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 السيد الرئيس احملرتم

 السيد رئيس احلكومة احملرتم

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون

 السيدات والسادة النواب احملرتمون

يشرفين أن أتقدم أمام اجمللس املوقر بنص التقرير الذي أعدته جلنة املالية والتنمية 

للسنة  11.011اإلنتهاء من دراسة مشروع قانون املالية رقم النواب، بعد مبجلس االقتصادية 

 .4.12املالية 

هكذا فإن مشروع قانون املالية هذا، يأتي يف سياق تفعيل اإلصالحات املهيكلة لبالدنا، 

وذلك من أجل جتاوز النواقص، والعراقيل اليت حتد يف الوقت الراهن من تطور منوذجنا 

كن تختلف الطبقات اإلجتماعية، واملناط  من اإلستفادة بكيفية اإلقتصادي، واجملتمعي، بغية مت

من مثار النمو، توطيد املسلسل، بناء جمتمع متوازن، وملتحم، ومستقر،  ومتساوية عادلة،

 .ومتضامن، ومزدهر
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كما يعترب هذا املشروع قانون، منعطفا هاما يف ترسيخ دولة القانون واملؤسسات 

ب السامية الواردة يف خطومضامينه من التوجيهات امللكية  الدميقراطية، ويستمد فلسفته

صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل، مبناسبة عيد العرش اجمليد، وذكرى ثورة 

 .امللك والشعب، وافتتاح الدورة الربملانية اخلريفية

ثالث مشروع قانون للمالية يف  ،كذلك 4.12كما يشكل مشروع قانون املالية لسنة 

حزب االستقالل منها،  خروجظل الوالية التشريعية احلالية، ويف ظل أغلبية حكومية جديدة بعد 

ويرتكز مشروع قانون املالية . ودخول حزب التجمع الوطين لألحرار ضمن تشكيلة هذه األخرية

اسبة، واعتماد مقاربة تنبين على املذكور على مواصلة البناء الدميقراطي، وربط املسؤولية باحمل

روح التواف  الوطين، واملنهجية التشاركية على أوسع نطاق ممكن، متهيدا لتنزيل مجيع 

 .القوانني التنظيمية داخل املدة املتبقية من الوالية التشريعة التاسعة

يف ظل اقتصاد دولي،  أتى 4.12قانون املالية برسم سنة  تذكري فإن إعداد مشروعلول

ويأتي . 4.11داء من األسدس الثاني لسنة تبرجيي للنمو اإلقتصادي العاملي، ايز بانتعاش تدمت

كذلك يف اطار سياق واعد على املستوى الوطين، الذي متيز بنتائج مشجعة ثم حتقيقها خالل 

 .، خاصة بفضل مردود فالحي هام4.11األسدس األول من سنة 

ه االنتعاشة ومن خالل قراءة التقارير املصاحبة وال يفوتين القول هنا أنه بالرغم من هذ

، فإن الوضع الذي يعيشه اإلقتصاد الوطين اليزال عرضة ملخاطر 4.12ملشروع قانون مالية سنة 
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جلية، تتمثل أساسا يف تفاقم عجز امليزانية، وبالتالي ارتفاع حجم املديونية والذي رغم مساهمته 

من العملة الصعبة، فإنه يؤثر من جهة، على ثقة يف اإلستقرار النسيب الحتياطي املغرب 

املؤسسات واألسواق املالية الدولية يف بالدنا، ومن جهة أخرى على متويل اإلقتصاد، ويساهم 

 .بالتالي يف احلد من اإلستثمار وخل  فرص الشغل

وهنا البد من الوقوف على بعض املعيقات ذات التأثري الكبري يف انتعاشة االقتصاد 

، وأهمها قضية وحدتنا الرتابية واليت ما فتئ خصوم بالدنا يف السعي إىل تعميقها، الوطين

 .وحرمان املغرب من نسب مهمة يف النمو اإلقتصادي

مع ضرورة  ،للمغرب خالل السنوات املقبلة األولستكون التحدي  فهذه القضية لذا

ويف هذا االطار، فالدولة مطالبة  ،التفكري يف أمناط احلكامة املعتمدة يف أقاليمنا اجلنوبية

وإخراج مشروع اجلهوية املتقدمة يف إطار الالمركزية  هذه املناط يف بتطبي  ميثاق الالتركيز 

  .والالتركيز على أرض الواقع

إذا مل نقم  ،عن وحدتنا الرتابية يف احملافل الدولية أصبح غري كافيااليوم دفاعنا ف 

   .ط جديدة للتنميةوسائل وأمنا رنابأدوارنا و ابتك
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إىل جانب ذلك، هناك حتدي أخر مرتبط مبلف التعليم والتكوين والتشغيل وحماربة 

الفقر واهلشاشة واالستجابة إىل تطلعات املقاولني، وتيسري شروط إنتاج الثروة يف ظل فضاء 

 .الشفافية والنزاهة واحلكامة اجليدة، بعيدا عن منط  الريع والفساد مبختلف ألوانه

هذه التحديات جتعل اجلميع أمام مسؤولياته، أغلبية ومعارضة، وذلك من أجل  إن

لدى كافة الفاعلني، مستثمرين ومنتجني، الوطين بعث وترسيخ الثقة الشاملة يف اإلقتصاد 

 .مؤسسات وأفرادا، وطنيني وأجانب، قطاعا عاما وخاصا

واإلجراءات اليت اختذتها التدابري  ماهيةجيدر بنا التساؤل عن ومن هذا املنطل ، 

لتفادي العوائ  ذات التأثري الكبري على اقتصادنا  4102احلكومة داخل مشروع قانون املالية 

 الوطين؟

 اعتمادها جلعل دينامية النمو ببالدنا تعتمد منحى اجيابيا وما هي اآلليات اليت مت

 مقارنة مع دول منطقة إفريقيا والشرق األوسط؟

ركزت على ، 4.12وعند تقديم مشروع قانون املالية لسنة رتها إن احلكومة يف مباد

 :أربعة أعمدة

االستثمار ودعم القدرة اإلنتاجية للنسيج  عربيتعل  بإطالق دينامية النمو  ألول،ا

 .اإلنتاجي الوطين
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،يتجلي يف مصاحبة هذه الدينامية باإلصالحات األساسية املرتبطة مبنظومة  الثاني

 .بائي، وأنظمة التقاعدالدعم، واإلصالح اجل

،يتمثل يف التوجيه املنسجم للسياسات اإلجتماعية، والعمل على تكاملها  الثالث

خاصة ما يرتبط بتوجيه اإلقتصاد اإلجتماعي، واملقاولة الصغرية جدا، وتأطري اإلقتصاد غري 

 .املهيكل، وتقوية ميكانيزمات التشغيل وحماربة التهميش واهلشاشة

ريع عملية البناء التشريعي واملؤسساتي، من خالل تنزيل  تس، فتجلي يفالرابع

الدستور، مع إعادة النظر يف الربجمة، ويف ترتيب النصوص التشريعية، واحرتام األولويات، كما 

، على أساس 4102سنة  %204أن اهلدف من تفعيل هذه األعمدة، هو حتقي  نسبة منو يف حدود 

 .من الناتج الداخلي اخلام %2.4يزانية إىل حمصول زراعي متوسط، وتقليص عجز امل

 4102وكما هو معلوم، فقد انطلقت املناقشة العامة ملشروع قانون املالية برسم سنة 

دخالتهم، ت، حيث استهل بعض السيدات والسادة النواب يف 4102أكتوبر  42يوم األربعاء 

 .املالية موضوع الدرسلسياق السياسي الذي طبع مرحلة إعداد مشروع قانون لالتطرق ب

 :السياق السياسي 

ليمي قد أرخى يف هذا الباب أوضح فري  من السادة النواب، أن السياق الدولي واإلق

، وأضاف أنه ليس هناك أي مربر موضوعي للوضعية اليت عاشها بظالله على التجربة املغربية

 .أشهر أثرت على سري اإلصالحات الكربى .1املغرب ملدة 
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واستدرك نفس الفري  بأن اليوم الكل يعرف كيف مرت فيها أجواء تشكيل احلكومة 

. إلستثناءل اجناح ا، واليت اعتربه4.11أكتوبر  .1واليت صدر بشأنها ظهري شريف بتاريخ 

ات واختصاصات مهمة وانتقل إىل القول بأن املغرب اليوم، يعرف دستورا جديدا أعطى صالحي

ملوازاة مع ذلك مل يتغري املشهد السياسي ومل يتقدم على مستوى لكن وبالرئيس احلكومة، 

من الدستور، مؤكدا أن  24وعرج نفس الفري  على اشكالية مقتضيات الفصل  .1991دستور 

وال ميكن أن يقع أي تنصيب جديد مادامت مل تقع أي حالة من  4.14احلكومة منصبة يف يناير 

ثم هناك ظهري تعيني احلكومة والذي . اإلنتخابات أو حالة ما بعد 1.1و 1.1حاالت الفصول 

 .يستند على الظهري األول للتعيني ويتممه

ويف موقف معارض، اعترب أحد الفرق النيابية أن اجراءت متديد آجال حكومة تصريف 

األعمال، أثر سلبا على تدبري الشأن العام، وذلك بتوقيف املبادرات اإلصالحية الكربى يف ظل 

وأوضح أنه بعد . وفوتت على املغرب فرص اإلقالع اإلقتصادي. نى منها املغاربة مجيعاانتظارية عا

، وأن هذه األخرية ضات، ثم أخريا تعيني حكومة جديدةانتظار طويل وتكتم تام على جمرى املفاو

. ال برنامج هلا وال ترتكز على أي أساس دستوري حبكم امتناعها عن تقديم برناجمها أمام الربملان

 .ويف ظل هذا الوضع مت التساؤل عن مدى دستورية احلكومة اجلديدة 
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ومة اجلميع اليوم أمام حالة غريبة، حك" وانتقل فري  آخر معارض إىل القول بأن 

حزب سياسي اليوم يعارضه، وآخر قام بالعكس صوت ضده واليوم بربنامج سياسي ساهم يف وضعه 

 ."سيطبقه 

اح التجربة احلكومية رهني بشروط تتعل  أساسا أن جن أحد الفرق النيابيةوأبرز 

وخل  منهجية جديدة  ،باعتماد مقاربة جديدة للعمل احلكومي، عرب إعادة هيكلة األغلبية

على لإلشتغال مبباشرة اإلصالحات الكبرية بإشراك املعارضة، باإلضافة إىل ترتيب األولويات 

 . الربنامج احلكومي مستوى

 4102نون املالية لسنة الوضعية اإلقتصادية وقا 

حرتام احلكومة للزمن الفرق النيابية مبجلس النواب ا عدد منيف هذا الباب مثن 

رغم إكراهات وظروف سياسية واقتصادية وع قانون املالية مبجلس النواب، داع مشرالقانوني إلي

 .صعبة

 4102مبجموع اإلجنازات اليت حققها قانون املالية النيابية فري  أحد وذكر 

كالزيادة يف املنح الدراسية، ختفيض مثن الدواء، تقليص العجز احلاصل يف السكن املخصص 

مليار درهم لضمان دميومة  04للطبقة الوسطى، دعم صندوق التكافل العائلي، ختصيص 

ؤشرات اإلجيابية للمغرب يف خدمات التقاعد، تبسيط املساطر، مذكر يف الوقت نفسه بامل

درجات  01والذي يشري لربح املغرب  Doing Businessجمموعة من التقارير الدولية كتقرير 
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نقطة يف  02نقط مبؤشر ممارسة أنشطة األعمال، وزيادة  8يف مناخ األعمال وذلك بتسجيل 

 .دفع الضرائبنقطة يف مؤشر  24نقط يف تسجيل امللكية و  01مؤشر خل  املقاوالت، وزيادة 

من اإلجراءات  وخبصوص الطلب الداخلي سجل نفس الفري  قيام احلكومة مبجموعة

مع األخذ بعني اإلعتبار تدهور املالية العمومية واحلاجة امللحة إلعادة  للحفاظ على ديناميته

 .التوازن املالي استجابة للضغط اخلارجي

تحصيل، والذي يعود إىل الظرفية وفيما يتعل  باملوارد، أوضح بأنه حصل تراجع يف ال

 سنوات، 2مليار درهم كباقي استخالصه منذ  21 مراكمةاإلقتصادية الدولية، وتسجيل 

وحتصيل الديون واملراقبة اجلبائية، والنزاعات القضائية واختالالت تدبري الوعاء الضرييب، 

 .ومنط تسيري النظام املعلوماتي

خري عرف ولعدة الفري  على أن هذا األوعلى مستوى الطلب اخلارجي، أكد نفس 

ضبط الواردات، حلماية املستهلك باحلفاظ على ا بهذا اخلصوص طالبسنوات وضعية عجز م

 .ات زجريةاجلودة والسالمة وحماربة التقليد والتهرب بإجراء

مراجعة قانون اإلستثمار مبقاربة شاملة  بعض النواباإلستثمارات طالب وخبصوص 

خلاص وكذا تفعيل الشراكة بني القطاع العام وامع . ، تنظيمية وتنمويةتشريعية، قانونية

 .نني التنظيميةاواإلسراع بتنزيل كل الق
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 4102ويف املوقف املعارض، أكد أحد الفرق النيابية أن مشروع قانون املالية لسنة 

كور املذيذهب يف منط  اإلستخفاف باحلالة اإلقتصادية واإلجتماعية للبالد، كما أن املشروع 

والتخبط احلكومي، ويفتقر إىل أية فكرة مبتكرة وكذلك إىل  هو تعبري عن التناقضات والعجز،

 .توجيهات عقالنية كربى أو إىل خطة للتنمية تعطي دفعة قوية اإلقتصاد

أن  مضيفاوأكد فري  آخر بأن مشروع قانون املالية قد يؤدي إىل السكتة القلبية، 

احلالة اليت يعيشها املغرب مماثلة لفرتة التقويم اهليكلي من خالل العديد من املؤشرات، وأبرز أن 

هناك سوء تدبري يف بعض القطاعات املصدرة الكربى، واقرتح بأن ختصص نسبة من ميزانية 

 .مليار درهم إلمتام املشاريع اليت متت يف الساب  081اإلستثمار، اليت تصل إىل 

رق أحد الفرق إىل بعض املالحظات اليت تهم شكل وحمتوى املعلومة املتعلقة وقد تط

باملشروع، واليت ال تعطي للسيدات والسادة النواب هامشا واسعا يف مناقشة قوانني املالية، مذكرا 

أنه قبيل املناقشة العامة طالب بتمكني السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة ببعض الوثائ  

وانتقل إىل القول بأنه . التكميلية من أجل فهم واستيعاب أكرب لظروف إعداد املشروعواملذكرات 

كيفية ومل يكن هناك أي عمل قبلي أو تشاركي يضمن اإلنكباب على دراسة الفرضيات، 

من له احل  يف اختاذ اإلجراءات من أجل الرجوع إىل اإلستقرار وواقعيتها، وربطها بإعدادها، 

 .ويف آخر املطاف من يقدم التقرير حول املعطيات النهائية ومن يصادق عليهاوالتوازن املالي، 
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هو عبارة عن حماور مفككة بدون  ةقانون املالياملتدخالت بأن مشروع وأوضحت إحدى 

ضبابية على مستوى  وبهاا اسرتاتيجية واضحة، مون سياسي، كما أن احلكومة ليست هلمض

 . ، وخل  الثروةالبعد اإلستثماري

ضافت السيدة النائبة بأن احلكومة تضع أهداف لتغطية العجز بأي مثن، بعيدا عن وأ

 .االجتهاد واإلبداع بل تلجأ إىل إجراءات هي نفسها تستحدث العجز من جديد

كما استبعد أحد الفرق النيابية إمكانية ترمجة منظومة العدالة على أرض الواقع، 

بأن آلية إصالح العدالة هو رافد أساسي جللب نظرا لإلفتقار لآلليات التمويلية، مذكرا 

اإلستثمارات كما أمجع املتدخلون باإلسراع بإعداد ميثاق الالمتركز اإلداري لتحقي  النموذج 

التنموي اجلهوي، وتنزيل مشروع اجلهوية املتقدمة بها ينسجم والتوجهات امللكية السامية، 

أن يكون ملناظرة الوطنية حول اجلبايات جيب تفعيل توصيات ا وانتقل أحد املتدخلني للقول بأن

بكيفية مشولية من أجل االستثمار يف حتسني املداخيل عرب توسيع الوعاء الضرييب وختفيض 

 .الضغط

، ال تستجيب إلنتظارات 4102وأوضح أحد الفرق النيابية بأن مشروع ميزاينة 

نون مالية يف ظرفية تتسم وتطلعات مجيع الفرقاء والفاعلني ألنه ال ميكن إنتاج مشروع قا

 .باألزمة السياسية
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واقرتح احد الفرق النيابية حال سياسيا ملشكلة ما يسمى باالستغالل السياسوي للدعم 

املالي للفقراء كجزء أساسي ملشكلة صندوق املقاصة، وطالب بنزع الدعم املالي لألسر الفقرية 

 -مؤسسة يشرف عليها امللك -من احلكومة بل حتى من كل األحزاب السياسية وتكليف 

بالنهوض مبهمة توىل هذا امللف، وطالب خبل  وكالة مكلفة بتوزيع الدعم تكون مرتبطة مباشرة 

وأضاف أن . بامللك، وذلك بهدف إبعاد األحزاب السياسية عن االستغالل السياسي هلذا الدعم

فإن احلكومة اختذت  هناك مناذج كثرية إلصالح صندوق املقاصة مذكرا بأنه بالنسبة للمغرب،

 .باعتماد نظام املقايسة بالنسبة إىل أسعار احملروقات، مؤكدا أن فريقه أيد هذا القرار اقرار

وقد امجع املتدخلون أن مناقشة مشروع قانون املالية هي مناقشة تهتم بالتفاصيل 

من السادة  وتنتقد النقائص وتقدم األفكار واملالحظات وتقرتح البدائل اإلجيابية، ودعا جانب

 .النواب إىل تقديم التعديالت إلغناء مشروع قانون املالية يف إطار تقديم احللول والبدائل

  يف شقني، لخص جواب السيد الوزيرهده التساؤالت نوبعد: 

، تضمن اإلشارة للمفاهيم الكربى واألساسية من أجل تعزيز الثقة بني املؤسستني األول 

 :لإللتزام بالنقط التالية -والربملاناحلكومة  -الدستوريتني 

 .4100من دستور  77احلفاظ على التوازنات املالية طبقا للفصل  -

 .السنوي باألوضاع الوطنية واإلقليمية والدولية ةقانون املاليربط إعداد مشروع  -
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على أربعة أعمدة، أخدت بعني اإلعتبار  4102لسنة  ةقانون املاليارتكاز مشروع  -

 :التالي

والذي شكل 4102سنة د وحتضري مشروع القانون املالي لإلعدا السياسي السياق ،

حتديا للحكومة من أجل احرتام اآلجال القانونية، يف ظل فرتة عرفت مفاوضات بشأن التعديل 

 .الذي جرى يف األغلبية احلكومية

،والذي ال يزال يتسم باهلشاشة نتيجة آلثار األزمة اليت  السياق الدولي والوطين

 . سنوات، يف اجملال املالي لتنتقل إىل اجملال اإلقتصادي ثم اإلجتماعي 5طلقت منذ ان

، حاول اإلجابة عن معادلة 4102وأشار السيد الوزير إىل أن مشروع القانون املالي لسنة 

 :صعبة تتمثل يف

يف حتقي  اإلقالع  4.12كيف ميكن أن يساهم مشروع القانون املالي لسنة 

دعم النمو يف إطار منوذج اقتصادي متجدد، ويف نفس الوقت يعيد التوازن  اإلقتصادي من أجل

 للمالية العمومية؟

وبعده، تطرق السيد الوزير إىل أهم اإلختالالت اليت تعاني منها املالية العمومية 

 : واملرتبطة ب 

 .األزمة اإلقتصادية -

 .اإلجتماعيةالضغوطات اليت تعرفها املالية العمومية أهمها الضغوطات  -

 .تأخري اإلصالحات -
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 .ضعف اهلوامش داخل بنية امليزانية -

 .تقلب األسعار على املستوى العاملي -

وأشار السيد الوزير إىل مسألة القضية الوطنية، املتعلقة بالصحراء املغربية واليت 

تشكل أوىل االنشغاالت الرئيسية للحكومية، وقال أن هذه األخرية مستعدة لتسخري كافة 

اإلمكانيات ملواكبة كافة املبادرات اليت حث عليها جاللة امللك حممد السادس، الرامية إىل 

الدفاع عن املصاحل العليا للبالد، والعمل كذلك على إرساء عالقات أخوية بني الشعبني 

 .اجلرائري واملغربي مبا فيه مصلحة البلدين

ضمنها مشروع القانون ، احلديث عن اخلطوط الكربى اليت تالش  الثانيتضمن يو

 :، واليت ميكن تلخيصها يف احملاور اخلمس اآلتية4102املالي لسنة 

 النموذج التنموي املعتمد: احملور األول

وزير االقتصاد واملالية أن النموذج املغربي املعتمد، مل يستنفذ بعد كل السيد أكد 

 .واإلستثمار إمكانياته، وذلك إلستناده على الطلب الداخلي بشقيه اإلستهالك

ات القطاعية اليت طوير صناعة قوية، لكون أن السياسلت ،فاملغرب ميلك النواة األوىل

بدأت تعطى مثارها، لذلك فاحلكومة يف إطار برنامج عملها، تقوم بدعم طلقت منذ سنوات، ان

الذي تطمح من خالله إىل توفري شروط النمو املدمج، وإعطاء األولوية  ،هذا النموذج التنموي
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معتمدة يف ذلك على مقاربة مشولية، وتقليص الفوارق اإلجتماعية واجملالية،  ،لقضايا الشغل

 :ترتكز على روافد أساسية تتجلى يف

تدعيم اإلستثمار العمومي واخلاص، وتقوية القدرة الشرائية. 

 اإلقتصاد الوطين، وحتسني تنافسية النسيج اإلنتاجي، وتنويع تنويع هياكل إنتاج

 .األسواق

الرفع من جاذبية االقتصاد الوطين. 

تطوير آليات التضامن لتدعيم السلم اإلجتماعي. 

حل معظلة الشغل. 

حتسني احلكامة، واحرتام قواعد حرية املنافسة. 

بي، فإن إشكالية احلفاظ على فعلى الرغم من هذه اإلمكانيات اليت أتاحها النموذج املغر

توازنات املالية العمومية، أصبح يشكل حتديا جديدا، يفرض إجياد آليات مبتكرة ، تأخد بعني 

 4102يوليوز  21اإلعتبار التوجهات امللكية يف اخلطب امللكية لذكرى عيد العرش بتاريخ 

ي ألقاه جاللة ، واخلطاب امللكي الذ4102غشت  41وخطاب ذكرى ثورة امللك والشعب يف 

مبناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة التشريعية الثالثة من  4102أكتوبر  00امللك يف 

 .الوالية التشريعية التاسعة

 4102الفرضيات اليت انبنى على أساسها مشروع القانون املالي لسنة  :احملور الثاني
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، انبنى على فرضيات 4102أوضح السيد الوزير أن إعداد مشروع القانون املالي لسنة 

واقعية، مستنبطة من تشخيص موضوعي لتطور املتغريات اخلارجية وتلك املتعلقة بالوضعية 

 .االقتصادية الداخلية

، 4102يف ميزانية سنة  %2.4ويف هذا اإلطارتوقعت احلكومة نسبة عجز ال تتجاوز 

 .والنفقاتحيث من املنتظر اختاذ جمموعة من اإلجراءات على مستوى املوارد 

 التوازنات اخلـارجـية واملديونـية :احملور الثالث

أكد السيد الوزير أنه بالرغم من الظرفية الدولية املتأزمة، متكن املغرب من احلفاظ 

أشهر من الواردات من السلع واخلدمات، كما سجلت  2على اإلحتياطات اخلارجية يف مستوى 

 .بدينامكية النمو حتسنا ملموسا خالل هذه السنةمؤشرات املبادالت اخلارجية املرتبطة 

 حكامة املؤسسات واملقاوالت العمومية ودورها الكبري يف اإلستثمار :احملور الرابع

أشار السيد وزير اإلقتصاد واملالية إىل منشور السيد رئيس احلكومة، املتعل  بتعميم 

 .وميةالعالقة التعاقدية بني الدولة و املؤسسات واملقاوالت العم

وارتباطا باملوضوع، أكد السيد الوزير أن وزارة االقتصاد واملالية قامت خالل هذه السنة 

بإطالق دراسة مرتبطة بتدبري نشيط للمحفظة العمومية للدولة، كما قامت احلكومة بإعداد 

مشروع قانون متعل  بالشراكة بني القطاعني العام واخلاص من أجل تعزيز إشراك الفاعلني 

 .ص يف تنمية املشاريع العمومية، باملوازاة مع حتسني احلكامة اإلقتصادية وبيئة العملاخلوا
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 اإلصالحات الكربى: احملور اخلامس

 :وتتجلى أهم هذه اإلصالحات يف النقط التالية

 .إصالح منظومة العدالة  -0

 .إصالح النظام الضرييب  -4

 .مواصلة إصالح صندوق املقاصة  -3

 .منظومة التقاعد  -2

 .القانون التنظيمي لقانون املاليةإصالح   -5

 .إرساء اجلهوية املتقدمة وتعزيز الالمركزية والالمتركز  -6

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

الرتكيز على الفرضيات اليت ينبين عليها مشروع القانون  العرضسأحاول يف هذا 

 .املالي الذي هو بني أيدينا وكذا املعطيات املرقمة لذات املشروع

 :24.1للسنة املالية  11..11الفرضيات األساسية اليت يرتكز عليها مشروع قانون املالية رقم  ـIـ
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 :24.1املعطيات املرقمة ملشروع قانون املالية لسنة  ـIIـ

  -والنفقات  املداخيل-

  4102 م.ق.م  (القيمة) الفرق   (%)الفرق 
 4102ق م 

  (حتيني)
  مباليري الدراهم

  املداخيل اجلارية  412,1  419,2  5,8  4,2

  املداخيل اجلبائية  0,2,9  024,2  2,2  2,2

1,0  2,4  ,9,0  ,2,4   الضرائب املباشرة  

2,4  2,2  21,2  ,,,1    الضرائب غري املباشرة 

--  --  ,,,  ,,,    الرسوم اجلمركية 

2,,  1,4  02,,  02,0   رسوم التسجيل والتنرب  

01,4-   4,9-   املداخيل غري اجلبائية  2,,4  42,4  

  مداخيل بعض احلسابات اخلصوصية للخزينة  ,,4  2  1,2  00,0

  اجلارية النفقات  402,2  404,1  4,4  0,1

  نسبة النمو   2,4%

  نسبة عجز امليزانية  اخلاممن الناتج الداخلي % 4,9

  متوسط سعر البرتول   دوالر للربميل 014

  (درهم/ دوالر)الصرف  سعر   2,4
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  املوظفني  ,,92  ,,012 4,1 4,0

  السلع و اخلدمات  41,2  42,1  ,,4  4,4

  فوائد الدين  40,2  42,9  4,0  9,2

0,,9-   ,,,-   املقاصة  ,,24  24,1  

4,1-   4,1-   االستثمار  21,2  ,,22  

  21,1-   عجز امليزانية                                  

  ) %(النسبة من الناتج الداخلي اخلام               - %2,4   

 

 

 السيدات والسادة ،

 حممد بوسعيدال يفوتين هنا أن أغتنم الفرصة ألتقدم بالشكر اجلزيل إىل السيدين 

وزير االقتصاد واملالية وإدريس األزمي اإلدريسي الوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية املكلف 

بامليزانية، وأطر وزارتتهما على ما قدموه من معطيات ووثائ  وبيانات وجداول أسهمت يف 

 .4.12مشروع قانون املالية برسم سنة يح العمي  ملغزى وفلسفة التوض

كما أتوجه بالشكر اجلزيل إىل السيد سعيد خريون رئيس جلنة املالية والتنمية 

االقتصادية على حسن تسيريه جللسات اللجنة، وكذلك السادة أعضاء جلنة املالية والتنمية 

االقتصادية على ما أبانوا عليه من مستوى عال يف النقاش والتحليل، وإىل جانب هؤالء أشكر 
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أجل تسهيل عمل السيدات والسادة النواب ومتكني  نة على عملهم وجهدهم مناألطر اإلدارية للج

 .جلنتنا من القيام بعملها يف أحسن الظروف

 السيدات والسادة،

لقد حاولت خالل هذه املقدمة أن أبسط أمامكم  موجزا عن حصيلة ما كرسته جلنة 

شروع القانون الذي بني املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب من جمهودات لدراسة م

وستجدون ضمن هذا التقرير أبوابا خصصت للمناقشة العامة، جواب احلكومة عليها، . أيدينا

مناقشة مواد مشروع قانون املالية وجواب احلكومة عليها، ثم تعديالت احلكومة والفرق 

 .املذكور واجملموعات النيابية ونتائج التصويت عليها وعلى اجلزء األول من مشروع القانون

لتلقي  4103نونرب  04وتتوجيا ألعمال اللجنة، فقد خصصت هذه األخرية طيلة يوم 

تعديال مشرتكا لفرق األغلبية املتمثلة  44: تعديال منها 440التعديالت حيث توصلت اللجنة بــ 

يف فري  العدالة والتنمية، فري  التجمع الوطين لألحرار، الفري  احلركي، فري  التقدم 

 .قراطي، جمموعتا املستقبل و حتالف الوسطالدمي

الفري  االستقاللي للوحدة : تعديالت لفرق املعارضة كل واحد على حدة 086و 

 32) ، الفري  االشرتاكي (تعديال 67)، فري  األصالة واملعاصرة (تعديال 64) والتعادلية 

 (.تعديال 43) ، فري  االحتاد الدستوري ( تعديال

  .تعديال 03كومة بـ كما تقدمت كذلك احل
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، 4103نونرب  02واخلميس  03ويف اجللسة املنعقدة واملسرتسلة يومي األربعاء 

صادقت اللجنة العديد من التعديالت اليت توجد نتائج التصويت عليها يف جزء خاص بها ضمن 

 .هذا التقرير

اجلزء األول  وهكذا صادقت جلنة املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب على مواد

وكما مت تعديله بالنتيجة  4102برسم السنة املالية  001003من مشروع قانون املالية رقم 

 :التالية

 ال أحد: املمتنعون     03 :املعارضون    43: املوافقون

 

 مقرر جلنة املالية والتنمية االقتصادية    

 

 حســـــــــــن بــــــن عمـــــــــر                      
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I  -  4.12السياق العام ملشروع قانون املالية لسنة  

  اق الدولي يالس

 انتعاش النمو االقتصادي العاملي؛ 

 تعايف منطقة األورو من الركود االقتصادي الذي عانت منه لستة فصول متتالية، خاصة بوادر  ظهور

 ؛  أملانيا وفرنسا

  اجليوسياسية واالنتعاش  األساسية يف ارتباط مع تفاقم املخاطراملواد أسعار استمرار عدم استقرار

  ؛ التدرجيي لالقتصاد العاملي

 استمرار املخاطر املرتبطة بتداعيات األزمة.  

2014  2013           

   يوليوز  أكتوبر  أكتوبر

   
 النمو 

  العامل   3,1  2,9  3,6

  الدول املتقدمة  1,2   1,2   2,0

   الواليات املتحدة األمريكية 1,7 1,6  2,6

   اليابان 2,0  2,0   1,2

   منطقة األورو 0,6- 0,4-  1,0

 الدول النامية   5,0  4,5   5,1

   أسيا 6,9 6,3  6,5

   الشرق األوسط ومشال إفريقيا 3,1 2,3  3,6

  التجارة العاملية 3,1  2,9  4,9

  املتقدمةواردات الدول     1,4 1,5  4,0
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 إحصائيات صندوق النقد الدولي

 السياق الوطين

  خالل نفس الفرتة % 2,7عوض %  5,1:  4.11حتسن النمو االقتصادي خالل الفصل الثاني من سنة

مليون  53حوالي )من السنة املاضية، ارتباطا على اخلصوص باملردود االستثنائي للقطاع الفالحي 

 ؛ ( قنطار

  متباينة، ابتداء من شهر أبريل يف جل القطاعات اليت عرفت تراجعا خالل تسجيل حتسن، بنسب

 الفصل األول من السنة اجلارية؛

 استمرار حتسن أداء القطاعات املرتبطة باملهن العاملية اجلديدة للمغرب؛ 

  تسجيل مساهمة إجيابية للمبادالت اخلارجية باحلجم يف النمو االقتصادي، وحتسن عائدات السياحة

 اخيل مغاربة العامل، ساهم يف استقرار املوجودات من العملة الصعبة؛ و مد

  ساهم يف استقرار معدل البطالة4.11ألف منصب شغل خالل النصف األول من سنة  421إحداث ،. 

  %2,8إىل % 2,1مراجعة توقعات منو االقتصاد الوطين من ــــــ  

 

II –  124مرجعية وفرضيات مشروع قانون املالية لسنة.  

  41مبناسبة عيد العرش وذكرى التوجيهات السامية املتضمنة يف خطب جاللة امللك حفظه اهلل 

غشت اجمليدتني وافتتاح الدورة األوىل من السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية التاسعة، اليت 

أكدت على ضرورة املضي قدما من أجل بلورة الرؤية التنموية واإلصالحية، واليت قوامها النمو االقتصادي 

 . من االجتماعياملستمر، والتنمية املستدامة، والتضا
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  الذي  يهدف اىل تفعيل اإلصالحات اهليكلية الضرورية إلعطاء دفعة قوية التزامات الربنامج احلكومي

للنمو االقتصادي وإعادة التوازن االجتماعي واجملالي، ومواصلة بناء اقتصاد وطين قوي وتنافسي حمدث 

ة اليت تكرس تكافؤ الفرص وتضمن لفرص الشغل ومنتج للثروة، وتطوير وتفعيل الربامج االجتماعي

  .للمواطنني الولوج العادل للخدمات االجتماعية خصوصا التعليم والصحة والسكن

  نسبة النمو   2,4%

  نسبة عجز امليزانية  من الناتج الداخلي اخلام% 4,9

  متوسط سعر البرتول   دوالر للربميل 014

  (درهم/ دوالر)الصرف  سعر   2,4

 

III –  4.12توجهات مشروع قانون املالية لسنة  

  اهليكليةتسريع اإلصالحات البناء املؤسساتي ومواصلة  .0

  حتفيز النمو ودعم االستثمار واملقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل .4

  تعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي واجملالي .3

  ات اخلارجيةضمان استقرار املوجودإعادة التوازن للمالية العمومية و  .2

 مواصلة البناء املؤسساتي و تسريع اإلصالحات اهليكلية  .0

 : مواصلة تنزيل مقتضيات الدستور عرب ــ 

  ؛القوانني التنظيميةإعداد وتقديم مشاريع تسريع . 

إعداد مشروع القانون املنظم من خالل  النموذج التنموي اجلهوي توفري األرضية املناسبة لتفعيل. 

اإلداري كُمنَطل  إلصالح وإعادة تنظيم هياكل اإلدارة وضمان مزيد من المتركز الللجهة وميثاق 
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التنسي  والنجاعة والقرب على مستوى تنفيذ السياسات العمومية، وحتسني وقعها بشكل ملموس على 

  .مستوى عيش املواطنني

ة، تعزيز محاية توطيد استقالل السلطة القضائي:  تفعيل مضامني ميثاق إصالح منظومة العدالة. 

القضاء للحقوق واحلريات، االرتقاء بفعالية وجناعة القضاء وتسهيل الولوج إىل القانون والعدالة، إمناء 

 . للمهن القضائية، حتديث اإلدارة القضائية وتعزيز حكامتها القدرات املؤسساتية

 : تدبري السياسات العمومية وشفافية حتسني حكامة ــ 

 :ماليةلالقانون التنظيمي ل*

إطالق التطبي  التجرييب ملقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية على مستوى أربعة قطاعات  •

  الرتبية الوطنية، الفالحة، املياه و الغابات،  االقتصاد و املالية: وزارية 

  :األهداف  •

 استباق املصادقة على نص املشروع -

  استخالص الدروس لتسهيل عملية التعميم-

 : ات اآللي •

  اعتماد اهليكلة اجلديدة للميزانية املبنية على الربامج-

 . مؤشرات القياسربامج باالسرتاتيجية و األهداف وربط ال: إعداد التقرير الوزاري حول األداء -

 :املؤسسات العمومية*

  مواصلة تفعيل ميثاق املمارسات اجليدة حلكامة املنشآت و املؤسسات العامة؛ •

 تعميم آلية التعاقد؛  •
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 : تسريع مسطرة املصادقة على  •

 قانون املراقبة املالية؛ -

 . الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص-

 . العمل على وضع اآلليات الكفيلة بتفعيل مضامينهمامع  •

 :حتسني حكامة تدبري العقار*

  .العموميةتعبئة أراضي الدولة لتشجيع االستثمار وإجناز التجهيزات  •

 تصفية الوضعية القانونية للملك اخلاص للدولة؛  •

 محاية املوروث العقاري من خالل تأمني وثائ  امللكية؛  •

 التدبري الدينامي للموروث العقاري بهدف إعادة بناء الوعاء العقاري؛  •

 . تصفية الوضعية القانونية لألراضي املستغلة دون ح  أو سند •

 اهليكليةتسريع وترية اإلصالحات ــ 

 : تفعيل توصيات املناظرة الوطنية حول اجلبايات وف  املبادئ املؤطرة التالية ـ 

  ؛مواصلة سياسة توسيع الوعاء الضرييب وإدماج القطاع غري املهيكل 

 اعتماد إصالح شامل ملنظومة الضريبة على القيمة املضافة لتمكينها من لعب دورها احليادي؛ 

  ؛ مع العمل على حذف اإلعفاءات غري املربرة جديدةعدم إحداث إعفاءات ضريبية 

  حذف االستثناء الضرييب بالنسبة لالستثمارات الفالحية الكربى، واالحتفاظ بسريانه بالنسبة لصغار

 ؛ومتوسطي الفالحني

 تعزيز الثقة بني اإلدارة اجلبائية و امللزمني و إيالها األهمية اليت تستحقها. 
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   صة مواصلة إصالح نظام املقاـ 

 بقانون املالية؛ دعم القدرة الشرائية للمواطنني وذلك يف حدود االعتمادات املرصودة  

  ؛مواصلة تفعيل نظام املقايسة النسيب ألسعار بعض املواد النفطية السائلة  

  تغطية املخاطر املرتبطة باالرتفاعات القوية لسعر الغازوال من أجل اإلبقاء على االرتفاع السعر الداخلي

  ند االستهالك يف مستوى أقصى؛ع

 وتعزيز  على بعض القطاعاتهذا النظام احملتملة لتفعيل  اآلثارللحد من التدابري جموعة من القيام مب

 .شبكات األمان االجتماعي املوجهة للفئات املعوزة

 ـ إصالح أنظمة التقاعد

من أجل ضمان معاش كريم ضرورة اإلسراع بتفعيل املنظور الشامل لإلصالح بتواف  مع كل الشركاء 

 .للموظفني واألجراء

وجيب . اعتماد إصالح يهم مقاييس نظام املعاشات املدنية للصندوق املغربي للتقاعد بغية متديد أف  دميومته

   :أن حيرتم إصالح مقاييس نظام املعاشات املدنية املبادئ الكربى التالية 

العمومي الذي من املنتظر أن جيمع بني الصندوق املغربي  توجيه إصالح املقاييس يف اجتاه القطب:  0املبدئ

  للتقاعد والنظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد

  ضمان تعريفة عادلة من أجل ضمان تغطية مالئمة لاللتزامات املستقبلية:   4املبدئ

  ماد اإلجراءاتسنوات على األقل مع تطبي  مبدأ التدرج يف اعت 01متديد أف  دميومة النظام ل :  3املبدئ

 حتفيز النمو ودعم االستثمار واملقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل .4
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وف  منظور ينبين على نسج شراكات مع الفاعلني الدوليني و  مواصلة دعم االستثمار العمومي واخلاص

 : جيعل منه رافعة الستقطاب التمويالت األجنبية املوجهة لتأهيل

   ؛البنية التحتية 

  وخاصة يف اجملالني الفالحي  قطاعات ذات القيمة املضافة العالية واحملدثة لفرص الشغلتطوير ال

  .والصناعي

 :نفقات االستثمار للميزانية العامة 

   مليار درهم  49,50: اعتمادات األداء املفتوحة 

  مليار درهم   37,15: والسنوات اليت تليها  2015اعتمادات االلتزام للسنة املالية 

  مليار درهم 17,5تقدر ب : االعتمادات املرحلة.  

  104,15وبهذا يصل جمموع االعتمادات املرصدة لفائدة اإلدارات  أو املؤسسات  برسم نفقات االستثمــار إىل 

  .مليار درهم

، من املرتقب أن يصل اجملهود االستثماري اإلمجالي يف القطاع العام مبختلف مكوناته 4102بالنسبة لسنة 

  :مليار درهم موزعة على النحو التالي  186,64إىل 

 47,95  مليار درهم للميزانية العامة للدولة، واحلسابات اخلصوصية للخزينة ومصاحل الدولة املسرية

 بصورة مستقلة؛

  126,69 مليار درهم للمنشآت واملؤسسات العمومية ؛ 

 04 مليار درهم للجماعات الرتابية. 
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  ماليري درهم 6أي بزيادة  مليار درهم 086

 تأهيل البنية التحتية 

 (مليار درهم 8) برنامج الطرق و الطرق السيارة 

 :4.12املشاريع املربجمة برسم سنة 

  والطري  السيار بني اجلديدة ( كلم 074) بين مالل –مواصلة أشغال الطري  السيار برشيد

 ؛(كلم 023)واسفي 

   ؛(كلم 20) مواصلة إجناز احملور املداري للرباط  

   ؛(كلم 014)اجناز الطري  السريع وجدة الناظور 

  ؛(كلم 02)بركان بناء الطري  املدارية ملدينة 

 صيانة وتكييف الشبكة الطرقية. 

163
167,3

188,3

180,3

186,6

2010 2011 2012 2013 2014
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 (مليار درهم 3,1) برنامج السكك احلديدية 

 :4.12املشاريع املربجمة برسم سنة 

 مواصلة إجناز أشغال مشروع القطار فائ  السرعة ؛ 

  إحداث اخلط السككي الثالث الرابط بني القنيطرة والدار البيضاء؛ 

  إحداث اخلط السككي الثاني الرابط بني سطات و مراكش؛ 

 كهربة اخلط الرابط بني فاس و وجدة؛طنجة و-اعادة تأهيل خط سيدي قاسم 

 بكل من فاس ومراكش وطنجة وزناتة وميتا للسلع و البضائع إحداث حمطات لوجستية. 

 (مليون درهم 818)املوانئ 

 :4.12املشاريع املربجمة برسم سنة 

 ومواصلة إجناز مشروع حتويل منطقة امليناء  4شطر األول من مشروع طنجة املتوسطي إنهاء ال

  لطنجة املدينة؛
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  الذهب؛ واديإجناز مشروع ميناء املهرييز بو إجناز مشروع ميناء آسفي اجلديدإمتام 

 ميناء اجلبهة بشفشاونشات توسعة منو مواصلة تهيئة ميناء طرفاية. 

  (مليار درهم 1,4) برنامج بناء السدود 

 :4.12املشاريع املربجمة برسم سنة 

  االنتهاء من إجناز سد موالي بوشتة بإقليم تطوان وسد مارتيل وسد سيدي عبد اهلل بإقليم تارودانت

 وسد دار اخلروفة باقليم العرائش؛

  دوسة بالراشيدية وسد تاركة قسدود كبرية منها سد خروب بوالية طنجة وسد  5مواصلة إجناز

 ؛وسد تيداس على وادي أبي رقراق  بكرسيف ياوماد

 مواصلة بناء السدود الصغرية. 

 (مليار درهم  3,1)مواصلة إجناز برامج الدعامتني األوىل والثانية 

 مواصلة إحداث األقطاب الفالحية بكل من بركان ومكناس وتادلة وسوس ماسة. 

 دعم االستثمار الفالحي اخلاص؛ 

 مواصلة تأهيل الغرف الفالحية؛ 

 توسيع شبكة الري و دعم مشاريع تثمني األراضي الفالحية. 

 دعم املنتجات احمللية واعتماد معايري اجلودة؛ 

 ( مليون درهم  841,1)عصرنة قطاع الصيد البحري 
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 مواصلة برنامج دعم الصيد التقليدي والساحلي وتطوير قطاع تربية األمساك ؛ 

 غ عصرية؛مواصلة إحداث قرى للصيادين و بناء مراكز تفري 

 مواصلة برنامج دعم التصدير ؛ 

 توطيد نظام محاية الثروة السمكية؛ 

 ( مليون درهم  .28)  تسريع وترية إجناز تخطط االنبثاق الصناعي

 مواصلة تطوير املهن العاملية للمغرب من خالل: 

 مواصلة إجناز مناط  صناعية بكل من الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة واحملمدية؛ 

  ؛طوير سلسة القيمة لصناعة السياراتللسيارات و ت“ مصنع رونو”إنتاج دعم 

  و تقوية سلسلة إنتاج أجزاء الطائرات؛“ بومباردي”إمتام مصنع 

  ودراسة تفعيل إحداث بورصة لتجارة اجللد“ 4145النسيج ”تفعيل اإلجراءات األولية لرؤية . 

 صناعات الكيميائية وشبه كيميائية ؛ تطوير قطاعات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية كال 

  تطوير الصناعات الدوائية عرب دعم إنتاج األدوية و تطوير تنافسية الشركات املختصة؛ 

 تطوير املناولة الصناعية ونقل التكنولوجيا واالندماج الصناعي؛ 

 ت واإللكرتونيك توفري املوارد البشرية املؤهلة من خالل تفعيل برامج التكوين يف جماالت صناعة السيارا

 .وصناعة الطائرات، و ذلك عرب إحداث مراكز التكوين العالي اجلودة كاملدرسة املركزية للدار البيضاء

  

 (مليون درهم  444(تثمني منتوجات الصناعة التقليدية 
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  بناء جممعات مندجمة للصناعة التقليدية ومواصلة بناء قرى احلرفيني بكل من دمنات والداخلة وبركان

 وريرت واسفي ؛وتا

 تثمني فضاءات أنشطة الصناعة التقليدية  بكل من مخيس الزمامرة وبن جليك وعني النقيب والرميكة؛ 

 جتهيز بعض دور الصناعة يف ميدان النسيج لفائدة املرأة القروية . 

 ( مليون درهم 114)احلفاظ على البيئة 

  مدينة ومركز  043والتطهري السائل لفائدة مواصلة تفعيل الربناجمني الوطنيني للنفايات الصلبة

 حضري؛

 ير ھمواصلة تفعيل الربنامج الوطين للنفايات املنزلية من أجل تدارك التأخر املسجل على مستوى التط

 الصلب؛

 مواصلة برنامج التدبري املندمج للمناط  الساحلية باجلهة الشرقية بشراكة مع الصندوق العاملي للبيئة. 

 ( مليار درهم  8,4) تجددة تطوير الطاقات امل

   ؛تسريع برنامج النجاعة الطاقية 

 تقوية الرتسانة التشريعية املنظمة إلنتاج الكهرباء انطالقا من الطاقات املتجددة؛ 

  من املركب الشمسي لورزازات ولأشغال بناء الشطر األمواصلة.  

  وجدة وطنجة وورزازات معاهد للتكوين يف 3تأهيل املوارد البشرية من خالل بناء و جتهيز . 

  :، من خاللملستثمرين اخلواصاتفعيل إجراءات تعزيز ثقة 

 ؛(توحيد معايري االستفادة وف  دفاتر التحمالت) تيسري الولوج إىل العقار -
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األداء ، تطوير تقليص اآلجال وخفض عدد الوثائ  املطلوبة إلنشاء املقاوالت) تبسيط املساطر -

  ؛(الصفقات العمومية مقتضيات إصالح، تفعيل اإللكرتوني للضرائب

عصرنة و حتديث اإلطار  ،إصالح القانون البنكي و مؤسسات التمويل) إصالح القطاع املاليمواصلة  -

تنويع املنتوجات املالية  ،حتسني آليات الرقابة والشفافية يف القطاع املالي ،التشريعي املنظم لبورصة القيم

  ؛...(،املتاحة للمستثمرين

 .إجناز املشاريع االستثمارية املواف  عليها يف اطار جلنة االستثمارات مواكبة -

  :عرب  ،إيالء أهمية خاصة لدعم املقاوالت، وخاصة منها الصغرى واملتوسطة

 تعزيز الثقة 

 من الصفقات املربجمة برسم % 41تفعيل اإلجراء املتعل  بتخصيص تبسيط املساطر وتقوية املنافسة و

 والتطبي  الفعلي واملعمم لألفضلية الوطنية؛ للمقاوالت الصغرى و املتوسطة 4102السنة املالية 

 ؛مواصلة إعطاء األولوية لتسريع آجال األداء واسرتجاع الضريبة على القيمة املضافة  

  التمويل

  ضمان للتصدير»:  وضع اآلليات الضرورية لتسهيل ولوج املقاوالت الصغرى واملتوسطة للتمويل» ،

 ...، «رأمسال املخاطر»، «ةمواكب»

 ؛مواكبة املقاوالت يف وضعية صعبة  

  التحفيزات الضريبية الكفيلة بتشجيع املقاوالت على ولوج البورصةتفعيل.  

  التحديث
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 اخلدمات »و« تطوير»و« انطالق»برامج :  دعم البحث واالبتكار واستعمال التكنولوجيات احلديثة

  رهممليون د.14 ؛ «التكنولوجية الشبكية

  مليون درهم .14 . «مساندة»و «امتياز»برامج : إعادة التأهيل و املواكبة  

  جعل املقاولة الصغرى واملتوسطة قاطرة للتنمية والتشغيل يف بالدنا

 

ملواكبة املهن العاملية للمغرب وتطور املقاوالت الصغرى توفري املوارد البشرية املؤهلة دعم التشغيل من خالل 

 :واملتوسطة

يف إطار الربامج األساسية إلنعاش  4103إىل غاية متم شهر غشت  4103أهم املنجزات املسجلة من يناير 

 : التشغيل فيما يلي

 ؛ 320646إدماج : برنامج إدماج  .0

 ؛ 020753: برنامج تأهيل  .4

مقاولة مكنت من  224من حاملي املشاريع وإحداث  808مواكبة أكثر من : برنامج مقاوليت  .3

 . منصبا للشغل 572إحداث 

مستفيدا من  080111و" إدماج"مستفيدا من برنامج  550111، من املتوقع إدماج 4102خبصوص سنة 

 .  حامال ملشروع يف إطار التشغيل الذاتي 00511ومواكبة " تأهيل"برنامج 

قاوالت الصغرى ملواكبة املهن العاملية للمغرب وتطور املتوفري املوارد البشرية املؤهلة دعم التشغيل من خالل 

  :واملتوسطة
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 تشجيع املقاولة الذاتية عرب إجراءات قانونية وتدابري حتفيزية ضريبية واجتماعية؛ .0

  نظام التعويض عن فقدان الشغل؛التعجيل بوضع اآلليات الضرورية لتفعيل  .4

 دعم التكوين املهين؛و مواصلة تطوير مناهج التكوين ومالئمتها مع متطلبات سوق الشغل .3

 تطوير الربامج املوجهة لدعم التشغيل؛مواصلة  .2

 :آليات التضامن والتماسك االجتماعي واجملاليتعزيز  

  :توفري خدمات اجتماعية مندجمة للمواطنني من خالل 

 ( : مليار درهم 25,58)النهوض باملنظومة الرتبوية ــ 

قاعة للدراسة من  0111مدرسة مجاعاتية جديدة وتعويض  51ثانوية وإحداث   72إعدادية و  85بناء . 

 مؤسسة مدرسية بشبكة الكهرباء واملاء والصرف الصحي؛ 4411البناء املفكك وربط 

مؤسسة  010106مؤسسة تعليمية وكذا اجناز الصيانة الوقائية لفائدة  3541إعادة هيكلة وجتهيز . 

 تعليمية؛

 .مستفيد 8110111ا إىل من أجل الرفع من عدد املستفيدين ليصل سنوي تعزيز برامج حمو األمية. 

  (مليار درهم 04,80): تيسري الولوج للخدمات الصحية ــ 

  ليشمل املشتغلني باملهن احلرة؛تعميم نظام التغطية الصحية . 

 تعزيز البنية التحتية الصحية، وحتسني ظروف االستقبال باملستشفيات ؛ مواصلة. 

  .تطوير العالجات االستشفائية باملستعجالت. 
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  (ماليري درهم 3,4) :فري الشروط الالزمة لتمكني املواطنني من السكن الالئ  توــ 

 ؛تطوير آليات متويل السكن. 

  مواصلة تطوير السكن االجتماعي والسكن املوجه للطبقة املتوسطة؛ . 

  .واملباني اآليلة للسقوط تسريع وترية برامج القضاء على مدن الصفيح. 

  دعم التماسك االجتماعي والعمل على تعزيزها قصد مواصلة متويل العمليات موارد مالية قارة لصندوق

املوجهة الستهداف الفئات املعوزة واليت حتظى بالعناية املولوية السامية، وتتعل  هذه العمليات على 

 :اخلصوص بـ

  الي ، أي حو4103مليون شخص حتى مطلع شهر أكتوبر  5,27استفادة  : تعميم نظام املساعدة الطبية

الطبية إىل حنو وتصل تكلفة توفري الرعاية الصحية املقدمة يف إطار نظام املساعدة . من السكان املؤهلني 67٪

 . مليار درهم 4,2

  للمساعدات املالية املباشرة لفائدة متدرس أبناء األسر " تيسري"توسيع قاعدة املستفيدين من برنامج

أسرة و  2750111إىل   4102-4103ل العام الدراسي يتوقع  أن يصل عدد املستفيدين خال: الفقرية 

  .4103-4104تلميذا خالل العام الدراسي  7830111أسرة و 2610111تلميذ، مقابل حوالي  8450111

 صندوق التكافل العائلي 

  ويقوم هذا الصندوق، بتقديم دفوعات مسبقة برسم النفقة لفائدة األمهات املطلقات املعوزات

 . حقني للنفقةوألطفاهلن املست
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  حكما قضائيا مببلغ إمجالي  00588، قام صندوق التكافل العائلي، بتنفيذ 4103إىل غاية شهر غشت

  .مليون درهم 12,49وصل إىل 

 

  :الربامج املوجهة حملاربة الفقر واهلشاشة وخاصة يف العامل القروي واملناط  اجلبلية من خالل تكثيف 

  احلرص على ضمان تكامل وتنسي  تدخالت القطاعات الوزارية املعنية وبرامج املبادرة الوطنية للتنمية

 : البشرية عرب 

 تقوية وتوسيع الربامج احلالية هلذه املبادرة . 

 .إعطاء األولوية لتعزيز آليات املواكبة حلاملي املشاريع املدرة للدخل. 

  وزةحتسني ظروف ومستوى عيش الفئات املع

  :الربامج املوجهة حملاربة الفقر واهلشاشة وخاصة يف العامل القروي واملناط  اجلبلية من خالل تكثيف 

  مواصلة تفعيل الربامج املمولة يف إطار صندوق تنمية العامل القروي واملناط  اجلبلية وف  نفس املقاربة

 . املندجمة

  القروي واملناط  اجلبلية للتجهيزات األساسيةمواصلة الربامج الرامية لتسهيل ولوج العامل: 

  ؛%88، وبلغ معدل الربط بالشبكة 4104قرية بالشبكة الكهربائية يف متم  350611ربط 

   رفع وترية تنفيد برنامج تعميم تزويد العامل القروي باملاء الصاحل للشرب قصد بلوغ معد ولوج بنسبة

 ؛4102برسم سنة % 85
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  كلم من الطرق القروية  0114الوطين الثاني للطرق القروية من خالل بناء مواصلة تنفيذ الربنامج

  .كلم 0325وتهيئة 

  ( :مليون درهم 121)الثقايف إيالء عناية خاصة لدعم اجملال 

  ؛تثمني التنوع اللغوي والثقايف •

  ؛وتشجيع كل أصناف التعبري اإلبداعي •

  ؛واحلفاظ على الذاكرة الوطنية والرتاث الثقايف •

  .ريب اخلدمة الثقافية من املواطن من خالل تعزيز البنية التحتيةتق •

  : (مليون درهم 218)ملغاربة العامل إيالء عناية خاصة 

متكني املغاربة املقيمني باخلارج املتواجدون فوق الرتاب الوطين و غري املستفيدين من أي نظام  •

 للتأمني الصحي من االستفادة من برنامج راميد؛ 

تفعيل اإلجراءات املتعلقة مبواكبة املغاربة العائدين إىل وطنهم األم جراء األزمات اليت عرفتها  •

 ؛ ...(إسبانيا، إيطاليا، )بلدان استقباهلم 

 ؛إنشاء املراكز الثقافية ببلدان اإلقامةمواصلة  •

ات تعزيز اخلدمات االجتماعية على مستوى القنصليات باخلارج وتطوير الشراكة مع اجلمعي •

 الوطنية العاملة يف اجملاالت ذات الصلة باملغاربة املقيمني باخلارج؛ 

  وضمان استقرار املوجودات اخلارجية التوازن للمالية العموميةإعادة 

 : على مستوى النفقات 

 التحكم يف تطور كتلة األجور ؛  •
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 التأسيس ملبدأ االستغالل املشرتك و املتضامن للوسائل املتوفرة؛  •

 عقلنة نفقات التسيري ؛  •

عقلنة تدبري نفقات االستثمار من خالل إعطاء األولوية الستكمال املشاريع اليت توجد يف طور  •

 اإلجناز موازاة مع تصفية االعتمادات املرحلة ؛ 

  .ترشيد النفقات املتعلقة بإجناز الدراسات •

  : على مستوى املوارد

 ؛ واجلمركية على مستوى املراقبة الضريبية واالستخالصتعزيز إمكانيات املصاحل الضريبية  •

 التصفية التدرجيية للباقي استخالصه؛  •

 اخلفض التدرجيي لالستثناءات الضريبية؛  •

 حتسني املوارد املتأتية من امللك اخلاص للدولة ؛  •

 حتسني الوضعية املالية للمنشآت واملؤسسات العمومية؛  •

والقطاع اخلاص يف إطار تطوير آليات التمويل البديلة تفعيل الشراكة بني القطاع العام  •

  .للمشاريع والسياسات العمومية

 ضمان استقرار املوجودات اخلارجية

  :عرب +" مغرب تصدير "تسريع وترية إجناز برامج اسرتاتيجية  العرض التصديري من خاللدعم 

  برنامج التدقي  من أجل التصدير/ مقاولة   250افتحاص  

  برنامج خاص بعقود تنمية الصادرات/ عقدا  100توقيع  

    برنامج دعم احتادات التصدير/ احتادا للتصدير  15تأسيس  

  برنامج التكوين و تقوية الكفاءات يف جمال التجارة الدولية/ شخصا  580تكوين 
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  : ضبط الواردات من خالل 

  املستهلك ؛إعطاء األولوية لتفعيل اإلطار القانوني والتنظيمي حلماية 

   جلودة والسالمة؛معايري امواصلة تطوير وتطبي 

 تسريع وترية تفعيل النظام املتعل  بوضعية املستوردين. 

  مواصلة حماربة عمليات إغراق األسواق املغربية و التهريب و التقليص من قيمة الفواتري عند

 االسترياد

 :دعم و تطوير الصادرات وضبط الواردات 

  :عرب +" مغرب تصدير "تسريع وترية إجناز برامج اسرتاتيجية  ي من خاللالعرض التصديردعم 

  برنامج التدقي  من أجل التصدير/ مقاولة   250افتحاص  

  برنامج خاص بعقود تنمية الصادرات/ عقدا  100توقيع  

    برنامج دعم احتادات التصدير/ احتادا للتصدير  15تأسيس  

   ن و تقوية الكفاءات يف جمال التجارة الدوليةبرنامج التكوي/ شخصا  580تكوين 

 : ضبط الواردات من خالل 

 إعطاء األولوية لتفعيل اإلطار القانوني والتنظيمي حلماية املستهلك ؛ 

   جلودة والسالمة؛معايري امواصلة تطوير وتطبي 

 تسريع وترية تفعيل النظام املتعل  بوضعية املستوردين. 

  األسواق املغربية و التهريب و التقليص من قيمة الفواتري عند مواصلة حماربة عمليات إغراق

 .االسترياد
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 تعبئة املوارد من العملة الصعبة

 احلفاظ على استحقاق املغرب للخط االئتماني املمنوح من طرف صندوق النقد الدولي 

  ؛4141تفعيل االسرتاتيجية السياحية من أجل حتقي  أهداف رؤية  

 ملقيمني باخلارج دعم ومواكبة املغاربة ا: 

 إنعاش صندوق دعم االستثمار اخلاص بهم،  •

 على مستوى اإلدارة الضريبية واحملافظة العقارية  لفائدتهم تعزيز اإلجراءات املتخذة •

  تعبئة التمويالت اخلارجية لضمان متويل ناجع للسياسات اهليكلية و القطاعية، وذلك يف إطار

 . االتفاقيات املوقعة مع املؤسسات املالية العربية  و الدولية
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   4.12 املعطيات املرقمة ملشروع قانون املالية لسنة 

  -والنفقات  املداخيل-

  4102 م.ق.م  (القيمة) الفرق   (%)الفرق 
 4102ق م 

  (حتيني)
  مباليري الدراهم

  املداخيل اجلارية  412,1  419,2  5,8  4,2

  املداخيل اجلبائية  0,2,9  024,2  2,2  2,2

1,0  2,4  ,9,0  ,2,4   الضرائب املباشرة  

2,4  2,2  21,2  ,,,1    الضرائب غري املباشرة 

--  --  ,,,  ,,,    الرسوم اجلمركية 

2,,  1,4  02,,  02,0   رسوم التسجيل والتنرب  

01,4-   4,9-   املداخيل غري اجلبائية  2,,4  42,4  

  مداخيل بعض احلسابات اخلصوصية للخزينة  ,,4  2  1,2  00,0

  اجلارية النفقات  402,2  404,1  4,4  0,1

  املوظفني  ,,92  ,,012 4,1 4,0

  السلع و اخلدمات  41,2  42,1  ,,4  4,4

  فوائد الدين  40,2  42,9  4,0  9,2

0,,9-   ,,,-   املقاصة  ,,24  24,1  

4,1-   4,1-   االستثمار  21,2  ,,22  
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  21,1-   عجز امليزانية                                                                 

  ) %(النسبة من الناتج الداخلي اخلام                                            - %2,4   
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  (1/4)املناصب املالية :  املعطيات املرقمة

  4102مشروع قانون  الوزارية  القطاعات

  200 البالط الملكي 
  10 مجلس النواب 

  10  مجلس المستشارين
  50  رئيس الحكومة
  20 المحاكم المالية 

  300 وزارة العدل و الحريات 
 50  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

  4000  وزارة الداخلية
  10  وزارة االتصال

  300  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر
  7005 و التكوين المهني   وزارة التربية الوطنية

  2000 وزارة الصحة 
  1000  وزارة االقتصاد والمالية

  10  وزارة السياحة
  20  األمانة العامة للحكومة

  200 وزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك 
  100  وزارة الفالحة والصيد البحري

  50  وزارة الشباب و الرياضة
  350  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

  10  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

    
2010 

    
2011 

    
2012 

    
2013 

    
2014 

13 

33 

55 

43 
35 

          غذ ئ  
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  4102مشروع قانون  القطاعات الوزارية 

  10 وزارة الصناعة التقليدية و االقتصاد االجتماعي و التضامني 

  70  وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

  10 وزارة الصناعة والتجارة و االستثمار و االقتصاد الرقمي 

  15  وزارة الثقافة

  10  وزارة السكنى و سياسة المدينة

  10 وزارة التعمير و إعداد التراب الوطني 

  5 وزارة التشغيل و الشؤون االجتماعية 

  10  الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان و المجتمع المدني

  10  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث اإلدارة

  1800  إدارة الدفاع الوطني

  10  المندوبية السامية للتخطيط

  50  المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

  10  وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية

  200 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 

  10 المجلس االقتصادي واالجتماعي و البيئي 

  01  الموزعةالمناصب غير 

07 470 المجموع    

 

 4.12مشروع قانون املالية لسنة  إطار أهم التدابري املقرتحة يف

I. التدابري اجلمركية : 

املصادقة على املرسوم  املتعل  بتغيري رسم االسترياد املفروض على القمح اللني و مشتقاته الذي مبوجبه  •

و ذلك من أجل تسوي  املنتوج % 25إىل %  07,5، من مقدار رسم االسترياد من 4103مت الرفع، خالل سنة 

 الوطين؛ 

تنسي  التشريع  وذلك من أجل ا الشأنمنع استرياد املواد املقلدة والتنصيص على أحكام زجرية يف هذ •

االخنراط يف مسعى املنظمات الدولية اليت تلح على تدخل املصاحل و اجلمركي مع املعايري الدولية
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اجلمركية يف هذا اجملال ولعب دورها كامال يف محاية حقوق امللكية الفكرية ومحاية املستهلك يف 

 ؛ مواجهة غزو املنتجات املزيفة 

مدونة اجلمارك املتعلقة بنظام القبول املؤقت لوسائل النقل ذات االستعمال الشخصي  تنسي  مقتضيات •

 لتبسيط وتنسي  األنظمة اجلمركية؛  «اتفاقية كيوطو»مع املعايري الدولية وباخلصوص 

تنسي  مقتضيات مدونة اجلمارك مع مقتضيات القانون املتعل  بالتبادل اإللكرتوني للمعطيات  •

  .القانونية

II الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل: التدابري اجلبائية  ـ 

  املتأتية من املستغالت وعلى الدخول فرض الضريبة تدرجييا على الشركات الفالحية الكربى

، وإعفاء املستغالت الزراعية الصغرى درهم 501110111اليت حتق  رقم معامالت يفوق ى الزراعية الكرب

واملتوسطة والنشاطات األخرى ذات الطابع الزراعي، كليا وبصفة دائمة ، إذا كان رقم معامالتها 

، وذلك تفعيال للتوجيهات امللكية السامية مبناسبة خطاب العرش و كذا هذا السقفالسنوي يقل عن 

 :اياتللتوصيات الصادرة عن املناظرة الوطنية حول اجلب

  بالنسبة للمستغالت الزراعية اليت  4105ديسمرب  30إىل غاية  4102ابتداء من فاتح يناير ،

  درهما ؛ 3501110111حتق  رقم أعمال يساوي أو يفوق 

  بالنسبة للمستغالت الزراعية اليت  4107ديسمرب  30إىل غاية  4106ابتداء من فاتح يناير ،

  درهما ؛ 4101110111حتق  رقم أعمال يساوي أو يفوق 

  بالنسبة للمستغالت الزراعية اليت  4108ديسمرب  30إىل غاية  4108ابتداء من فاتح يناير ،

  .درهما  0101110111حتق  رقم أعمال يساوي أو يفوق 
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  إلغاء إعفاء الدخول املتأتية من إجيار البناءات اجلديدة أو البناءات اإلضافية طوال السنوات

يف إطار ترشيد النفقات %  21، واالحتفاظ  خبصم نة اليت انتهى فيها بناؤهاالثالث املوالية للس

 ؛اجلبائية

 إلزامية اإلدالء باإلقرار اإللكرتوني واألداء اإللكرتوني للضريبة بالنسبة للمهن احلرة. 

III  إصالح الضريبة على القيمة املضافة: التدابري اجلبائية ـ 

  املضافة خاصة فيما يتعل  بالتوسيع األمثل للوعاء و إلغاء يف إطار إصالح الضريبة على القيمة

 :من خالل % 41و % 01اإلعفاءات اليت مل تعد مربرة، مت اقرتاح اإلقرار التدرجيي لسعرين 

  على بعض املنتجات أو اخلدمات املعفاة؛ % 41أو % 01تطبي  سعر 

  ؛%7على بعض املنتجات و اخلدمات اخلاضعة لسعر % 01تطبي  سعر 

  ؛%02أو % 01على بعض املنتجات و اخلدمات اخلاضعة لسعر % 41تطبي  سعر 

 إلغاء اإلعفاءات على بعض املنتجات  واخلدمات. 

  إلغاء قاعدة الفاصل الزمين املتعل  باخلصم بعد مضي شهر من خالل إقرار نظام انتقالي بشكل موزع

 3ثل يف نقص يف املداخيل  املقدر ب على مدة مخس سنوات للتحكم يف االنعكاس املالي السليب املتم

 ماليري درهم؛

  إحداث نظام التصريح التلقائي باعتبار الزبون املقيم يف املغرب مدينا بصفة قانونية بالضريبة على

القيمة املضافة إذا تعل  األمر خبدمات مقدمة من طرف مقاوالت غري مقيمة، وذلك لتخفيف 

 . اعلني االقتصادينيااللتزامات اجلبائية املرتتبة على الف
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II  تدابري مشرتكة: التدابري اجلبائية ـ 

  إلـزام مؤجري السكن االجتماعي بإرفاق إقرارهم بنسخة من دفرت التحمـالت على اعتبار أن هذا الدفرت

 ؛ خيص املنعش العقاري الذي ينجز مشروع بناء السكن االجتماعي وال خيص مؤجري السكن املذكور

 درهم دون احتساب  60111 املربع املغطى للسكن للطبقة املتوسطة يف مبلغ حتديد مثن بيع املرت

درهم باحتساب الضريبة وذلك جلعل هذا املنتوج أكثر  60111الضريبة على القيمة املضافة عوض 

 . جاذبية للمنعشني العقاريني وتشجيعهم على االخنراط فيه

III  تدابري تختلفةـ  

  تأهيل قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين عرب إحداث منحة مقابل تكسري أو جتديد املركبات

ومنحة تأهيل مقاوالت النقل الطرقي العمومي للمسافرين ومنحة التنازل عن مأذونيات النقل 

 الطرقي العمومي للمسافرين سواء كانت غري مستعملة أو مستغلة بواسطة الغري؛ 

 طرقي للبضائع حلساب الغري، والنقل العمومي اجلماعي لألشخاص داخل الوسط إصالح النقل ال

 القروي عرب إحداث منحة مقابل جتديد املركبات ومنحة مقابل تكسري املركبات ؛ 

  ديسمرب  30و 4100إلغاء اعتمادات االستثمار املرحلة اليت مل تكن حمل أمر باألداء ما بني فاتح يناير

 ؛ 4103

 املناصب اليت تصبح شاغرة خالل السنة املالية عرب استعماهلا حصريا لتسوية وضعية  ترشيد استعمال

 ؛  أو تنفيذ أحكام قضائية أو قرارات إدارية املوظفني يف حاالت اإلحلاق أو االستيداع
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 حلساب اخلاص مبنح ا»ى املصادقة على املرسوم املتعل  بإحداث احلساب املرصد ألمور خصوصية املسم

 ؛« يالتعاون اخلليجدول جملس 

  تغيري احلسابني املرصدين ألمور خصوصية : 

 «من أجل متكينه من حتمل النفقات املتعلقة بتسوية وتنفيذ « صندوق اإلصالح الزراعي

 األحكام القضائية والقرارات اإلدارية املتعلقة باإلصالح الزراعي ؛ 

 «من أجل « ملدنصندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي احلضري والرابط بني ا

املساهمة يف نفقات إجناز واستغالل الرتامواي وكذا الدراسات املتعلقة بإجناز مرتو 

 الدار البيضاء؛ 

 حذف احلسابات التالية بعد أن استوفت الغرض الذي أحدثت من أجله : 

  حسابات القروض : 

  القروض املمنوحة للتعاونيات الفالحية؛ 

  القروض املمنوحة لدول أجنبية؛ 

 قروض املمنوحة للمكتب الوطين للسكك احلديديةال. 

