنة  ،2020خاصة
على سلسلة إنتاج الحبوب ،التي تشهد انخفاضا حادا في
اإلنتاج سيؤدي إلى تراجع في قيمته المضافة.
وإجماال ،من المتوقع أن يكلف الحجر الصحي االقتصاد
المغربي  0,1نقطة من الناتج الداخلي اإلجمالي ،عن كل
يوم من الحجر ،برسم سنة  ،2020أي ما يعادل خسارة
مليار درهم عن كل يوم من الحجر.
وعلى مستوى المالية العمومية ،من المنتظر أن يؤدي
التباطؤ االقتصادي ،إلى نقص في مداخيل الخزينة،
يناهز 500مليون درهم في اليوم الواحد خالل فترة
الحجر الصحي.
أهم توجهات قانون المالية المعدل لسنة 2020

ومن شأن هذين المنتوجين التقليص المباشر من
الصعوبات المالية التي تواجهها بشكل خاص المقاوالت
الصغيرة جدا أو من خالل دفع ديون الموردين بالنسبة
للمقاوالت الكبرى.
وهكذا تم وضع آلية جديدة ترتكز باألساس على:
• حصر قائمة مفصلة للمقاوالت الدائنة التي يتعين
تسوية وضعيتها من طرف المؤسسة العمومية أو
المقاولة العمومية؛

يشكل قانون المالية المعدل لسنة  ،2020منطلقا
للمصادقة على التدابير المقترحة وتنزيلها لمواجهة آثار
جائحة كوفيد ،19-وفقا للتوجهات العامة التالية:

• منح ضمان من طرف الدولة يخول للمؤسسة العمومية
الحصول على قرض يخصص حصريا لتسوية وضعيتها
تجاه هذه المقاوالت؛

مواكبة االستئناف التدريجي للنشاط االقتصادي

• منح القرض من طرف األبناك وتكفلها باألداء للمقاوالت
المعنية مباشرة على أساس المعطيات التي وضعتها
المؤسسة العمومية رهن إشارتها.

باإلضافة إلى التدابير القصيرة المدى ،التزمت الحكومة
بوضع مجموعة من التدابير لمواكبة االستئناف التدريجي
للنشاط االقتصادي لمختلف قطاعات االقتصاد الوطني،
التي تهدف إلى االستعادة التدريجية لنشاط المقاوالت
في ظروف تضمن السالمة الصحية لألجراء والشركاء
والحفاظ على مناصب الشغل .وتهم هذه التدابير:
تعزيز آلية ضمان تمويل المقاوالت .
في هذا اإلطار تم إطالق منتوجين للضمان:
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ويمكن أن يصل حجم هذه القروض ،بالنسبة للمقاوالت
الصناعية ،إلى شهر ونصف من رقم معامالتها وإلى شهر
من رقم المعامالت بالنسبة للمقاوالت األخرى .ومن أجل
المساهمة في تقليص آجال األداء ،يتوجب توظيف %50
من القرض لتسوية الوضعية اتجاه الموردين .كما يغطي
هذا المنتوج أيضا المقاوالت الكبرى التي يتجاوز رقم
معامالتها  500مليون درهم.

عدد خاص غشت - 2020

إعادة توجيه نفقات االستثمار نحو األولويات
االستراتيجية
يبلغ الجهد االستثماري اإلجمالي في القطاع العمومي
بمختلف مكوناته ،المتوقع في قانون المالية المعدل
لسنة  182 ،2020مليار درهم ،مقابل مبلغ  198مليار
درهم برسم قانون المالية لسنة .2020

ويوزع هذا الغالف المالي على النحو التالي:
•  94,483مليار درهم للميزانية العامة والحسابات
الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة
مستقلة ،مع تحييد مبلغ التحويالت من الميزانية
العامة إلى المؤسسات العمومية والمقاوالت العمومية
والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة
المسيرة بصورة مستقلة ،مقابل مبلغ  77,305مليار
درهم حسب التوقعات األولية ،أي بارتفاع بنسبة
تفوق  %22؛
•  72,517مليار درهم للمؤسسات والمقاوالت العمومية،
مقابل مبلغ  101,195مليار درهم برسم قانون المالية
لسنة  ،2020أي بانخفاض يبلغ %28,3؛
•  15مليار درهم للجماعات الترابية مقابل مبلغ 19,5
مليار درهم حسب التوقعات األولية ،أي بنسبة
انخفاض تبلغ .%23
وعلى هذا األساس ،تم اعتماد برمجة جديدة لميزانية
االستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات تراعي اآلثار
المترتبة عن األزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا،
ومراجعة الجدولة الزمنية إلنجاز بعض المشاريع بالنظر
لتراجع وتيرة تنفيذها وكذلك تأجيل مسطرة إطالق بعض
المشاريع نتيجة لغياب الشروط الضرورية .وستهم هذه
البرمجة ،على الخصوص:
• إطالق برامج ذات أولوية لمواجهة الظرفية المتسمة
بالجفاف خصوصا من خالل:
 إنجاز تدابير استعجالية ذات أولوية لتأمين تزويدالساكنة المتواجدة على مستوى األحواض المائية ،التي
تعاني من اإلجهاد المائي ،بالماء الصالح للشرب؛
 إطالق برنامج ثالث لمواجهة آثار الجفاف يشمل ،علىالخصوص ،الحماية والحفاظ على القطيع من خالل
توزيع الشعير المدعم .ويأتي هذا البرنامج لتعزيز
اإلجراءات المتخذة في إطار البرنامجين اللذين سبق
إطالقهما في سنة 2020؛
• مالءمة اعتمادات األداء الالزمة لعمليات توطيد
المشاريع قيد اإلنجاز على ضوء تقدم إنجازها؛
• إعادة توزيع االعتمادات المخصصة لبعض المشاريع
بين اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام بناء على
مستويات اإلنجاز والقدرة على األداء دون التأثير على
الوتيرة العادية إلنجاز هذه المشاريع؛