 حسابات التسبيقات : 

  التسبيقات املمنوحة للمكتب الوطين املهين للحبوب والقطاني والتعاونيات الفالحية؛ 

 التسبيقات املمنوحة  للبنك الوطين لإلمناء االقتصادي. 
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  :ةـــــــــــــــخالص

  لبنة جديدة يف مواصلة تفعيل أولويات املشروع التنموي لبالدنا،  4102مشروع قانون املالية لسنة

واملستندة إىل التوجيهات امللكية السامية وإىل االلتزامات احملددة يف الربنامج احلكومي بهدف حتقي  

 .النمو االقتصادي الدائم والتنمية املستدامة والتضامن االجتماعي

 ميزة لتعبئة تختلف اإلمكانيات والسياسات العمومية يشكل هذا املشروع حمطة أساسية ومناسبة مت

املتاحة لتسريع وترية اإلصالحات اهليكلية لبناء اقتصاد وطين قوي وتنافسي منتج للثروات وللشغل، 

ولرتسيخ وتطوير آليات التضامن والتماسك االجتماعي واجملالي، ومواصلة اجلهود الرامية إىل استعادة 

ية، مبا يضمن دعم مناخ االستقرار والثقة يف بلدنا، وتوفري الرؤية الالزمة التوازنات املاكرو اقتصاد

 .للفاعلني و الشركاء االقتصاديني واالجتماعيني داخل املغرب وخارجه

  “واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل”       
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، حمطة استثنائية داخل جلنة 4102شكلت املناقشة العامة ملشروع قانون املالية لسنة 

املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب، نظرا للسياق السياسي واالقتصادي الذي مت إعداده 

 .فيه، سواء على املستوى الوطين، اإلقليمي أو الدولي

للنقاش حضورا مهما ووازنا للسيدات والسادة حيث عرفت االجتماعات املخصصة 

النواب، إميانا منهم بالدور اهلام الذي يلعبه ممثلو األمة، على اختالف االنتماءات السياسية، يف 

إغناء مقتضيات املشروع سواء من خالل املالحظات واالنتقادات الشكلية أو على مستوى تقديم 

داف املشروع حتقيقا للمصلحة العامة للبالد، وليكون تعديالت مهمة وجوهرية هدفها االرتقاء بأه

 .يف مستوى انتظارات اجملتمع املغربي بكل أبعاده

 31بتاريخ  4102هذا، فقد، شرعت اللجنة يف مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 

، استهلها بعض السادة النواب بتقديم مالحظات يف إطار نقط نظام، انصبت 4103أكتوبر 

طلبات املقدمة خبصوص الوثائ  املرافقة للمشروع، ففي الوقت الذي نوه فيه السادة كلها حول ال
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النواب بالتقارير املوضوعاتية املهمة اليت مت توزيعها، لوحظ عدم االستجابة لبعض الطلبات 

وكذا افتقار الوثائ  . املوجهة لوزارة االقتصاد واملالية من أجل تزويد املشرع بوثائ  إضافية

لبعض املعطيات واإلحصائيات والفرضيات اليت بين عليها مشروع قانون املالية، مما  املقدمة

 .يصعب مهمة السادة النواب يف التتبع واملناقشة

وحول إعداد مشروع قانون املالية أثار بعض السادة النواب مسألة عدم إشراك الربملان يف 

ار احلكومة مبفردها هلذا العمل اهلام، النقاش والتحضري القبلي لقانون املالية، مما يعم  احتك

 .وتعمي  تهميش السلطة التشريعية

وبعد أن وزعت وزارة االقتصاد واملالية وثيقة تتعل  بــــاملعطيات املرقمة ملشروع قانون 

إلغناء النقاش، انطلقت مداخالت السادة رؤساء الفرق النيابية، مقدمني يف البداية  4102املالية 

وزير االقتصاد واملالية على الثقة املولوية  لإلشراف على هذا القطاع اهلام،  ثم تهنئتهم للسيد 

، وكذا الظرفية 4102تطرقت جل التدخالت للسياق العام الذي أجنز  فيه قانون املالية لسنة 

السياسية، االقتصادية، الوطنية، اإلقليمية والدولية اليت بنيت عليها الفرضيات واألرقام املقدمة 

 . املشروعيف 

وإذ يأتي  هذا املشروع يف ظل استمرار تداعيات األزمة االقتصادية واملالية العاملية 

فالواليات املتحدة األمريكية اعتمدت سياسة مالية تقشفية، واستمرار تداعيات األزمة على 

ر  منطقة األورو رغم بعض االنتعاش الطفيف املسجل يف األشهر األخرية، إضافة إىل عدم استقرا

أسعار املواد األولية خاصة البرتولية، مما طرح تساؤالت حول إمكانية رفع مشروع قانون املالية 
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للتحديات االقتصادية واالجتماعية املطروحة على الصعيد الوطين يف ظل ظرفية اقتصادية 

رار واستم" بالربيع العربي"دولية غري مستقرة، إضافة إىل التطورات  اليت تعيشها دول ما يعرف 

املخاوف املرتبطة باألوضاع غري املستقرة واالضطرابات اليت ما تزال تعيشها، وآثارها على تراجع 

 . النمو يف منطقة مشال إفريقيا والشرق األوسط

وتطرق السادة النواب للظرفية السياسية االستثنائية اليت عاشها املغرب خالل األشهر 

دة  من طرف صاحب اجلاللة نصره اهلل، وبأغلبية األخرية، واليت عرفت تعيني احلكومة اجلدي

جديدة عرفت دخول حزب التجمع الوطين لألحرار للتشكيلة احلكومية، بعد خروج حزب 

 .االستقالل لالنضمام للمعارضة

وقد أثارت بعض التدخالت من طرف فرق املعارضة مسألة دستورية احلكومة اجلديدة، 

 88نية للتنصيب الربملاني واملنصوص عليها يف الفصل معتربينها غري مستكملة للشروط القانو

من الدستور  واملتعلقة بالتصويت على الربنامج احلكومي، هذا األخري الذي يعترب إحدى 

مرجعيات اإلعداد ملشروع قانون املالية بعد التوجيهات امللكية السامية، ألن الربنامج احلكومي 

وطين لألحرار، الذي أصبح مكونا من مكونات املعتمد سب  وأن صوت ضده فري  التجمع ال

 . احلكومة 

وأضاف املتدخلون، أنه رغم هده املالحظات، فإنهم كنواب لألمة سيستمرون يف القيام 

بواجبهم يف إغناء حمتويات مشروع قانون املالية، إىل أن يبث اجمللس الدستوري يف الشكاية 

 .املوضوعة لديه من طرف جملس املستشارين
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السياق، مت التساؤل عن اجلهة اليت تكلفت بإعداد مشروع قانون املالية لسنة  يف نفس

، خاصة أنه مت تقدميه بعد ثالثة أيام من تعيني احلكومة، مما جعله يف نظر بعض 4102

املتدخلني، يفتقر لرؤية تنموية شاملة أو لربنامج حمدد، ويبقي جمرد مشروع إداري، حماسباتي 

السياسية للتيارات املشكلة لألغلبية احلكومية، وارتكز على التوازنات حمض تغيب عنه اهلوية 

 .املاكرو اقتصادية ومت إخضاعه إلمالءات املؤسسات املالية الدولية كما جاء يف تدخالت البعض

، هو مشروع 4102ويف املقابل أكد أحد املتدخلني أن مشروع قانون املالية لسنة 

يرقى لتطلعات مجيع املغاربة والفاعلني السياسيني  تضامين، وإن كان يف مقتضياته ال

واالقتصاديني واالجتماعيني، فإن األزمة اليت هيمنت على الساحة السياسية الوطنية، مل متكن 

من بلورة مشروع قانون مالية بشكل متكامل، بل إن التحدي األول الذي واجهته احلكومة هو وضع 

ية والقانونية، وهو إجراء إجيابي ذو أولوية يف التدبري مشروع قانون املالية يف آجاله الدستور

االسرتاتيجي للشأن احلكومي، يضيف نفس املتدخل، نظرا ألنه يكسب املغرب العديد من النقاط 

من طرف وكاالت التنقيط الدولية، يف انتظار إعادة ترتيب األولويات على مستوى الربنامج 

 . احلكومي

عاليا احرتام احلكومة لآلجال القانوني والدستوري ومثن جانب من السادة النواب 

مبجلس النواب، مؤكدين على أن مشروع قانون املالية، يرتجم  4102إليداع مشروع قانون املالية 

سياسة الرتشيد، اليت تهدف باألساس إىل ترشيد النفقات العمومية، وإدراج احلكامة والنجاعة 

عمومية، للحفاظ على مستوى االنتعاش الذي عرفه االقتصاد واملردودية يف تسيري وتدبري املالية ال
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، وهو ما نوهت به مجيع التقارير األجنبية والوطنية، 4103الوطين خالل الربع الثالث من سنة 

 .Doing Businessوجعلت املغرب حيسن ترتيبه يف تقرير 

افد األربعة وتركزت املالحظات واالنتقادات املقدمة من طرف السادة النواب على الرو

األساسية اليت مت الرتكيز عليها يف مذكرة السيد رئيس احلكومة ويف اخلطاب التقدميي للسيد 

وزير االقتصاد واملالية أمام اجللسة العامة، وعرض السيد الوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد 

 :املالية كاآلتي واملالية املكلف بامليزانية أمام اللجنة، واليت اعتربت أولويات مشروع قانون

 تسريع وترية االصالحات الكربى املهيكلة، -0

 حتفيز النمو ودعم االستثمار واملقاولة، وتطوير آليات التشغيل، -4

 تدعيم آليات التماسك االجتماعي، -3

 .ضمان استقرار املوجودات اخلارجية والتحكم يف عجز امليزانية -2

 

، انصبت املهيكلة املقتضيات املتعلقة بتسريع وترية اإلصالحاتفبخصوص -0

 :املالحظات حول األولويات املسطرة يف الربنامج اإلصالحي للحكومة وعلى رأسها

 إصالح القضاء : 

حيث استبعد جانب من السادة النواب إمكانية ترمجة مضامني إصالح منظومة 

العدالة على أرض الواقع نظرا لالفتقار لآلليات التمويلية، مما يتطلب تظافر جهود مجيع 
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طراف ليتحق  التنزيل الفعلي لتوصيات احلوار الوطين حول اإلصالح العمي  والشامل األ

 .ملنظومة العدالة، من خالل نصوص تشريعية ، وتدابري واضحة 

وطالب السادة النواب بتقديم توضيحات حول ما سجل على موقع وزارة العدل 

قضاة،  وكذا خبصوص جديد ميثاق إصالح العدالة، ومشروع النظام األساسي لل

توضيحات حول مشروع اجمللس األعلى للسلطة القضائية، ألن هذا يبني غياب رغبة 

لذا اقرتح وضع اسرتاتيجية لإلصالح . حقيقية يف اإلصالح وفتح نقاشات قد ال تنتهي

 .وأجندة مدققة لربناجمه

 ورش اجلهوية املتقدمة  : 

ال حيمل سوى بعض  4102الحظ بعض املتدخلني أن مشروع قانون املالية لسنة 

األفكار العامة ضمن مذكرة التقديم والتقرير االقتصادي واملالي، تطرقت ألهمية اجلهوية 

املتقدمة، والتزام احلكومة بتعزيز تدرجيي للموارد املالية للجهات يواكبه نقل 

الصالحيات، يف حني كان من املنتظر اإلتيان بإشارات قوية شكال ومضمونا وبربجمة 

واإلتيان بنصوص تنظيمية ، خاصة ما يتعل  بالتقطيع والتنظيم املالي للجماعات دقيقة 

 .الرتابية

وأمجعت كل التدخالت على ضرورة اإلسراع بإعداد ميثاق الالمتركز اإلداري، 

لتحقي  النموذج التنموي اجلهوي وإعطاء دينامية ومنظور جديدين لتدبري الشأن احمللي، 

تقدمة مبا ينسجم والتوجهات امللكية السامية يف هذا الشأن، وتنزيل مشروع اجلهوية امل
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وكذلك خدمة لقضية وحدتنا الرتابية، وإعطاء انطالقة هذا الورش من األقاليم 

 . اجلنوبية للمملكة

خاصة وأن قضية وحدتنا الرتابية، متثل التحدي األول للمغاربة كما جاء يف 

يف أمناط احلكامة املعتمدة يف األقاليم  خطاب صاحب اجلاللة، لذا تطرح ضرورة التفكري

اجلنوبية للمملكة، والتعجيل بتنزيل الالتركيز، وتوسيع اختصاصات اجملالس املنتخبة 

حمليا وإقليميا وجهويا، وضرورة اعتماد آليات جديدة لتستفيد األقاليم اجلنوبية من 

رتاحات لن متس ثرواتها، كما جاء يف تدخل أحد السادة النواب، مؤكدا أن هذه االق

بوحدتنا الرتابية، بقدر ما ستكون ابتكارا لوسائل وأمناط جديدة للتنمية، وتيسر الدفاع 

 . عن مشروع املغرب

ويف نفس السياق أكد أحد السادة النواب أن تأخري اجلهوية املتقدمة يؤخر أيضا 

 .اإلصالحات السياسية واملؤسساتية وميكن أن حيد من االستثمار األجنيب

 إصالح النظام اجلبائي ورش : 

شكر السادة النواب وزارة االقتصاد واملالية ومديرية الضرائب على املناظرة 

، كما آخدوها يف نفس 4103مارس  31و  48الوطنية حول اجلبايات املنعقدة بتاريخ 

الوقت، على عدم توصلهم بالتوصيات املنبثقة عن هذه املناظرة، مما يعرقل مهمة مناقشة 

 .اإلصالح اجلبائي أولويات
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ونبه بعض السادة النواب إىل أن اإلجراءات الضريبية اليت محلها مشروع قانون 

املالية، واملتمثلة يف الرفع من نسب الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على بعض املواد 

احملدود، األساسية، ستؤثر سلبا على القدرة الشرائية لألسر املغربية، خاصة الفئات ذات الدخل 

كما ستضر بالفالحني الصغار واملتوسطني، نظرا للزيادة يف الضريبة على القيمة املضافة 

وفضال عن إبقاء معدلني إثنني، اقرتح البعض . املطبقة على األغذية املخصصة لتغذية املواشي

للضريبة على القيمة املضافة على  املواد الكمالية، وهي إحدى ( %31)إحداث معدل مرتفع 

 .توصيات اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 

 :ويف نفس اإلطار متت املطالبة 

بوضع نظام إلمكانية تسنيد مستحقات املقاوالت من الضريبة على القيمة -

 .املضافة

تغيري االستثناءات واإلعفاءات املعمول بها يف الضريبة على القيمة املضافة إىل -

 .عات اإلنتاجية وحتقي  االندماج الصناعياستثناءات أو إعفاءات تهم القطا

وعن التضريب اجلزئي لقطاع الفالحة نوه السادة النواب بهذا اإلجراء، يف حني أشار 

جانب آخر من املتدخلني إىل أن احلكومة مل تقم مبشاورات مع الفاعلني يف القطاع قبل تنزيل 

 ستخضع للتضريب، وما هو هذا اإلجراء،  ومت التساؤل عن عدد املستغالت الزراعية اليت

األساس املعتمد لتحديد عتبة الضريبة على الفالحة خاصة وأن عددا من املقاوالت الفالحية 
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غري مهيكل، كما اقرتح وضع نظام جبائي خاص بالقطاع الفالحي يرتكز على إعفاء الفالحني 

على تنافسية  الصغار، مع مراعاة القدرات املالية للفالحني املتوسطني والكبار واحلفاظ

يف حني ذهبت بعض التدخالت إىل اقرتاح تنزيل ضرييب فالحي حقيقي . املقاوالت الفالحية

 .على اعتبار أن التضريب التدرجيي ال معنى له 4102ابتداء من سنة 

كما دعا السادة النواب إىل الرتيث والعقالنية يف إقرار اإلصالحات الضريبية، 

الوطنية يف إطار إصالح جبائي متكامل وشامل، يأخذ بعني ووجوب تنزيل توصيات املناظرة 

االعتبار االقرتاحات القيمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي ومالحظات اجمللس األعلى 

للحسابات دون إغفال رأي الفرقاء االقتصاديني واالجتماعيني، مع مراعاة القدرة الشرائية 

 امللزمني وإدارة الضرائب، وحتى يكون للمواطنني وحتقي  عدالة جبائية وبعث الثقة بني

 .اإلصالح آلية لتحفيز نظام اقتصادي منتج وتوزيع عادل للثروة

 إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية : 

شدد السادة النواب على ضرورة اإلسراع بتقديم مشروع القانون التنظيمي  

الي ال ينسجم ومقتضيات دستور لقانون املالية يف أقرب اآلجال، ألن القانون التنظيمي احل

، وألن التأخري يف تقدميه، كما أشار املتدخلون، له كلفة مالية كبرية، ألن القانون 4100

 .التنظيمي لقانون املالية احلالي ال ميكن من ضبط االختالالت يف اإلنفاق العمومي

فيما أضاف البعض أن األزمة احلكومية أخرت تقديم جمموعة من اإلصالحات  

منها مشروع القانون التنظيمي لقانون املالية، رغم أن كل الفرق الربملانية قد قدمت 
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مذكراتها يف هذا الشأن، من أجل صياغة قانون تنظيمي للمالية يساهم يف الرفع من دور 

الربملان يف مناقشة امليزانية، كما سيفيد اجلهاز التنفيذي ويدعم دوره يف تعزيز الشفافية 

عادة االعتبار ملبادئ امليزانية خاصة مبدأ الوحدة والشمولية وعدم ختصيص واملراقبة، وإ

 .املداخيل،  ومبدأ الصدق، كما يعيد النظر يف طريقة املناقشة ونوعية التقارير

 إصالح نظام املقاصة : 

قامت احلكومة بإجراءات هامة يف إطار تدشني إصالح نظام املقاصة، وقد ارتكزت 

املقايسة النسيب ألسعار بعض املواد النفطية السائلة، وكذا تفعيل  أساسا على تفعيل نظام

نظام التغطية ضد تقلبات األسعار، هذا مع مواصلة حتمل امليزانية العامة للدولة جلزء من 

أسعار املواد املدعمة يف حدود االعتمادات املرصودة يف مشروع قانون املالية، دعما للقدرة 

 .الشرائية للمواطنني

لوقت الذي اعترب فيه جانب من السادة النواب أن نظام املقايسة إجيابي ففي ا

وأصبح مفروضا نظرا للتقلبات اليت يعرفها سعر البرتول، إال أن جانبا هاما من السادة 

النواب أكد على ضرورة إقرار إصالح شامل لنظام املقاصة بإشراك مجيع الفاعلني 

نقاط يف  2إىل  3الحا شامال سيمكن من ربح االقتصاديني واالجتماعيني، خاصة وأن إص

العجز املالي، مطالبني بتفادي القيام بإجراءات استثنائية قد تضر بالقدرة الشرائية 

 . للمواطنني خاصة الطبقة الفقرية واملتوسطة
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ودعا أحد السادة النواب إىل جتاوز اخلالفات حول طريقة الدعم، وذلك بنزعه 

منحه ملؤسسة يشرف عليها امللك، كخل  وكالة مكلفة من يد احلكومة واألحزاب، و

 . بالدعم، حتى ال يتم استغالل مسألة الدعم سياسيا

 إصالح نظام التقاعد : 

يعترب من أهم أوراش اإلصالح املطروحة أمام احلكومة، والذي سطرت له 

 :مرحلتني كإنطالقة لإلصالح

عاشات املدنية للصندوق املغربي تستجيب للحالة االستعجالية لنظام امل: املرحلة األوىل

للتقاعد عرب إرساء تعديالت تهم سن اإلحالة على التقاعد ومساهمات الدولة واملوظفني وكذا 

 .طريقة احتساب املعايري

تهم تفعيل اإلصالح الشمولي لقطاع التقاعد من خالل جتميع أنظمة : املرحلة الثانية

 .القطاع العام وشبة العام يف قطب عمومي واحد

وقد اتف  السادة النواب، مبختلف انتماءاتهم السياسية، على ضرورة املعاجلة الشمولية 

والنوعية لالختالالت اليت تعرفها منظومة التقاعد باملغرب حبيث جيب أن تقوم على توسيع 

قاعدة املشاركني يف نظام التقاعد، والرفع من وترية االستثمار الكفيل خبل  مناصب وفرص 

وضمان احلد األدنى املعقول من املعاش للمتقاعدين الذي يضمن هلم مستوى مقبول من الشغل، 

العيش الكريم، وكذا اعتماد إصالح يهم مقاييس نظام املعاشات املدنية للصندوق املغربي 

 :للتقاعد بغية متديد أف  دميومته على أسس ثالثة وهي
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ي من املنتظر أن جيمع بني توجيه إصالح املقاييس يف اجتاه القطب العمومي الذ -

 .الصندوق املغربي للتقاعد والنظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد

 .وضع تعريفة عادلة لضمان تغطية مالئمة لاللتزامات املستقبلية-

  .متديد وتقوية دميومة أنظمة التقاعد-

احلقيقي هذه اإلجراءات كلها وغريها يرى السادة النواب أنها ستكون مقدمة لإلصالح 

اهليكلي والشمولي، الذي من املفروض أن يتم يف إطار من التواف  والتشاور والتشارك بني كل 

 .الفرقاء االجتماعيني واالقتصاديني

درهم، وكذا إعفاء  0111ومتت املطالبة برفع سقف احلد األدنى للتقاعد إىل 

يوم عمل  3421ء شرط كما نوه السادة النواب بإلغا. املتقاعدين من الضريبة على الدخل

 .كشرط للحصول على التقاعد من طرف صندوق الضمان االجتماعي

 :حتفيز النمو ودعم املقاولة وتطوير آليات التشغيل-4

، حمورا 4102شكل الرافد الثاني املسطر ضمن  أولويات مشروع قانون املالية لسنة 

النمو ودعم االستثمار واملقاولة أساسيا من مداخالت السيدات والسادة النواب، نظرا ألن حتفيز 

 .أهم ركائز التنمية اإلقتصادية، ونظرا لدورهما األساسي يف خل  فرص للشغل

 : حتفيز النمو ودعم االستثمار  -

 :حتفيز النمو  -
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اعترب بعض السادة النواب أنه كثريا ما تثار تساؤالت حول النموذج : رتباطا بالنمو 

 هذا اإلطار أكد جانب آخر  أن النمو يف املغرب ال يزال التنموي املتبع من طرف احلكومة، ويف

يعاني عدة مشاكل، منها ارتباطه بتقلبات املناخ واعتماده على احملصول الفالحي، وضعف 

 .  مساهمة القطاع الصناعي يف خل  الثروة، واستمرار نهج سياسة استرياد منتجات جاهزة

طلب الداخلي كعامل حمفز للنمو هذا ناهيك على مواصلة اعتماد احلكومة على ال

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد أشار تيار من السادة . يؤدي إىل التفاوت يف ميزان األداءات

النواب إىل أن املغرب حسم منوذجه االقتصادي والتنموي دستوريا باختياره االقتصاد الليبريالي، 

الطلب الداخلي واخلارجي، مع وهذا النموذج املتبع هو تضامين ومستدام، قائم أساسا على 

بفضل هذا التوجه،  وأثار  %4,2وقد توقعت احلكومة نسبة النمو يف . احلرص على توزيع الثروات

بعض املتدخلني مدى دقة هذه الفرضية، خاصة وأن املركز املغربي للظرفية أفاد بأن معدل النمو 

ة متوسطة، وكذا ارتباطها ، وأن هذه النسبة هي رهينة بتحقي  سنة فالحي%307لن يتجاوز 

لذا ثم التساؤل عن مدى صالبة هذه . باحمليط االقتصادي الدولي وتقلبات أسعار املواد األولية

 .الفرضية وعن اآلليات املتاحة لتحقيقها

، نوه بعض املتدخلني باإلجراءات والتدابري االستثمار العمومييف إطار مناقشة موضوع 

أجل الرفع من قيمة االستثمارات العمومية، من مواصلة تأهيل اليت أقدمت عليها احلكومة من 

البنيات التحتية وتبسيط املساطر اإلدارية وتطوير اخلدمات املقدمة للمستثمرين بإنشاء نظام 
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إلكرتوني، وتفعيل النظام املشرتك ألداء الضرائب والرسوم، كما نوهوا باستحسان إقدام احلكومة 

 .مبيثاق االستثمار لتحسني إطار التحفيزات املمنوحة للمستثمرين على مراجعة القانون املتعل 

وسجل جانب من السادة النواب أن االستثمار العمومي تعوقه العديد من املشاكل، مما 

كما سجل عدم التوفر على . يؤثر على وترية تأهيل البنيات التحتية وتنويع مصادر النمو

 .ال قطاعيا وال ترابيا 4103زانية االستثمار لسنة املعلومات اخلاصة بنسبة اإلجناز برسم مي

ومتت اإلشارة إىل أن اإلجراء الذي أقدمت عليه احلكومة هذه السنة واملتمثل يف خفض 

مليار درهم من ميزانية االستثمار كان له تأثري كبري على وثرية إجناز املشاريع وضعف  05

السياق، أن ختفيض ميزانية االستثمار يف مشروع املردودية، وسجل أحد السادة النواب، يف نفس 

مليار درهم لن يساهم يف احلفاظ على  28مليار درهم إىل  58، من 4102قانون املالية لسنة 

التوازن املاكرواقتصادي، كما أنه مل يستثن حتى بعض القطاعات االجتماعية وقطاعات البنية 

هذا فضال عن . ائدة بعض الصنادي  االجتماعيةالتحتية، إضافة إىل تراجع حتويالت امليزانية لف

التساؤالت اليت طرحت حول الغاية من قرار السيد رئيس احلكومة بتوقيف عمليات االلتزام 

، مما ال يدع فرصة للقطاعات الوزارية من إنفاق االعتمادات 4103اجلارية يف أواخر شهر أكتوبر 

جتماعات جلنة االستثمارات اليت يرتأسها املخصصة هلا،  كما أوخذ على احلكومة تعطيلها ال

 .السيد رئيس احلكومة

ولوحظ عدم تقديم أي تقرير متعل  باملؤسسات واملنشآت العمومية، أو خالصة 

ملالحظات التدقي  واملراقبة واليت تؤكد وجود اختالالت يف التدبري وإشكاليات يف تعبئة 
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احلقيقي للحكومة وللمؤسسات العمومية، التمويالت، إذ كان جيب توضيح اجملهود االستثماري 

 .مع احتساب نسبة اإلجناز، يضيف أحد السادة النواب

ويف نفس السياق أكد املتدخلون على ضرورة جتاوز املشاكل اليت تعرفها الصفقات 

العمومية، واملتمثلة يف عدم وفاء اإلدارة بالتزاماتها اجتاه املقاولني، مما يزكي غياب الثقة بني 

ة والفاعلني االقتصاديني كما تسجل بطء كبري يف اإلعالن عن الصفقات والدعوة لضرورة االدار

 .تكثيف املراقبة

ويبقى التحدي الذي يواجه احلكومة اليوم كما يف تدخالت البعض، هو اخنراطها إىل 

به جانب السلطة التشريعية واجمللس األعلى للحسابات يف نظام التدبري املندمج للنفقات املعمول 

قصد تعزيز آليات مراقبة املالية العامة والسياسات العامة  (،GID)لدى اخلزينة العامة للمملكة 

والوقوف على االختالالت اليت تطبعها، وخلص السادة النواب يف هذا اإلطار إىل . وأرقام التنفيذ

نموذج ضرورة التنزيل التشاركي للحكومة والربملان بكل مكوناته وأطيافه لرؤية موحدة لل

التنموي املنشود للبالد، تعطى فيه األولوية لدعم املقاولة املغربية، وتشجيع االستثمارات 

 .اخلارجية

يف عالقته  دعم االسرتاتيجيات القطاعية: وتطرق السادة النواب لألهمية اليت يكتسيها 

 .للشغل باالستثمار العمومي، حبيث تلعب دورا هاما يف جذب االستثمارات وإحداث فرص جديدة

هذا، وأشارت بعض التدخالت إىل عدم جتانس هذه االسرتاتيجيات وغياب التقائيتها 

أحيانا، وانعدام أي تدابري لتحسني حكامتها، من خالل تنزيل ما انبث  عن املناظرة الوطنية حول 
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ع من التقائية االسرتاتيجيات والربامج القطاعية، واقرتاح إجراءات وتدابري عملية من شأنها الرف

االنسجام وااللتقائية بني تختلف الربامج، وتوفري آليات عملية لتمويل االسرتاتيجيات والربامج 

القطاعية، واعتماد التمويل على أساس الربامج عوض التوزيع القطاعي للميزانية، ووضع آليات 

 .لتتبع وتقييم االسرتاتيجيات وقياس مدى جناعتها وانسجامها وتكاملها والتقائيتها

 :  وأثريت تساؤالت حول بعض القطاعات 

، مشريين يف نفس " املخطط األخضر"نوه السادة النواب بنتائج : قطاع الفالحة -

الوقت إىل أن الفالحني الصغار واملتوسطني ال يستفيدون من التمويل البنكي الالزم، مما حيتم 

داف املخطط، وبالتالي ماليني سنتيم ألنها غري كافية لتحقي  أه 01إعادة النظر يف سقف 

 .يبقى املستفيد األكرب هم كبار الفالحني 

كما أحل املتدخلون على ضرورة تقييم السياسات املتبعة يف قطاع السياحة وإعادة -

النظر يف أدوار املكتب الوطين للسياحة، ألن القطاع أصبح يعيش أزمة خانقة، ومل حيمل مشروع 

و توجه واضح للنهوض بهذا القطاع احليوي والذي يعترب أي اسرتاتيجية أ 4102قانون املالية 

 .من أكرب القطاعات احملدثة ملناصب الشغل

سجل اخنفاض مبيعات اإلمسنت وتواصل : يف قطاع البناء واألشغال العمومية -

 اخنفاض القروض البنكية املقدمة للعقار،

تأهيل قطاع ونوه بعض السادة النواب باإلجراءات اليت محلها املشروع خبصوص -

النقل الطرقي العمومي للمسافرين والبضائع، ألن جتديد األسطول سيكون له آثار إجيابية 
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غري أن عددا من املتدخلني رأى أن اإلجراءات املتعلقة باملأذونيات ريعا . للتخفيف من حوادث السري

انت حمط بكيفية جديدة، متسائلني كيف متنح تعويضات عن املأذونيات املتخلى عنها وقد ك

استغالل أصحابها لعدة سنوات ؟ كما أنه إجراء ال يتماشى مع الوضعية الراهنة لالقتصاد 

 .الوطين

وأمجعت التدخالت على ضرورة إجراء تقييم كل سياسية قطاعية على حدة، قصد 

الوقوف على مدى حتقيقها لألهداف اليت سطرت من أجلها، والعمل على دعمها وتشجيها مبزيد 

مار، ورصد مكامن اخللل والضعف والبحث عن أسبابها وحماولة توجيهها من خالل من االستث

 .مبدأ التقائية الربامج الذي تضمنه الربنامج احلكومي

 : 4102وعن اإلجراءات اليت محلها مشروع قانون املالية لسنة 

ما يف عم املقاولة، وتشجيع القطاع اخلاص  على املزيد من االستثمار واإلنتاج والسيلدــ 

 :  القطاع الصناعي

عرب جانب من السادة النواب عن ارتياحهم هلذه اإلجراءات، ونوهوا بالتدابري اليت 

اختذتها احلكومة يف هذا الشأن، خاصة تفعيل اإلجراءات املتضمنة يف املرسوم اجلديد للصفقات 

. من الصفقات املربجمة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة %20العمومية والقاضية بتخصيص 

إضافة لتسريع آجال األداء واسرتجاع الضريبة على القيمة املضافة، والتدابري املزمع اختاذها 

 . لتسهيل ولوج املقاوالت الصغرى واملتوسطة للتمويل
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واضحة هذا، فيما رأى بعض السادة النواب أن هذه اإلجراءات والتدابري تفتقر لرؤية 

وطلب بعض املتدخلني . لتعزيز القدرة التنافسية للمقاوالت املغربية والرفع من قدراتها اإلنتاجية

 .بتأجيل التضريب على أساس احلد األدنى إىل مرحلة الحقة

، دون أن  مواصلة حتسني مناخ األعمالوأكد السادة النواب على ضرورة العمل على 

 Doing))رب بعشر درجات يف التقرير الدولي ملناخ األعمال يوفتوا الفرصة للتنويه بتقدم املغ

Business 2014  ،وبتحقي  ثاني أحسن تقدم يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا

مؤكدين يف نفس اآلن على اختاذ املزيج من  اإلجراءات اجلادة من قبيل حماربة الرشوة واحلد 

لعدالة وتثمني العقار العمومي، وتوفري التمويل من كثرة اإلجراءات اإلدارية، وإصالح منظومة ا

وإصالح النظام البنكي املغربي، وإخراج البنوك التشاركية حليز الوجود، والعمل على تفعيل 

الشراكة بني القطاع العام واخلاص، وغريها من اإلجراءات اليت ستعيد الثقة للمستثمر الوطين 

 . واألجنيب

الرفع من قاعدة العرض : شجيع االستثمار يبقى هو ولعل أهم أهداف دعم املقاولة وت

 :خبصوص 4102فعن ما محله مشروع قانون املالية لسنة . املوجه للتشغيل

 

 : تطوير آليات التشغيل
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مثن السادة النواب اجملهودات املبذولة يف هذا اإلطار، من خالل التكوين وتوفري املوارد 

تدبري العقود اخلصوصية للتكوين، ووضع نظام املقاول البشرية املؤهلة، وإعادة النظر يف طريقة 

 .الذاتي الذي سيستفيد من تدابري حتفيزية ضريبية جديدة

يف إطار " اإلدماج"من جهة أخرى أشار أحد املتدخلني إىل أن املقاوالت أصبحت تستعمل  

بهذين  التشغيل غري املهيكل، خاصة يف جمالي الفندقة والسياحة، حيث يتم تغيري العاملني

القطاعني سنويا، لذا يضيف نفس املتدخل، فاألمر ال يتعل  باإلدماج بل استفادة مؤقتة من هذا 

 .الربنامج، وهنا جيب احلديث عن التقييم والتقويم وضرورة التحسني هلذه الربامج

ويف نفس السياق مت التساؤل عن مدى استعداد القطاع اخلاص لاللتزام واالخنراط يف 

 ( .تأهيل وإدماج: برامج)ولة يف التشغيل دعم دور الد

 07875، واملقدرة ب 4102وخبصوص املناصب املالية املربجمة برسم السنة املالية 

منصبا، لوحظ أنها غري كافية المتصاص العدد اهلائل من الشباب العاطل، لذا متت الدعوة إىل 

أن توفر إمكانيات مهمة للتشغيل، تسريع وثرية النمو والرتكيز على القطاعات املنتجة اليت ميكن 

 .والعمل على دعم القطاع اخلاص وتقويته بالنظر إىل كونه القادر على حتريك عجلة التشغيل

كما سجل السادة النواب، بارتياح كبري، إحداث التعويض عن فقدان الشغل، لفائدة 

ص مليار درهم ،  وكذا ختصي4102األجراء الذي سيدخل حري التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 

 .لصندوق دعم التشغيل يف القطاع اخلاص

 : ــ تدعيم آليات التماسك االجتماعي 1
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، إذ سطرت 4102شكل هذا احملور ثالث أهداف وروافد مشروع قانون املالية لسنة 

احلكومة عددا من الربامج واإلجراءات لتفعيل النموذج التنموي يف بعده التضامين وتقوية آليات 

االجتماعي، ومواصلة استهداف الفئات املعوزة وإيالء عناية خاصة للنهوض بالعامل التماسك 

القروي واملناط  النائية عرب تعميم التعليم وحماربة اهلدر املدرسي وتعزيز برامج حمو األمية، 

 .هذا باإلضافة للمجهودات املبذولة لتيسري الولوج للخدمات الصحية، وتوفري السكن الالئ 

عدد من السادة النواب باجملهودات املبذولة يف امليدان االجتماعي، رأى البعض  وفيما نوه

اآلخر أن هذا اجلانب مل حيض باألهمية الالزمة يف مقتضيات مشروع قانون املالية نظرا ألن 

اهلاجس األول كان هو ضبط التوازنات املاكرو اقتصادية بتحقي  توازن مالي وتوسيع هامش 

 :مل املالحظات املقدمة فيما يليونلخص جم. املداخيل

ــ خبصوص التشغيل، الحظ السادة النواب أن ما محله مشروع قانون املالية ال يرقى 

لتطلعات الشباب العاطل عن العمل، خاصة ذوي الشهادات العليا، ففي حني نوه جانب من السادة 

ة ويف كل اجلهات، رأى البعض  النواب مببدأ املباراة يف التوظيف لتحقي  املساواة بني كل املغارب

هي قليلة وعرفت تراجعا مقارنة مع مشروع  4102أن مناصب الشغل يف مشروع قانون املالية 

 .، كما أنها ال تكفي للمحافظة على مبدأ اخلدمة العمومية4103قانون املالية لسنة 

فانون ويف نفس السياق سجل بعض املتدخلني أن جتميد الرتقيات وإرجاؤها إىل مشروع 

املالية للسنة املوالية، سيسبب حالة من اإلحباط لدى فئات واسعة من املوظفني وقد ينعكس سلبا 

 .على مردوديتهم
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واقرتح البعض اآلخر ضرورة تشجيع القطاع اخلاص على دعم دور الدولة يف التشغيل، 

 . لألحراراملقدم من طرف فري  التجمع الوطين" املقاول الذاتي: "وهنا مت التنويه مبقرتح

، إحدى أهم األولويات، فوفقا للتوجيهات امللكية السامية إصالح منظومة التعليموشكل 

، مبواصلة إصالح 4102يف خطاب العرش، تلتزم احلكومة من خالل مشروع قانون املالية لسنة 

هذا إضافة قطاع الرتبية التكوين، من خالل توفري الوسائل املادية واملوارد البشرية إلجناز مهامها، 

وقد عرب بعض املتدخلني عن . إىل تفعيل اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي

ارتياحهم لإلجراءات اليت مت القيام بها من قبيل الرفع من املنحة اجلامعية وحماربة الغش يف 

اجلامعية،  امتحانات البكالوريا، وتوسيع عدد املستفيدين من برنامج تيسري للتمدرس، ورفع املنح

 .مليار درهم للخدمات اجلامعية 1,6ومراجعة املرسوم املتعل  باملنح، وختصيص أزيد من 

غري أن بعض املتدخلني رأى أن سياسة احلكومة يف ميدان التعليم تبقى غري واضحة، إذ 

 :مت االكتفاء باللجوء حللول ترقيعية وغري جمدية، لذا قدمت االقرتاحات التالية 

 .التمدرس مع إعطاء األولوية ملبدأ املساواة وتكافؤ الفرصدعم  -

حتسني جودة التعليم، عرب وضع خريطة جمالية وسياسية تعليمية واضحة متكن -

 .من جتاوز الرتدي احلاصل يف البنايات، والتجهيزات وكذا الربامج ومشكلة االكتظاظ

 .تطوير حكامة وجناعة املنظومة التعليمية -

 .ملوارد البشرية عن طري  وضع وتنفيذ اسرتاتيجية مندجمةتعزيز قدرات ا-
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، عرب املتدخلون للخدمات الصحيةوعن اجملهودات املبذولة لضمان ولوج كل املواطنني 

لفائدة املعوزين، وتوسيع نظام " راميد"عن ارتياحهم لتسريع تعميم برنامج املساعدة الطبية 

مليون مستفيد يف  6,5ني للمهن، حيث مت تسجيل التغطية االجتماعية لفائدة األشخاص املزاول

مليون مستفيد، وتعزيز صحة األم والطفل والتخفيض من وفيات  8,5أف  تغطية ما يناهز 

نوعا من األدوية املرتبطة باألمراض  341األطفال حديثي الوالدة واألمهات، وختفيض أمثنة 

 .املزمنة

حة بلغ مستوى كبريا من التدني يف حني الحظ بعض السادة النواب أن قطاع الص  

حبيث أن املؤسسات االستشفائية باتت غري مؤهلة الستيعاب كل املواطنني الذين يلجؤون إليها، 

إضافة إىل قلة األطر الطبية، وقلة التجهيزات، مما يؤثر على جودة وسرعة اخلدمات املقدمة، 

دارية، كما أنه مل يصل لكل الزالت تعيقه بعض التعقيدات اإل" راميد"كما لوحظ أن برنامج 

املواطنني، وأحيانا ال تتيح البطاقة االستفادة من كل اخلدمات، لذا جدد السادة النواب املطالبة 

وكذا تكوين أطر طبية كفأة لسد . بضرورة بدل املزيد من اجملهودات وتقديم الدعم املادي الالزم

لتغطية الصحية األساسية، ومتكني اخلصاص الكبري يف هذا القطاع األساسي، وتوسيع نظام ا

وحتسني اخلدمات . احلاملني لبطاقة ووصل راميد من االستفادة الفعلية من اخلدمات الطبية

 .بأقسام املستعجالت، وتطويرها باملناط  القروية واجلبلية

 : بضمان ولوج املواطنني للسكن الالئ  وحول اإلجراءات املتعلقة 
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د من اجملهودات حملاربة مدن الصفيح واملباني اآليلة طالب السادة النواب ببذل مزي

، وقد نوه السادة النواب " مدن بدون صفيح"للسقوط، ومواصلة الربامج املسطرة من قبيل برنامج 

بالنتائج احملققة يف هذا امليدان لتقليص العجز يف هذا اجملال وختفيف الضغط الذي تعرفه 

 .ف وحدة سنوياأل 071بعض املدن الكربى، وذلك بإنتاج 

مدن بدون "كما مثنوا اجملهود املبذول للقضاء على دور الصفيح يف إطار برنامج 

 .مدينة مشمولة بهذا الربنامج 85مدينة بدون صفيح من أصل  28وإعالن " صفيح

ومتت الدعوة ملواصلة تشجيع الطبقة املتوسطة على امتالك السكن ومتكينها من 

 .كالتسهيالت الضرورية لتحقي  ذل

خصوصا بالعامل  حملاربة الفقر واهلشاشة،وتطرق السادة النواب لألهداف املسطرة 

القروي واملناط  اجلبلية، استكماال ألهداف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية واليت أعطى صاحب 

، مع الدعوة إىل ضمان التكامل 4115يونيو  08اجلاللة امللك حممد السادس انطالقتها يف 

يف التقائية الربامج القطاعية، وبذل املزيد من اجلهود لفك العزلة عن العامل القروي  والتنسي 

صعوبة الولوج للخدمات : خاصة املناط  اجلبلية ألنها ال تزال تعاني على مجيع األصعدة

كاهلدر املدرسي ومشاكل : الصحية، حمدودية شبكات الربط الطرقي، وغريها من املشاكل

 .تعليمية، وبعدها عن الساكنةالوصول للمؤسسات ال

ويف نفس السياق تساءل السادة النواب عن إمكانية حتقي  هذا اهلدف، وميزانية 

االستثمار لبعض القطاعات االجتماعية كالصحة والرتبية والتكوين سجلت اخنفاضا يف مشروع 
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االجتماعية  كما أن نسب اإلجناز يف القطاعات. 4103مقارنة مع سنة  4102قانون املالية لسنة 

 .تبقى ضعيفة، والصنادي  اخلاصة بها تبقى شبه معطلة كما جاء يف تدخل أحد السادة النواب

صندوق التماسك "وعالقة بنفس املوضوع، الحظ بعض املتدخلني غياب تفاصيل حول 

 . وكيفية مساهمته يف حماربة الفقر واهلشاشة سواء بالعامل القروي أو املدن الكربى" االجتماعي

من : مت التساؤل عن مدى قيام اجلماعات احمللية بدورها يف تعزيز البنيات التحتية و

خاصة وأنها تتلقى دعما ... نقل وطرق قروية، والتزويد باملاء الشروب والكهربة، الصحة والتعليم

 .من الدولة للمساهمة يف متويل العديد من الربامج

، إذ لوحظ عدم استثمار تقرير النوع ملقاربة النوع االجتماعيوتطرقت بعض التدخالت 

، إذ تغيب عنه أي إجراءات لصاحل املرأة اليت 4102االجتماعي يف مشروع قانون املالية لسنة 

الزالت تعاني التهميش وانعدام تكافؤ الفرص، رغم الدور اهلام الذي تلعبه داخل اجملتمع من 

أو يف تقلد مناصب املسؤولية واليت  سواء كربة بيت، أو كموظفة أو عاملة: مجيع زوايا عملها 

 .أبانت من خالهلا على كفاءات عالية والتزام بروح املسؤولية واجلدية

ويف نفس السياق جددت املطالبة مبحاربة ظاهرة تشغيل األطفال والقاصرين، ووضع 

 . قانون حيمي خادمات البيوت، وتفعيل أكرب لصندوق التكافل العائلي

 :املوجودات اخلارجية والتحكم يف عجز امليزانيةاحملافظة على - 2

فبالرغم من صعوبات الظرفية االقتصادية الدولية، واملتمثلة يف استمرار الركود يف 

بعض بلدان منطقة األورو، وكذا املستوى املرتفع ألسعار املواد الطاقية، فقد متكنت بالدنا من 



 4.12 السنة  املالية برسم  11.011رقم  تقرير مشروع قانون املالية               جلنة املالية والتنمية االقتصادية             الربملان ــ جملس النواب                            

 
83 

 

أشهر من الواردات من السلع واخلدمات، كما  2احلفاظ على االحتياطات اخلارجية، يف مستوى 

سجلت مؤشرات املبادالت اخلارجية حتسنا ملموسا خالل هذه السنة، وملواصلة دعم استقرار 

 :املوجودات اخلارجية، ستنصب اجملهودات على

 ــ دعم الصادرات،

 ــ ضبط الواردات،

 ــ تعبئة احتياطي العملة،

تثمني تخطط املغرب األخضر، )الطاقي ــ إيالء أهمية خاصة لألمن الغذائي و

 (.والطاقات املتجددة

ويف معرض تدخالتهم الحظ السادة النواب أن تواصل استنزاف االحتياطي من العملة 

، 4103الصعبة لتغطية احلاجيات التمويلية، ال زال مستمرا، حبيث عرف اخنفاضا جديدا سنة 

خلارجي ، عرب االستثمارات األجنبية املباشرة، هذا رغم اجلهود املبذولة لتعبئة مصادر التمويل ا

واستثمارات احملفظة واالقرتاض اخلارجي للقطاع العمومي واخلاص، لذا متت الدعوة ملواصلة 

التعبئة للتمويالت اخلارجية املتاحة يف إطار احلفاظ على املخزونات من العملة الصعبة وكذا يف 

ة والدولية والعمل على تقوية االقتصاد الوطين ملواجهة إطار العالقات مع املؤسسات املالية العربي

االنعكاسات السلبية احملتملة على مستوى ميزان األداءات واحلد من تنامي الواردات وتطوير قطاع 

الصادرات عرب حتسني تنافسية املقاولة الوطنية والبحث عن أسواق جديدة وحتسني جاذبية 

 .االستفادة منها االستثمارات األجنبية والرفع من درجة
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من خالل  التحكم يف العجز اهليكلي للميزانية: وسطرت احلكومة  ضمن أولوياتها

العمل على تعبئة املوارد وتوفري اهلوامش املمكنة على مستوى النفقات، حيث يبقى اهلدف هو 

من الناتج الداخلي اخلام، ومبعدل منو حدد يف  %4,9يف  4102تقليص عجز امليزانية يف سنة 

، وذلك عرب الرفع من تنافسية االقتصاد الوطين، والشروع يف اإلصالحات الكربى احملددة 4,2%

يف إصالح النظام اجلبائي، إصالح القانون التنظيمي للمالية، إصالح نظام املقاصة، وإصالح 

أنظمة التقاعد، وأثار بعض السادة النواب مدى دقة هذه الفرضية، يف ظل حميط االقتصادي 

 .ري مستقر، ومت التساؤل عن اآلليات املتاحة لتحقيقهادولي غ

 :ويف نفس السياق تطرق السادة النواب للفرضيات املتعلقة ب 

، %208عجز امليزانية يف  4102حيث حدد مشروع قانون املالية لسنة : نسبة العجز

بعض وذلك باختاذ إجراءات على مستوى املوارد بتحصني املوارد اجلبائية عن طري  تنزيل 

توصيات املناظرة الوطنية حول اجلبايات وعرب ترشيد نفقات التسيري وتعزير فعالية نفقات 

االستثمار، ويف املقابل رأى بعض املتدخلني أن هذه النسبة غري دقيقة معتمدين يف ذلك على 

ل بيانات صادرة عن بنك املغرب واليت تشري إىل ارتفاع عجز امليزانية إىل درجة تندر باخلطر خال

الفصول الثالثة للسنة اجلارية، نتيجة تراجع إيرادات اخلزينة العامة من الضرائب بسبب تباطؤ 

أداء االقتصاد الوطين واخنفاض أرباح الشركات؛  ويبقى السؤال مطروحا حول مدى جناعة 

 .للتحكم يف نسبة العجز 4102اإلجراءات اليت محلها مشروع القانون املالي لسنة 

 . النواب، يف نفس اإلطار، غياب نسبة التضخم ضمن الفرضيات املقدمةوالحظ السادة 
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وتطرقت التدخالت إلشكالية متويل امليزانية وكذا صعوبة التحكم يف النفقات، حيث 

جدد السادة النواب مطالبهم بضرورة اعتماد اسرتاتيجية للتحكيم بني مصادر التمويل الداخلية 

اجلبائي مع مراعاة احلفاظ على مستوى االستهالك،  واخلارجية واإلسراع بإصالح النظام

وحتقي  العدالة اجلبائية وبالتالي توفري مداخيل مهمة، وتقليص العجز مما سيخفف من 

اللجوء إىل االقرتاض واحلفاظ على الثقة اليت حيظى بها املغرب من لدن الشركاء واألسواق 

 .املالية الدولية

لى السيولة الداخلية، وتفادي ارتفاع سعر الفائدة ــ ضرورة احلد من الضغط احلاصل ع

وارتفاع كلفة متويل االقتصاد الوطين، يف نفس السياق أكد بعض املتدخلني على ضرورة سن 

إصالحات تروم حكامة سوق الرساميل وحتصينه من املخاطر، والعمل على توزيع األدوار املالية 

  .املقدمة للفاعلني يف السوق املالي

نشري إىل أن جانبا مهما من السادة النواب أكد على ضرورة التعامل مع مشروع وأخريا، 

، يف مشوليته، وحماولة اقرتاح تعديالت تروم إجياد حلول للمعادلة 4102قانون املالية لسنة 

الصعبة اليت تهدف إىل التوفي  بني دعم اجلوانب االجتماعية ويف نفس الوقت احلفاظ على 

 . تصادية ودعم االستثمارالتوازنات املاكرواق

وأن االنتقادات املقدمة، كما جاء يف بعض التدخالت، هدفها وضع تصور اقتصادي 

إرادي ومندمج من أجل جتاوز نقائص النموذج االقتصادي دون إغفال احلفاظ على القدرة 

الشرائية للمواطنني يف مستوى مقبول، وإرساء دعائم منوذج اقتصادي جديد للتنمية، يستمد 
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خصوصا التصديري، ونهج " العرض"أسسه من مقومات االقتصاد الوطين ومبين على تقوية 

سياسة عمومية ترمي إىل حتفيز شروط االستثمار الصناعي وتنمية القطاعات الصناعية ذات 

قيمة مضافة عالية وتوفري اإلجراءات لتشجيع الصادرات، وحتقي  تكامل وجتانس 

  تنزيل إصالحات حقيقية لنظام املقاصة، التقاعد، منظومة لالسرتاتيجيات القطاعية، يف أف

 . الضرائب، القانون التنظيمي لقانون املالية، وبالتالي تنزيل دميقراطي وسليم للدستور

، دارت يف أجواء 4102وعموما، فإن املناقشة العامة ملقتضيات مشروع قانون املالية لسنة 

ف اآلراء واملواقف حول اإلجراءات والربامج، فاهلدف عالية من املسؤولية واجلدية، فرغم اختال

األول كان بالنسبة للجميع هو استحضار املصلحة العليا للبالد والتعالي عن احلسابات 

 . السياسية الضيقة
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بالشكر للسيدات والسادة  حممد بوسعيدتقدم السيد وزير االقتصاد واملالية، السيد 

، وأكد السيد الوزير على استعداد 4102النواب لإلهتمام الذي أولوه ملشروع القانون املالي لسنة 

احلكومة على العمل يف إطار تشاركي مع أعضاء جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية إلغناء هذا 

 .املشروع

تعامل بني احلكومة واملؤسسة أشار السيد الوزير إىل أن هذا ال ،ويف هذا االطار

التشريعية وكذا باقي الفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني، يهدف اىل تدبري هذه العالقة، 

 –ا عن طري  اإلنفتاح من أجل بناء أسس للثقة خاصة بني املؤسستني الدستوريتني هوتوطيد

الصراحة، الصدق إال يف ظل تعامل يطبعه اإلنفتاح،  وهذا لن يتأتى -احلكومة والربملان

 .والشفافية، وكذا التعامل االجيابي

وقد تطرق السيد الوزير أيضا لبعض املفاهيم العامة واألساسية، لتوطيد روح التشارك 

 :والثقة الذي يطبع أشغال جلنة املالية والتنمية االقتصادية يف جملس النواب، واملتمثلة يف

وجب أن تكون  الربملان، لذاتضعه احلكومة، بني يدي أن مشروع قانون مالية  -0

مساندته أوانتقاده من طرف األغلبية أو املعارضة، يسري يف إطار احلفاظ على مصاحل البالد، 

وبالتالي فإن صياغة اقرتاحات وإجراءات تكون مناسبة لتحصيل األموال العمومية، وتدعيم 
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مبادئ الدستور، اليت تنص  النمو، والرفع من القدرة الشرائية للمواطنني، و ذلك يف إطار احرتام

على ضرورة احلفاظ على التوازنات املالية اليت تعترب مسألة مشرتكة بني احلكومة والربملان 

 .4100من دستور  77طبقا للفصل 

هو مرتبط  باألوضاع الوطنية  ،السنوي ةقانون املاليإن مسألة إعداد مشروع  -4

ياسات العمومية تبنى على برجمة متعددة جيب فتح آفاق جديدة للس لذاواإلقليمية والدولية، 

 .السنوات

السنوي أساسا لبلورة التوجهات اإلقتصادية  ةقانون املالييعترب إعداد مشروع  -3

ملقبلة، اليت تنبين على واملالية لسياسة احلكومة، ومن أجل فتح آفاق تتضمن أولويات املرحلة ا

وتنحصر يف أربعة أعمدة، تشمل  4102سنة لالية امل حتديدها داخل مشروع قانون مرتكزات مت

 :رؤية وأهداف تأسس لربنامج ميتد لثالث سنوات

 اعترب 4102لسنة مشروع قانون املالية خبصوص السياق السياسي إلعداد وحتضري ،

السيد الوزير أن ذلك شكل حتديا للحكومة من أجل احرتام اآلجال القانونية، يف ظل فرتة عرفت 

الذي عرفته األغلبية احلكومية، واليت خلقت انتظارية لكل الشركاء مفاوضات بشأن التعديل، 

 .الوطنيني والدوليني، إال أن اخلروج من هذه الوضعية بسالم عزز الثقة يف مؤسسات البالد

 وفيما يتعل  بالسياق الدولي والوطين، أوضح السيد الوزير أنه ال يزال يتسم

سنوات، أثرت على اجملال املالي لتنتقل إىل  5منذ باهلشاشة نتيجة آلثار األزمة اليت انطلقت 

 . اجملال اإلقتصادي ثم اإلجتماعي
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 :ميكن أن يقرأ من عدة زوايا كما يقول السيد الوزير ةقانون املاليوعليه فمشروع 

 رقام األحيث جند املداخيل، النفقات، املؤشرات، : الزاوية احملاسبتية الصرفة ... 

 تدرس اإلجراءات املصاحبة، األولويات، الربامج، أداء  اليت: الزاوية اإلقتصادية

 ... القطاعات 

 واملتعلقة بالقدرة الشرائية، مبالغ الدعم، توزيع الثروات، : الزاوية اإلجتماعية

 ... والسياسة اجلبائية 

، أنه حاول أن جييب 4102لسنة  ةقانون املاليسيد الوزير، أن املهم يف مشروع وأكد ال

يف حتقي   4.12لسنة مساهمة مشروع قانون املالية  يةبكيفعلى معادلة جد صعبة، تتعل  

ت يعيد اإلقالع اإلقتصادي من أجل دعم النمو يف إطار منوذج اقتصادي متجدد، ويف نفس الوق

مة للنمو، ظروف مالئ ذ بهذه املعادلة لتحقي لذلك البد من األخ .التوازن للمالية العمومية

 .والعمل يف نفس الوقت على مسألة إعادة التوازنات للمالية العمومية لكونها رهان املستقبل

وانطالقا منه تتمثل أهم االختالالت اليت تعرفها املالية العمومية واليت وردت على  

 :لسان السيد الوزير يف أربعة عوامل كاآلتي

 ،واليت تعترب العامل األساسي الذي أثر على املالية العمومية،  األزمة اإلقتصادية

فالدول القريبة من املغرب واليت كانت متثل منوذج إجيابي للتنمية، أصبحت اليوم تعرف ارتفاعا 

ى ن رواتب األجور واملعاشات، مما أد، إىل جانب التقليص م%48يف نسبة البطالة اليت وصلت إىل 

 .رجي وبالتالي التأثري على االقتصاد الوطينإىل خفض حجم الطلب اخلا
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  ،وأهمها الضغوطات اإلجتماعية لسنة الضغوطات اليت تعرفها املالية العمومية

مليار درهم أي ثلث امليزانية، إضافة إىل مسألة الرتقية  011، حيث وصلت كتلة األجور 4100

رتقية اإلستثنائية اليوم تبلغ ، فإذا كانت نسبة هذه ال00و 01م األجور ياإلستثنائية بني سالل

 .%41فإنها ستصل مستقبال لنسبة  71%

 ،وهذا راجع لكون تلك اإلصالحات ال تتسم بالدميومة، فال  تأخري اإلصالحات

سنوات، فبالنسبة ملسألة التقاعد إذا مل يتم اختاذ أي إجراء إصالحي  8ميكن أن تغطي أكثر من 

، وهذا سيجعل احلكومة 4102املدخرات يف أواخر سنة بشأنها، فإنها ستؤدي إىل استهالك مجيع 

 . مليار درهم كناتج عن تأخر اإلصالح 45تقوم بتوفري  4141يف أف  

 ،فمنذ سنوات مل تعرف ميزانية التسيري وكذا  ضعف اهلوامش داخل بنية امليزانية

 .مساهمة الدولة يف صنادي  التقاعد أي ارتفاع

  ،إىل  4115دوالر سنة  61إذ ارتفعت من تقلب أسعار البرتول على املستوى العاملي

  .4103، أي سنة دوالر011وهو اليوم يفوم دوالر  018

وأوضح السيد الوزير يف هذا اإلطار، أن احلفاظ على التوازنات املالية هو أساس الثقة 

إلخالل بها يؤدي إىل عجز، مما يرتتب بني مؤسسات الدولة والشركاء الوطنيني والدوليني، وأن ا

عنه جلوء البالد إىل املديونية من أجل خل  اهلوامش واإلمكانيات لتمويل اإلقتصاد الوطين يف 

إطار عالقته بالرفع من معدالت النمو واالستثمار، وخل  فرص جديدة للشغل، يف ظل احلفاظ 

 .الدولية على التوازنات لتعزيز الثقة يف عالقة البالد باملؤسسات
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وأشار السيد الوزير إىل مسألة القضية الوطنية، املتعلقة بالصحراء املغربية واليت 

تشكل أوىل االنشغاالت الرئيسية للحكومية، حيث قال أن هذه األخرية مستعدة لتسخري كافة 

اإلمكانيات ملواكبة كافة املبادرات اليت حث عليها جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل، 

رامية إىل الدفاع عن مصاحل العليا للبالد، والعمل كذلك إىل إرساء عالقات أخوية بني وال

 .الشعبني اجلرائري واملغربي مبا فيه مصلحة البلدين

، انتقل 4102وبعد هذه اإلشارة والتذكري للمفاهيم العامة ملشروع قانون املالية لسنة 

نها مشروع القانون الساب  الذكر وهي السيد الوزير إىل احلديث عن بعض احملاور اليت تضم

 :كاآلتي

 النموذج التنموي املعتمد    :احملور األول

أكد وزير االقتصاد واملالية أن النموذج املغربي املعتمد، عرب عن  قدرة كبرية على 

الصمود يف ظل سياق دولي مضطرب، حيث جنح املغرب يف اجلمع بني إصالحاته الدميقراطية 

املاضي من جهة، وبني النموذج االقتصادي التنموي من جهة أخرى، للحفاظ وتوطيد مكتسبات 

على مستوي منو معقول، بفعل تنويع األنشطة ذات القيمة املضافة العالية، فالنموذج التنموي 

املغربي مل يستنفذ بعد كل إمكانياته، وذلك إلستناده على الطلب الداخلي بشقيه اإلستهالك 

 :واإلستثمار، إلعتبارين
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للطلب الداخلي، حيث حتددت نسبته يف  اأساسي ايعترب استهالك األسر مكون -0

، لكن هذه النسبة 4104و 4111من الناتج الداخلي اخلام خالل الفرتة املرتاوحة بني  88%

 . %80واألردن  %04، رومانيا %01، تركيا %24قليلة باملقارنة مع دول أخرى كتونس 

اإلستهالك، فهذا يستدعى التفكري يف إصالحه،  فإذا كان هذا النموذج مبنيا على

 .حبيث ال ميكن أن نعترب دائما أن االستهالك دعامة أساسية للنمو

عرف مكون اإلستثمار حتوال نوعيا، حيث سجل نسبة منو مبعدل سنوي قدره  -4

، 4104و 4112خالل الفرتة املرتاوحة بني  %2.4والذي فاق نسبة منو استهالك األسر  508%

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن ظروف األزمة العاملية هي اليت دفعت بالعديد من الدول إىل االهتمام 

أكثر بالطلب الداخلي، قصد إجياد متنفس جديد لنموها، وهو ما يفسر توجه السياسيات 

داخلية، كأحد احللول اليت أبانت عن االقتصادية حنو دعم الطلب الداخلي، وتوسيع األسواق ال

 .جناعتها يف مواجهة الصدمات املرتتبة عن األزمات

وبالطبع فهذا اليعين تدعيم هذا النموذج وإعادة إعطاءه توجها جديدا،يقول السيد 

بل يتطلب استمرار دعم السياسات القطاعية اهلادفة إىل تقوية تنافسية الصادرات  ،الوزير

التقليدية واجلديدة، ومن بينها أسواق الدول الصاعدة مع اإلستفادة من  الوطنية يف األسواق

 .األسواق املغاربية والعربية واإلفريقية وهو ما يستلزم نفسا طويل املدى

وأوضح السيد الوزير أن املغرب ميلك النواة األوىل لتطوير صناعة قوية، اعتمادا على 

ناعات الغدائية، صناعة السيارات، صناعة األنشطة اليت تدعمها احلكومة، كالنسيج، الص
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الطريان، وكل ما يتعل  بصناعة الفوسفاط والصناعات الكيماوية، سواء من باب فتح فرص 

مستقبل البالد يضيف السيد الوزير، الشغل، أو من باب توقع منو اسرتاتيجي أو مسار إقتصادي، ف

مية والقطاعية، وكذا االستفادة من مرتبط بتقوية اإلنتاج والتصنيع من خالل السياسات العمو

اتفاقيات التبادل احلر اليت أبرمها املغرب مع تختلف الدول، مع ضرورة اللجوء إىل تعاقدات 

جديدة يف قطاعات أخرى مثل صناعة األدوية وصناعة الصلب، إلستغالل اإلمكانيات املتاحة يف 

 .هذا اجملال

لسياسيات القطاعية اليت انطلقت وأفاد السيد الوزير خبصوص ما سب  ذكره، أن ا

منذ سنوات بدأت تعطى مثارها، حيث جيب دعمها وكذا تقييمها وتقوميها لتقوية جناعتها، 

 .وبالتالي حتقي  تراكمات إجيابية تستطيع احلكومة الرتكيز عليها يف السنوات املقبلة

من خالله  فاحلكومة يف إطار برنامج عملها، تقوم بدعم النموذج التنموي الذي تطمح

إىل توفري شروط النمو املدمج، وإعطاء األولوية لقضايا الشغل، وتقليص الفوارق اإلجتماعية 

 :واجملالية، معتمدة يف ذلك على مقاربة مشولية ترتكز على روافد أساسية تتجلى يف

تدعيم النمو املدمج عرب تقوية اإلستثمار العمومي واخلاص، وحتسني القدرة  -0

ني مع إيالء عناية خاصة للطبقة املتوسطة، ويف هذا اإلطار من املرتقب خالل الشرائية للمواطن

، %305مليار درهم ، أي بزيادة  086أن يصل جمهود اإلستثمار العمومي إىل  4102سنة 

وستعمل احلكومة يضيف السيد الوزير على الرفع من هذه اإلستثمارات عرب تشجيع الشراكة 
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وف املالءمة جللب االستثمارات اخلارجية املباشرة، وخل  دينامية مع القطاع اخلاص، وتوفري الظر

 .جديدة ملواصلة اجلهد وكذا خل  بنيات حتتية وأوراش كربى

 42ما يقارب  4102فقد بلغت موارد اإلستثمارت اخلارجية إىل حدود نهاية غشت 

باملقارنة مع نفس الفرتة، فهذه احلصيلة جعلت املغرب يف  %42.8مليار درهم مسجلة ارتفاع 

 .املراتب األوىل على املستوى القاري

تنويع هياكل إنتاج اإلقتصاد الوطين، وحتسني تنافسية النسيج اإلنتاجي،   -4

وتنويع األسواق، بهدف بلوغ دورة جديدة للنمو، بعدما برزت قدرة اإلقتصاد الوطين على مواجهة 

صادية، حيث حق  هذا األخري نتائج اقتصادية كانت يف أغلب األحيان أعلى من األزمة اإلقت

املعدل املسجل باملنطقة، إال أن اإلشكال املطروح بهذا اخلصوص، هو أن األزمة ليست أزمة مالية 

 .عمومية بل أزمة متويل

الرفع من جاذبية االقتصاد الوطين، عرب حتسني مناخ األعمال وإعطاء أهمية  -3

يف استقرار بعض عادة تأهيل البنيات اللوجستيكية، والسياسات القطاعية، مما سيساهم خاصة إل

 . ، والعمل على حتقي  تنمية شاملة لفائدة اقتصاد البالد وشركائهاألنشطة الصناعية

وبفضل اجملهودات املبذولة متكن املغرب حسب التقرير السنوي للبنك الدولي، حول 

مراكز يف جمال حتسني مناخ األعمال  01، من ربح 4102ممارسة األعمال بالعامل برسم سنة 

 .دولة 084يف الرتتيب العاملي الذي يشمل  80ليصعد إىل املرتبة 
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ي الالزم للحفاظ على معدالت تطوير آليات التضامن لتدعيم السلم اإلجتماع -2

النمو احملققة، ذلك من خالل إيالء البعد اإلجتماعي األولوية يف تختلف السياسات العمومية، 

ويف هذا اإلطار يشري السيد الوزير إىل تعهد احلكومة على مواصلة إصالح قطاع الرتبية والتكوين 

يل اجمللس األعلى للرتبية والتكوين من خالل متكينه من الوسائل الضرورية للقيام مبهامه، وتفع

 .والبحث العلمي

إىل جانب ذلك أوضح السيد الوزير بأن احلكومة ستتخذ كافة التدابري الالزمة، 

لضمان ولوج مجيع املواطنني، إىل اخلدمات الصحية، من خالل تسريع تعميم، وتوسيع نظام 

، والعمل على بلورة وتنفيذ برنامج التغطية االجتماعية لفائدة األشخاص املزاولني للمهن احلرة

العالجات اإلستثنائية للمستعجالت، كما ستواصل احلكومة بدل جهودها من أجل ضمان ولوج 

 .لة للسقوطنامج حماربة الصفيح واملباني اآليرية براطنني للسكن الالئ ، وتسريع وتاملو

تعمل احلكومة س 4102لسنة  ةقانون املاليلسيد الوزير أنه من خالل مشروع وأكد ا

على ضمان التكامل والتنسي  بني التدخالت القطاعية اليت تستهدف الفئات املعوزة يف الوسط 

القروي واجلبلي، إىل جانب برنامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من أجل تعزيز 

كومة على وتوسيع الربامج القائمة، وتقليص الفوارق اإلجتماعية واجملالية، لذلك أقدمت احل

تعزيز ذلك، من خالل آليات املصاحبة لفائدة أصحاب املشاريع املدرة للدخل، وإحداث بنك وطين 

 .للمعلومات اخلاصة باملشاريع الناجحة، وكذا اعتماد نظام معم  ملتابعة وتقييم آثارها
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وتطرق السيد الوزير يف الش  االجتماعي إىل مناصب الشغل يف مشروع قانون  -5

رية النمو وتطوير االستثمارات، عترب أن الشغل يرتكز على تسريع وت، حبيث ا4102املالي لسنة 

والرتكيز على القطاعات اليت توفر نسبة تشغيل أكرب، خصوصا املوجهة للشباب حاملي 

 ة رغم الصعوبات اإلقتصادية اليت متالشهادات، وأن نسبة البطالة ستظل يف معدالت مستقر

 .اإلشارة إليها سابقا

هذا اإلطار أفاد السيد الوزير إىل أن معظلة الشغل الميكن حلها من خالل املناصب ويف 

املالية، لكون أن اإلندماج يف الدينامية اإلقتصادية، وتطوير التكوين واالستثمار، هو الضمان 

عاب الضغط احلاصل يف سوق الشغل، فاملنط  هنا يقتضي أن ختصص مناصب ياألساسي إلست

العمومية جيب أن يستجيب حلاجيات اإلدارة فقط، هذه األخرية اليت جيب  الشغل يف الوظيفة

عليها اختاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة انتشار املوظفني واإلستغالل األمثل للموارد البشرية 

 .والتدبري التوقعي هلذه املوارد

وإىل جانب ذلك أوضح السيد الوزير، أن احلكومة ملزمة بتعزيز آليات التماسك  

اإلجتماعي، من خالل اإلجراءات املمولة يف إطار صندوق التماسك اإلجتماعي الذي ثم إحداثه 

، ويتعل  األمر بتعبئة الوسائل الالزمة، لضمان دميومة اإلجراءات اإلجتماعية لصاحل 4104سنة 

وتقديم الدعم التعليمي املدرسي،   -راميد  –الفئات املعوزة، من خالل آلية املساعدة الطبية 

فضال عن تقديم املساعدة لألشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة، حيث قامت احلكومة بإعداد 

اسرتاتيجية وطنية شاملة ومندجمة للوقاية من اإلعاقة، من أجل تعزيز حقوق األشخاص يف 
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ما بني اخلدمات وضعية إعاقة، وحتسني ولوجهم سواء على الصعيد املادي واإلقتصادي، إىل 

 ....الصحية والتعليم والتشغيل 

ومن أجل الرفع من معدل متدرس األطفال يف وضعية إعاقة، ثم تنفيذ برنامج يف هذا 

من أسر معوزة، باملوازاة مع ذلك مت تعزيز آليات اجملال لفائدة ذوي اإلعاقات العميقة املنحدرين 

 .مع هذه الفئات التضامن

قواعد حرية املنافسة، وتدعيم الشفافية مع العمل  حتسني احلكامة، واحرتام -6

على ضمان إلتقائية السياسيات العمومية، و حتسني جناعة تدخالت الدولة وحتسني ترشيد 

أوضح السيد الوزير يف هذه النقطة، أن احلكومة ستعمل على إجناح هذا . النفقات العمومية

ألمثل والسريع لإلصالحات اليت أقرها النموذج التنموي، من خالل ربطه باألساس بالتفعيل ا

، مبا يعنيه من تفعيل للمؤسسات الدستورية، ومن تعبئة لكل الفاعلني واخنراطهم 4100دستور 

يف دينامية التغيري، يف إطار مقاربة تقتضي حماولة بناء التواف ، وإجياد أرضية مشرتكة، 

 .واإلخنراط اجلماعي يف وضع تصور لإلصالح وتنفيذه

 رغم من هذه اإلمكانيات اليت أتاحها النموذج املغربي، فإن إشكالية احلفاظ فعلى ال

على توازنات املالية العمومية، أصبح يشكل حتديا جديدا، يفرض إجياد آليات مبتكرة من القدرة 

التنافسية للمقاولة، وتنويع العرض التصديري عرب اإلستثمار يف دعم السياسات القطاعية 

قع املغرب يف األسواق التقليدية، واإلنفتاح على أسواق جديدة، والتموقع املنتجة، وتعزيز مو

جنوب، ويف ظل هذا النموذج الذي يندرج يف إطار رؤى -جنوب وجنوب-اإلسرتاتيجي مشال
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 ةقانون املالي، يضيف السيد الوزير أنه مت إعداد مشروع 4102ية على املدى املتوسط ومتتد إىل غا

 :األهداف التالية من أجل حتقي  4102لسنة 

 .مواصلة البناء املؤسساتي وتسريع اإلصالحات اهليكلية -0

 .حتفيز النمو ودعم االستثمار واملقاولة وتطوير آليات انعاش التشغيل -4

 .تطوير الرأمسال البشري وتعزيز آليات التضامن والتكامل اإلجتماعي واجملالي -2

 .يزانيةضمان استقرار املوجودات اخلارجية والتحكم يف عجز امل -2

فهذه األهداف ترتجم التوجهات امللكية السامية املتضمنة يف خطاب عيد العرش لتاريخ 

، واخلطاب امللكي الذي 4102غشت  41وخطاب ذكرى ثورة امللك والشعب يف  4102يوليوز  21

مبناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة التشريعية  4102أكتوبر  00ألقاه جاللة امللك يف 

 .ة من الوالية التشريعية التاسعةالثالث

 4102الفرضيات اليت انبنى على أساسها مشروع القانون املالي لسنة : احملور الثاني

، انبنى على فرضيات 4102لسنة  ةقانون املاليع أوضح السيد الوزير أن إعداد مشرو

واقعية، مستنبطة من تشخيص موضوعي لتطور املتغريات اخلارجية وتلك املتعلقة بالوضعية 

 .االقتصادية الداخلية

ومن هذا املنطل  أكد السيد وزير االقتصاد واملالية بأن معدل النمو االقتصادي املتوقع 

مليون قنطار،  01ة فالحية متوسطة تبلغ ، أخذا بعني االعتبار سن%2.4للسنة املقبلة هو 

، ويرجع ذلك لكون أن مردودية %2.8باملقارنة مع السنة اجلارية اليت بلغت فيها نسبة النمو 
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مليون قنطار، واليت جعلت نسبة منو هذا القطاع يعرف زيادة وصلت  40القطاع الفالحي بلغت 

حبيث كان اجملموع  %2.2ة نسب وصل 4102سنة ، أما القطاع غري الفالحي ل%08.8إىل 

، ويعزى هذا الرتاجع يف نسبة النمو املرتقب إىل االخنفاض املتوقع من الضريبة على 2.8%

 .، وإىل انتعاش شركاء املغرب يف اقتصاديات األوروT.V.Aالقيمة املضافة 

تتجاوز ال 4102نسبة عجز امليزانية لسنة ومن جهة أخرى، توقعت احلكومة بأن 

 :املنتظر اختاذ اإلجراءات التالية ، حيث من2.4%

فقد عملت احلكومة على اختاذ جمموعة من اإلجراءات، لتحسني املوارد  :املوارد -0

اجلبائية، عن طري  تنزيل بعض توصيات املناظرة الوطنية حول اجلبايات، كتدعيم دور املصاحل 

الالزمة، وهذا  والبشريةاجلبائية واجلمركية يف حتصيلها، من خالل مدها باملوارد اللوجستيكية 

 .4102لسنة  ةقانون املاليما تضمنه مشروع 

من املناصب  %41يهدف إىل توجيه ذت وزارة اإلقتصاد واملالية قرارا اخت :النفقات -4

 .املالية إىل مفتشي الضرائب واملفتشني اجلمركيني خاصة اجلدد من أجل تكوينهم

، يتضمن إجراءات مثلت التوجهات 4102لسنة  ةقانون املاليويف هذا اإلطار فمشروع 

 :احلكومية اآلتية

 ترشيد نفقات التسيري وحصرها يف احلد األدنى الضروري لسري مراف  الدولة، حبيث

مليار درهم و ستصل سنة  044.42مل تسجل هذه النفقات أية زيادة، إذ بلغت خالل السنة املاضية 

 .%1.18مليار درهم، أي بزيادة  044.28إىل  4102
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داف املسطرة هلا، تعزيز فعالية نفقات اإلستثمار وربطها بقدرة اإلجناز وبتحقي  األه

، ستقوم احلكومة بإرساء وتوطيد املسطرة اهلادفة إىل ترشيد التحويالت لفائدة ويف هذا الصدد

 املؤسسات واملقاوالت العمومية، ومراف  الدولة املسرية بصورة مستقلة، واحلسابات اخلصوصية

 .للخزينة ارتباطا مبستوى فائض خزينتها ومبستوى اجناز مشاريعها

 دوالر للربميل كمتوسط السعر  018حتديد سعر البرتول، حيث ثم اعتماد فرضية

، وهو سعر ينسجم مع آخر توقعات املنظمات الدولية، حيث ينتظر أن تسجل 4102املرتقب لسنة 

 .ةأسعار النفط اخنفاضا مع مستوياتها هلذه السن

أكدت احلكومة على لسان وزير االقتصاد واملالية أن معدل : معدل التضخم

 %4.4مقارنة مع  %4التضخم سيبقى متحكما فيه، حيث من املنتظر أن يستقر يف حوالي 

، إذ أسس ذلك على فرضيات موسم فالحي متوسط، وبالرغم 4102املسجلة برسم السنة اجلارية 

 .سة يف أسعار بعض احملروقات خالل هذه السنةمن التطبي  الفعلى لنظام املقاي

وجتدر اإلشارة إىل استمرار جمهودات احلكومة، يف احلفاظ على استقرار أسعار املواد 

األخرى، خاصة املدعمة من طرف صندوق املقاصة وكذا التحكم يف معدالت التضخم إلرتباطها 

 .املباشر بالقدرة الشرائية للمواطن

 

 التوازنات اخلـارجـية واملديونـية: احملور الثالث
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أبرز السيد وزير اإلقتصاد واملالية، أنه بالرغم من صعوبات الظرفية احلالية، املتسمة 

باستمرار الركود واإلنكماش يف بعض بلدان منطقة األورو، وكذا املستوى املرتفع ألسعار املواد 

أشهر من الواردات من  2يف مستوى  الطاقية، متكن املغرب من احلفاظ على اإلحتياطات اخلارجية

السلع واخلدمات، كما سجلت مؤشرات املبادالت اخلارجية املرتبطة بدينامكية النمو حتسنا 

 :ملموسا خالل هذه السنة ونذكر منها على اخلصوص

  الرتاجع الطفيف لعجز امليزان التجاري، ذلك بفعل اخنفاض يف الواردات، مقابل

 .فيما يتعل  باملهن اجلديدة للمغرب واملرتبطة بالسياراتاالرتفاع النسيب للصادرات 

  التطور اإلجيابي للقطاعات التصديرية باستثناء الفوسفاط، فاملغرب يتوفر على

 .سياسة ناجعة يف هذا اجملال تعتمد على متوقعه الدولي

  حفاظ املغرب على جاذبية اإلستثمارات األجنبية، حيث ارتفعت مداخيل

، فتعزيزا ملستوى احتياطات الصرف باملغرب، فاحلكومة تعمل على %42لي اإلستثمارات حبوا

مجلة من اإلجراءات والتدابري، أهمها احلفاظ على أهمية املغرب للخط اإلئتماني الوقائي 

لصندوق النقد الدولي، كما حتق  ذلك خالل مصادقة اجمللس التنفيذي للصندوق على 

وذلك يف إطار السياسة اإلستباقية املتبعة من طرف  ،4102التوالي يف شهر فرباير ويوليوز 

احلكومة، من أجل توفري احتياطات احرتازية من املمكن استعماهلا، إذا دعت الضرورة إىل ذلك، 

ملواجهة املخاطر احملتملة على مستوى ميزان األداءات، كما يندرج هذا اإلجراء يف إطار تعزيز 

 .ملؤسسات الدولية واملستثمرين األجانبالثقة يف آفاق اإلقتصاد الوطين لدى ا
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  تعبئة التمويالت اخلارجية املتاحة يف إطار احلفاظ على املخزونات من العملة

الصعبة، وكذا تعبئة التمويالت اخلارجية املتاحة يف إطار العالقات بني املغرب واملؤسسات املالية 

القطاعية خاصة مع جملس العربية والدولية، وذلك من أجل متويل السياسات اهليكلية و

 .إخل... للتنمية والبنك األوروبي لتعاون اخلليجي، والبنك اإلفريقي ا

  ،بدل كل اجلهود لتمكني املغرب من ولوج األسواق املالية العاملية بشروط مرضية

، 4102وماي  4104حيث يأتي ذلك من اإلصدار الناجح للسندات السيادية خالل شهر دجنرب 

زيز مستوى احتياطات الصرف، وخيفف من الضغط على السيولة يف السوق مما يساهم يف تع

 .الداخلي، ودعم القدرات التمويلية للقطاع البنكي للمشاريع االستثمارية والقروض

  تقوية مناعة اإلقتصاد الوطين ملواجهة اإلنعكاسات السلبية احملتملة خاصة على

رية اإلصالحات اهليكلية هوداتها لتسريع وتحلكومة تواصل جممستوى ميزان األداءات، وعليه فا

والسياسات القطاعية، اهلادفة إىل احلد من تنامي الواردات عرب تفعيل اإلجراءات احلمائية 

التجارية، وتطوير العرض التصديري، وتنافسيته، وكذلك حتسني جاذبية اإلستثمارات 

 .األجنبية، والرفع من درجة االستفادة منها

 زينة، جيدر التذكري إىل أن ارتفاع املديونية، راجع باألساس أما خبصوص دين اخل

إىل اإلقرتاض، وعليه أن متويل هذا العجز يقتضي اللجوء إىل ارتفاع عجز امليزانية، حيث 

فمديونية املغرب تبقى يف مستوى قابلية اإلستثمار، إذ يرجع هذا باألساس لبنيتها، حيث متثل 
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، وكذا %42أما حجم املديونية اخلارجية يبلغ  %00األكرب بنسبة املديونية الداخلية القسط 

 .%00باملقارنة مع إسبانيا  %2.8كلفتها، حيث ال يتعدى متوسط املديونية اخلارجية 

   آفاق تراجع مستوى عجز امليزانية، حيث من املتوقع أن يتقلص تدرجييا يف أف

ناتج الداخلي اخلام انطالقا من سنة ، مما سينتج عنه اخنفاض مؤشر الدين نسبة إىل ال4102

سنة  %21.4من الناتج الداخلي اخلام مقابل  %02.0، هذا الدين الذي ال يتعدى 4102

4111. 