• تأجيل برمجة بعض المشاريع الجديدة المقرر إطالقها
سنة  2020إلى غاية سنة  2021بالنظر إلى مستوى
التقدم المحرز في الدراسات المتعلقة بها؛
• اإلبقاء على االعتمادات المخصصة لنزع ملكية
العقارات بهدف توفير الوعاء العقاري الالزم لبعض
المشاريع وكذا لتنفيذ القرارات القضائية؛
• تقليص اإلعانات المقررة لفائدة المؤسسات العمومية
والمقاوالت العمومية بالنظر إلى تعديل ميزانياتها على
ضوء قدرتها على األداء ،وكذا التحويالت المرصودة
للحسابات الخصوصية للخزينة من الميزانية العامة،
بناء على فائض خزينة هذه الحسابات.
تفعيل آليات األفضلية الوطنية
ستعمل الحكومة على الحفاظ على الطلب من خالل
مراجعة المنظومة المؤطرة للطلبيات العمومية بهدف
تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة المحلية العالية.
وستتم مصاحبة هذا اإلجراء بدعم قوي لـ «استهالك
المنتوج المغربي» يشمل التسويق والترويج والمواكبة
اإلدارية والجبائية.
بناء على ذلك ،ووفقا لمقتضيات المادة  155من
المرسوم رقم  2.12.349بتاريخ  20مارس  2013المتعلق
بالصفقات العمومية ،يتعين على أصحاب المشاريع منح
األفضلية بالنسبة للعروض المقدمة من طرف المقاوالت
الوطنية ،وذلك بوجوب تحديد نسبة ال تتعدى  %15في
جميع نظم االستشارة المتعلقة بمساطر إبرام صفقات
األشغال والدراسات المرتبطة بها ،تضاف إلى مبالغ
العروض المالية المقدمة من طرف المقاوالت ومكاتب
الدراسات األجنبية ،وذلك لمقارنة عروضها مع عروض
المقاوالت الوطنية خالل تقييمها.
في نفس االتجاه ،ومن أجل تشجيع اإلنتاج المحلي
وتقليص عجز الميزان التجاري ،تم في إطار قانون المالية
لسنة  ،2020الرفع من نسبة رسم االستيراد المطبق على
بعض المنتجات المكتملة الصنع من  %25إلى .%30
في هذا الصدد ،أدرج قانون المالية المعدل لسنة ،2020
الرفع من رسوم االستيراد المطبقة على بعض المنتجات
المكتملة الصنع الموجهة لالستهالك من  %30إلى %40
و ذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب
على مستوى منظمة التجارة العالمية.
الحفاظ على مناصب الشغل
ترتب عن جائحة فيروس كورونا تراجع أو توقف نشاط
عدة قطاعات اقتصادية .وقد مكنت تدابير المواكبة
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االجتماعية واالقتصادية لفائدة المقاوالت المتضررة من
الجائحة من الحفاظ على أقصى عدد من مناصب الشغل.
وبالنسبة لبعض القطاعات االقتصادية التي ستعرف
صعوبات بالرغم من الرفع التدريجي للحجر الصحي،
ستتيح مواصلة تقديم الدعم من «الصندوق الخاص
بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد »19-إلى غاية نهاية
سنة  ،2020وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة،
استئناف نشاطها وبالتالي الحفاظ على مناصب الشغل
والقدرة الشرائية لألجراء.
وباإلضافة إلى ذلك ،ستتم بلورة تفعيل الدعم الخاص
بمختلف القطاعات ،في إطار تعاقدي مع مختلف
األطراف المعنية ،من خالل ربط الدعم المقدم لمختلف
المقاوالت لمواكبتها في مرحلة استئناف النشاط ،بضرورة
احتفاظها بـ  %80على األقل من أجرائها المصرح بهم في
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والتسوية السريعة
لوضعية األجراء غير المصرح بهم.
تسريع تنزيل اإلصالحات اإلدارية
تسريع تنزيل ميثاق الالتمركز اإلداري
تنفيذا للتعليمات السامية لجاللة الملك الرامية إلى
تفعيل الالتمركز اإلداري ،تم اعتماد الميثاق الوطني
لالتمركز اإلداري ،من أجل تعزيز كفاءة اإلدارة الالمركزية
وذلك من خالل تحولها إلى إدارة فعالة تتمتع بالكفاءات
اإلدارية والموارد البشرية والمادية الالزمة لتقريب أفضل
للخدمات العمومية للمرتفقين.
تبسيط المساطر واإلجراءات اإلدارية
يشكل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين
بشكل عام ،والمستثمرين على وجه الخصوص ،الهدف
األساسي للقانون رقم  55.19المتعلق بتبسيط المساطر
واإلجراءات اإلدارية.
ويحدد هذا القانون الذي تسري مقتضياته على جميع
اإلدارات التي تقدم خدمات للمرتفقين ،سواء كانت
إدارات عمومية أو جماعات ترابية أو مؤسسات عمومية
أو هيئات مفوض لها تقديم خدمات عمومية ،المبادئ
العامة التي تؤطر العالقة بين اإلدارة والمرتفق القائمة
على الثقة والشفافية ،وكذا تبسيط المساطر واإلجراءات
المتعلقة بالقرارات اإلدارية .كما تتمثل هذه المبادئ
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العامة في تحديد اآلجال القصوى لدراسة طلبات
المرتفقين المتعلقة بالقرارات اإلدارية ومعالجتها والرد
عليها من قبل اإلدارة ،وكذا ضمان حق الطعن في حالة
رد بالرفض من قبل اإلدارة أو عند تجاوز اآلجال الزمنية
المحددة لمعالجتها.
كما ترمي هذه المبادئ إلى تقريب اإلدارة من المرتفق
فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات اإلدارية
ومعالجتها وتسليمها وكذا تعليل اإلدارة لقراراتها السلبية
وإخبار المرتفقين المعنيين.
دعم التحول الرقمي لإلدارة وتعميم الخدمات الرقمية
وضمان شموليتها
في سياق األزمة المرتبطة بجائحة كوفيد ،19-فرض
اللجوء للخدمات الرقمية والالمادية نفسه بإلحاح
على جميع المتدخلين من سلطات عمومية وفاعلين
اقتصاديين ومرتفقين.
تهدف المشاريع ذات األولوية لخارطة طريق التحول
الرقمي التي حددتها وكالة التنمية الرقمية ،باعتبارها
الهيئة المكلفة بتنزيل االستراتيجية الوطنية للتحول
الرقمي لإلدارة ،إلى:
• تحول اإلدارة ،خاصة عبر وضع آلية للتبادل وتسهيل
التواصل مع المواطنين ونزع الصبغة المادية وإعادة
النظر في المساطر األساسية؛
• تحسين تنافسية االقتصاد الوطني ،وذلك عبر تحفيز
القطاعات المستهدفة واالستراتيجية ،من أجل تحسين
اإلنتاجية والتنافسية و تجويد الخدمات المقدمة؛
• تنمية ومواكبة نسيج الفاعلين المبتكرين ،وذلك عبر
مواكبة وضع آليات دعم المقاوالت المبتكرة من خالل
تيسير الولوج إلى الصفقات الخاصة والعمومية ووضع
منظومات قطاعية رقمية.
وتتمثل األهداف المتوخاة في إرساء إدارة رقمية وفعالة
توفر خدمات آمنة للمرتفقين بقيمة مضافة عالية،
وبشكل عام ،في تعزيز التحديث والشفافية ونجاعة
األداء العمومي باإلضافة إلى تحسين مناخ األعمال.
المصدر :مديرية الميزانية

مضامين قانون المالية المعدل

قانون المالية المعدل  :2020المعطيات المرقمة
تعكس المعطيات المرقمة لقانون المالية المعدل  2020مدى الضغط على المالية العمومية من جراء جائحة
كورونا ،غير أنها توضح بجالء أيضا إرادة مقاومة هذه المخلفات وتخطيها من خالل المجهود االستثماري خصوصا.

فرضيات قانون المالية المعدل لسنة 2020
%-5

نسبة نمو الناتج الداخلي الخام
نسبة عجز الميزانية بالنسبة للناتج الداخلي الخام
دون احتساب عائدات الخوصصة
متوسط سعر غاز البوتان (للطن)

%7,5
$ 290
أقل من %2

نسبة التضخم
المعطيات المرقمة لقانون المالية المعدل للسنة المالية 2020
نفقـات ميزانية الدولة

يقـدر المبلـغ اإلجمالـي لتكاليف ميزانية الدولة برسم قانون المالية المعدل للسنة المالية  2020بـ 507.492.983.000
مقابل  488.587.446.000درهما برسم قانون المالية للسنة المالية  ،2020أي بزيادة قدرها  18.905.537.000درهم
أو  %3,87موزعة.
بماليين الدرهم

قانون المالية
2020

قانون المالية
المعدل 2020

التغييرات
ا لمطلقة

التغييرات
ا لنسبية

396 330,861

394 701,673

-1 629,188

%-0,41

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

2 236,914

2 100,968

-135,946

%-6,08

الحسابات الخصوصية للخزينة

90 019,671

110 690,342

20 670,671

%22,96

المجموع

488 587,446

507 492,983

18 905,537

%3,87

الميزانية العامة
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بنية تحمالت ميزانية الدولة برسم قانون المالية المعدل لسنة ( 2020مليون درهم)
215 469
%42,46

Comptes Spéciaux
du Trésor
394 702
84.397
MDH
19%
%77,77

110 690
%21,81

85 733
%16,89
29 339
%5,78

2 101
%0,41

64 161
%12,64

تطور نفقات الميزانية العامة (مليون درهم)

التغييرات
ا لنسبية

الحصة من
المجموع

138 084,18
48 291,63
24 651,21

135 933,00
46 170,37
24 651,21

-2 151,18
-2 121,26
0,00

%-1,56
%-4,39
%0,00

%34,44
%11,70
%6,25

8 158,32

6 314,07

-1 844,25

%-22,61

%1,60

2 400,00

2 400,00

0,00

%0,00

%0,61

221 585,34

215 468,66

-6 116,68

%-2,76

%54,59

78 210,30

85 732,68

7 522,38

%9,62

%21,72

مجموع النفقات للميزانية العامة
(بدون احتساب الدين)

299 795,64

301 201,34

1 405,70

%0,47

%76,31

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

قانون المالية قانون المالية التغييرات
ا لمطلقة
2020
2020

نفقات الدين العمومي
الدين الخارجي
الدين الداخلي
مجموع نفقات الدين العمومي

21 111,91
75 423,31
96 535,22

21 289,04
72 211,30
93 500,34

177,13
-3 212,01
-3 034,89

%0,84
%-4,26
%-3,14

%5,39
%18,30
%23,69

مجموع نفقات الميزانية العامة

396 330,86

394 701,67

-1 629,19

%-0,41

%100,00

توزيع نفقات الميزانية العامة برسم قانون المالية المعدل لسنة ( 2020مليون درهم)
72 211
%18,30

46 170
%11,70

135 933
%34,44

215 469
%54,59

21 289
%5,39

24 651
%6,25

6 314
%1,60
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2 400
%0,61

85 733
%21,72

تطور ميزانية التسيير
تطور ميزانية التسيير
(بماليير الدرهم)

تطور ميزانية التسيير
مقارنة بالناتج الداخلي الخام

221,59
215,47

215,62

%18,62

%18,73

195,91
188,62

187,73

2016

2017

%19,73

%18,30

%17,67
%17,66
2018

2019

2020

2016

2020

2017

2018

2019

2020

2020

تطور كتلة األجور
خالل األربع سنوات األخيرة ،استقرت نسبة حصة نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الخام في ( %10دون
احتساب مساهمات الدولة برسم التقاعد وأنظمة االحتياط االجتماعي) ،علما أن هذه النفقات ال تزال تحتل المرتبة
األولى ضمن النفقات العمومية ،حيث تمثل ما يناهز  %34,44من الميزانية العامة برسم قانون المالية المعدل
لسنة .2020
تطور نفقات الموظفين واألعوان
(بماليير الدراهم)

119,68

نفقات الموظفين واألعوان
مقارنة بالناتج الداخلي الخام

117,84

112,16

104,32

106,70

%10,30

108,85
%9,88

%10,04
%9,82

2016

2017

%10,79

2018

2019

*2020

2020

*

2016

2017

2018

%9,74
2019

2020

2020

(*) دون احتساب مساهمات الدولة في إطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد والبالغة  18مليار درهم برسم سنة 2020

نفقات المعدات والنفقات المختلفة
بلغت االعتمادات المفتوحة برسم نفقات المعدات والنفقات المختلفة  46.170.372.000درهم برسم قانون المالية
المعدل لسنة  ،2020مقابل  48.291.631.000درهم برسم قانون المالية لسنة  ،2020أي بانخفاض قدره .%4,39
تطور نفقات المعدات والنفقات المختلفة
(بماليير الدراهم)
41,54
35,10