وتتميز هذه املديونية برتكيبة مالية مالئمة، حيث أن جمملها معبئ بشروط ميسرة 

بآجال  %2.2خاصة مؤسسات التنمية الدولية، وحيث أن كلفة املديونية اخلارجية تعدت 

 .إستحقاقات طويلة املدى

ويعزى هذا اللجوء إىل املديونية اخلارجية، إىل الثقة اليت حيضى بها املغرب من لدن 

الشركاء واألسواق املالية الدولية، الشيء الذي مكن املغرب من اعتماد اسرتاتيجية للتحكيم بني 

 :مصادر التمويل الداخلية واخلارجية، ذلك من أجل

 لضغظ احلاصل على السيولة الداخلية، وبالتالي تفادي ارتفاع سعر الفائدة تفادي ا

 .مما سيؤدي اىل غالء كلفة متويل اإلقتصاد الوطين بصفة عامة

  املساهمة يف تعويض الرتاجع املسجل على مستوى املوجودات اخلارجية، ويف هذا

الصدد أكد السيد الوزير أن احلكومة تشجع كل من القطاع العام واخلاص على تعبئة املوارد 

 . اخلارجية
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فمن مزايا ذلك، جلوء اخلزينة إىل السوق الدولي، عالوة على تعزيز املوجودات 

عية دولية لتسهيل الولوج إىل القطاعني العام واخلاص للتمويالت اخلارجية، بوضع مرج

 .اخلارجية بدون ضمانات دولية

  اعتماد احلكومة يف إطار متويل اإلقتصاد الوطين، على جمموعة متكاملة من

اإلصالحات تهدف إىل تطوير حكامة سوق الرساميل، وحتصينه من املخاطر، والعمل على توزيع 

ملقدمة للفاعلني يف السوق املالي، مبا يف ذلك إحداث قسم تخصص للمقاوالت األدوات املالية ا

الصغرى واملتوسطة يف وسط الدار البيضاء، ويف هذا السياق فقد صادق جملس النواب خالل هذه 

 : مشاريع قوانني هي 2السنة اجلارية على 

 .مشروع قانون متعل  بالسلفات الصغرية  -

إلكتتاب املعلومات املطلوبة لألشخاص املعنويني مشروع قانون متعل  بالدعوى   -

 .واهليئات اليت تدعو إلكتتاب يف أسهمها وسنداتها

 .مشروع قانون متعل  بإقراض السندات  -

 .مشروع قانون متعل  باهليئة املغربية لسوق الرساميل  -

كما يوجد قيد الدرس مشروع قانون متعل  بالسوق اآلجلة لألدوات املالية اليت متت   -

 .الته على جملس املستشارينعليه من طرف جملس النواب، ومتت إحاملصادقة 
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 حكامة املؤسسات واملقاوالت العمومية ودورها الكبري يف اإلستثمار: احملور الرابع

للمؤسسات واملقاوالت العمومية، إىل تأهيلها وفقا يهدف تطبي  ميثاق احلكامة اجليدة 

 .ألفضل املعايري وتدعيم مهنية األجهزة التداولية

ويف هذا الصدد أشار السيد وزير اإلقتصاد واملالية إىل منشور السيد رئيس احلكومة، 

 يكون هناك إلتزام هلذهة بني الدولة وهذه املؤسسات، حتى يهدف إىل تعميم العالقة التعاقدي

 .األخرية ببلوغ أهداف حمددة وتعاقدية

خالل هذه السنة، بإطالق دراسة  زير أن الوزارة املشرف عليها قامتوأفاد السيد الو

مرتبطة بتدبري نشيط للمحفظة العمومية للدولة، لكون أن اهلدف من إجرائها هو تعزيز دور 

 .لوضعية املالية هلذه احملفظةاملؤسسات واملقاوالت العمومية يف اإلقتصاد الوطين وكذا حتسني ا

وارتباطا باملوضوع، ويف إطار تعزيز العالقة بني القطاعني العام واخلاص، ثم تقديم 

، حيث يوجد حاليا قيد املناقشة 4102مشروع قانون حول الشراكة بني القطاعني يف فاتح فرباير

يز إشراك الفاعلني يف جملس النواب، ونوه السيد الوزير بهذا القانون الذي سيمكن من تعز

اخلواص يف تنمية املشاريع العمومية، باملوازاة مع حتسني احلكامة اإلقتصادية وبيئة العمل، 

إضافة إىل أن اعتماد املقاربة التشاركية، سيمكن ال حمالة من اإلستفادة من قدرات اإلبتكار 

ن خالل حتميل والتمويل املتوفرة لدى القطاع اخلاص، ومن ضمنها تقاسم أفضل للمخاطر م

 .املسؤولية للطرف القادر على ضبطها بنجاعة
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، اجنازات 4104ويف هذا الصدد سجلت املؤسسات واملقاوالت العمومية خالل سنة 

مقارنة مع  %20.4مليار درهم، أي بنسبة إجناز متوسط قدره  %00.8استثمارية هامة تقدر ب 

مليار درهم، أي ما يفوق مرتني اإلستثمار املنجز خالل سنة  040التوقعات اليت كانت سابقا 

مليار درهم  84ستصل إىل ما قدره  4102وتشري التقديرات إال أن احتماالت اقتسام سنة . 4118

 .%02أي بنسبة إجناز 

مليار  042ه السنة وتقدر استثمارات املؤسسات العمومية املزمع برجمتها خالل هذ

، ويستند هذا اجملهود اإلستثماري إىل الرؤى اإلسرتاتيجية %2.2بنسبة  ادرهم مسجلة ارتفاع

 .للبالد، يف قطاعات حيوية كالبنية التحتية، النقل، الطاقة، الفوسفاط، السكن والفالحة

سيد الوزير أما التحويالت املالية من الدولة إىل املؤسسات واملقاوالت العمومية، أكد ال

، وذلك حنو إعطاء األولوية 4102أنها سوف تتم مواصلة هذه اإلمدادات املالية خالل سنة 

للتعليم، الصحة، الفالحة، البنيات التحتية واخلدمات العمومية مع اهتمام خاص بتوفري املوارد 

ية املعنية على املالية الالزمة يف الوقت املالئم، واحلرص على قدرة املؤسسات واملقاوالت العموم

 .مواجهة إلتزاماتها يف اآلجال املتعاقد عليها

وأبرز السيد الوزير أن حجم اإلجنازات املتعقلة بالتحويالت قد بلغت حيت نهاية شهر 

 .4104مليار درهم نهاية شهر شتنرب  02.2مليار درهم،  مقابل  02.2ما قدره  4102شتنرب 

وارد اآلتية من هذه املؤسسات واملقاوالت ومن جهة أخرى تطرق السيد الوزير إىل امل

مليار درهم مسجلة بذلك  01ستبلغ ما قدره  4102العمومية، فتوقعات هذه املوارد برسم سنة 
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، ويعزى هذا اإلخنفاض 4104مع سنة  %8، و 4102مقارنة مع سنة  %02تراجع بنسبة 

 .سبب اخنفاض نتائجهلتوقعات يف املدخول، إىل تراجع مساهمة اجملمع الشريف للفوسفاط ب

 اإلصالحات الكربى : احملور اخلامس

 :وتتجلى هذه اإلصالحات يف النقط التالية

 :إصالح منظومة العدالة -0

 اعتمادها بالبالد، فالقضاء ضاء صدارة أوراش اإلصالحات اليت متحيتل إصالح الق

الدميقراطية، يشكل املستقل، إىل جانب كونه من أهم ركائز دولة احل  والقانون واملؤسسات 

 .دعامة أساسية لتشجيع اإلستثمار وحتفيز تنمية البالد

 411لذا فلتنزيل هذا اإلصالح، جلأت احلكومة إىل اعتمادات مالية إضافية تفوق 

مليون درهم لتعزيز البنيات التحتية لإلدارة القضائية مبحاكم جديدة، وتعزيزها بأحدث 

نطالق بناء املقر اجلديد للمعهد العالي للقضاء، من ا 4102التقنيات، كما أنه ستعرف سنة 

أجل حتسني ظروف تكوين القضاة وتوسيع جماالت تدخالته، لتشمل التكوين يف املهن املرتبطة 

 .بالقضاء

 :إصالح النظام الضرييب -4

الضريبة على الدخل، )غربي على ثالث ضرائب كربى مهمة يعتمد النظام الضرييب امل

، ففي السنوات األخرية ارتكز اإلصالح (، والضريبة على القيمة املضافةالضريبة على الشركات
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فاهلدف األساسي من هذا اإلصالح، يكتسي طابعا  الضريبة على الدخل والشركات، لذا على

 .اقتصاديا لتجاوز نواقص السياسة الضريبية للمقاولة

عن املناظرة  ،  بالتنزيل التدرجيي للتوصيات املنبثقة4102وعليه سيتم خالل سنة 

الوطنية لإلصالح الضرييب، واليت ستهم باخلصوص الضريبية على القيمة املضافة، حيث 

سرتتكز اجلهود مستقبال لتوسيع األمثل لوعائها، والسري قدما يف مسلسل احلد من األسعار، 

لإلقتصار فقط على سعرين، إضافة إىل إلغاء قاعدة الفاصل الزمين احملددة يف شهر، وإحداث 

النظام التصريح التلقائي، وتعميم اسرتجاع الدين، إضافة إىل ماسب  ذكره، ستقوم احلكومة 

 .باإللغاء التدرجيي لإلعفاءات املمنوحة للقطاع الفالحي

 :مواصلة إصالح صندوق املقاصة -2

يشكل إصالح صندوق املقاصة، إحدى أولويات الربنامج احلكومي، نظرا لتأثريه املتزايد 

املالية العمومية، وترتكز األهداف احملددة ملشروع إصالح هذا النظام، على النقط على توازنات 

 :التالية

  التحكم يف اإلعتمادات السنوية املخصصة لنفقات املقاصة، عرب التفعيل النسيب

ادات املرصودة على مستوى لنظام املقايسة، من خالل ربط الدعم املوجه لبعض املواد باإلعتم

خرات املقاصة خالل نهاية السنة، وبالتالي تراكم متأ، مما سيمكن من جتنب ةاليقانون املمشروع 

 .عدم اللجوء للرفع من سقف النفقات أو إلنعكاساته احملتملة على التوازنات املالية للبالد
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إدراكا منها للدور اهلام لنظام املقاصة يف دعم القدرة  ،وأبرز السيد الوزير أن احلكومة

نني، وتنافسية االقتصاد الوطين، والتحكم يف نسبة التضخم، فإن هذا اإلصالح الشرائية للمواط

 .اجلزئي ال يقصد منه تراجع الدولة عن دعمها، بل يهدف أساسا لرتشيد تدبري النفقات العامة

جيب صياغة نظام جديد للحماية اإلجتماعية، يف إطار مقاربة  ،ويف إطار هذا اإلصالح

تطوير آليات املساعدة اإلجتماعية للطبقات الفقرية، وآليات احلماية مشولية متداخلة متكن من 

 .للطبقات املتوسطة مع ضمان تنافسية اإلقتصاد الوطين

  ،اختاذ إجراءات موازية لفائدة بعض املهنيني وذلك للتخفيف من آثار ارتفاع األسعار

، وبذلك فإن نظام باخلصوص يف قطاع النقل العمومي، بعد التطبي  النسيب لنظام املقايسة

، يراعي كل من استقرار امليزانية 4102شتنرب  08املقايسة اجلزئية الذي دخل حيز التنفيذ يف 

والتضامن اإلجتماعي، حيث يعتمد على حصر الدعم املوجه لبعض املواد النفطية يف مستوى 

العاملية على  ، وعكس الفارق الناتج عن تقلبات السوق4102فرضيات مشروع القانون املالي لسنة 

 .خرات صندوق املقاصةتأاملستهلكني سواء باإلرتفاع أواإلخنفاض، مما سيمكن من جتنب م

مليار درهم، حيث  28، 4102وتبلغ املقاصة املقرتحة يف مشروع قانون املالية لسنة 

 مليار درهم ، وبالتالي يكون اجملموع تقريبا 2خرات السنة املاضية اليت تبلغ تنضاف إليها متأ

 .مليار درهم 20.2
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 :منظومة التقاعد -2

أكد السيد الوزير على عزم احلكومة بتواف  مع كافة الشركاء على القيام بإصالح 

مندمج وشامل للتقاعد، بغية ضمان توازنها املالي ودميومتها على املدى البعيد، ونظرا ألساسية 

مقاربة تنبنى على التدرج، حيث هذا اإلصالح وأهميته واستعجاله، فإن احلكومة ستعمد على 

سيتم يف املدى املتوسط القيام بإصالح هذا النظام من القطبني العام واخلاص، باملشاركة 

واحلوار مع الشركاء اإلجتماعيني، من أجل إعتماد إصالح يهم مقاييس نظام املعاشات املدنية 

رية لتسريع وت 4102ومته، وستخصص سنة للصندوق املغربي للتقاعد، بغية متديد أف  دمي

 .أشغال اللجنة الوطنية واختاذ القرارات ملباشرة اإلصالح

 :إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية -5

ففي انتظار مصادقة الربملان على مشروع القانون التنظيمي لقانون املالية، فقد بدأت 

دخوله حيز  بعض القطاعات تتعامل وف  توجهات هذا القانون من أجل سهولة تطبيقه بعد

 .التنفيذ

 

 :إرساء اجلهوية املتقدمة وتعزيز الالمركزية والالمتركز -6

يعد ورش اجلهوية املتقدمة الذي اخنرط فيه املغرب من األوراش الكربى املهيكلة، من 

خالل وضع منهجية جديدة يف تدبري الشأن احمللي، عرب إعطاء اجلهة صالحيات موسعة، متكنها 

مو املتاحة يف البالد، وكذا التوزيع العادل للثروات بني تختلف جهات من تعبئة إمكانيات الن
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اململكة، وإعطاء الساكنة احمللية فرصة تدبري أمورها مبا يتواف  وخاصياتها، وذلك يف إطار 

 .حكامة ترابية جيدة

ولضمان جناح هذا الورش ستعمل احلكومة على توفري األرضية املناسبة للنموذج 

من خالل إعداد مشروع القانون املنظم للجهة، وميثاق الالمتركز اإلداري، التنموي اجلهوي، 

كمنطل  لإلصالح، وإعطاء تنظيم هياكل اإلدارة وضمان مزيد من التنسي  والنجاعة والقرب 

 لتنمية األقاليم اجلنوبية، الذي متعلى مستوى عيش املواطنني، وسيشكل النموذج اجلديد 

صادي واإلجتماعي الذي أسس بناء على التوجهات امللكية الواردة إعداده من طرف اجمللس اإلقت

للمسرية اخلضراء، أرضية ملشروع  20يف خطاب جاللة امللك املوجه إىل األمة مبناسبة الذكرى 

 .تنمية مندجمة لفائدة األقاليم اجلنوبية

 ، أكد السيد وزير اإلقتصاد واملالية على مسألة الصراحة والوضوح يف طرحوختاما

د درجات خطرية يف ظرفية صعبة، لذا اإلشكاالت اليت تعرفها املالية العمومية، واليت مل تبلغ بع

هو إعادة التوازن للمالية العمومية، باملوازاة  4102لسنة  ةقانون املاليفاهلدف األساسي يف مشروع 

 .مع ضمان دفعة قوية للدينامية اإلقتصادية

، لتجاوز هذه اإلكراهات اليت تعرفها املالية وعليه، تشكل مسألة الثقة أمرا مهما

حلاحية الظروف احلكومة حتس جبزامة املسؤولية وإ العمومية يف ظل أوضاع مرتدية، جتعل

 .اإلقتصادية واملالية حتت ضغط العامل الزمين
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كومة لن يتوقف عند إعداد إىل جانب ما سب  ذكره، أشار السيد الوزير إىل أن دور احل

وعرضه على الربملان للمناقشة والتصويت، بل ستعمل كذلك على إعداد  ةملاليقانون امشروع 

 . تنفيذ السليم هلذا املشروعالإجراءات مواكبة له للتمكن من 
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  4102الفرضيات التي ارتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة  :ولاأل المحور

 

 واقعية الفرضيات 

أخذ بعين تذات طابع واقعي  4102تعتبر الفرضيات التي ارتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 

 .لالقتصاد الوطني االعتبار السياق الدولي والقدرات الموضوعية

 على صعيد التحوالت الهيكلية 

    أص ح  الق ص            ل          أل   ة أقل               ج               ،  ع  

                    ج         غ             ذي أص ح    ب      أ      ف       ،   ث      

              أ   ك         ع     ألز    الق ص              ع ى  ع     أ ه       ف   ال    ع 

-4110ة إذ  أ           الع          % 2,4   4104-4101  ل      ة % 2,2     ة 

  .      أ    ك    ً   ألز    الق ص              4114           ء،  ع 4104

ك          غ        ه ك                   ض ف               ك       ل ف ه  ز  ع       ب 

  كذ  ع ف  أ         ف ع ى      0   قع   ص   ة          ص   ص ه  إ ى أقل        س

       ك     ف     ه   ل    ش                       ش                 زك ه   ب       

عكس    ك   ع  ه    ضع ف  ( 4110  4118)                      ف             ف 

   زى ذ ك إ ى                ض ف               ع ف  (0 0444   0440  0448)     ق 

 ص  ح   ز  ع    أل  ى          08%     ب              ف                        ص 

   أ         ف أ          ة        ق          ذ     ض ف  إ ى    ص                ع       

 .    ش     ذي أص ح    ب             ف  أ  ء  الق ص         

،  ع            ص ل  أل  ى 4102      ق      ع     ف ض     ص ل ز  ع          ل

          ذ       ع                ه               ذ   ف  إ         0     ف ه  ق  ع     ش  

           ه ض     ع          "     ج-ع   "        :    غ ب  أل ض ،        ه  

 أل  ض     إ   ج      ب إ ى إ   ج ،     ص   ع         ل 000(     ب             ز    )

ك   أ        ى             ئ        ،      ع     ة  أ  ل  كذ    ز ز 0 ذ  ق     ض ف  ع    

 0    ل      ع ك ه  ع   ل    شأ ه  أ   ؤ   إ      ع ى           ض ف       ع  أل   

 الظرفية االقتصادية على الصعيد الدولي 

 ف            الق ص  ي    ؤق   أل                             الق ص    ، فإ    الق ص      
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           ك  ى   أ     ف   ض  ال    ش             ة          ش     كل       ال    

  أ  أ   ع         أل   ، ف              ك       غ   0       ة                ك        ة

 .     ج ال  ز ل     ض  ف                   

 1,0ك        إ       ف       ج      ئ ة    ك  ،     أ           ج                    ل 

ك   أ     ل "0          فص ل             ال    ض"                  ئ  ف      ع      ث    

 .4118    إ ى أ  ى        ه   ذ        ألز    الق ص     ف          ئف     أ     آل   

   ب ص   ق             ، فإ ه         قع    ث      ش        ف     ش    الق ص  ي 

                    ب               ه       ب %( 0)+ 4102        أل      ل     

    ل % 0,2)+ق ص  ي   ل  ذ        ف  أ                         ث     زز    ل        ال

    ل % 1,0) ف  إ       ( 4102    % 1,4+    ل % 0)+ ف  ف     ( 4102    % 1,8

 .(4102    % 0,2-    ل % 1,4) ف  إ       ( 4102    % 0,8-

   ف    ز ز             أ     ف     ل   ص ع ة               ش ً  ق ص    ً  ع            

% 2,8 الق ص            غ      ع إ ك                  ،   ث     ب أ     ل            

    4102        8,0 %    4102. 

    % 4,4    ل % 2,4       4102          ب أ              ة            ل     

4102. 

الق ص     ،     ف     ة         ب ع ى               ق   ع   ش ك ء    غ ب      ء

0 4102    %+ 1,8     4102    % 2,2+ أل          ه    غ ب                   غ 

( Effet de base) ه   الع      أل ل  أ     أل  س : الع         ل             ذ      ذ ة 

      أقل  ك             ى              ق           ب     ب  أل          ه    غ ب 

إذ  أ          % 0,2   4104-4101  ل      ة % 8,8)     ل   ل          أل   ة 

 (41140،  ع إ     ء     4104-4110 الع          ة 

 الظرفية االقتصادية على الصعيد الوطني 

   زى  ذ         0      ل    ش    الق ص  ي      إ               صل      ث              

إ ى  ال    ش            ذي ع فه    ش    الق ص  ي ف         ال       ذي    كس ع ى 

ك     زى كذ ك  ذ         إ ى 0     ى   ص         غ            ء            ش    ه

     ع       ل  أل                غ                    ج  إ ى       ؤش    أ ش  

 .             ث

ع             ف      ة      4102  ؤش     ئج                     صل               

 الق ص            ث   ل    ش    الق ص  ي    ل    ،         ع   س      ة          
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 ل      ل    صل  أل% 2,8   4102  ل    صل               % 8,0       ، ق    

    ز ة  ع          ف    الق ص         ل   ش  ك     غ ب،   ل    صل      ع 0   س      

،    ع         ع     ق         ع              ال            ع        ف  4102       

   ب          ج              ،   ل   س      ة،     ب أ     ق  الق ص                 

  .  ل   س    صل                 % 4,2ع ض   4102  ل    صل      ع       % 8,2

     ل         أل      ل آف ق      4102 ف       ه      ى      الق ص               

% 8,0 الق ص          ،   قع ص   ق              أ     ق  الق ص      غ          صل إ ى 

 %(2,80)    أك        ق     ز  ة  الق ص            أي   
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النمو معدل   

 

،        ذ  4102    % 2,8    % 2,4           ً  4102    ف      ج                    

 :  ال    ع ع 

 :4102    % 2,2    % 2,8          ج               غ                 •

         ؛%1,2     %2,8:      ع 

  0%2,8    % 8,0:      ع      ث 

ف ض     ص ل    ب       % )1,2-   ز ة  ع     ع    ف      ع               •

 .4102    % 08,2 ذ ك          ع       (       ق     01   غ 

    % 2,4  ة          ش  ة أ       ج               غ                ف   ال    ع   

  ل      ة % 2,2  %( 0,4      ع ف       ق     4114إذ               ) 4104   4110

4101-4104. 

 ع ى     ى     ب،     صل ع  ص      ب          ع ه  كذ ك              ً            ه  

     4102    % 2,4  ذي     فه  ال           ه ك  أل  ،   ث      ع  ذ   أل          

8,2 %    4102    ً        : 

 .      ق     01  ص ل ز  ع       ب ف         •

 .                    ف      ع    الق ص       أ              ع ى     ل •

 .               غ                    ج •

        ب  أل                   أ    ال      ، ف            ع        ك             أ   ل  

،        ً               ش   ع   ك  ى          خ 4102    % 2,0     4102    % 2,8

 ألع  ل،   ث ُ   قع أ     غ  ال            ،   ذي   ك         ك             أ   ل        

    % 21,2     4102          ج                 % 21,2  غ         ز  ،       

41020 
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  نسبة العجز

 
 

،   ث            أ            %4,9، 4102        قع أال      ز          ز،          

 : ال   ء          

         ع     ق   ز ل   ض   ص      ص                ئ    :ع ى     ى

       ص  ح      ئ         ك   ف    ع          ة           ل           كذ  

 0     ل                        ك       ش     الز   ،  ص  ه 

 

    ف    س    ق  2014    ج  ش  ع ق                  ف ،ع ى     ى        أ

 :         كذ      ل    ه      ك    ف 0               ذة   ل                  

 

                  فق          ص    ف        أل  ى   ض   ي   ش        

       044,28   ث       ل  ذ          أ   ز   ة،   ث   غ   ذ          

 ؛%1,18أي  ز   ة ق      4102                     044,42         ل 

 

      ة   أل   ف       ال           ه      ة      ز       ق    ز ز ف      

 0 ه 

 

            ئ ة    ؤ      ذ    ص  ،      إ   ء              ة   ه  ف  إ ى   ش     ف 

             ص ص      ز     ،     فق              ة  ص  ة                   ال     

 .ه  ز   ه        ى إ   ز  ش                 ى ف ئض 
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4102آفاق النمو الفالحي خالل سنة   

تعزيزا لإلنجازات التي حققتها السالسل الفالحية الرئيسية كنتيجة  4102من المتوقع أن تعرف سنة     

إصالح صندوق )لمواصلة اإلصالحات االستراتيجية المعتمدة في إطار مخطط المغرب األخضر 

الفالحية، وتعزيز الدعم المقدم للسالسل  للمدخالتتحسين اإلعانات إلى التنمية الفالحية الهادف 

وسوف تستفيد ھذه اإلنجازات، على الخصوص في المناطق ...(. الفالحية ذات القيمة المضافة العالية

 9,3مليار متر مكعب مقابل  11,9المسقية، من االحتياطيات المائية في السدود التي تناھز حوالي 

 .مليار خالل السنة الماضية

إلى أن مساھمة المناطق المسقية في أداء القطاع الفالحي قد تعززت خالل العقد ھنا  ةوتجدر اإلشار

وتشير . األخير مع تحسن مكانة سالسل الخضروات واألشجار المثمرة إلى جانب تربية الماشية

التقديرات إلى أن حصة قطاع الزراعات المسقية في القيمة اإلجمالية لإلنتاج الفالحي تمثل أكثر من 

حسب ) 35%وبما أن مساھمة سلسلة تربية الماشية في قيمة اإلنتاج اإلجمالي الفالحي تقارب %. 24

بيانات النموذج الفالحي لمديرية الدراسات والتوقعات المالية المبني على معطيات وزارة الفالحة 

نتاج من القيمة اإلجمالية لإل 26%ن قطاع الزراعات البورية يمثل حوالي إ، ف(والصيد البحري

 (.4101معطيات  )الفالحي 

التي تمثل )حسب السالسل، وفيما يخص سلسلة الحبوب  4102وبالنسبة لإلنجازات المتوقعة سنة 

 97مليون قنطار مقابل  01فقد اعتمدت فرضية إنتاج ( 4102من القيمة المضافة الفالحية في  %20,6

، أي (القمح الصلب، القمح الطري والشعير :وذلك بالنسبة للحبوب الرئيسية الثالثة ) 4102مليون سنة 

 02إلى ما يفوق  4102وسيصل اإلنتاج اإلجمالي للحبوب خالل سنة . 27,5%بانخفاض يصل إلى 

 .مليون قنطار من الذرة ومليون قنطار من األرز يقارب مامليون قنطار، بما في ذلك 

، (4102ضافة الفالحية سنة من القيمة الم% 20,3التي تمثل )وفيما يتعلق بسلسلة الخضروات 

، وذلك كنتيجة، على الخصوص، ألھمية %4,5، بمعدل نمو يبلغ 4102فستعرف تعزيزاً إلنتاجها سنة 

وآلفاق تحسن الطلب من البلدان  4102االحتياطيات المائية الناجمة عن الظروف المناخية الجيدة لسنة 

ردين الرئيسيين لمنتجات الخضروات الشريكة، ال سيما في منطقة األورو التي تعد من المستو

 .المغربية

، فإنه (4102من القيمة المضافة الفالحية في  21,3%التي تمثل )وفيما يخص سلسلة األشجار المثمرة 

من المتوقع أن يتحسن إنتاجها، أساسا بفضل النتائج األولية للتدابير المتخذة لفائدة ھذه السلسلة 

توسيع مساحات أشجار الزيتون وتجديد بساتين )خضر والمدمجة في إطار مخطط المغرب األ

وھكذا، من المرتقب أن يزداد إنتاج . 4102وبفضل الظروف المناخية المالئمة لسنة ( الحوامض

( حسب معطيات وزارة الفالحة والصيد البحري) 4102/4102خالل الموسم % 21الزيتون بنسبة 

 (.تسجل منطقة سوس إنتاجا قياسيامن المرتقب أن ) بالنسبة للحوامض % 28وبحوالي 



 4.12 السنة  املالية برسم  11.011رقم  تقرير مشروع قانون املالية               جلنة املالية والتنمية االقتصادية             الربملان ــ جملس النواب                            

 
124 

 

من القيمة المضافة الفالحية في  26,6%التي تمثل )ومن جهة أخرى، فستستفيد سلسلة تربية الماشية 

، وال سيما قطاع اللحوم الحمراء، من وفرة الكأل في المراعي التي تحسنت كثيرا خالل سنة (4102

وفيما يخص سالسل تربية . 4102-4102وسم الشيء الذي سيعزز أداء ھذه السلسلة خالل الم 4102

استمرار أدائها اإليجابي مع نسب نمو تقدر على التوالي  4102الدواجن وإنتاج الحليب، فيتوقع سنة 

 .6,5%و  4,5%بنحو 

ومع األخذ في االعتبار جميع ھذه الفرضيات، من المتوقع أن يسجل القطاع الفالحي انخفاضا طفيفا في 

، نظرا، على الخصوص، لتراجع القيمة المضافة لسلسلة 4102سنة  0,3%بة القيمة المضافة بنس

وسيقابل ھذا االنخفاض في أداء . 4102سنة  92%، بعد تحسن كبير بحوالي %27,5الحبوب بنحو 

، و الخضروات (+16,6%)سلسلة الحبوب تعزيزا لنمو السالسل األخرى، خاصة األشجار المثمرة 

 (.+4,4%)وتربية الماشية ( %4,5)+
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 معدل التضخم

معدل  واصل بالرغم من التقلبات الكبيرة التي شهدتها أسعار المواد األساسية وخاصة الطاقية منها،

 استقرار ھدف مع تنسجم مستويات تسجيل االستهالك، أسعار مؤشر قياسه بارتفاع يتم الذي التضخم،

-4118كمتوسط خالل الفترة % 0,0المغرب حيث بلغ معدل التضخم  بنك يتوخاه الذي األسعار

4104. 

ويعزى ذلك إلى مواصلة . %4,0خم عند نهاية السنة الجارية ومن المتوقع أن ال يتجاوز معدل التض

دعم المواد األساسية عن طريق تدخل الدولة على مستوى نفقات المقاصة، حيث بلغت نفقات ھذه 

 . 4102مليار درھم عند متم شهر شتنبر  22,4األخيرة مبلغ 

االولى من  خالل التسع أشهر% 2,2 كما سجل الرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك ارتفاعا ب 

وقد نتج ھذا االرتفاع عن تزايد الرقم االستداللي  .، مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة2013سنة 

لألثمان عند االستهالك للمواد  والرقم االستداللي %2,9لألثمان عند االستهالك للمواد الغذائية بنسبة 

  %.1,6غير الغذائية بنسبة 

حسب توقعات  1,9%فسيستقر في حدود  2014أما فيما يتعلق بمعدل التضخم المتوقع خالل سنة 

 :ھذا االنخفاض الطفيف في وتيرة التضخم خاصة إلى ويعزى. 2014قانون المالية لسنة 

  2,4عند االستيراد للمواد الطاقية بنسبة  لألثماناالنخفاض المتوقع في الرقم االستداللي%. 

 4102عند االستيراد للمواد المصنعة سنة  انخفاض وتيرة ارتفاع الرقم االستداللي لألثمان 

 .%(4,8مقابل % 0,4) 4102بالمقارنة مع سنة 

  مواصلة دعم المواد األساسية عن طريق تدخل الدولة على مستوى نفقات المقاصة، وذلك

 02من دخول منظومة المقايسة الجزئية ألسعار بعض المواد الطاقية حيز التنفيذ منذ  بالرغم

 .  4102شتنبر

 35حيث من المتوقع أن تبلغ نفقات المقاصة  ،توى نفقات المقاصة مرتفعا و مهمافمن جهة، يبقى مس

 018وذلك على أساس سعر متوسط برميل البترول الذي حدد في  2014مليار درھم خالل سنة 

 .درھم للدوالر الواحد 8,8دوالر، ومعدل سعر صرف قدره 

ومن جهة أخرى، فإن آثار المقايسة الجزئية ألسعار بعض المواد الطاقية على مستوى التضخم تبقى  

 .4102نقطة سنة  1,4جد محدودة حيث لن تتعدى 
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 تطور أسعار النفط

، نتيجة 4102تراجعت أسعار المواد األولية سنة بعدما سجلت تقلبات كبيرة خالل السنوات الماضية، 

 .تباطؤ الطلب العالمي وتحسن مستويات العرض

ويستمر العرض من النفط الخام في االرتفاع، نتيجة تزايد اإلنتاج خارج منظّمة الدول المصدرة 

يةبفضل االستغالل المتزايد لصخور الشيست والرمال النفطية في أمريكا الشمال (OPEC)للبترول 
1

 .

 0,8وحسب الوكالة الدولية للطاقة، يتوقع أن يرتفع إنتاج النفط، دون احتساب دول األوبك، بنحو 

مليون برميل  1,8و  4102مليون برميل يوميا سنة  0,4مقابل  4102مليون برميل يوميا خالل سنة 

 . 4104يوميا فقط خالل سنة 

مكنت زيادة اإلمدادات من بعض الدول  وتظل اإلكراھات على إنتاج منظمة األوبك محدودة، حيث

األعضاء في منظمة أوبك، خاصة السعودية والعراق والكويت، من تعويض انخفاض اإلنتاج في ليبيا 

مليون برميل يوميا، منها  2ويقدر فائض القدرة اإلنتاجية الفعلي لدول األوبك حاليا بحوالي . وإيران

تعويض أي نقص محتمل في اإلمدادات قد تشهده  لدى السعودية، وھي نسبة مهمة ستمكن من% 81

 .السوق الدولية

ومن المتوقع أن يستمر تزايد الطلب العالمي على النفط بوتيرة معتدلة نسبيا، بسبب تراجع استهالك 

ويتوقع . دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، رغم استمرار انتعاش طلب الدول النامية والصاعدة

مليون  0,1مقابل  4102مليون برميل يوميا سنة  0,0لعالمي على النفط بحوالي أن ينمو الطلب ا

 .، وفقا لوكالة الطاقة الدولية4102و  4104برميل يوميا في سنتي 

وفي ھذا السياق، تظل آفاق أسعار البترول معتدلة على العموم، حيث تشير آخر التوقعات لعدة ھيئات 

دوالر للبرميل  010مقابل  4102دوالر للبرميل سنة  018 مختصة إلى متوسط سعر البرنت بحوالي

 .4102سنة 

 

  

                                                           
. 0884 سنة منذ له مستوى أعلى وھو ،4103 سنة من األول النصف في يوميا برميل مليون 7,4 المتحدة الواليات في الخام النفط إنتاج بلغ  1

 وفقا ،4102 سنة يوميا برميل مليون 8,0 و 4103 سنة يوميا برميل مليون 7,3 إلى ليصل األميركي الخام النفط إنتاج يرتفع أن المتوقع ومن

 (.EIA) األمريكية الطاقة لوزارة
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 مرتكزات النموذج التنموي المغربي

في ظل سياق دولي وإقليمي مضطرب، أبان نموذج النمو المغربي عن إمكانيات ھامة وقدرة كبيرة  

الديمقراطية من جهة، وبين  المؤسساتية و في الجمع بين إصالحاتهعلى الصمود، حيث نجح المغرب 

وذلك بفضل  %8 نموذجه االقتصادي التنموي من جهة أخرى، للحفاظ على مستوى نمو قريب من

 . تنويع وتحديث النسيج اإلنتاجي والتخصص التدريجي في األنشطة ذات القيمة المضافة العالية

يستنفد بعد كل إمكانياته باستناده أساسا على الطلب الداخلي بشقيه إن النموذج التنموي المغربي لم 

 : العتبارين( االستثمارو  االستهالك)

(  من الناتج الداخلي الخام %88)يهم االعتبار األول استهالك األسر كمكون أساسي للطلب الداخلي 

ة ومحاربة الفقر والمجالي االجتماعيةالقابل للتطور لكن مع اعتبار ضرورة تقليص الفوارق 

 .والتهميش، وھو ما يفتح آفاقا أخرى للتطور

و  4111خالل الفترة ما بين  %88,4وتمثل حصة استهالك األسر من الناتج الداخلي الخام حوالي 

( %01,8)وتركيا ( %24,4)وتبقى ھذه النسبة قليلة بالمقارنة مع دول أخرى كتونس . 4104

 (.%80,2)واألردن ( %04,4)ورومانيا 

 0200-0222متوسط حصة استهالك األسر من الناتج الداخلي الخام خالل الفترة 

 

بمعدل سنوي  نمو ةسجل نسب، حيث ويهم االعتبار الثاني مكون االستثمار الذي عرف تحوال نوعيا

. 4104و  4112 ما بين خالل الفترة( %2,4) استهالك األسروالتي فاقت نسبة نمو  %8,8قدره 

بلدان إلى االھتمام أكثر بالطلب ال يد منعدبالإلى أن ظروف األزمة العالمية دفعت  ھناوتجدر اإلشارة 

إيجاد متنفس جديد لنموھا وھو ما يفسر جنوح السياسات االقتصادية نحو دعم الطلب قصد  الداخلي 

الداخلي وتوسيع األسواق الداخلية كأحد الركائز التي أبانت عن نجاعتها في مواجهة الصدمات 

81,3 
72,9 70,5 

62,9 
58,2 

45,8 

 ماليزيا المغرب تونس تركيا رومانيا األردن

النموذج التنموي المغربي :ثانيال المحور  
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  .مترتبة عن األزمات الدوليةال

 

دعم السياسات من خالل  االھتمام بتنويع العرض التصديريلموازاة مع ذلك، ينبغي مواصلة وبا

والجديدة ومن ضمنها   القطاعية الهادفة إلى تقوية تنافسية الصادرات الوطنية في األسواق التقليدية

اربية والعربية واالفريقية وھو ما يستلزم نفسا أسواق البلدان الصاعدة مع االستفادة من األسواق المغ

فالمغرب يملك نواة أولى لتطوير صناعة قوية اعتمادا على األنشطة التي .  مسترسال وطويل المدى

تدعمها الحكومة كالنسيج والصناعات الغذائية وصناعة السيارات وصناعة الطيران وكل ما يتعلق 

و ھو مدعو اآلن للقيام بتعاقدات جديدة في قطاعات أخرى بصناعة الفوسفاط والصناعات الكيماوية، 

مثل صناعة األدوية والصناعات الكيماوية وصناعات الصلب، الستغالل اإلمكانيات المتاحة في ھذا 

 .المجال

النموذج عملها، تعمل على تكثيف مجهوداتها من أجل دعم ھذا في إطار برنامج  ،الحكومةإن 

الذي تريده تضامنيا والذي تطمح من خالله إلى توفير شروط نمو ُمْدِمج  يولي األولوية  نمويتال

 ترتكز عتمدة في ذلك على مقاربة شموليةملقضايا الشغل وتقليص الفوارق االجتماعية والمجالية 

 :أساسية خمس محاور  ىعل

رائية للمواطنين بهدف تدعيم النمو المدمج عبر تقوية االستثمار العمومي وتحسين القدرة الش -0

 .ة المتوسطةتوسيع الطبق

تنويع ھياكل إنتاج اقتصادنا الوطني وتحسين تنافسية النسيج اإلنتاجي وتنويع األسواق بهدف  -4

بلوغ دورة جديدة للنمو بعدما تبينت قدرة االقتصاد الوطني على مواجهة األزمة االقتصادية 

 .أعلى من المعدل بالمنطقة األحيانلب العالمية، حيث حقق نتائج اقتصادية كانت في غا

الرفع من جاذبية االقتصاد الوطني عبر تحسين مناخ األعمال وإعطاء أھمية خاصة إلعادة  -2

تأھيل البنيات اللوجيستيكية والسياسات القطاعية، مما سيساھم في استقرار بعض األنشطة 

 .نا واقتصاد شركائناالصناعية ببالدنا والعمل على تحقيق تنمية شاملة لفائدة اقتصاد

تطوير آليات التضامن لتدعيم السلم االجتماعي الالزم للحفاظ على معدالت النمو المحققة،  -2

والعمل على أجرأة الجهوية المتقدمة التي كرسها الدستور المغربي الجديد والتي ستمكن من 

 .ختلف جهات المملكةتعبئة إمكانيات النمو المتاحة لبالدنا وكذا التوزيع العادل للثروات بين م

تحسين الحكامة واحترام قواعد حرية المنافسة وتدعيم الشفافية مع ربط المسؤولية بالمساءلة  -8

مما سيمكن من تحسين نجاعة تدخالت الدولة واالستهداف األفضل للسياسات العمومية 

 .وتحسين ترشيد النفقات العمومية

مرتبطا باألساس بالتفعيل األمثل والسريع نموي تالنموذج ال إنجاح ھذا كما سيبقى الطموح في

إلصالحات التي افتتحها الدستور الجديد، بما يعنيه من تفعيل للمؤسسات الدستورية، ومن تعبئة لكل ل

الفاعلين وانخراطهم في دينامية التغيير، في إطار جدلية تتصالح ضمنها القيم المرتبطة بالقناعات 

 .يع احترام مبادئ ومقتضيات المسؤولية المشتركةالخاصة مع القيم التي تحتم على الجم
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 النمو االقتصادي للجهات

يبرز تحليل الناتج الداخلي الخام الجهوي، الصادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، للفترة 

انبثاق أقطاب جهوية جديدة، حيث يتبين أن الجهات األقل مساھمة في  4100و 0448الممتدة بين 

الناتج الداخلي الخام الوطني ھي األكثر دينامية من حيث وتيرة النمو بمعدالت نمو تتجاوز تكوين 

-والعيون%( 04,4)الكويرة -ويتعلق األمر بجهات وادي الذھب%(. 8,8)معدل النمو الوطني 

-تانسيفت-ورديغة ومراكش-إضافة إلى كل من جهات الشاوية%( 04,0)الساقية الحمراء -بوجدور

 . على التوالي% 0و% 0,2و% 8,0عبدة بمعدالت نمو مهمة بلغت -لةالحوز ودكا

وستمكن الدينامية الحالية لهذه الجهات وحكامة جهوية جديدة من اتخاذ ھذه األخيرة مسارات جديدة 

لاللتحاق بركب الجهات الرائدة على المستوى الوطني كجهة الدار البيضاء الكبرى، التي ساھمت 

درعة -ماسة-في تكوين الناتج الداخلي الخام الوطني، وجهات سوس% 08,8في المتوسط بنسبة 

-، أو تعزيز مكانتها في ھذه الصفوة كجهة مراكش%(2,4)زعير -زمور-سال-، والرباط%(2,04)

 (. من الناتج الداخلي الخام الوطني% 8,8)الحوز -تانسيفت

اتج الداخلي الخام الوطني وتساھم الجهات األربع األخيرة بما يناھز النصف في تكوين الن

ويعود ھذا التركيز إلى تمركز األنشطة االقتصادية الستغالل أمثل للموارد البشرية %(. 28,4)

من الناتج الداخلي % 24على سبيل المثال، يرتكز )واللوجستيكية كما ھو الحال في باقي الدول 

بما ( Île-de-France)، حيث تساھم جهة باريس 44اإلجمالي الفرنسي بست جهات من أصل 

كما يعزى ھذا التركيز إلى مؤھالت (. 4100يقارب ثلث الناتج الداخلي اإلجمالي الفرنسي لسنة 

الجهات وخاصياتها االقتصادية واالجتماعية وكذا تركيباتها القطاعية حيث ترتكز أنشطة القطاع 

–الغرب و( 4100و 0448في المتوسط ما بين  %20,8)درعة -ماسة-األول بكل من سوس

، فيما يسود القطاع الثاني بشكل خاص بجهة الدار البيضاء الكبرى (%02,0)بني احسن -شراردة

تطوان -، ثم طنجة%(2,4)عبدة -، ودكالة%4,01ورديغة -، متبوعة بجهة الشاوية(22,8%)

 فيما يتضح أن ھذا التركيز أقل حدة بالنسبة للقطاع الثالث، حيث تساھم أربع جهات بأقل %(.2,8)

خالل  %08,0)من النصف في القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع وھي الدار البيضاء الكبرى 

ثم ( %01,0)درعة -ماسة-وسوس( %02,2)زعير -زمور-سال-والرباط( 4100-0448الفترة 

 (.%01)الحوز-تنسيفت-مراكش

خام المتاح للفرد، ومن ناحية أخرى، تؤكد دراسة التقارب بين الجهات، من خالل الناتج الداخلي ال

أن تطور اقتصاد مختلف الجهات يتجه نحو التقارب، في إطار مسلسل االستدراك الذي بدأته 

حيث . الجهات األكثر دينامية وكذا، ظاھرة االختناق التي تعيشها األقطاب االقتصادية التقليدية

و للناتج الداخلي الخام الساقية الحمراء والشاوية ورديغة أقوى نسبة نم-بوجدور-عرفت جهتا العيون

، متبوعتان بكل من 4100-0448لكل واحدة خالل المرحلة % 0,8المتاح للفرد بمعدل سنوي قدره 

% 2,8)، والشرق ومكناس تافاللت %(0,2)تانسيفت الحوز -ومراكش%( 4,2)عبدة -جهات دكالة

الجهات  وقد جاء توجه%(. 8)وطنجة تطوان %( 4,8)تاونات -الحسيمة-وتازة( لكل واحدة
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المتأخرة نحو استدراك الفارق مع الجهات المتقدمة كنتائج أولية للتدابير المجالية التي تسخرھا 

 .الحكومة في اتجاه توزيع أفضل لركائز النمو

فعلى سبيل . ويجدر االشارة في ھذا الصدد إلى إدراج البعد الجهوي بجل االستراتيجيات القطاعية

فالحيا جهويا، يتم تنفيذھا مع الشركاء المحليين، في مخطط المثال، تم وضع ستة عشر عقدا 

المغرب األخضر من حيث المشاريع واالستثمارات وفرص العمل وإمكانيات التصدير مع األخذ 

ومن حيث تحسين مستوى . بعين االعتبار مختلف سالسل اإلنتاج وارتباطها بالخصوصيات المحلية

لمضافة العالية، فقد تم بذل مجهودات كبيرة لتحقيق الهدف تثمين وتنافسية القطاعات ذات القيمة ا

 . والذي يهم إحداث ستة أقطاب فالحية بمختلف المناطق الفالحية للمملكة 4108المتوخى في أفق 

التي ادمجت البعد الجهوي، حيث تم التوقيع على " 4141رؤية "وبخصوص االستراتيجية السياحية 

داث الصندوق المغربي للتنمية السياحية الذي انخرط في عقود برامج مع جل الجهات، تم إح

شراكات مع صناديق سيادية لدول خليجية قصد تكوين الهيئة المغربية لالستثمار السياحي 

، توجيه 4141مليار درھم في أفق  081ويربو ھذا الصندوق، الذي ينشد جذب  .«وصال»

 %.41الى االستثمار نحو الجهات المعوزة عبر تخصيص منح قد تصل 

كما ساھمت الحكومة عبر المنشآت العامة في التنمية الجهوية، حيث تمثل المؤسسات والمقاوالت 

العمومية الناشطة على المستوى المحلي أو الجهوي ما يقارب ثلثي المحفظة العمومية، وذلك للرفع 

 .من جودة الخدمات العمومية المقدمة وتعميمها
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 إصالح نظام المقاصة

 :مضامين مشروع إصالح نظام المقاصة

ف   ل    ق                 ع      ب أ             أل       ص                  ،  ك  

      ج                           أل     ف      ق            ص                    

، ك     ه  4.14             ل      11غ   أ  ك     ذ     ع         ف ق  0        

إ ى      ج                    ع     ز                            ز    ع ى  أ         

 90..4   ل    ٪  4,4    ل   4.14  ل     ٪ 4,1        إ ى 

تملة على المالية العمومية لبالدنا، أضحى التحكم في أمام تفاقم هذه النفقات و تأثيراتها المح

الغالف المالي الموجه لهذه النفقات و بالتالي توفير هوامش إضافية لتقوية االستثمار و تمويل 

 . األوراش القطاعية الكبرى إحدى أهم التحديات التي تواجهها المالية العمومية

إنصافا و بالشكل الذي يمكن من تحقيق يرة إصالح هذا النظام لجعله أكثرا تإن تسريع و

وفرصة حقيقية إلعادة  التوازن بين األبعاد االجتماعية و االقتصادية، يشكل ضرورة ملحة

بلورة و صياغة آليات الحماية االجتماعية في بالدنا في إطار مقاربة تضامنية تمكن من تحقيق 

 .مجتمعالتوازنات االجتماعية و تقليص الفوارق بين مختلف فئات ال

 :في هذا اإلطار،  ترتكز األهداف المحددة لمشروع إصالح نظام الدعم الحالي في 

    ك  ف   الع                   صص              ص  ع         ل               00
  الع           ص  ة ع ى     ى     ض              ع       ه          ع   
              ب    ك    أ          ص    ل  ه           ك  0 ق            

        ع        ء    فع      ف  ذ               ك    ه          ع ى      ز    
              0 

 

   كل إ   ك         ه         ب            ص  ف   ع       ة   ش  ئ            ، 

    ك  ف          ض  ، فإ   ذ    ص ح    زئ       ف     الق ص           كذ ك

 0ال   ص    ه     ع        ع   ع ه ،  ل  ه ف أ     إ ى   ش                       

 

صياغة نظام جديد للحماية االجتماعية في إطار مقاربة شمولية و متداخلة تمكن من  .4
يات الحماية للطبقات المتوسطة تطوير آليات المساعدة االجتماعية للطبقات الفقيرة و آل

الكبرى اإلصالحأوراش  :ثالثال المحور  
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 .مع ضمان تنافسية االقتصاد الوطني

 
 نظام المقايسة النسبية

تحمل ميزانية  عبر ،القدرة الشرائية للمواطنين إطار مواصلة دعميندرج هذا اإلصالح في 

دون إغفال  المدعمة في األسواق العالمية، سعار السلعأل اتاالرتفاع منجزء هام الدولة ل

المخصص بموجب حصر الدعم في مستوى الغالف المالي  التوازنات المالية عبرالتحكم في 

 .بالنسبة لبعض المواد النفطية قانون المالية

 :يتمحور نظام المقايسة الجزئي حول المبادئ التاليةو

  مواصلة دعم الدولة للقدرة الشرائية للمواطنين و القطاعات االنتاجية عبر تحمل
لعامة لجزء كبير من ارتفاع أسعار بعض المواد النفطية في السوق الدولية الميزانية ا

غاز البوطان و الفيول لو كل االرتفاعات بالنسبة  ،4زوال والفيولاالغوبالنسبة للبنزين 

 المخصص لإلنتاج الكهرباء؛
  حصر الدعم الموجه للمواد المعنية بالمقايسة في مستوى فرضيات قانون المالية وذلك

كم في مستوى التكلفة المالية للدعم في حدود االعتمادات المرصودة و عدم اللجوء للتح
 المالي؛ لفتح اعتمادات إضافية خالل السنة لتفادي تفاقم العجز

  اتخاذ اجراءات موازية لفائدة بعض المهنيين و ذلك للتخفيف من أثار ارتفاع االسعار

 .ل الحضريعلى األثمنة، و بالخصوص في قطاع النق

، يراعي  4103شتنبر 06و بذلك، فإن نظام المقايسة الجزئية الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 

كال من  استقرار الميزانية و التضامن االجتماعي، إذ يعتمد على حصر الدعم الموجه لبعض 

في مستوى فرضيات قانون المالية و عكس ( 4بنزين، الغازوال والفيول رقم )المواد النفطية 

مما . رق الناتج عن تقلبات السوق العالمية على المستهلكين، سواء باالرتفاع أو االنخفاضالفا

 .سيمكن من تجنب متأخرات المقاصة عند نهاية السنة

 4.12االعتمادات المخصصة للمقاصة برسم مشروع قانون المالية 

أ             ع    ق               ب  ل ف  4.12 ش  ع ق                      إع   

           ع      ص ص                   كذ      ل                       أل       ض 

 19     خ  11-19-1 ئ س    ك     ق      ب ق           ئ س    ك                   

  الع         ع       ه  هذ                ث    كز  ذ         ع ى 0 4.11 غ  س 

 0     ص  ة ع ى     ى ق            

 21,11       ز  4.12   غ  ع            ص           ف  إ     ش  ع ق              

 :             زع  ك      

        زع  ك       11: 4.12 ع                       ص             :  
                 :42 ؛           
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          ؛ 1:   غذ ئ           
                    4:             ص           . 

   0            1,11:   ص      أ          ص                 ض 
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التقاعد منظومةإصالح   

 ئ س ف  إ    أشغ ل                   ك     إص ح أ          ع          أ ه          

                        ل     إش  فه           ض       ع           ف   ذ      ف     ك   

، أ ه      ئج  ش  ص (    ق ء  الق ص        ال    ع        ز              ص    ق      ع )

 4102      ع    أ            ش             شه     ز أ ل ع ز   ض    أ          ع ،

             خ    ذ  4137) 4146    ل     (              خ    ذ  ال         4140)

(      خ    ذ  ال         4128) 4140         ص   ق   ض     ال    ع       (  ال        

 0                    ع     ح     ب      ع 

 :   ش  ص  ص   ق  أ ه    

      0411)       ك  ه  أ          ع    ل            ض   أ      ال  ز       ض 

          ل أك      ض ف      ج                 ؛(           
            ع   ق  ة  ذ   أل     ع ى  غ     ذ   ال  ز         غ       ف    ع ى

 غ       ز    ه  ه  ، ال                ص   ق    غ         ع    ذي ال     ى    ل 
 ؛ %4   ص   ق          ض     ال    ع         12%

        ق        غ   ك ف        ف أ          ع      ل      ق         ز    ه    
       ه ؛

 ض   ة  ع     إص     ع        ف           أل    ؛ 
        0%33ض ف    غ    ف     ل      ع           ى ف 

             إ   ز   ع ى             ع    ف                      إص ح  ذ   أل    ، أ 

  كز ع ى إ   ء        ذي   "        ك       "          ع      أ ص  ف   أل    ع ة        

  ف أ                ش غل  فق    أ     ز ع   ش ل    ع             أل   ء  غ    أل   ء

،  ض ف إ  ه     ى      ك     ق  ع  ف  شكل        إ             ع إ        ع    غ   

 0            ع     ص  فق    أ     ز ع،             ي  غ    أل   ء  فق     أ        

ع ة                     ه   ف      ض ع  ك ب     ل         عى ض ء ذ ك، أع  

  0          ب                    ص ح       ح        ص   

ع                   ع ى إ   ء            ض      ف إ ك        ص ح          ق   

        ة إ ك         ة       ع ى   ق           ع     ق        كز ع ى      ث       ه 

   : 

  ه                   ه  أل     ع ى ق ب ع      غ   أ   ء      ع          ش
   أ     ز ع  ع إ   ث   ف   ش   ك          ض    إ   ء       ك              أ 

        ؛
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   ق ب   ص  غ   أ   ء      ع     ص  غ    أل   ء      إ ى إ   ج  ذ     ئ
ه   إ   ء  أل   ة ف         ض     ال    ع   ع  أل ذ       الع       ص ص   

 0      ك           ي أ  إ    ي أل   ء      ع     ص

           ش             ع     أ ه ص    ك     قش                    ض              

ص           ز   ع     إأص ح             ل        ع ى     ى      ب    ز      ف   

 0  ك            ض   ه                  

      أشغ ل                ف   ذ            فع  ذك ة   ل      أشغ  ه  إ ى        ئ س 

   ذي أفضى  4103      31    خ    ك           س   ص  ه     ل      ع                 

 : إ ى       

     ش         ع      ع ؛   ص حع      ص  ق  ع ى                كإ   

       إ   ج   ص                          ش           ف  إ            ال    ع
    ك         ق ء  ال    ع   ؛

  إص ح ق  ع      ع     ى    أ     ص       ه ك                ك ز ع  ه  ف          إ

  ث  ص   ذ   أل   ة ع ى أ    ص ح  4102              أ       ع     ش  ع ق       

 :     ع          

     أ  ى      ب         ال                    ش             ص   ق    غ      
     ع  ع   إ   ء        ع ى     ى       ه  ه            ع ى      ع ، 

     ش  ،   ث   ب     ذ                                               ب 
           هذ           ف  أق ب  آل  ل         ض            هذ        ؛

      ف ه      ل   ص ح   ش         ع      ع       ل     ع أ                
     ع          ش ه       ف  ق ب ع            ك             أ      أ     

آل    ك    ،   شك ل ق ب   ص  غ      ض ف  إ ى أ   ء      ع     ص فئ    
 0غ    أل   ء      ال        ف     ق            أي  غ   

 0            أ     صل                أشغ  ه  ف                 ة    ق                         
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الماليةالقانون التنظيمي لقانون إصالح   

، على إغناء وتطوير المسودة التي تم إعدادها بشأن 4103خالل سنة   عملت الحكومة

مشروع هذا القانون، حيث تم فتح النقاش حول هذا الورش الهام بإشراك فعاليات المؤسسة 
التشريعية من األغلبية والمعارضة على حد سواء، فضال عن القطاعات الوزارية والمؤسسات 

 .المعنية بهذا االصالح

، تم تشكيل لجنتين مشتركتين بين وزارة االقتصاد والمالية ولجنتي المالية بكل ولهذا الغرض
من مجلس النواب ومجلس المستشارين  حيث تم تقديم أمام هاتين اللجنتين، على التوالي 

للمشروع الذي تم إغناؤه باقتراحات  ة، المحاور األساسي4103مارس  6فبراير و  04بتاريخ 

السادة البرلمانيين مع التأكيد على أن الحكومة تبقى منفتحة على أي اقتراح من شأنه تجويد 
 .المشروع

وعلى هذا النهج التشاركي، الذي تراهن عليه الحكومة في أجرأة مقتضيات الدستور وتنزيل 
لمشروع، حيث ثم تشكيل لجنة مخططها التشريعي، تواتر العمل لتطوير وإغناء نص ا

مشتركة بين وزارة االقتصاد والمالية واألمانة العامة للحكومة للتشاور حول الصيغة النهائية 
مقترحاتهم ألشخاص المهتمين إلبداء لكافة ا لفرصةإلتاحة ا للعمومللمشروع، وذلك قبل نشره 

 .بشأنه وآرائهم

، من طرف وزارة االقتصاد والمالية 4103 يونيو 04وخالل اللقاء الذي تم تنظيمه، بتاريخ 

لفائدة الكتاب العامون بمختلف القطاعات الوزارية بغية إشراكهم في االصالح وتمكينهم من 
إبداء مالحظاتهم واقتراحاتهم حوله، تم إعطاء االنطالقة للمرحلة التجريبية المتعلقة بتفعيل 

ة في شقه الخاص بتحسين نجاعة أداء بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لقانون المالي
، وذلك  في إطار االستعداد القبلي لتطبيقه وتعميمه عند صدور القانون يالتدبير العموم

وقد تم االتفاق خالل هذا اللقاء  على أن يتم تفعيل هذه التجربة دون . التنظيمي لقانون المالية
التربية  قطاعزارة االقتصاد والمالية ومن وتغيير المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بكل 

 .ومحاربة التصحر الفالحة باإلضافة إلى المندوبية السامية للمياه والغابات قطاعالوطنية و

منطلقا تجريبيا لتفعيل هذه  العملية خاصة  4102وبناء عليه، شكل مشروع قانون المالية لسنة 

ة على البرامج المرتبطة بأهداف يتم تقييم ما تعلق باعتماد الهيكلة الجديدة للميزانية المبني
 .مستوى تحقيقها عبر مؤشرات حسن األداء  بالنسبة للقطاعات األربع المعنية

وفي األخير، تجدر االشارة إلى أن الحكومة تلتزم بإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 

 .الجديد وفق القانون التنظيمي لقانون المالية 4105
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4102معطيات متعلقة بتنفيذ قانون المالية لسنة  :رابعال المحور  

 

4102حتى متم شتنبر  4102نتائج سير تنفيذ قانون المالية برسم سنة   

 : ، عبر النقاط التالية4102يمكن تلخيص حصيلة تنفيذ قانون المالية إلى غاية متم شهر شتنبر 

 :على مستوى الميزانية العامة -

o فيما يتعلق بالمداخيل : 

  مليار درھم، 081,2ما قدره بلغت  المداخيل العادية 

  مليار درھم فيما سجلت المداخيل الجمركية  044,2و قد بلغت المداخيل الضريبية

 ،  4102مليار درھم بحلول آخر شتنبر  21,2نسبة 

  أما فيما يخص المداخيل الضريبية المحلية، فتجدر اإلشارة إلى أن مداخيل

الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة 

مليار  02مليار درھم و  48مليار درھم و  21،2الداخلية  قد بلغت على التوالي 

مليار  4,8و التنمبر مبلغ  كما سجلت المداخيل المتعلقة بحقوق التسجيل. درھم

 درھم، 

  01,8مليار درھم تتضمن ما قدره  08,0و قد بلغت المداخيل غير الضريبية نسبة 

 . مليار درھم برسم االحتكارات و المساھمات

o فيما يتعلق بالنفقات : 

    ص   ع   : 

               الع                % 69 ل           أي        297,49  غ   ال  ز     

 ؛            430,06     ق                   غ  

         84 % إ   ز     ل            أي       251,34أ  ء    أصل  ذ   ال  ز    

 0  ال  ز        ع 
 

    ك      ل           ص     ذ     ز                  ف  : 

o                  ع         ذ ك ،      4103ش       ه               72,6  غ     

 0            74,2         غ   4104             ة   س  ع       % 3       

o   33,4       ب    غ  ف    أل  ى ،               ع                      ى ع ى أ       

             ة   س  ع        %05            ع  ش    ،        ذ ك            ى

 00,02                           زى ذ ك إ ى      ع (0           48,8) 4104
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                          ال      ؤ          ه             ه      ،   ص       
 0    ض                            7,88     ل    ز   ،    ص ص  

     ذ               ص ص    ؤ     ذ        ع  ال    ع ، ك           ف       ل   ق  

 :أ    

 

    4103 ش     31         إ ى غ    

 -    ع           أل  ى-

(              ) 

         ة    ؤ   

  ألك           ه                 ك     4523

      كز  ال  ش  ئ    0731

 ص          كز        ص   ق     ص  0168

   ص   ق     ص  أل ق ف  840

   أل   ء             ؤ                             711

    ك ب                 ص                غذ ئ    355

474                

 ص   ق           ه ز                   425

 

o  30,2       عه  4103       ال       ف               أل  ء     ش     أ   ع ى     ى 

           ف    س      ة              ض  ، أي  ز   ة ق      48,0               ل 

       ال     زى  ذ      ق إ ى      ع            ز               ئ ة    ؤ     0 7,8%

   ص ص      ز   ،   ث   غ              ع      ز     ف                         
                  س      ة     8,42          ،     ل  00,51       عه  4103ش     

            01,72أ   ف       ص                   ش  ك  ف     غ  0           ض  

 0     ف    س      ة              ض         01,68    ل  4103ف      ش     
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 :    ق       ذ               ص ص

  4103 ش     31         إ ى غ    

 - ال       -
(              ) 

         ة    ؤ   

  ألك           ه                 ك    888 1

 ص   ق                 400 1

           كك            ك ب  175 1

    ك  ب    ه                    068 1

      ء   ص  ح   ش ب    ك ب          كه   ء 000 1

 ص   ق                        ق         904

 ص   ق  ع         ة                    ش    800

   ش ك            ذ ع        زة 70

       ة    غ ب    ق  400

 

o مليار درھم فيما  20,8فقد بلغت مداخيلها : للخزينة أما فيما يتعلق بالحسابات الخصوصية

مليار درھم  22,4مليار درھم منها  22,2بلغت النفقات الصادرة برسم ھذه الحسابات 

 كنفقات برسم الحسابات المرصدة  ألمور خصوصية،

o  ،فقد سجلت مداخيل و نفقات ھذه و فيما يتعلق بمصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة

 .مليار درھم و مليار درھم 0,0، على التوالي، نسبتي 4102المصالح بمتم شهر شتنبر 

 

 

  



 4.12 السنة  املالية برسم  11.011رقم  تقرير مشروع قانون املالية               جلنة املالية والتنمية االقتصادية             الربملان ــ جملس النواب                            

 
140 

 

شتنبر 21إلى غاية  4102تنفيذ تحويالت الميزانية برسم سنة   

 ه                        ق       ز           ،     ف ه    ز         ز        فصل    ك   ف 

و مرافق الدولة  قاوالت العموميةالمؤسسات والم   ش  ك ، أ     إع               ال          ئ ة 

 0المسيرة بصورة مستقلة وكذا الحسابات الخصوصية للخزينة

 86.661,3    ل            ،شتنبر .1غاية إ ى    ف    ،4.11المالية لسنة  قانونتنفيذ     ب 

مليون   111.497,80    الع                 هذ     ص ص،        ة ف       مليون درهم 

 77,720%             ل  أي           ذ  درهم

  %74,34أي        ل   درهم مليون 64.422,45       عه  ميزانية التسيير ق    غ         

 :    زع  ذ             ب    ه           ة  فق      ل       0                           زة

   ل 

       ل

 %  

         

             

 الع       

         

             

       

 العموميةقاوالت المؤسسات و الم 074,04 9 094,36 7 78,18

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 819,70 698,65 85,23

 مرافق أخرى 710,28 4 436,33 1 53,17

 الحسابات الخصوصية 937,64 1 912,24 1 98,69

 التسيير -التحمالت المشتركة  593,77 65 280,87 53 81,23

 المجموع 126,64 80 422,45 64  80,40

أي    مليون درهم   22.238,85، ف     غ رميزانية االستثماأ   ف      ص                   

                             ص فه              أشه   أل  ى                   %25,66    ل 

 :           ل          ز ع  ذ             ب    ه           ة 0        
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 ل       ل   

             

         

             

  الع               

              
       

66,86% 6 566,95  العموميةقاوالت المؤسسات و الم 822,66 

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 100,56 50,27 49,99%

 مرافق أخرى 19,10 14,10 73,8%

 الحسابات الخصوصية 051,62 6 868,99 4 80,46%

 االستثمار -التحمالت المشتركة  377,19 15 738,53 10 69,83%

 المجموع 70,89% 22 238,85 31 371,14

 

،     ع         ع          ء    ه ف إ ى   ش   4103 ذ          ش  ة إ ى أ ه   ل     

 :                  ص ص 

   ة ذ        ة      ز               ئض  ز   ه ،  ك                 صص    ه آ       
     ز              ج  ال             ك    ه ،  ذ ك  فق       ز          ع ى    ل       

 ؛       
 

 05           ال      ، ف  إ          مليار درهم   7,60 قف     ذ               

إع  ء  أل               ش   ع         ف           ز،  ق       ز      ال        ه ف 
 ذ       ء     ص ص  زء                 صص     ؤ            ال             

 0   فق              ة  ص  ة         كذ              ص ص      ز   

ى     ع                                ه   ق       ق      ع ى ص     ز  ة  الق ص               

   ؤ            ال          ،  ذ ك ف     ى    ث       ز  ة     ث ع      ش   ز         ه  

   ه   ذ        ،                ع  ه   شكل شه ي   0     ص                   ص ص    ع    

، ع ى    ع            ة     ة  ص                         ض ع          ز  ة  الق   ض           

    ع       ف  ص ف             ؤ             ال               ق       ز           ،  ذ ك 

      ضغ  ( أ  ء أ                                   )     ض    ف ئه      ز    ه          

 0             ع ى    ز       
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 اإلصالحات المهيكلة في قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية
0 

 إصالح منظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالت العمومية. 0

تقييم األداء والوقاية من المخاطر باإلضافة إلى يسعى ھذا اإلصالح إلى إعادة توجيه المراقبة نحو 

التحقق من المطابقة وفق األنظمة الجاري بها العمل، ودعم فعالية المراقبة وتعميمها على ھيآت 

كما يروم أيضا توحيد المراقبة والبحث . أخرى ال تخضع للمراقبة المالية بموجب القوانين الحالية

عن ممارسة مهام المواكبة واالستشارة للمؤسسات  عن تكييفها وضمان ديناميتها، فضال

 .والمقاوالت العمومية

 تطبيق ميثاق الحكامة الجيدة للمؤسسات والمقاوالت العمومية. 4

يهدف ھذا الميثاق إلى تأھيل حكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية وفقا ألفضل المعايير وإلى 