35,68

2016

2017

45,13

48,29

تطور نفقات المعدات والنفقات المختلفة
مقارنة بالناتج الداخلي الخام

46,17

%4,23
%3,92

%3,99

%3,75

%3,46
%3,36

2018

2019

2020

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2020
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نفقات االستثمار
تبلغ اعتمادات األداء المفتوحة ،برسم قانون المالية المعدل لسنة  ،2020والمتعلقة بنفقات االستثمار  85,73مليار
درهم مقابل  78,21مليار درهم برسم قانون المالية لسنة  ،2020أي بزيادة قدرها .%9,62
تطور نفقات االستثمار للميزانية العامة
(بماليير الدراهم)
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تطور نفقات االستثمار للميزانية العامة مقارنة
بالناتج الداخلي الخام
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%5,98
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%6,16
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وتضاف إلى هذه االعتمادات :
• اعتمادات االلتزام للسنة المالية  2021والسنوات التي تليها والبالغة  46,63مليار درهم؛
• اعتمادات األداء المرحلة التي تتكون من االعتمادات الملتزم بها في إطار قانون المالية لسنة  ،2019و التي لم
يصدر األمر بأدائها إلى متم  2019والبالغة  12مليار درهم.
وبهذا ،يصل مجموع االعتمادات المرصدة لفائدة اإلدارات والمتعلقة بنفقات االستثمــار إلى  144,37مليار درهم،
برسم قانون المالية المعدل لسنة .2020
تطور نفقات الدين العمومي
بلغت نفقات الدين العمومي  93.500مليون درهم برسم قانون المالية المعدل للسنة المالية  ،2020موزعة كما
يلي :
التغييرات
التغييرات
قانون المالية
قانون المالية
ا لنسبية
ا لمطلقة
المعدل 2020
2020
الدين الخارجي
%0,84
177
21 289
21 112
الدين الداخلي
%-4,26
-3 212
72 211
75 423
المجموع
%-3,14
-3 035
93 500
96 535
وتقدر نسبة الدين ب  %65,3من الناتج الداخلي الخام ،أي بمعدل زيادة سنوية طفيفة تقدر ب  %0,5بين سنتي
 2015و ،2018بعد معدل زيادة سنوية ناهز  %3,5خالل الفترة .2014-2009
تطور دين الخزينة في الفترة ( 2018-2009بماليير الدرهم)
70%

63,7%

60%
50%
46,1% 40%
30%

78,7

49%

92,4

52,5%

99,6

20%
10%
0%
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الموارد
تبلغ مجموع موارد ميزانية الدولة برسم قانون المالية المعدل لسنة  2020ما قدره  461.589.633.000درهم،
مقـابل  446.734.175.000درهم برسم قانون المالية لسنة  ،2020أي بزيادة قدرها .%3,33

الميزانية العامة
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
الحسابات الخصوصية للخزينة
المجموع

بماليين الدرهم

قانون المالية
2020

قانون المالية
المعدل 2020

التغييرات
ا لمطلقة

التغييرات
ا لنسبية

354 243,001

348 563,734

-5 679,267

%-1,60

2 236,914

2 100,968

-135,946

%-6,08

90 254,260

110 924,931

20 670,671

%22,90

446 734,175

461 589,633

14 855,458

%3,33

يبلغ مجموع الموارد العادية للميزانية العامة برسم قانون المالية المعدل لسنة  2020ما قدره 212.363.734.000
درهم ،مقابل  257.043.001.000درهم برسم قانون المالية لسنة  ،2020أي بانخفاض قدره .%17,38
تطور أهم أصناف موار د الميزانية العامة

بيان الموارد
 - 1الموارد الجبائية
الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة
الضرائب غير المباشرة
الرسوم الجمركية
رسوم التسجيل و التمبر
مجموع الموارد الجبائية
 - 2الموارد غير الجبائية
حصيلة تفويت مساهمات الدولة
حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت
عائدات أمالك الدولة
موارد مختلفة
موارد الهبات و الوصايا
مجموع الموارد غير الجبائية
المداخيل العادية ()2+1
 - 3مـوارد االقتراضات المتوسطة
و الطويلة األجل
مجموع موارد الميزانية العامة

التغييرات
ا لمطلقة

التغييرات
ا لنسبية

الحصة في
المجموع

قانون المالية قانون المالية
المعدل 2020
2020
103 947,73

85 957,93

-17 989,80

%-17,31

%24,66

102 241,67

83 424,65

-18 817,02

%-18,40

%23,93

10 347,95

7 840,61

-2 507,34

%-24,23

%2,25

16 835,94

12 771,42

-4 064,53

%-24,14

%3,66

233 373,29

189 994,60

-43 378,69

%-18,59

%54,51

3 000,00
12 209,00

للتذكرة

-3 000,00

%-100,00

14 697,00

2 488,00

%20,38

%4,22

354,50

199,50

-155,00

%-43,72

%0,06

6 636,21

6 072,63

-563,58

%-8,49

%1,74

1 470,00

1 400,00

-70,00

%-4,76

%0,40

23 669,71

22 369,13

-1 300,58

%-5,49

%6,42

257 043,00

212 363,73

-44 679,27

%-17,38

%60,93

97 200,00

136 200,00

39 000,00

%40,12

%39,07

354 243,00

348 563,73

-5 679,27

%-1,60

%100,00
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بنية موارد الميزانية العامة برسم قانون المالية المعدل لسنة 2020
(مليون درهم)
1 400
%0,40

136 200
%39,07

200
%0,06

6 073
%1,74

12 771
%3,66

22 170
%6,36

7 841
%2,25
85 958
%24,66

14 697
%4,22

83 425
%23,93

بنية موارد ميزانية الدولة برسم قانون المالية المعدل لسنة 2020
(مليون درهم)
212 364
%46,01

110 925
%24,03

348 564
%75,51

2 101
%0,46

136 200
%29,51

تطور نسبة العجز الميزانياتي مقارنة مع الناتج الداخلي الخام في الفترة 2020-2016
في إطار إصالح المالية العمومية ،ركزت السياسة الميزانياتية المتبعة على تعبئة هوامش ميزانياتية للدولة وذلك
عبر تحسين الموارد ،خصوصا تحسين تحصيل الموارد الضريبية ،وتعبئة الهبات والموارد المتأتية من تفويت
المؤسسات والمقاوالت العمومية ،وترشيد النفقات العمومية ،خاصة عبر مواصلة إصالح المقاصة وترشيد نفقات
التسيير والتحويالت لفائدة المؤسسات العمومية ،باإلضافة إلى اعتماد آليات تمويل مبتكرة.
وبفضل هذه اإلجراءات عرفت الوضعية االقتصادية
للمغرب خالل السنوات األخيرة تحسنا ملحوظا
خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التوازنات الماكرو-
اقتصادية ،في اتجاه تقليص العجز الميزانياتي إلى
نسبة  %3من الناتج الداخلي الخام في أفق ،2021
وذلك على الرغم من الظرفية الوطنية والعالمية
التي تميزت بمجموعة من التحديات واإلكراهات
المرتبطة أساسا بارتفاع حدة الضغوط على المالية
العامة ،نتيجة ارتفاع المتطلبات االقتصادية
واالجتماعية وكذا تقلب أسعار المنتوجات الطاقية
في السوق العالمية ،مما أسفر عن تكاليف إضافية
بالنسبة لميزانية الدولة.
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تطور العجز الميزانياتي في الفترة ما بين  2016و2020
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مضامين قانون المالية المعدل

قانون المالية المعدل  :2020التدابير الجمركية
والجبائية
• بهدف ضمان تزويد السوق الوطنية ببعض المنتجات في ظل ظرفية تتسم بضعف اإلنتاج الوطني و تفشي وباء
كوفيد ،19-تمت المصادقة في إطار قانون المالية المعدل على مجموعة من المراسيم المتخذة سنة .2020
• من أجل حماية اإلنتاج الوطني ودعم المقاوالت المغربية ،تم الرفع من رسوم االستيراد المطبقة على بعض
المنتجات التامة الصنع الموجهة لالستهالك من  %30إلى .%40
التدابير الجمركية لقانون المالية المعدل 2020
المصـادقـة
إن المراسيم المتخذة بموجب التأهيل المنصوص
عليه في البند  Iمن المادة  2من قانون المالية رقم
 70.19للسنة المالية  ،2020يجب أن تخضع للمصادقة
البرلمانية عند انتهاء األجل المنصوص عليه في قانون
التأهيل وذلك طبقا ألحكام الفصل  70من الدستور.
لذا ،فإن المادة األولى من مشروع قانون المالية المعدل
رقم  35.20للسنة المالية  ،2020ترمي إلى المصادقة
على المراسيم المتخذة سنة .2020
المرسوم رقم  2.19.1065الصادر في  30من ربيع
اآلخر  27( 1441ديسمبر  )2019بوقف استيفاء رسم
االستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته
في نهاية ديسمبر ،2019بلغ حجم مخزون القمح اللين
المتوفر لدى الفاعلين االقتصاديين على الصعيد الوطني،
 9مليون قنطار ،أي ما يعادل حوالي  2,5شهرا من
احتياجات المطاحن الصناعية.
وتجدر اإلشارة إلى أنه من أجل الحفاظ على حد أدني من
المخزون ،الذي يمكن من تزويد عادي للسوق الوطني
بهذا المنتوج وكذلك لالستفادة من الظرفية العالمية ،تم
بموجب المرسوم رقم  2-19-810الصادر في  23سبتمبر
 ،2019تطبيق رسم االستيراد على القمح اللين في حدود
 %35عوض  %135وذلك ابتدا ًء من فاتح أكتوبر .2019
واستنادا إلى مستويات أسعار القمح اللين المسجلة
على مستوى السوق العالمي وإلى نسبة  %35من
رسم االستيراد المطبقة ،سجلت أسعار القمح اللين عند
الخروج من الميناء ،ارتفاعا بمقدار يتراوح بين  12و 15
دوال ًرا  /طن.

لذا ،وقصد توفير الظروف المالئمة لتزويد السوق
الوطنية بأثمنة مناسبة ،تم وقف استيفاء رسم االستيراد
المطبق على القمح اللين خالل الفترة الممتدة من
 2يناير إلى غاية  30أبريل .2020
المرسوم رقم  2.20.295الصادر في  2شعبان 1441
( 27مارس  )2020بتمديد وقف استيفاء رسم االستيراد
المفروض على القمح اللين ومشتقاته
بلغت الواردات من القمح اللين منذ فاتح أكتوبر 2019
إلى غاية  15مارس  2020ما يناهز  20مليون قنطار أي
ما يعادل  %60من البرنامج التوقعي لنهاية شهر ماي،
وذلك بسبب بعض االختالالت اللوجستية التي عرفتها
بعض موانئ الشحن ألهم المصدرين لبالدنا.
وبهذا الخصوص ،وجب التذكير بأنه من أجل الحفاظ
على الحد األدنى من المخزون الذي يمكن من تزويد
عادي للسوق الوطني بهذا المنتوج وكذلك نظرا للظرفية
المميزة لألسعار العالمية ،تم بموجب المرسوم رقم
 2-19-1065الصادر في  27دسمبر ،2019وقف استيفاء
رسم االستيراد المطبق على القمح اللين ومشتقاته،
وذلك خالل الفترة الممتدة من  2يناير إلى غاية 30
أبريل  .2020و ابتداء من فاتح ماي  2020سيتم إعادة
استيفاء رسم االستيراد بنسبة .%35
ومن جهة أخرى ،أدى انخفاض إنتاج الحبوب على الصعيد
الوطني وبدء برنامج توزيع الشعير المدعم ،إلى نشاط
مكثف الستيراد الحبوب وارتفاع في الضغط على البنية
التحتية للموانئ .وموازاة مع ذلك ،أدى اإلنتاج العالمي
الذي حافظ على مستويات كافية إلى انخفاض األسعار
العالمية منذ منتصف يناير .2020
لذا ،و قصد تمكين تزويد السوق الوطني بهذا المنتوج
في أفضل الظروف ،من خالل خفض سعر القمح اللين
من  276-266درهم/قنطار إلى  240-230درهم/قنطار،

مضامين قانون المالية
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تم تمديد وقف استيفاء رسم االستيراد إلى غاية
 15يونيو .2020
المرسوم رقم  2.20.296الصادر في  2شعبان 1441
( 27مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االستيراد
المفروض على القمح الصلب
بلغ حجم مخزون القمح الصلب لدى الفاعلين في
 15مارس  2020ما يقارب  1,66مليون قنطار ،أي ما
يعادل  2,8شهر من تغطية احتياجات المطاحن الصناعية.
ويتكون هذا المخزون بشكل أساسي من الواردات التي
بلغت  6,3مليون قنطار خالل الفترة الممتدة بين فاتح
غشت  2019و 15مارس  ،2020مقارنة بحجم إجمالي
بلغ  8,8مليون قنطار خالل السنة الفالحية ،2017/2016
وذلك بسبب انخفاض اإلنتاج الوطني بنسبة  %45مقارنة
بسنة .2018
ولهذا ،سجل سعر القمح الصلب في السوق الوطنية
مستويات مرتفعة في كل من المطاحن واألسواق ورحبة
الحبوب ،حيث بلغ  360درهماً للقنطار و450-400
درهماً للقنطار ،على التوالي.
ومن جهة أخرى ،واستنادا إلى المستويات المسجلة
للقمح الصلب على مستوى السوق العـالمي ونسبة رسم
 %2,5المطبق خالل الفترة الممتدة من فاتح غشت
إلى  31ماي ،أظهرت المحاكاة أن تكلفة استيراد القمح
الصلب عند الخروج من الميناء تتراوح ما بين 345
و 360درهم للقنطار .بينما أظهرت التوقعات على أساس
رسم االستيراد بنسبة  ،%170المطبقة خالل شهر يونيو
ويوليوز ،سعر يتراوح بين  508و  535درهم للقنطار.
لذا ،وبهدف ضمان تزويد منتظم للسوق الوطني من
القمح الصلب ،تم وقف استيفاء رسم االستيراد المطبق
على القمح الصلب ابتداء من فاتح أبريل  .2020وقد
أدى هذا إلى خفض سعر القمح الصلب عند الخروج من
الميناء إلى  354-339درهم للقنطار.
المرسوم رقم  2.20.297الصادر في  2شعبان 1441
( 27مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االستيراد
المفروض على العدس
بلغ حجم مخزون العدس المتوفر على الصعيد الوطني
بحوزة الفاعلين االقتصاديين في الفاتح من شهر مارس
 2020ما يقارب  86ألف قنطار ،أي ما يعادل شهرين
من االستهالك الوطني .ويتكون هذا المخزون في األساس
من الواردات التي بلغت ،خالل الفترة الممتدة من فاتح
غشت  2019إلى  15مارس  320 ،2020ألف قنطار،
في حين لم تتجاوز نسبة اإلنتاج الوطني برسم الموسم
الفالحي  370 ،2019ألف قنطار.
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على الصعيد العالمي ،تميز الموسم 2020-2019
بانخفاض األسعار منذ نهاية يناير ،ويرجع ذلك باألساس
إلى تفشي وباء كوفيد 19-وارتفاع قيمة الدوالر الكندي.
اعتبارا للمستوى المنخفض لمحصول  2020وكذا الظرفية
العالمية المرتبطة بوباء كوفيد 19-وقصد ضمان تزويد
عادي ومنتظم للسوق الوطني ،تم وقف استيفاء رسم
االستيراد المطبق على العدس ،وذلك ابتداء من فاتح
أبريل  .2020وقد مكن هذا القرار من خفض سعر
العدس عند الخروج من الميناء من  1000درهم للقنطار
إلى  720درهم للقنطار.
المرسوم رقم  2.20.298الصادر في  2شعبان 1441
( 27مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االستيراد
المفروض على الحمص
بلغ حجم مخزون الحمص المتوفر على الصعيد الوطني
بحوزة الفاعلين االقتصاديين في الفاتح من شهر مارس
 2020ما يقارب  246ألف قنطار ،مكونا باألساس من
اإلنتاج الوطني ،حيث بلغ حجم الواردات إلى غاية
 15مارس 2020حوالي  6,5ألف قنطار ،أي ما يعادل %3
من واردات الموسم الماضي.
من جهة أخرى ،عرفت أسعار الحمص على مستوى
األسواق ورحبة الحبوب بعض االرتفاع ،منذ يناير ،2020
ليبلغ سعرا يتراوح ما بين  1150و 1400درهم للقنطار
بالنسبة للمنتجات المحلية وما بين  1300و 1500درهم
للقنطار للمنتجات المستوردة.
على الصعيد العالمي ،تميز موسم  2020-2019باستقرار
األسعار مع ارتفاع طفيف منذ يناير  2020وكذا بتوقع
موسم حصاد جيد لسنة  2020وخاصة في الهند.
لهذا كان من المناسب وقف استيفاء رسم االستيراد
المطبق على الحمص ابتداء من فاتح أبريل وذلك من
أجل ضمان تزويد عادي ومنتظم للسوق الوطني من
هذه المادة في ظرفية تتسم بضعف اإلنتاج الوطني
وتفشي وباء كوفيد.19-
المرسوم رقم  2.20.299الصادر في  2شعبان 1441
( 27مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االستيراد
المفروض على الفول
إلى غاية الفاتح من شهر مارس  ،2020بلغ حجم المخزون
من الفول على الصعيد الوطني  278ألف قنطار ،يتكون
باألساس من اإلنتاج الوطني ،بينما لم تتجاوز الواردات
من هذا المنتوج  5,4ألف قنطار ما بين فاتح غشت
 2010و  15مارس .2020