 4104مارس  04بمقتضى المنشور المؤرخ في  تم إصدارهوقد تدعيم مهنية األجهزة التداولية، 

الذي حث رئيس الحكومة بموجبه أعضاء الحكومة على السهر على تعميم وتنزيل مضمون و

الميثاق كما دعا من خالله ھيئات حكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية إلى وضع مخططات 

 .لتحسين حكامتها وتتبع تنفيذھا

 ن الدولة والمؤسسات والمقاوالت العموميةتعميم العالقات التعاقدية بي. 3

 4102ماي  08بتاريخ  4102/8في ھذا اإلطار، دعا رئيس الحكومة بواسطة المنشور رقم 

الوزارات والمؤسسات والمقاوالت العمومية الخاضعة لوصايتهم إلى إعداد مخططات عمل متعددة 

ود برامج متعددة السنوات يتم إبرامها السنوات وبلورتها، بدعم من وزارة االقتصاد والمالية، في عق

وتؤكد التوجيهات التي تضمنها ھذا المنشور على أھمية مطابقة . بين ھذه الهيآت والدولة

االلتزامات المتبادلة بين األطراف المعنية وبنود العقد مع اختيارات السياسة العامة للسلطات 

لفاعلين االقتصادين فيما يتعلق بجودة العمومية مع األخذ بعين االعتبار تطلعات المواطنين وا

 .الخدمات وولوجيتها وكذا استمراريتها

 تطوير سياسة تدبير نشيط للمحفظة العمومية. 2

بإطالق دراسة مرتبطة بوضع تدبير نشيط للمحفظة  4102قامت وزارة االقتصاد والمالية سنة 

للدولة تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات والمقاوالت العمومية في االقتصاد الوطني  موميةالع

، ثم تحسين الوضعية المالية للمحفظة (انفتاح وتنافسية وتنويع لمصادر النمو وكذا تنمية االستثمار)

وكذا  ،(مردودية األموال الذاتية وتحسين النتائج والتحكم في المخاطر والتحويالت المالية)العمومية 

  المؤسسات والمقاوالت العمومية :خامسال المحور
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تنفيذ السياسات العمومية وحماية المصالح )إعداد ميثاق جديد لتصرف المساھمين الممثلين للدولة 

 (.والممتلكات والحكامة الجيدة وسياسة توزيع األرباح على المساھمين

 تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 5

بتكار والتمويل المتوفرة لدى القطاع االستفادة من قدرات اال ستمكن ھذه المقاربة التشاركية من

الخاص ومن ضمان تقاسم أفضل للمخاطر من خالل تحميل المسؤولية للطرف القادر على ضبطها 

 .كما تسمح بأداء المستحقات عن الخدمات المقدمة فعليا وبحسب مستوى جودتها. بنجاعة

 تطوير أدوات تسيير المؤسسات والمقاوالت العمومية. 6

 :بـيتعلق األمر 

 إصالح منظومة إبرام الصفقات العمومية؛*

 تحسين وتنفيذ المساطر المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالت العمومية؛*

تكثيف وتيرة التدقيقات الخارجية وكذا توجيهها إلى اھتمامات تخص المجاالت اإلستراتيجية *

 ة والتدبيرية؛والمؤسساتية عوضا عن االعتبارات العملياتي

إعداد وتوجيه كل التقارير السنوية لمراقبي الدولة ومندوبي الحكومة إلى رؤساء المجالس *

 .اإلدارية للمؤسسات والمقاوالت العمومية

 المالءمة مع المعايير المحاسباتية الدولية. 7

الدولية المتمثلة يهدف مشروع مالءمة المدونة العامة للتنميط المحاسباتي مع المعايير المحاسباتية 

، إلى تحديث منظومة المعلومة المالية وتكريس "IAS/IFRS"في المرجع المحاسباتي الدولي 

 .مناخ الثقة وتوضيح الرؤية االقتصادية لفائدة المستثمرين

 

 

  



 4.12 السنة  املالية برسم  11.011رقم  تقرير مشروع قانون املالية               جلنة املالية والتنمية االقتصادية             الربملان ــ جملس النواب                            

 
144 

 

العمومية تالالتقرير السنوي حول المؤسسات والمقاو  

خالل مناقشة مشروع قانون  أعضاء البرلمان السادةواقتراحات السيدات و  مالحظات تماشيا مع

 ، الرامية إلى إثراء التقرير بمعطيات أكثر تحيينا وراھنية وتحليال، تم إدراج4102المالية لسنة 

 :معطيات حول 

 ؛ 4102تقديرات سنة  -

 ؛ 4102ت االختتام وكذا معطيات عن اإلنجازات لغاية شتنبر الواحتما 4102توقعات  -

 . 4104إنجازات سنة  -

الصفحة رقم ) وجدير بالذكر أن التقرير يتضمن في ملحقاته معطيات مجمعة عن أھم المؤشرات

الصفحات رقم ) عموميةالمقاوالت الوات مؤسسأھم ال وكذا بطاقات مفصلة عن (من التقرير 012

 (.من التقرير 044إلى  001

عامالت والناتج كما يتضمن التقرير تحليال لكل قطاع مع معطيات مفصلة خصوصا عن رقم الم

الصافي والقيمة المضافة وكذا المؤشرات التقنية للمؤسسات والمقاوالت العمومية برسم سنتي 

 . 4102و 4104
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 العالقات المالية بين الدولة والمؤسسات والمقاوالت العمومية

 تحليل عام -

االعتبار التمييز بين فئتين مختلفـين  إن تحليل المبادالت المالية بين الدولة والمنشآت العامة يأخذ بعين

  : مـن المنشـآت العامـة

الفئة األولى ذات طابع تجاري يدر نشاطها أرباحا تغطي نفقات االستغالل واالسـتثمار  -

كـالمجمع الشـريف للفوسفاط وشركة استغالل الموانئ حيث تدفع ھذه الهيآت عادة جزء من 

لفة تتكون من أرباح أو حصص أرباح تعادل حصتها فائض أرباحها للدولة، يتخذ أشـكاال مخت

ألمالك العمومية باإلضافة إلى عائدات ذات افي رأس مال ھذه الهيـآت أو عائـدات احتكـار 

 طبيعة أخرى؛ 

تشمل الفئة الثانية المؤسسات والمنشآت العامة التي يتطلب نشاطها دعما ماليا من قبل الدولة،  -

ارات الهيكلية مثل الشركة الوطنية للطرق السيارة والمكتب تمويل االستثم)إما بشكل مؤقت 

كما ھو الحال  أو بشكل دائم عندما يتعلق األمر بالمرفق العمومي (الوطني للسكك الحديدية

بالنسبة للمنشآت العامة ذات الطابع غير التجاري مثل األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 

 ... لجهوية لالستثمار الفالحيوالمراكز االستشفائية والمكاتب ا

 التحويالت المالية للدولة لفائدة المؤسسات و المقاوالت العمومية -

نحو  4102سوف تتم مواصلة توجيه اإلمدادات المالية للمؤسسات والمقاوالت العمومية خالل سنة 

لعمومية األساسية القطاعات ذات األولوية مثل التعليم والصحة والفالحة والبنيات التحتية والخدمات ا

مع اھتمام خاص بتوفير الموارد المالية الالزمة في الوقت المالئم وحرص على قدرة المؤسسات 

 . والمقاوالت العمومية المعنية على مواجهة التزاماتها في اآلجال المتعاقد عليها

 

ت الميزانية تهدف إلى ترشيد وتيرة تحويال 4102وفي ھذا الصدد تم إرساء مسطرة جديدة خالل سنة 

العامة للدولة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية فيما يتعلق بآجال وحجم التحويالت على أساس 

 . مستوى خزينتها وحاجياتها الفعلية فيما يخص األداءات

 

 ما قدره 4102، فتبلغ اإلنجازات حتى نهاية شهر شتنبر4102أما فيما يخص تنفيذ قانون المالية لسنة 

أي بنسبة إنجاز ( 4104مليون درھم حتى نهاية شهر شتنبر 02. 444مقابل )مليون درھم   02.222

 .(مليون درھم 42.040) 4102مقارنة بتوقعات سنة % 24بلغت 

 

من مجموع ھذه التحويالت المالية للتجهيز والرفع من رأس المال، بينما تم % 82,8كما تم تخصيص 

  .للتسيير% 28,8تخصيص 

 

ت والمقاوالت العمومية التالية أھم المستفيدين من إمدادات الدولة حتى نهاية شتنبر وتشكل المؤسسا

4102 : 
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المؤسسات والمقاوالت العمومية خالل سنة لدولة لفائدة من االتحويالت المالية وللتذكير، فقد بلغت 

مقارنة بإنجازات نهاية سنة  %04مليون درھم مسجلة بذلك ارتفاعا قدره  41.142، ما قدره 4104

 (.مليون درھم 40.802) 4101دون بلوغ المستوى المسجل سنة ( مليون درھم 02.800) 4100

 

  اإلجمالي المنجز المبلغ المؤسسة أو المقاولة العمومية

 (مليون درھم)

    4.532 يميات الجهوية للتربية والتكوين  األكا -

 0.075 المكتب الوطني للسكك الحديدية  -

   0.065 المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي -

  1.120  المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -

   204 عة والتلفزة الوطنية لإلذ الشركة  -

   788 المركز االستشفائي بن سينا -

   742 الجامعات -

   521 الغذائيةالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد  -
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- 

 المؤسسات والمقاوالت العموميةالموارد اآلتية من 

من أرباح شركات المساھمة ومن حصص  والمقاوالت العمومية تتكون الموارد اآلتية من المؤسسات

على احتالل األمالك العمومية من  ىوكذا من أتاو العموميةاألرباح المستخلصة من المؤسسات 

 .طرف ھذه المؤسسات ومن عائدات ذات طبيعة أخرى

 

مليون درھم، مسجلة  01.820ما قدره  4102برسم قانون المالية لسنة الموارد وتناھز توقعات ھذه 

  مقارنة %8و( مليون درھم 04.822) 4102مقارنة بتوقعات سنة  %02راجعاً بنسبة بذلك ت

ويعزى انخفاض ھذه التوقعات على الخصوص إلى (. مليون درھم 00.281) 4104سنة  بتوقعات

تراجع مساھمة المجمع الشريف للفوسفاط  بسبب انخفاض نتائجه الصافية عالقة بالمنحى التراجعي 

 .سفاطللطلب وأسعار الفو
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  379  االستشفائي محمد السادسالمركز  -

  347  المركز االستشفائي الحسن الثاني -
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 (مليون درهم)تطور الموارد اآلتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية 
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. من مجموع الموارد المتوقعة %28، ما يعادل 4102خالل سنة وحصص األرباح ستشكل األرباح و

  :وتتمثل أھم المؤسسات والمقاوالت العمومية المعنية فيما يلي

  4104انجازات 

 (مليون درھم)

  4103توقعات 

 (مليون درھم)

 4102 حاقترا

 (مليون درھم)

 المقاولة العموميةالمؤسسة أو 

 المجمع الشريف للفوسفاط -   30111   50111   20022

 المحافظة العقارية -   40511    40511    40111

 اتصاالت المغرب -   00805    40134    40088

 بنك المغرب -   882   1.018,5   813

 صندوق اإليداع والتدبير      -   361   360   360
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الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العموميةطريقة احتساب   

تتكون الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية من حصص األرباح المستخلصة من 

شركات المساھمة ومن المؤسسات العامة وكذا من عائدات االحتكار ومن أتاوي احتالل األمالك 

 .العمومية من طرف ھذه الهيآت

، نسبة تطور متوسطة 4104وسنة  4114ھذه الموارد، خالل الفترة الممتدة بين سنة وقد عرفت 

مليون درھم خالل  00.242إلى  4114مليون درھم سنة  2.422حيث انتقلت من % 001,0بلغت 

مليون درھم برسم  4.820مليون درھم و 04.822كإنجازات وكذا انتقالها المرتقب إلى  4104سنة 

 .على التوالي 4102و 4102تي توقعات اإلنجاز لسن

ويعزى ھذا التطور إلى تحسن أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية كنتيجة لمجهودات اإلصالح 

 .وإعادة الهيكلة التي عرفتها خالل العشرية األخيرة

كما عرفت نسبة األرباح المحصلة من الشركات المساھمة وكذا حصص األرباح، ارتفاعاً قدره 

من مجموع موارد المؤسسات % 02حيث أصبحت تمثل  4104و 4114تي ما بين سن% 080

ويبين ھذا االرتفاع التداعيات اإليجابية لتحويل بعض المؤسسات %. 88والمقاوالت العمومية مقابل 

العامة إلى شركات مساھمة، من جهة، والتي كانت تساھم في الميزانية العامة للدولة برسم عوائد 

 .ى تحسن منجزاتهااالحتكار، ومن جهة أخر

ويتم تحديد مبلغ مساھمة المؤسسات والمقاوالت العمومية في الميزانية العامة للدولة كل سنة، 

أو على ( الخزينة)أو على مؤشراتها المالية ( رقم المعامالت)باالعتماد سواء على مؤشرات نشاطها 

 :مجموعة من المؤشرات في آن واحد وذلك على أساس المعايير التالية 

 للسنة المالية الماضية ؛ موميةالعقاوالت النتيجة الصافية الموجبة للمؤسسات والم -

المرتقب تحقيقه خالل السنة المالية  موميةالعقاوالت مدى تطور رقم المعامالت للمؤسسات والم -

 المعنية ؛

 وفرة السيولة في خزينة المؤسسات والمقاوالت العمومية ؛ -

شآت العامة المرتبطة بمدى أھمية برامجها االستثمارية حاجيات التمويل للمؤسسات والمن -

 .المتعددة السنوات
 



 4.12 السنة  املالية برسم  11.011رقم  تقرير مشروع قانون املالية               جلنة املالية والتنمية االقتصادية             الربملان ــ جملس النواب                            

 
150 

 

 نشر حسابات المؤسسات والمقاوالت العمومية

لم يتم لحد اآلن نشر المرسوم المتعلق بنشر حسابات المؤسسات العمومية بالجريدة الرسمية 

المالية للدولة وذلك العتبارات تقنية المتعلق بالمراقبة  24-11من القانون  41المنصوص في المادة 

 .تتعلق بالمطبعة الرسمية

وتقوم العديد من المؤسسات والمقاوالت العمومية، خاصة تلك التي تصدر قروضا بالسندات 

(Emprunts obligataires)بنشر حساباتها في الصحافة المختصة وعلى مواقعها باإلنترنيت ،. 

العمومية التي ال تتوفر على محاسبة تجارية من أجل تطوير  كما يتم العمل على مواكبة المؤسسات

كما ھو الحال بالنسبة لألكاديميات الجهوية )أنظمة إعالمها وإرساء المحاسبتين العامة والتحليلية 

 (.للتربية والتكوين
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 المحفظة العمومية

 :تتكون المحفظة العمومية والتي تتميز بتنوع أنظمتها القانونية من 

تتكون من ثماني مجموعات قطاعية فاعلة في % 28، من بينها أكثر من مؤسسة عمومية 422 -

مجاالت الفالحة والصحة والتعليم والتعمير والتهيئة وتوزيع الماء والكهرباء ويتعلق األمر بوكاالت 

معية األحواض المائية واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمراكز االستشفائية الجا

والوكاالت الحضرية والمكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي والغرف المهنية ووكاالت توزيع الماء 

وكاالت  2) 4102وتجدر اإلشارة إلى إحداث سبع مؤسسات عامة جديدة خالل سنة . والكهرباء

، (ميةحضرية والمركز االستشفائي لوجدة والمعهد المغربي للتنميط والوكالة الوطنية لمحاربة األ

الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس ووكالة الشراكة من )في حين تم حذف وحدتين من المحفظة 

 (.أجل التنمية
 

ذات مساھمة مباشرة من الخزينة منها المجمع الشريف للفوسفاط ومجموعة  مقاولة عمومية 24 -

والقرض الفالحي  بالمغرب وبريد المغرب السيارة للطرق الوطنية التهيئة العمران والشركة

للمغرب والوكالة المغربية للطاقة الشمسية والشركة المغربية للهندسة السياحية وشركة الخطـوط 

 22كما أن المساھمة العمومية في ھذه المقاوالت تتميز باألغلبية في . الجوية الملكية المغربية

 .من مجموع المقاوالت العمومية% 04مقاولة أي 

 

 222والمقاوالت العمومية على شركات تابعة لها أو مساھمات وعددھا  وتتوفر بعض المؤسسات

 (.٪81مساھمة عمومية مباشرة وغير مباشرة تفوق )تملك فيها الدولة األغلبية  048وحدة منها 

 عدد المؤسسات والمقاوالت العمومية حسب القطاعات

 

حضور قوي على المستوى تتميز ب فإن المحفظة العمومية ،المذكور ةالقانوني ةنظماألوإلى جانب تنوع 

حلي وجهوي، مما متدخل  للديها مجا مؤسسة ومقاولة عمومية 002الجهوي، علما أن المحلي و

للعمل المركزية وال الالتمركزفي تعزيز  ادورھالترابية ولتنمية في ا المحفظة العموميةعكس مساھمة ي

 .الحكومي

 البنيات التحتية والنقل
8% 

 الفالحة والصيد البحري
14% 

السكن والتعمير 

 والتنمية الترابية
41% 

 الطاقة والمعادن
 القطاع المالي 11%

1% 

القطاعات االجتماعية 

والصحية والتربية 

 والتكوين
14% 

السياحة والحرف 

 المهنية
4% 

 أخرى
3% 
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من المحفظة العمومية مع حجمهامقارنة الموارد اآلتية   

إن كل مقارنة موضوعية بين المواد اآلتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية على شكل ربيحات 

العناصر األساسية  االعتباروإتاوات مع عدد الوحدات المكونة للمحفظة العمومية يجب أن تأخذ بعين 

 :التالية 

إنجاز مشاريع مهيكلة وخدمات عمومية تم إحداثها لتقديم  عدد المؤسسات العمومية التيإن  -

تقنين  –البنيات التحتية  –التعليم  –الصحة )قطاعية ال اتستراتيجيالواإلشراف على إنجاز ا

والتي تستفيد من  ....(استراتيجيات المغرب األخضر والصيد البحري  –بعض القطاعات 

على مداخيل كافية لسد حاجياتها، يشكل أكثر من دعم الدولة إلنجاز مهامها بكونها ال تتوفر 

 .من مجموع محفظة الدولة 88%

أما المجموعة المتبقية من المؤسسات والمقاوالت العمومية والتي تنشط في قطاعات تمكنها  -

من تحقيق أرباح والتوفر على خزينة إيجابية، فإنها تساھم بشكل مباشر في تمويل الميزانية 

كل ربيحات وأتاوى ؛ مع اإلشارة إلى أن عدد المؤسسات المساھمة قد العامة للدولة على ش

إضافة مساھمين جدد  4102وسيتم خالل سنة . ارتفع خالل السنوات الماضية بشكل ملحوظ

إلى الئحة المؤسسات والمقاوالت العمومية المساھمة، علماً أنه إلى متم شهر شتنبر فقد تم 

ومن المتوقع أن يتم إنجاز مبلغ يفوق التوقعات . 4102من مجموع توقعات سنة  %82إنجاز 

في نهاية السنة وذلك بفضل الدينامية الجديدة لتعزيز مساھمة المؤسسات والمقاوالت العمومية 

 .مع األخذ بعين االعتبار الحاجيات المتعلقة أساساً بمواكبة مجهودات االستثمار
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 استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية

 4103ووضعية اإلنجاز إلى نهاية شتنبر  4104إنجازات  -

تهدف استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية أساسا إلى المساھمة في تطوير االقتصاد الوطني 

وتحسين قدرته التنافسية وتطوير البنيات التحتية وخدمات المرفق العام والمشاركة في التهيئة الترابية 

 .وكذا تنويع مصادر النمو

ويواكب مجهود استثمار المؤسسات والمقاوالت العمومية ، في معظم الحاالت، إنجاز عمليات إعادة 

ھيكلة مؤسساتية واستراتيجية تخص قطاعات استراتيجية مثل النقل والبريد والمجال السمعي البصري 

ه الهيآت على واإلسكان والمجال االجتماعي والفالحة والطاقة والماء، مما سيمكن من تعزيز قدرة ھذ

 .االستثمار وكذا منجزاتها

من مجموع التكوين الخام لرأس  %40,8وتمثل استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية ما يعادل 

 .4104من الناتج الداخلي الخام لسنة  %9,4المال الثابت و

السياسة مواصلة  4102ھكذا، فتبرز تقديرات استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية لسنة 

اإلرادية للسلطات العمومية للمجهود االستثماري بهدف تجهيز البالد بالبنيات الضرورية وتكثيف 

وتبلغ ھذه التقديرات المبرمجة خالل . عرض الخدمات األساسية وكذا إحداث محركات جديدة للتنمية

 .مليار درھم 040,014ما قدره  4102سنة 

م في إطار إنجاز المؤسسات والمقاوالت العمومية لمختلف ويندرج ھذا البرنامج االستثماري الها

والطرق السيارة والموانئ واإلسكان وكذا في  السكك الحديدية المشاريع المهيكلة السيما في ميدان

إطار مواكبتها الفعلية لمختلف االستراتيجيات القطاعية وخصوصا فيما يتعلق بقطاعات الفوسفاط 

والبرامج  سياحة والخدمات اللوجستيكيـة والفـالحة والصيد البحريوالماء والطاقة والمعادن وال

االجتماعيـة التي تهم التعليم والصحة فضالً عما يتم إنجازه لفائدة ساكنة العالم القروي من طرق 

 .وكهربة قروية وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب

مليار درھم أي حوالي  88جموعه ما م 4103نهاية شتنبروقد بلغ حجم االستثمارات المنجزة إلى 

حيث  4104من مجموع االستثمارات ويمثل ھذا االنجاز تطورا بالنسبة لنفس الفترة من سنة % 28,0

 .%22,2مليار درھم بنسبة إنجاز بلغت  22بلغت ھذه االستثمارات 

ھامة، إنجازات استثمارية  4104وللتذكير، فقد سجلت المؤسسات و المقاوالت العمومية خالل سنة 

% 20,4مليار درھم بمعدل إنجاز االستثمارات متوسط قدره  00,8حيث بلغ حجم استثماراتها ما قدره 

 .2005أي ما يفوق مرتين االستثمار المنجز خالل ( مليار درھم040)مقارنة مع التوقعات 

أي بنسبة مليار درھم  84,2ستصل إلى ما قدره  4102وتشير التقديرات إلى أن احتماالت اختتام سنة 

 %.02,8انجاز تناھز 
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 4102تقديرات  -

، بما قيمته 4102تقدر استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية المزمع برمجتها خالل سنة 

والتي بلغت  4102مقارنة بالتوقعات برسم سنة % 2,2مليار درھم مسجلة بذلك زيادة نسبتها  042,0

 .مليار درھم  040,0

 

 

المجمع الشريف 

 للفوسفاط
41% 

 صندوق اإليداع والتدبير
11% 

المكتب الوطني للماء 

 والكهرباء
1.% 

األكاديميات  الجهوية 

 للتربية والتكوين 
3% 

 مجموعة التهيئة العمران
4% 

المكتب الوطني للسكك 

 الحديدية
4% 

الشركة الوطنية للطرق 

 السيارة بالمغرب
2% 

وكالة المساكن 

 والتجهيزات العسكرية
1% 

 مؤسسات أخرى
1.% 

ألهم المؤسسات والمقاوالت العمومية  4.12توزيع االستثمارات المرتقبة في سنة   

 تطور نسبة انجاز استثمارات المؤسسات و المقاوالت العمومية  )2013-2012(
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ويستند ھذا المجهود االستثماري إلى الرؤى اإلستراتيجية للبالد في قطاعات حيوية كالبنيات التحتية 

وكما يتبين من الجدول أدناه، فإن ھذا المجهود . والنقل والطاقة والفوسفاط والسكن والفالحة

 :لة عموميةاالستثماري يتركز في ثالثين مؤسسة ومقاو

 

 أهم المؤسسات والمقاوالت المستثمرة

(مليون درهم) 4104إنجازات     

4102 

 4102تقديرات 

 احتمال االختتام التقديرات

 ..4901 ..4401 126112 216.21 المجمع الشريف للفوسفاط

 ...120 .2029 216011 06222 صندوق اإليداع و التدبيرمجموعة 

و الماء الصالح  المكتب الوطني  للكهرباء
 للشرب

76027 216121 1.02.. 140219 

 ..401 ...40 76122 0..6. مجموعة التهيئة العمران

 ..401 ..401 76122 16001 المكتب الوطني للسكك الحديدية

 10492 10114 16122 16001 المتوسط - الوكالة الخاصة طنجة

 ..101 40111 16222 16272 كن و التجهيزات العسكريةاسموكالة ال

 .2092 10.19 16771 16707 الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

 40219 10219 16111 26012 (14)المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي 

 112 40112 16.72 112 شركة استغالل الموانئ

 40194 10291 .1611 16122 (04)وكاالت التوزيع 

 190242 110214 140224 410421 خرىأ قطاعات

 0415121 245224 0405014 775020 القطاع مجموع

 

 

من مجموع استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية لسنة  %81وتجدر اإلشارة إلى أن أكثر من 

 موجهة إلى قطاعات البنيات التحتية والماء والطاقة والمعادن وكذا القطاعات االجتماعية  4102

 .السكنو
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النسبةالقيمةالنسبةالقيمةالنسبةالقيمةالنسبةالقيمة

%61450,6 12%10232,5 9308 24%600110,7 22%23355,0 42011 20المجمع الشريف للفوسفاط

%00068,9 9%00030,6 0684 13%89063,8 8%50046,7 9336 13مجموعة صندوق اإليداع والتدبير

المكتب الوطني  للكهرباء و الماء الصالح 

للشرب
12 2154 71538,6%9 95381,5%13 0574 61835,4%7 91760,6%

%99380,2 5%67649,2 4693 7%500100,0 7%41245,5 5003 7المكتب الوطني للسكك الحديدية

%68995,6 6%56465,2 0004 7%00093,3 7%30257,4 5004 7مجموعة العمران للتهيئة

%79754,9 3%75739,9 9172 6%01980,0 3%51666,7 7742 3الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

%994189,4 2%948123,2 5811 1%312100,0 5%31143,5 3112 5الوكالة الخاصة طنجة-البحر األبيض المتوسط

%07051,8 2%00064816,2 4%35158,8 2%00064116,0 4وكالة السكن والتجهيرات العسكرية

%51061,1 2%85745,2 1101 4%89574,4 1%54671027,9 2الوكاالت المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء

%24052,4%45811224,3%65492,4 2%93467,4 8711 2شركة إستغالل الموانئ

%86142,9%00735517,7 2%22561,9 1%98042921,7 1المكتب الوطني للمطارات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح 

العقاري والخرائطية
1 7641397,9%1 67695,0%1 62417811,0%30318,6%

%899100,0%89949454,9%84950,0%69838022,4 1وكالة تهيئة حوض مياه أبي رقراق

%58076,9%75423731,5%36070,2%51324347,4مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل

%74384,9%87513515,4%71184,9%83759270,7الوكالة الوطنية للموانئ

%12024,8%48414730,5%32050,0%6407111,1المكتب الوطني للصيد

%79071,9%0971009,1 1%65050,6%28515311,9 1وكالة تهيئة بحيرة مارشيكا

%49362,8%78520426,0%32054,3%58911719,9بريد المغرب

%57698,7%58433657,5%33644,8%75021528,6المكتب الوطني المغربي للسياحة

%197108,7%1811910,2%22188,8%24912550,2الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

%38664,6 59%48637,5 88234 91%84286,1 77%73845,1 37540 90المجموع )1(

%15952,3 18%52033,2 74911 34%50037,4 11%83045,0 73413 30منشآت أخرى )2(

%54561,2 77%00636,3 63146 126%34273,8 89%56845,1 10954 121المجموع العام

)إنجازات 2012 و 2013، إلى غاية 30 شتنبر 2013(

المؤسسات والمقاوالت العمومية

تذكير 20132012

التوقعات
انجازات دجنبر احتماالت اختتام

التوقعات
إنجاز شتنبر إنجاز شتنبر
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متوسطا لنسب إنجاز مختلف  نجاز استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية معدالإتعتبر نسبة ھذا و 

 األشغالعلى حدة في مجال تقدم  ھيأةالظروف الخاصة بكل  إلىالتي تتفاوت بالنظر و ھذه الهيآت

 .وطريقة تمويلها والدراسات المتعلقة ببرامجها

 

ميزانيات المؤسسات والمقاوالت  دفوعة فعليا منالغ الماإلنجاز على أساس المب ويتم احتساب نسبة

 .األداء العمومية برسم

 

من مجموع االستثمارات  %20ما قدره  4104برسم سنة  االستثمارات المنجزة نسبة توقد بلغ

من مجموع االستثمارات % 28أي  4102ر  مليار درھم إلى نهاية شتنب 88مجموعه  المرتقبة وما

  (.درھممليار  040,0)
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 وتيرة انعقاد اجتماعات المجالس اإلدارية والتداولية للمؤسسات والمقاوالت العمومية

عرفت وتيرة انعقاد اجتماعات المجالس اإلدارية والتداولية للمؤسسات والمقاوالت العمومية تحسنا 

ويعتبر . لحكامة ھذه الهيآتمستمرا وذلك تزامناً مع تفعيل مضامين الميثاق المغربي للممارسات الجيدة 

 :ھذا التحسن نتيجة الختيارات وتدابير منها 

 التزام البرنامج الحكومي بتحسين حكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية ؛ -

إصدار مناشير للسيد رئيس الحكومة حول برمجة اجتماعات المجالس اإلدارية للمؤسسات  -

 والمقاوالت العمومية ؛

كامة الجيدة للمؤسسات والمقاوالت العمومية بما فيها اللجان المنبثقة عن المجالس تفعيل ميثاق الح -

 .اإلدارية وخاصة لجان التدقيق

موجها إلى  4102أكتوبر  48وللتذكير، فإن وزير االقتصاد والمالية قد أصدر منشورا بتاريخ 

إلى  4102ة برسم سنة تقديم اقتراحات الميزانيالمؤسسات والمقاوالت العمومية يطلب من خالله 

للموافقة عليها وإرسالها لوزارة  4102نوفمبر  15المجلس اإلداري أو الهيئة التداولية قبل تاريخ 

 .4102االقتصاد والمالية من أجل المصادقة عليها على أبعد تقدير في متم شهر نوفمبر 
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 مؤشرات بعض المؤسسات و المقاوالت العمومية

 رقم المعامالت

 اسم المؤسسة و المقاولة العمومية الرمز
 رقم المعامالت

 التراكم الوزن التطور 2012 2011

GROUPE OCP 30 %30 %5,3 000 383 59 00 414 56 المجمع الشريف للفوسفاط% 

ONEE 44 %14 %5,6 782 689 27 723 226 26 المكتب الوطني  للكهرباء و الماء الصالح للشرب% 

CNSS  55 %11 %3,5 092 113 22 076 367 21 الوطني للضمان االجتماعيالصندوق% 

CMR 66 %11 %7,3 598 718 21 402 242 20 الصندوق المغربي للتقاعد% 

RAM 
الشركة الوطنية للنقل الجوي  الخطوط الملكية 

 المغربية
12 964 532 13 888 348 7,1% 7% 73% 

GROUPE CDG 75 %3 %4,9 991 659 5 715 394 5 صندوق اإليداع و التدبير% 

GROUPE HAO 78 %2 %3,6- 854 909 4 172 093 5 مجموعة العمران للتهيئة% 

CAM 600 214 4 القرض الفالحي للمغرب  518 705 7,2% 2% 80% 

ANCFCC 
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح 

 العقاري والخرائطية
3 683 444 4 122 213 11,9% 2% 82% 

AUTRES 100 %18 %6,6 060 686 35 315 466 33 مؤسسات اخرى% 

     %5,6 643 689 199 979 066 189 المجموع

 تكاليف االستغالل

 

 اسم المؤسسة و المقاولة العمومية الرمز

 تكاليف االستغالل

 التراكم الوزن التطور 2012 2011

GROUPE OCP 26 %26 %18,8 000 601 41 000 007 35 المجمع الشريف للفوسفاط% 

ONEE 
المكتب الوطني  للكهرباء و الماء الصالح 

 للشرب
22 486 502 25 221 455 12,2% 16% 42% 

CMR 55 %13 %9,3 154 955 19 147 264 18 الصندوق المغربي للتقاعد% 

CNSS 65 %10 %1,0 591 251 15 948 107 15 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي% 

RAM 
الشركة الوطنية للنقل الجوي  الخطوط الملكية 

 المغربية
12 601 398 12 031 205 -4,5% 8% 72% 

GROUPE HAO 217 5 529 197 6 مجموعة العمران للتهيئة 42 -15,8% 3% 76% 

ANCFCC 
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح 

 العقاري والخرائطية
3 215 581 3 285 379 2,2% 2% 78% 

GROUPE CDG 80 %2 %1,0- 405 911 2 378 940 2 صندوق اإليداع و التدبير% 

AUTRES 100 %20 %7,2- 346 323 32 151 845 34 مؤسسات اخرى% 

4,7% 077 798 157 634 665150 المجموع 
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 المستخدمين تكاليف

 اسم المؤسسة و المقاولة العمومية الرمز
 تكاليف المستخدمين

 التراكم الوزن التطور 2012 2011

GROUPE OCP 29 %29 %7,1 000 615 8 000 046 8 المجمع الشريف للفوسفاط% 

ONEE 40 %11 %3,9 005 347 3 762 220 3 المكتب الوطني  للكهرباء و الماء الصالح للشرب% 

RAM 
الشركة الوطنية للنقل الجوي  الخطوط الملكية 

 المغربية
2 128 280 1 883 957 -11,5% 6% 46% 

GROUPE CDG 52 %6 %9,3 942 669 1 574 527 1 صندوق اإليداع و التدبير% 

OFPPT 9 661 379 1 770 264 1 مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل1% 5% 56% 

CNSS 60 %3 %1,2- 197 043 1 628 055 1 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي% 

ANCFCC 
للمحافظة العقارية والمسح العقاري الوكالة الوطنية 

 والخرائطية
969 429 1 033 187 6,6% 3% 63% 

ONCF 66 %3 %6,9 428 982 761 918 المكتب الوطني للسكك الحديدية% 

SNRT 68 %2 %9,6 020 616 045 562 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة% 

ONDA 70 %2 %2,0 011 585 502 573 المكتب الوطني للمطارات% 

SODEP 72 %2 %8,7 650 569 210 524 شركة استغالل الموانئ% 

CHIS 74 %2 %0,0 420 535 420 535 المركز اإلستشفائي الجامعي ابن سينا% 

BAM 514 بريد المغرب 90 528 184 2,7% 2% 76% 

CAM 78 %2 %29,5- 901 522 937 741 القرض الفالحي للمغرب% 

GROUPE HAO 79 %2 %10,5 359 451 375 408 للتهيئة مجموعة العمران% 

EN 80 %1 %0,4 121 347 853 345 التعاون الوطني% 

AUTRES 100 %20 %7,9 036 959 5 024 523 5 مؤسسات اخرى% 

4,2% 079 069 30 860 85928 المجموع     

 التكاليف المالية

 اسم المؤسسة و المقاولة العمومية الرمز
 التكاليف المالية

 التراكم الوزن التطور 2012 2011

ONEE 22 %22 %35,1 247 746 4 065 514 3 المكتب الوطني  للكهرباء و الماء الصالح للشرب% 

GROUPE CDG 41 %19 %10,0 674 040 4 983 672 3 صندوق اإليداع و التدبير% 

CMR 52 %11 %72,8 403 265 2 233 311 1 الصندوق المغربي للتقاعد% 

ADM 61 %10 %16,1- 240 069 2 130 466 2 الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب% 

CAM 70 %9 %6,2 454 860 1 604 752 1 القرض الفالحي للمغرب% 

GROUPE OCP 78 %8 %22,6 000 607 1 000 311 1 المجمع الشريف للفوسفاط% 

FDSHII 
صندوق الحسن الثاني للتنمية اإلقتصادية و 

 اإلجتماعية
1 232 344 1 126 252 -8,6% 5% 83% 

AUTRES 100 %17 %14,8- 496 649 3 850 281 4 مؤسسات اخرى% 

     %9,3 766 364 21 209 542 19 المجموع

 

 

 ناتج االستغالل

 اسم المؤسسة و المقاولة العمومية الرمز
 ناتج االستغالل

 التراكم الوزن التطور 012 2 2011

GROUPE OCP  49 %49 %20,9- 000 434 17 000 039 22 الشريف للفوسفاطالمجمع% 
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  تقييم مرحلي لبعض االستراتيجيات القطاعية :سادسال المحور

 

 المخطط الوطني لإلقالع الصناعي على مستوى الصادرات

وذلك في إطار  4114االنطالقة للمخطط الوطنية لالنبثاق الصناعي في شهر فبراير  أعطيت

تعزيز إستراتيجية صناعية تعتمد تطوير القطاعات الصناعية ذات قيمة مضافة عالية والتي يتمتع 

ويهدف ھذا المخطط الممتد خالل الفترة . من خاللها المغرب بمزايا تنافسية ذات أھمية عالية

مليار درھم وتعزيز صادرات  81إلى خلق ناتج داخلي إجمالي إضافي يقدر ب  4114-4108

 81منصب شغل جديد و جلب  411.111مليار درھم إضافية باإلضافة إلى خلق  48القطاع ب 

 .مليار درھم من االستثمارات الخاصة

بلغت قيمة  ، سنوات من تفعيل المخطط الوطني لإلقالع الصناعي أزيد من أربعة   وبعد مضي

 02مقابل  4104مليار درھم سنة  40من  أكثر( MMM)صادرات ھذه المهن العالمية للمغرب 

 سنوي نمو، وبمتوسط رھممليار د 44قدره  اإضافي ا، وھو ما يعادل تقريبا مبلغ4118مليار سنة 

 4104 و 4118 بين% 48+) السيارات قطاع دينامية إلى باألساس ھذا ويعزى%. 2,8 قدره

 تناھز إضافية وصادرات% 02+) الطائرات وصناعة( درھم مليار 02 بلغت إضافية دراتوصا

، (درھم ماليير 2 قدرھا إضافية وصادرات% 01,4+) الخدمات وترحيل، (درھم ماليير 2

 يزال ال المقابل، فيو  (.درھم إضافية مليار 0,0و% 00+) الغذائية للمواد بالنسبة أقل وبنسبة

 بين الصادرات قيمة في زيادة مع نسبيا اضعيف واإللكترونيك  والمالبس قطاعي النسيج أداء

% 2 و( درھم مليون 888 قيمته إضافيمبلغ % )4,0 بمعدل التوالي، على، 4104و 4118

 (.درھم مليون 211 قدره إضافيمبلغ )

الصادرات دورا رئيسيا في التحول التدريجي لبنية  ھذه المحركات الجديدة لقطاع التصدير وتلعب

من خالل  ويهم األمر باألساس صناعة السيارات،. تعرف آفاقا واعدة المغربية، باإلضافة إلى أنها

 .العالمي المستوى على المعدات مصنعي وكذامشروع رونو طنجة 

كثر تنافسية وذات قيمة األتخصصات الالجديد االھتمام الكبير للمغرب ب التوجهھذا  ويعكس

يستحود عليها عدد فإن التحليل المعمق لصادرات ھذه الصناعة والتي  ،وھكذا. مضافة عالية

يكشف عن التنويع التدريجي لهذا القطاع مع تطور مهم في تخصصات  ،القطاعات محدود من

 كما. الصناعي االندماجخلق فرص كبيرة في مجال  باإلضافة إلى ،سياراتفي قطاع الجديدة 

ذات إمكانات مهمة في األسواق  ود تطور ملحوظيبرز تحليل دينامية أسواق التصدير وج

 (. رومانياوألمانيا ومصر وتركيا ) عاب المنتوج الوطني من السياراتيالست

 صناعة الطيران نموا ملحوظا بفضل ثقة الشركات الرائدة في ھذا الميدان تعرفإلى ذلك،  إضافة

(Airbus, Boeing, Bombardier)،  نباعتباره واحدا من أكثر البلدا ،المغربإمكانات في 
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 في القطاع ھذا يستمر السيارات، غرار قطاع وعلى. جاذبية في منطقة البحر األبيض المتوسط

، وكذا ...(المتحدةالواليات ) جديدة أسواق بروز خالل من يتضح كما ومنتجاته، أسواقه تنويع

القيمة سلسلة لزيادة في الصيانة، مع آفاق واعدة من حيث ا مثلبعض الخدمات المتخصصة 

 .لقطاع الطيران

خاصة مع تفعيل مجموعة من المشاريع  للقطاع الصناعي السنوات القادمة واعدة وتبقى

نذكر منها على سبيل المثال دخول مشروع رونو بطنجة حيز الخدمة، حيث  المهيكلةاالستثمارية 

من المناصب المرتقبة  %82منصب شغل، أي ما يعادل  8111عبأ استثمارا مهما ، ووفر 

سيارة  011.111، وتجاوز سقف تصدير (منصب شغل 21111منصب شغل مباشر و 2111)

ومن المرتقب أن يمكن ھذا المشروع، . 4102إلى حدود بداية شتنبر  منذ انطالق المشروع

 221.111الذي سيمكنه من رفع القدرة اإلنتاجية لتصل إلى  الثاني إنتاجه بفضل افتتاح خط

مليار  38,5سيارة سنويا، من تحسين ملموس للميزان التجاري حيث يرتقب أن تبلغ صادراته 

قطاع الطيران من خالل في كل من  باإلضافة إلى اإلنجازات المرتقبة الواعدة  ،وھذا. درھم

المخطط  صناعة الغذائية من خالل تفعيلوقطاع ال  Bombardier يع مهمة كمشروعرامش

   Alstom مهيكلة يع رامش لوقطاع اإللكترونيك من خال األخضر ومحطات الصناعة الغذائية 
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نحو تسريع وتيرة تحديث القطاع الفالحي: مخطط المغرب األخضر  

ق بعد مضي خمس سنوات على انطالقته، يسجل مخطط المغرب األخضر تقدما كبيرا نحو تحقي

أھدافه الطموحة من حيث تثمين المزايا المقارنة للفالحة المغربية، خصوصا عبر دعم مكاسب 

اإلنتاج في مختلف السالسل مع استمرار تطوير الفالحة التضامنية وتسريع وتيرة اإلصالحات 

 .خاصة تلك المتعلقة بتثمين اإلنتاج الفالحي، وتحسين اإلطار التنظيمي والمؤسساتي للقطاع

 زات مشجعة لمخطط المغرب األخضر إنجا

لقد أعطى مخطط المغرب األخضر منذ انطالقه دفعة قوية للقطاع الفالحي كما يدل على ذلك 

، فقد تحسن الناتج الداخلي ھكذاو. وكذا المؤشرات الخاصة بالقطاع ،تطور المؤشرات اإلجمالية

-4118)مع الفترة المرجعية بالمقارنة % 24، بنسبة 4104-4118الخام الفالحي، خالل الفترة 

ورافق ھذا . ، وذلك بالموازاة مع تعزيز قدرة القطاع على الصمود حيال التقلبات المناخية(4110

 .مليار درھم من االستثمار في القطاع خالل السنوات الخمس الماضية 82التطور تعبئة 

ة المرجعية بفضل ومن حيث استخدام عوامل اإلنتاج، فقد لوحظ تحسن كبير مقارنة مع الفتر

، (كزيادة في معدل التجهيز بالجرارات %22)+الرفع من معدل استعمال المكننة الفالحية 

، والزيادة في معدل استخدام األسمدة %(81)+وتحسين استخدام البذور المعتمدة من القمح 

%(. 04)+ 4118، وكذا توسيع المساحات المعتمدة لتقنيات السقي المقتصدة للماء منذ (22%)+

وكنتيجة لما سبق، شهدت مختلف السالسل الفالحية نموا متواصال مقارنة مع الفترة المرجعية، 

 %(.24)+والحليب ( %40)+، واللحوم الحمراء %(82)+مع زيادة ھامة إلنتاج الزيتون 

منذ بدء  تموفيما يتعلق بالفالحة التضامنية، التي تعد من أولويات مخطط المغرب األخضر، فقد 

من الساكنة % 82من المشاريع المبرمجة لفائدة ما يزيد على  %81ل بهذا المخطط، إطالق العم

وتجدر اإلشارة في ھذا السياق، إلى أن برنامج تحدي األلفية يمثل نموذجا ناجحا . المستهدفة

، في برنامجها جديرا بإعادة إرسائه نظرا ألھمية مختلف مشاريعه الفالحية التضامنية التي ھمت

 .أسرة قروية 001.211ھكتار لفائدة  84.802 تبط باألشجار المثمرة،المر

 تسريع تنفيذ اإلجراءات االستراتيجية لمخطط المغرب األخضر

تواصل استراتيجية مخطط المغرب األخضر بلورة إصالحاتها وإجراءاتها االستراتيجية، وذلك 

وھكذا، فقد أبرمت مؤخرا العديد من االتفاقيات، . بهدف تعزيز القدرة التنافسية للسالسل الفالحية

والتي تهم، على وجه الخصوص، كل من سلسلة السكر التي خصص لبرنامجها التعاقدي 

مليار  2,04مليار درھم، بمساھمة عمومية حددت في  7,64استثمارا يقدر بنحو ( 4102-4141)

بما  4141درھم، وسلسلة الزراعات الزيتية التي تقدر استثمارات برنامجها التعاقدي في أفق سنة 

 .مليون درھم كتمويل من طرف الدولة 000مليون درھم منها  240يقارب 

ة، أساسا، اإلسراع في تنفيذ خذاج، تهم اإلجراءات المتومن حيث تحسين استخدام عوامل اإلنت
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مليار  2,4حوالي  أ، والذي عب4118المخطط الوطني لالقتصاد في مياه السقي الذي أطلق سنة 

ومن ناحية أخرى، وللولوج إلى تكاليف تنافسية فيما يخص ضخ المياه، تم إبرام اتفاقية. درھم
2
 

األلواح الشمسية، من شأنها أن تسمح للفالحين باالستفادة العتماد منحة لتقنيات الضخ باستعمال 

من طاقة مجانية، ھذا باإلضافة إلى تقليص عبء تكاليف المقاصة بالنسبة للدولة عن طريق الحد 

 .من استخدام الفالحين لغاز البوتان

المبرمجة وفيما يتعلق بتحسين تثمين المنتجات الفالحية، تم اإلسراع في إنشاء األقطاب الفالحية 

وھكذا، وبعد البدء في تسويق الشطر األول من القطب الفالحي . 4108-4114خالل الفترة 

استثمارات تقدر بنحو  أفقد تم تدشين الشطر األول من القطب الفالحي ببركان والذي عب ،بمكناس

وع في نفس السياق، وألجل تثمين أفضل لمنتجات اللحوم الحمراء، تم الشر. مليون درھم 145,5

في إصالح المذابح، والذي يهدف إلى إنشاء سوق تنافسي للحوم وتشجيع الفاعلين المهنيين على 

الفالحية، تم الشروع  ةومن ناحية أخرى، ولتحسين فعالية سلسلة القيم .االستثمار في ھذا المجال

شركة  في إصالح أسواق الجملة للخضر والفواكه بهدف إنشاء أسواق وفقا لمبدأ التفويض أو خلق

 .للتنمية المحلية بشراكة بين الجماعات المحلية والفاعلين في القطاعين العام والخاص

قطاع الفالحي في السوق العالمية، يحرص المغرب على توطيد الوفيما يخص تحسين إدماج 

مع االتحاد األوروبي، شريكه التجاري الرئيسي، وذلك موازاة مع العمل على استكشاف  عالقاته

الواليات المتحدة األمريكية وكندا والبلدان العربية المتوسطية وبلدان )ات إمكانات عالية أسواق ذ

ولالستفادة من ھذا االنفتاح، أصبح من الضروري تعزيز ...(. اتحاد المغرب العربي، وإفريقيا

ت القدرة التنافسية لصادراتنا، والتكيف مع المعايير األوروبية والدولية، وكذلك رفع االكراھا

 .اللوجستية التي تعد من العوائق الرئيسية في وجه التنويع، واالنفتاح على أسواق جديدة
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 %51 دعموتهم  للتجديد وقابلة الماضية الثالث السنوات على مدى درھم مليون 211 هقدر بغالف مالي الدولة قبل من الممولة الشراكة تفاقيةتمتد ا 

 .مشروع لكل درھم 750111في حدود  المضخة تكلفة من
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 التوازنات الخارجية

 - منطقة اليورو بلدان رغم صعوبة الظرفية االقتصادية الحالية المتسمة باستمرار الركود في
تمكن المغرب  وكذا المستوى المرتفع ألسعار المواد الطاقية، –الشريك االقتصادي الرئيسي لبالدنا 

. من الحفاظ على االحتياطيات الخارجية في مستوى أربعة أشهر من الواردات من السلع والخدمات
هذه السنة ل خال ملموساسجلت مؤشرات المبادالت الخارجية المرتبطة بديناميكية النمو تحسنا  كما

 :ونذكر منها على الخصوص 

 التراجع الطفيف لعجز الميزان التجاري؛ 

 4102حتى متم شهر شتنبر الفوسفاط  للقطاعات التصديرية باستثناءيجابي الجد اإلتطور ال 
و ( %02)+والصناعات الغذائية ( %08)+بفضل ارتفاع صادرات صناعة السيارات 

 ؛%(04)+عة الطائرات وصنا %(01)+الصناعات االلكترونية 

 االستثمارات األجنبية  مداخيلحيث ارتفعت  ،ظ المغرب على جاذبيته لالستثمارات األجنبيةاحف
 .4104مقارنة مع نفس الفترة من  4102األشهر التسعة األولى من  خالل %08المباشرة بنسبة 

الحكومة جملة من اإلجراءات والتدابير، من  تواصلبالدنا، الصرف ل اتاحتياطيولتعزيز مستوى 
 :أهمها

 كما تحقق ذلك خالل صندوق النقد الدولي ئي لوقااالئتماني الخط للالمغرب أهلية  الحفاظ على
في إطار  ، وذلك4102مصادقة المجلس التنفيذي للصندوق على التوالي شهري فبراير ويوليوز 

من أجل توفير احتياطيات احترازية من الممكن  السياسة االستباقية المتبعة من طرف الحكومة
. استعمالها إذا دعت الضرورة إلى ذلك لمواجهة المخاطر المحتملة على مستوى ميزان األداءات

كما يندرج هذا اإلجراء في إطار تعزيز الثقة في آفاق االقتصاد الوطني لدى المؤسسات المالية 
  .الدولية والمستثمرين األجانب

 مع المؤسسات ها طار العالقات التي تجمعإيالت الخارجية المتاحة أمام بالدنا في تعبئة التمو
مجلس التعاون مع القطاعية خاصة الهيكلية وتمويل السياسات من أجل المالية العربية والدولية 

البحث عن بدائل مع  البنك اإلفريقي للتنمية وغيرها الخليجي، االتحاد األوروبي، البنك الدولي،
 .لتمويللأخرى 

  ولوج األسواق المالية العالمية بشروط مرضية، كما تأتى له  منبذل كل الجهود لتمكين المغرب
، مما يساهم 4102وماي  4104دجنبر  يشهرالسيادية ذلك من خالل اإلصدار الناجح للسندات 

الصرف ويخفف من الضغط على السيولة في السوق الداخلي  اتاحتياطيفي تعزيز مستوى 
 .للقدرات التمويلية للقطاع البنكي للمشاريع االستثمارية والقروضدعما 

نعكاسات السلبية المحتملة االلمواجهة من أجل تقوية مناعة االقتصاد الوطني ووموازاة مع ذلك، 
تسريع وتيرة اإلصالحات مجهوداتها لعلى مستوى ميزان األداءات، تواصل الحكومة خاصة 

  التوازنات الخارجية والمديونية :سابعال المحور
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الحد من تنامي الواردات عبر تفعيل إجراءات الحماية الهيكلية والسياسات القطاعية الهادفة إلى 
تحسين جاذبية االستثمارات األجنبية والرفع كذا العرض التصديري وتنافسيته، و التجارية، وتطوير

 .من درجة االستفادة منها
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 دين الخزينة

المديونية راجع باألساس إلى ارتفاع عجز الميزانية حيث أن تمويل هذا يجدر التذكير بأن ارتفاع 
 .العجز ال يمكن أن يتم اال باللجوء الى االقتراض

أن مديونيتنا تبقى في مستويات قابلية   و بالرغم من كون هذه النسبة تبدو مرتفعة فإن األهم هو
تنا تبقى قابلة لالستمرار و ذلك و على هذا االساس، فإن مديوني. (soutenabilité)االستمرار 

 :بالنظر الى

 ؛(من مجموع الدين ℅77)، حيث تمثل فيها المديونية الداخلية القسط األكبر بنيتها - أ
 . ℅2,5حيث ال يتعدى متوسط هذه االخيرة معدل  كلفتها، - ب
حيث من المتوقع أن يتقلص تدريجيا في أفق أفاق تراجع مستوى عجز الميزانية،  - ت

عنه انخفاض مؤشر الدين نسبة إلى الناتج الداخلي الخام انطالقا من مما سينتج  4106

 .4102سنة 

من  ℅14,1و فيما يخص اللجوء إلى المديونية الخارجية، تجدر اإلشارة أن نسبتها ال تمثل إال 

و تتميز هذه المديونية بتركيبة مالئمة حيث أن . 4111في سنة  ℅30,2الناتج الداخلي الخام مقابل 

  ℅3,3معدل التكلفة ال يتعدى )مجملها معبأ بشروط ميسرة خاصة لدى مؤسسات التنمية الدولية 
 .(Maturité) )جال االستحقاق طويلة المدى آ

دن الشركاء و و يعزى اللجوء إلى المديونية الخارجية الى الثقة التي يحظى بها المغرب من ل
األسواق المالية الدولية و الذي مكننا من اعتماد استراتيجية التحكيم بين مصادر التمويل الداخلية و 

 :الخارجية و ذلك من أجل

  تفادي الضغط على السيولة الداخلية الذي من شأنه أن يؤدي الى ارتفاع أسعار الفائدة و
 بصفة عامة؛ بالتالي الى غالء كلفة تمويل االقتصاد الوطني 

  المساهمة في تعويض التراجع المسجل على مستوى الموجودات الخارجية الناتج عن تفاقم
 .عجز الحساب الجاري

و . من القطاع الخاص والعام على تعبئة الموارد الخارجية وفي هذا الصدد، فإن الحكومة تشجع كال
لى تعزيز الموجودات الخارجية، هو من بين مزايا لجوء الخزينة إلى السوق المالي الدولي، عالوة ع

 لتسهيل ولوج القطاعين العام و الخاص إلى التمويالت الخارجية  (benchmark)وضع مرجعية
 .بدون ضمانات الدولة
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 الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب

بظهور بوادر انتعاش اقتصادي من جهة،  ،متقلبة تتميزتعرف الظرفية االقتصادية العالمية حالة 

الوضعية االقتصادية  حسبب النمو تباين مستوياتو استمرار نوع من الهشاشةب ومن جهة أخرى

 يتحسنالتوقعات المتوفرة على العموم إلى اإلقرار بأن االقتصاد العالمي  تشير، ھكذاو. بلد لكل

خالل  التصاعدي ھذا المنحى يتوقع أن يستمرو. 4102تدريجيا انطالقا من النصف الثاني لسنة 

واستعادة الثقة  الرساميلالسياسات النقدية التيسيرية، و تحسن وضعية أسواق  بفضل، 4102سنة 

 .تدريجيا لدى الفاعلين االقتصاديين

وفي ظل ھذه التطورات، يتوقع أن يسجل حجم الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب نموا 

أما في سنة . 4104سنة % 1,2نخفاضا بنسبة ، بعد أن عرف ا4102سنة % 1,8بحوالي 

، ارتباطا %2,2، فينتظر أن يسجل الطلب الموجه إلى المغرب تحسنا ملحوظا بحوالي 4102

 .باالنتعاش المتوقع في االقتصاد العالمي، وال سيما في منطقة األورو

يتوقع أن يسجل أما بالنسبة للطلب األجنبي الموجه من دول االتحاد األوروبي إلى المغرب فإنه 

وفيما يتعلق بالطلب الموجه من غير . 4102سنة % 0,0-مقابل 4102سنة % 4,2ارتفاعا بنسبة 

سنة % 8,8و 4102سنة % 2,8دول االتحاد األوروبي، فإنه يرتقب أن يعرف ارتفاعا بنسبة 

4102. 

ينتظر أن  وھكذا. وتفسر ھذه الوضعية بتطور معدالت النمو االقتصادي ونمو التجارة العالمية

في حين، . 4104سنة  %2,4، مقابل 4102سنة  %4,4يسجل االقتصاد العالمي نموا في حدود 

 وتتوقع. الدولي النقد صندوق لتوقعات وفقا ،%2,2بنحو  4102سنة  يرتقب تحقيق انتعاش

سنة % 4,8قد يصل إلى  معتدال العالمية نموا التجارة حجم أن يعرف العالمية التجارة منظمة

4102سنة % 2,8ولن يتجاوز  4102
3

، حيث يظل دون المتوسط المسجل خالل السنوات 

 %(.8,2)العشرين الماضية 

من الخروج من مرحلة االنكماش التي  ، الشريك الرئيسي للمغربوقد تمكنت منطقة األورو

مقابل تراجع  4102خالل الربع الثاني من سنة  %1,2دامت طويال، حيث سجلت نموا بنسبة 

ويعزى ھذا االنتعاش إلى األداء الجيد لالقتصاد . خالل الربع األول من السنة% 1,4 بحوالي

األلماني وبدرجة أقل االقتصاد الفرنسي، في حين خفت حدة االنكماش في كل من إيطاليا 

 .وإسبانيا

ليسجل نموا  4102ومن المتوقع أن ينتعش النشاط االقتصادي للمنطقة تدريجيا خالل سنة 

(. 4102سنة  %-1,2و  4104سنة % -1,2)، بعد سنتين متتاليتين من الركود %0,1بحوالي 

                                                           
3

 (.4103أكتوبر آفاق االقتصاد العالمي، )حسب توقعات صندوق النقد الدولي  4103سنة  %4,8يرتقب أن يبلغ نمو حجم التجارة العالمية  
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من جهة . ويعزى ھذا االنتعاش إلى تحسن الطلب الخارجي إضافة إلى السياسة النقدية المالئمة

أخرى، تساھم التدابير االستثنائية التي اتخذھا البنك المركزي األوروبي لفائدة األبناك في 

ومن . على القطاع المصرفي وعلى الديون السيادية في منطقة األورو التخفيف من الضغوط

وفرنسا ( 4102سنة % 1,8بعد % 0,2)في كل من ألمانيا  4102المتوقع أن يتعزز النمو سنة 

%( -0,8بعد % 1,0)، في حين سيصبح النمو إيجابيا في كل من إيطاليا %(1,4بعد % 0,1)

 %(.-0,2مقابل % 1,4)وفي إسبانيا 

 

 األجنبي الموجه للمغرب طريقة حساب الطلب 

 البلدان من العالمية السلع من الواردات كمجموع األجنبي الموجه لبلد ما الطلب تعريف يتم

 بالنسبة لسنة البلدان وذلك ھذه من بلد كل في السوق في بحصتها مرجحة الرئيسية الشريكة

  .أساس

 من بلد كل في السوق حصة مع افتراض أن البلد ھذا من الصادرات تطور المؤشر ھذا ويعكس

 بكشف تسمح تشخيصية أداة المؤشر ويشكل ھذا. ثابتة الرئيسية ظلت المعنية الشريكة البلدان

 . العالمية التجارة نقاط التحول في منحى

من طرف مديرية الدراسات  منتظمة متابعة موضوع للمغرب األجنبي الموجه ويشكل الطلب

. وخاصة من أجل تقييم تأثير تطور التجارة على دينامية الصادرات المغربية والتوقعات المالية،

النسبية  األسعار في التغيرات آثار استبعاد أجل األجنبي الموجه بالحجم من ويتم حساب الطلب

 .الصرف أسعار تقلبات وكذا
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دعم البرامج االجتماعية وتحسين أدائها :ثامنال المحور  

  االجتماعي صندوق دعم التماسك

إن التزام الحكومة بتعزيز التماسك االجتماعي يمتد أيضا إلى اإلجراءات الممولة في إطار 

ويتعلق األمر بتعبئة الوسائل الالزمة . 4104صندوق دعم التماسك االجتماعي الذي تم إحداثه سنة 

ه ويساھم ھذا الصندوق الذي بلغت موارد. لتعزيز اإلجراءات االجتماعية لصالح الفئات المعوزة

مليار درھم  في تمويل النفقات المتعلقة بتنفيذ نظام   2,5حوالي  4102إلى غاية أواخر شهر غشت 

، وتقديم الدعم للتعليم المدرسي، فضال عن تقديم المساعدة إلى (RAMED)المساعدة الطبية 

 :األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

 عملية تعميم نظام المساعدة الطبية  مواصلة(RAMED )ن الولوج العادل لضما

 .للخدمات  الصحية  لفائدة جميع المواطنين
أحد األوراش الهامة التي تجسد قيم التضامن ( RAMED)يعتبر نظام المساعدة الطبية 

ويعكس تنفيذه التزام الدولة بتوفير رعاية صحية جيدة وموزعة بشكل متوازن . والتعاون الوطني

العالج لجميع الفئات االجتماعية عن طريق التكفل على التراب الوطني وضمان الحصول على 

 .الجماعي والتضامني للنفقات الصحية

ويمول ھذا النظام أساسا من طرف الدولة والجماعات الترابية وكذا من خالل مساھمة 

المستفيدين من المصاريف المرتبطة بالعالجات الطبية ومن مساھمة سنوية لفائدة نظام المساعدة 

 .الطبية

رة بعد تجربة ھذا النظام على مستوى جهة تادلة أزيالل، تم تعميمه على مجموع لإلشا

 4.124.828،  تم تسجيل 4102أكتوبر  48وإلى غاية . 4104التراب الوطني ابتداء من مارس 

 .مليون مستفيد  8,21أسرة  بما مجموعه 

الطبية  ، ستسهر الحكومة على مواكبة عملية تعميم نظام المساعدة4102وخالل سنة 

(RAMED ) وذلك عن طريق مجموعة من التدابير تهم خاصة ضمان موارد كافية لتمويل ھذا

النظام من خالل تخصيص جزء من موارد صندوق دعم التماسك االجتماعي؛ التحكم في تكلفة ھذا 

ة النظام؛ ترشيد النفقات الموجهة للتكفل بالفئات المعوزة؛ تحسين أداء المؤسسات الصحية المواكب

لتفعيل ھذا النظام؛ تنظيم وتحسين الرعاية الصحية للمستشفيات من خالل تأھيلها وتجهيزھا 

 .بالمعدات البيو طبية وتطوير مراكز القرب للمستعجالت

  لدعم تعميم التعليم االبتدائي" تيسير"برنامج 

تمدرس في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الزامية ال  4118تم إطالق ھذا البرنامج  سنة 

سنة من خالل تعزيز الطلب المدرسي  08و  2بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارھم ما بين 

و تتجلى ھذه العملية في دفع المنح الدراسية لجميع األطفال بجميع المستويات داخل . ومكافحة الهدر

 (.ت في الشهرمرا 2نسبة الغياب أقل من )نفس المدرسة، مع احترام تام لشروط االنضباط المحددة 

درھما شهريا بالنسبة للمستويين األول والثاني من التعليم  21ويبلغ مقدار المنح الدراسية 

درھم بالنسبة للمستويين  011درھما شهريا بالنسبة للمستويين الثالث والرابع و  81االبتدائي، و 

ني إعدادي، وذلك في المستويين األول والثا( ة)درھما عن كل تلميذ  021الخامس والسادس، و 

 .أشهر لكل سنة 01لمدة 
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أسرة  221.111حوالي  4102-4104وقد بلغ عدد المستفيدين خالل العام الدراسي 

إلى   4102-4102تلميذا، ويتوقع  أن يصل عدد المستفيدين خالل العام الدراسي  082.111و

 . تلميذا 848.111أسرة و  208.111

  مليون محفظة"المبادرة الملكية." 

شتمل ھذه العملية على توزيع المحافظ واللوازم المدرسية، والكتب والمقررات المدرسية وت

على تالميذ التعليم االبتدائي واإلعدادي مع التمييز حسب مستويات التعليم بين الوسطين الحضري 

 .والقروي

 حيث تم إحداث فروع جهوية وإقليمية. ويرتبط تحقيق ھذه المبادرة بنهج تدبير المركزي

من أجل تفويضهم الموارد المالية الضرورية إلنجاز ( AMAS)للجمعية المغربية لدعم التمدرس 

 .ھذه العملية

تلميذا،   2.848.200حوالي   4102-4104وقد بلغ عدد المستفيدين خالل العام الدراسي 

 .4102-4102تلميذا خالل السنة الدراسية  2.412.428ومن المتوقع أن ينتقل ھذا العدد الى 

 برنامج لمساعدة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

من أجل تعزيز حقوق األشخاص في وضعية إعاقة وتحسين ولوجهم، سواء على الصعيد 

المادي أو االقتصادي، إلى الخدمات الصحية، والتعليم، والتشغيل والخدمات االجتماعية األساسية 

 .للوقاية من اإلعاقة األخرى، تم إعداد استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة

وترتكز اإلجراءات ذات األولوية في ھذا اإلطار على إنجاز البحث الوطني الثاني حول 

وحدات جهوية  -على مستوى المندوبيات الجهوية للتعاون الوطني -اإلعاقة، فضال عن إنشاء

 . لالستقبال والتوجيه والمساعدة التقنية لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة

ة أخرى، تم إعداد وتوزيع دليل للوقاية من اإلعاقة التي تتعلق بالحمل والوالدة من ناحي

 .والحوادث المنزلية

وباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل الرفع من معدل تمدرس األطفال الذين ھم في وضعية إعاقة، 

يث تم تنفيذ برنامج يتعلق بتمدرس األطفال ذوي اإلعاقات العميقة المنحدرين من أسر معوزة ح

 .مركزا متخصصا 24، داخل 4102طفال وطفلة برسم سنة  0248استفاد منه حوالي 

، تتمثل أھم العمليات المبرمجة لتقديم المساعدة لألشخاص ذوي 4102برسم سنة 

 :االحتياجات الخاصة، في ما يلي

  إطالق المرحلة الثانية من ورش النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة، فضال عن

 التجريبي لتهيئة أماكن الولوج في مدينة مراكش؛المشروع 

  إعداد دفاتر التحمالت الخاصة بمراكز األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكوالت المتعلقة

 بالرعاية والتكفل؛

 االنتهاء من إنجاز البحث الوطني حول اإلعاقة. 
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 أهم التدابير المتعلقة بتحسين وضعية األشخاص في وضعية إعاقة

إلى تعزيز   إعاقة وضعية في األشخاص وضعية بتحسين المتعلق  المخطط االستراتيجييهدف  

بهدف إعطاء دفعة جديدة للبرامج الموجهة لهذه ھذا المجال وتقوية تنسيق  السياسات الحكومية في 

 :كالتالي 4102خالل سنة اإلنجازات  تتلخص أھم و. الفئة

ض      ش  ع               ق    ز ز    ش     ع     ف      ع      ك       ل   00

   ق  ألش  ص ف   ض    إع ق ،   إ    ه ع ى  أل               ك              ة 

 0   ص  ق 

   إع           ش  ص     ل                     كش  ك      : في مجال الولوجيات 40

ك      إ  ق ع ة         ه   .           فق     ض ء              ضع            ه 

إ   ج           ض              ء  إع         ج ع ل                       ل         

 0           ش  ص                        ،           ض ء،    ة      

ع      ذ          ش  : في مجال سياسة القرب وتمهيدا للخروج من المركزية والتمركز 30

ف    ق        ه           ل        ه    ح             ئ ة  ألش  ص ف   ض    

إع ق                 ه                  ،   ث     ف   ح         كل              ض ء 

      ف         ف ح            أ  ى    ق               ه   ،  ذ               

ع                  ع ى  ألش  ص ف   ض    إع ق          صل ع       أ    ك ل    ز 

 0              ة 3851ف   ه     ذ        

ف   ع       ج     س  أل   ل ذ ي   ع ق                    : في مجال التمدرس 20

  ل    0288             أ      زة؛   ث  صل ع                    ذ        

 شكل 0      0300630811011  كز     صص   غ ف       صل إ ى  24، ف      

 0       ع    ع      صص               ف    ص ص  ه   % 3708 ذ     ع       

   إع              ق         ع ق           ع        : في مجال التحسيس والتوجيه 50

   إع     الئل                      ص  ك   0     ل      ال ة        ث     ز   

          0 

شه  ة إع ق     أ ل  333     ح أك      : في مجال خدمة تقديم شهادات اإلعاقة 60

شه  ة  85 ال     ة          ض       ئ    ع   أل   ء ف   ض    إع ق  ع     ك           

         ف           ع ه  إ      إع ق   ألش  ص      ق       غ    ف       ز      

      .  