من جهة أخرى ،لوحظ ارتفاع ملموس في مستوى مخزون
الفول وكذا أسعاره على مستوى األسواق ورحبة الحبوب
التي ارتفعت من  530درهم للقنطار في  2016إلى 700
درهم للقنطار في .2020
اعتبارا للمستوى المنخفض للمحصول الوطني والنتشار
وباء كوفيد ،19-كان من المناسب وقف استيفاء رسم
االستيراد المطبق على الفول منذ فاتح أبريل وذلك من
أجل ضمان تزويد عادي ومنتظم للسوق الوطني من
هذه المادة.
المرسوم رقم  2.20.300الصادر في  2شعبان 1441
( 27مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االستيراد
المفروض على الفاصولياء العادية
بلغت الواردات الوطنية من الفاصولیاء العادیة ،بين
فاتح أغسطس  2019و 15مارس  65 ،2020ألف قنطار
أي بانخفاض بنسبة  %55مقارنة بالسنة السابقة.
على الصعيد العالمي ،لوحظ زيادة طفيفة في األسعار
منذ أكتوبر  2019على الرغم من االتجاه المستقر بشكل
عام .كما أدى انخفاض توفر الحبوب في مصر ،المورد
الرئيسي للمغرب ،إلى ارتفاع أسعار االستيراد.
موازاة مع ذلك ،بلغ سعر بيع الفاصولیاء العادیة في
األسواق ورحبة الحبوب  1450-1200درهم للقنطار
بالنسبة للمنتجات المحلية و 1650-1500درهم للقنطار
للمنتجات المستوردة ،مسجال بذلك تصاعدا منذ
أغسطس .2019
اعتبارا للمستوى المنخفض للمحصول الوطني والنتشار
وباء كوفيد ،19-كان من المناسب وقف استيفاء رسم
االستيراد المطبق على الفاصولیاء العادیة منذ فاتح
أبريل وذلك من أجل ضمان تزويد عادي ومنتظم للسوق
الوطني من هذه المادة.و قد مكن هذا القرار من خفض
سعر الفاصولیاء العادیة عند الخروج من الميناء إلى
 1528درهم للقنطار بدالً من  2130درهم للقنطار.
المرسوم رقم  2.20.345الصادر في  19من رمضان
 13( 1441ماي  )2020بتمديد وقف استيفاء رسم
االستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته
من أجل الحفاظ على الحد األدنى من المخزون الذي
يسمح بإمداد السوق بالمنتجات ،تم بموجب المرســوم
رقم  2-19-1065الصادر في  27دسمبر ،2019وقف
استيفاء رسم االستيراد المفروض على القمح اللين
ومشتقاته خالل الفترة الممتدة من  2يناير إلى
غاية  30أبريل .2020

من جهة أخرى ونظرا للظرفية الوطنية ،التي اتسمت
أساسا بانخفاض اإلنتاج الوطني للحبوب ،مرفقة بتراجع
األسعار العالمية للقمح اللين منذ منتصف يناير ،2020
تم بموجب المرسوم رقم  2-20-295الصادر في 27مارس
 2020تمديد وقف استيفاء رسم االستيراد المذكور أعاله
إلى غاية  15يونيو  .2020وعليه ،وابتداء من  16يونيو
 2020يطبق رسم االستيراد بالمستوى الذي كان عليه
قبل الوقف ،أي نسبة .%35
استنادا إلى نسبة  %35من رسم االستيراد  ،2020وإلى
المستويات الحالية ألسعار القمح اللين المسجلة في
أسواق التموين الرئيسية ،وكذلك سعر الصرف الحالي
اإلجمالي درهم/دوالر أمريكي ،أظهرت المحاكاة أن
تكلفة استيراد القمح اللين ومشتقاته عند الخروج من
الميناء تتراوح ما بين  305و  310درهم للقنطار .ويعتبر
هذا المستوى مرتفعاً مقارنة مع السعر المستهدف
المحدد في  260درهم للقنطار.
لذا ،وقصد منح الفاعلين المغاربة إمكانية التزود من
السوق العالمي واالستفادة من الفرص التي سيتيحها
الحصاد الزراعي العالمي القادم من حيث األسعار وحجم
العرض ،وبالتالي ضمان تزويد السوق الوطني بهذا
المنتوج في أفضل الظروف ،تم تمديد وقف استيفاء
رسم االستيراد المفروض على القمح اللين إلى غاية 31
ديسمبر  .2020وسيمكن هذا اإلجراء من خفض سعر
القمح اللين عند الخروج من الميناء من  310-305درهم
للقنطار إلى  260درهم للقنطار.
تعريفة الرسوم الجمركية
من أجل تحسين المداخيل الجمركية التي يتم تحصيلها
من رسوم االستيراد وتشجيع اإلنتاج المحلي وخفض عجز
الميزان التجاري ،تم في إطار قانون المالية للسنة المالية
 ،2020الرفع من نسبة رسم االستيراد المطبق على بعض
المنتجات التامة الصنع من  %25إلى .%30
حاليا ،وفي إطار بيئة دولية تتميز بأزمة صحية كبيرة
متسببة في تباطؤ االقتصاد العالمي ،يبدو أن حماية
اإلنتاج الوطني أصبح ضروريا لمواكبة الجهود المبذولة
من أجل دعم المقاوالت في وضعية صعبة .كما أن
الضغط الممارس على االحتياطات الوطنية من العملة
الصعبة تفرض اتخاذ تدابير ترمي إلى تشجيع تعويض
الواردات باإلنتاج الوطني.
في هذا اإلطار ،أقر قانون المالية المعدل لسنة 2020
الرفع من رسوم االستيراد المطبقة على بعض المنتجات
التامة الصنع الموجهة لالستهالك من  %30إلى ،%40
وذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على
مستوى منظمة التجارة العالمية.

مضامين قانون المالية
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التدابير الجبائية لقانون المالية المعدل لسنة 2020
تدابير موحدة
• خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات
أو وصايا من قبل المنشآت لفائدة الدولة (الضريبة
على الشركات والضريبة على الدخل)؛
• توسيع مجال تطبيق التسوية الطوعية للوضعية
الجبائية للخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة
 XXVIII 247من المدونة العامة للضرائب؛
• تمديد آجال التدابير االستثنائية المتعلقة بالتسوية
الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة؛
• تمديد آجال اإلقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة
واألداء التلقائي للواجبات المستحقة  /اإلبراء من
الزيادات والغرامات والذعائر؛
• تمديد آجال تطبيق االتفاقيات الخاصة ببرامج بناء
المساكن االجتماعية؛
• تشجيع األداء بواسطة الهاتف النقال (الضريبة على
الدخل والضريبة على الشركات).
تدابير خاصة بالضريبة على الدخل
• اإلعفاء من الضريبة على الدخل االمتيازات والعالوات
الممنوحة للمستخدمين على شكل شيكات سياحية؛
• تمديد آجال التدابير االستثنائية المتعلقة بالتسوية
الطوعية للوضعية الجبائية لألشخاص الذاتيين وفق

نفس الشروط بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل
برسم دخولهم المهنية المتعلقة بسنة  2019والمحددة
وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة
الصافية المبسطة أو برسم دخولهم الفالحية أو هما
معا؛
• تمديد آجال التدابير االستثنائية المتعلقة بالتسوية
الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة.
تدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة
• منح أجل إضافي مدته سنة لالستفادة من اإلعفاء لمدة
 36شهرا من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة
للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية في
إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة .
تدابير خاصة بواجبات التسجيل
• االستفادة من تخفيض  %100من واجبات التسجيل
بالنسبة للعقود المتعلقة بالبيع األول للمساكن
االجتماعية والمساكن ذات القيمة العقارية المخفضة
ومن تخفيض  %50بالنسبة لباقي الرصيد العقاري،
على أن ال يتجاوز مبلغ أساسها الكلي الخاضع للضريبة
مليونين وخمسمائة ألف ( )2.500.000درهم.
• منح أجل إضافي مدته سنة إلنجاز عمليات بناء
مؤسسات فندقية فيما يخص األراضي المقتناة لهذا
الغرض.

المصدر :مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة /المديرية العامة للضرائب
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قانون المالية
في البرلمان

قانون المالية في البرلمان

قانون المالية المعدل لسنة  2020أمام البرلمان:
من المناقشة إلى المصادقة
حظي  16تعديال بالموافقة ،من بين  151تعديال تم اقتراحه من طرف مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية،
خالل مناقشة مشروع قانون المالية المعدل رقم  35.20للسنة المالية  2020بالبرلمان 75 .من هذه التعديالت
تمت مناقشتها بمجلس النواب و 76بمجلس المستشارين.
ساهمت التعديالت المصادق عليها من طرف البرلمان
بغرفتيه ،والتي تم إدراجها بقانون المالية المعدل لسنة
 2020في إغناء مقتضيات هذا المشروع و تجويد صياغة
بعض أحكامه كما أنها عكست مدى التفاعل اإليجابي
للحكومة مع ممثلي األمة أغلبية ومعارضة.
وللتذكير ،فقد استلزم السياق الوطني المتسم باستمرار
األزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19-وتفاقم أثرها على
الظرفية االقتصادية واالجتماعية ،ضرورة إعادة النظر
في أولويات الحكومة بما يتماشى مع االحتياجات
والتحديات االجتماعية واالقتصادية واإلدارية الجديدة.
ومن هذا المنظور ،أصبح اعتماد قانون مالي معدل لسنة
 2020ضروريا مراعاة ألحكام الفصل  77من الدستور
التي تنيط مسؤولية السهر على الحفاظ على توازن
مالية الدولة بالبرلمان وبالحكومة ،ووفقا لمبدأ صدقية
الميزانية المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم
 130.13لقانون المالية والذي يتعين بموجبه تقديم
قوانين مالية معدلة في حالة حدوث تغيرات مهمة في
أولويات وفرضيات قانون المالية.
ويرتكز قانون المالية المعدل لسنة  2020على ثالث
محاور كبرى تهم المجال االقتصادي واالجتماعي
واإلداري ،لمواجهة آثار هذه الجائحة ،وفقا للتوجهات
العامة التي تهم مواكبة االستئناف التدريجي للنشاط
االقتصادي ،والحفاظ على مناصب الشغل ،وكذا تسريع
تنزيل اإلصالحات اإلدارية.
أهم أحكام مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020
الواردة في الصيغة األصلية
تطبيقا ألحكام الفصل  75من الدستور ،ومقتضيات
المادتين  51و 57من القانون التنظيمي رقم 130.13
لقانون المالية ،تم إيداع مشروع قانون المالية المعدل
لسنة  ،2020بمكتب مجلس النواب ،بتاريخ  8يوليوز
 .2020وقد جاء مشروع قانون المالية المعدل لسنة
 2020في صيغته األصلية بالتدابير الجديدة التالية:
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المصـادقـة
تم إدراج المرسوم رقم  2.20.269الصادر في  21من
رجب  16( 1441مارس  )2020بإحداث حساب مرصد
ألمور خصوصية يسمى «الصندوق الخاص بتدبير جائحة
فيروس كورونا كوفيد »19-قصد المصادقة عليه ،وذلك
تطبيقا لمقتضيات أحكام المادة  26من القانون التنظيمي
رقم  130.13لقانون المالية ،وكذا التأهيل المنصوص
عليه في المادة  29من قانون المالية رقم  70.19للسنة
المالية .2020
كما تم أيضا إدراج المراسيم المتخذة بموجب التأهيل
المنصوص عليه في البند  Iمن المادة  2من قانون المالية
رقم  70.19للسنة المالية  ،2020للمصادقة البرلمانية عند
انتهاء األجل المنصوص عليه في قانون التأهيل وذلك
طبقا ألحكام الفصل  70من الدستور ،ويتعلق األمر ب:
• مرسوم رقم  2.19.1065صادر في  30من ربيع اآلخر
 27( 1441ديسمبر  )2019بوقف استيفاء رسم
االستيراد المفروض على القمح اللين و مشتقاته.
• مرسوم رقم  2.20.295صادر في  2شعبان 1441
( 27مارس  )2020بتمديد وقف استيفاء رسم االستيراد
المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
• مرسوم رقم  2.20.296صادر في  2شعبان 1441
( 27مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االستيراد
المفروض على القمح الصلب.
• مرسوم رقم  2.20.297صادر في  2شعبان 1441
( 27مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االستيراد
المفروض على العدس.
• مرسوم رقم  2.20.298صادر في  2شعبان 1441
( 27مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االستيراد
المفروض على الحمص.
• مرسوم رقم  2.20.299صادر في  2شعبان 1441
( 27مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االستيراد
المفروض على الفول.

• مرسوم رقم  2.20.300صادر في  2شعبان 1441
( 27مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االستيراد
المفروض على الفاصولياء العادية.
• مرسوم رقم  2.20.345صادر في  19رمضان 1441
( 13ماي  )2020يتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم
االستيراد المفروض على القمح اللين و مشتقاته.
تعريفة الرسوم الجمركية
الرفع من رسوم االستيراد من  %30إلى %40
من أجل تحسين المداخيل الجمركية التي يتم تحصيلها
من رسوم االستيراد وكذا تشجيع اإلنتاج المحلي وخفض
عجز الميزان التجاري ،تم في إطار قانون المالية لسنة
 ،2020الرفع من نسبة رسم االستيراد المطبق على بعض
المنتجات المكتملة الصنع من  %25إلى .%30
ويأتي هذا اإلجراء في إطار سياق دولي يتميز بأزمة
صحية كبيرة أدت إلى تباطؤ في االقتصاد العالمي،
حيث أصبح من الضروري حماية اإلنتاج الوطني لمواكبة
الجهود المبذولة من أجل دعم المقاوالت في وضعية
صعبة .كما أن الضغط الممارس على االحتياطات الوطنية
من الصرف يفرض اتخاذ تدابير ترمي إلى تشجيع تعويض
الواردات باإلنتاج الوطني.
في هذا اإلطار ،يقترح الرفع من رسوم االستيراد المطبقة
على بعض المنتجات المكتملة الصنع الموجهة لالستهالك
من  %30إلى  ،%40وذلك في حدود النسب المكرسة
من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية.
الضرائب والرسوم ومختلف التدابير الجبائية
يندرج مشروع قانون المالية المعدل لسنة  2020في
إطار تنزيل مجموعة من التدابير الهادفة إلى الحد من
انعكاسات فـيروس كورونـا «كوفيد »19-على االقتصاد
الوطني ،حيث تم تفعيل جملة من التدابير الظرفية
الحتواء تأثيرات األزمة وضمان استقرار االقتصاد الوطني
في مواجهة الصدمات الناجمة عن هذه الجائحة،
والحفاظ على مناصب الشغل بما يتيح إعادة تنشيط
االقتصاد الوطني من خالل االستئناف التدريجي لمختلف
األنشطة القطاعية عبر مجموعة من التدابير التي تضع
المقاولة و االستثمار المنتج في صلب أولوياتها .وتتمحور
هذه اإلجراءات حول مايلي:
تدابير مشتركة
توزيع بعض التكاليف المرتبطة بجائحة فيروس كورونا
«كوفيد »19-على خمس ( )5سنوات محاسبية.
وذلك عبر إمكانية خصم المبالغ الممنوحة على شكل
مساهمات أو هبات أو وصايا لفائدة «الصندوق الخاص