 :4102، ستعرف سنة في هذا المجالواستكماال لتنفيذ البرنامج الحكومي 

مواصلة ورش إعداد السياسة العمومية للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة  .0

 . من خالل المحطة الثانية المتعلقة بإعداد الخطة الحكومية في مجال اإلعاقة
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إنجاز البحث الوطني حول اإلعاقة، الذي ستشكل نتائجه الكمية والنوعية أرضية انتهاء  .4

 .إلعداد الخطة الحكومية في مجال اإلعاقة

تحسين الولوجيات، دعم تمدرس األطفال في : مواصلة الجهود في مختلف المجاالت .3

 ...وضعية إعاقة، دعم االستقبال والتوجيه

عاية االجتماعية، حيث سيتم إعداد دفاتر تفعيل مشروع إصالح منظومة مؤسسات الر .2

تحمالت خاصة بمراكز األشخاص في وضعية إعاقة باإلضافة إلى بروتوكوالت التكفل 

 وذلك بهدف مواكبة هذه المراكز وتأهيلها والرفع من جودة خدماتها؛

إعداد النصوص التطبيقية لمشروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق األشخاص في  .8

 .د المصادقة عليهوضعية إعاقة بع
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 ميزانية النوع االجتماعي واإلنجازات المتحققة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين

توفر ميزانية النوع االجتماعي، من خالل منظور حقوق اإلنسان، اإلطار العملي المناسب للوفاء 

ويتعلق األمر  .اإلنسانبااللتزامات التي تم التعهد بها على المستوى الدولي من أجل إعمال حقوق 

أساسا باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق االقتصادية 

وينص ھذا األخير على اإلعمال التدريجي للحقوق عن طريق االستخدام . واالجتماعية والثقافية

مالءمة التشريعات )وانين األمثل للموارد المتاحة، ويقضي، كذلك باالنضباط من حيث إتباع الق

( االجراءات الفعلية)، والسياسات العمومية والميزانيات (الوطنية مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان

 .وكذا بااللتزام بتحقيق النتائج على مستوى تتبع التمتع الفعلي بهذه الحقوق

منظور حقوقي، والمتمثلة في  كما أن المبادئ الثالثة التي تستند عليها ميزانية النوع االجتماعي من

األبعاد المعيارية واإلجراءات الفعلية والنتائج، توفر مرجعية مفاھيمية وإجرائية من أجل تعزيز 

 . آليات المساءلة في مجال احترام حقوق اإلنسان وخاصة حقوق المرأة

ت التطوير وبالنظر إلى التقدم الذي أحرزه المغرب في ھذا المجال وأخذا بعين االعتبار مجاال

الممكنة، فإن ميزانية النوع االجتماعي قد استفادت من التراكمات المكتسبة خالل الفترات السابقة 

وتجدر . في مجال تقييم السياسات العمومية حسب النوع االجتماعي من منظور حقوق اإلنسان

ربة ليبلغ عددھا اإلشارة في ھذا الصدد إلى تزايد عدد القطاعات الوزارية المنخرطة في ھذه المقا

 .. ثالثين قطاعا

وتؤكد النتائج المحصل عليها من خالل التحليل المرتكز على حقوق اإلنسان في تقييم السياسات 

العمومية على أھمية ھذه المقاربة، حيث مكنت من اإللمام بالتقدم المنجز في مختلف المجاالت 

وقد اعتمد ھذا التحليل على . لرجال للحقوقوتحديد التحديات التي تعيق الولوج المتكافئ للنساء و ا

الولوج المنصف للحقوق المدنية والسياسية؛ الولوج المنصف للحقوق : األجيال الثالثة للحقوق

 .االجتماعية واالستفادة المتساوية من الحقوق االقتصادية

لحوظا، ففي مجال الولوج المنصف  للجنسين  للحقوق المدنية والسياسية، حقق المغرب تقدما م

غير أن ھناك العديد من التحديات المهمة التي يجب رفعها والتي تتعلق بتفعيل اإلصالحات 

 .المعتمدة

حيث، تم تدعيم اإلطار المؤسساتي الوطني بمجموعة من المؤسسات المكلفة بالسهر على احترام 

المكلفة بحقوق حقوق اإلنسان وتقييم مدى تطبيقها، ومن بينها على الخصوص المندوبية الوزارية 

كما نص الدستور على إحداث مجموعة من المؤسسات . اإلنسان والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان

التي ستساھم في احترام حقوق اإلنسان وھي الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز 

ق االستشارات بانطال 4102-4104كما تميزت الفترة ... والمجلس االستشاري لألسرة والطفولة

المتعلقة بإحداث ھاتين المؤسستين وكذا مؤسسات أخرى كالمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة 

في اإلعالم والمرصد الخاص بمناھضة العنف ضد النساء والمرصد الخاص بالمساواة بين 

 .يالجنسين في الوظيفة العمومية وكذا إحداث مركز االمتياز الخاص بميزانية النوع االجتماع

كما أنه في إطار اإلجراءات المتعلقة بالمحور الرابع من إستراتيجية القطب االجتماعي، نسقت 

في أفق '' إكرام"وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية الخطة الحكومية للمساواة 

ي مجال والتي تشكل إطارا للعمل المشترك  بين جميع الفاعلين ف 4102-4104المناصفة للفترة 

تعزيز المساواة بين الجنسين عبر اتخاذ إجراءات لتحقيق التقارب بين مختلف المبادرات الرامية 

إلى إدماج حقوق المرأة في السياسات العمومية وبرامج التنمية، مع أخذ البعدين الجهوي والمحلي 
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 4102ماي  4وعرضت الخطة الحكومية للمساواة في مجلس الحكومة يوم . بعين االعتبار

وعرضت أيضا على لجنتي القطاعات االجتماعية في مجلس النواب . 4102يونيو 2واعتمدت يوم 

 .4102يوليوز  00ومجلس المستشارين يوم 

ھدف  42ومن حيث المضمون، تتكون الخطة الحكومية للمساواة من ثمانية مجاالت، مقسمة إلى 

مأسسة ونشر مبادئ : ت التاليةوترتكز ھذه الخطة على المجاال. إجراء يتعين تنفيذه 024و

اإلنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة؛ مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ 

تأھيل منظومة التربية والتعليم على أساس اإلنصاف والمساواة؛ تعزيز الولوج المنصف 

ين ظروف عيش النساء والمتساوي للخدمات الصحية؛ تطوير البنيات التحتية األساسية لتحس

والفتيات؛ التمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء؛ الولوج المنصف والمتساوي لمناصب اتخاذ 

 .القرار اإلداري والسياسي؛ وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل

وقد تطلب تفعيل الخطة الحكومية للمساواة بعد اعتمادھا من قبل مجلس الحكومة إنشاء لجنة 

-4و في ھذا اإلطار، اعتمد المرسوم رقم . وزارية القتراح تدابير تشريعية وعملية لتنفيذ مضامينها

كما تم عقد أول اجتماع لهذه اللجنة . المتعلق بتأسيس ھذه اللجنة من قبل مجلس الحكومة 02-248

 .4102شتنبر  02برئاسة رئيس الحكومة يوم 

لمرأة إلى الخدمات القضائية، تم إحراز تقدم كبير وفي مجال إصالح القضاء والولوج المنصف ل

من خالل المصادقة على ميثاق إصالح القضاء الذي ركز بشكل صريح على  4102في يوليوز 

تحسين الصفة التمثيلية )الدور الحاسم للنساء في تطوير النظام القضائي الوطني وذلك كفاعالت 

وقد جاء الميثاق . لخدمات القضائية بشكل عادلوكمواطنات لهن الحق في الولوج إلى ا( للقاضيات

الجديد كنتاج لسنة من المشاورات والمناقشات بين األطراف المعنية تحت إشراف اللجنة العليا 

للحوار الوطني حول إصالح القضاء، ليسلط الضوء على عدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز 

في المجلس األعلى للقضاء بضمان ضرورة  المساواة بين الجنسين، منها تحسين تمثيل النساء

تواجدھن ضمن العشر قضاة أعضاء المجلس، بما يتناسب مع وجودھن داخل الجسم القضائي، 

على أساس امرأة واحدة على األقل من بين القضاة األربعة الذين يمثلون محاكم االستئناف 

 .بتدائيةوقاضيتين على األقل من القضاة الستة الذين يمثلون المحاكم اال

ومن جهة أخرى، يتطلب تعزيز الدمج الممنهج والمالئم لبعد النوع االجتماعي في خطط عمل 

الوزارات، إدراج ھذا البعد على مستوى إعداد الميزانية، والذي يعتبر ضروريا من أجل توزيع 

ة النوع وفي ھذا السياق تندرج التجربة المغربية في إعداد ميزاني. عادل وفعال للموارد المالية

، حيث شهدت ھذه السنة 4104وأتمت مرحلتها الثالثة سنة  4114االجتماعي التي بدأت سنة 

ويتعلق األمر بتقييم النتائج المحصل عليها، والعقبات . صدور المراجعة اإلستراتيجية لهذا البرنامج

واستندت . ثةوإبراز التوصيات التي تضمن االستدامة الشاملة للبرنامج بعد نهاية مرحلته الثال

المراجعة اإلستراتيجية للبرنامج أساسا على التشاور التشاركي مع الفاعلين الوطنيين وشركاء 

 . البرنامج

وقد حددت ھذه المشاورات مجموعة من التوجهات المستقبلية تهم تقوية المأسسة ومواصلة 

اون عبر ميزانية اإلجراءات وتعزيز وتطوير الشراكة والبحث عن نقاط قوة يمكن أن تخلق التع

ويتعلق األمر أساسا بمأسسة ميزانية النوع االجتماعي وسبل إدماجها . النوع االجتماعي بالمغرب

اعتمادا على أحكام الدستور الجديد في إطار الجهوية الموسعة وإصالح القانون التنظيمي  المتعلق 

الشامل في ميزانية النوع  بقانون المالية، مع التفكير في آليات عملية وفعالة تضمن االنخراط

وكذا تعزيز الجهود الرامية إلى تبني إطار معياري لحقوق الفرد وضبط األولويات . االجتماعي
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واإلغناء المستمر للنظام الوطني للمعلومات من خالل البحوث الميدانية . على أساس ھذه الحقوق

جها لتطوير وسائل تحليل على غرار البحث الوطني حول ميزانية الوقت والتي تم توظيف نتائ

وأخيرا تعزيز جهود التعاون اإلقليمي والدولي في مجال تبادل المعارف . الفوارق بين الجنسين

والخبرات من خالل إنشاء مركز للخبراء في ھذا المجال ينهج مقاربة ترتكز على التعلم 

وتفعيل المعرفة لبلوغ بالمشاركة، حيث تظل ھذه الخطوة الوسيلة القادرة على تعزيز نقل الخبرات 

 .مستوى متميز من حيث المنهجية والتغيير

واستجابة لهذه التوصيات وتلك الصادرة عن إعالن المناظرة الدولية الرفيعة المستوى حول 

، أحدث بوزارة االقتصاد 4104ميزانية النوع االجتماعي، التي انعقدت بمراكش في نونبر 

وتتمحور . تياز الخاص بميزانية النوع االجتماعي، مركز االم4102والمالية، في فبراير 

استراتيجية عمل المركز على تقديم أجوبة لمختلف الحاجيات المعبر عنها من طرف المتدخلين 

المعنيين بتخصيص الموارد العمومية سواء على مستوى البرمجة أو على مستوى التتبع والتقييم 

متدخلين في مجال ميزانية النوع االجتماعي وبهدف خلق شبكة تفاعل بين جميع ال. والمساءلة

على صعيد مختلف المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية من خالل )وتقوية روابط الشراكة 

، يستند مركز االمتياز الخاص بميزانية (شمال -جنوب وجنوب -التركيز على الشراكات جنوب 

ارف الذي يمكن الولوج إليه من خالل البوابة النوع االجتماعي على القاعدة اإللكترونية لتدبير المع

االلكترونية لوزارة االقتصاد والمالية
4

 . 

ومن أجل إنجاح عمل مركز االمتياز الخاص بميزانية النوع االجتماعي وضمان تحقيق النتائج 

التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة االقتصاد والمالية وھيئة  4102يونيو  12المتوقعة، تم في 

األمم المتحدة للمرأة، لتنفيذ األنشطة المبرمجة في إطار خطة عمل مركز االمتياز الخاص بميزانية 

النوع االجتماعي من خالل وضع إطار عملي للمركز وتحديد األطراف المعنية وآليات رصد 

 .وتقييم أنشطة ھذا المركز

جدر اإلشارة إلى أن محددات وأما فيما يخص الولوج المنصف للجنسين إلى الحقوق االجتماعية، فت

حيث  يرتكز الولوج للصحة بشكل كبير على . الحقوق االجتماعية األساسية مرتبطة بعضها ببعض

وفي ھذا . شروط الولوج للتعليم والسكن الالئق والماء والبنيات التحتية والتشغيل والعكس صحيح

يات في مجال الصحة والذي يترجم االتجاه، يؤثر تعليم النساء والفتيات بشكل إيجابي على السلوك

بمتابعة طبية أفضل للنساء واألطفال وتحسن العادات الغذائية وبالتالي تراجع وفيات األمهات 

 .واألطفال

ففي مجال الولوج للتعليم، قامت وزارة التربية الوطنية بوضع برنامجين بشراكة مع االتحاد 

ان إلى وضع مخطط استراتيجي على المدى المتوسط األوروبي والوكالة الكندية للتنمية الدولية يهدف

مخطط العمل االستراتيجي على المدى المتوسط من أجل )من أجل مأسسة المساواة بين الجنسين 

وذلك من أجل تزويد الوزارة بالقدرة المؤسساتية الدائمة التي تجعل ( مأسسة المساواة بين الجنسين

لناجعة في النظام التربوي من حيث تحديد المفاھيم وإنجاز من المساواة بين الجنسين مبدأ للحكامة ا

 .الميزانية وتقديم وتتبع وتقييم الخدمات التربوية

وقد ترجمت مختلف الجهود المبذولة في ھذا اإلطار من طرف وزارة التربية الوطنية، بشراكة مع 

ؤشر التكافؤ بين مختلف المتدخلين في مجال التعليم، بارتفاع ملحوظ على المستوى الوطني لم

، في 4102-4104سنة ( فتى ممدرس 011فتاة ممدرسة مقابل  40) 1,40الجنسين حيث سجل 

في التعليم الثانوي التأھيلي العمومي على  1,44في التعليم اإلعدادي الثانوي و 1,04االبتدائي و

                                                           
4

bsg.finances.gov.ma-http://km 
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 . الصعيد الوطني

ل السنوات األخيرة في مجال وبخصوص حق المرأة في التعلم، فقد حقق المغرب تقدما ملحوظا خال

 4104وقد منحت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة سنة . محاربة األمية لدى ھذه الفئة

لمحو األمية لمديرية محاربة األمية لجهودھا المبذولة في إطار " كونفيشيوس"ميزة الشرف لجائزة 

إال أنه . متها في تمكين ودعم استقاللية النساءبرنامجها حول محو األمية وما بعد محو األمية ومساھ

رغم التقدم المسجل في مجال محاربة األمية، تظل النساء أكثر عرضة لهذه اآلفة حيث تبلغ نسبتهن 

كذلك األمر بالنسبة الوسط القروي حيث أن . فقط بالنسبة للرجال  %48مقابل  4104سنة  20%

%88ل إلى نسبة النساء اللواتي يعانين من األمية تص
5

 . 

ومن أجل تطوير قطاع التعليم، أعدت وزارة التربية الوطنية مخططا للتنمية على المدى المتوسط 

توفير الخدمات المدرسية مع مراعاة : ، يعتمد على أربعة توجهات استراتيجية4102-4102للفترة 

ام التربوي وضمان العدالة وتكافؤ الفرص وتحسين جودة  المقررات التعليمية وتطوير حكامة النظ

وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب تعزيز ھذه . تدبير جيد للموارد البشرية وتعزيز قدراتها ومهاراتها

الذي ركز  4102غشت  41االستراتيجية بالتعليمات الملكية الواردة  في الخطاب الملكي ل

حديد النواقص باألساس على أھمية تشخيص واقع المنظومة التربوية من أجل تقييم المنجزات وت

وأكد الخطاب . مع األخذ بعين االعتبار الميثاق الوطني للتربية والتكوين كإطار مرجعي لهذا التقييم

أيضا على ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث 

 .العلمي

ة عمل وزارة الصحة أھمية كبيرة وفي مجال الولوج العادل للخدمات الصحية، تولي استراتيجي

لتطوير جودة الخدمات وتحسين االستقبال في المستشفيات ومؤسسات العالج العمومية وتأمين 

الولوج العادل للخدمات الصحية األساسية خاصة عند اإلنجاب و في الحاالت المستعجلة مع إعطاء 

رة تحسين الولوج لألدوية خاصة كما تم التركيز على ضرو. األولوية للمناطق القروية والمهمشة

 .لدى الفئات المعوزة من خالل خفض أثمنة األدوية وتشجيع استعمال األدوية الجنيسة

ونتيجة لهذه المجهودات، بلغت نسبة النساء الحوامل المستفيدات من الرعاية الصحية قبل الوضع 

خفاضا مهما خالل كما عرفت نسبة وفيات األمهات ان. 4100على الصعيد الوطني سنة% 00,0

، اال ان  4101-4114والدة حية سنة  011.111لكل  004السنوات الخمس األخيرة لتصل إلى 

وفيما يخص وفيات األطفال والرضع، . فوارق مهمة بين المجالين الحضري والقروي تبقى مسجلة

سنوات خالل ال% 48فقد واصلت انخفاضها، حيث تقلصت نسبة وفيات األطفال أقل من سنة بنسبة 

وقد عرف معدل وفيات األطفال . 4100والدة حية سنة  0.111لكل  48,8السبع األخيرة لتصبح 

لكل  21,8الذين تقل أعمارھم عن خمس سنوات تراجعا ملحوظا خالل نفس الفترة، ليصل إلى 

 %. 28، أي بانخفاض يناھز 4100والدة حية سنة  0.111

. يات التي تعيق التحقيق الكامل لألھداف المنشودةوالزال قطاع الصحة يواجه العديد من التحد

حيث أن األمية والفقر ونقص البنيات التحتية األساسية والولوج للماء الصالح للشرب وضعف 

تحسيس الساكنة حول المخاطر الصحية وكذا ضعف إشراك المنظمات غير الحكومية والقطاع 

 . تحد من فعالية النظام الصحي الوطنيالخاص في تقديم الخدمات الصحية، تعتبر كلها عوامل 

ومن أجل تجاوز ھذه الصعوبات، يتم التحضير حاليا الستراتيجية جديدة تؤطر قطاع الصحة مع 

وسيرتكز ھذا اإلصالح على ثالث محاور . إعطاء أھمية كبيرة للمحددات االجتماعية للصحة

ة، وحكامة النظام الصحي العمل على محددات الصحة، التقدم نحو التغطية الشامل: أساسية
                                                           

 .لدى النساء %27,2لدى الرجال  % 45,3و% 36,7وحسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، يقدر معدل األمية على المستوى الوطني     5
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وفيما يخص حكامة القطاع، يتعين تفعيل ثالث (. العمومي والخاص والمنظم وغير المنظم)

تنمية الموارد البشرية والتعاقد بين القطاعين العمومي والخصوصي وإصالح شامل لنظام : ورشات

 . المعلومات

ذا، تم وضع عدة برامج تهدف وھك. ويعتبر الحصول على سكن الئق من أولويات العمل الحكومي

. إلى حل معضلة تفشي السكن غير الالئق، خصوصا مدن الصفيح وكذا تشجيع السكن االجتماعي

 28، تم اإلعالن عن 4102إلى غاية يونيو  4112سنة " مدن بدون صفيح"ومنذ انطالق برنامج 

ر المستفيدة من وھكذا، بلغ عدد األس. مدينة يستهدفها البرنامج 88مدينة بدون صفيح ضمن 

بذلك نسبة الساكنة الحضرية التي تعيش في دور الصفيح إلى  أسرة، لتنخفض 224.204البرنامج 

2  8,4مقابل  4102متم يونيو  4112سنة . 

ووعيا منها باألھمية القصوى لوضع نظام معلوماتي يراعي بعد النوع االجتماعي و يسمح بوضع 

لساكنة المستهدفة وتضمن المساواة في الولوج للسكن الالئق، برامج تستجيب للحاجيات المتباينة ل

تعمل حاليا وزارة السكنى وسياسة المدينة بشراكة مع ھيأة األمم المتحدة للمرأة على إطالق بحث 

وسيمكن ھذا البحث ". تقييم آثار برامج محاربة السكن غير الالئق على ظروف عيش األسر"حول 

تسمح بتقييم آثار برامج محاربة السكن غير الالئق على ظروف من الحصول على معلومات قيمة 

 .عيش األسر من منظور النوع االجتماعي

وبخصوص الولوج إلى البنيات التحتية األساسية، مكنت العديد من البرامج منها البرنامج الشمولي 

ج الوطني للطرق لكهربة العالم القروي وبرنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب وكذا البرنام

وبذلك . القروية من تقليص الخصاص في البنية التحتية األساسية والتي تعاني منها المناطق القروية

مكن برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب من تسجيل تحسن ملحوظ في نسبة ولوج الساكنة 

رت نسبة الساكنة وقد. 4104عند نهاية سنة % 42القروية إلى الماء الشروب، والتي بلغت 

وموازاة مع ذلك، مكن برنامج كهربة . مليون نسمة 04,8المستفيدة من الماء الشروب بحوالي 

سنة  %48,12العالم القروي من تحسين نسبة ولوج الساكنة القروية للكهرباء، والتي بلغت 

 . مليون نسمة 04ليبلغ عدد السكان المستفيدين من  ھذا البرنامج ما يقارب 4104

تسهيل الولوج إلى خدمات )ا يلعب قطاع النقل دورا حيويا في تحسين مستوى عيش السكان كم

ومن أجل تقليص الفوارق القائمة على النوع االجتماعي، يجب ...(. الصحية والتعليم والتشغيل،

نهج سياسات في النقل والبنيات التحتية األساسية التي تأخذ بعين االعتبار الحاجيات المختلفة 

وقد عززت الجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطني (. نساء، ورجال، وفتيان وفتيات)اكنة للس

 02للطرق القروية من ولوج الساكنة القروية للشبكة الطرقية، حيث وصلت نسبة الولوج إلى 

 . فرد 4.222.011ليصل عدد الساكنة القروية المستفيدة من ھذا البرنامج إلى  4104سنة 

في ھذا اإلطار، حيث تهدف إلى  4118مبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة وتندرج ال

تفعيل الحقوق األساسية، ومحاربة الفقر في الوسط القروي والتهميش االجتماعي والهشاشة وتساھم 

ر و تجد. بذلك بشكل ملحوظ في دينامية التنمية البشرية انسجاما مع أھداف األلفية من أجل التنمية

االشارة الى أنه تم األخذ بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي في ھياكل الحكامة للمبادرة 

وبهذا، ارتفعت تمثيلية النساء داخل ھياكل . الوطنية للتنمية البشرية وكذا في المشاريع المبرمجة

وفي نفس السياق، تم . 4104سنة  %41برسم المرحلة األولى إلى أكثر من  %04المبادرة من 

مشروع منذ انطالق المبادرة في إطار  44.111مليون امرأة استفدن من  0,8استهداف حوالي 

مراكز استماع ودور نسائية ومراكز استقبال النساء )البرامج المتعلقة بإحداث مراكز لصالح النساء 

ة  الهدر المدرسي وتقليص وفيات وتطوير األنشطة المدرة للدخل ومحارب...( في وضعية ھشاشة،
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 .  األمهات

وبخصوص الولوج المنصف للحقوق االقتصادية، فإن المساھمة القوية للنساء في سوق الشغل من 

كما أن تحسين . شأنها أن تحد من أثر تراجع الساكنة النشيطة وبالتالي تعزز النمو االقتصادي

وھنا تكمن أھمية التنسيق . االقتصادية واالجتماعية اآلفاق المهنية للنساء قد يساھم أيضا في التنمية

 . بين مختلف المتدخلين كالقطاعات الوزارية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني

والتي "( تأھيل"و" إدماج)"وكذلك ھو الشأن بالنسبة للبرامج التي وضعتها وزارة التشغيل 

" مقاولتي"ات الممنوحة في إطار برنامج ويبقى ولوج النساء للخدم. استفادت منها النساء بشكل جيد

وقد بلغت حصة النساء . دون المستوى المنشود مما يعكس الولوج الضعيف للمرأة للمقاولة الفردية

 4.444كما استفادت . %24، ما يناھز 4102عند نهاية ماي " إدماج"المستفيدات من برنامج 

. من مجموع المستفيدين %20دل خالل نفس الفترة، أي ما يعا" تأھيل"امرأة من برنامج 

 008، من مواكبة 4102وبخصوص برنامج مقاولتي، فقد مكن خالل األشهر األولى من سنة 

وإضافة إلى ھذه . من مجموع المستفيدين% 44امرأة حاملة لمشروع، أي  048مرشحا منهم 

لفة التغطية تفعيل تدابير جديدة إلنعاش التشغيل، خاصة تحمل ك 4104البرامج، فقد عرفت سنة 

 .4100االجتماعية وعقد اإلدماج المهني التي تم إطالقهما سنة 

وبالرغم من ھذه الجهود، تبقى مساھمة النساء في سوق الشغل ضعيفة، حيث ال يتجاوز معدل 

وإن انخفاض مستوى النشاط لدى النساء يفسر بشكل كبير الفارق . 4104سنة  %42,0نشاطها 

ويبين تطور نسب التكافؤ بين (. %44,2)والنساء ( %20,4)رجال بين معدالت التشغيل لدى ال

الرجال والنساء على مستوى التشغيل، أن حظوظ الرجال للحصول على شغل يفوق ثالث مرات 

وحسب وسط اإلقامة، فان الفوارق بين الجنسين في التشغيل ترتفع مرتين في العالم . حظوظ النساء

التي يمكن تفسيرھا بضعف نشاط النساء مقارنة مع الرجال الحضري مقارنة مع العالم القروي و

 . أكثر منه بصعوبات الولوج إلى التشغيل

ونظرا لهذه الصعوبات ومن أجل تشجيع الحضور الكمي والكيفي للنساء في عالم الشغل، فإن 

وزارة التشغيل مطالبة في إطار المخطط الحكومي للمساواة بوضع نظام يسهر على تطبيق قانون 

لشغل من أجل ضمان المساواة بين الرجال والنساء في سوق الشغل وذلك من خالل دعم القطاعات ا

التي تتواجد فيها النساء بكثرة كقطاع النسيج والصناعات الغذائية وتطوير األنشطة المدرة للدخل 

ووضع إجراء لتشجيع مقاوالت القطاع الخاص لالنخراط في معايير المسؤولية االجتماعية 

قاوالت والتي تؤكد على إدراج المساواة بين الجنسين في تسيير المقاوالت وذلك بتعاون مع للم

 .الكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب

وعليه، يرتبط تفعيل حق النساء للولوج واالستفادة بشكل متساو من الفرص االقتصادية بشكل وثيق 

النسائية وكذا تشجيع مشاركة النساء في  بإدخال أسس متينة تشجع على إحداث المقاوالت الفردية

وتجدر اإلشارة في ھذا الصدد، إلى . آليات الحكامة للوحدات المخصصة لتدبير الشؤون االقتصادية

الجهود المبذولة من طرف الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة من أجل تعزيز 

والذي يطمح إلى تقوية " بينهن في الجهات" كفاءات النساء في مجال التسيير من خالل برنامج

وقد تم . أكادير والقنيطرة وآسفي ومكناس: جهات 2مهارات النساء المقاوالت في التسيير في 

مقاولة من  21مقاولة من المحطة األولى و 81استفادت )استكمال محطتين من ھذا البرنامج 

 . مقاولة 01ز لصالح وتوجد المحطة الثالثة في طور اإلنجا(. المحطة الثانية

وال يمكن عزل الجهود المبذولة لتشجيع المقاولة النسائية عن باقي الجهود من أجل تطوير 

ففي ھذا . المقاوالت الصغيرة جدا والمقاوالت الصغرى والمتوسطة في النسيج االقتصادي الوطني
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ي تمت صياغتها سنة الت)اإلطار، تم وضع االستراتيجية الوطنية إلنعاش المقاولة الصغيرة جدا 

والتي تعتمد على التشاور المستمر بين القطاع العمومي ( 4102وأطلقت فعليا سنة  4101

وتهدف ھذه االستراتيجية إلى دعم ومواكبة . والخاص على كل من الصعيد الوطني والجهوي

سجمة مع وتطوير المقاوالت الصغيرة جدا المنظمة التي تم إحداثها من طرف الرجال والنساء والمن

 .القانون

بين  4102وفي نفس السياق، تجدر اإلشارة إلى التوقيع على بروتوكول التعاقد في مارس 

الصندوق المركزي للضمان وجمعية النساء رئيسات المقاولة بالمغرب من أجل تفعيل صندوق 

لسماح والذي يهدف إلى تشجيع ومواكبة تطوير المقاولة الخاصة النسائية، عبر ا" إليك"الضمان 

وتستفيد من صندوق . للمرأة رئيسة المقاولة بالولوج إلى القروض من أجل تطوير مشروعها

الضمان، المقاوالت النسائية التي في طور اإلنشاء وتتوفر على مشروع استثمار وتتطلب قرضا ال 

 .من قيمة القرض %81وقد حددت نسبة الضمان في . مليون درھم 0يتجاوز 

ل إدماج مقاربة النوع االجتماعي في ھياكل حكامة المقاوالت العمومية وموازاة مع ذلك، يشك

وفي ھذا اإلطار، تم .  والخاصة حافزا مهما لمشاركة الكاملة للنساء في تدبير الشؤون االقتصادية

تشكيل فريق عمل داخل المعهد المغربي لإلداريين برئاسة وزارة الشؤون العامة والحكامة يهدف 

ومشاركة النساء داخل ھياكل حكامة المقاوالت من أجل تحفيز التنافسية واألداء  إلى دعم تمثيلية

وتشير نتائج  الدراسة التي أنجزھا ھذا الفريق حول تمثيلية النساء في ھيئات . الجيد للمقاولة

إلى أن أقل من  4102الحكامة للمقاوالت العمومية الكبرى والخاصة والتي تم تقديمها في أبريل 

وبذلك، وعلى خالف العديد . المقاوالت تضم  امرأة واحدة على األقل في ھيكل الحكامة نصف ھذه

 . من الدول، ال تضطلع المقاوالت العمومية المغربية بدور نموذجي وريادي في ھذا المجال

ومن أجل معالجة ھذا الخصاص، تم تحديد خمس مجاالت أساسية للتدخل تروم تشجيع المقاوالت 

وانين الحالية، وإدخال نظام المحاصصة لتمثيل النساء في ھياكل الحكامة، ومواكبة على تطبيق الق

، ومحاربة ...(التكوين، التدريب،)النساء في مسلسل الولوج لمناصب الحكامة في المقاوالت 

األنماط االجتماعية والثقافية التمييزية عبر إدراج مفهوم المساواة بين الجنسين في جميع السياسات 

ومية ووضع سياسة تشجع على ولوج النساء لهياكل الحكامة ضمن مقاربة ممنهجة على المدى العم

 . الطويل تشرك جميع األطراف المعنية وتضع المقاولة في قلب الرھانات المطروحة للتنمية

وبالنظر إلى ما سبق، فقد حقق المغرب تقدما ملحوظا خالل السنوات األخيرة في مجال المساواة 

ويتعين على . سين، تشهد بشكل واضح على عزيمته في تشجيع ولوج النساء إلى حقوقهنبين الجن

المغرب االلتزام بمواصلة الجهود ورفع التحديات وتطبيق مقتضيات الدستور التي تنص على 

 المساواة والتكافؤ ومحاربة جميع أشكال التمييز وكذا التزام الدولة باتخاذ كل التدابير 

ناء أنظمة المعلومات الوطنية من خالل إدراج المعطيات المراعية للنوع كما أن مسألة إغ 

االجتماعي تعتبر ذات أھمية بالغة نظرا لدورھا األساسي في إعداد مؤشرات النجاعة التي تأخذ 

ومن شأن ھذه المؤشرات أن تخدم كثيرا منطق المساءلة . بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي

تتبع والتقييم وتساھم في تنوير خيارات السياسات العمومية وبالتالي حسن اعتمادا على أنظمة لل

 .تخصيص االعتمادات المالية لخدمة قضية المساواة واإلنصاف

وفي نفس السياق، يظل نجاح مختلف البرامج وأوراش التنمية رھينا بوضع اآلليات العملية التي  

ستمكن من تحقيق تنسيق أفضل وانسجام أكبر لإلجراءات المتخذة من طرف الوزارات 

والمؤسسات المعنية، خاصة تلك المكلفة بتتبع حقوق المرأة، وذلك في إطار استراتيجية عمل 

ولوج متساو للمرأة للحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية مشتركة خدمة ل
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 .والبيئية

 

كما أن اإلصالح المرتقب للقانون التنظيمي للمالية سيعزز ال محالة ھذه االھتمامات من   

لقرب خالل مأسسة التدبير المرتكز على النجاعة، وفي إطار المهام والبرامج المفتوحة على تدبير ا

. واالستهداف الفعال للسياسات العمومية، وارتباطا بالحاجيات المتنوعة لمختلف الفئات االجتماعية

وفي ھذا االتجاه، يتبين أن طريق المستقبل ھو إعطاء معنى ومضمون حقيقي للديمقراطية 

ت التشاركية، والتي ستخدم بشكل قوي أھداف النجاعة والشفافية واإلنصاف، باعتبارھا رھانا

 .جوھرية يطرحها الدستور الجديد
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المجال الضريبي :تاسعال المحور  

 اإلجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة االقتصاد غير المهيكل

حظي دائما باھتمام المشرع  هاالقتصاد غير المهيكل  والحد من مظاھر  تجدر اإلشارة إلى أن

الضريبي الذي حرص على سن مجموعة من التدابير الجبائية ترمي كلها إلى احتواء ھذه الظاھرة 

 .والتخفيف من انعكاساتها

فمعالجة ھذا القطاع غير القانوني يمكن أن تتم بطريقة تعتمد التطوع أو االنخراط التطوعي في 

 . القطاع المنظم أو سلوك وسائل الزجر والردع

فإخضاع ھذا القطاع للضريبة يحيل كذلك على احترام مبادئ الشفافية التي يجب أن تلتزم به كل 

 . المقاوالت

بتدابير من شأنها تشجيع العاملين في ھذا القطاع  4100الية لسنة وفي ھذا السياق جاء قانون الم

ي القطاع المنظم وبالتالي االندماج  في فللكشف عن ھوياتهم لدى اإلدارة الجبائية والعمل بكل شفافية 

 .النسيج االقتصادي الوطني والتكيف مع متطلبات التحوالت االقتصادية الدولية

 :، اعتماد عدة تدابير نذكر منهاير المهيكلمشكل القطاع غ كما تم لمعالجة

 تبسيط التشريع الجبائي؛ -

 تخفيض الضغط الضريبي؛ -

 تعزيز العدالة الجبائية ؛ -

 .تعزيز الضمانات المخولة للخاضعين للضريبة -

 تبسيط التشريع الضريبي -0

الجبائي المغربي في بالنسبة لهذا الجانب نجد أنه كان دائما ضمن األولويات التي توخاھا اإلصالح 

وقد شكل إصدار المدونة العامة للضرائب في شكلها الحالي مكسبا  .مختلف المراحل التي مر منها

 .مهما في ھذا االتجاه

 تخفيض الضغط الجبائي -4

في ھذا الصدد نجد أن نسبة الضغط الجبائي قد تقلصت بدرجة كبيرة بالنسبة لجميع الضرائب ال سيما 

،والضريبة على الشركات %28ثم إلى % 21إلى  22ل التي تقلص سعرھا من الضريبة على الدخ

والضريبة على القيمة المضافة التي يرمي إصالحها % 01، و %21إلى  28التي تقلص من 

 .إلى تقليص أسعارھا واالقتصار مستقبال على سعرين فقط 4102المقترح الشروع فيه ابتداء من 
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 العدالة الجبائية-3

لة الجبائية من بين المبادئ المعتمدة في نظامنا الجبائي وتتجسد كثير من مظاھرھا في تعتبر العدا

أحكام المدونة العامة للضرائب، مثل الحياد الضريبي، وفرض الضريبة حسب طبيعة الدخول 

 ..ومراعاة الظروف المالية والشخصية للملزم والتصاعدية والتقادم الخ 

 الضمانات المخولة للملزم -2

و .مراعاة حقوق الخاضع للضريبة بشكل كبير ،النظام الجبائي المغربي بعد إصالحهلقد تم، في إطار 

يتجلى ذلك في مختلف مراحل فرض الضريبة ، ابتداء من تحديد الوعاء الذي يعتمد أساسا على نظام 

الحال ، ومرحلة المراقبة ومرحلة التحصيل وفي  اقتضى، إن المسطرة التواجهيةالتصريح  وقواعد 

على كيفية فرض الضريبة عليه لدى اإلدارة،  طالعاإلحالة المنازعة ، حيث تتوفر للملزم إمكانية 

كما يمكنه اللجوء إلى اللجان المحلية لتقدير الضريبة أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة 

 .اءبالضريبة أو القضاء عند االقتض

 ومن الناحية اإلدارية تعتمد اإلدارة الجبائية على اإلمكانيات التشريعية المخولة لها مثل حق المعاينة،

 .إجبارية التصريح بالتأسيس الجوالت اإلحصائية، حق المراقبة، اإلطالع،

بإجراء آخر يتعلق بإقرار إجبارية مسك  4102 لسنةو في نفس اإلطار، جاء مشروع قانون المالية 

سجل تسجل فيه جميع المبالغ المدفوعة برسم عمليات الشراء مشفوعة بوثائق اإلثبات وكذا عمليات 

البيع بالنسبة للخاضعين للضريبة حسب نظام الربح الجزافي حتى يتسنى لإلدارة الجبائية الحد من 

لضريبة و تفاقم ظاھرة التملص الضريبي و القطاع غير المنظم بالنسبة لهذه الفئة من الخاضعين ل

 .تفشي  المنافسة غير المشروعة واختالل العدالة الجبائية  عدم  المساعدة بالتالي على

وأخيرا ال بد من اإلشارة إلى أن معالجة مشكلة االقتصاد غير المنظم يقتضي تظافر جهود كل 

لذي الجهات الرسمية وغير الرسمية، لذا فمساعي إدارة الضرائب ھو جزء فقط من الجهد الشامل ا

حيث أن التدابير المتخذة على المستوى الجبائي بخصوص ھذا  .يجب أن تساھم فيه كل األطراف

فالحل يجب إذا أن يندرج . القطاع إن كانت ضرورية فإنها ليست كافية للحد من مظاھره وانعكاساته 

 .ة الحرةفي إطار استراتيجية تؤسس القتصاد وطني متين يعتمد على الشفافية وعلى قواعد المنافس
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 توحيد المساطر

على مستوى المساطر الجبائية، عرف النظام الجبائي المغربي إصالحات ھيكلية قصد عقلنته 

و ھكذا تم إقرار عدد من . وتبسيطه ومالءمته مع األنظمة المعمول بها على المستوى الدولي

أشخاصا معنويين أو طبيعيين و المقتضيات تهدف إلى منح مزيد من الضمانات للملزمين سواء أكانوا 

 :نذكر على سبيل المثال التدابير التالية

 تعديل مسطرة التبليغ؛ 

 توحيد الجزاءات المطبقة في مجال الضرائب المكونة للنظام الضريبي؛ 

  إحداث ميثاق الملزم من أجل تدعيم الضمانات المخولة للملزمين أثناء مراقبة جبائية، وضمه

 كين ھذا األخير من معرفة حقوقه و التزاماته في مجال الضريبة؛مع اإلشعار بالفحص لتم

 الفحص اآلني للمحاسبة من أجل القيام بمراقبة جبائية فعالة ومبسطة، تراعي حقوق و  إحداث

 ضمانات الخاضعين للضريبة،

  تمكين اإلدارة الجبائية من ممارسة حقها في الطعن القضائي لمقررات اللجان المحلية في نفس

 ال الممنوحة للملزم،االج

  وقف التقادم بتبليغ رسالة التصحيحات األولى سواء في مسطرة التصحيح العادية أو في

 مسطرة التصحيح السريعة،

 المتواجدة في إطار مسطرة التسوية أو  يعة للتصحيح بالنسبة للمنشأت تطبيق المسطرة السر

 التصفية القضائية،

 ا باإلشعار بالفحص بمثابة عيب مسطري يترتب عليه اعتبار عدم إرسال ميثاق الملزم مرفوق

 إلغاء مسطرة الفحص،

  أشهر لتبليغ مقررات اللجان المحلية للملزم و لإلدارة على حد سواء، 2تحديد أجل 

 ،تحسين عمل اللجان المحلية لتوفير المزيد من الضمانات للملزمين 

 ار الذي ال يشتمل على بعض احداث مسطرة تواجهية قبل تطبيق الجزاءات المتعلقة باإلقر

 .يوما بدون تطبيق الجزاءات المذكورة 08البيانات لتمكين الملزم من تتميم إقراره داخل أجل 
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 الضريبة على القيمة المضافة إصالح
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كذ ك                     ق     ض     ، ق       ع ه     ئج             ث              ل  

 0     ئ       ص    ه              ض     ع ى           ض ف 

 ال   ك   هذ   أل  ء ع ى     ى        ل أ           ه ف        إ ى إع  ة  أ  ل   ض     ع ى 

ة ف        ز ز      ل  ذ    ض     ع ى       ى          ع        ة ف                  ض ف  كأ  

 0 ذف  ال   ال   الق ص       ال    ع                    ع  ء     أل    

  ص   ع   ، فإ      ه                أ ل إص ح   ض     ع ى           ض ف       ه    

        ز     ص  ف        ق    ض     ع ى     ل  ذ ك    أ ل            ض          إص

 0                     ئ    ع ض    ق   أك                   ئ       ز   

 كل  ذ       ء   ال   ك  أ   ك    ه   أل       ش            ء إ ى   ه                  

 ال                ال     غ ب، )   ف            ض          ف     ع     الق ص              

، ذ  (      ء                   ،                       ق           ،                          

 0 ع  أل ذ       الع     كل                  شأ ه       ع ة ع ى     ل  ذ    ص ح

     ،    ء ع ى     ص            ع         ة           ل  ع  ه، فإ      ه          

 :        ،   ب أ           ل

     ع    ع ء؛ -

  ال         ض   ع  ء  ؛ -

  ء       ق   ض     ع ى           ض ف  ع ى                ف       ل  ع    -
  ال      ؛

       ص    ع    أل    ؛ -

 ز          ق     ص       ض  شه ؛إ غ ء ق ع ة     صل    -
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             ض     ع ى           ض ف                ال  غ             ذ ك  إ ش ء  -
       أل  ء   ذ   ؛

 0      إ   ع         ض     -

 توسيع الوعاء -1

   غ     ص    ذ    ه ف      ل        ع  كل إع  ء       ف ض   ض     ع ى        

 0               ة      

إ    ع  ء    أ        ع ى          ج   ع     أ       ج   ذي ال   أ ى  ه  ص    ض     ع ى 

          ض ف            ه  ع   ل      ج      ع ى إ   ل  ذ    ض     ك  ص  ف     ك   ، ك   

  شكل ع    أ                ض                       ذ    ض     ؤ ي إ ى   ء   ز ع         

 0  ث        ل

ع ى                        ة       أ  %  41أ  % 01،            ق          ي  ذ     ضع  

 ع      ء ع ى       ص   ف                      ص   ، %  7    ض              ض       

 0         أ  ذ        ع     ص   ل    ك   ال    ع      ل           ض          

  ف    س      ق فإ       ل    ز ز    ع    ض     ع ى           ض ف               ه   ذ ك 

        ذ    ض     ع ى ك ف       ع    ع ى     ع     الق ص            ل     ع    ع ء

 0                        ف  ع      إ   ج    ز ع  

     ه  أ  ى،        ش  ة إ ى أ                     ئ     ذي    إ   ز   ز      ع ق     

،  ك     ع ل         ك ف            ال     ئ              ك         ئ         4103             

            أل   أ        ال  أ    ه           ه                ه            أ ل  ش  ع    

 0      ق أ       ع  

  ص    كذ  ف       ل    غ              ئ               ض     ع ى           ض ف ،         ل  

       020372إ ى  4100                030840   %( 6,38)  ك  ى              ئ   

         41040 

 ذ       غ              ئ                 ض  ال    ،فإ     غ             ع   إذ             

       ع              ئ             %0,84، أي     ل 4104                000810إ ى

 0   ض     ع ى           ض ف 

  ى      الق ص       أ ل       ف     ذ   أل ق   فإ            ع  ء   أص ح أ    ض      

ع    ه    ع     إص ح   ض      ع ى   ع  ء  ع    ق ف     ص  ف                      ص    

 0      ل                              ذف   ع  ء          ق ف     ص 
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 االحتفاظ ببعض اإلعفاءات -4

 :ع  ء               ل   ص    ه      الع        ق ص           ع       ف      ى   ض   

   ع                  ز   صغ     ص  ع  صغ                   ذ       ي  ق     
      أ    ل ع ه؛ 5110111أع   ه       ي 

 ع     ق   ع ى     ز  أ   ع    ق ق  كذ       ب            ص ع    ق ق؛      
    ص  ع      غ ب                   ؛     ع     ق   ع ى    ص غ    
 ع     ق   ع ى       ع      ئ     أل   ق        ع         غ        ص           ؛      
    0                ز       ف ش ك      أ 

 مالءمة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الفالحية -1

          ض ف  ف       ل  ع    ال       ع ى                  إ    ء       ق   ض     ع ى 

أص ح ض        ص  ح     ل   ذي    فه             ئ     ذي     ض ال                 ف 

 0                 أ   ل     ك          ال      أل                               ة

ء                                            ة                ى   ه ف     ش      إ   

 :       ،    ذي   ك     غه

         إ      ض   ض     ع ى                           ف ه       ف

     ؛  4 111 111  ذي     ل أ      ي  ق  أع   ه  

               0                   إ    إع  ء      ض     ع ى           ض ف 

 تقليص عدد األسعار – 2 

    شأ          كل 0                  أل     ع   ف     ه     ص ل إ ى  أل   ف  ال    ع  

 أل      أ     ص     ك            ض     ع ى           ض ف                ال     هل    ق   

         ع ى   ال     ص           ق  ش       ع         ة      ئ   ك      شأ ه    ض ء 

 0 الق ص     

   ه ف  ف ض   ض       2005    أ ل    غ  ذ    ه ف، فإ       ء        ذة   ذ     

  أل          ض  ع ى   ض                         ال        ع  ئه   إ ى   ء   ف ض 

 :    ض     ع ى   ض  أل ش  ، ال   

 ؛% 7ع ض  10%                      أص      ض         -

 ؛% 02ع ض   20%                       أص      ض        -



 4.12 السنة  املالية برسم  11.011رقم  تقرير مشروع قانون املالية               جلنة املالية والتنمية االقتصادية             ــ جملس النواب الربملان    
  

 
27 

      أص     % 02أ  7%   ض                          ة أ      ض   أل      -

 0%41أ        %01  ض   إ        

             ص  ف                       ة  كذ      أ ل إ ه ء أشغ ل  ذ    ص ح     ح 

 :                    ض              ض   ب       ئ        

  ال   ق       أ إ ض ع  ال  ه ك   ض          ع     ع ة     ض     ض       ذف 

    ع   ع  ء          ق ف     ص ؛

  ؛  7%             ة أ      ض          ع            10%   ض ع            ض 

 ؛  %02  10%  ض             ض            ض         % 41   ض ع            ي 

                    ق    ص    )  ص ص       ص      ص          ل           ض    

 (0    ة،            قف      ك 

ح   ض     ال          ع    ع ء      ب  أل                ز       ص    ع    ذ    ص 

         ق    أ ل إ   ء              ذي         ب         ع   ذ    ص ح،       

 ذ    ه ف إ ى إقص ء   ال     ص         ،       إ   ع       ض     ع ى           ض ف  غ   

 0     ل      ز ل

 عند انصرام الشهر المواليحذف الحق في الخصم  -5

أ    ق ف     ص  ع     ص      شه          أل  ء           ،  ف   ذ    ص           ذك   بدي

،        ض     صل   ز       ة    ص  1986أ ه ع   إ ش ء   ض     ع ى           ض ف      

 0   شه    إ ى شه      ،   ذف   شه      صص     ع     ه ز  

      ذف    ص  ف    شه            ف     أ   ف إص ح   ض     ع ى           ض ف    ث 

 0   شأ ه   ز ز       ذ    ض           ف    بء ع ى  ز            

       3       ض ع   ذ       ء أ               ك ف  ز            ه   إض ف   ق   ه 

    0 

       ع ى                 ،     ح          ق ف   ص     غ   ض           ق       ي  ذ   أل   

 0ذ  ك      غ( 5/0)، إ ى   س         ذ ك      ز ل   س4103 ص ه    ل شه        

 إحداث نظام األداء الذاتي بالنسبة للمقاوالت غير المقيمة -4

"  أل  ء   ذ   "ع ى غ              ل  ه ف      ل  أل      ،     ح إ   ث        ص   عى 

  ض     ع ى           ض ف   ذ ك    أ ل         الشك                    ق    ض         ة 
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 0                    ض  ئب 005

 :     ص   شك         ذك  ة ف        

     ف   ض           ال  غ             ب ع   ز   ئه     غ      ع    إ      ق    -

        (  ق      ف ض           كل   ضع)    ب ع ه ع        ص      ف        ق 

 ؛(SIT)          ك         ص               ج    ض  ب 

،       ع        ء    ع          ف  غ  ب  أل          ف  ألش  ص غ            -

 0       ب     عه     أ ل        ض   ه            ض     ع ى           ض ف 

   ق       أل  ء   ذ    ف    ل  ال      أل      ع ى     إص             أل               

 41160   ض     ع ى           ض ف          أ     ل  ه       ء    ف  ح       

     ضى             ي  أل  ء   ذ      ض     ع ى           ض ف              ع ع           ضع

          ع          ف        أعض ء   ل  ال      أل             ك   ف ه    ز           ضع 

 0           ض     ع ى           ض ف     س          ذي              

 ف                          ف ش ص غ           س  ه  ؤ        غ ب  ،  ف     غ بأ 

 0فإ      ز     غ     ك         ق      ع ى أ  ء   ض    

إ   أل  ء   ذ         أ    ز       غ      ز   أ  ء    غ   ض     ع ى           ض ف          

   ل   س      غ ع ى  ه     ص  ح  ، ص  ح   ق   ألع  لع ى        غ           ذ ك ف    

 0   ذك     ذي       ض     ع ى           ض ف  ق        ص    ذ ك  ص ح              ة

غ   أ ه   ك       أل  ى   ص ص       أل  ء   ذ                  ال  غ            ع  أل ذ 

    ال  غ                         ل   ع        ل  ه        الع     أ ه   ب   ك        

           غ ب   ى إ   ة   ض  ئب    ز      ص  ح    ض     ع ى           ض ف           

   ك  ه      ص    ض               ه   ش     ه            كذ                       ض 

 0  ذ      ذي ق   ك    ض     ش    ه      ض    غ                   أل  ء

 تعميم اإلرجاع ومعالجة الضريبة غير القابلة لإلرجاع -3

  ب    ذك   ف      ص  ق      ع أ                ال    ل إ   ع   ض         ك   ص ه  

 0إال    ئ ة ع         ص      أل ش       ض         ص  

   غ     ع      ق أ            ال    ح   إ   ع   ض     ع ى  ع  ه ف     ال     ص        

 0          ض ف 

 ذ ك ف         ح   ه  ف إ ى          ق ف  إ   ع   ض     ع ى           ض ف        ه       



 4.12 السنة  املالية برسم  11.011رقم  تقرير مشروع قانون املالية               جلنة املالية والتنمية االقتصادية             ــ جملس النواب الربملان    
  

 
29 

 0         الق ص  ي          هذ    ض    

        ض ف  ،غ   أ ه ال   ك      ق         ذ       ء    أ   أ   ف إص ح   ض     ع ى   

 ذ    ص ح إال إذ                  ء           ف     ل     ع    ع ء   ض       ذف 

 0  ع  ء   غ         ة        ص    ع    أل    

  كذ ، فإ    ض         ك   ص ه               ء        خ إ   ث  ذ    ص ح        ك  أ  

 ه       ع     أي ش     ذ ك أل ل    ص ل إ ى إ  ى  أل   ف    ئ      هذ    ض      ش 

 0       ل ف      ق          ض    

غ   أ        إ   ع   ض         ك   ص ه            ض     ع ى           ض ف ،    ح  شكل 

           ع    ه     04     ب                ض          ل غ        ل      ع    ذي 

41040 
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 بالنسبة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة تقليص مدة إرجاع الضريبة على القيمة المضافة

   ل          ذ       ع ى   ز ز                    ال    ى    ك          ف    ع 

 0     ه  ع ى   ص           

ع ى     ض   ة  4118  ه ف،  ص ق                      أ ل    ص ل إ ى  ذ  

أشه         ك         ف       ق ف   3إ ى  2      ع   ض     ع ى           ض ف     

 0أشه ( 6)   

ك     ب    ذك   أ  إع  ة   ك     ص  ح                   ض  ئب  إ   ث  ص  ح  ص    

    ة إ   ع   ض      ص  ح       ال     أل ص    ب           ال  ق   ك         ع

 0  صغ ى   ه           

 ف  إ     ال       ف   ع         ع ق           ض  ئب  ع     ز   ،    ق     

          ئ    ه ف إ ى  ص  ف     شآ             ع ى     ى           4100             

  ذ ك    أ ل      ه         ل   ض                ة    ش  ف          ع    ض    ،

 0   ض     

       80215، إذ   غ 2102  ق  ع ف     ع       ع   ض             ل     

 21000                05.3.         ل 

         ق             ال     ع ع ى   ه    ص ص   ش ك     صغ ى           

 0% 21ف              ز  ص    ش ك     ك  ى  ‚2102     81%

   ض     ع ى           ض ف           ش  ة إ ى أ      ب    ئ    ف   أ    إ   ع

 0  ك   ف  إ   ع       ال     ي ع ى    ع      ئق         
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على القيمة المضافة على ثمن المواد ةأسعار الضريبأثر الرفع من   

 

     ب إص ح    ض     ع ى           ض ف       ة         إ ى          ال   ال          
  أل  س ع   ك     أل      ال     ئ      ث       أ      ك ئز  أل        ص                ئ  

 0   ز ز ف     ه

     ج   ع     أ       ج   ذي ال     ع ى            ع  ء            ل  أل            أ       
   ك   ،    أ ى  ه  ص    ض               ه  ع   ل      ج      ع ى إ   ل   ض     ك  ص  ف  

               ض         شكل ع    أ                ض     ك    ؤ ي إ ى   ء   ز ع         
 0     ث        ل

             ق     ه                        ق                     ع  أل ذ       الع       ذ 
 0  ص  إ ى أ    ع  ء            ه   شكل    ع               ة ع ى عكس          قع

إ         ع  كل إع  ء       ف ض   ض     ع ى                       ة        شكل إ  ى 
 ة           ل                   ، فإ                    ف              ص            ع        

 0                 ل ف  إ     ذ       ه

إ    ز   ة          ف                      ح    فع          ض     ع ى           ض ف       ق 
 ,:ع  ه     ز   ة   ز        ل ك      

 :مصبرات السردين (1

     ؛ 41,2 :                        ب   ض      

      ؛ 51,2:              ع      ب   ض      

           ؛ 64,2: %01      ع       ق   ض      

 5درهم 14,. :مبلغ الزيادة للعلبة الواحدة 

 :ملح الطبخ (4

      ؛  1,81:                       ب   ض     

   ؛:      ب   ض                  ع          

            ؛ 0,18: %41      ع       ق   ض     

    0      1,18:    غ   ز   ة   ك س   صغ 

 :األرز المصنع (1

      ؛ 01,81:                       ب   ض      

      ؛ 04:               ع      ب   ض     

            ؛ 03,18: %41      ع       ق   ض      

            0     0,18:    غ   ز   ة   ك   غ 
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 المقاربة المتبعة لتضريب القطاع الفالحي

 :    ق   ح  ض  ب      ع         شكل        ع ى             

             غ           ق  ق   4102ف  ف ض   ض          ء    ف  ح          ش  ع -

     ؛       35أع  ل     ل 

 5   41،01:  ض  ب     ج              غ    أل  ى         ق أ ق    ألع  ل         -
 ؛(      أل ض ) 4141   4108، 4106ع ى                          

          ض     ع ى  %17,5                  ض      ف   5ف ض   ض        ة  -

   ق             ع        ل ع ى غ        ف     ل   ض     ع ى  41 %  ش ك     

 0  ص  ع                     

المالية إلى شركة خاضعة        ه  أ  ى،     ح    ك           ف  ع         ل ذ  ه 

 0ع ى   ش ك   للضريبة
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 المهمة الرقابية للمجلس األعلى للحسابات حول تدبير المديرية العامة للضرائب

 

المتعلق بمدونة المحاكم المالية، خضع تدبير المديرية العامة  24-44تطبيقا ألحكام القانون رقم 

 02إلى غاية  4100أكتوبر  00للضرائب لمهمة رقابية من طرف المجلس األعلى للحسابات من 

ف أفضت إلى إنجاز تقرير، تضمن مالحظات الفريق المكلف بالمهمة حول التدبير السال 4104يوليو 

 .الذكر

 

وفي إطار المسطرة التواجهية، قامت المديرية العامة للضرائب داخل األجل القانوني، بإبداء موقفها 

المفصل شكال وجوھرا حول مضامين التقرير المذكور، نذكر من بين ذلك على سبيل المثال، 

ة والوعاء الضريبي التجاھل الكلي أو الجزئي لبعض األجوبة المتعلقة بكل من مجال المراقبة الجبائي

 .والنظام المندمج للتضريب

 

والمرفوع إلى صاحب الجاللة  4104غير أن التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 

وزير االقتصاد والمالية لم يعقب على المالحظات التي بلغ "أن  22نصره هللا، تضمن في صفحته 

ضرائب، على اعتبار أنها قامت فعال بالجواب على جميع ، مما أثار استغراب المديرية العامة لل"بها

مالحظات المجلس األعلى للحسابات، كما سبق اإلشارة إلى ذلك، مرفقا بكافة الوثائق الضرورية و 

 .ذلك مقابل وصل باالستالم

 

علما أن جميع المراسالت الموجهة إلى المجلس األعلى للحسابات حول المهمة الرقابية التي خضعت 

 .المديرية العامة للضرائب، أحيلت باسم وتحت سلطة السيد وزير االقتصاد والماليةلها 
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 الضرائب المؤداة من طرف جامعة األخوين بإفران

 

  ب    ذك   أ         أل              ذ  أ   ه     ع ة      ز      ئ   ف     ل   ض     ع ى 
 :              ل      ل  ذ   ال    ز   ف         ش ك      ض     ع ى           ض ف  

  ع  ء   ك       ئ       ض     ع ى   ش ك                ع أ ش  ه  أ  ع       كذ  ( 0

 ؛(I- °46-6     ة )             ل                    ه  

     ه ز             ه    ع  ء      ض     ع ى           ض ف                      ع ( 4

 ؛(I -°00   043   °47-84         ) ذ          ف       ل  ع    ال       

  ع  ء                 ل                           ألع  ل                           ( 3

  أل    ؛

   ع                ع   ع  ء   ك       ئ              ه             ع ى           ( 2

 0                 ق              ع          ( 32   6         )أ ش  ه  

أ     ص ص  ذف   ع  ء           ض     ع ى           ض ف  فه     ل ف  إ        ل 

   ه  ف    ص           ة           ل      ئ               إص ح   ض     ع ى           ض ف  

 0          ع  ء        ع    ع ء   ض    
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 تحديد القيمة التجارية ألمالك الدولة المعبأة في إطار االستثمار

يعهد تحديد القيمة التجارية ألمالك الدولة للجنة اإلدارية للخبرة التي تضم ممثلين عن الوزارات 

تحت رئاسة ممثل السلطة المحلية وذلك وفقا للمقتضيات التنظيمية المنصوص عليها المعنية 

 (.4114مارس  8) من مرسوم المحاسبة العمومية  84بالفصل 

وتعمل ھذه اللجنة على تحديد قيمة العقارات المعبأة بواسطة التفويت أو الكراء لفائدة المنعشين 

 .االستثمارية بمختلف القطاعات المنتجة عالخواص والعموميين إلنجاز المشاري

وفي إطار تعزيز الشفافية لجعل األثمنة المعتمدة لتعبئة العقار العمومي قريبة من حقيقة السوق 

العقارية و إعطاء رؤيا واضحة حول األھمية االقتصادية للرصيد العقاري في إطار المخطط 

العقارية ترمي إلى تنميط و توحيد نموذج المحاسبي للدولة، تم اعتماد مسطرة جديدة للخبرة 

محضر الخبرة و وضع معايير موضوعية لتحديد قيمة األمالك على أساس عناصر المقارنة و 

المعايير المكملة المرتبطة بالوضعية القانونية للعقارو مستوى تجهيزه و االرتفاقات المنصبة 

 .يقيةعليه وغيرھا والتي تؤثر سلبا أو إيجابا على قيمته الحق

 

  

تعبئة العقار العمومي :عاشرال المحور  
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 النفقات العقارية

  ل  ال    ز               ق ل          ع    ض           ف  إ     ك     ؤ   

   أ ل  4104ش      2 ش   ع  ال      ، أص          ئ س    ك      ش         خ 

ى             ز                    ع    ك        ش   ع  ال                ة ع 

 0      ج          ع ى                     ه       ق             صب   شغل

      ذ     ص          ة ف      ش   أع  ،        ش ة            ل  ضع       

             ه            ك                ع                      ش   ع  ال       

 0 ى     ى   ك                     ى    ع ه  ع

 08085 ذ ،         ش  ة إ ى أ   ش  ع          شأ      ق                ق  

           ق            ق  أ  ل    أ                  ض    ال    ز              ع  

 0  ال      

  ق ع  ه   ك          إع             ي   ل  ص       ش   ع  ال            ص

 0      ز                ف ه    ك                           
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 تثمين الرصيد العقاري للدولة

يشكل تثمين الملك الخاص للدولة أحد الرهانات الرئيسية لتحسين سبل تعبئة أمالك الدولة لخدمة 

 0 التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد

قصد منح أمالك مع المديرية العامة للتعمير  ورش يرمي إلى تعزيز التنسيق تم فتح بهذا الصدد،و 

لدعم دينامية  وذلك عند إعداد مخططات التعمير و تصاميم التهيئةالدولة التخصيصات المالئمة 

نجاز التجهيزات العمومية  0االستثمار وا 

تكوين رصيدها العقاري  كما يهدف هذا الورش إلى توفير اعتمادات مالية تمكن الدولة من إعادة

بتنسيق مع الوزارات المعنية واالدارات العمومية المسيرة لباقي األرصدة العقارية وذلك لمواكبة السياسات 

 0 القطاعية
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متفرقات :الحادي عشر  المحور  

لمقاولة الصغرى والمتوسطة لالمخصصة %    41تفعيل حصة   

 

الصغرى والمتوسطة في النسيج االقتصادي الوطني، فإنها تبنت، وعيا من الحكومة بأھمية المقاولة 

مارس  41من خالل إصالح منظومة الصفقات العمومية، موضوع المرسوم الجديد الصادر في 

عدة إجراءات من أجل تسهيل ولوج المقاوالت الصغرى والمتوسطة للصفقات العمومية من  ،4102

 :بينها على الخصوص

الوطنية المتوسطة المتوقع للصفقات برسم كل سنة مالية للمقاولة من المبلغ  %20تخصيص  -

 والصغيرة؛

 

إمكانية تحصيص الصفقة إذا كان ھذا التحصيص من شأنه أن يشجع على مشاركة المقاولة  -

 الوطنية الصغيرة والمتوسطة في الصفقات العمومية؛

 

الصفقة إلى مقاوالت وطنية إلزام صاحب الصفقة، إذا قرر التعاقد من الباطن، بإسناد جزء من  -

 و خاصة منها المقاوالت الصغرى و المتوسطة؛

 

االقتصار على طلب مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي يتوفر عليها المتنافسون إلسناد  -

الصفقة في حالة الصفقات التي تهم أعماال عادية و ذلك عمال على تسهيل ولوج المقاوالت 

 .صفقات العموميةالصغرى و المتوسطة لل

من الصفقات العمومية لفائدة المقاولة  % 41أما بالنسبة لتفعيل اإلجراء المتعلق بتخصيص حصة 

الصغرى و المتوسطة، فتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة قد عملت على إعداد مشروع قرار يوضح 

طرق و مساطر التنزيل الصحيح و الفعال لهذا   (maîtres d’ouvrage)ألصحاب المشاريع  

 .اإلجراء حيث تم توجيهه إلى األمانة العامة للحكومة قصد عرضه على مجلس حكومة مقبل



 4.12 السنة  املالية برسم  11.011رقم  تقرير مشروع قانون املالية               جلنة املالية والتنمية االقتصادية             ــ جملس النواب الربملان    
  

 
39 

 

 تكريس مبدأ التنافسية في عملية إبرام الصفقات العمومية

عملية  لقد كرس المرسوم الجديد المشار إليه أعاله مبدأ التنافسية كعنصر حاسم و محوري في

تقييم عروض المتنافسين و إسناد الصفقات العمومية و ذلك ،على وجه الخصوص،عبر التدابير 

 :التالية

تكريس طلب العروض المفتوح كآلية أساسية إلبرام الصفقات العمومية وضرورة فتح  -

في المائة  42العروض في جلسة عمومية وبحضور المتنافسين، مع اإلشارة إلى أن ما يفوق 

 موع الصفقات العمومية يتم إسنادھا عبر مسطرة طلب العروض المفتوح؛من مج

تطوير وتنمية التدبير اإللكتروني للصفقات من خالل بوابة الصفقات العمومية بهدف تكريس  -

الشفافية حيث تمكن ھذه البوابة من نشر جميع الوثائق والنصوص المنظمة للصفقات 

لعروض و الوثائق المكونة لملف طلب العروض العمومية باإلضافة إلى إعالنات طلبات ا

 وكذا المؤسسات العمومية؛ ترابيةالصادرة من طرف كل اإلدارات العمومية و الجماعات ال

 إخضاع أعمال الهندسة المعمارية للمنافسة في إطار نفس المرسوم؛   -

رحلة توسيع و تقوية الضمانات المقدمة للمتنافسين من خالل تطوير مسطرة الطعون في م  -

إبرام الصفقات العمومية سواء ما تعلق منها بالطعون لدى صاحب المشروع أو لدى لجنة 

 الصفقات؛

الحد من السلطات التقديرية لصاحب المشروع من خالل توضيح أكبر للمقاييس والمعايير  -

التي يجب أن يتضمنها نظام االستشارة من اجل قبول واختيار المتنافسين أو ترتيب العروض 

عبر تحديد ھذه المقاييس بالنسبة لطبيعة كل صفقة باإلضافة إلى تحديد أوضح للعرض  وذلك

 األكثر أفضلية من الناحية االقتصادية؛

إدراج مفهوم تضارب المصالح بالنسبة ألعضاء لجنة فتح األظرفة من خالل التنصيص على  -

 منع وجود حالة تضارب المصالح تحت طائلة إلغاء مسطرة إسناد الصفقة؛ 

تطوير وتدعيم التقنيات الجديدة للمعلومات في مجال الصفقات العمومية من خالل التعهدات   -

االلكترونية و خصوصا عبر وضع مسطرة المناقصات االلكترونية و تجمعات المشتريات 

 . اإللكترونية
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للدولة الفتتاحياالبيان   
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     كزة ع ى     ض   أل  ء، إ ى  ع             عص                                   

  ك ،       ق  ع ع ة                                       ، ق       ز              
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 41030 ال ك          ز                ك  ف            
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 (GID)استعمال منظومة التدبير المندمج للنفقات                                                                                  

في إطار اإلجراءات الرامية إلى تحسين التدبير العمومي، شرعت اإلدارات العمومية منذ سنة 

، وذلك كأداة معلوماتية لتدبير العمليات  (GID)في اعتماد منظومة التدبير المندمج للنفقات  4101

 .المتعلقة بالنفقات العمومية

 :متوخاة منها والتي تكمن باألساس فيوقد أبانت ھذه المنظومة عن نجاعتها في تحقيق األھداف ال

 تبسيط مساطر تدبير النفقات؛ -

 تقليص آجال وكلفة الطلبيات العمومية؛ -

 .توفير المعلومات الضرورية للتدبير الفعال للميزانية -

واعتباراً لمستلزمات تحديث تدبير المالية المحلية وتحسين التدبير العمومي في ھذا القطاع، فإّن 

العمل بهذه المنظومة الخزينة العامة للمملكة بتنسيق مع وزارة الداخلية قد شرعت في عملية تمديد 

على جميع الجماعات و الهيئات التابعة  4102بالجماعات الترابية على أساس تعميمها خالل سنة 

 . لها

كما تّم التأكد  ولتعميم ھذه المنظومة، تّمت مالءمتها مع خصوصيات وحاجيات الجماعات الترابية،

من قابليتها لالستعمال من خالل عملية تجريبية ھمت بعض الجماعات ومحاسببي الخزينة العامة 

 .للمملكة المعتمدين لديها

و تجدر اإلشارة إلى أن ھذه المنظومة تخص باألساس اآل مرين بالصرف و المحاسبين العموميين، 

مرسوم )علقة بالنصوص القانونية و التنظيمية وھي في تحيين مستمر لمواكبة كل التعديالت المت

، و كذا التغييرات التي تتعلق بإعادة ھيكلة القطاعات الوزارية باإلضاقة إلى ....( الصقفات العمومية

 .عمل استباقي إلدراج كل ما يستوجبه إصالح القانون التنظيمي لقوانين المالية
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قوانين التصفية التأخير الحاصل في مجال تقديم مشاريعتدارك   

 

ن لعب الدور المنوط به في في إطار سعي الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه البرلمان لتمكينه م

ممارسة رقابة فعالة للمالية العمومية من خالل المناقشة والمصادقة على مشاريع قوانين التصفية، 

 ابتداء قوانينهذه ال إعداد مشاريع في الحاصل لتأخيرل الكامل تدارك، باإلضافة إلى العملت الحكومة

في   البرلمان ، على مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة إعدادها وتقديمها إلى 5002 المالية السنة من

من القانون التنظيمي  76والمادة  من الدستور  67الفصل   في عليها  المنصوص   القانونية  اآلجال

 :التاليلقانون المالية، كما يبين ذلك الجدول 

 المدة الفعلية لإلعداد
تاريخ اإلرسال إلى 

 األمانة العامة للحكومة
 األجل القانوني

 السنة
 المالية

 2003 4118نهاية سنة  08/18/4110 يوما 08سنوات وأربعة أشهر و  3
 2004 4112نهاية سنة  40/12/4110 يوما 40سنتان وخمسة أشهر و
 2005 4110نهاية سنة  44/00/4110 يوما 44سنة وعشرة أشهر و
 2006 4118نهاية سنة  48/18/4118 يوما 48سنة وأربعة أشهر و
 2007 4114نهاية سنة  18/12/4114 أيام 8سنة وشهران و

 4112 4101نهاية سنة  21/00/4114 شهرا 00
 4112 4100نهاية سنة  08/10/4100 يوما 08سنة و ستة أشهر و
 2010 4104نهاية سنة  40/00/4104 يوما 40سنة وعشرة أشهر و

 2011 4102نهاية سنة  4102 نونبر شهر خالل شهرا 00سنة و فوقت ال
 

قامت مصالح وزارة االقتصاد والمالية بإعداد مشروع قانون التصفية للسنة المالية وفي هذا اإلطار، 

 المجلس هذا طرف من إحالته وسيتم 4102أكتوبر 44الذي صادق عليه مجلس النواب بتاريخ  4101

تقوم مصالح مديرية الميزانية  ،وبالموازاة مع ذلك. عليه المصادقة قصد المستشارين مجلس على

 ألجل النهائية صيغته في 4100ومصالح الخزينة العامة للمملكة بتهييء مشروع قانون التصفية لسنة 

 حكومي مجلس أنظار على عرضه قصد للحكومة العامة األمانة الحالية إلى السنة نهاية قبل تقديمه

 .مقبل

إعداد  ، في4102 مايو  شهر والمالية قد انطلقت منذ إلى أن مصالح وزارة االقتصاد اإلشارة تجدر كما

 المعنية الوزارية القطاعات مع بتعاون مصالحها كافة وستعبئ ،2012مشروع قانون التصفية لسنة 

 .من الدستور 67 الفصلتطبيقا لمقتضيات  2014 سنةغضون الشهور األولى من في  لبرلمانلتقديمه ل
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S2mاحتكار شركة  إنتاج بطائق مستفيدي نظام المساعدة الطبية   

 ع ى    ف  ال           زة    ئ      ئ ة   ص       غ     ك     أ               ع ة         

  0          ض       ال    ع        ع ة     ئ ع ى         ذ       0 ص     غ   

     أ ل     ج    ئق  ال     ة              ع ة        ق       ك               أ      ص   

            غ     »           «  ش  إع   ع    ب     ض       ح ف        ة     غ         

           « l’economiste »   « le matin du sahara »    ش  ة ف ه  إ ى     خ  ال    ع 

 0ز   ة     قع        ل  شه     ب     ض

 4104       04     س      ه          ك       ب      ض، ف       ع     ،        ع ع     

         ف ح  أل  ف   أ ل      ك                أ      ص           ز  ل                  ع  ع ى

 0      ض                      ف       ف   

      ة      ق    ع ض            أقل      غ ف          ذي     ه  S2m  ك    ش ك  

-ص   «   ش ك       أي          إ       ه      ك            إص         ئق،    هذ             ذ

 0       ة            »إ   

        8,21     عه      أ  ة 4.124.828     ل     ،4102 أك     48 غ     إ ى ش  ة  

      0 
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 صندوق تضامن مؤسسات التأمين المسير من طرف مديرية التأمينات واالحتياط االجتماعي

الصندوق في إطار المهام التي أنيطت بها، تتولى مديرية التأمينات واالحتياط االجتماعي تسيير 

 ".صندوق تضامن مؤسسات التأمين"الخاص المسمى 

 الغرض من إحداث الصندوق تضامن مؤسسات التأمين -0

-0وذلك تطبيقا لمقتضيات الظهير رقم  0482أحدث ھذا الصندوق بموجب قانون المالية لسنة 

تظار إصدار قانون مالية في ان يتعلق باتخاذ تدابيرقانون  بمثابة 0482يناير  01الصادر بتاريخ  82-0

 .المالية لنفس السنة

ويتجلى الغرض من إحداث ھذا الصندوق في تقديم مساعدات مالية على شكل قروض بدون 

فائدة لصالح مقاوالت التأمين التي ال تستوفي وضعيتها المالية الشروط المنصوص عليها في القوانين 

ت للمقاوالت الموضوعة تحت التصفية من الجاري بها العمل في مجال التأمين وكذا في تقديم إعانا

 .أجل تعويض النقص المالحظ على مستوى أصولها

أما تمويل ھذا الصندوق، فيتم أساسا عبر تخصيص ربع المداخيل المتعلقة بالضريبة عن 

من الظهير  08التأمينات وعبر المساھمات التي تتحملها مقاوالت التأمين وفقا لمقتضيات المادة 

 4104ماي  20وقد بلغ رصيد ھذا الصندوق في . مليون درھم سنويا 811أي ما يعادل  السالف الذكر

 .ماليير درھم 0حوالي 

وبخصوص مبالغ المساعدات التي تمنح لمقاوالت التأمين، فيتم تحديدھا بناء على دراسة وتحليل 

إلدارة وقطاع الوضعية المالية لهذه المقاوالت من طرف لجنة مختلطة تتضمن في عضويتها ممثلي ا

أما اإلعانات، فتحددھا اإلدارة بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية الذي ينص كذلك على . التأمين

 .  كيفية صرف ھذه اإلعانات

وقد ساھم ھذا الصندوق بالفعل في تقديم الدعم الالزم لبعض المقاوالت التي أتبثت وضعيتها 

موجودة تحت التصفية الشيء الذي ساعدھا على الوفاء المالية أنها في حاجة إلى ذلك كالمقاوالت ال

بجزء من التزاماتها كتصفية عدد مهم من الملفات المتعلقة بالتعويض عن حوادث السير وحوادث 

 . الشغل

وقد وصل حجم المبالغ التي تم صرفها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين منذ إنشائه سنة 

 . مليار درھم 2,8ما يفوق  0482
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 أشكال الدعم التي يقدمها الصندوق والمبالغ التي خصصت لذلك -4

 :نوعين منيتكون الدعم الذي يقدمه صندوق تضامن مؤسسات التأمين   

تمنح لشركات التامين التي تخضع لمخطط  :دعم مالي على شكل قروض بدون فائدة -أ

تها المالية من تقويمي يتضمن اإلجراءات التي تقترح الشركة اتخادھا سواء لتسوية وضعي

أجل الوفاء بالتزاماتها أو لتقوية بنياتها اإلدارية و التقنية أو المحاسبية لتدبير صنف أو 

وتسترجع ھذه المعونة بمتم تنفيذ ھذا المخطط في . أصناف العمليات التي اعتمدت من أجلها

 .األجل الذي حدده وزير المالية

 :شركات التامين التاليةو في السنوات الماضية، حصلت على ھذا الدعم 

 ؛0484مليون درھم سنة   81: التامين الملكي المغربي  -

مليون درھم سنة  028:  (CNIA)شركة الشمال افريقية وما بين القارات للتامين -

 ؛ 0444مليون درھم سنة  48و  0488

 ؛ 0484مليون درھم سنة  021: الوفاق  -

 ؛ 0448مليون درھم سنة  040: شركة النقل  -

 ؛ 4110مليون درھم سنة  811:  ة السعاد -

يخصص لتغطية كل أو جزء من العجز الذي  (Subvention):دعم مالي على شكل إعانة -ب

وقد استفادت من . تعرفه أصول شركات التامين التي سحب اعتمادھا اعتبارا اللتزاماتها الحقيقية

 :ھذا الدعم ست شركات للتامين وھي

   ؛ 0448سنة مليون درھم  222.20: العربية  -

 ؛ 0448مليون درھم  سنة  428.00: األطلسية للتأمين  -

 ؛ 0448مليون درھم سنة  048.42: ريمار  -

 ؛ 0448مليون درھم سنة  220.48: النهضة  -

 ؛ 0448مليون درھم  سنة  288: النصر  -

 .4114ألف درھم سنة  228:  (CIS)الشركة الدولية للتامين  -

 : شروط االستفادة من الدعم -ج

 :إال بعد ، ال يتم منحهبالنسبة للدعم على شكل قروض بدون فائدة لشركات التامين

 تقديم مخطط تقويمي في األجل المحدد له من طرف وزير المالية؛  (0

قبول المخطط من طرف وزير المالية بعد استشارة لجنة متساوية األعضاء حول  (4

 .الدعم أسباب االختالل وإمكانية استفادة الشركة المعنية من ھذا
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بالنسبة للدعم على شكل إعانة، يمنح للشركات التي تم سحب اعتمادھا والتي تعرف عجزا كليا 

ويحدد وزير المالية مبلغ الدعم بعدما يقدم المصفي داخل أجل . أو جزئيا في أصولها بالنسبة اللتزاماتها

 .أشهر من تعيينه تقريرا حول الوضعية المالية للشركة المصفاة 2

 : استرجاع المبالغ الممنوحة :المقادير التي حصلت عليها كل شركة -د

يتم استرجاع المعونة التي قدمت لشركات التامين بعد تنفيذ المخطط التقويمي في األجل المحدد 

وابتداء من تاريخ تسلم المبالغ والذي تكون فيه الشركات قد استعادت توازنها المالي وأصبحت تتوفر 

وھكذا . وھذه المدة تكون محددة في كل مخطط تقويمي. لها الوفاء بجميع التزاماتهاعلى مالءة تكفل 

 : سددت مبالغ الدعم خالل الفترات التالية 

 ؛ 4112إلى  0444من : مين الملكي المغربيأالت -

مليون  04.8و 0448مليون درھم سنة  04.8 :شركة شمال افريقية وما بين القارات للتامين   -

مليون درھم تحولت إلى مساھمة الدولة في رأسمال الشركة سنة    028و 0444درھم سنة 

 ؛ 0444

 .4111إلى  0444من سنة :  الوفاق  -

، أما  4102وسوف تنتهي سنة  4100بالنسبة لشركة النقل، فقد بدأت مرحلة اإلسترجاع سنة  -

 .4142و 4144فإنها سترجع المبالغ السالفة الذكر خالل سنتي   بالنسبة لشركة السعادة

وعليه، تكون جميع شركات التأمين التي حصلت لحد اآلن على دعم في شكل معونة قد أرجعت 

المبالغ التي حصلت عليها بمجرد حلول أجل االستحقاق ما عدا شركة السعادة التي لم يحن بعد أجل 

  .استرداد المبلغ الذي استفادت منه

نص على مساھمة ھذا  4104لسنة من جهة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن قانون المالية 

 41مليون درھم كما خصص منه مبلغ  281الصندوق في تمويل صندوق التماسك االجتماعي بمبلغ 

لتمويل  4104مليون درھم عن كل سنة ابتداء من سنة  21مليون درھم على شكل ثالث دفعات بمبلغ 

مبرمة بين الوزارات المعنية وذلك طبقا لإلتفاقية ال( INCVT)ميزانية معهد تحسين ظروف العمل 

تحت الرئاسة السامية لصاحب الجاللة بمناسبة المناظرة الوطنية  4100ماي  8وھذا المعهد في 

 . للصناعة
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  االقتصادي  لإلنماء الوطنيالبنك 

وضعية مالية صعبة ترجع أساسا إلى أھمية  1999عرف البنك الوطني لإلنماء االقتصادي منذ سنة 

الديون المعلقة األداء الناتجة عن الظرفية االقتصادية التي عرفتها بعض القطاعات وارتفاع تكلفة موارد 

 .البنك الذي ال يتوفر على نسبة كافية من ودائع الزبناء بخالف األبناك المنافسة

ك الوطني لإلنماء االقتصادي االستمرار في إطار المناخ واعتبارا لهذه الوضعية، لم يعد باستطاعة البن 

 .المالي  الذي يتسم بالمنافسة القوية بين األبناك الوطنية 

وتبعا لهذه الصعوبات التي عرفها البنك، ومن أجل الحد من تدھور وضعه المالي، بادرت الحكومة 

 .  تبني مخطط إعادة ھيكلة البنك ، إلى2003بالتعاون مع صندوق اإليداع والتدبير، ابتداء من مارس 

، االعتماد الممنوح للمؤسسة  لمزاولة األنشطة البنكية، 2006و في ھذا اإلطار سحب بنك المغرب، سنة 

وفقا ( Collège de liquidateurs)كما تم فتح مسطرة لتصفية المؤسسة وتعيين لجنة مكلفة بذلك 

 .للقوانين المعمول بها

 :، قد تم إنجاز  مجموعة من اإلجراءات إلى اليوم 2003ومنذ سنة 

 إع  ة   ك    أ   ل    ؤ     ع     ض              صغ           ألش  ص   ذ      10

(             ، ش ك     ك ال      ك              ئ   )إ   ق    ش          ي     ؤ     40
  ؛ كذ      ك    غ     ف         ش ق،      ض       

 ؛          ش  ك       ك  ص  ح ص   ق      ع             10

 ؛    ع         ألص ل               ؤ      ص ص        ل     20

 2003      340    ق           ع   ك         ص ف  ع                         10
  ؛2013        ه    ش       18إ ى أقل     

                أل  ء   ث  ك      ه       ذ                   ع     ة       ع     ك  10
  0ق    ه    ه 

 ف  إ     ذ        ،     إع  ة          ؤ         ف         ص   ق      ع          ع ى 
 0    ع        ف     ذ ك  ه ف       ص    ع ز     ك             ء  الق ص  ي

   زء   ك             ص       ؤ      ث        ع ص ف           ك       ، ف          ق 
    ع      ك   0                  0,7إ ى        2003                5,6  ى   ز   ء    

 0   ص        ق    زء                    ص        ص        ع   ق                  أل  ء
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 :تقديم وتفسري املادة األوىل

والتنظيمية اجلاري بها العمل  صة، وفقا للنصوص التشريعيةتتستمر اجلهات املخ

 :4102ومع مراعاة أحكام قانون املالية هذا، يف القيام خالل السنة املالية 

 باستيفاء الضرائب واحلاصالت والدخول املخصصة للدولة؛ ــ

ــ باستيفاء الضرائب واحلاصالت والرسوم والدخول املخصصة للجماعات الرتابية 

 .واملؤسسات العمومية واهليئات املخولة ذلك حبكم القانون

يؤذن للحكومة يف إصدار اقرتاضات وكل أداة مالية أخرى وف  الشروط املقررة يف 

 .قانون املالية هذا

كل ضريبة مباشرة أو غري مباشرة سوى الضرائب املأذون فيها مبوجب أحكام 

النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها وأحكام قانون املالية هذا تعترب، مهما 

كان الوصف أو اإلسم الذي جتبى به، حمظورة بتاتا، وتتعرض السلطات اليت 

ضعون جداوهلا وتعاريفها أو يباشرون جباياتها تفرضها واملستخدمون الذين ي

للمتابعة باعتبارهم مرتكبني جلرمية الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى 

خالل ثالث سنوات على اجلباة أو احملصلني أو غريهم من األشخاص  االسرتداد

 .الذين قاموا بأعمال اجلباية

لغدر مجيع املمارسني ويتعرض كذلك للعقوبات املقدرة يف شأن مرتكيب جرمية ا

للسلطة العمومية أو املوظفني العموميني الذين مينحون بصورة من الصور وألي 

سبب من األسباب، دون إذن وارد يف نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو 

 .الضرائب العامة أو يقدمون جمانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة

 

 :بدون مناقشة
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 :4تقديم وتفسري املادة 

 الرسوم اجلمركية والضرائب غري املباشرة

األول يتعل  بتأهيل احلكومة و الثاني باملصادقة على : تتشكل هذه املادة من بندين

 .املراسيم املتخذة

 I-  التأهيل: 

ميكن أن تقوم احلكومة بتغيري أو وقف استيفاء الرسوم اجلمركية وغريها من  

الضرائب والرسوم املفروضة على الواردات والصادرات وكذا الرسوم الداخلية على 

من  01االستهالك بناء على قانون إذن بإصدار وذلك وفقا ألحكام الفصل 

 .الدستور

من الدستور واملعمول به مبوجب  01وطبقا للتأهيل املنصوص عليه يف الفصل 

، مت الرتخيص للحكومة أن تقوم 4102من قانون املالية للسنة املالية   I– 4املادة 

 :مبقتضى مراسيم

بتغيري أو وقف استيفاء الرسوم اجلمركية وغريها من الضرائب والرسوم  -

 املفروضة على الواردات والصادرات، وكذا الرسوم الداخلية على االستهالك؛

بتغيري أو تتميم كذلك مبراسيم قوائم املنتجات اليت يعود أصلها ومصدرها  -

وكذا قائمة  إىل بعض البلدان اإلفريقية املستفيدة من اإلعفاء من رسم االسترياد

 .الدول املذكورة

من املادة  Iويف نفس اإلطار وكما هو الشأن يف القوانني املالية السابقة، ينص البند 

على تأهيل احلكومة الختاذ نفس  4102ن املالية لسنة من مشروع قانو 4

 .4102السنة املالية  اإلجراءات أعاله وذلك خالل

II - املصـادقـة: 

إن املراسيم املتخذة مبوجب التأهيل التشريعي املشار إليه أعاله، جيب أن ختضع 

وذلك للمصادقة الربملانية عند انتهاء األجل املنصوص عليه يف قانون التأهيل 

 .من الدستور 01طبقا ألحكام الفصل 
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يرمي إىل  4102من مشروع قانون املالية لسنة  4من املادة  IIلذا، فإن البند 

 .4102املصادقة على املرسوم التالي املتخذ سنة 

و للمزيد من اإليضاحات جتدون رفقته جذاذة مفصلة حول التدبري موضوع املرسوم 

 .املذكور

 .بدون مناقشة

 

 :2وتفسري املادة تقديم 

 .فصول من مدونة اجلمارك و الضرائب غري املباشرة 9تهم هذه املادة تعديل 

 :و تهم التعديالت املقرتحة التدابري التالية

حتسني طرق تدبري بعض األنظمة االقتصادية يف اجلمرك من خالل تـــــــــعديل * 

 ؛ 010و  021و  021املـــــكرر أربع مرات و  022الفصول 

املتعل  بالتبادل  12-11مالئمة نصوص مدونة اجلمارك مع القانون رقم * 

 املكرر ؛ 412االليكرتوني للمعطيات القانونية من خالل تعديل الفصل 

معاقبة األفعال و املناورات اليت تلح  ضررا بالنظام املعلوماتي إلدارة اجلمارك  * 

 ؛  480من خالل تعديل الفصل 

ة جديدة تتعل  بزجر استرياد البضائع املقلدة  من إحداث تخالفة مجركي *

 ؛ 481خالل تعديل الفصل 

تنسي  مقتضيات مدونة اجلمارك مع نصوص النظام العام للوظيفة العمومية * 

 .428و  24فيما يتعل  بتسميات بعض موظفي اإلدارة عرب تعديل الفصلني 

اجلمارك املبينة قبالته و ميكن تعليل التعديالت املقرتحة ألحكام فصول مدونة 

 :كما يلي

  عرض استهالك البضائع املستوردة يف إطار نظام القبول املؤقت و املستعملة يف

 (: 010املكرر أربع مرات و  022الفصلني ) إنتاج سلع موجهة للتصدير 
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تستفيد البضائع املستوردة يف إطار نظام القبول املؤقت و املستعملة يف إنتاج سلع 

منها على األقل، من اإلعفاء من اإلتاوة املنصوص % 01ير يف حدود موجهة للتصد

 .من مدونة اجلمارك 028عليها يف الفصل 

غري أنه عند عرض هذه البضائع لالستهالك، تؤدي، باإلضافة إىل الرسوم و 

الضرائب املستحقة على أساس قيمتها عند االسترياد، فائدة عن التأخري حتسب 

 .رياد حتت نظام القبول املؤقتابتداء من تاريخ االست

و مبا أن هذه البضائع قد استعملت يف تشجيع الصادرات، يقرتح أن يتم عرضها 

لالستهالك على أساس الرسوم و الضرائب و كذا القيمة املعمول بهما يف تاريخ 

 . تسجيل تصريح العرض لالستهالك

  بنظام  من مدونة اجلمارك املتعلقة 021و 021تنسي  مقتضيات الفصلني

 :القبول املؤقت مع أحسن املمارسات الدولية

يهدف التعديل املقرتح إىل إعطاء تعريف أدق للبضائع اليت ميكنها االستفادة من .

نظام القبول املؤقت وذلك على غرار ما هو معمول به على الصعيد الدولي يف هذا 

 .اجملال

عملة بواسطة وسائل كما يرمي هذا التعديل إىل تقليص استرياد البضائع املست

 .و بالتالي ختفيض حجم الواردات ((les fourguonsالنقل النفعية 

 .املكرر أربع مرات أعاله 022أنظر التعليل املتعل  بالفصل 

 11-12تنـــــــــسي  مقتضيات مدونة اجلمارك مــــــع مقتضيات القانون رقم 

 (:املكرر 412لفصل ا)املتعل  بالتبادل االليكرتوني للمعطيات القانونية 

يهدف هذا التعديل إىل تنسي  مقتضيات مدونة اجلمارك املتعلقة بإيداع التصاريح 

 و الوثائ  امللحقة بها بالطرق االليكرتونية أو املعلوماتية

املتعل  بالتبادل االليكرتوني للمعطيات  11-12مع مقتضيات القانون رقم 

 .القانونية 

جتريد املساطر اجلمركية و تبسيطها و ذلك يف أف  إن الغاية من هذا اإلجراء هي 

 .le circuit vert) (إحداث املسلك األخضر
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  معاقبة األفعال و املناورات اليت تلح  ضررا بالنظام املعلوماتي إلدارة اجلمارك

 (:املكرر 480الفصل )

من مدونة اجلمارك إىل األخذ بعني  480يرمي اقرتاح تعديل مقتضيات الفصل 

حذف ر مجيع األعمال و املناورات اليت ميكن أن يقوم بها املخالفون بهدف االعتبا

معلومات أو برامج النظام املعلوماتي لإلدارة، أو تغيريها أو إضافة معلومات أو برامج 

 .احلصول بصفة غري قانونية على امتياز معنيقصد  إىل هذا النظام

  احلاملة لعالمة صنع أو جتارة إحداث مقتضى قانوني يعاقب استرياد البضائع

 (:481الفصل ) أو خدمات مقلدة 

 : يهدف هذا االقرتاح إىل

 مالئمة التشريع اجلمركي مع املعايري الدولية يف هذا اجملال؛ -

االخنراط يف توجه املنظمات الدولية اليت تلح على تدخل املصاحل اجلمركية  -

ق امللكية الفكرية و بالتالي محاية يف هذا اجملال و لعب دورها كامال يف محاية حقو

 املستهلك من غزو املنتجات املزيفة املستوردة؛

إرساء مراقبة فعالة عرب ختويل إدارة اجلمارك صالحيات من شأنها محاية  -

 .املستهلك و العالمات املغربية من املنافسة غري الشريفة

   وظيفة تنسي  مقتضيات مدونة اجلمارك مع النظام األساسي العام لل

 (: 428و  42الفصلني ) العمومية 

من مدونة اجلمارك إىل تنسي  تلك  428و  24الفصلني  تيرمي تعديل مقتضيا

املقتضيات مع نصوص النظام األساسي العام للوظيفة العمومية خصوصا على 

 .مستوى تسميات بعض موظفي إدارة اجلمارك اليت مت تغيريها يف النظام املذكور

 .بدون مناقشة
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و " جيم"– II– 09و  1 املواد) وما ينطوي حتتها من مواد،  2تقديم وتفسري املادة 

و  042و  040و  001و  010 و 99و 94و 90و 81و  IV -84و 02و  63و 41

042-I  011و  028و  022و  041و- I  001و  011و- I  001و- I 

 :(من املدونة العامة للضرائب 420و 401و

 

 للضرائباملدونة العامة 

فرض من خالل  تتعل  هذه املادة بالضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات،

 .الكربى للمستغالت الزراعية الدخول على تدرجييا الضريبة

 4103 يوليوز 31 بتاريخ امللكي اخلطاب يف ةرداوتنفيذا للتعليمات السامية ال

 الضرييب اإلعفاء على احلفاظ إىل جاللته فيه دعا يذوال العرش عيد مبناسبة

 الفالحية االستثمارات على الضريبة وفرض واملتوسطني الصغار للفالحني بالنسبة

 سنةل اجلبايات حول الوطنية املناظرة عن الصادرة للتوصيات واعتبارا الكربى

إصالح املنظومة اجلبائية املتعلقة  يقرتح ،و لتوجهات السياسة احلكومية 4103

 .الزراعية بالدخول

و الضريبة على الدخل  الشركات على الضريبة فرض يتمثل هذا اإلصالح يفو 

 العام و ذلك قواعد النظامالكربى وف   الزراعيةعلى املستغالت  بشكل تدرجيي

 الصغرى الزراعية املستغالت إعفاءمع االستمرار يف  4102 يناير فاتح من ابتداء

 .واملتوسطة

 :التالية  و يف هذا الصدد يقرتح إدراج التدابري

 و املتوسطة الصغرى الزراعية املستغالتلفائدة  الضرييب اإلعفاء على احلفاظ (0

( 501110111)مخسة ماليني  عن يقل السنوي أعماهلا رقم كان إذا دائمة بصفة

 ؛درهم

 :فرض الضريبة على املستغالت الزراعية الكربى بشكل تدرجيي كما يلي( 4

  إذا كان رقم األعمال يساوي أو يفوق 4.12ابتداء من فاتح يناير ، 

 درهم؛ 11 ... ...       
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  إذا كان رقم األعمال يساوي أو يفوق 4.11ابتداء من فاتح يناير ، 

 درهم ؛ .4 ... ...       

  إذا كان رقم األعمال يساوي أو يفوق4.12ابتداء من فاتح يناير ، 

 درهم؛ .1 ... ...      

  إذا كان رقم األعمال يساوي أو يفوق.4.4ابتداء من فاتح يناير ، 

 .درهم 1 ... ...      

بالنسبة للضريبة على  05,81%فرض الضريبة بالسعر املخفض احملدد يف ( 1

سنوات ( 8)بالنسبة للضريبة على الدخل، خالل اخلمس  21%الشركات و 

هو مطب  بالنسبة لقطاعي احملاسبية األوىل لفرض الضريبة، على غرار ما 

 .الصناعة التقليدية و التعليم

 

 :ةالبند األول من املاد

 :الضريبة على الشركات .0

 (:1°-و جيم 0°-باء) IIو ( 49° -ألف) I -1تقديم وتفسري املادة 

و  الصغرى الزراعية املستغالتلفائدة  الضرييب اإلعفاء على باحلفاظتتعل  

 .املتوسطة

احملققة من طرف  الزراعية املنظومة اجلبائية املتعلقة بالدخوليف إطار إصالح 

يقرتح إدراج التدابري املستغلني الزراعيني والذي سب  تقديم خطوطه العريضة، 

 :من املدونة العامة للضرائب 6التالية يف املادة 

 عفاءاإلاملادة على من هذه ( 48° -ألف) Iالبند  التنصيص يف (1

الضريبة على الشركات لفائدة املستغالت الزراعية اليت حتق  رقم من الكلي الدائم 

فيما خيص دخوهلا  ،درهم( 501110111)أعمال سنوي يقل عن مخسة ماليني 

 .الزراعية

 :كما يقرتح التنصيص يف هذا البند على أنه



 4.12 السنة  املالية برسم  11.011رقم  تقرير مشروع قانون املالية               جلنة املالية والتنمية االقتصادية             ــ جملس النواب الربملان    
  

 
56 

ال يطب  هذا اإلعفاء على أصناف الدخول غري الزراعية األخرى احملققة من  -

 ؛املعنيةلدن الشركات 

أدنى من مخسة ماليني احملق  رقم األعمال  ظلال مينح اإلعفاء إال إذا  -

 .سنوات حماسبية متتالية (3) درهم ملدة ثالث( 501110111)

املخول حاليا  ؤقت من الضريبة على الشركاتاملعفاء نسخ األحكام املتعلقة باإل (2

 و املنصوص عليها يف البند  4103ديسمرب  30غاية إىل  لفائدة الدخول الزراعية

II(0°-باء ) السالفة الذكر 6من املادة. 

 نياملستغلاملذكورة على أن  6من املادة ( 8° -جيم) IIالبند  التنصيص يف (3

 05,81%احملدد يف ني اخلاضعني للضريبة يستفيدون من السعر املخفض الزراعي

، خالل "(جيم" – II) 08املنصوص عليه يف املادة  بالنسبة للضريبة على الشركات

السنوات احملاسبية األوىل املتتالية، ابتداء من السنة األوىل لفرض ( 5)اخلمس 

 .الضريبة

 . ذلك هو موضوع التدابري املقرتحة

 (:9°-جيم – II) 09تقديم وتفسري املادة 

 .اخلاضعة للضريبة الزراعية تطبي  سعر تخفض على الدخولتتعل  ب

احملققة من طرف  الزراعية اجلبائية املتعلقة بالدخوليف إطار إصالح املنظومة 

إضافة يقرتح املستغلني الزراعيني والذي سب  تقديم خطوطه العريضة سالفا، 

املستغلني الزراعيني اخلاضعني للضريبة إىل قائمة األشخاص املستفيدين من سعر 

املادة املنصوص عليهم يف  05،81%الضريبة على الشركات املخفض احملدد يف 

08 (II – "جيم )" سنوات ( 8)من املدونة العامة للضرائب، و ذلك خالل اخلمس

احملاسبية األوىل لفرض الضريبة، على غرار ما هو مطب  بالنسبة لقطاعي 

 .الصناعة التقليدية و التعليم

 .ذلك هو موضوع التدبري املقرتح
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 :الضريبة على الدخل .4

 :41 ةاملادتقديم وتفسري 

 الذاتيني ألشخاصل بالنسبة للضريبة اخلاضع الدخل جمموعتتعل  بتحديد 

 .املشاعة واألموال األشخاص شركات يف الشركاء

 اخلاضع الدخل جمموعمن املدونة العامة للضرائب بتحديد  22املادة  تتعل  أحكام

 واألموال األشخاص شركات يف الشركاء الذاتيني ألشخاصل بالنسبة للضريبة

و ملالئمة املقتضيات اجلبائية املتعلقة بالدخول الزراعية اخلاضعة للضريبة . املشاعة

 :على الدخل مع ما هو مطب  بالنسبة للدخول املهنية، يقرتح تعديل هذه املادة

  باعتبار الربح الزراعي الذي حتصل عليه شركة من شركات التضامن و

م سوى أشخاص ذاتيني شركات التوصية البسيطة و الشركات الفعلية اليت ال تض

 مبثابة دخل زراعي للشريك الرئيسي و تفرض عليه الضريبة بامسه؛
  بإخضاع األشخاص الذاتيني للضريبة برسم دخلهم الزراعي حسب حصتهم

 .بالنسبة للشركاء يف املال املشاع أو يف شركة حماصة

 .ذلك هو موضوع التدبري املقرتح

 :I – 12تقديم وتفسري املادة 

 .بإلغاء اإلعفاء املتعل  بالدخول الناشئة عن إجيار املباني اجلديدة أو البناءاتتتعل  

تستفيد حاليا الدخول الناشئة عن إجيار املباني اجلديدة أو البناءات من االمتيازات 

 :اجلبائية التالية

اإلعفاء من الضريبة طوال السنوات الثالث املوالية للسنة اليت االيت مت  فيها 

 من أشغال البناء؛ االنتهاء

 .فيما بعد هذه املدة %31التخفيض من أساس فرض الضريبة بنسبة 

و اعتبارا للتوصيات الصادرة عن املناظرة الوطنية حول اجلبايات اهلادفة إىل ترشيد 

النفقات اجلبائية ، يقرتح إلغاء اإلعفاء الثالثي السالف الذكر واالحتفاظ فقط 

 . %31بتخفيض 
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 .تدبري املقرتحذلك هو موضوع ال

 :0°-واو  – II - 02 ةاملادتقديم وتفسري 

 . الكربى للمستغالت الزراعية الدخول علىبسعر تخفض  الضريبة بفرض تتعل 

على املستغالت الزراعية الكربى ومراعاة خلصوصيات ا لفرض الضريبة اعتبار

 %القطاع الفالحي، يقرتح فرض الضريبة على الدخل بالسعر املخفض احملدد يف 
سنوات األوىل لفرض الضريبة على غرار ما هو مطب  بالنسبة لقطاعي  8خالل  21

 .الصناعة التقليدية و التعليم
 .ذلك هو موضوع التدبري املقرتح

 :IV – 84 ةاملادتقديم وتفسري 

يف حالة تسجيل  السنوي مبجموع الدخلبالبيان الواجب إرفاقه باإلقرار  تتعل 

 .حصيلة بدون ربح أو بعجز

على البيان الواجب إرفاقه باإلقرار  52 من املادة IVتنص حاليا أحكام الفقرة 

من طرف  حصيلة بدون ربحعجز أو يف حالة تسجيل  مبجموع الدخلالسنوي 

احملددة  وف  نظام النتيجة   للضريبة على الدخل برسم دخوهلم املهنيةنياخلاضع

  .الصافية احلقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة

و للمالئمة مع الدخول املهنية، يقرتح التنصيص كذالك على إلزامية إرفاق 

تيجة الصافية االقرار السنوي برسم الدخول الزراعية احملددة وف  نظام الن

 .احلقيقية ببيان يوضح عند االقتضاء مصدر العجز أو احلصيلة بدون ربح

 .ذلك هو موضوع التدبري املقرتح

 :81 ةاملادتقديم وتفسري 

 .باإلعفاء من اإلدالء باإلقرار السنوي مبجموع الدخل تتعل 

 اإلقرارب اإلدالء من عفاءمن املدونة العامة للضرائب على اإل 52املادة  تنص أحكام

 .بالنسبة لبعض اخلاضعني للضريبة الدخل جموعمب السنوي
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لعدم خضوع الفالحني الصغار و املتوسطني للضريبة، يقرتح تتميم أحكام ا واعتبار

من املدونة العامة للضرائب لتمكني هذه الفئة من االستفادة من اإلعفاء  52املادة 

 .من اإلدالء باإلقرار السنوي
 .دبري املقرتحذلك هو موضوع الت

 :الضريبة على القيمة املضافة

 .2103املالية لسنة  نبالتدابري املقرتح إدراجها يف إطار قانوتتعل  

، إال أنــه و 2118لقـد شـرع يف إصــالح الضـريبة علـى القيمــة املضـافة ابتـداء مــن سـنة        

 رغم  التعديالت اليت طرأت على هذه الضريبة ، فإن مرد وديتهـا ظلـت دون اإلمكانـات   

ويعــزى ذلـك أساسـا إىل إرســاء ضـريبة مـن اجليــل األول تتسـم بــبعض      . الـيت تتيحهـا  

 :النواقص مقارنة مع دول أخرى، وهي كالتالي

 :كثرة اإلعفاءات الضريبية( 0

جيب التذكري يف هذا الصدد أنه حاليا جل املـواد األساسـية، سـواء منهـا الفالحيـة أو      

كمـا  . تطبيـ  الضـريبة علـى القيمـة املضـافة     املصنعة إما معفاة أو خارجة عن نطاق 

أن العديـــد مـــن القطاعـــات تســـتفيد مـــن إعفـــاء الضـــريبة علـــى مقتنياتهـــا مـــن ســـلع  

جتهيزيــة و مــواد وخــدمات، الشــيء الــذي حيــد مــن حيــاد هــذه الضــريبة، ألن كثــرة        

اإلعفاءات من شأنها تكسري سلسلة نقل عبء الضريبة إىل املستهلك النهائي للمادة 

كمــا أن هــذه اإلعفــاءات تــأثر ســلبا علــى مثــن اإلنتــاج، باعتبــار أن املنــتج   . ةأو اخلدمــ

الــذي ال يتــأتى لــه خصــم الضــريبة الــيت حتملتهــا عوامــل اإلنتــاج يعمــد علــى إدخــال    

 .الضريبة كعنصر يف التكلفة

 :تعدد األسعار( 4

 و%10 و %7 : يشـمل النظـام احلـالي للضـريبة علـى القيمـة املضـافة أربعـة أسـعار         
، وهو عدد مل يعد يتماشى مـع مـا هـو معمـول بـه باملقارنـة مـع البلـدان         %20و 14%

 .اليت تبنت هذه الضريبة يف العقد األخري
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ولكي تصـبح الضـريبة علـى القيمـة املضـافة عادلـة وحمايـدة، يستحسـن اعتمـاد سـعر           

الـذي يشـكل عائقـا يف    ( Butoir)واحد أو سعرين على األكثـر، جتنبـا حلالـة املصـدم     

بالسـعر   الضرييب ويتمثل يف كون مبلغ الضريبة املؤداة على عناصـر اإلنتـاج   نظامنا

، ممــا يــؤثر ســلبا علــى  املخفــض بالســعر يفــوق مبلــغ الضــريبة علــى املبيعــات  العــادي 

 .مالية املقاوالت

 :عدم تعميم إرجاع الضريبة( .

يعترب إرجاع الضـريبة يف حـاالت معينـة دون األخـرى مـن سـلبيات النظـام احلـالي ألن         

القاعـدة العامـة هلـذه الضـريبة و املرتكـزة علـى احليـاد تسـتوجب تعمـيم اإلرجـاع لكـل            

 . من يستويف الشروط من امللزمني

عدد  واليت تصب يف اجتاه التقليص من   2118 سنة  ذإن اجملهودات املبذولة من

اإلعفاءات وكذلك حتسني التدبري واملراقبة الضريبية، مل عار و احلد من األس

تفتئ تعطي نتائج ملموسة من حيث حتسني املداخيل اجلبائية و خاصة منها 

 .املتعلقة بالضريبة على القيمة املضافة

إن إصالح الضريبة على القيمة املضافة شكل إحدى أهم التوصيات الصادرة عن 

هذا اإلصالح لإلرادة املتعلقة ب التوصية ستجيبتو . حول اجلبايات املناظرة الوطنية

الرامية إىل إنشاء ضريبة على القيمة املضافة حديثة  تتماشى مع أفضل املمارسات 

الدولية وذلك من خالل احلد من االختالالت النامجة باألساس عن تكاثر األنظمة 

 .االستثنائية

قة عن املناظرة الوطنية حول اجلبايات سيتم املنبث جيهاتو عليه فإن تطبي  التو

 :اخلصوصعلى  وسوف يهم  2108-2103خالل السنتني القادمتني 

 توسيع الوعاء عن طري  إلغاء اإلعفاءات املتعلقة بالضريبة على القيمة املضافة؛( 0

ــة     ( 2 ــم لفائـــدة بعـــض القطاعـــات ذات األهميـ ــع احلـــ  يف اخلصـ حصـــر اإلعفـــاءات مـ

ــة    اإلســـرتاتيجية وخص ــاعي واألدويـ ــل الـــدولي والســـكن االجتمـ ــدير والنقـ ــا التصـ وصـ

 ؛...املضادة لألمراض املزمنة و اهلبات إخل
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 :إرساء سعرين هلذه الضريبة( .
 ؛%21السعر العادي 

 %.01السعر املخفض 
 إلغاء قاعدة الفاصل الزمين املتعل  باخلصم؛( 3
 إنشاء نظام األداء الذاتي؛( 8
 .الضرييبتعميم إرجاع الدين ( 2

 :فإن التدابري املقرتحة هي كالتالي 2103أما فيما خيص السنة املالية 

 حاليا؛املنتجات أو اخلدمات املعفاة  بعض على %21أو % 01تطبي  سعر   -2

 :%5لسعر  حاليااملنتجات اخلاضعة  بعضعلى % 01تطبي  سعر  -1
 %:03أو  %01لسعر  حالياعلى املنتجات التالية اخلاضعة % 20تطبي  سعر  -1
 إلغاء قاعدة الفاصل الزمين املتعل  باخلصم؛ -1

 .إنشاء نظام األداء الذاتي -1
 .ةبري املقرتحاذلك هو موضوع التد

 :90تقديم وتفسري املادة 

  .على بعض املواد واخلدمات حبذف اإلعفاءتتعل  

من املدونة العامة للضرائب على منح اإلعفاء دون احل  يف  10تنص أحكام املادة 

 .لبعض املنتجات واخلدماتاخلصم 

وتنفيذا لتوجيهات سياسة احلكومة يف امليدان اجلبائي وكذا توصيات املناظرة 

حذف بعض اإلعفاءات والوطنية حول اجلبايات اهلادفة إىل توسيع الوعاء الضرييب 

 : اليت أصبحت غري مربرة، يقرتح
 :على املواد و اخلدمات التالية% 01حذف اإلعفاء و تطبي  سعر  (0
العمليات اليت ينجزها مستغلو الرشاشات واحلمامات العمومية و األفرنة  -

 التقليدية؛
 .اخلشب بقشوره أو املقشور والفلني يف حالته الطبيعية واحلطب وفحم اخلشب -
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رقم أعمال  حيققونهذا مع العلم أن صغار الصناع و صغار مقدمي اخلدمات الذين 

من اإلعفاء من الضريبة على القيمة درهم يستفيدون  811 111أقل من  سنوي

 .املضافة

 :على املواد التالية% 21حذف اإلعفاء و تطبي  سعر  (2
 الزبيب والتني اجملفف؛ -
 .الشموع والربافني الداخلة يف صنعها -

. 111)و جتدر اإلشارة إىل أن التجار الذين ال يتجاوز رقم أعماهلم السنوي مليوني 

 .عفاء من الضريبة على القيمة املضافةدرهم يستفيدون من اإل( 2. 111
 .ذلك هو موضوع التدبري املقرتح

 

 :94تقديم وتفسري املادة 

 .على بعض املواد واخلدمات حبذف اإلعفاءتتعل  

من املدونة العامة للضرائب على منح اإلعفاء مع احل  يف  12تنص أحكام املادة 

 . اخلصم لبعض املنتجات و اخلدمات

الوعاء الضرييب عن طري  حذف بعض اإلعفاءات اليت أصبحت ومن أجل توسيع 

 :غري مربرة متاشيا مع توصيات املناظرة الوطنية حول اجلبايات، يقرتح

 :التالية اخلدماتعلى املواد و  %01تطبي  الضريبة بسعر حذف اإلعفاء و (0
 خدمات املطعم اليت تقدمها املقاولة مباشرة ملستخدميها املأجورين؛ -

 .بعض املعدات الفالحيةالئحة  -
 :على املواد و العمليات التالية %21تطبي  الضريبة بسعر حذف اإلعفاء و  (2
 معدات وشباك الصيد البحري؛ -

 .عمليات اقتناء السلع واملعدات املنجزة من طرف جامعة األخوين بإفران -

 .ذلك هو موضوع التدبري املقرتح

 :99تقديم وتفسري املادة 
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 %.21أو  %01ريبة بسعر بتطبي  الض تتعل 

 . 12و  10 املادتني لقد مت التطرق هلذا التدبري عند تقديم
من املدونة العامة للضرائب على تطبي  ثالثة أسعار تخفضة  11وتنص أحكام املادة  

 %.03و% 01و % 5يف الداخل وهي 

لقد بينت السياسة اجلبائية املبنية على تعدد األسعار املخفضة على حمدوديتها 

وعدم فعاليتها للوصول إىل األهداف االقتصادية واالجتماعية والثقافية املتوخاة 

كما أن تعدد األسعار يؤدي إىل تفاقم حاالت املصدم اليت تعي  نشاط . منها

 .الفاعلني االقتصاديني مما يؤثر سلبا على مبدإ حياد هذه الضريبة

حتديد أسعار هذه الضريبة  ، يقرتحوعمال بتوصيات املناظرة الوطنية حول اجلبايات

 :كما يلي

 املعفاة وكذا لعمليات واملواد لبعض ابالنسبة  10%لسعر املخفض تطبي  ا

 ؛ 7%اخلاضعة لسعر
 لعمليات واملواد اخلاضعة لسعر لبعض ابالنسبة  % 21لسعر العادي تطبي  ا

 .% 03و %10
 :و يف هذا  السياق يقرتح  ما يلي

 :املعفاة حاليا على املواد و اخلدمات % 01تطبي  سعر  (1
العمليات اليت ينجزها مستغلو الرشاشات واحلمامات العمومية و األفرنة  -

 التقليدية؛
 ؛اخلشب بقشوره أو املقشور والفلني يف حالته الطبيعية واحلطب وفحم اخلشب -

 املأجورين؛خدمات ااملطعم اليت تقدمها املقاولة مباشرة ملستخدميها  -

 .الئحة بعض املعدات الفالحية -

 %:5على املواد التالية اخلاضعة حاليا لسعر % 01تطبي  سعر  (2
 األغذية املخصصة لتغذية املواشي؛ -
 .مصربات السردين -
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 %:01على املواد التالية اخلاضعة حاليا لسعر % 21تطبي  سعر  (3

 ملح الطبخ؛ -
 .األرز املصنع -
 %:03املواد التالية اخلاضعة حاليا لسعر على % 21تطبي  سعر  (4

 الشحوم الغذائية؛ -
 .السيارة النفعية اخلفيفة -

 .ذلك هو موضوع التدبري املقرتح
 :041و  010تقديم وتفسري املادتان 

 .باخلصم املتعل  الزمين الفاصل قاعدة إلغاءب تتعل 

احل  يف خصم الضريبة  من املدونة العامة للضرائب على أن 010تنص أحكام املادة 

األداء الذي يلي الشهر الذي مت فيه شهر الانصرام  ينشأ عندعلى القيمة املضافة 

 .اجلزئي أو الكلي للفاتورات

تعزيز واهلادفة إىل الصادرة عن املناظرة الوطنية حول اجلبايات  يةلتوصلواعتبارا 

، يقرتح إلغاء التختفيف العبء على خزينة املقاوبغية حياد هذه الضريبة ومبدأ 

 .2103قاعدة الفاصل الزمين املتعل  باخلصم، وذلك ابتداء من فاتح يناير 

سيكلف خزينة الدولة جهدا حبيث  ،عن هذا اإلجراء أثر مالي سليب سيرتتبو 

املؤداة بلغ الضريبة على القيمة املضافة يتعل  مب درهم اليريم 3إضافيا قيمته 

 . 2103يف شهر يناير والقابلة للخصم  .210شهر ديسمرب كليا أو جزئيا خالل 

مت  يقرتح إقرار نظام انتقالي ،هذا األثر السليب على املالية العمومية وللتخفيف من

 بلغ على مخسهذا امليقضي خصم  ،028من املادة  VIIالتنصيص عليه يف البند 

تقديم أول إقرار املذكور سنويا عند املبلغ ( 8/0) سنوات وذلك باستنزال مخس

 .2103 سنةابتداء من و ذلك  شهري أو ربع سنوي

مصلحة احمللية للضرائب باإلدالء لل اخلاضعني للضريبة املعنينيكما يقرتح إلزام 

مفصلة قائمة ، ببيان للخصم يتضمن 2103فرباير قبل فاتح  ،التابعني هلا
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دائها كليا أو جزئيا للفاتورات املتعلقة مبشرتيات املنتجات و اخلدمات اليت مت أ

  .210خالل شهر ديسمرب 
 .ذلك هو موضوع التدبري املقرتح

 

 :000و  001 تاناملادتقديم وتفسري 

 .بإحداث نظام األداء الذاتي بالنسبة للمقاوالت غري املقيمة تتعل 

جيب على كل  ،للضرائب العامة املدونة من 008 مادةلل مقتضيات احلاليةلل طبقا

بعمليات خاضعة فيه ليست له مؤسسة باملغرب ويقوم ذاتي أو معنوي  شخص

باملغرب لدى إدارة الضرائب، يلتزم بالتقيد  مقيما الممث يعتمدللضريبة، أن 

بالواجبات املفروضة على اخلاضعني للضريبة املزاولني عملهم باملغرب وبأداء 

ن هذه الضريبة تستح  فإ ويف غياب ذلك، .الضريبة على القيمة املضافة املستحقة

 .حلساب الشخص الذي ليست له مؤسسة باملغرب الزبونعلى 

إال أنه  تبني من خالل املمارسة وجود عدة عراقيل ال تساعد على تطبي  التدابري 

املنصوص عليها يف املدونة العامة للضرائب من طرف األشخاص غري املقيمني الذين 

 وتتلخص. مة املضافة يف املغربينجزون عمليات خاضعة للضريبة على القي

 : يلي فيما املذكورةالصعوبات 

 حسب عدد زبنائها املغاربة قيمةامل غري للمقاوالت الضرييب التعريف رقم سنادإ -

 لكل موحد ضرييب تعريف رقم) التطبي  يف صعوبات من عمليا عنه يرتتب ما مع

 ؛(SIT)للتضريب وخاصة النظام املندمج  اإللكرتوني للتصريح بالنسبة( خاضع
 بالقواعد ، املقيمني غري األشخاص طرف منيف غالب األحيان  اإلملام عدم -

 على للضريبة بالنسبة وضعيتهم تسوية أجل من اتباعها جيب اليت جراءاتواإل

 .املضافة القيمة

ومن أجل معاجلة هذه االشكاليات وعلى غرار أحسن التجارب الدولية املتبعة يف هذا 

للضريبة على القيمة   "األداء الذاتي"يقرتح إحداث نظام خاص يدعى الصدد، 
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وذلك باعتبار الزبون املقيم يف املغرب مدينا بصفة ( Autoliquidation) املضافة

 . قانونية بهذه الضريبة

ويف هذه احلالة إذا كان الزبون يزاول نشاطا خاضعا للضريبة فيجب عليه أن يبني 

الضريبة املستحقة على الشخص غري املقيم وخصمها يف يف تصرحيه اخلاص مبلغ 

 .نفس الوقت من الضريبة املصرح بها والواجب أداؤها

أما إذا تعل  األمر بزبون ينجز عمليات خارجة عن نطاق تطبي  الضريبة فيجب 

الشخص غري املقيم عن طري  احلجز عن عليه استخالص مبلغ الضريبة املستحقة 

 . الدولة يف املنبع حلساب خزينة

 . ذلك هو موضوع التدبري املقرتح

 

 :040تقديم وتفسري املادة 

 .عند االسترياد% 01بتطبي  الضريبة على القيمة املضافة بسعر  تتعل 

 . 11املادة  لقد مت التطرق هلذا التدبري عند تقديم
املطبقة عند االسترياد مع تلك  الضريبة على القيمة املضافةو يتعل  األمر مبالئمة 

عند  %01تطبي  سعر 2103املطبقة يف الداخل حيث يقرتح ابتداء من فاتح يناير 

 :االسترياد على املواد التالية
 األغذية املخصصة لتغذية املواشي؛ -
الذرة والشعري والكسب وكذا األغذية البسيطة مثل النفايات واللباب وحثالة  -

الصويا وبقايا وألياف الذرة وتفل الشمندر اجلاف والربسيم  الشعري والتنب وقشور

 اجن؛ولبهائم والدا لتغذية ةاملعداجملفف و النخالة املكتلة، 

 ؛"Sorgho à Grains"والذرة البيضاء ذات البذور " Manioc"املنيهوت  -

 مصربات السردين؛ -

 .الئحة بعض املعدات الفالحية -

 .ذلك هو موضوع التدبري املقرتح
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 :042تقديم وتفسري املادة 

 .على بعض املواد واخلدمات حبذف اإلعفاء عند االستريادتتعل  

 .12 املادة لقد مت التطرق هلذا التدبري عند تقديم
املطبقة عند االسترياد مع تلك  الضريبة على القيمة املضافةو يتعل  األمر مبالئمة 

حذف اإلعفاء و تطبي   2103ير املطبقة يف الداخل حيث يقرتح ابتداء من فاتح ينا

 :عند االسترياد على املواد  و العمليات التالية% 21سعر 
 معدات وشباك الصيد البحري؛ -

 .عمليات اقتناء السلع واملعدات من طرف جامعة األخوين بإفران -
 .ذلك هو موضوع التدبري املقرتح

 

 :042تقديم وتفسري املادة 

 .تتعل  بإجراءات اإلعفاءات

جراءات من املدونة العامة للضرائب العمليات اخلاضعة لإل 023املادة  حتدد

 .الضريبة على القيمة املضافةالتنظيمية لالستفادة من اإلعفاء من شروط الو

على معدات وشباك  2103وتبعا القرتاح تطبي  هذه الضريبة ابتداء من فاتح يناير 

رف جامعة األخوين بإفران، الصيد البحري وعمليات اقتناء السلع واملعدات من ط

 . على املعدات والعمليات املذكورة  يف املادة السالفة الذكر يقرتح حذف اإلحالة

 .ذلك هو موضوع التدبري املقرتح

 :041تقديم وتفسري املادة 

 .باخلصم املتعل  الزمين الفاصل قاعدة إلغاءتتعل  بالتدابري االنتقالية فيما خيص 

 .010املادة  التدبري عند تقديملقد مت التطرق هلذا 

التدابري االنتقالية فيما   028الذي مت إدراجه يف  املادة  VIIو حتدد مقتضيات البند 

حيث تنص على أن عملية  باخلصم املتعل  الزمين الفاصل قاعدة إلغاءخيص 

و القابلة للخصم  .210 ديسمرب استنزال الضريبة على القيمة املضافة برسم شهر
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( 8/0)سنوات و ذلك خبصم مخس ( 8)، متتد ملدة مخس 2103يناير يف شهر 
مبلغ هذه الضريبة خالل الشهر األول أو ربع السنة األول من كل سنة ابتداء من 

 .2103سنة 

 ملزمون اخلاضعني للضريبة املعنينيأن على كما تنص املقتضيات السالفة الذكر 

ت املتعلقة مبشرتيات املنتجات مفصلة للفاتوراقائمة بتوجيه بيان للخصم يتضمن 

  .210و اخلدمات اليت مت أداؤها كليا أو جزئيا خالل شهر ديسمرب 

 .ذلك هو موضوع التدبري املقرتح

 :مقتضيات مشرتكة

 لضريبة على الدخلا

       :  022 ةاملادتقديم وتفسري 

 .باحلد األدنى للضريبة تتعل 

 .للضريبة األدنى احلدللضرائب بمن املدونة العامة  033أحكام املادة تعل  ت

النظام اجلبائي الءمة ومل الزراعية الكربى ا لفرض الضريبة على املستغالتو اعتبار

ما هو الدخول الزراعية اخلاضعة لنظام النتيجة الصافية احلقيقية مع املطب  على 

من املدونة  033املادة  يقرتح تتميم أحكاملدخول املهنية، معمول به بالنسبة ل

 الصافية النتيجة نظام حسب احملددة الزراعية الدخول إخضاعلعامة للضرائب با

 .املهنية لدخولل معمول به بالنسبة هو ما غرار على للضريبة أدنى حلد احلقيقية
 .ذلك هو موضوع التدبري املقرتح

 :028 ةاملادتقديم وتفسري 

 .الزراعية للدخول بالنسبة بالتأسيس التصريح 

املفروض  بالتأسيس من املدونة العامة للضرائب بالتصريح 035املادة أحكام تعل  ت

 .على اخلاضعني للضريبة على الشركات أو على الدخل برسم دخوهلم املهنية

واجبات اإلقرار الءمة على املستغالت الزراعية الكربى و ملا لفرض الضريبة و اعتبار

ما هو معمول به بالنسبة مع للضريبة على الدخل  اخلاضعةاملتعلقة بالدخول 
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إلزامية إدراج الذكر ب ةالسالف 035املادة  يقرتح تتميم أحكاملدخول املهنية، ل

 .التصريح بالتأسيس بالنسبة للدخول الزراعية

 .ذلك هو موضوع التدبري املقرتح

 :011 ةاملادتقديم وتفسري 

 انقسامها أو اندماجها أو بيعها أو نشاطها مزاولة عن املنشأة توقفب إلقراربا تتعل 

 .حتويلها أو

 عن املنشأة توقفب إلقرارمن املدونة العامة للضرائب با 081أحكام املادة تعل  ت

 .حتويلها أو انقسامها أو اندماجها أو بيعها أو نشاطها مزاولة

واجبات اإلقرار الءمة على املستغالت الزراعية الكربى وملا لفرض الضريبة واعتبار

ما هو معمول به بالنسبة مع للضريبة على الدخل  اخلاضعةخول املتعلقة بالد

إدراج من املدونة العامة للضرائب ب 081املادة  يقرتح تتميم أحكاملدخول املهنية ، ل

ضمن الدخول اليت تستلزم إيداع االقرار بالتوقف يف حالة انقطاع الدخول الزراعية 

 .امللزم عن مزاولة نشاطه

 .املقرتحذلك هو موضوع التدبري 

 :        011تقديم وتفسري املادة 

تتعل  بإقرار إجبارية اإلدالء باإلقرار واألداء بطريقة إلكرتونية للضريبة بالنسبة 

 .للمهن احلرة

لتبسيط اإلجراءات على اخلاضعيني للضريبة املعنيني ومتكني اإلدارة اجلبائية من 

إلكرتونية، يقرتح إقرار  احلصول على املعلومات الضرورية واستغالهلا بطريقة

إجبارية اإلدالء باإلقرار و األداء بطريقة إلكرتونية للضريبة بالنسبة للملزمني 

 .املزاولني ملهن حرة حتدد الئحتها بنص تنظيمي

و يهدف هذا التدبري أساسا إىل خفض تكلفة التدبري اإلداري من خالل التقليص من 

شفافية يف جمال العالقات بني اإلدارة الوقت املخصص ملعاجلة امللفات وتعزيز ال

 .اجلبائية وامللزمني
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 .ذلك هو موضوع التعديل املقرتح

 :قواعد التحصيل

 :الضريبة على الشركات
 :  I -001تقديم وتفسري املادة 

 .الكربى ملستغالت الزراعيةاتبسيط كيفيات تطبي  الضريبة على تتعل  ب

الكربى،  ملستغالت الزراعيةافرض الضريبة على تبعا للتدابري املقرتحة املتعلقة ب

من أداء الشركات اليت تصبح خاضعة للضريبة على الشركات إعفاء يقرتح 

املستحقة خالل  (acomptes provisionnels) الدفعات املقدمة على احلساب

 هذه تطبي  طريقةأجل تبسيط لفرض الضريبة و ذلك من  السنة احملاسبية األوىل

 .سبة لإلدارة و للملزمنيبالن الضريبة
 .ذلك هو موضوع التدبري املقرتح

 :لضريبة على الدخلا

 221املكررة و  202املكررة و  038و 058املواد  اجلزايف النظام بتحسني تتعل 

 .املكررة

 احلقيقية الصافية النتيجة نظام حسب املهنيةفرض الضريبة على الدخول  يتم

 .العام النظام مبثابة يعترب الذي

 استثنائيني نظامني على صنت العمل بها اجلاري القانونية املقتضيات أن غري

 يطبقان الذين اجلزايف الربح ونظام املبسطة الصافية النتيجة بنظام األمر ويتعل 

 املهنة طبيعة حسب احملدد معامالتهم رقم يتجاوز ال الذين امللزمني على باالختيار

 .معينا سقفا النشاط أو

 األنظمة حسب الدخل على للضريبة اخلاضعني الذاتيني األشخاص عدد ويقدر

 خاضعا ملزما 100.22. ممنه 3100521 واليحب الذكر السالفة الثالثة

أما املساهمة .من العدد اإلمجالي السالف الذكر %58 أي اجلزايف للنظام

من مداخيل الضريبة على  %2 والياجلبائية  للخاضعني هلذا النظام فتقدر حب
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 % .5 واليالدخل وهي نسبة جد ضئيلة مقارنة مبساهمة املأجورين اليت تقدر حب
 .من هذه املداخيل

فإن خالل أشغال املناظرة الوطنية حول اجلبايات،  إبرازهونتيجة لذلك ، وكما مت 

القطاع  يساهم يف تفاقمو الضريبينييشجع على التملص والتهريب  النظامهذا 

لي على تفشي  املنافسة غري املشروعة واختالل العدالة غري املنظم و يساعد بالتا

 .اجلبائية 

 باحلرية يتمتع للضريبة خلاضعجيعل ا حاليا املطب  اجلزايف الربح فنظام ،وبالفعل

 حماسبية أو مهنية وثيقة أي مبسك ملزم غري دام ما ،يريد مبا اإلقرار يف املطلقة

 .لإلدارة اجلبائية مشرتياته أو أعماله رقم إثبات على جمرب غري دام وما

 واهلادفة للجبايات الوطنية املناظرة عن املنبثقة املقرتحات تفعيل إطار ويف وعليه

 والشفافية، والعدالة املردودية مستوى على اجلزايف الربح نظام تطوير إىل

 وغينيا ديفوار وكوت تونس جتربة مثل) اجملال هذا يف الدولية بالتجارب واستئناسا

 :يقرتح ،( وفرنسا

 مسك إجبارية إقرار اجلزايف الربح نظام حسب للضريبة للخاضعني بالنسبة-0

 مجيع فيه تسجل ،الوعاء ملصلحة تابع مسؤول طرف من عليه رشومؤ ممرق سجل

. البيع عمليات وكذا اإلثبات بوثائ  مشفوعة الشراء عمليات برسم املدفوعة املبالغ

 التمهيد يف وسيساهم املنجزة العمليات وتتبع مراقبة من السجل سيمكن هذاو

 .النظام هلذا اخلاضعة األنشطةوعصرنة  لتنظيم
 (األداء وطرق املشرتيات حول معلومات) للمراقبة القانونية الوسائل تعزيز-2

 االنتقال تسهيلو الشفافية تعزيزلتكريس مبدأ العدالة و املنافسة الشريفة و

 للنظام بالفعل اخلاضعني للملزمني بالنسبة مبسط جبائي نظام إىلمستقبال 

 . اجلزايف



 4.12 السنة  املالية برسم  11.011رقم  تقرير مشروع قانون املالية               جلنة املالية والتنمية االقتصادية             ــ جملس النواب الربملان    
  

 
72 

من االستئناس مع  اجلزايف النظام حسب الدخل على للضريبة اخلاضعني لتمكني و

 يناير فاتح إىل الذكر السالفة املقتضيات طبي إرجاء  يقرتح ،هذه املقتضيات

2108. 
 .ذلك هو موضوع التدابري املقرتحة

 :  001تقديم وتفسري املادة 

 .بالتحصيل عن طري  اجلدول و األمر باالستخالص تتعل 

املكررة واملتعلقة بفرض الضريبة بصورة تلقائية  221تبعا لألحكام املقرتحة يف املادة 

على اخلاضعني للضريبة احملددة دخوهلم املهنية حسب نظام الربح اجلزايف، يقرتح 

التحصيل عن املتعلقة ب 058املكررة يف املادة  221إضافة اإلحالة على أحكام املادة 

يف حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية أو  طري  اجلدول و األمر باالستخالص

 .تصحيح الضرائب
 .ذلك هو موضوع التدبري املقرتح

 :املساطر اجلبائية

 الضريبة على الدخل

 :       401 ةاملادتقديم وتفسري 

 .حب  املعاينة تتعل 

العامة للضرائب حب  املعاينة اليت تقوم بها من املدونة  201أحكام املادة تعل  ت

 .اإلدارة للكشف عن حاالت اإلخالل بإلتزامات امللزميني

النظام الءمة ومل الزراعية الكربى املستغالت الدخل على لفرض الضريبة على وتبعا

ما هو مع للضريبة على الدخل الدخول الزراعية اخلاضعة اجلبائي املطب  على 

من املدونة  201املادة  يقرتح تتميم أحكاملدخول املهنية، لمعمول به بالنسبة 

ضمن الدخول اخلاضعة للمراقبة يف إطار إدراج الدخول الزراعية العامة للضرائب ب

ح  املعاينة الذي متارسه االدارة الضريبية والذي يندرج يف إطار مهامها املنوطة بها 

 .طبقا ملقتضيات املدونة العامة للضرائب
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 .وضوع التدبري املقرتحذلك هو م
 :أحكام تختلفة

 :(باء املكررة -IVI) 420املادة تقديم وتفسري 

 .تتعل  بالتزامات مؤجري السكن االجتماعي
أنه يلزم املنعشون على ( باء املكررةألف و  -IVI) 235ملادة أحكام ا تنص حاليا

السكن  ومؤجرالعقاريون الذين ينجزون برامج بناء السكن االجتماعي وكذا 

حيدد الضوابط اهلندسية  ،بأن يرفقوا إقرارهم بنسخة من دفرت التحمالت املذكور

 .السكنبهذا وضوابط التعمري اخلاصة 

غري أن دفرت التحمالت خيص املنعش العقاري الذي ينجز بناء السكن االجتماعي 

 .السكنالنوع من مؤجري هذا وال خيص 

بالنسبة  بنسخة من دفرت التحمالت اراإلقرلزام بإرفاق اإلوعليه، يقرتح حذف 

واالحتفاظ به فقط بالنسبة للمنعشني العقاريني الذين  ؤجري السكن االجتماعيمل

 .ينجزون برامج بناء السكن املذكور

 .املقرتح التدبريذلك هو موضوع 

 (:ألف – IIII) 420تقديم وتفسري املادة 

 .السكن املخصص للطبقة املتوسطةب تتعل 

مثن بيع املرت املربع املغطى للسكن املخصص للطبقة املتوسطة يف مبلغ  حيدد حاليا

 .درهم، باحتساب الضريبة على القيمة املضافة 20111

، على إجناز برامج بناء هذا النوع من السكن وبهدف حتفيز املنعشني العقاريني

م دره 20111يقرتح حتديد مثن بيع املرت املربع املغطى للسكن املذكور يف مبلغ 

 .درهما باحتساب الضريبة 50211، أي دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة
 .املقرتح التدبريذلك هو موضوع 

 :XXIII – 420تقديم وتفسري املادة 

 .بفرض الضريبة على املستغالت الزراعية الكربى بشكل تدرجييتتعل  
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احملققة من طرف  الزراعية يف إطار إصالح املنظومة اجلبائية املتعلقة بالدخول

املستغالت الزراعية الذي سب  تقديم خطوطه العريضة سالفا، يقرتح بصفة 

انتقالية فرض الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل بشكل تدرجيي على 

 :املستغالت الزراعية الكربى كما يلي

  إذا كان رقم األعمال يساوي أو يفوق2103ابتداء من فاتح يناير ، 
 درهم؛ 8. 111 111    

  إذا كان رقم األعمال يساوي أو يفوق2102ابتداء من فاتح يناير ، 
 درهم ؛ 21 111 111    

  إذا كان رقم األعمال يساوي أو يفوق2105ابتداء من فاتح يناير ، 
 درهم؛ 01 111 111    
  8 111 111، إذا كان رقم األعمال يساوي أو يفوق 2121ابتداء من فاتح يناير 
 .همدر

كما يهدف هذا التدبري إىل إدراج املستغلني الزراعيني يف نطاق تطبي  الضريبة 

 .بشكل دائم عندما يتعدى رقم أعماهلم احملق  املبالغ السالفة الذكر

 .ذلك هو موضوع التدبري املقرتح

 :من املادة ثانيالبند ال

 .العامة للضرائبمن املدونة  005و  35املادتني أحكام املتعل  بنسخ و تعويض 

 :الضريبة على الدخل

  :20تقديم وتفسري املادة 

بسعر  الضريبة  فرض إعفاء املستغالت الفالحية الصغرى و املتوسطة وتتعل  ب

 .اخلاضعة للضريبة الزراعية تخفض على الدخول

الذي سب  تقدميه،  الزراعية تبعا إلصالح املنظومة اجلبائية املتعلقة بالدخول

 :يقرتح
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 بصفة و املتوسطة الصغرى الزراعية املستغالتلفائدة  الضرييب اإلعفاء منح -

 ؛درهم( 801110111)مخسة ماليني  عن يقل السنوي أعماهلا رقم كان إذا دائمة

بالنسبة للضريبة على الدخل  % 21فرض الضريبة بالسعر املخفض احملدد يف  -

ريبة، على غرار ما هو السنوات احملاسبية األوىل لفرض الض( 8)خالل اخلمس 

 .مطب  بالنسبة لقطاعي الصناعة التقليدية و التعليم

 .ذلك هو موضوع التدابري املقرتحة

 :الضريبة على القيمة املضافة

 : 000تقديم وتفسري املادة 

 .جز الضريبة يف املنبع عن اخلدمات املقدمة من قبل املؤسسات غري املقيمةحب تتعل 

التدبري عند تقديم نظام األداء الذاتي املنصوص عليه يف املادة لقد مت التطرق هلذا 

 .أعاله 008

جز الضريبة يف املنبع عن حب 005ويتعل  البند الثالث الذي مت إدراجه باملادة 

باملغرب حيث تنص هذه املقتضيات  اخلدمات املقدمة من قبل املؤسسات غري املقيمة

العمليات اخلاضعة للضريبة تحقة عن الضريبة على القيمة املضافة املسعلى أن 

الذين  املقيمني باملغرب مئدة زبنائهالفاملنجزة من لدن األشخاص غري املقيمني 

حجزها يف املنبع من لدن ، يتم يزاولون أنشطة خارجة عن نطاق تطبي  الضريبة 

الذي مت لشهر لو دفعها لقابض إدارة الضرائب التابع له خالل الشهر املوالي الزبون 

  .األداءفيه 

 .ذلك هو موضوع التدبري املقرتح

 :من املادة ثالثالبند ال

املكررة و  202املكررة و 038املدونة العامة للضرائب باملواد أحكام املتعل  بتتميم 

 .املكررة 221

 : الضريبة على الدخل
 : املكررة 021تقديم وتفسري املادة  
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للضريبة احملددة دخوهلم املهنية بإلزامية مسك سجل بالنسبة للخاضعني  تتعل 

 .حسب نظام الربح اجلزايف

من املدونة العامة  058لقد مت التطرق سابقا هلذا التدبري عند تقديم املادة 

 مسؤول طرف من عليه شرومؤقم مر سجل مسك إجباريةللضرائب و يتعل  االمر ب

 الشراء عمليات برسم املدفوعة املبالغ مجيع فيه تسجل الوعاء ملصلحة تابع

 .البيع عمليات وكذا اإلثبات بوثائ  مشفوعة

 التمهيد يف سيساهماملنجزة، كما  العمليات وتتبع مراقبة من السجل هذا سيمكنو

  .وعصرنتها النظام هلذا اخلاضعة األنشطة لتنظيم
االستئناس مع  من اجلزايف النظام حسب الدخل على للضريبة اخلاضعني لتمكني و

 يناير فاتح إىل الذكر السالفة املقتضيات تطبي إرجاء  يقرتح ،هذه املقتضيات 

2108. 

 .ذلك هو موضوع التدابري املقرتحة

 :الضريبة على الدخل

  :املكررة 404تقديم وتفسري املادة 

تتعل  مبراقبة سجل اخلاضعني للضريبة احملددة دخوهلم املهنية حسب نظام الربح 

 .اجلزايف

بالنسبة للخاضعني للضريبة احملددة  سجل مسك إجباريةتبعا للتدبري املتعل  ب

دخوهلم املهنية حسب نظام الربح اجلزايف والذي سب  التطرق له عند تقديم 

، يقرتح منح اإلدارة احل  يف مراقبة هذا السجل وف  058املكررة و  038املادتني 

ة إال بعد مسطرة تواجهية تضمن حقوق امللزمني، حيث ال ميكن أن تتم هذه املراقب

إرسال إشعار بالفحص بأربعة أيام على األقل وال ميكن أن يستغرق هذا الفحص 

 .يوما مع ضرورة إخبار اخلاضع للضريبة بتاريخ اختتام الفحص 1.أكثر من 

 .ذلك هو موضوع التدابري املقرتحة

 :املكررة 449تقديم وتفسري املادة 
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ددة دخوهلم املهنية حسب تتعل  مبسطرة مراقبة سجل اخلاضعني للضريبة احمل

 .نظام الربح اجلزايف

بالنسبة للخاضعني للضريبة احملددة  سجل مسك إجباريةتبعا للتدبري املتعل  ب

دخوهلم املهنية حسب نظام الربح اجلزايف والذي سب  التطرق له و من أجل حماربة 

اضعني املمارسات املرتبطة بالنقصان من مبلغ رقم األعمال املصرح به من لدن اخل

للضريبة املذكورين، يقرتح التنصيص على فرض الضريبة بصورة تلقائية يف 

 :احلاالت التالية

 املكررة ؛ 038انعدام السجل املنصوص عليه يف املادة  -

 وجود اختالالت يف هذا السجل عند القيام باملراقبة؛  -

 ؛ نقص أو إخفاء بعض املشرتيات أو املبيعات إذا أثبتت اإلدارة ذلك -

 .اعرتاض اخلاضع للضريبة على املراقبة -

 .ذلك هو موضوع التدابري املقرتحة

 

 63و 41و " جيم"– II– 09و  1 املواد) وما ينطوي حتتها من مواد،  3مناقشة املادة 

-042و  042و  040و  001و  010 و 99و 94و 90و 81و  IV -84و 02و 

I  011و  028و  022و  041و- I  001و  011و- I  001و- I 401و 

 :(من املدونة العامة للضرائب 420و

أسئلة السيدات والسادة النواب خبصوص املادة الرابعة من مشروع القانون املالي 

 :2103لسنة 

 ما هي الضمانات املقدمة للخاضع للضريبة حسب النطام اجلزايف؟ -0
 كيف ميكن للخاضع للضريبة أن يؤدي الضريبة املفروضة عليه؟  -2
من الضريبة على الدخل وف   ات املتبعة لتحديد املهن املستثناةاإلجراءما هي  -.