بتدبير جائحة فيروس كورونا» والتكاليف البنيوية الثابتة
على مدى خمس سنوات.
تأجيل مواعيد التدابير االستثنائية المتعلقة بالتسوية
التلقائية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة.
في إطار التدابير المتخذة لمواكبة المقاوالت من أجل
التسوية التلقائية لوضعيتها الجبائية ،يقترح التنصيص
على تأجيل آجال التدابير االستثنائية المتعلقة بهذه
التسوية المحدثة بموجب قانون المالية للسنة المالية
.2020
• فيما يخص اإلقرار التصحيحي التلقائي بالنسبة
للخاضعين للضريبة المنصوص عليها في المادة
 247-XXVIIIمن المدونة العامة للضرائب
لقد نص قانون المالية للسنة المالية  2020على أنه
يمكن للخاضعين للضريبة أن يدلوا بإقرار تصحيحي
لدى إدارة الضرائب قبل فاتح أكتوبر  2020وأن
يقوموا باألداء التلقائي للواجبات التكميلية على
دفعتين متساويتين ،على التوالي قبل انصرام شهري
سبتمبر ونوفمبر من سنة .2020
ونظرا للوضعية المرتبطة بإعالن حالة الطوارئ الصحية
فقد تم تأجيل اآلجال السالفة الذكر وبذلك يمكن
للخاضعين للضريبة المعنيين أن يدلوا باإلقرار
التصحيحي المذكور وأن يقوموا باألداء التلقائي
للواجبات التكميلية على دفعة واحدة إلى غاية
 15ديسمبر .2020
• فيما يخص مسطرة تسوية الوضعية الجبائية للملزمين
الذين لم يدلو بإقرارهم السنوي بمجموع الدخل
برسم الدخول العقارية برسم السنوات السابقة غير
المتقادمة
منح قانون المالية لسنة  2020للملزمين الذين لم يدلو
بإقرار بمجموع الدخل المتعلق بالدخول العقارية
برسم السنوات السابقة لسنة  2019وغير المتقادمة،
إمكانية تسوية وضعيتهم الجبائية من خالل إيداع
إقرار في هذا الشأن قبل فاتح يوليو  .2020ونظرا
للوضعية المرتبطة بإعالن حالة الطوارئ الصحية،
يقترح تمديد هذا األجل إلى غاية  31ديسمبر .2020
• فيما يخص المساهمة برسم الموجودات المودعة
لدى األبناك أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية
أو منقوالت أو عقارات غير المخصصة لغرض مهني
التي تم اقتناؤها بواسطة هذه الموجودات أو برسم
السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو
في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير
تم بموجب أحكام المادة  7من قانون المالية لسنة
 2020وبصفة استثنائية ،إحداث هذه المساهمة
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برسم الموجودات المودعة لدى األبناك أو المحتفظ
بها في شكل أوراق بنكية أو منقوالت أو عقارات غير
المخصصة لغرض مهني التي تم اقتناؤها بواسطة هذه
الموجودات أو برسم السلفات المدرجة في الحسابات
الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض
الممنوحة للغير بالنسبة لألشخاص الذاتيين المتواجدين
في وضعية غير قانونية بالنسبة لاللتزاماتهم الضريبية
المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وبهذا الخصوص ،تم منح الملزمين المعنيين فترة
تبتدئ من فاتح يناير إلى  30يونيو  2020لإلدالء
باإلقرار وأداء المساهمة المذكورة .ويتم تمديد هذا
األجل مدة شهرين ،قابلة للتجديد مرة واحدة فيما
بعد 30يونيو .2020
ونظرا للوضعية المرتبطة بإعالن حالة الطوارئ الصحية
ومن أجل تمكين الملزمين المعنيين من تسوية
وضعيتهم الضريبية في أحسن الظروف ،يقترح تمديد
األجل السالف الذكر إلى غاية  15ديسمبر .2020
تمديد آجال االتفاقيات المتعلقة بإنجاز برامج بناء
مساكن اجتماعية
تمديد آجال االتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين
العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز برامج بناء مساكن
اجتماعية التي توجد في مراحلها األخيرة داخل أجل
خمس سنوات ،وذلك بمنح أجل إضافي مدته ستة أشهر،
أخذا بعين االعتبار توقف أنشطة مقاوالت البناء خالل
فترة الطوارئ الصحية واالنعكاسات المالية الناجمة عن
هذه األزمة على أنشطة هذه المقاوالت.
ويطبق هذا التدبير على اتفاقيات برامج بناء مساكن
اجتماعية التي ينتهي األجل المحدد إلنجازها خالل
الفترة الممتدة من تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية
إلى غاية  31ديسمبر .2020
تدابير خاصة بالضريبة على الدخل والضريبة على
القيمة المضافة
تشجيع األداء بواسطة الهاتف النقال
من أجل تقليص وثيرة األداءات المدفوعة نقدا وتشجيع
األشخاص الذاتيين المحددة دخولهم المهنية وفق نظام
النتيجة الصافية المبسطة أو نظام الربح الجزافي ،على
األداء بواسطة الهاتف النقال ،نصت مقتضيات قانون
المالية لسنة  2020على تخفيض نسبته  %25من األساس
المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم المعامالت
المحقق من طرف األشخاص المنصوص عليهم أعاله الذي
تم تحقيقه عبر األداء بواسطة الهاتف النقال.
للمزيد من التحفيز على األداء بواسطة الهاتف النقال
وتشجيع الملزمين المذكورين أعاله على استخدامه،
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يقترح نسخ التدابير السالفة الذكر وتعويضها بتدبير
يروم عدم األخذ بعين االعتبار خالل خمس ( )5سنوات
متتالية ،مبلغ رقم المعامالت المحقق بواسطة األداء
عبر الهاتف النقال عند احتساب األساس المفروضة عليه
الضريبة على الدخل المستحقة على الخاضعين للضريبة
المشار إليهم أعاله ،وكذا حدود تطبيق الضريبة على
الدخل بالنسبة للنظامين السالفي الذكر وكذا الضريبة
على القيمة المضافة.
تدابير خاصة بواجبات التسجيل
تخفيض واجبات التسجيل المطبقة على اقتناء عقارات
معدة للسكن
في إطار التدابير المتخذة من أجل مواكبة القطاعات
المتضررة من جائحة فيروس كورونا ودعم الطلب لدى
المقاوالت واألسر فيما يتعلق باقتناء العقارات ،تم
التنصيص على تدبير مؤقت يروم التخفيض من واجبات
التسجيل لفائدة العقود المنجزة خالل الفترة الممتدة
من تاريخ نشر قانون المالية المعدل لسنة 2020
بالجريدة الرسمية إلى غاية  31ديسمبر  2020والمتعلقة
باالقتناء بعوض لمحالت مبنية معدة للسكنى ،وكذا
باقتناء المحالت المذكورة من طرف مؤسسات االئتمان
والهيئات المعتبرة في حكمها في إطار عقد «مرابحة» أو
«إجارة منتهية بالتمليك» أو «مشاركة متناقصة».
يمنح هذا التخفيض عندما ال يتجاوز مبلغ األساس الخاضع
للضريبة لإلقتناءات المذكورة مليون ( )1.000.000درهم.
مقـتـضيـات مخـتـلـفـة
التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات
المنشأة بالخارج
إن التدابير التي اتخذها المغرب ،منذ مارس ،2020
لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19-على الصحة العمومية،
والتي تجسدت في إغالق الحدود وسن الحجر الصحي،
جعلت العديد من المواطنين في وضعية ال تمكنهم من
استيفاء الشروط المطلوبة إليداع اإلقرارات المتعلقة
بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات
المنشأة بالخارج ،وال سيما إعادة األموال إلى الوطن،
واإلدالء بالوثائق الالزمة لذلك .
وعليه ،وعلى غرار إرجاء اآلجال المقررة في مجاالت
أخرى  -وال سيما التصريحات الضريبية – ولتمكين
أصحاب الممتلكات بالخارج من اكتتاب اقراراتهم في
أفضل الظروف ،وأداء المساهمة اإلبرائية وإعادة السيولة
الموجودة في الخارج إلى الوطن ،تم تمديد أجل وضع
اإلقرار وأداء المساهمة اإلبرائية المذكورة إلى تاريخ 31
ديسمبر  ،2020عوض  31أكتوبر  2020المحددة بموجب
المادة  8من قانون المالية رقم  70.19للسنة المالية
.2020

وسيمكن هذا التدبير المملكة من تعزيز احتياطاتها من
العملة الصعبة وكذا زيادة اإليرادات الضريبية.

عدد عوارض األداء التي لم تتم تسويتها ،شريطة أن يتم
أداء هذه المساهمة دفعة واحدة خالل سنة .2020

المساهمة اإلبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة
بعوارض األداء على الشيكات
تضمن قانون المالية لسنة  2020إجراء يروم تشجيع
شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم،
وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بعوارض األداء
على الشيكات بالنسبة للشيكات المقدمة لألداء بتاريخ
 31ديسمبر  2019كحد أقصى.

تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى
«الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا
كوفيد»19-
يقترح تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى
«الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا
«كوفيد »19-على مستوى الجانب الدائن من أجل تلقي
المبالغ المرجعة من نفقات الحساب وعلى مستوى
الجانب المدين لتمكينه من تحمل المبالغ المرجعة من
األموال المقيدة في الحساب بغير حق.

غير أنه ابتداء من بداية الحجر الصحي ،لوحظ أن عدد
عوارض األداء في ارتفاع مستمر ،حيث بلغ 117.096
حالة ،وهو ما يمثل  %52من عدد عوارض األداء المعلن
عنها منذ بداية سنة .2020
ومن أجل مواجهة هذا الوضع يُقترح أن يُدرج في مشروع
قانون المالية المعدل لسنة  ،2020نفس المقتضى
المتعلق بالمساهمة اإلبرائية موضوع المادة  7المكررة
من قانون المالية لسنة  ،2020برسم الغرامات المالية
المتعلقة بعوارض األداء مهما كان ترتيبها والتي لم تتم
تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة لألداء بين  20مارس
 2020و 30يونيو .2020
ويحدد سعر المساهمة اإلبرائية المقترحة في %1,5
من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة ،وفي 10.000
درهم كحد أقصى بالنسبة لألشخاص الذاتيين و50.000
درهم بالنسبة لألشخاص االعتباريين بغض النظر عن

فرق األغلبية
فريق األصالة والمعاصرة
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
المجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية
النائبين مصطفى الشناوي وعمر بالفريج
المجموع

التعديالت المدرجة في مشروع قانون المالية المعدل
للسنة المالية  2020من طرف مجلس النواب في إطار
القراءة األولى
في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية المعدل
لسنة  2020من طرف أعضاء لجنة المالية والتنمية
االقتصادية بمجلس النواب ،تم اقتراح ما مجموعه
 75تعديال .و قد تمثلت هذه التعديالت في تعديلين
متعلقين بمدونة الجمارك و 38تعديال بالمدونة العامة
للضرائب و 35تعديال يكتسى طابعا عاما.
وقد توزعت نتائج التصويت على مقترحات التعديالت
التي تم تدارسها داخل لجنة المالية والتنمية االقتصادية
بمجلس النواب على النحو التالي:

التعديالت
المقبولة

التعديالت
المرفوضة

التعديالت
المسحوبة

المجموع

3

-

9

12

4

16

1

21

4

6

2

12

2

18

2

22

-

8

13

48

8
14

*75
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وقد صادقت لجنة المالية والتنمية االقتصادية بمجلس
النواب على الجزء األول من مشروع قانون المالية
المعدل لسنة  2020باألغلبية ،بعد إدخال التعديالت
المقبولة والتي بلغ عددها  11تعديال ،حيث صوت
أعضاء اللجنة لفائدة مشروع قانون المالية المعدل كما
تم تعديله بموافقة  22نائبا ،ومعارضه  10نواب ،فيما لم
يمتنع أي عضو عن التصويت.
وخالل الجلسة العامة ،تم تقديم  45تعديال ،منها 14
تعديال من طرف فريق األصالة والمعاصرة ،و 5تعديالت
من طرف الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،و18
تعديال من طرف المجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية،
باإلضافة إلى  8تعديالت من طرف النائبين مصطفى
الشناوي وعمر بالفريج تم رفضها بأغلبية األعضاء
الحاضرين بمجلس النواب.
وهكذا ،تمت المصادقة على الجزء األول من مشروع
قانون المالية المعدل لسنة  2020خالل الجلسة العامة،
بأغلبية  67صوتا ومعارضة  44نائبا ودون تسجيل أي
امتناع عن التصويت.
بعد ذلك ،ناقشت لجنة المالية والتنمية االقتصادية الجزء
الثاني من مشروع قانون المالية المعدل ،حيث صادقت
على هذا الجزء وعلى مشروع قانون المالية برمته ب 19
صوتا فيما عارضه  7نواب دون تسجيل أي امتناع.
وخالل الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ  13يوليوز،2020
صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية المعدل
رقم  35.20للسنة المالية  2020برمته ،بأغلبية  67نائبا
ومعارضة  44فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت،
وذلك بعد استكمال مسطرة دراسة المشروع في قراءة
أولى على مستوى لجنة المالية والتنمية االقتصادية وكذا
في الجلسات العامة للمجلس.
تطور تعديالت لجنة المالية والتنمية اإلقتصادية بمجلس النواب
برسم مشاريع قوانين المالية لسنوات 2020*-2016
272