 النظام اجلزايف؟
 ملاذا يتم مسك السجل من طرف اخلاضع للضريبة وحسب النظام اجلزايف؟ -3
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 ملاذا يتم تقديم التحفيزات اجلبائية املتعلقة بالسكن اإلجتماعي؟ -8
 ما املقصود بالدخول الزراعية؟ -2
 عوض الدخول الفالحية؟ " الدخول الزراعية"ملاذا استعمل مصطلح  -5
  ؟مقاربة حتديد سقف فرض الضريبة على القطاع الفالحيأين تتجلى  -5
 هل تضريب الفالحة سوف ينتج عنه ارتفاع يف األسعار؟  -1

   ؟بالنسبة للشركات الزراعية% 05،8اعتماد سعر مت ملاذا  -01
 ؟تطبي  احلد األدنى للضريبة يتم ملاذا  -00
  ؟ثالث سنوات متتالية لالستفادة من اإلعفاءيتم اعتماد ملاذا  -02
 ؟ماليني درهم عوض الربح احملق   8اعتماد رقم  عن اذام -.0
فرض الضريبة على القطاع الفالحي جيب إخضاعه ملزيد من التفكري هل  -03

 ؟والدراسة مع املعنيني 
تطبي  اإلعفاء املرتبط بالدخول العقارية الناجتة عن املباني  كيف سيتم -08

 ؟اجلديدة 
حذف اإلعفاء املرتبط بالدخول العقارية  كيف سيتم التعامل مع مسألة -02

 ؟الناجتة عن املباني اجلديدة
  ؟عالقة اإلعفاء الثالثي بالرسوم احملليةأين تتجلى  -05
الضريبة على القيمة  الزيادة يف األمثان إثر الرفع من أسعارهل ستؤدي  -05

 إىل التأثري على النظام اجلبائي؟ املضافة املطبقة على بعض املواد
  ؟التأثري املالي لتضريب املواد و اخلدماتأين يتجلى  -01
 ؟ماليني درهم  .كيفية خصم مبلغ  -21
 ؟بعض املواد للضريبة على القيمة املضافة خضوع  كيفية -20
 
 



 4.12 السنة  املالية برسم  11.011رقم  تقرير مشروع قانون املالية               جلنة املالية والتنمية االقتصادية             ــ جملس النواب الربملان    
  

 
79 

 :ومةكجواب احل
 :جاء رد احلكومة كالتاليوبناء على هذه األسئلة، 

خبصوص السؤال األول، املتعل  بالضمانات املقدمة للخاضع للضريبة حسب 

 :النطام اجلزايف

 على مستوى الربجمةف: 

إن مراقبة سجل اخلاضع للضريبة حسب النظام اجلزايف من طرف اإلدارة اجلبائية، 

توجب لن ختص األشخاص الذين يصرحون برقم أعمال يشويه نقص، والذين ي

عليهم مسك حماسبة على اعتبار أن رقم معامالتهم غالبا ما يفوق السقف احملدد 

 .(Faux Forfaitaires )للخضوع للضريبة حسب نظام الربح اجلزايف 

 على مستوى مسطرة املراقبة: 

ال ميكن أن تتم هذه املراقبة إال بعد إرسال إشعار بالفحص بـأربعة أيام على األقل، وال 

يوما مع ضرورة إخبار اخلاضع  31تغرق هذا الفحص أكثر من ميكن أن يس

فمراقبة هذا السجل تتم وف  مسطرة تواجهية . للضريبة بتاريخ اختتام الفحص

تضمن حقوق امللزمني، حيث يبلغ املفتش إىل اخلاضعني للضريبة أسباب التصحيح 

 .املزمع القيام به وطبيعته وتفاصيل مبلغه

يوما ابتداء من تاريخ تسلم رسالة التبليغ،  31على أجل ويتوفر املعنيون باألمر 

ويف حالة عدم اجلواب . لتقديم جوابهم مشفوعا بوسائل اإلثبات عند االقتضاء

داخل األجل املقرر، تفرض الضريبة تلقائيا، وال ميكن املنازعة فيها إال وف  شروط 

 .حمددة باملدونة العامة للضرائب

اضع للضريبة داخل األجل املشار إليه أعاله، ورأى إذا قدمت مالحظات من قبل اخل

املفتش أن مجيعها أو بعضها ال يستند إىل أساس صحيح، وجب عليه أن يقوم خالل 

يوما من تاريخ تسليم اجلواب بتبليغهم، أسباب رفضه اجلزئي أو  61أجل اليتجاوز 

ب باعتبار ويقوم املفتش بفرض الضرائ. الكلي، وكذا أسس فرض الضريبة املعتمدة

 .األسس املبلغة إىل اخلاضع للضريبة يف رسالة التبليغ الثانية

 على مستوى النازعات اإلدارية أو القضائية: 
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يكمن للخاضع للضريبة أن يطعن يف مبلع الضريبة لدى املصاحل املختصة باإلدارة 

 وبعد. اجلبائية، وف  الشروط املنصوص عليها واحملددة باملدونة العامة للضرائب

ذلك متكني أطراف النزاع إىل اللجوء مباشرة، يف حالة عدم التواف ، إىل احملكمة 

من أجل فض النزاع يف مدة أقصر، دون اللجوء إىل اللجن احمللية والوطنية للنظر 

 .سنوات 3يف الطعون الضريبية واليت غالبا ما تفوق اآلجال املخصصة هلا يف 

ء الضريبة املفروضة على اخلاضع أما السؤال الثاني املتعل  بكيفية أدا

 :للضريبة جاء اجلواب كاألتي

ميكن للخاضعني للضريبة وف  نظام الربح اجلزايف، أن يلجؤوا إىل مراكز 

احملاسبات املعتمدة ملساعدتهم واإلستفادة من ختفيض من األساس املفروضة على 

 .%05الضريبة بنسبة 

من  ثناةتحديد املهن املستأما عن السؤال املتعل  باإلجراءات املتبعة ل

 :الضريبة على الدخل وف  النظام اجلزايف

مت اإلشارة  إىل أنه يف اطار مواكبة اإلجرءات املقرتحة بالنسبة للخاضعني  

للضريبة على الدخل وف  النظام اجلزايف، سيتم مراجعة الالئحة الواردة يف املرسوم 

واملتعل  بعيني املهن أو األعمال املستثناة من نظام اجلزايف،  41_18_042رقم 

 .نشطة األخرىليشمل التجار باجلملة وبعض املهن واأل

وخبصوص مسك سجل من طرف اخلاضع للضريبة حسب النظام اجلزايف ، 

أوضحت احلكومة أن اهلدف من هذا التدبري املقرتح هو تشجيع هذه الفئة اخلاضعة 

للضريبة على الشفافية، اإلستعداد مستقبال ملسك احملاسبة، استنادا على التجارب 

 .هذا امليدان، مثال تونس وفرنسااملعمول بها على املستوى الدوىل يف 

املتعل  باجلبايات احمللية  27_16ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن القانون رقم 

على وجوب مسك سجل مرقم تؤشر عليه مصلحة الوعاء  II _028نص يف مادته 

ويكشف حسب احلاالت، عن مبلغ املداخيل الشهرية أو عن عناصر تصفية الضريبة 

من  21اضعني للضريبة حسب النظام اجلزايف املنصوص عليه يف املادة بالنسبة للخ

 . املدونة العامة للضرائب
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على  08املتعل  مبدونة التجارة يف املادة  85_05ويف نفس اإلطار، نص القانون رقم 

املتعل   8_88ضرورة مسك حماسبة بالنسبة للتاجر طبقا ألحكام القانون رقم 

 .بالقواعد احملاسبية

املسألة املتعلقة بالتحفيزات اجلبائية املتعلقة بالسكن اإلجتماعي، كان  أما

 :اجلوال كالتالي

، أقرت احلكومة عدة تدابري حتفيزية لفائدة كل 4101يف إطار قانون املالية لسنة 

من املنعشني العقاريني واملقتنني للسكن االجتماعي، الغاية منها تشجيع عمليات 

ن وحتسني القدرة الشرائية للفئات املعوزة ومن ثم املساهمة بناء هذا النوع من السك

 .يف ختفيض العجز املالحظ يف جمال السكن

ومتنح هذه التحفيزات للمنعشني العقاريني اللذين يربمون اتفاقية مع الدولة من 

سكن اجتماعي، لذلك لتمكني املقوالت الصغرى واملتوسطة من  511أجل إجناز 

 تفعيل عملية إنعاش السكن اإلجتماعي يف تختلف مدن املشاركة واملساهمة يف

 .وأقاليم اململكة

وجتدر اإلشارة إىل أنه مت التخفيض تدرجيا من سقف الوحدات الواجب إجنازها من 

، ثم إىل 4118سنة  00511إىل  40511، ومن 4110وحدة سنة  40511إىل  30511

 .وع من السكنوذلك لتسريع وثرية إجناز هذا الن 4101وحدة سنة  511

درهم تهم السكن  00411كما جيب التوضيح أن الوجيبة الكرائية احملددة يف 

ألف درهم دون احتساب الضريبة وليس السكن ذي  451اإلجتماعي الذي اليتعدى 

 .ألف درهم 021القيمة العقارية املنخفضة احملددة يف 

اإلعفاءات من  وتتمثل التحفيزات اجلبائية املمنوحة للمنعشني العقاريني يف

الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والضرائب 

والرسوم املستحقة لفائدة اجلماعات احمللية ورسوم التقييد يف سجالت احملافظة 

 .العقارية
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وفيما ختص املقتنني للسكن االجتماعي، ثم متتيع هؤالء بإعانة مباشرة من طرف 

الضريبة على القيمة املضافة املتعلقة بالسكن االجتماعي الدولة على شكل إرجاع 

 .املخصص لسكنهم الرئيسي وذلك عن طري  املوث 

ويف هذا اإلطار يلخص اجلدول اآلتي وضعية اإلتفاقيات املتعلقة بإجناز املساكن 

إىل غاية متم شهر أكتوبر ( درهما 0210111) ذات القيمة العقارية املخفضة 

4103: 

اليت توصلت بها  عدد امللفات

 .املديرية العامة للضرائب

 عدد امللفات قيد الدرس عدد امللفات املدروسة ومآهلا

 امللفات غري املقبولة امللفات املقبولة

62 

 

 

58 

 

 

4 

لكون الوضعية اجلبائية 

للمــــنعش املعـــــين عـــــدم  

ســليمة بالنســبة إليــداع  

تصــرحيه وأداء ضــرائبه  

 املستحقة

3 

 

وحدة سكنية،  310625اإلجتماعية املزمع إجنازها حبوالي  ويقدر عدد املساكن

 .حسب بطاقات تقديم مشاريع اإلتفاقيات املربمة

أما خبصوص اتفاقيات السكن االجتماعي واإلعانات املمنوحة للمقتنني من فاتح 

 :، متثلت يف نقطتني4103أكتوبر  30إىل غاية  4101يناير 

 عقارينيمراقبة الوضعية اجلبائية للمنعشني ال .0

توصلت املديرية العامة  4103أكتوبر  30إىل غاية  4101منذ فاتح يناير 

مشروع اتفاقية متعلقة بالسكن االجتماعي من أجل  808للضرائب مبا جمموعه 

 .الدراسة وإبداء الرأي

ودراسة الوضعية اجلبائية للمنعشني العقاريني الذين أبرموا هذه االتفاقية 

سليمة فيما يتعل  بإيداع التصاريح وأداء الضرائب، كشفت واملعتربين يف وضعية 

 :عما يلي

 اتفاقية ثم التوقيع عليها من طرف السيد وزير اإلقتصاد واملالية 714 -
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 اتفاقيات يف طور التوقيع لدى السيد الوزير 6 -

 اتفاقيات يف طور البحث والدراسة 6 -

 :العقارية تسليم شواهد عدم اخلضوع لرسم السكن والضريبة على الدخول .4

وذلك يف مدة  4103أكتوبر  30شهادة إىل غاية  0680462لقد ثم تسليم 

 .ساعة 42متوسطة تقل عن 

 :منح مبلغ الضريبة على القيمة املضافة لفائدة املقتنني .3

يبني اجلدول أسفله وضعية املنح املدفوعة لفائدة مقتين السكن االجتماعي إىل 

 :4103أكتوبر  30غاية 

 املبلغ بالدرهم وية للضرائباملديرية اجله

 410.004.821 الدار البيضاء

 12.018.129 فاس

 11.082.149 طنجة

 12.122.429 مراكش

 21.081.110 سطات

 22.811.980 وجدة

 20.220.108 احملمدية

 42.928.910 أكادير

 44.142.181 مكناس

 41.200.941 اجلديدة

 04.101.802 بين مالل

 8.112.109 تطوان

 2.181.209 الناظور

 092.024 القنيطرة

 121.100.448 4102أكتوبر  20املبلغ من فاتح يناير إىل غاية 

 181.121.020 4104مبلغ سنة 

 411.899.112 4100مبلغ سنة 

 41.202.200 4101مبلغ سنة 

 0.118.221.981 اجملموع
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املساكن املعدة  أما اجلدول أسفله فهو يلخص وضعية االتفاقيات املتعلقة بإجناز

 .4103للطبقة املتوسطة إىل غاية متم شهر أكتوبر 

عدد امللفات اليت توصلت بها 

 .املديرية العامة للضرائب

 عدد امللفات قيد الدرس عدد امللفات املدروسة ومآهلا

 امللفات غري املقبولة امللفات املقبولة

5 

 

 

0 

 

 

4 

ــعية  لكـــــــــــــون الوضـــــــــــ

اجلبائيـــــــة للمـــــــنعش 

ســـــليمة املعـــــين عـــــدم 

بالنســــــــــــبة إليــــــــــــداع 

ــرحياته وأداء  تصـــــــــــــــــ

 ضرائبه املستحقة

4 

 

 

وإضافة اىل ذلك، هناك جدول أخر يلخص وضعية اإلتفاقيات املربمة إلجناز 

 .4103املساكن االجتماعية إىل غاية متم شهر أكتوبر 

عدد امللفات اليت توصلت بها 

 .املديرية العامة للضرائب

 امللفات قيد الدرس عدد عدد امللفات املدروسة ومآهلا

امللفات غري  امللفات املقبولة

 املقبولة

808 718 

 : منها

 موقعة  714

 يف طور التوقيع 6

82 

ــعية   ــون الوضــــــــ لكــــــــ

ــنعش   ــة للمــ اجلبائيــ

ــليمة   ــدم سـ املعـــين عـ

ــداع  ــبة إليـــــــ بالنســـــــ

تصـــــــــــــــــــرحيه وأداء  

 ضرائبه املستحقة

06 

 :منها

 قيد الدرس 6

 يف طري  التحيني 5

 يف طور التجديد 5

 

 :فعدد املساكن اإلجتماعية املزمع إجنازها

 675: سكن اجتماعي 511عدد اإلتفاقيات لبناء  -

 33(: املخزون)سكن اجتماعي  011عدد االتفاقيات لبيع  -
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وحدة سكنية على األقل، حسب  003010812أي  718لدا فمجموع االتفاقيات هو 

 3110111املنجزة  بطاقات تقديم مشاريع االتفاقيات املربمة، وبلغ عدد الوحدات

 .وحدة سكنية

اإلعفاء  أما السؤال املتعل  بتعريف الدخول الزراعية، فاحلكومة اعتربت أن

املخول حاليا للقطاع الفالحي يف جمال الضريبة على الشركات و الضريبة على 

من املدونة  26الدخل ال يهم سوى الدخول الزراعية كما هي حمددة يف املادة 

 .العامة للضرائب، و ال يطب  على الدخول الفالحية مبفهومها الشاسع

ل الزراعية املعنية باإلعفاء حيث تنص هذه املادة بشكل صريح على تعريف الدخو

 :املذكور كما يلي

تعد دخوال زراعية األرباح الناجتة عن املستغالت الزراعية أو عن أي نشاط آخر له "

 .طابع زراعي غري خاضع للرسم املهين

يعد مستغال زراعيا يف مدلول هذه املدونة، كل من يقوم بزراعة أراض قابلة "و

ويستغلها بنفسه أو كان له فيها ح  انتفاع أو كان للزراعة سـواء كان ميـلكها 

 ."مستأجرا هلا أو واضعا يده عليها

و مل يتم إدخال أي تغيري على تعريف الدخول الزراعية املنصوص عليه حاليا يف  

 .املدونة العامة للضرائب

عوض الدخول الفالحية يف " الدخول الزراعية"ل مصطلح ااستعمأما مسألة  

ئي يهدف إىل تركيز التحفيزات اجلبائية على املستغلني الذين امليدان اجلبا

 .حيققون دخوال انطالقا من استغالل األراضي الزراعية واألنشطة املوازية هلا

أما الدخول الفالحية فهي مصطلح يشمل كذلك الدخول املتأتية من اإلجتار يف 

بة وف  قواعد املواد الفالحية اليت تكتسي طابعا جتاريا جيب أن خيضع للضري

 .النظام العام

مقاربة حتديد سقف فرض الضريبة أما عناصر اجلواب املتعل  بسؤال حول 

انطالقا من التوجيهات املتضمنة يف ، اليت استهلت من أنه على القطاع الفالحي

واليت حثت على اإلبقاء على  4103يوليوز  31اخلطاب امللكي السامي بتاريخ 
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الصغار واملتوسطني يطرح سؤال حول تعريف الطبقة  اإلعفاء بالنسبة للفالحني

 املتوسطة الفالحية؟

من ( 3°ألف) XXII 427يف هذا الصدد، جيب التذكري أنه طبقا ألحكام املادة 

املدونة العامة للضرائب واملتعلقة باالمتيازات املمنوحة ملقتين املساكن املخصصة 

مل كل املواطنني الذين ال للطبقة املتوسطة، مت تعريف هذه الطبقة بأنها تش

أي دخل سنوي يف )درهم  410111يتجاوز دخلهم الشهري الصايف من الضريبة 

 (.درهم 4210111حدود 

على إحداث مساهمة  4103ومن جهة أخرى نصت أحكام قانون املالية لسنة 

اجتماعية للتضامن تطب  على دخول األشخاص الطبيعيني اليت يتجاوز مبلغها أو 

 .درهم 361.111يعادل 

فان رقم األعمال املطاب  لدخل % 8وانطالقا من نسبة ربح زراعي صاف يف حدود 

 501110111، أي مبلغ جيرب يف حدود 205110111درهم يساوي  3610111مببلغ 

 .درهم

وهكذا، يقرتح فرض الضريبة على النشاط الفالحي تدرجييا انطالقا من رقم 

مما سيمكن من فرض الضريبة على . درهم 501110111معامالت أدنى يف حدود 

 .فالحا 006580661من جمموع الفالحني املقدر ب % 04،1فالح أي  4001

ومنه متثل البطاقة التالية املتعلقة بفرض الضريبة على القطاع الفالحي توضيحا 

 :ملت سب  ذكره

بة من الناتج الداخلي اخلام الوطين ويوفر نس% 05يساهم القطاع الزراعي بنسبة 

من التكوين اإلمجالي لرأس املال % 4من فرص الشغل للسكان النشيطني و % 23

 .من استهالك األسر% 06،6الثابت و

وحسب وزارة الفالحة هناك حوالي مليون و نصف ضيعة فالحية يف هذا القطاع 

ضيعة فالحية  020661هكتارات، وهناك فقط  5ذات مساحة تقل عن % 71منها 

من احلجم اإلمجالي % 8،1أي )درهم،  001110111م معامالتها يعادل أو يتجاوز رق

 (.للمستغالت
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 :وتتوزع أصناف املستغالت الزراعية حسب رقم معامالتها كالتالي

املعامالت  جمموع رقم عدد املستغالت التصنيف حسب رقم املعامالت

 (مباليني الدرهم)

 %1النسبة املائوية 

 %6،62 880547 006250111 أقل من مليون درهم

 %2،03 080388 040551 ماليني درهم 5من مليون درهم إىل 

 %0،6 80386 00311 ماليني درهم 01مليون درهم إىل  5من 

 %5،3 20811 311 مليون درهم 41مليني درهم إىل  01من 

 %2،4 30476 051 مليون درهم 35مليون درهم إىل  41من 

 %01 030680 361 مليون درهم 35أزيد من 

 %011 0370188 006580661 اجملموع

 

قد وخبصوص تضريب القطاع الفالحي وما ينتج عنه من ارتفاع لألسعار، ف

بصفة تدرجيية إىل غاية سنة  هذا القطاع تضريب احلكومة أنه سيتم أكدت 

هذا مع العلم بأن عدد املستغالت الزراعية اليت سوف ختضع للضريبة يبقى  .4141

لذا، فإن غالبية املستغالت الزراعية سوف  .مع جمموع املستغالتحمدودا مقارنة 

تبقى معفاة من الضريبة مما سوف ينتج عنه عدم الزيادة يف أسعار املواد الفالحية 

 . اليت ستبقى على حاهلا واليت ستخضع لقانون العرض والطلب

 ، فقدبالنسبة للشركات الزراعية% 07.5أما السؤال املتعل  باعتماد سعر 

بالنسبة للشركات الزراعية هدفه هو % 07.5اعتماد سعر أجابت احلكومة كون أن 

 31مواكبة القطاع الفالحي الذي سوف خيضع للضريبة ألول مرة بعد أكثر من 

سنوات املوالية املتتالية لسنة فرض  5وتطبي  هذا السعر ملدة  .سنة من اإلعفاء

 .صغرى أو متوسطة الضريبة ال يعين أن كل هذه الشركات هي شركات

تحقي  العدالة اجلبائية، فل. تطبي  احلد األدنى للضريبةأما خبصوص 

اقرتح تضريب القطاع الفالحي وف  قواعد النظام العام، حيث ستطب  عليهم 

قواعد احلد األدنى للضريبة كما هو معمول به بالنسبة جلميع الشركات 

 .اخلاضعة للضريبة
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لتبسيط ، فمتتالية لالستفادة من اإلعفاءثالث سنوات و أما خبصوص 

كيفية تطبي  فرض الضريبة على املستغالت الفالحية الكربى مت التنصيص على 

أن األشخاص اخلاضعني للضريبة ال ميكن أن يستفيدوا جمددا من اإلعفاء إال إذا 

سنوات حماسبية متتالية أقل من مخسة ( 3)ظل رقم األعمال احملق  خالل ثالث 

 .درهم ماليني

يف جمال الضريبة على الدخل والضريبة  ولإلشارة فإن هذا التدبري معمول به حاليا

 .هذه الضرائب لتبسيط تدبريعلى القيمة املضافة وذلك 

ماليني درهم عوض الربح  5عتماد رقم أما اجلواب عن السؤال املتعل  با

طويلة واعتبارا اعتبار أن القطاع الفالحي ظل متمتعا باإلعفاء ملدة ، فباحملق 

لتباين املردودية يف القطاع الفالحي الناتج عن وجود عدة أنواع من األراضي 

هلذه االعتبارات فإن اختيار رقم  .و تنوع املنتوجات الفالحية( مسقية وبورية)

األعمال بالنسبة للقطاع الفالحي هو املعيار األمثل لألخذ خبصوصيات هذا 

يبة سوف تفرض على الربح الناتج عن رقم األعمال هذا مع العلم فإن الضر .القطاع

 .احملق  اخلاضع للضريبة

مزيد ليجب إخضاعه ل، فالضريبة على القطاع الفالحيأما خبصوص فرض 

جيب التذكري هنا أن فرض الضريبة على  ، إذمن التفكري والدراسة مع املعنيني

سبقته مشاورات مع تختلف اجلهات املهنية مثل وزارة الفالحة  ،القطاع الفالحي

كما أن هذه اجلهات كانت  .والصيد البحري وجامعة الغرف الفالحية باملغرب

مشاركة يف أشغال املناظرة الوطنية حول اجلبايات، ومساهمة يف إغناء النقاش 

 .واقرتاحاتها

ول العقارية الناجتة عن تطبي  اإلعفاء املرتبط بالدخأما اجلواب املتعل  ب

سيطب  هذا اإلجراء على الدخول املكتسبة ، أكدت احلكومة أنه املباني اجلديدة

، مبا فيها الدخول اليت كانت تستفيد من اإلعفاء 4102ابتداء من فاتح يناير 

 .سابقا
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حذف اإلعفاء املرتبط بالدخول العقارية الناجتة عن املباني وخبصوص 

تدبري ، املتعل  بالدخول العقارية املتأتية من املباني اجلديدة إن اإلعفاءف .اجلديدة

يعود إىل فرتة قوانني االستثمارات العقارية، وبالتالي فهو غري مربر يف الوقت 

زيادة على هذا، فإن تشجيع العرض املخصص للكراء يتأتى من عدة تدابري  .الراهن

الذي يستفيد من جبائية أخرى كتشجيع السكن االجتماعي املعد للكراء 

 .حتفيزات جبائية مهمة

كما أن نفس التدابري اجلبائية مت اعتمادها بالنسبة للسكن املوجه للطبقة 

 4اتفاقيات منها  5وقد بلغ عدد االتفاقيات املتعلقة بالسكن املذكور  .املتوسطة

 .يف طور التوقيع 3موقعة و 

 .احملليةعالقة اإلعفاء الثالثي بالرسوم واملسألة املتعلقة ب

إلغاء اإلعفاء الثالثي يهم فقط الدخول الكرائية املتأتية من املباني اجلديدة، وال  إن

رسم السكن ورسم اخلدمات اجلماعية  مت إنعالقة له بالرسوم والضرائب احمللية 

 .املتعل  باجلماعات احمللية 27-16ينظمها القانون رقم 

إثر الرفع من أسعار الضريبة على الزيادة يف األمثان أما السؤال املتعل  ب

 .القيمة املضافة املطبقة على بعض املواد

إصالح  الضريبة على القيمة املضافة يستجيب لإلرادة الرامية إىل احلد من إن 

االختالالت النامجة باألساس عن تكاثر األنظمة االستثنائية  حيث يعترب أحد 

 .يز فعاليتهالركائز األساسية لعصرنة النظام اجلبائي وتعز

و تعترب اإلعفاءات من العوامل األساسية اليت تأثر سلبا على مثن اإلنتاج باعتبار أن 

املنتج الذي ال يتأتى له خصم الضريبة اليت حتملتها عوامل اإلنتاج يعمد على 

املوارد وحتد من إدخال الضريبة كعنصر يف التكلفة،  كما تؤدي إىل سوء توزيع 

 .عقبة أساسية لفعالية الضريبة من حيث املداخيلتشكل حياد الضريبة  و

هذا مع األخذ بعني االعتبار  الدراسة اليت قامت بها مديرية الدراسات و التوقعات 

املالية  و اليت خلصت إىل أن اإلعفاءات تستفيد منها بشكل واسع الطبقة امليسورة 

 .على عكس ما هو متوقع
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بة على املواد واخلدمات املعفاة حاليا إن التخلي عن كل إعفاء جديد وفرض الضري

يشكل إحدى التوصيات النامجة عن املناظرة الوطنية حول اجلبايات و بالتالي فإن 

 .التدابري املقرتحة يف القانون املالي احلالي تدخل يف إطار هذا التوجه

إن الزيادة املرتقبة يف مثن املواد اليت يقرتح الرفع من سعر الضريبة على القيمة 

 :املضافة املطب  عليها هي زيادة رمزية  تتمثل كالتالي

 :مصربات السردين (2

 دراهم؛ 2،41: الثمن احلالي دون احتساب الضريبة*

 دراهم؛ 2،51: الثمن احلالي مع احتساب الضريبة*

 دراهم؛ 2،60:  %01الثمن عند تطبي  الضريبة بسعر *

 .درهم 1،04:مبلغ الزيادة للعلبة الواحدة *

 :الطبخملح  (1

 درهم؛  1،81: الثمن احلالي دون احتساب الضريبة*

 درهم واحد؛: الثمن احلالي مع احتساب الضريبة*

 درهم؛ 0،18:  %41الثمن عند تطبي  الضريبة بسعر *

 .درهم  1،18: مبلغ الزيادة للكيس الصغري *

 :األرز املصنع (4

 دراهم؛ 01،81: الثمن احلالي دون احتساب الضريبة*

 درهم؛ 04: الي مع احتساب الضريبةالثمن احل*

 دراهم؛ 03،18:  %41الثمن عند تطبي  الضريبة بسعر *

 .درهم 0،18: مبلغ الزيادة للكيلوغرام الواحد*

حول التأثري املالي لتضريب املواد و وخبصوص اإلجابة عن السؤال، 

 .اخلدمات

 :تتمثل عناصر اإلجابة عنه كالتالي

 مباليني درهم: التأثري املالي

 ؛6خدمات املطعم  -



 4.12 السنة  املالية برسم  11.011رقم  تقرير مشروع قانون املالية               جلنة املالية والتنمية االقتصادية             ــ جملس النواب الربملان    
  

 
91 

 ؛04اخلشب   -

 ؛51املعدات الفالحية  -

 ؛7الزبيب والتني اجملفف  -

 ؛38أدوات وشباك الصيد  -

 ؛04الشموع والربافني الداخلة يف صنعها  -

 ؛3جامعة األخوين  -

 ؛05مصربات السردين  -

 ؛42األرز املصنع  -

 ؛61الشحوم الغذائية  -

 .41السيارة النفعية  -

مبلغ ، فقد أكدت احلكومة أن ماليني درهم 3مبلغ ة خصم أما كيفي

والقابل للخصم يف يناير  4103الضريبة على القيمة املضافة املؤدى يف دجنرب 

هذا املبلغ  5/0ماليني سنتيم خالل فرتة مخس سنوات أي  3والبالغ ل  4102

من كل  مليون كل سنة وذلك يف التصريح للشهر األول أو الربع األول 611البالغ 

 .4102سنة ابتداء من سنة 

القيمة  ضوع بعض املواد للضريبة علىوخبصوص املداخلة املتعلقة خب 

ن الضريبة على القيمة املضافة حتى تكون عادلة ، اعتربت احلكومة أاملضافة

وحمايدة جيب أن يكون أسعارها متقاربة جتنبا حلالة املصدم من جهة وأن ال تتخلها 

تكسري سلسلة نقل عبء الضريبة إىل املستهلك النهائي للمادة إعفاءات من شأنها 

 .أو اخلدمة

وخالصة السياسة الضريبية النامجة املعمول بها يف الدول اليت أخذت بالضريبة 

 :على القيمة املضافة تتخلص يف

 تدعيم حياد الضريبة بالتقليل من اإلعفاءات حد اإلمكان؛  -0

 صدم؛تقليص عدد األسعار للحد من عامل امل -4
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جتنب كل إجراء استثنائي داخل نظام الضريبة يف إطار سياسة اجتماعية  -3

واقتصادية شاملة، ألن الضريبة على القيمة املضافة بطبيعتها ال ميكن حصر كل 

اإلجراءات املتعلقة بها يف شرحية معينة بل تستفيد من تلك االستثناءات على 

راسة اليت قامت بها مديرية كما خلصت إىل ذلك الد. اخلصوص الطبقة امليسورة

 .الدراسات والتوقيعات املالية

 

 :5تقديم وتفسري املادة 

تكسري ومنحة جتديد املركبات املخصصة خلدمات النقل العمومي اجلماعي  منحة

 للمسافرين عرب الطرق

من أجل تأهيل قطاع النقل الطرقي للمسافرين والرفع من جودة وسالمة اخلدمات 

، يقرتح إحداث منحيت تكسري وجتديد حافالت نقل املسافرين  املقدمة للمواطنني

 .املتهالكة 

حافلة أصبحت تشكل خطرا  011وهكذا يسعى هذا التدبري اىل التمكني من إتالف 

على سالمة املسافرين ومستعملي الطري  نظرا حلالتها املزرية ، وذلك مقابل 

م عن تكسري حافلة دره 211.111استفادة مالكيها من منحة حيدد سقفها يف 

درهم عن تكسري ثالث  111.111درهم عن تكسري حافلتني و 211.111واحدة  و

 .حافالت خالل نفس السنة

حافلة مقابل  0.111ويف نفس اإلطار، سوف يتم العمل على تشجيع جتديد 

درهم عن كل  211.111استفادة مالكيها من منحة جتديد حيدد سقفها يف 

 .حافلة

حافلة للنقل العمومي  4011ول احلافالت يضم حاليا قرابة ولإلشارة فإن أسط

 .سنوات 01حافلة يفوق عمرها  0011اجلماعي للمسافرين عرب الطرق، منها 

مليون درهم على مدى  141وسيخصص لصرف هذه املنح مبلغ إمجالي يصل إىل 

 .4101إىل متم  4102الفرتة املمتدة من بداية 
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مديرية النقل عرب "ملسري بصورة مستقلة واملسمى وستتحمل ميزانية مرف  الدولة ا

التابع للسلطة احلكومية املكلفة بالنقل متويل املنح " الطرق والسالمة الطرقية

 .املذكورة أعاله

 :ولإلشارة يتوىل هذا املرف  املهام التالية      

 الطرقية؛ الوقاية سياسة إعداد يف مةھاملسا 

 اإلحصائية والدراسات خاصة ودراسات التنظيمية النصوص إعداد 

  ؛ وتطبيقها الطرقية بالسالمة والتوثيقية املرتبطة

 السيارات؛ وتسجيل السياقة رخص منح  

 بها؛ املرتبطة اإلدارية والعقوبات الطرقي النقل مراقبة  

 السياقة تعليم مدارس ومراقبة ترخيص. 

مليون  211ها مليون درهم من 101ب  4102وتقدر ميزانية هذا املرف  برسم سنة  

 .درهم موجهة لالستثمار

 

 :6تقديم وتفسري املادة 

منحة التنازل عن مأذونيات خدمات النقل العمومي اجلماعي للمسافرين عرب 

 . الطرق

 على مأذونيات يهدف هذا التدبري املقرتح إىل تعويض األشخاص الذاتيني احلاصلني

للمسافرين  سواء كانت مستغلة من طرف الغري أو غري مستعملة  النقل الطرقي

 .  لصاحل االدارةها الذين يرغبون يف التنازل عنو

طول املركبة و صنفحسب  قصىاأل هادد مبلغحي هلذا الغرض، منحة توقد رصد

لومرت يدرهم للك 1.111رتاوح تدرجييا بني والذي ي اخلط موضوع الرخصة ،

درهم للكيلومرت  0.111، وا كيلومرت 11عن  طوهلا يقل يتال خطوطبالنسبة لل

 .كيلومرت 211على طوهلا زيد ي يتال خطوطبالنسبة لل
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 4011، اليت ختص التنازل عن ما جمموعه املبلغ اإلمجالي هلذه العملية يصلو

مأذونية  0111مأذونية مستغلة من طرف الغري و 0011مأذونية موزعة ما بني 

 .4101و 4102الفرتة املمتدة ما بني مليون درهم  على مدى  921غري مستغلة ، 

مديرية "وستتحمل هذه التكلفة ميزانية مرف  الدولة املسري بصورة مستقلة املسمى 

 .لسلطة احلكومية املكلفة بالنقلالتابع ل" النقل عرب الطرق والسالمة الطرقية

 

 :7تقديم وتفسري املادة 

 :منحة تأهيل مقاوالت خدمات النقل العمومي اجلماعي للمسافرين غرب الطرق

 للمسافرين اجلماعيالعمومي  النقل الطرقيختويل مقاوالت يهدف هذا التدبري   

وتدبري ومراقبة  املعايري الدولية لتصنيف منظومة اليت تواف  على االخنراط يف

وذلك من خالل  النقل العمومي اجلماعي للمسافرين عرب الطرق مقاوالت

تنظيمها وتطوير آليات تسيريها والنظم احملاسباتية املعتمدة من طرفها مع العمل 

 0.511 حوالي عدد املقاوالت املستهدفةناهز وي. على الرفع من كفاءة العاملني بها

 4110111حتدد قيمتها القصوى ب فيد من منحة ستست ةـمقاولة صغرية ومتوسط

 .للمقاولة  درهم

-4102ويصــل املبلــغ اإلمجالـي الضروري لتفعيل هــذا اإلجـراء على مـدى الفتـرة 

 .مليون درهم  211إىل  4102

مديرية النقل عرب "تتحمل ميزانية مرف  الدولة املسري بصورة مستقلة واملسمى 

متويل املنحة   التابع للسلطة احلكومية املكلفة بالنقل "الطرق والسالمة الطرقية

 .  املذكورة أعاله

 :  جذاذة حول تأهيل خدمات النقل العمومي اجلماعي للمسافرين عرب الطرق

  : النقل الطرقي والسالمة الطرقية

املواطنني  ارتفاع حركيةقطاع النقل الطرقي من أهم العوامل املساهمة يف  يعترب   

ونقل البضائع وكذا يف عمليات إنتاج وتطوير املبادالت التجارية على املستويني 

 .و البضائع أ، سواء تعل  األمر بتنقل املسافرين  الوطين والدولي
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من حجم نقل البضائع % 41تكمن هيمنة النقل الطرقي يف كونه حيق  و 

كما يساهم ،  احلواضرتنقالت األشخاص بني  من% 11و( الفوسفاط باستثناء)

ب امنصب شغل مباشر دون إحتس ...0..4حوالي إحداث  هذا النوع من النقل يف

 .مناصب الشغل الغري مباشرة

 :جمهودات هامة من خالل  السلطات العمومية يف هذا اإلطار ، بذلتو

  مبدونة وانني املتعلقة قالللقطاع بتعديل  املنظمةإصالح الرتسانة القانونية

من أجل إصالح  بتحرير مهن النقل الطرقي للبضائع وة ريبنقل املواد اخلطو السري

  ؛شروط الولوج إىل مهن النقل الطرقي للبضائع

  تأهيل تختلف خدمات النقل الطرقي ومراجعة إجراءات الولوج إليه وهذا عن

وتبين دفاتر التحمالت املرتبطة  تصرحياتطري  تعويض نظام الرتاخيص بنظام ال

 لفائدة الغري ؛ النقل القروي والنقل السياحي والنقل املدرسيخصوصًا ب

 نقل البضائع خالل الفرتة ما بني  تعويض خاص بتجديد مركبات  ثإحدا

شتنرب  .1هذا وقد مت إىل غاية (. 4.11نظام ممتد إىل نهاية ) .2-4.1..4

إمجالي بلغ  بالتزامبضائع من السري للمركبة نقل  1.142، سحب  4.11

 ؛مليون درهم  122,2

 :يلي  املستقبلية ، سيتم الرتكيز أساسًا على ما باإلجراءاتفيما يتعل  

 : طرقي من خالل نقل الالتأهيل قطاع 

التشجيع على جتديد حظرية خدمات النقل العمومي للمسافرين و نقل  -1

 البضائع والنقل بالوسط القروي؛

الغري مستغلة أو التشجيع على التنازل على مأذونيات  نقل املسافرين  -4

 املستغلة من طرف الغري؛

 تأهيل املقاوالت العاملة يف جمال خدمات النقل العمومي للمسافرين؛  -1

تأهيل العنصر البشري العامل يف هذا امليدان وذلك عن طري  وضع تخطط  -2

عمل طبقًا لنتائج الدراسة حول بلورة إسرتاتيجية وطنية للتكوين يف مهن النقل 

   . الطرقيةالطرقي والسالمة 
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 11السري اليت تشهدها طرقنا تشكل آفة خطرية حتصد  وجتدر اإلشارة أن حوادث

. إعاقة دائمة بالنسبة للعديد من األشخاص وتسبب يوميا اجرحي 12قتيل و

 .مليار درهم سنويًا 11باهضة تناهز  واقتصادية اجتماعية تكلفة ويرتتب عنها

 :للمسافرين عرب الطرقصالح خدمات النقل العمومي اجلماعي إ 

 معايري حتديد منحيت تكسري وجتديد حافالت نقل املسافرين-1

درهم لكل ( ...0..2)د القيمة القصوى ملنحة التجديد يف أربعمائة ألف يحتدمت 

قيمة الضريبة على القيمة  القيمة القصوىوتساوي هذه  .راد جتديدهااملحافلة 

املضافة حلافلة للنقل العمومي للمسافرين، إذ أن الثمن املتوسط حلافلة عادية يبلغ 

 .درهم ...0...40حوالي 

درهم عن ( ...0..1)حتدد القيمة القصوى ملنحة التكسري يف ثالمثائة ألف 

با الثمن وتساوي هذه القيمة تقري. تكسري حافلة واحدة خالل نفس السنة املالية

 .سنة 11املتوسط لبيع حافلة قدمية يعادل عمرها 

 معايري حتديد منحة  التنازل على ماذونيات نقل املسافرين-2 

حيدد املبلغ األقصى للمنحة حسب درجة املركبة وطول اخلط موضوع املأذونية 

من مشروع قانون املالية ، وتعتربهذه  1حمسوبا وف  اجلدول املشار إليه باملادة 

املبالغ مبالغ  قصوى ويتم حتديد مبلغ املنحة من طرف جلنة املنح لكل حالة على 

 :حدة أخدا بعني اإلعتباراملعطيات التالية 

 سنوات ؛ 4مدة صالحية رخصة النقل هي  -

 .القيمة الكرائية للرخصة احملددة يف عقد الكراء -

أعاله بالنسبة  وعلى سبيل اإلستئناس، إذا طبقنا املعطيات احملددة يف اجلدول   

 :حلافالت الدرجة األوىل

كلم، فإن املبلغ األقصى للمنحة هو  ..1اليت تستغل خطوطا يبلغ طوهلا  -

درهم يف الشهر وهي القيمة  ..4.02درهم، وهو ما يعادل حوالي  ...1041.0

الكرائية املتوسطة هلذا النوع من الرخص خالل مدة صالحية الرخصة أي سبع 

 .سنوات
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كلم، فإن املبلغ األقصى للمنحة هو  .1خطوطا يبلغ طوهلا اليت تستغل  -

درهم يف الشهر وهي القيمة  10141درهم، وهو ما يعادل حوالي  ...0..1

الكرائية املتوسطة هلذا النوع من الرخص خالل مدة صالحية الرخصة أي سبع 

 .سنوات

 

 :8تقديم وتفسري املادة 

حلساب الغري، ومركبات النقل منحة جتديد مركبات النقل الطرقي للبضائع 

العمومي اجلماعي لألشخاص داخل الوسط القروي ومنحة تكسري، مركبات ذات 

 :حمرك للنقل الطرقي للبضائع حلساب الغري

يهدف هذا اإلجراء باألساس إىل جتديد حظرية مركبات النقل الطرقي للبضائع 

ري ومركبات وذلك عرب إحداث منحة لتجديد مركبات نقل البضائع حلساب الغ

النقل العمومي اجلماعي لألشخاص داخل الوسط القروي ومنحة تكسري مركبات 

و سيتم العمل بهذا اإلجراء ملدة . ذات حمرك للنقل الطرقي للبضائع حلساب الغري

 .4106إىل نهاية  4102سنوات املمتدة من بداية  3

صاد الوطين وجدير بالذكر أن قطاع النقل الطرقي يعترب ركيزة اساسية لالقت

شخص وحيق   0710111مقاولة ويشغل حوالي  210111حبيث يضم ما يناهز 

 .مليار درهم  05رقم معامالت إمجالي سنوي يقدر ب 

 :إال أن هذا القطاع يعرف جمموعة من االختالالت من أهمها 

تهالك مركبات النقل الطرقي للبضائع مما يشكل خطرا بالغ األهمية على 

 وكذلك على البيئة ؛السالمة الطرقية 

 هيمنة الشاحنات ذات الوزن الصغري واملتوسط واليت ال تتالءم مع املسافات الطويلة؛

 .الصعوبات املتعلقة بالولوج إىل التمويل 

ومن أجل العمل على جتاوز هذه اإلكراهات ، فقد مت وضع برامج لتجديد حظرية 

نت هذه الربامج خاصة وقد مك.  4116مركبات النقل الطرقي للبضائع منذ سنة 

 00372من جتديد  4103-4100و  4101-4118تلك املتعلقة بفرتتي 
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ونتيجة لذلك ، عرفت حظرية . مليون درهم  022مركبة مببلغ إمجالي قدره 

 04سنة إىل  02النقل الطرقي للبضائع جتددا جزئيا حيث انتقل معدل عمرها من 

 .سنة ونصف 

يف إطار هذه الربامج وتعزيز جاذبيتها ، مت  وللمحافظة على املكتسبات احملققة

النقل الطرقي للبضائع على اتفاقية بني احلكومة ومهنيي  4100التوقيع يف يونيو 

ج ـــالعقد الربناموتندرج هذه االتفاقية يف إطار . تتعل  بتأهيل هذا القطاع

بني  4101أبريل املوقعة يف شهر  حول التنافسية اللوجستيكية 4101-4105

 .كومة واالحتاد العام ملقاوالت املغرب احل

جتديد حظرية مركبات  ، مت التواف  على ضرورة متديد برنامج وعلى ضوء ذلك

 :أهمها  من تعديالتب تطعيمهمع  4106-4102 لفرتة جديدة نقل البضائع

 650111ودرهم  050111 مببلغ يرتاوح بنيقيمة منحة التجديد امللموس من الرفع 

 مقارنة مع الربنامج احلالي ، حسب صنف املركبات ذات حمرك ؛ درهم

تعديل بعض شروط الرتشيح لالستفادة من املنحة وفتح اجملال أمام صنف جديد 

 ؛طنا  02و 8من الشاحنات املرتاوحة محولتها بني 

متكني ناقلي البضائع من االستفادة من منح جتديد ثالث مركبات ذات حمرك 

، غري أن املبلغ اإلمجالي ملنح التجديد ال ميكن  دة ذات حمركالقتناء مركبة واح

 ؛  أن يتجاوز مبلغ اقتناء مركبة جديدة 

للنقل الطرقي للبضائع واليت تكسري املركبات ذات حمرك بإحداث منحة خاصة 

 .طن  8يساوي وزن محولتها املأذون به أو يتجاوز 

لألشخاص داخل الوسط وبالنسبة لتجديد مركبات النقل العمومي اجلماعي 

، فيقرتح كذلك ختويل منحة لتجديد "( ج"الدرجة الثالثة صنف )القروي 

إىل أواخر  4102املركبات العاملة يف القطاع خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير 

وحيدد سقف هذه املنحة يف . حتتسب على أساس عمر املركبة  4106دجنرب 

 .درهم عن كل مركبة  0010111
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مبلغ التكلفة اإلمجالية لربنامج تأهيل حظرية نقل البضائع ونقل فإن  وعليه،

املمتدة  لفرتةا ، وذلك عنمليون درهم 441 ناهزتس األشخاص داخل اجملال القروي

 وستتحمل .مليون درهم يف السنة 221أي مبعدل  4102إىل نهاية  4102بداية  من

 مديرية النقل عرب"املسمى  قلةميزانية مرف  الدولة املسري بصفة مستهذه التكلفة 

 ."الطرق والسالمة الطرقية

جذاذة حول برنامج جتديد حظرية مركبات النقل الطرقي للبضائع  ومركبات 

 النقل العمومي اجلماعي لألشخاص داخل الوسط القروي

 أهمية قطاع نقل البضائع عرب الطرق  .1

للتنمية االقتصادية يعترب قطاع النقل الطرقي للبضائع باملغرب رافعة مهمة 

مقاولة يف نقل البضائع حلساب الغري،  040444ويضم هذا القطاع . واالجتماعية

شخصا بدون احتساب مناصب الشغل غري مباشرة،  1040444ويشغل ما يناهز 

 .مليار درهم 11وحيق  رقم معامالت إمجالي سنوي يقدر حبوالي 

على الصعيد %  01قطاع يؤمن نقل  وبالنسبة ملساهمته يف رواج البضائع، فإن هذا ال

 040444الوطين من البضائع دون احتساب الفوسفاط، وذلك بواسطة حوالي 

 . يف املائة تعمل يف نقل البضائع حلساب الغري 40مركبة منها 

من جمموع املبادالت  % 8و % 4وتبلغ مساهمته على مستوى النقل الدولي ما بني 

للنقل البحري، علما أن  % 00و  % 09وح ما بني اخلارجية للمغرب مقابل نسبة ترتا

فيما يتعل  باملبادالت التجارية مع بلدان اإلحتاد  % 14هذه النسبة تتجاوز 

  92و  % 94وجتدر اإلشارة أن نسبة مساهمة األسطول املغربي ترتاوح مابني . األوروبي

 .من عمليات النقل الطرقي الدولي %

 إصالح قطاع نقل البضائع عرب الطرق  .9

عرف املناخ التشريعي والتنظيمي لقطاع النقل الطرقي للبضائع تطورا سريعا يف 

العشرية األخرية أدى إىل تغريات مهمة مرتبطة باالنفتاح على األسواق، وتقوية 

 .املنافسة وتطوير اللوجستيك
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، 9442مارس  12اء من تاريخ إن إصالح هذا القطاع الذي عرف انطالقته الفعلية ابتد

املعدل واملتمم للظهري الشريف رقم  00-14مت تكريسه بواسطة القانون رقم 

املتعل  بالنقل عرب الطرق بواسطة العربات الذي نصت أهم  944-42-1

مقتضياته على إلغاء نظام الرتخيص وحذف االحتكار وحترير ولوج مهن النقل 

 .نية وشفافةالطرقي للبضائع باعتماد معايري تق

وإذا كان اإلصالح قد شجع االستثمار يف القطاع وهيأ الظروف لظهور مقاوالت 

نقلية  مغربية  قادرة على التنافس وتتوفر فيها املقاييس الدولية ميكن أن تشكل 

النواة األوىل األساسية لتنمية القطاع، فإنه ال بد من االعرتاف بأن القطاع يعرف 

 .ليت ال تساعد على تأهيله وعصرنتهجمموعة من اإلختالالت ا

ويشكل تهالك حظرية مركبات نقل البضائع حلساب الغري إحدى هذه اإلختالالت 

 8سنة يف حني ال يتجاوز هذا املعدل  10، حيث جند أن معدل هذه احلظرية يعادل 

سنوات يف البلدان األوربية ، وهيكلتها غري املالئمة باإلضافة اىل الصعوبات املتعلقة 

وتشكل هذه الوضعية حاجزا أمام تطور وتأهيل القطاع . بالولوج إىل التمويل

 .وحتسني السالمة الطرقية  وكذا محاية البيئة

 برامج جتديد حظرية مركبات النقل الطرقي للبضائع  .2

 9448-9444الربنامج األول 

لتحسني وضعية  النقل الطرقي  للبضائع وجتاوز اإلكراهات السالفة الذكر، فقد  

، برناجما لتجديد حظرية مركبات 9444أقرت احلكومة، مبوجب قانون املالية لسنة 

النقل الطرقي للبضائع، يرتكز حول احداث منحة لتجديد املركبات اليت تستويف 

ان تكون يف  حالة )و بوضعيتها  (سنة 05أكثر من )الشروط املتعلقة بعمر املركبة 

درهم للمركبة  810444درهم و 010444وقد تراوحت هذه املنحة ما بني  (. استغالل

إال أن .  9448-9444بالنسبة للربنامج األول الذي يغطي الفرتة املمتدة ما بني 

يال  هذا الربنامج مل يبلغ األهداف املنتظرة نظرا العتبار الناقلني مبلغ املنحة هز

 .وغري حمفزا 
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 9414-9448الربنامج الثاني 

 810444و  010444خالل هذا الربنامج عرفت املنحة زيادة ملموسة انتقلت ما بني  

درهم حسب عمر املركبة القدمية املعنية  1240444و 040444درهم اىل ما بني  

بالتجديد وكذا محولتها اإلمجالية املرخصة هلا حيث خصص هلذا الربنامج 

 .مليون درهم يغطي فرتة الربنامج 114الفا ماليا يبلغ غ

ومكن هذا الربنامج الناقلني الراغبني يف جتديد جمموع مركبتهم املكونة من 

اجلرار واملقطورة من االستفادة من منحتني للتجديد، أي منحة إمجالية قد تصل 

 . درهم 9440444إىل 

احلاويات، والعاملني باخلصوص كما مكن الناقلني الذين يستغلون مقطورات لنقل 

باملوانئ الوطنية، من جتديد هذه املقطورات بشكل انفرادي شريطة استبداهلا 

مبقطورات جديدة لنقل احلاويات تستجيب للمعايري الدولية، خاصة على مستوى 

ويهدف هذا اإلجراء إىل تأهيل حظرية العربات املوجهة لنقل . تثبيت احلاوية

وادث املأساوية اليت تسبب فيها عند انقالب احلاويات على احلاويات وتفادي احل

 . الطري  العمومية

وبالنسبة لتكسري العربات املعنية بالتجديد وسحبها من السري على الطرقات، فقد  

قامت الوزارة بتفويت تدبري هذه العملية إىل شركة متخصصة يف هذا اجملال ، وف  

وتتوخى الوزارة من ذلك . دفرت حتمالت ، وذلك بعد اإلعالن عن طلب العروض

ام املكسر باحرتام شروط احملافظة وضع تنظيم حمكم هلذه العملية من خالل إلز

على البيئة أثناء تفكيك العربات والتدمري التام جلميع مكونات املركبة تفاديا 

 .إلعادة استعماهلا

 9412-9411الربنامج الثالث 

ومن أجل تدعيم مقتضيات برنامج جتديد حظرية مركبات النقل الطرقي، 

حيز التنفيذ يف فاتح أكتوبر ومواكبة تفعيل مدونة السري اجلديدة اليت دخلت 

مع إدخال  9412-9411، قررت احلكومة متديد هذا الربنامج للفرتة  9414

 :التعديالت التالية
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رفع قيمة منحة جتديد مركبات النقل الطرقي للبضائع ذات حمرك  -

درهم حيث أصبحت املنحة ترتاوح بالنسبة هلذه  910444ب ( شاحنة وجرار)

درهم، يف ما مت اإلبقاء على القيمة األولية  1110444و  1110444املركبات ما بني 

 ؛(درهم 1240444و 040444ما بني ) للمنحة بالنسبة للمقطورات ونصف املقطورات 

متكني الناقلني من االستفادة من منحيت جتديد مركبتني ذات حمرك  -

 . القتناء مركبة واحدة ذات حمرك

 1200من جتديد  9412-9411و  9414-9448وقد مكن تفعيل الربناجمني 

 .مقطورة 080جرار و 280مركبة منها 

مليون درهم  100وقد استلزم تنفيذ هذين الربناجمني غالفا ماليا إمجاليا يقدر ب 

 :موزعا على الشكل التالي

 9414-9448مليون درهم بالنسبة لربنامج الفرتة  18 -

 9412-9411مليون درهم بالنسبة لربنامج الفرتة  84 -

إىل ذلك، فقد مت حتسني معدل عمر حظرية النقل الطرقي للبضائع  وباإلضافة

سنة  19014إىل  9414-9448سنة عند بداية تفعيل الربنامج  10حيث انتقل من 

 .حاليا

الوقع املالي ملشروع برنامج جتديد حظرية مركبات النقل الطرقي للبضائع 

9410-9414 

-9410النسبة لربنامج الفرتة تعترب عملية جتديد حظرية عربات النقل الطرقي ب

مركبة للنقل  490444مركبة من أصل  100444عملية تطوعية ختص  9414

مركبة  1044سنة و  94مركبة عمرها يتجاوز  8444الطرقي حلساب الغري منها 

 .سنة 94و  11عمرها يرتاوح بني 

 ومن أجل تقدير الغالف املالي الواجب رصده بالنسبة هلذه العملية، فقد حددت

 :الوزارة بتنسي  مع املهنيني الفرضيات التالية

%  04من املقطورات و%  144من العربات ذات حمرك، %  24جتديد ما يقارب  -

 من عربات اجلر؛
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من عربات اجلر اليت يتجاوز %  14من العربات ذات حمرك و%  94تكسري  -

 .سنة 94عمرها 

مليون درهم بالنسبة  004 وعليه، فإن التكلفة اليت تنتج عن هذه العملية تقارب   

 .مليون درهم يف السنة 224أي مبعدل  9414-9410للفرتة املمتدة ما بني 

برنامج جتديد مركبات النقل العمومي اجلماعي لألشخاص داخل الوسط  .0

 القروي

مل يتم تسجيل أي طلب لالستفادة من منحة التجديد املتعلقة بالنقل بالوسط 

الرفع من قيمة املنحة من )اليت قامت بها الدولة  رغم اجملهودات 9444القروي منذ 

و إمكانية اقتناء مركبة مستعملة يقل سنها  9411درهم سنة  1140444إىل  010444

 :ويتجلى هذا املعطى خاصة يف(. عن سنتني

  القدرة الشرائية احملدودة لساكنة العامل القروي واليت تفضل املشي أو ركوب

 كلم؛ 0الدواب ملسافات تقل عن 

  املردودية املنخفضة هلذا النوع من النقل ال تشجع على االستثمار يف جتديد

 احلظرية؛

 تفشي ظاهرة النقل غري املنظم يؤجج املنافسة غري الشريفة. 

استمرارية منح هذا الدعم للنقل بالوسط القروي يؤكد ضرورة توفري خدمات 

الدولة املتعلقة بفك  النقل  لفائدة ساكنة العامل القروي وتندرج ضمن سياسة

 .العزلة عن هذه الساكنة

 

 :8و5،6،7مناقشة املواد 

باعتبارها مرتبطة بوحدة املوضوع  8و 5،6،7يف خضم املناقشة التفصيلية للمواد 

اهلدف منها االطالع أكثر على تفصيل أثار السادة النواب جمموعة من التساؤالت 

 :نوجزها يف ما يلياملرتبطة بها، وهذه اإلجراءات واإلملام بكل التفاصيل 

 :تكسري املركبات وجتديد املركباتـ 0ـ

 :بهذا اخلصوص تساءل السادة النواب عن
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ــ اجلدوى من تكسري املركبات؟ خاصة إذا كانت عملية التجديد سوف تؤدي إىل 

التشجيع على جتديد حظرية حافالت النقل العمومي للمسافرين مما سيؤدي إىل 

 .النقل، واحلد من حوادث السريتأهيل خدمات 

املربكات املعنية بالتكسري؟ وهل الغالف املالي احملدد  كلــ هل مت إحصاء وضبط 

 ؟املراد تكسريها هلذه العملية يتناسب وعدد املركبات

 ــ ما هو األثر االقتصادي واالجتماعي هلذا اإلجراء على املغرب؟

 سة؟ــ ما هي أهداف احلكومة من اختاذ هذه السيا

 ــ هل حافالت النقل احلضري معنية هي األخرى بهذا األمر؟

ــ هل اإلجراء يشمل سيارة األجرة الكبرية؟ خاصة وأن النوع املستعمل يف هذا الشأن 

، والكل يعلم التكلفة 0882ألف سيارة، يعود تاريخ إنتاجه لسنة  35املقدر عدده يف 

حلوادث وحصد األرواح البشرية، الناجتة عن استمرار  استعماهلا سواء من حيث ا

 .وتأثريها على البيئة واستهالك البنزين

ال ميكن وصف هذه العملية مبغادرة طوعية ـ أال يعد هذا ريع يف شكل آخر؟ أـ

 للمركيات بعد املغادرة الطوعية اليت متت للموظفني؟

ة بالنسبة ــ ما هو تقييم احلكومة لإلجراءات املماثلة اليت قامت بها احلكومة السابق

 شاحنات نقل البضائع؟ أسطوللتطوير 

حبيث ميكن ملن  ،ــ هل احلكومة واعية مبا ميكن أن يشوب هذه العملية من تالعب

ليستفيد من  ،يريد تكسري ثالثة حافالت أن يقسمها على ثالثة سنوات

 درهم كتعويض يف سنة واحدة؟ 5110111ألف درهم عوض  8110111تعويض

 ديد االستفادة من منحة التكسري مرة واحدة خالل ثالث سنوات؟يتم حتال ــ  ملاذا 

حافلة املراد تكسريها هي أصال مهرتئة وغري صاحل لالستعمار فلمذا  711ــ مادامت 

 أصال؟ أصحابها سيتم تعويض

طالب السادة النواب احلكومة مبد املؤسسة التشريعية بكتيبات تشرح اإلجراءات 

االطالع على كل املعلومات، السادة ممثلي األمة من  يتمكناليت تقدم عليها، حتى 
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التفاصيل واإلحاطة باملوضوع من كل جوانبه قصد إغناء النقاش، والتواصل مع 

 .احلكومة وإحداث توازن بني املؤسستني

كما أكدوا على ضرورة اشرتاط التعامل مع املقاوالت الوطنية العاملة يف جمال 

، ستة شركات، لالستفادة من منحة التجديد، مساهمة صناعة احلافالت على قلتها

منها يف تشجيع اإلنتاج الوطين، وحتريك عجلة االقتصاد، وتساءل السادة النواب 

على املعايري املعتمدة لتوزيع املنح؟ وكذلك جيب مراعاة مدى سالمة الذمة املالية 

الوطين  للمستفيدين أشخاصا وشركات اجتاه كل من إدارة الضرائب والصندوق

 .للضمان االجتماعي

 : املأذونيــــــاتـ 4ـ

ويف إطار مناقشة موضوع املأذونيات تطرق السادة النواب إىل تختلف اجلوانب 

، 4102املتعلقة باإلجراء الذي جاءت به احلكومة خالل مشروع قانون املالية لسنة 

 يوالذي يهم منحة التنازل عن مأذونيات خدمات النقل العمومي اجلماع

 :للمسافرين عرب الطرق حيث تساءل السادة النواب عن

 ــ معايري حتديد منحة التنازل على مأذونيات نقل املسافرين؟

ويف إطار  ــ من سيستفيد من املنحة هل األشخاص املستغلني، أم أصحاب املأذونيات؟

ترشيد النفقات، هناك أشخاص يف وضعية اجتماعية جيدة، ومرحية، كان بإمكان 

 .مة التفاوض معهم، قصد تنازهلم عن التعويض لفائدة خزينة الدولةاحلكو

 ــ ما هو عدد املأذونيات املعنية؟ وما هو املبلغ املرصود لذلك؟

 ــ ومن أين سيتم متويل هذا املبلغ؟

 ــ ما هو املبلغ اإلمجالي اخلاص بهذه املنحة؟

 ها؟عن كل أصحاب املأذونيات التنازل احلكومة لو قبل لــ ماذا ستفع

 منها؟ املستفيدمن ــ مامصري من يكرتي املأذونية 

ــ هل عند االنتهاء من هذه اإلجراءات ميكن حترير قطاع نقل املسافرين؟ أم سيبقى 

 دائما خاضع ملبدأ الرتخيص؟

 ــ ما هو الغرض من اختاذ مثل هذه اإلجراءات؟
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شكل بداية للحد وأكد بعض السادة النواب على أن مثل هذه اإلجراءات ميكن أن ت

من حوادث السري وآثارها الوخيمة على االقتصاد الوطين وعلى حياة األشخاص وما 

ولكن كان على احلكومة أن تأتي بتصور . يسببه ذلك من مشاكل اجتماعية

اد ومسؤول مع كل صالح بإشراك الربملان وفتح نقاش جمندمج ومشولي هلذا اإل

 .من له النجاحالفاعلني، وأخذ مزيد من الوقت حتى تض

قصد  مسبقا، كما طالب املتدخلون احلكومة بعرض ملفات اإلصالح على الربملان

 .مناقشتها يف جو من التواف  واختاذ القرارات املناسبة حوهلا

 

 :جواب احلكومة 

أكدت احلكومة يف معرض جوابه على كل مالحظات وتساؤالت وتدخالت السادة، 

إلصالح موضع النقل العمومي للمسافرين أن احلكومة تعمل وف  تصور مندمج 

باالنفتاح على األسواق، وتقوية املنافسة،  اطرتبعرب الطرق ونقل البضائع يف ا

 :والتنافسية، وتطوير قطاع اللوجيستيك من خالل

ــ إصالح الرتسانة القانونية املنظمة للقطاع بتعديل القوانني املتعلقة مبدونة السري، 

 .وبتحرير مهن النقل الطرقي للبضائعونقل املواد اخلطرية، 

ــ تأهيل تختلف خدمات النقل الطرقي، ومراجعة إجراءات الولوج إليه، ذلك 

بتعويض نظام الرتاخيص بنظام التصرحيات، وتبين دفاتر التحمالت املرتبطة 

 .خصوصا بالنقل القروي والسياحي واملدرسي لفائدة الغري

 :تأهيل  قطاع النقل الطرقي عربــ 

جتديد حظرية خدمات النقل العمومي للمسافرين، وتأهيل املقاوالت العاملة يف  .

جمال النقل العمومي للمسافرين، وذلك قصد احلد من حوادث السري اليت حتصد 

جرحيا، ويرتتب عنها تكلفة اجتماعية واقتصادية ثقيلة تناهز  32قتيال و 00يوميا 

 .مليار درهم سنويا 03

اإلتيان بتعديل، يلزم املستفيدين باقتناء احلافالت ها استعدادوأشارت احلكومة إىل 

 . من الشركات الوطنية املختصة
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وفيما خيص بالنقل العمومي اجلماعي لألشخاص داخل الوسط القروي مل يتم 

 .ري أي شيء، واحلكومة عملت فقط على متديد اآلجال، ومل يتغاختاذ أي إجراء

خلاصة بالتعويض أوضحت احلكومة لتحديد املبالغ املعايري املتبعة ا وفيما خيص

 :أن

 :ــ معايري حتديد منحيت تكسري وجتديد حافالت نقل املسافرين0ــ

 2110111)مت حتديد القيمة القصوى ملنحة التجديد يف أربعمائة ألف درهم *

لكل حافلة املراد جتديدها، وهي قيمة تساوي قيمة الضريبة على القيمة ( درهم

 درهم؟ 401110111بالنسبة للثمن املتوسط حلافلة عادية البالغ حوالي املضافة 

( درهم 3110111)حتدد القيمة القصوى ملنحة التكسري يف ثالمثائة ألف درهم *

عن تكسري حافلة واحدة، وهذه القيمة تساوي تقريبا الثمن املتوسط لبيع حافلة 

 .سنة 05قدمية عمرها تعادل 

حيدد مبلغ املنحة من : تنازل عن مأذونيات نقل املسافرينـ معايري حتديد منحة ال4ـ

 :طرف جلنة املنح لكل حالة على حدة آخذا بعني االعتبار املعطيات التالية

 .سنوات 7مدة صالحية رخصة النقل هي *

 .القيمة الكرائية للرخصة احملددة يف عقد الكراء*

ستغل خطوطا يبلغ بالنسبة حلافالت الدرجة األوىل اليت ت: على ذلك وكمثال

درهم وهو يعادل حوالي  007510111كلم، فإن املبلغ األقصى هو  511طوهلا  

درهم يف الشهر، وهذا املبلغ هو القيمة الكرائية املتوسطة هلذا النوع من  410811

 .سنوات 7الرخص خالل مدة صالحية الرخصة أي 

سالمة ة وصحوهي تقدم على هذا اإلصالح قد وضعت أنها، احلكومة  توأكد

 .املواطن فوق كل اعتبار

عه ـ قطاع نقل املسافرين عرب الطرق سيصبح منظما ومهيكال، وسيتم إخضا

 .لتصريح وف  دفرت حتمالت مضبوط
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الذين ال عالقة هلم وتشرتي املأذونيات من األشخاص املستفيدين منها،  ةـ الدول

مام املتنافسني على وإفساح اجملال لفتح عروض أ ،باملهنة، قصد مغادرتهم القطاع

 .أساس دفرت حتمالت يف هذا الشأن

، على أن موارد هذه التعويضات، قد مت تعبئتها على أخربت احلكومة السادة النواب

 .مدى ثالث سنوات، انطالقا من مصلحة مستقلة توفر موارد من خدمات مؤدى عنها

لقت سنة بالنسبة لربنامج جتديد حظرية مركبات النقل الطرقي الذي انطأما 

مبلغ املنحة هزيل أن العتبار الناقلني  ،، فإنه مل يبلغ األهداف املنتظرة منه4116

وقد استجاب الراغبون يف جتديد  4118وغري حمفز، ومت الرفع من املنحة سنة 

 .مركباتهم بعد هذا اإلجراء

مت رفع قيمة جتديد مركبات النقل الطرقي للبضائع ذات  4100وخالل سنة 

-4100و 4101-4118درهم، وقد مكن تفعيل الربناجمني  450111حمرك بــ 

 .مقطورة  887جرار و 387مركبة منها  0372من جتديد  4103

أمام السادة النواب على أن إجراءات تكسري احلافالت  ت احلكومةويف األخري أكد

 .واملركبات يتم طبقا ملعايري االستدامة باحرتامها التام للبيئة

 

 :8 ادةتقديم وتفسري امل

 املوارد املرصدة، املوارد املرسدة للجهات

 وحتديث وتطوير الدميقراطية لتعزيز حيويا ورشا املتقدمة اجلهوية إرساء ميثل

 .املندجمة واالجتماعية االقتصادية بالتنمية والنهوض الدولة هياكل

 لتدبري يؤسس تنظيمي قانون إعداد أجل من ستتظافر اجلهود فإن اإلطار، هذا ويف

ويضمن نقل  سلطاتها يقوي و الرتابية واجلماعات اجلهة لشؤون دميقراطي

 على يرتكز واضح قانوني إطار يف وذلك تدرجيية الصالحيات إىل اجلهات بطريقة

 .التعاقد مبدأ

 ومن املوارد موسعة تيستفيد من اختصاصا قوي تنفيذي جبهاز اجلهات وستحظى

 مرونة إعطاء خالل من الدولة دور تطوير سيتم كما. الالزمة والبشرية املادية
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 الرقابة إبقاء مع البعدي والتقييم الرقابة وتقوية القبليةا أكرب وحصر رقابته

 .والقانونية القضائية

 تدرجيي بتعزيز اجلهات إىل الصالحيات نقل ةتم مواكبتس أنه إىلة وجتدر اإلشار

حتقي  منو متوازن ومنسجم وهكذا انطالقا من إميانها بضرورة  .املالية ملواردها

جملموع الرتاب الوطين، ستعمل احلكومة على بلورة تصور متكامل إلرساء اجلهوية 

املتقدمة يرتكز على تفعيل دور اجلهات يف التنمية وتأهيلها لتدارك اخلصاص على 

 .مستوى البنيات التحتية واخلدمات االجتماعية 

يمي للجهات يف أقرب اآلجال، لذا ستحرص احلكومة على إصدار القانون التنظ

احملدثني " التضامن بني اجلهات"و" التأهيل االجتماعي"وتفعيل إحداث صندوقي 

ويف انتظار ذلك يقرتح هذا املشروع حتويـل . الدستور من 124مبقتضى الفصل 

من حصيلة الضريبة على الشركات قصد مد هذه اجلماعات الرتابية مبوارد  1%

 .مها احلاليةمتكنها من القيام مبها

 

 :01 تقديم وتفسري املادة

 املواد املرصودة للجهات

من حصيلة الضريبة على الدخل لفائدة  % 1ويف نفس اإلطار، ُيقرتح حتويل 

 .اجلهات 

 جذاذة حول اجلهوية املتقدمة والالمتركز اإلداري

تتجسد اإلرادة امللكية السامية يف تزويد املغرب بنظام جديد للحكامة الرشيدة 

والكفيلة بتجديد وحتديث هياكل الدولة، يف إعطاء االنطالقة لورش اجلهوية 

 .املؤسساتية املتقدمة باعتبارها مدخال لدينامية جديدة لإلصالحات

شاركة يف تدبري شؤونهم املالسكان من  كنيمت ويهدف هذا الورش، من جهة، إىل

، و من جهة أخرى، إىل يف التنمية البشرية املندجمة واملستدامة ةساهموامل احمللية

 السيماجديدة  خنب متكن من إفراز جمتمعية دينامية على يقوموي نمت مناخ ريتوف

 .والشباب النساء من
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وإلجناح هذا الورش املهيكل، مت بذل جهود متعددة جتلت أهمها يف إحداث اللجنة 

ليتم بعد ذلك تكريس خيار احلكامة يف دستور  االستشارية للجهوية ونشر تقريرها

 .كدعامة أساسية لربنامج إصالح ودمقرطة البالد 4.11

اخلطاب امللكي عالوة على ذلك، وانطالقا من التوجيهات امللكية السامية الواردة يف 

، تواصلت جمهودات املغرب 4.14نونرب  1 بتاريخ ملسرية اخلضراءامبناسبة ذكرى 

 هذا النموذج ويهدف. وذج تنموي جهوي لألقاليم اجلنوبيةمن خالل بلورة من

قتصادي ا نظام ووضع هةإىل رفع تختلف التحديات اليت تواجهها اجلباألساس 

 بالنسبة السيما الشغل لفرص وحمدثالثروات  يسمح خبل حمفز للنمو  جهوي

ويف هذا اإلطار، قام اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، بعد إعداده  .للشباب

ألول مذكرة تأطريية للنموذج التنموي املستقبلي لألقاليم اجلنوبية يف يناير 

، بتقديم التقرير املؤقت حول مشروع هذا النموذج التنموي يف شتنرب 4.11

4.11. 

لألقاليم اجلنوبية للمملكة يرتكز  ويعرض هذا التقرير منوذجا للتنمية املستدامة

 :على مخسة حماور

 أكثر صودميومة قطاع خا انبثاقتشجيع يهدف إىل : االقتصادي احملور 

 املعايري أفضل مستوحى منوتضامين  اجتماعي اقتصاد قواعد ساءإروإىل  ةدينامي

 وكذا إىل إدماج تدبري املوارد احمللية، رباتواخل ألعرافعلى ا الدولية معتمدا

وذلك يف إطار تضامن جهوي و ( هيدروكاربوراتمعادن و ،حبري صيد)احمللية 

 .توازن وطين

 االجتماعي سكإىل دعم التمايرمي، من جهة، : االجتماعي و الثقايف احملور 

ومن جهة أخرى، إىل ...( نساء، أطفال، مسنني،) احمللية ساكنةقدرات الطوير وت

تندوف بطرق حتفظ  تخيمات احملتجزين يف صحراوينيال سكانعودة ال شجيعت

االجتماعية  العدالة قواعد احرتام إطار يف وذلك إدماجهم، إجناحكرامتهم، و

 .واإلنصاف
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 يروم إعطاء األولوية لربامج الصحة والتعليم : التنمية البشرية حمور

 .والتكوين وحماربة الفقر واإلقصاء من أجل حتقي  تنمية بشرية مستدامة

  والذي جيب أن حيظى باهتمام خاص من أجل : والبيئة الرتاب دإعداحمور

لألحياء  ضحوالتوجه الوا الطابع املعماري املميز)بلورة سياسة جديدة لتدبري املدينة 

محاية األنظمة البيئية وتثمني املوارد و كذا ( عمومية ذات جودة مراف وتوفري 

 (.ومياه سفاطحبري وفو صيد) الطبيعية

 آليات تنفيذ النموذج وذلك من خالل وضع تصور حول   :حمور احلكامة

قيادة  ية،اتسؤسالدعامات امل) على مراحل التنموي املنشود يف األقاليم اجلنوبية

 أقاليم اليت تهم العمومية ساتسياانسجام العلى  صاحلرمع  ...(، الربنامج

 والفاعلني واجملتمع املدني ساتاملؤس بني الثقة تطوير مناخ اجلنوب عرب

 .االقتصاديني

بعد  إال للدولة املؤسساتية القدرات أن تنجح يف حتسني ال ميكن للجهوية وبالفعل،

 وضع على اجلهود تركيز جيب السياق، هذا ويف. لالمتركز هيكلي إصالح اعتماد

 املركزي املستويني على اإلدارة هيكلة إعادة من ميكن اإلداري لالمتركز ميثاق

اجلديد،  اجلهوي النموذج مع انسجام يف اإلداري وذلك للتقسيم وفقا والرتابي

 والقرب على والفعالية التنسي  من مزيدا اهليكلة هذه تتضمن أن حيث جيب

 جودة حياة على آثارها حتسني بالتالي و العمومية السياسات تطبي  مستوى

 .املوطنني

 للجهات املرصدة الضرائب حصص حلصيلة اخلاص الصندوقجذاذة حول   

ىل ضبط حصص اجلهات من حصيلة الضريبة على الشركات إيهدف هذا احلساب 

 .والضريبة على الدخل

 احلساب املذكور برسم قانون املالية  إطار املربجمة يف االعتمادات سقف ولقد بلغ

درهم و  مليون 004,02مقابل  درهم، مليون 024,24، ما قدره 4102لسنة 

 4104سنوات  التوالي، خالل على درهم، مليون 284,04 و درهم  مليون  220,14

 . 4 010و  4100و
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مباليني )يلي  كما للمملكة اجلهات الستة عشر هذه االعتمادات على توزيع مت

 :( الدراهم

 
 

 هذا، مت رفع سقف اعتمادات 4102و 4104سنيت  ىل أنه، خاللإجتدر اإلشارة 

 مليون 482,24إىل  املرحل، على التوالي،ا بعني االعتبار الفائض ذأخ ،احلساب

 .درهم مليون 0.142,82درهم و 

احلساب، دون احتساب الفائض املرحل  هذا بلغت مداخيل بالنسبة للمنجزات، فقد

، مقابل 4104سنة  برسم درهم مليون 282,08حوالي  من السنة السالفة،

أما  .4101و  4100درهم  خالل سنيت  مليون 884,82درهم و  مليون 281,14

الضريبة احلصص املدفوعة لفائدة اجلهات من  بلغت فقدفيما خيص النفقات، 

 مليون 242,20ما قدره  4104سنة  ، برسم على الشركات والضريبة على الدخل

 .2010سنة  درهم مليون 480 و 4100درهم سنة  مليون 881درهم، مقابل 

 تتعل  اليت احمللي املستوى على اجلهات تدخالت متويل يف املبالغ هذه وتساهم

 :مبا يلي أساسا

2013 2012 2011 2010 الجهات

42,33 39,53 37,03 36,20 - لكويرة وادي الذهب 

36,77 34,34 32,17 31,45 - الساقية الحمراء - بوجدور العيون

45,84 42,81 40,10 39,21 - السمارة كلميم 

63,43 59,24 55,49 54,25 - درعة - ماسة  سوس

40,74 38,05 35,64 34,85 - بني حسن - شراردة الغرب

41,92 39,16 36,67 35,86 - ورديغة الشاوية 

57,78 53,97 50,55 49,42 - الحوز - تانسيفت مراكش

52,98 49,48 46,35 45,31 الجهة الشرقية

58,70 54,83 51,35 50,21 الدار البيضاء الكبرى

47,84 44,68 41,85 40,92 - زعير - زمور  - سال الرباط

44,59 41,64 39,00 38,14 - عبدة دكالة 

40,01 37,37 35,00 34,22 - أزيالل تادلة

52,41 48,95 45,85 44,83 - تافياللت مكناس 

41,56 38,81 36,35 35,55 - بولمان فاس 

44,35 41,42 38,80 37,94 - تاونات - الحسيمة  تازة 

51,24 47,86 44,82 43,83 - تطوان طنجة 

762,49 712,14 667,02 652,19 المجموع
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 لألنشطة ومناط  صناعية مناط  إحداث عرب االستثمارات نعاش إ 

 االقتصادية؛

 البيئة؛ محاية 

 ثقافية؛ السوسيو واألنشطة والتشغيل املهين التكوين نعاش إ 

 للصحة األساسية التحتية والبنيات املدرسي التجهيز مشاريع جناز إ. 