241

221

222

154
101

89
51

81

60

132
80 91
50

90
65 67

74 65

12
2016
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وعلى إثر إدراج التعديالت التي تمت الموافقة عليها
من طرف مجلس النواب ،عرف مشروع قانون المالية
المعدل لسنة  2020تغيير و تتميم التدابير المعنية بهذه
التعديالت وكذلك إحداث بعض المقتضيات والمواد
اإلضافية.
وهمت التعديالت المدرجة بالمشروع كما وافق عليه
مجلس النواب المقتضيات التالية :
تعديالت ذات طابع ضريبي وتهم:
• إعفاء االمتيازات والعالوات الممنوحة للمستخدمين
على شكل شيكات سياحية من الضريبة على الدخل
مع تحديد شروط هذا اإلعفاء بنص تنظيمي؛
• منح أجل إضافي مدته سنة عوض ستة أشهر للمنعشين
العقاريين الذين أبرموا مع الدولة اتفاقيات من أجل
إنجاز برامج مساكن اجتماعية حصلوا في شأنها على
رخصة البناء قبل إعالن حالة الطوارئ الصحية؛
• توسيع نطاق تطبيق تخفيض واجبات التسجيل بنسبة
 %50ليشمل باإلضافة إلى العقود المتعلقة باالقتناء
بعوض لمحالت مبنية مخصصة للسكنى ،العقود
المتعلقة باالقتناء بعوض ألراض فضاء مخصصة لبناء
محالت للسكنى؛
• الرفع من األساس الكلي الخاضع لواجبات التسجيل من
 1.000.000درهم إلى  2.500.000درهم؛
• تمكين المقاوالت التي يقل رقم معامالتها عن عشرين
( )20مليون درهم ،الراغبة في ذلك ،وكذا األشخاص
الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل برسم دخولهم
المهنية المتعلقة بسنة  2019والمحددة وفق نظام
النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية
المبسطة أو برسم دخولهم الفالحية أو هما معا من
اإلبراء من الزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة
باإلقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم سنة
 ،2019الذي تم اإلدالء به على أبعد تقدير بتاريخ
 30يونيو  ،2020وباألداء التلقائي للواجبات المستحقة
والذي يتم على أبعد تقدير بتاريخ  30سبتمبر .2020
• منح أجل إضافي مدته سنة إلنجاز عمليات بناء
مؤسسات فندقية فيما يخص األراضي المقتناة لهذا
الغرض قبل إعالن حالة الطوارئ الصحية والمشار إليها
في المادة  24-IV-129من المدونة العامة للضرائب؛
• منح أجل إضافي مدته سنة لالستفادة من اإلعفاء من
الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنشآت التي
تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية في إطار اتفاقية مبرمة

مع الدولة والتي لم تستوف أجل  36شهرا ،قبل تاريخ
إعالن حالة الطوارئ الصحية؛
• نسخ المقترح المتعلق بإمكانية خصم المبالغ
الممنوحة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا
لفائدة «الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس
كورونا» والتكاليف البنيوية الثابتة على مدى خمس
سنوات؛
• تمكين الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطهم
بالنسبة للسنة أو السنوات المحاسبية التي كانت
موضوع الفحص ولم يتم بعد في شأنها تبليغ تصحيح
أسس الضريبة بموجب إحدى المساطر المنصوص
عليها في المادتين  220و  221من المدونة العامة
للضرائب ،من تسوية وضعيتهم من خالل اإلدالء إلدارة
الضرائب بإقرار تصحيحي برسم السنوات المحاسبية
المختتمة خالل  2016و 2017و .2018
تعديالت ذات طابع عام
همت هذه التعديالت أساسا تمديد الفترة الخاصة
بالمساهمة اإلبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة
بعوارض األداء على الشيكات من  20مارس إلى  30يونيو

فرق األغلبية

 2020لتصبح من فاتح يناير  2020إلى غاية تاريخ نشر
قانون المالية المعدل بالجريدة الرسمية.
التعديالت المقترحة بمجلس المستشارين ونتائج
التصويت على هذه التعديالت
في إطار مناقشة مشروع قانون المالية المعدل رقم
 35.20للسنة المالية  2020كما وافق عليه مجلس
النواب وأحيل على مجلس المستشارين بلجنة المالية
والتخطيط و التنمية االقتصادية بتاريخ  13يوليوز ،2020
تقدمت الفرق والمجموعات الممثلة في اللجنة بما
مجموعه  76تعديال ،منها  3تعديالت تهم المقتضيات
الجمركية و  55تعديال يتعلق بالمقتضيات الضريبية و14
تعديال يهم األحكام المختلفة ،منها  4تعديالت تهم الجزء
الثاني.
وعلى إثر مناقشة التعديالت المقترحة باللجنة السالفة
الذكر ،تم قبول  3تعديالت وإدراجها بمشروع قانون
المالية المعدل قبل إحالته على مجلس النواب في إطار
القراءة الثانية.
وقد توزعت نتائج التصويت على مقترحات التعديالت
التي تم تدارسها داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية بمجلس المستشارين كما هو مبين أسفله:

التعديالت
المقبولة

التعديالت
المرفوضة

التعديالت
المسحوبة

المجموع

1

-

14

15

12

13

5

17

7

8

8

9
13

فريق األصالة والمعاصرة
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية

11

فريق االتحاد العام لمقاوالت المغرب

1

فريق االتحاد المغربي للشغل

-

1

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

-

8

3

الفريق الحركي

1

-

-

1

المجموع

3

20
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وقد صادق أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية بمجلس المستشارين على الجزء األول من
مشروع قانون المالية المعدل لسنة  2020كما تم تعديله
من طرفها ،حيث صوت لفائدة المشروع  9مستشارين
وعارضه  3مستشارين ،في حين امتنع مستشارين عن
التصويت.
وخالل الجلسة العامة ،تم تقديم  13تعديال ،منها 6
تعديالت للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية وتعديل
واحد لفريق األصالة والمعاصرة و 7تعديالت لمجموعة
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تم رفضها.
وخالل التصويت على الجزء األول من مشروع قانون
المالية المعدل بالجلسة العامة ،وافق عليه  38مستشارا،
وعارضه  21آخرون ولم يمتنع أي مستشار عن التصويت.
وبعد ذلك ،ثم عرض الجزء الثاني من المشروع أمام
أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
للدراسة والتصويت ،حيث تم تقديم  4تعديالت سحب
ثالثة منها فيما رفض تعديل واحد ليتم التصويت على
الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته ب  7أصوات
فيما عارضه  5ولم يسجل أي امتناع.
بعد ذلك ،تم تخصيص جلسة عمومية لمواصلة مناقشة
الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية
المعدل رقم  35.20للسنة المالية  2020برمته ،حيث
وافق عليه المجلس ب  29صوتا وعارضه  13وامتنع
 4مستشارين عن التصويت.

وعليه ،عرف مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020
إدراج التعديالت التي تم قبولها من طرف مجلس
المستشارين ،وبالتالي تم تغيير وتتميم بعض التدابير
الواردة في المشروع.
وهمت التعديالت المدرجة بالمشروع كما وافق عليه
مجلس المستشارين المادة  3من المدونة العامة
للضرائب والمتعلقة بالتخفيض المؤقت من واجبات
التسجيل بنسبة  %100فيما يخص العقود المتعلقة
باقتناء السكن ذو القيمة العقارية المخفضة والسكن
االجتماعي وكذا اعتبار المبالغ المدفوعة على شكل
مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة
للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم
الدخول المهنية أو الفالحية أو هما معا ،لفائدة الدولة،
بمثابة تكاليف قابلة للخصم ،توزع على عدة سنوات
محاسبية.
التعديالت المصادق عليها من طرف مجلس النواب في
إطار القراءة الثانية
وفي إطار القراءة الثانية والنهائية لمشروع قانون
المالية المعدل رقم  35.20للسنة المالية  ،2020وطبقا
لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية وكذا
مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ،تمت داخل
لجنة المالية والتنمية االقتصادية ،الدراسة والتصويت
على المواد التي كانت موضوع تعديالت من طرف
مجلس المستشارين و البالغ عددها  3تعديالت ،حيت
تم التصويت عليها باألغلبية.
وهكذا صادقت لجنة المالية والتنمية االقتصادية
بمجلس النواب ،على مشروع قانون المالية المعدل
لسنة  2020برمته في إطار القراءة الثانية ب  19صوتا
لفائدة المشروع مقابل  10أصوات ضد المشروع ،دون
تسجيل أي امتناع.
وفي األخير ،صادق مجلس النواب خالل الجلسة
العمومية المنعقدة يوم اإلثنين  20يوليوز  2020على
مشروع قانون المالية المعدل رقم  35.20للسنة المالية
 2020في قراءة ثانية كما تم تعديله من طرف مجلسي
النواب والمستشارين باألغلبية ،حيث صوت  73نائبا
لفائدة المشروع فيما عارضه  43نائبا ،ولم يسجل امتناع
أي نائب عن التصويت.
المصدر :مديرية الميزانية
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