 

 :01و8املادتني مناقشة 

 :يف خضم مناقشة هاتني املادتني تساءل السادة النواب

من % 0من حصيلة الضريبة على الشركات، و %0ــ ملاذا مل يتم الرفع من نسبة 

الضريبة على الدخل، إلعطاء إمكانيات مادية أكثر للجهات لتنفيذ مشاريعها، 

 نهج سياسة توطني املشاريع؟على بذلك  وتعمل

ــ يف إطار احلديث عن اجلهوية املتقدمة وإعطاء إمكانيات أكثر للجهات قصد القيم 

ملاذا ال واملساهمة يف إنعاش االقتصاد وخل  الثروات، بالدور التنموي املنوط بها، 

تفوت هلا احلكومة نسبة حمرتمة من عائدات التضريب ملدة معينة، مع إعطائها 

 إمكانية التصرف؟

 توزيع عائدات هذه الضرائب على اجلهات؟ــ ما هي معايري 

ــ ما هو مقدار املبلغ املخصص للجهات؟ وإىل أي حد يتماشى مع املقرتح الذي جاء 

 به اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بالنسبة جلهات األقاليم اجلنوبية؟

 

 : جواب احلكومة

القدرات املؤسساتية أشارت احلكومة إىل أنه ال ميكن للجهوية أن تنجح يف حتسني  

للدولة، إال بعد اعتماد إصالح هيكلي لالمتركز ومتكني اجلهات من اإلمكانيات 

ولكن اليوم فإن موارد اجلهات . املادية اليت تساعدها على حتسني حياة املواطنني

حمددة طبقا للقانون املنظم للجهات، وهو الذي خصص هلا هذه النسبة من 

 .يبة على الدخلالضريبة على الشركات والضر
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ويتم توزيعه  762,69 هو  4103واملبلغ املرصود للجهات برسم قانون املالية لسنة 

مليون درهم،  36هو  4103تقريبا بالتساوي، فأقل مبلغ استفادت منه جهة سنة 

 .مليون درهم 65وأعلى مبلغ كان هو 

 

 :00 تقديم وتفسري املادة

بصورة مستقلة واحلسابات  مراف  الدولة املسريةتثبيت املبالغ املرصدة يف ميزانيات 

 .اخلصوصية للخزينة 

يعد عدم ختصيص موارد معينة لنفقات حمددة من بني القواعد األساسية لتدبري 

ويعترب رصد موارد ميزانيات مراف  الدولة املسرية بصورة مستقلة . املالية العامة

استثناًء بالنسبة هلذه  واحلسابات اخلصوصية للخزينة للنفقات املتعلقة بها

 .القاعدة يرخص به سنويا قانون املالية 

 .ولتجديد هذا اإلذن يتم إدراج كل سنة يف قانون املالية مادة يف هذا الشأن 

 

 :بدون مناقشة

 

 :04 تقديم وتفسري املادة

، تغيري احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى احلسابات اخلصوصية للخزينة 

 ".إصالحات النقل الطرقي احلضري والرابط بني املدنصندوق مواكبة "

تهدف هذه املادة إىل تغيري وتتميم مقتضيات صندوق مواكبة إصالحات النقل 

 :احلضري والرابط بني املدن وذلك من أجـل 

متكني املؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية من املساهمة يف متويل املشاريع 

 الصندوق ؛املندرجة يف إطار هذا 

توسيع جمال تدخل هذا الصندوق لتمويل إجناز الدراسات واالستثمارات األولية أو 

املؤجلة واستغالل مشاريع النقل بواسطة الطرامواي وبكل وسيلة نقل مجاعي 

 .   حضري كيف ما كان نوعها 
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 صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي احلضري والرابط بني املدَنجذاذة حول 

صندوق مواكبة "املرصد ألمور خصوصية املسمى  باح تغيري احلسامت اقرت

من أجل مواكبة اإلصالحات " إصالحات النقل الطرقي احلضري والرابط بني املدن

اهليكلية اليت يعرفها قطاع النقل الطرقي احلضري، و ذلك يف إطار بلورة 

انعقدت يومي التوصيات املنبثقة عن أشغال األيام  الوطنية للنقل احلضري اليت 

 : واليت ميكن تلخيصها فيما يلي  4103شتنرب 42و 43

I.   أهم التوصيات املنبثقة عن األيام الوطنية للنقل احلضري املنعقدة بتاريخ

 4103شتنرب  42و  43

األيام  أمجع الفاعلون يف النقل احلضري سواء من القطاع العام أو اخلاص ، خالل

حتت  4103شتنرب  42و 43يومي  اليت نظمت بالرباط  للنقل احلضريالوطنية 

حتمية دعم الدولة جملهودات على  ،"أي خارطة طري  لنقل حضري مستدام"عنوان 

اجلماعات الرتابية يف جمال النقل احلضري وتقوية قدراتها يف جمال التخطيط و 

ذلك  ، واعتماد سياسة متكن من متويل دائم للقطاععلى ضرورة تدبري القطاع ، و

 :بالنظر إىل االعتبارات التالية 

  باحلياة اليومية للمواطن وبتنمية واملباشر ارتباط النقل احلضري الوطيد

ملتطلبات االستدامة يف أداء اخلدمات ومعايري ضرورة استجابته و وإشعاع املدن

 ؛052كما نص على ذلك الدستور يف الفصل  اجلودة

  الرتابية يف جمال النقل احلضري  تواجه اجلماعات أهمية التحديات اليت

اليت  يف كون املوارد املالية ال تناسب حجم االستثمارات الالزمةواملتمثلة خاصة  

 ؛ مليار درهم باملدن الكربى 26,5تصل إىل 

 مما  تزايد الطلب على النقل احلضري وضرورة تدارك النقص املرتاكم يف اجملال

 ؛ املخطط املديري للتنمية احلضريةإدماج إشكالية التنقالت احلضرية يف حيتم

  تزايد عدد  عبئ صندوق املقاصة إذا مادور النقل احلضري يف التخفيف من

 .مستعملي النقل العمومي مقارنة مع مستعملي السيارات
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صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي احلضري والرابط بني املدن  و يعترب 

"FART " اآلليات املعول عليها يف مواكبة هذا من  4117الذي مت إنشاءه منذ سنة

حيث تبنى املشاركون خارطة طري  على املدى القريب واملتوسط من أهم . اإلصالح

 :حماورها 

 احلضري آلية لتمويل دائم للنقل 4102قانون املالية لسنة  مشروع نيتضم 

صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي احلضري  من خالل مساهمات العمومي

 ؛ يف جتهيز واستغالل وسائل النقل احلضريبني املدن والرابط 

  تبين منوذج للحكامة مرتبط خبل  جمموعة التجمعات احلضرية وشركات

 ؛للتنمية احمللية

  اختاذ إجراءات للتواصل وحتسيس اجلماعات الرتابية وكافة املتدخلني حول

 ؛النموذج اهلدف

  ؛إجناحهماتأمني جتربيت الرباط والدار البيضاء والعمل على 

 ؛ضرورة اندماج التنقالت احلضرية والتعمري 

  تقوية قدرات املنتخبني واملوظفني احملليني يف ميدان تدبري وتنظيم التنقالت

 .احلضرية

أصبح من الضروري على  ته،حكامومن اجل بلوغ غاية اصالح القطاع وتعزيز 

ي، ومأسسة اجلماعات الرتابية التكتل يف جتمعات حضرية لتنظيم النقل احلضر

تدبري النقل جديد لمنوذج مؤسساتي و بناء  اللجنة الوطنية للتنقالت احلضرية

 . العمومي

II. إلجناز مشاريع النقل احلضري واستغالهلا  جديد مناسب وضع إطار مؤسساتي

   أفضلبشكل 

 4118يرتكز النموذج  املؤسساتي املقرتح  ما جاء بها تعديل امليثاق اجلماعي لسنة  

 :  بآليات تدبري املراف  العمومية و خاصة فيما يتعل

 " دعم وتنمية التعاون ما بني اجلماعات  من أجل "جمموعة التجمعات احلضرية

مما  ميكن من خل  جمال لتحسني اخلدمات  يف التجمعات احلضرية الكربى
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اليت ال ميكن إجنازها أو تدبريها العمومية مثل النقل احلضري  و التجهيزات  

 ؛إال بواسطة التعاون بني اجلماعات بشكل فعال،

 "  من أجل تسهيل فصل أنشطة اإلستثمار و أنشطة  "شركات للتنمية احمللية

 .  االستغالل املتعلقة بوسائل النقل احلضري

وهكذا سيتم إحداث شركات  املمتلكات اليت تتكفل بإجنازاإلستثمارات املتعلقة  بكل 

احلضرية الكربى،  من طرف الدولة و  أنواع و سائل النقل احلضري  بالتجمعات

. (انظر الرسم امللح )جمموعة التجمعات احلضرية املعنية  و مساهمني آخرين 

كما سيتم إحداث شركات لالستغالل املندمج لوسائل النقل احلضري ترتبط 

و يهدف هذا النموذج . بعقود تدبريمع شركات االستثمار مقابل تعويضات مالية

اإىل حتديد املسؤوليات و فصل املخاطر الصناعية على املخاطر املؤسساتي اجلديد 

 .التجارية

 "العاصمة"جمموعة التجمعات احلضرية وكبداية لتفعيل هذا النموذج مت إحداث 

مجاعة املساهمة يف رأمسال شركة  03بشراكة بني مدينة الرباط و  4100سنة 

ن شركة  ترامواي الرباط  ستاريو للنقل احلضري اليت تتكفل باالستغالل  يف حني أ

سوف تتحول إىل شركة املمتلكات و ستتكفل مبشاريع  النقل احلضري بكل أنواعه 

والدولة و ميكن  "العاصمة"جمموعة التجمعات احلضرية و و سيساهم يف رأمساهلا 

 .أن تعرف مساهمة مستثمرين آخرين

ل العمل على وعلى مستوى الدار البيضاء يتم التنسي  بني كل الفاعلني من أج

مالئمة املنظومة املؤسساتية احلالية يف اجتاه النموذج املؤسساتي املشار إليه أعاله و 

 :ذلك برفع جمموعة من التحديات من أهمها 

  التداخل يف حتمل املخاطر التجارية والصناعية بني شركات"Casa 

Transport "    و "Casa Tram" و "Mdina Bus" حيث تتحمل شركة ،

"Casa Tram"  املخاطر الصناعية يف حني تتحمل شركة"Casa Transport " 

املخاطر التجارية، و بالنسبة بالنقل باحلافالت تتحمل الشركة املستغلة   

"Mdina Bus" املخاطر الصناعية والتجارية طبقا لعقد التدبري املفوض؛ 
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  طرق التدبري الصعوبات املتعلقة باإلندماج بني وسائل النقل املختلفة من حيث

 ونظام التذاكر واملداخيل والتوازن املالي؛

 الصعوبات املتعلقة بتتبع ومراقبة وسائل النقل بشتى أنواعه. 

ومن أجل مواكبة هذا الورش اإلصالحي املهيكل ذو البعد اإلسرتاتيجي و متكني 

الدولة من املساهمة يف الشركات اليت سيتم خلقها هلذا الغرض، مت اقرتاح توسيع 

 صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي احلضري والرابط بني املدنال تدخل جم

ليشمل املساهمة يف إجناز واستغالل مشاريع التنقل بواسطة الرتامواي و بكل و 

سيلة نقل حضري كيفما كان نوعه، علما أن الدراسات املتعلقة خبط ميرتو 

 . هوائي بالدار البيضاء يف طور اإلجناز

تنقل اليت يقرتح مواكبتها من طرف هذا الصندوق على املدى ومن وسائل ال

 Bus àالقريب واملتوسط حافالت النقل احلضري ذات اخلدمات العالية املستوى 

haut niveau de services و كذلك شبكات التنقل السككي احلضري ،

 . RERالسريع 

د و بآليات النقل وقد احتساب مثن املعامل النسيب املتعل  بتجهيز الكيلومرت الواح

مليون درهم  551: أخذا بعني اإلعتبار السياق الوطي والتجارب الدولية كما يلي 

مليون درهم للكيلومرت بالنسبة  411للكيلومرت بالنسبة للميرتو اهلوائي ، 

افالت النقل احلضري ذات مليون درهم للكيلومرت بالنسبة حل 21للرتامواي، 

  . اخلدمات العالية

III.  حاجيات النقل احلضري املستقبلية 

من أجل جتهيز التجمعات احلضرية الكربى باململكة مثل الدار البيضاء و  

متارة و مراكش وطنجة وأكادير الكربى و وجدة و مكناس -سال-الرباط

مرتيل،  بوسائل نقل عصرية للنقل احلضري من ميرتو وترامواي و -وتطوان

 bus à haut niveau de service حافالت ذات خدمات مبستوى عالي 

(BHNS)     يف اف  العشر سنوات القادمة، يلزم توفري ميزانية استثمار تقدر ب

كيلومرت من احملاور املهيكلة باإضافة إىل   630مليار  درهم لتجهيز حوالي  46,5
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متويل عجز يقدر مبليارين درهما يف ميزانيات التسيري يف بداية اإلستغالل، حيث 

من طول  24 %متارة لوحدها –سال -معات الدار البيضاء و الرباطمتثل جت

 .من امليزانية املتوقعة 71%اخلطوط املقرتحة و

IV. عرض لبعض التجارب الدولية يف متويل مشاريع النقل احلضري 

و بالنسبة للتجارب العاملية يف هذا اجملال فمعظم الدول متول جزء هام من   

عض ميزانية اإلستغالل، ففي املانيا متول جتهيزات النقل احلضري و كذلك ب

 %71إىل  21من التجهيزات األساسية للنقل احلضري ، و من   61 %الدولة  حوالي  

يف إسبانيا و يف الكثري  % 33يف الواليات املتحدة األمريكية و  % 27يف كولومبيا و 

من  % 71 إىل 31من املدن األوربية ال ميول مستعملي و سائل النقل احلضري سوى 

 .ميزانيات اإلستغالل حيث تتوىل الدولة دفع إعانات التوازن

V.  صندوق مواكبة إصالحات النقل تذكري باإلجنازات احملققة يف إطار

  الطرقي احلضري والرابط بني املدن

مليون درهم مقابل  0.020ما قدره  5005بلغت موارد هذا الصندوق برسم سنة 

 5000مليون درهم، على التوالي، خالل سنيت  0.127مليون درهم و   0.151

كما تطورت  %.68,0، مسجلة بذلك اخنفاضا سنويا متوسطا بنسبة 5000و

 707و   5000مليون سنة  165مليون درهم اىل  510نفقات هذ الصندوق من 

 .5005مليون درهم سنة 

يستفيد سنويا من اعتمادات  5006هذا الصندوق سنة  ثو للتذكري منذ إحدا

مليون درهم كمساهمة لوزارة الداخلية يف تفعيل إصالح النقل  500بلغ مب

 .   احلضري و بني املدن

هذا وقد تطورت اإلعانات املمنوحة للفاعلني يف ميدان النقل احلضري بهدف 

مواكبتهم يف تأهيل هذا القطاع، من وكاالت مستقلة للنقل احلضري و شركات 

أفقية، حيث بلغت خالل سنوات  عمليات متويل  التدبري املفوض للنقل باإلضافة إىل

   0,987و   00186على التوالي   5005و   5000، 5000

 .مليون درهم  55087و 



 4.12 السنة  املالية برسم  11.011رقم  تقرير مشروع قانون املالية               جلنة املالية والتنمية االقتصادية             ــ جملس النواب الربملان    
  

 
120 

 0500، عبأت وزارة الداخية مبلغا إمجاليا يناهز  5005-5006و خالل  الفرتة 

مليون درهم  منها  2,586مليون درهم مت ضخها بالصندوق و استعملت منها 

مليون  17586ون درهم لفائدة الوكاالت مستقلة للنقل احلضري و ملي 570

ما ساهمت الوزارة املكلفة بالنقل . :درهم لفائدة شركات التدبري املفوض للنقل

 :مليون درهم لفائدة الصندوق موجه للعمليات التالية  00,مببلغ 

 ؛درهممليون  700تعزيز املراقبة الطرقية يف إطار إصالح مدونة السري مببلغ  

القيام بدراسات تتعل  بوضع اسرتاتيجية أصالح نقل البضائع والنقل  

 مليون درهم؛ 28بالوسط القروي والنقل الدولي ونقل املسافرين مببلغ 

املساهمة يف متويل منح جتديد و منح تكسري شاحنات نقل البضائع املتهالكة  

املسمى مديرية النقل مليون درهم لفائدة املرف  املسري بصورة مستقلة  051مببلغ 

 عرب الطرق والسالمة الطرقية؛

 .املساهمة يف متويل تدبري الشبابيك املهتمة باجلانب االجتماعي 

سيارة  5.179يف إطار تفعيل برنامج جتديد حظرية سيارات األجرة، مت جتديد 

 .سيارة أخرى يف طور التجديد 5.000أجرة من الصنف الثاني و

صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي  إطار ويتوقع ان ترصد إعانات يف 

ملواكبة تأهيل القطاع مببالغ تصل على  5007و  5001خالل سنيت احلضري 

 .مليون درهم 01282و  07,89التوالي إىل 

وتتخلص العمليات املنجزة من طرف وزارة التجهيز والنقل يف إطار الصندوق  

 :املذكور كالتالي

حيث يتم تنظيم دورات : التكوين يف مهن النقل الطرقي و السالمة الطرقية  .1

التكوين املستمر لفائدة السائقني املهنيني ومدربي تعليم السياقة ومنظمي دورات 

تكوينية يف جمال السالمة الطرقية وأعوان الفحص التقين وكذا املستشارين يف 

 . جمال سالمة نقل البضائع اليت تشكل خطورة
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سائ  نقل البضائع  0210111بذلك مت تفعيل انطالق أول تكوين مستمر لفائدة و

مليون درهم، يستمر على  030,8و املسافرين عرب احلافلة بتكلفة إمجالية قدرها 

 ..4106غاية 

: إعداد جمموعة من الدراسات قصد تطوير قطاع النقل باجملال القروي  .4

ارة من جمموعة من آليات اختاذ إىل حتسني ظروف النقل و متكني اإلد تهدف 

القرارات يف أف  فهم إشكالية النقل يف اجملال القروي و اقرتاح خطة عمل تتكيف مع 

إقليما من هذه  58ويف هذا اإلطار، استفاد ما جمموعه . خاصيات كل إقليم

 . مليون درهم 08,5مببلغ إمجالي قدره   4104و  4101اإلجنازات ما بني 

مهنيي مساعدة  الذي يهدف إىل:  باجلانب االجتماعي  إحداث شبابيك تهتم

ومستخدمي قطاع النقل الطرقي لألشخاص والبضائع وعرب سيارات األجرة من 

على ولوج املنتوجات االجتماعية احملدثة وتيسري استفادتهم الصنف األول والثاني 

عي منها، وال سيما تلك املتعلقة خبدمات الضمان االجتماعي والسكن االجتما

أمان "والتأمني على احلياة " ضمان بريدي"والتقاعد " عناية"والتغطية الصحية 

كما ستعمل هذه الشبابيك على البحث عن السبل الكفيلة لتمكني هذه ". بريدي

الفئة من االستفادة من خدمات أخرى جديدة أو تكميلية وذات جاذبية أكثر 

 .حتدثها الدولة أو القطاع اخل

 

 :40مناقشة املادة 

شكر السادة نواب املعارضة احلكومة على إدراج  04خالل املناقشة التفصيلية للمادة 

صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي احلضري والرباط بني "الرتاموي ضمن 

باعتباره كان مطلبا ملحا للمعارضة خالل مناقشة القانون املالية لسنة " املدن

 .ومت رفضه يف حينه 4103

 :النواب عنوبعدها تساءل 

 نسبة اإلجناز تبقى يفاإلمكانيات هلذا الصندوق اهلام؛ يف حني أن ــ كيف يتم رصد 

 حدود الثلث،
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 31السيد رئيس احلكومة كل االعتمادات خالل  وكيف يتم تفسري إيقافــ 

، 4102خالل قانون املالية لسنة  بنفس الصندوق ، وتأتي احلكومة4103أكتوبر 

 السيولة، أم إلجراء آخر؟هل مت التوقيف لقلة 

 

 :جواب احلكومة

ام الوطنية للنقل التعديل جاء بناء على توصيات األيأشارت احلكومة إىل أن 

الفرق اليت تقدم ،  كما أن 4103تنرب ش 42و 43احلضري اليت انعقدت يومي 

كلما تبنتها يعود هلا، امللكية الفكرية والسب   فإن، فيما بعد تعديالت ويؤخذ بها

ليس من منط  فهذا تتم االستجابة لبعض التعديالت يف حينها  وإذا ملكومة، احل

أن املعارضة هي من تقدمت بها، ولكن اعتبارا لإلكراهات املادية اليت ميكن أن تنتج 

 .لسنة املالية، يتم إرجاءها إىل ما بعدعن األخذ بها خالل تلك ا

 31حلكومة بتاريخ وأوضحت احلكومة أن إيقاف االعتمادات من طرف رئيس ا

 .كان بهدف تطهري املالية العمومية فقط 4103أكتوبر 

 

 :03 تقديم وتفسري املادة

 "صندوق اإلصالح الزراعي" تغيري احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

صندوق اإلصالح  الزراعي من حتمل النفقات اخلاصة بتنفيذ  سيمكن هذا املقرتح

 .اإلدارية املتعلقة باإلصالح الزراعياالحكام القضائية والقرارات 

 جذاذة حول صندوق االصالح الزراعي 

، ويتم تدعيمه بواسطة عائدات 0868لقد مت إحداث صندوق االصالح الزراعي سنة 

وقد مت حتقي  خالل الفرتة . أرباح التجزئات الفالحية التابعة ألمالك الدولة

 :صة التالية املداخيل املستخل  4104و 4101املمتدة ما بني  

 درهم 5808050118,57................................ 4101 -

 درهم 0804830583,43............................... 4100 -

 ( .وضعية مؤقتة)درهم  4405420681,48................................ 4104 -
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 :فيما يتعل  بالنفقات، فإن موارد هذا الصندوق ختصص لتسوية  

  التعويضات املنجزة يف اطار اجراءات نزع امللكية املنصوص عليها يف قانون

 االستثمارات الفالحية ؛

  الديون املرهونة املتعلقة بأمالك الدولة خاصة العقارات الفالحية اليت ميلكها

االجانب واليت مت اسرتدادها لفائدة الدولة مبوجب مقتضيات الظهري الصادر بتاريخ 

 ؛ 0873مارس  4

  املبالغ اليت تتحملها الدولة يف اطار االصالح الزراعي. 

درهم يف حني مل  4180831,36مبلغ  4101وقد بلغت نفقات هذا الصندوق سنة 

 .  4104و  4100يسجل أي نفقات خالل سنيت 

 :، تصل مداخيل ونفقات الصندوق اىل4103حسب توقعات قانون املالية لسنة 

 .مليون درهم 015...........................املداخيل    

 .مليون درهم 015...............................النفقات   

 :وهذه النفقات تتوزع حسب الشكل التالي 

 .مليون درهم 7.....................................التعويضات  -

 .مليون درهم 3...............املبالغ املرجعة وتسوية الديون -

 .مليون درهم 85........................اعتمادات عري مربجمة -

 :تقدر وف  الشكل التالي 4102بالنسبة لتوقعات قانون املالية لسنة 

 .مليون درهم 015....................املداخيل  -

 .مليون درهم 015......................النفقات -

 

 .بدون مناقشة

 

 

 :02 املادةتقديم وتفسري 
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صندوق التضامن للسكنى "املسمى  تغيري احلساب املرصد ألمور خصوصية

 "واالندماج احلضري

انسجاما مع التشكيلة احلكومية اجلديدة واليت عرفت إحداث وزارة للسكنى  

وسياسة املدينة  ووزارة للتعمري وإعداد الرتاب الوطين ، يقرتح تغيري احلساب املرصد 

وذلك  "صندوق التضامن للسكنى واالندماج احلضري"مى ألمور خصوصية املس

وسياسة املدينة هو آمر بقبض موارد الصندوق  بالتنصيص على أن وزير السكنى

وصرف نفقاته بالنسبة للعمليات املتعلقة بالسكنى وسياسة املدينة ووزير التعمري 

وإعداد الرتاب الوطين هو آمر بقبض موارد الصندوق وصرف نفقاته بالنسبة 

 .ب الوطنـيللعمليات املتعلقة بالتعمري وإعداد الرتا

 جذاذة حول صندوق التضامن للسكنى واإلندماج احلضري

 00.95286الرصيد املرحل،  االعتباربلغت موارد هذا الصندوق، دون األخذ بعني 

مليون  0.7608,0مليون درهم و 5.097879مقابل  5005مليون درهم سنة 

اهز ، مسجلة ارتفاعا مبعدل متوسط ن5000و 5000سنيت  ،على التوالي ،درهم

رتفاعا النفقات اهذه املوارد، فقد سجلت  استعماالتأما فيما خيص %. 6811

 .يف نفس الفرتة% 05متوسطا بلغ 

ندماج اإلمن طرف صندوق التضامن للسكنى و مولةتهدف الربامج الرئيسية املو 

، إىل حتسني ظروف عيش 5005-5000 املمتدة ما بني احلضري، برسم الفرتة

 :  التالية مواصلة إجناز الربامج سالساكنة وتهم باألسا

 إىل القضاء على مجيع دور  مجربناهذا اليرمي :  "مدن بدون صفيح"مج برنا

ساهم .  أسرة 175.109مدينة ومجاعة حضرية ويهم  2,الصفيح املتواجدة ب 

 املمتدة ما بني برسم الفرتة، ندماج احلضرياإلصندوق التضامن للسكنى و

تبلغ و. متويل الربنامجيف مليون درهم  0.257مببلغ ، 5000-5005

 5001سنوات برسم املذكور، صندوق المن طرف  املتوقع االلتزام بها االعتمادات

  .مليون درهم 0.600، ما قدره  5007و



 4.12 السنة  املالية برسم  11.011رقم  تقرير مشروع قانون املالية               جلنة املالية والتنمية االقتصادية             ــ جملس النواب الربملان    
  

 
125 

 مج ربنايدخل هذا ال: للمملكة  باألقاليم اجلنوبية جتماعيبرنامج السكن اال

وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية الدولة ويف إطار االتفاقية املوقعة بني 

 املمتدة ما بني واالجتماعية لألقاليم اجلنوبية وشركة العمران جنوب برسم الفرتة

يف ، مليون درهم ممولة 7.000 إىل اإلمجالية تهكلفتوتصل ، 5007-,500

من طرف صندوق التضامن للسكنى واالندماج ، مليون درهم 5.072حدود 

 251 يف حدود، 5005-5000برسم الفرتة  ،املذكورالصندوق  ساهم. احلضري

، يف متويل املشاريع الرامية إىل القضاء على السكن غري الالئ   مليون درهم

 هذالك بلغت اإلعانات املدفوعة من طرف ذوب .باألقاليم اجلنوبية للمملكة

 .مليون درهم 0.5,2الصندوق لفائدة الربنامج منذ انطالقه حوالي 

 سكن  ظروفإىل حتسني مج ربناهذا اليرمي : العسكري ج السكن برنام

وحدة خالل  0.000,بناء  عرب املوظفني املدنيني والعسكريني إلدارة الدفاع الوطين

مليون  700مليون درهم، منها  07.000 بـ قدرتسنوات بتكلفة إمجالية  7مدة 

اجلدير و .درهم كمساهمة من صندوق التضامن للسكنى واالندماج احلضري

مليون درهم  700، مت دفع مبلغ 5006منذ انطالق الربنامج سنة بالذكر أنه، و

 .5000سنة مت تسديدها مليون درهم  000منها ،  املذكورصندوق المن طرف 

  هذا  يروم: والتأهيل احلضري  النظاميإعادة هيكلة أحياء السكن غري برنامج

كذا و قدها هذه األحياءتتف إجناز البنيات التحتية اليت باخلصوص مجربناال

، مليون درهم 5.215مت دفع مبلغ وقد . تواجدة يات املاحتسني الطابع املعماري للبن

 من مساهمةلتمويل الربنامج ك ،5005-5000 املمتدة ما بني خالل الفرتة

 . صندوق التضامن للسكنى واالندماج احلضري

امج القضاء على السكن غري يف متويل برن املذكورصندوق و قد انتقلت مساهمات ال

مليون  0961857اىل  5000مليون درهم خالل سنة  0225877الالئ   من 

 . 5005مليون درهم سنة  0605872ثم  5000درهم سنة 

بلغ عدد األسر اليت استفادت من الربامج اجلديدة   ،5005و خالل سنة 

 .أسرة 001679
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املتعلقة بالفرتة املمتدة ربجمة الالربامج اجلاري إجنازها، فإن  تثبيتباإلضافة إىل 

بتكلفة  اجديد امشروع 75 إعطاء اإلنطالقة ل إىل تهدف 5007-5001ما بني 

 .5001سنة برسم مليون درهم  ,60مليون درهم منها  1.219قدرها 

لغ تبمالية  اعتمادات،  5007و 5001تستلزم أهم املشاريع املربجمة برسم سنيت 

حسب تتوزع  ،مليون درهم  5.750مليون درهم و 1.520876على التوالي، إمجاال 

 :كالتاليالربامج 

 (مباليني الدراهم)                                            

 3102 3102 الربنامج

 071011 00175011 إعادة هيكلة السكن غري النظامي

 531011 002011 دور الصفيح القضاء على

 352011 705011 االجتماعي باألقاليم اجلنوبية السكن

 321011 071011 سياسة املدينة

 001011 071011 العتيقة األنسجة

 الدفاع إدارة سكن لفائدة 81.111

 الوطين
011011 011011 

 00011 332025 برامج أخرى

 30231011 20370025 اجملموع

 

 .بدون مناقشة
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  :08 تقديم وتفسري املادة

 " .القروض املمنوحة للتعاونيات الفالحية" حذف حساب القروض املسمى

لقانون املالية، يقرتح حذف  7088رقم  القانون التنظيمي من 40ألحكام املادة طبقا 

الغرض  ىاستوف ذيال "القروض املمنوحة للتعاونيات الفالحية: "املسمىاحلساب 

 . الذي أحدث من أجله

احلساب لتتبع عمليات القروض اليت استفادت منها وللتذكري ، فقد أحدث هذا 

و  0876و  0873 سنوات ما بني (SCAM)الشركات التعاونية الفالحية املغربية 

مليون درهم من أجل  03,35بلغ جمموعها  مباشرة للخزينة ضوقر 2 اليت خصت

 .تسديد بعض التسبيقات البنكية هلذه الشركات

 للتعاونيات الفالحية القروض املمنوحةحساب جذاذة حول 

أحدث هذا احلساب لتتبع عمليات القروض اليت استفادت منها شركة التعاونية 

مباشرة  ضوقر 1 واليت خصت .207و 2071ما بني  (SCAM)الفالحية املغربية 

مليون درهم من أجل تسديد بعض التسبيقات  21,11بلغ جمموعها  للخزينة

 .البنكية هلذه الشركات

 منها تاليت استفاد القروض والتسبيقات بأداء مجيع شركاتهذه ال تقاملقد 

 ،حسب جداول االستحقاق املنصوص عليها يف االتفاقيات املربمة بينها وبني الدولة

ماعدا شركة التعاونية الفالحية املغربية للقنيطرة اليت ال زال بذمتها قرضني 

 .مليون درهم  8,315بقيمة إمجالية تبلغ 

أنه بعد استنفاذ مجيع احللول الودية لتصفية هذه امللفات، جلأت  ،ارةوجتدر االش

، إىل إصدار أمر بتحصيل هذه الديون طبقا ملقتضيات مدونة  1222اإلدارة، سنة 

لكن عند قيام مصاحل اخلزينة العامة بالقنيطرة بتنفيذ . حتصيل الديون العمومية

هذه التعاونية قد مت احلجز عليها هذا األمر تبني هلا أن احلسابات البنكية وأصول 

 .من طرف بعض البنوك لتغطية ديونها اليت تسب  ديون اخلزينة
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واعتبارا ملا سب  و نظرا للحظوظ املنعدمة السرتجاع هذه الديون، متت تسوية 

وذلك طبقا  1221وضعية هذا احلساب من اعتمادات التحمالت املشرتكة لسنة 

 .ظيمي للماليةللقانون التن 12ملقتضيات الفصل 

 .من الئحة احلسابات اخلصوصية للخزينة احلساب احذف هذ يقرتح لذا

 

 .بدون مناقشة

 

 :06 تقديم وتفسري املادة

 " القروض املمنوحة لدول أجنبية "حذف حساب القروض املسمى 

لقانون املالية، يقرتح حذف  7088رقم  القانون التنظيمي من 40ألحكام املادة طبقا 

الغرض الذي  ىاستوف ذيال "جنبيةأالقروض املمنوحة لدول : "املسمى احلساب 

 . أحدث من أجله

 

أن صاحب اجلاللة، خالل مؤمتر القمة االورو افريقية الذي انعقد يف  ،وجتدر االشارة

، تعهد بإلغاء مجيع ديون اململكة اجتاه 4111القاهرة خالل شهر ابريل من سنة 

 .الدول االفريقية

 لدول أجنبية القروض املمنوحةجذاذة حول حساب 

أحدث هذا احلساب لتتبع عمليات القروض املمنوحة من طرف اململكة املغربية 

لبعض الدول الصديقة جلها من دول إفريقية جنوب الصحراء، لكن هذا احلساب 

مليون دوالر  7مليون درهم ميثل قرضا قيمته  11,..يسجل رصيد مدين بلغ 

 .20.1جلمهورية غينيا بتاريخ أول غشت  أمريكي منح

وحسب جدول االستحقاق املنصوص عليه يف االتفاقية املربمة بني املغرب و هذه 

لكن . 2001كان من املفروض استخالص هذا القرض بالكامل متم دجنرب  ،الدولة

 .هذه اجلمهورية مل تقم بتسديد أي قسط من هذا الدين
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أن صاحب اجلاللة، خالل مؤمتر القمة االورو افريقية الذي انعقد يف  ،وجتدر االشارة

، تعهد بإلغاء مجيع ديون اململكة اجتاه 1222القاهرة خالل شهر ابريل من سنة 

وبعد تشاور و تنسي  مع وزارة الشؤون اخلارجية و التعاون، متت . الدول االفريقية

 . ه اجلمهوريةاملوافقة على الغاء مجيع ديون املغرب اجتاه هذ

واعتبارا ملا سب ، متت تصفية هذا احلساب من اعتمادات التحمالت املشرتكة لسنة 

 .للقانون التنظيمي للمالية 12و ذلك طبقا ملقتضيات الفصل  1221

 .من الئحة احلسابات اخلصوصية للخزينة حذف هذا احلساب يقرتح لذا

 

 .بدون مناقشة

 

 :07 تقديم وتفسري املادة

القروض املمنوحة للمكتب الوطين للسكك "القروض املسمى  حذف حساب

 ".احلديدية

لقانون املالية، يقرتح حذف  7088رقم  القانون التنظيمي من 40ألحكام املادة طبقا 

 ذيال "القروض املمنوحة للمكتب الوطين للسكك احلديدية: "ملسمى احلساب ا

 . الغرض الذي أحدث من أجله ىاستوف

أحدث هذا احلساب لتتبع عمليات القروض اليت استفاد منها وللتذكري ، فقد 

ة بلغ جمموعها ض خارجيوقر 5 واليت خصت 0884و 0888ما بني  املكتب

واليت متويل املشاريع املربجمة خالل هذه الفرتة مليون درهم من أجل  432,82

 .همت تطوير شبكة السكك احلديدية والنقل السككي

 تالقروض اليت استفاد كل مستحقاتها فيما خيص بأداء ؤسسةهذه امل تقاموقد 

 ،حسب جداول االستحقاق املنصوص عليها يف االتفاقيات املربمة مع الدولة  منها

 .4101حيث كان تاريخ اخر استحقاق هو سنة 

 حساب القروض املمنوحة للمكتب الوطين للسكك احلديدية جذاذة حول
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 20.0ما بني  استفاد منها املكتب أحدث هذا احلساب لتتبع عمليات القروض اليت

مليون درهم  111,01ة بلغ جمموعها ض خارجيوقر 1 واليت خصت 2001و 

واليت همت تطوير شبكة السكك متويل املشاريع املربجمة خالل هذه الفرتة  قصد

 .احلديدية والنقل السككي

حسب جداول  منها تبأداء مجيع القروض اليت استفاد ؤسسةهذه امل تقاموقد 

حيث كان تاريخ  ،الستحقاق املنصوص عليها يف االتفاقيات املربمة مع  الدولة ا

 .1222آخر استحقاق هو سنة 

 .من الئحة احلسابات اخلصوصية للخزينة حذف هذا احلساب يقرتح لذا 

 

 .بدون مناقشة

 

 :08 تقديم وتفسري املادة

الوطين املهين التسبيقات املمنوحة للمكتب " حذف حساب التسبيقات املسمى

 " .للحبوب والقطاني والتعاونيات الفالحية

: املسمى  طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية، يقرتح حذف احلساب

التسبيقات املمنوحة للمكتب الوطين املهين للحبوب والقطاني والتعاونيات "

 . الغرض الذي أحدث من أجله ىاستوف ذيال" الفالحية

فقد أحدث هذا احلساب لتتبع عمليات التسبيقات اليت استفادت منها وللتذكري ، 

واليت بلغ  0881و 0876 سنوات  ما بني الشركات التعاونية الفالحية املغربية

مليون درهم وذلك من أجل تسديد عدد مهم من التسبيقات  53,88جمموعها 

 .البنكية املخصصة لتمويل البذور املنخفضة التكلفة

ساب التسبيقات املمنوحة للمكتب الوطين املهين للحبوب والقطاني حجذاذة حول 

 والتعاونيات الفالحية

أحدث هذا احلساب لتتبع عمليات التسبيقات اليت استفادت منها شركات التعاونية 

تسبيقات بلغ جمموعها  0 واليت خصت 20.2و .207ما بني  الفالحية املغربية
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عدد مهم من التسبيقات البنكية  مليون درهم وذلك من أجل تسديد .11,0

 .املخصصة لتمويل البذور املنخفضة التكلفة

 منها تاليت استفاد القروض والتسبيقات بأداء مجيع شركاتهذه ال تقاملقد 

 ،حسب جداول االستحقاق املنصوص عليها يف االتفاقيات املربمة بينها وبني الدولة

ماعدا شركة التعاونية الفالحية املغربية للقنيطرة اليت ال زال بذمتها تسبيقني 

مليون درهم متثل أصل الدين دون احتساب الفوائد العادية  29,9بلغ جمموعهما 

 .وفوائد التأخري

أنه بعد استنفاذ مجيع احللول الودية لتصفية هذه امللفات، جلأت  ،وجتدر االشارة

، إىل إصدار أمر بتحصيل هذه الديون طبقا ملقتضيات مدونة  1222اإلدارة، سنة 

لكن عند قيام مصاحل اخلزينة العامة بالقنيطرة بتنفيذ . حتصيل الديون العمومية

هذا األمر تبني هلا أن احلسابات البنكية وأصول هذه التعاونية قد مت احلجز عليها 

 .ينةمن طرف بعض البنوك لتغطية ديونها اليت تسب  ديون اخلز

واعتبارا ملا سب  ونظرا للحظوظ املنعدمة السرتجاع هذه الديون، متت تسوية 

وذلك طبقا  1221وضعية هذا احلساب من اعتمادات التحمالت املشرتكة لسنة 

 .للقانون التنظيمي للمالية 12ملقتضيات الفصل 

 .من الئحة احلسابات اخلصوصية للخزينة احلساب احذف هذ يقرتح لذا

 

 .قشةبدون منا

 

 :08 تقديم وتفسري املادة

التسبيقات املمنوحة للبنك الوطين لإلمناء "حذف حساب التسبيقات املسمى 

 ".االقتصادي

لقانون املالية، يقرتح حذف  7088رقم  القانون التنظيمي من 40ألحكام املادة طبقا 

 ذيال "التسبيقات املمنوحة  للبنك الوطين لإلمناء االقتصادي: "املسمى احلساب 

 . هـالغرض الذي أحدث من أجل ىاستوف
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ما بني  أحدث هذا احلساب لتتبع عمليات التسبيقات اليت استفاد منها البنك

مليون درهم قصد  88,73تسبيقات بلغ جمموعها  5 واليت خصت 0875و  0864

 .تكوين اعتمادات مالية عمومية بغية تنمية االقتصاد الوطين

حسب جداول  منها تاليت استفاد التسبيقاتبأداء مجيع  ؤسسةهذه امل تقاموقد 

حيث كان تاريخ اخر  ،االستحقاق املنصوص عليها يف االتفاقيات املربمة مع الدولة

مل تعد موجودة بعد تصفيتها من  أن هذه املؤسسةكما . 4104استحقاق هو سنة 

 .طرف الدولة

الئحة احلسابات  من حذف هذا احلسابلذا، جاء هذا االقرتاح الرامي إىل 

 .اخلصوصية للخزينة

 حساب التسبيقات املمنوحة للبنك الوطين لإلمناء االقتصادي جذاذة حول 

ما بني  أحدث هذا احلساب لتتبع عمليات التسبيقات اليت استفاد منها البنك

مليون درهم  71,.0تسبيقات بلغ جمموعها  1 و اليت خصت 2071و  20.1

 .عمومية بغية تنمية االقتصاد الوطين قصد تكوين اعتمادات مالية

حسب جداول  منها تاليت استفاد التسبيقاتبأداء مجيع  ؤسسةهذه امل تقاموقد 

حيث كان تاريخ آخر  ،االستحقاق املنصوص عليها يف االتفاقيات املربمة مع الدولة

مل تعد موجودة بعد تصفيتها من  أن هذه املؤسسةكما . 1221استحقاق هو سنة 

 ، طرف الدولة

من الئحة احلسابات  حذف هذا احلسابلذا، جاء هذا االقرتاح الرامي إىل 

 .اخلصوصية للخزينة

 

 :08مناقشة املادة 

تساءل أحد السادة النواب حول تصفية الصندوق الوطين لإلمناء االجتماعي؟ 

 .وطالب باملعلومات املتعلقة به
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 :مةجواب احلكو

زود السادة النواب بكل التفاصيل املتعلقة بالصندوق الوطين التزمت احلكومة بأن ت

 .لإلمناء  االجتماعي سابقا يف األجوبة التفصيلية

 

 أحكام تتعل  بالتكاليف: الباب الثاني 

 ـ امليزانية العامة  Iـ

 التأهيل

 :41 تقديم وتفسري املادة

 بالتكـاليـفأحكـام تتعلـ  : البـاب الثـانـي

I.- التـأهيـل  : امليـزانية العـامة 

على وجوب االلتزام بالنفقات  20يف مادته  ينص القانون التنظيمي لقانون املالية

واستثناء هلذا املبدأ ، تنص . واألمر بصرفها وأدائها يف حدود االعتمادات املفتوحة 

من القانون التنظيمي املذكور على أنه ميكن ، يف حالة ضرورة ملحة ذات  23املادة 

ة ، أن تفتح اعتمادات إضافية مبرسوم أثناء السنة تطبيقا للفصل ـمصلحة وطني

 .من الدستور  71

يتعني عرضها على الربملان بقصد و تدرج هذه املراسيم يف أقرب قانون للماليةو

 .املصادقة تطبيقا ألحكام الدستور

 

 .بدون مناقشة

 

 :40تقديم وتفسري املادة 

وحتديد  4102منصب شغل برسم السنة املالية  070875تروم هذه املادة إحداث 

 .الوزارية كيفية توزيعها على القطاعات 

وقد روعي يف إحداث هذه املناصب اجلديدة ضرورة احلفاظ على توازنات املالية 

العمومية ،حيث تراهن احلكومة على التحكم يف كتلة األجور من خالل اختاذ 



 4.12 السنة  املالية برسم  11.011رقم  تقرير مشروع قانون املالية               جلنة املالية والتنمية االقتصادية             ــ جملس النواب الربملان    
  

 
134 

جمموعة من التدابري منها ضرورة حتديد املناصب املالية يف احلد األدنى الضروري 

ة بتحسني جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني مع لتغطية احلاجيات امللحة واملرتبط

 .احلرص على ضمان التوزيع املتكافئ على املستوى اجملالي 

نفقات امليزانية  وع ممن جم% 32وجدير باإلشارة أن كتلة األجور متثل حوالي 

 احملدثة وصل عدد املناصب 4103و 4118العامة، ففيالفرتة املمتدة  ما بني 

 .منصبا صافيا 760874 ، منهاامنصب 0400886

قد عرفتا إحداث  4103و 4104وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل كون سنيت  

من جمموع املناصب احملدثة خالل اخلمس سنوات  41,5%منصبا أي  510522

 .% 36,5منصبا صافيا أي بنسبة   28.012األخرية منها

 

 :40مناقشة املادة 

اخلاصة بإحداث مناصب العديد من  40دة قدم السادة النواب خالل مناقشتهم للما

ت كلها تهدف إىل االطالع على حيثيات وطريقة املالحظات والتساؤالت كان

ومعايري إحداث  مناصب كيفية وتوزيعها بني القطاعات احلكومية وجاءت 

 :كاآلتي

؟ وهل احلكومة قامت 4103 – 4104ــ ما هي حصيلة التوظيفات لسنيت 

ها برسم قانوني املالية هلاتني املناصب اليت مت التصويت علييف كل بالتوظيف 

 السنتني؟

ــ هل املناصب املقصودة يف هذه املادة مالية أم ما املقصود بها؟ خاصة وأنه يف السنة 

 .املالية مت تقديم تعديل حول تعريف املنصب املالي ورفض

الوزارية؟ علما أن عدد من  ــ ما هي املعايري املعتمدة يف توزيع املناصب على القطاعات

الوزارات يعاني عجز وخصاص يف املوارد وحصتها ضعيفة حسب اجلدول الوارد يف 

 .، كالتعليم والصحة واملالية40املادة 

ــ ملاذا مت ختصيص منصب واحد لوزارة التجارة اخلارجية؟ مع العلم أنه قطاع يعاني 

 .مشاكل على مستوى املوارد البشرية
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ه املناصب املخصصة لوزارة الداخلية لقطاع األمن وتلك احملدثة ــ جيب أن توج

 .لفائدة وزارة املالية البد من إعطاء األولوية فيها إلدارة مديرية الضرائب

 ــ وهل إحداث املناصب مرتبط بإعادة انتشار املوظفني؟

ــ هل احلكومة قامت بتوقع يأخذ بعني االعتبار احلكم الذي سيصدر يف الدعوى 

 يوليوز ، خاصة إذا كان بالتوظيف؟ 41رفوعة حول حمضر امل

 

 :جواب احلكومة

متت اإلشارة إىل أن احلكومة ويف إطار إعداد قانون املالية تقوم مبجهود كبري يف هذا 

الباب خاصة يف األخذ والرد مع كل وزارة على حدة حسب حاجياتها، واإلمكانيات 

بالرغم من  ،للقطاعات االجتماعية واألمنيةلحكومة وتعطي األولوية دائما تاحة لامل

عدم االستجابة لكل االقرتاحات، فاحلكومة تراعي يف إحداث املناصب اجلديدة 

راهنة على التحكم يف كتلة األجور ى توازنات املالية العمومية، مبضرورة احلفاظ عل

 .من جمموع نفقات امليزانية العامة % 32اليت متثل حوالي 

 حصة اإلدارة املركزيةمتثل ن املناصب املخصصة لوزارة الداخلية وأكدت احلكومة أ

منصب الباقية ستوزع على إدارة األمن الوطين،  3211منصب، و 611هي  فيها 

 ...والقوات املساعدة، والوقاية املدنية

وبالنسبة لوزارة التجارة اخلارجية فهي تعمل يف إطار التكامل وعلى نفس املستوى 

ة وهي غري معنية بهذا اجلدول، وستوايف احلكومة السادة النواب مع مؤسسات عمومي

 .بالئحة هذه املؤسسات واملناصب املخصصة هلا

من القانون  22املادة ت احلكومة أن وخبصوص املقصود من املناصب أوضح

كما أشارت  .التنظيمي للمالية واضحة وتتحدث عن املناصب وليس املناصب املالية

منصب، إال أن اجلهود مل تتوقف عند  311م العالي استفاد من إىل أن قطاع التعلي

موجودة يف إدارات أخرى تتوفر وطاقات هذا احلد، حيث متت االستفادة من كفاءات 

يف إطار عملية  وهذا يأتي ،على شواهد وجتربة متكنها من العمل يف هذا القطاع

 .األمر مفتوح للجميع للتعبري عن رغباتهإعادة االنتشار، ف
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يوليوز فإن احلكومة ال تعمل  41فيما خيص الدعوى املرفوعة حول حمضر أما 

وإذا صدر حكم لصاحل اجملموعة، فسيطب  حسب . حسب توقعات من هذا النوع

 .اإلمكانيات املتوفرة كل سنة

منصب  ومت  46182خصص هلا  4104على أن سنة  احلكومة تويف االخري أكد

ألف منصب والفرق كان بسبب العدد الذي وفرته احلكومة من  30توظيف 

مت إدماج حلدود  42471اليت خصص هلا  4103أما خالل سنة  .السنوات املاضية

 .منصب 01565الساعة 

 

 :44تقديم وتفسري املادة 

 .الل السنة املاليةترشيد استعمال املناصب اليت أصبحت شاغرة خ

ن ، م التطور املتزايد يف اعتمادات التسيري وخاصة تلك املتعلقة بكتلة األجور يعد

باملغرب، فقد عرفت كتلة األجور  املالية العمومية متيزاليت  العوامل الرئيسيةبني 

 66,7، حيث انتقلت من 4103و  4117ارتفاعا ملحوظا خالل الفرتة املمتدة بني 

 أي بزيادة بلغ معدهلا السنوي 4103مليار سنة  88إىل  4117مليار درهم سنة 

  %.  2يف حني ان معدل تطور االقتصاد الوطين مل يتجاوز % 607

لي احلكومة اهتماما خاصا بتطور هذه النفقات وتعتزم وعلى هذا األساس، تو       

اختاذ  جمموعة من التدابري الكفيلة بالتحكم يف النفقات املتعلقة باألجور يف إطار 

دف اىل ترشيد هذا اإلجراء الذي يه ، من بينها 4102لسنة  مشروع قانون املالية

حاالت لتسوية ا استعمال املناصب اليت تصبح شاغرة خالل السنة و حصر استعماهل

 .لألحكام القضائية  اأو تنفيذ االستيداعبعد اإلحلاق وإعادة االدماج بعد 

 

 :44مناقشة املادة 

هل فعال  4104تساءل السادة النواب عن عدد املناصب اليت أصبحت شاغرة سنة 

 منصب؟ وهل األمر يتعل  بالرتقية يف الدرجة أو يف الرتبة؟ 711قدر بــ ُي

 



 4.12 السنة  املالية برسم  11.011رقم  تقرير مشروع قانون املالية               جلنة املالية والتنمية االقتصادية             ــ جملس النواب الربملان    
  

 
137 

 :جواب احلكومة

املتعلقة بكتلة إىل أن احلكومة تولي اهتماما خاصا بتطوير النفقات متت اإلشارة، 

باختاذ جمموعة من التدابري الكفيلة بالتحكم فيها يف إطار مشروع قانون األجور، 

ومن بني تلك التدابري هذا اإلجراء الذي يهدف إىل ترشيد . 4102املالية لسنة 

خالل السنة وحصر استعماهلا لتسوية حاالت  استعمال املناصب اليت تصبح شاغرة

 .تنفيذا لألحكام القضائية إلحلاق وبعد االستيداع، وإعادة اإلدماج بعد ا

 

 مراف  الدولة املسرية بصورة مستقلة ـIIـ

 التأهيل   

 :43تقديم وتفسري املادة 

 إلغاء اعتمادات األداء اليت مل تكن حمل التزام

املرحلة من سنة إىل أخرى وكذا أرصدة االلتزام املتعلقة تشمل اعتمادات االستثمار 

بها ، مبالغ مرتبطة بعمليات تتعل  بنفقات قدمية مل تتمكن املصاحل املختصة من 

 .تصفيتها ألسباب إدارية أو مسطرية 

 4102ولتسوية هذه الوضعية ، يقرتح إدراج مقتضى يف مشروع قانون املالية لسنـة 

، اعتمادات االستثمار املرحلة من السنوات املالية القانون يهدف إىل إلغـاء، بقوة

وما يليها واملتعلقة بعمليات النفقات اليت مل تكن  4100وما قبل إىل سنوات  4101

 . 4103ديسمرب  30و 4100حمل أمر باألداء ما بني فاتح يناير 

ات مل تنجز األشغال واخلدمإال أن هذا اإللغاء لن يشمل سوى العمليات اليت 

 .املتعلقة بها ومل تتم بشأنها أي مسطرة قضائية 

وتلغى كذلك بقوة القانون اعتمادات االستثمار املرحلة املتعلقة بالصفقات 

 .املنتهية اإلجناز كما تلغى االلتزامات املتعلقة بهذه االعتمادات 

 

 :بدون مناقشة
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 :42تقديم وتفسري املادة 

 II.-  التـأهـيل ، مستقلةمراف  الدولة املسرية بصورة 

من الدستور ، ميكن أن يؤذن للحكومة بإحداث مراف   70استنادا إىل أحكام الفصل 

 . 4102جديدة للدولة مسرية بصورة مستقلة ، مبوجب مراسيم خالل السنة املاليـة 

يتعني عرضها على الربملان بقصد  ولمالية لقانون  أقرب وتدرج هذه املراسيم يف

 .ألحكام الدستوراملصادقة تطبيقا 

 

 :بدون مناقشة

 

 احلسابات اخلصوصية للخزينة ـIIIـ

 التأهيل   

 :45تقديم وتفسري املادة 

III.- التـأهـيل، احلسابات اخلصوصية للخزينة 

ينص القانون التنظيمي لقانون املالية على أن احلسابات اخلصوصية للخزينة 

من القانون التنظيمي  08تنص املادة واستثناء هلذا املبدأ ، . حتدث بقانون املالية

املذكور على أنه جيـوز يف حالة االستعجال والضرورة امللحـة أن حتدث خـالل السنة 

 .املالية ، مبوجب مراسيــم، حسابات خصوصية جديدة للخزينة 

 4102ويهدف التأهيل املقرتح إىل الرتخيص للحكومة بأن حتدث خالل سنة 

 .السالفة الذكر  08وجب مراسيم وفقا للمادة حسابات خصوصية للخزينة مب

يتعني عرضها على الربملان بقصد ولمالية لقانون أقرب وتدرج هذه املراسيم يف 

 .املصادقة تطبيقا ألحكام الدستور 

إحداث، باملرسوم املشار إليه جانبه،  1221خالل السنة املالية  مت ا اإلطارهذويف 

احلساب اخلاص مبنح دول جملس التعاون "حساب مرصد ألمور خصوصية املسمى 

من قانون املالية  .1وذلك مبوجب الرتخيص املنصوص عليه يف املادة " اخلليجي

 . 1221للسنة املالية  221-21رقم 
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اون اخلليجي لتمويل مشاريع إمنائية باململكة جذاذة حول منح دول جملس التع

 املغربية

املغرب مبوجب  اتفاقيات الشراكة االسرتاتيجية مع  دول جملس التعاون   يستفيد

مليار  5، من منحة مببلغ  4106 - 4104اخلليجي خالل الفرتة املمتدة ما بني 

ر أمريكي دوالر أمريكي تخصصة لتمويل مشاريع تنموية وذلك مبعدل مليار دوال

سنويا تتم تعبئتها حبصص متساوية من طرف كل من اململكة العربية السعودية 

 .واإلمارات العربية املتحدة والكويت و قطر 

وتستفيد من هذه املنحة املشاريع والربامج املندرجة يف سياق االسرتاتيجيات 

بنية القطاعية املختلفة اليت ينفذها املغرب خصوصا يف قطاعات الزراعة وال

التحتية والصحة واإلسكان والتعليم و الرتبية الوطنية والتعليم العالي، و كذا 

 .املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

اللجنة املشرتكة من كبار   اجتماع 4104اكتوبر  8ُعقد يف  وللتذكري فقد 

  فيه  توصلت  واململكة املغربية ، الدول األعضاء مبجلس التعاون  يف  املسؤولني

إىل آليات عمل اللجنة املشرتكة بني جملس التعاون واململكة املغربية ، ومت  اللجنة 

، أقّرت خطة العمل  4104نوفمرب  7ويف . اإلتفاق على مشروع خطة العمل املشرتك 

، يف االجتماع ( 4106 - 4104)املشرتك بني جملس التعاون واململكة املغربية 

و واملعالي وزراء خارجية دول اجمللس مع معالي الوزاري املشرتك بني اصحاب السم

 .وزير اخلارجية يف اململكة املغربية

 املنحة الكويتية -0

مت التوقيع مع الصندوق الكوييت للتنمية اإلقتصادية العربية على اتفاقية إطار و  .0

مليون  481أي مليار و)اتفاقيات خصوصية تغطي مبلغ املنحة الكويتية بأكمله  0

 :وتستفيد من هذه املنحة املشاريع التالية(. الفرتة املذكورة أعاله  دوالر خالل

مليون  255توسيع مينائي الداخلة و طرفاية و بناء ميناء جديد يف آسفي مببلغ  • 

 دوالر أمريكي ؛
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مليون دوالر  48805تشييد املؤسسات املدرسية  يف عدة جهات من اململكة مببلغ  •

 ؛ أمريكي

األول  سيدي عبد اهلل يف إقليم تارودانت ، والثاني تيوين بإقليم : سدود  3بناء  •

 مليون دوالر أمريكي؛ 077ورززات والثالث وجلة السلطان بإقليم اخلميسات مببلغ 

إجناز سبع مشاريع تهم إنشاء قطبني للبحث والتنمية مبكناس وبركان وكذا  • 

ة الزيتون، و زراعة الفواكه اإلنتاج الزراعي والري وحتويل زراعة احلبوب إىل زراع

 مليون دوالر أمريكي ؛ 04605وزراعة املنتجات احمللية مبا جمموعه 

إجناز الطري  السريع الرابط بني تازة احلسيمة والطري  السريع بورصة البواكر  •

 مليون دوالر أمريكي ؛ 045بتزنيت مببلغ 

 دوالر أمريكى ؛ مليون 28جتهيز املركز االستشفائي اجلامعي بوجدة مببلغ  •

بناء وتوسعة وتأهيل وجتهيز األحياء واملطاعم اجلامعية بكل من فاس بوملان ،  •

تادلة أزيالل ، سوس ماسة درعة ، طنجة تطوان ، مكناس تافياللت ، الغرب ، شراردة 

 مليون دوالر أمريكي ؛ 08بين حسن واجلهة  الشرقية مببلغ  –

مليون  408كويتية غلى حد اآلن ما جمموعه وتصل املبالغ املسحوبة من املنحة ال

 .4103مليون دوالر أمريكي يف متم سنة  211دوالر أمريكى ومن املتوقع أن تبلغ  

 املنحة السعودية -4

مليون دوالر  211فيما يتعل  باملنحة السعودية فقد مت توقيع أربع اتفاقيات مببلغ 

 :تخصصة للمساهمة يف متويل املشاريع التالية

 مليون دوالر أمريكي ؛ 144: وع الري املتصلة املرتبط بسد دار خروفةمشر •

مليون دوالر  041: برنامج السكن االجتماعي جبهة الدار البيضاء الكربى  •

 أمريكي؛

 مليون دوالر أمريكي ؛ 75: املبادرة الوطنية للتنمية البشرية •

 .مريكيمليون دوالر أ 60: وجدة  -مشروع الطري  السريع الناظور  •
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وباإلضافة إىل ذلك، مت إعداد أربعة مشاريع اتفاقيات اخرى مع الصندوق السعودي 

مليون درهم تخصصة للمساهمة يف متويل  475وسيتم توقيعها قريبا مببلغ 

 :املشاريع اآلتية

 مليون دوالر أمريكي للسكن االجتماعي يف عدة جهات من اململكة؛ 031 •

 ء سد قدوسة بإقليم الراشدية ؛مليون دوالر أمريكي لبنا 75 •

 مليون دوالر أمريكي لتجهيز املدارس يف عدة أقاليم؛ 50 •

 .مليون دوالر أمريكي لبناء أربعة سدود صغرى ومتوسطة 41 •

ويتوقع أن تصل .  مليون دوالر من املنحة السعودية 45هذا، وقد مت سحب مبلغ 

 .4103عام مليون دوالر يف نهاية  451املبالغ املسحوبة اىل 

 املنحة اإلماراتية -3 

على مذكرة تفاهم مع صندوق أبو ظيب للتنمية  4103مت التوقيع يف شهر يونيو  

وذلك لتحديد املقتضيات املتعلقة بصرف منحة دولة اإلمارات العربية املتحدة و 

 .تدبري تنفيذ املشاريع املستفيدة منها

لالستفادة من هذه املنحة ومت إرساهلا إىل كما مت حتضري الئحة باملشاريع املقرتحة 

وستحل الحقا بعثة من هذا الصندوق قصد إعداد الالئحة . صندوق أبوظيب

 .النهائية للمشاريع اليت ستمول من املنحة وكذا ملفات السحب املتعلقة بها

 املنحة القطرية  -2

القطرية  مت إعداد مشروع مذكرة تفاهم حتدد املقتضيات املتعلقة بصرف املنحة 

كما متت دعوة وزارة املالية يف قطر للتوقيع على هذه املذكرة واالتفاق على قائمة 

 .املشاريع اليت ستستفيد منها

 

 :45مناقشة املادة 

متت إثارة قيمة االعتمادات املرصودة باحلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى، 

نوعية املشاريع اليت  ، وما هي"احلساب اخلاص مبنح دول جملس التعاون اخلليجي"

 ها انطالقا من هذا احلساب؟لميكن متوي
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 :جواب احلكومة

مليون درهم،  811أشارت احلكومة إىل أن االعتمادات املرصودة بهذا احلساب هي 

واملشاريع اليت ميوهلا هي مشاريع حمددة ومرتبطة بالبنية التحتية، والسدود 

 .التعليم والصحة

 

 :46تقديم وتفسري املادة 

 .لغاء االعتمادات وااللتزامات اليت مل تكن حمل أمر باألداء مؤشر عليهإ

املرحلة  املتعلقة بعمليات نفقات احلسابات اخلصوصية للخزينةعتمادات االتشمل 

املتعلقة بها، مبالغ مرتبطة بعمليات تتعل   اتمن سنة إىل أخرى وكذا االلتزام

 .بنفقات قدمية مل تتمكن املصاحل املختصة من تصفيتها ألسباب إدارية أو مسطرية

 4102ولتسوية هذه الوضعية، يقرتح إدراج مقتضى يف مشروع قانون املالية لسنـة 

ليات نفقات و االلتزامات املتعلقة بعمعتمادات االيهدف إىل إلغـاء، بقوة القانون، 

وما قبلها إىل سنة  4101احلسابات املرصدة ألمور خصوصية املرحلة من سنة 

ما بني  باألداءاملتعلقة بعمليات النفقات اليت مل تكن حمل أمر  و ما يليها 4100

 .4103ديسمرب  30و 4100فاتح يناير 

ت تنجز األشغال واخلدماالعمليات اليت مل  سوىإال أن هذا اإللغاء لن يشمل 

 .املتعلقة بها ومل تتم بشأنها أي مسطرة قضائية

املتعلقة بعمليات احلسابات املرصدة ألمور عتمادات االكذلك بقوة القانون  ىوتلغ

املرحلة املتعلقة بالصفقات املنتهية اإلجناز كما تلغى االلتزامات  خصوصية

 .املتعلقة بهذه االعتمادات

 

 :46مناقشة املادة 

كن االعتمادات وااللتزامات اليت مل تمتت املطالبة مبزيد من التوضيحات حول إلغاء 

حمل آمر باألداء مؤشر عليه، وذلك قصد وضع املشرع يف الصورة، وتزويده مبزيد 

 .من املعلومات اليت ستجعله ملما وحميطا جبميع جوانبها
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 :جواب احلكومة

من التوضيحات والشروحات حول هذا  وعدت احلكومة  السادة النواب بتقديم املزيد

للنقاش  ااملوضوع ضمن األجوبة التفصيلية اليت ستعمل على مد اللجنة بها إغناء

 .وتعميما للفائدة

 

 :47تقديم وتفسري املادة 

صندوق دعم "املسمى  االلتزام مقدما بالنفقات من احلساب املرصد ألمور خصوصية

 "املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

دد مبقتضى هـذه املـادة مبلغ النفقات املأذون لرئيس احلكومة ، بصفته آمرا حي

من  4102بالصرف للحساب املذكور، االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 

 .برسم هذا احلساب  4108االعتمادات اليت سرتصد له  يف السنة  املالية 

املتعلقة بهذا احلساب اىل كون يربر اللجوء إىل آلية االلتزام مقدما بالنفقات 

متتد ألكثر من سنة و بالتالي  ملبادرة الوطنية للتنمية البشريةمعظم برامج ا

. اء الربامج اليت توجد قيد اإلجنازهتستدعي توفري اإلعتمادات بصفة مستمرة إلن

 : املشاريع هذهومن 

  ؛ القرويالعامل فك العزلة عن ل ةفنيال آتنشامُل القروية بناءلطرق اإنشاء 

 ؛رباءهربط العامل القروي بشبكات املاء الصاحل للشرب و الك 

 األستاذة؛كن لفائدة اسبناء امل 

 .واملساكن الوظيفيةلصحة ابناء  مراكز 

 صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشريةجذاذة حول 

كون يربر اللجوء إىل آلية االلتزام مقدما بالنفقات املتعلقة بهذا احلساب اىل 

 :متتد ألكثر من سنة مثل  ملبادرة الوطنية للتنمية البشريةمعظم برامج ا

  86والقروية كلم من الطرق  2.500عن طري  إنشاء وذلك فك العزلة 

 ة؛فني أةُمنش

  ؛دوارا 1.148أسرة تقطن ب 35.000الكهربة القروية لفائدة 
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 1.349نسمة تقطن ب  550.000 ةالربط باملاء الصاحل للشرب لفائد 

 ا؛دوار

  أستاذ وأستاذة؛ 4.450مسكن لفائدة  3.008بناء 

  وحدة طبية متنقلة 50يفي وظسكن و 250لصحة ولمراكز  8بناء. 

 

يف   5005مليون درهم سنة  222782و للتذكري فقد بلغت موارد هذا الصندوق 

 .5005مليون درهم سنة  500281حني بلغت نفقاته برسم نفس السنة 

الصندوق يف متويل املرحلة الثانية من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية يساهم هذا 

مجاعة قروية  605واليت تتميز بتوسيع االستهداف الرتابي والفئوي لتصل إىل 

 .حيا حضريا 215و

 :4105-4100للفرتة  ملبادرة الوطنية للتنمية البشريةا مكونات برنامج -1

هدف هذا الربنامج إىل تقليص ي: القروي لوسطبرنامج حماربة الفقر با 

 االجتماعيةالولوج إىل التجهيزات واخلدمات  سهيلجتماعي عرب تإلالعجز ا

األساسية كالصحة وحماربة األمية والتزويد باملاء الصاحل للشرب والربط بالشبكة 

األنشطة املدرة للدخل واحملدثة لفرص  كذا إنعاشالطرق وإنشاء الكهربائية و

مليون  7مليون درهم و 5ويتم حتديد املخصصات املالية اليت ترتاوح ما بني  .الشغل

 .درهم كحد أدنى لكل مجاعة على أساس نسبة الفقر املسجلة بها

ويهدف هذا الربنامج  :احلضري لوسطبا االجتماعيبرنامج حماربة اإلقصاء  

ات الولوج إىل التجهيز سهيلعرب ت االجتماعيإىل تقليص الفقر واإلقصاء 

السكن الالئ  واألمية  حموواخلدمات االجتماعية األساسية كالصحة والتعليم و

ويتـم حتديـد . األنشطة املدرة للدخل واحملدثة لفرص الشغل إنعاشالتطهري وو

 عمالة على أساس عدد األحياء وأاملخصص لفائدة كل إقليم  الغالف املالي

 .لكل حي مستفيدمليون درهم كحد أدنى  ,غ املستهدفة مع اعتبار مبل

العائلي  دماجاإلويرمي هذا الربنامج إىل إعادة  :برنامج حماربة اهلشاشة 

 واهلشاشة الذين يعانون من التهميش شخاصلأل مهين -واالقتصادي والسوسيو
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وختصيص دعم مادي للجمعيات الناشطة يف هذا  ستقبالاال مراكز عرب تأهيل

املمتدة  خالل الفرتةهلذا الربنامج  املخصصاالمجالي  ف املاليالغالويبلغ  .اجملال

مليار درهم، تتوزع إىل مبلغ ثابت لكل إقليم  087ما يناهز  5002-5000 ما بني

 املعنية ةكناحتدد حسب عدد السمليون درهم و مساهمة تكميلية  086يقدر ب 

 .باإلقليم

أثري قوي على التنمية ويهدف إىل متويل عمليات ذات ت :الربنامج األفقي  

عمليات لتعزيز القدرات احمللية إجناز مشاريع ولل إجراء طلب عروض البشرية عرب

الغالف ويبلغ . ملتدخلني يف مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشريةلفائدة كل ا

املمتدة ما  خالل الفرتة مليار درهم ,58 املالي اإلمجالي املخصص هلذا الربنامج

مليون درهم لكل  582جزء قار يقدر بـ يتم منحه على شكل  5000-5002 بني

من هذ الغالف % 70علما أن  ،إقليم و جزء إضايف حيدد حسب عدد السكان املعنيني

 .سيخصص لألنشطة املدرة للدخل

روف عيش حوالي مليون ظالذي يهدف إىل حتسني  :برنامج التأهيل الرتابي 

باملناط   متواجدةمجاعة  503نتمون إىل ا يدوار 3.300شخص موزعني على 

إىل تقليص الفوارق يف جمال الولوج كما يهدف . إليها صعب الولوجياجلبلية أو 

ضافة إىل إدراج إلإىل البنيات التحتية األساسية وإىل جتهيزات وخدمات القرب با

 غالف مالي هلذا وقد مت ختصيص. هذه املناط  يف الدينامية النامجة عن املبادرة

-5000 مليون درهم برسم الفرتة املمتدة ما بني 4912الربنامج يقدر بـ  

2015. 

 :حصيلة إجنازات املبادرة الوطنية للتنمية البشرية -0

 00,.05 االنطالقة ألكثر من، مت إعطاء 5005-5000 فرتةالخالل  

ت النفقات وقد بلغ. مليون مستفيد 3,6ما يناهز لفائدة عملية 1.500ا ومشروع

احلساب املرصد ألمور ، ساهم فيها ممليار دره 87, اإلمجالية املنجزة حوالي

، أي درهممليار  2يناهز الوطنية للتنمية البشرية مببلغ خصوصية املتعل  باملبادرة 

 %.    75بنسبة 
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مليون درهم  07780,بلغت اإلعتمادات املفوضة  5005-5000وخالل الفرتة 

مليون درهم واالعتمادات املنجزة  92,081زم بها يف حني بلغت االعتمادات امللت

 .مليون درهم ,27068

 

 :48تقديم وتفسري املادة 

الصندوق "االلتزام مقدما بالنفقات من احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

 ."اخلاص بالطرق

حيدد مبقتضى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالتجهيز االلتزام بها 

" الصندوق اخلاص بالطـرق " مسبقا من احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

 4105من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية  4102خالل السنة املالية 

 .برسم احلساب املذكور 

وذلك نظرا لطبيعة األوراش اليت يتكفل هذا الصندوق بتمويلها واملتعلقة ببناء 

ية الطرقية، فهي تستلزم إبرام صفقات متعددة السنوات مما وتهيئة وصيانة البن

حيتم اللجوء لاللتزام مقدما بالنفقات من االعتمادات اليت سرتصد للصندوق يف 

 . 4105السنة املالية 

 جذاذة حول الصندوق اخلاص بالطرق 

 نظرا لطبيعة األوراش اليت يتكفل الصندوق بتمويلها واملتعلقة ببناء وتهيئة وصيانة

إىل  البنية الطرقية، فهي تستلزم إبرام صفقات متعددة السنوات مما حيتم اللجوء

االلتزام مقدما بالنفقات من االعتمادات اليت سرتصد للصندوق يف السنة املالية 

5002 . 

اخلاص بالطرق قصد تنمية  قوللتذكري فقد بلغت املوارد املرصدة يف إطار الصندو 

، 5005مليون درهم  خالل سنة  7.962وصيانة البنيات التحتية الطرقية ما قدره 

مليون درهم ، على التوالي ، برسم سنيت  4.898مليون درهم و  65,.7مقابل 

  2.335يف حني بلغت النفقات املنجزة يف إطار هذا الصندوق . 5000و 5000
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و  5000مليون درهم خالل سنة  17,.5مقابل  ،5005مليون درهم خالل سنة 

 .5000مليون درهم خالل سنة  5.625

وقد مكنت املوارد املعبأة يف إطار الصندوق اخلاص بالطرق خالل الفرتة املمتدة ما 

 :، من إجناز العمليات التالية5005 – 5000بني 

 صيانة الشبكة الطرقية ومالءمتها مع تطور حركة النقل ، حيث همت هذه 

 كلم سنويا؛ 0.710كلم أي مبعدل  91,.7العملية 

  وبلغ  .كلم سنويا 765كلم من الطرق الضيقة، أي مبعدل  0.707توسيع

مليون  2,5حوالي  2012عدد السكان املستفيدين من هذه العملية برسم سنة 

 شخص؛

  مقابل  5005كلم  سنة  7010بناء الشبكة الطرقية ليصل طوهلا اىل ،

 .5000كلم سنة  21,.5و  5000كلم سنة  1.260

مليون  582وقد بلغ عدد املستفيدين من عمليات فك العزلة عن العامل القروي 

 .5000سنة  58095و  5000سنة   58775مقابل  5005نسمة سنة 

يف إطار الصندوق اخلاص بالطرق مبا  5005و تتعل  النفقات املنجزة خالل سنة 

 :يلي

  217كلم منها، وتوسيع  659وطالء  كلم من الطرق، وتكسية ,6,تقوية 

 كلم من الطرق الضيقة؛

  كلم من الطرق القروية؛ 01.050الشروع يف أشغال بناء وتهيئة 

  منشأة أخرى مت إجنازها ما  057منشأة فنية باإلضافة إىل  ,6إعادة بناء

منشأة فنية سنويا برسم الفرتة املمتدة  67، أي حوالي 5000و 5000بني سنيت 

 ؛5005-5000ما بني 

  كلم من  ,7نقطة سوداء وتهيئة  70تعزيز السالمة الطرقية عرب معاجلة

 .كلم من املمرات اجلانبية املخصصة للعربات الفالحية 10ممرات الدراجات و

وتهم العمليات األساسية املرتقب إجنازها يف إطار الصندوق اخلاص بالطرق خالل 

 :ما يلي 5007و  5001سنيت 
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 ءمتها مع الشبكة الطرقية وذلك عرب التدخل على طول الطرق ومال صيانة

كلم و توسيع  700كلم ، من الطرق وتكسية  200كلم منها تقوية  0.700

 كلم؛ 100

  منشأة للتطهري و القناطر سنويا؛ 75صيانة وإصالح وإعادة بناء 

  170كلم من الطرق واملسالك القروية سنويا ، منها  200توسيع وتهيئة 

 كلم من املسالك ستتم تهيئتها؛ 070ها  وكلم سيتم بناؤ

  كلم من  0,نقطة سوداء وتهيئة  70الصيانة الدائمة وعمليات السالمة بـ

 ممرات الدراجات والراجلني سنويا؛

  مليون درهم؛ 000إصالح األضرار الناجتة عن الفيضانات بتكلفة سنوية تبلغ 

 إجناز دراسات تتعل  بتنمية الشبكة الطرقية؛ 

  أداء األقساط املتعلقة بتسديد الدين املمنوح من طرف البنك األوروبي

لإلستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة صندوق التمويل الطرقي املكلف 

بإجناز الربنامج الوطين الثاني للطرق القروية ووكالة التنمية اإلقتصادية 

 . واالجتماعية لعماالت وأقاليم الشمال

 

 :48املادة  تقديم وتفسري

الصندوق "االلتزام مقدما بالنفقات من احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

 ."الوطين للعمل الثقايف

حيدد مبقتضى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالثقافة االلتزام بها 

الصندوق الوطين للعمل "مسبقا من احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة  4102وذلك خالل السنة املالية " الثقايف

 .برسم احلساب املذكور  4105املالية 

ويتطلب إجناز مشاريع بناء املتاحف ومعاهد الفنون واملسارح فرتات زمنية تتجاوز 

 4102مدتها عموما السنة، مما يربر اللجوء إىل االلتزام مقدما خالل السنة املالية 
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من احلساب  4105بالنفقات من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية 

 .مليون درهم 311هز مبلغها املذكور  وذلك يف حدود اعتمادات ينا

 

 :31تقديم وتفسري املادة 

الصندوق "االلتزام مقدما بالنفقات من احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

 "الوطين لتنمية الرياضة

حيدد مبقتضى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالرياضة االلتزام بها 

الصندوق الوطين لتنمية "صية املسمى مسبقا من احلساب املرصد ألمور خصو

من االعتمادات اليت سرتصد هلا يف  4102وذلك خالل السنة املالية " الرياضة

 .برسم احلساب املذكور  4105السنة املالية 

ويتكفل هذا الصندوق بتمويل تأهيل الرياضة الوطنية وعلى اخلصوص دعم 

ية اليت يتطلب إجنازها أزيد من اجلامعات الرياضية وإجناز البنيات التحتية الرياض

سنة وبالتالي يستلزم صرف نفقاتها اإللتزام مقدما بالنفقات من اإلعتمادات اليت 

 .4105سرتصد للحساب خالل 

 جذاذة حول الصندوق الوطين لتنمية الرياضة

يتكفل هذا الصندوق بتمويل تأهيل الرياضة الوطنية وعلى اخلصوص دعم 

التحتية الرياضية اليت يتطلب إجنازها أزيد من سنة اجلامعات وإجناز البنيات 

وبالتالي يستلزم صرف نفقاتها االلتزام مقدما بالنفقات من االعتمادات اليت 

 . 5002سنة  سرتصد للحساب خالل

مليون درهم برسم سنة  ,8,,,0و للتذكري فقد بلغت موارد هذ الصندوق مبلغ  

مليون درهم سنة  557,89 و 5000مليون درهم سنة  529586مقابل  5005

مقابل    5005مليون درهم  برسم سنة  6686,، يف حني بلغت النفقات 5000

 .   5000برسم سنة  007086و  5000مليون درهم سنة  000,80

 :و تتوزع العمليات املمولة عن طري  هذا الصندوق على الشكل التالي 

 :دعم اجلامعات الرياضية -0
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، بلغ حجم اإلعانات املمنوحة 5005-5000خالل الفرتة املمتدة ما بني  

 .مليون درهم 162للجمعيات واجلامعات الرياضية حوالي 

ومن أجل تأهيل تختلف األنواع الرياضية باملغرب وتعزيز ممارستها، ستوقع 

-5001اجلامعات الرياضية مع الدولة عقود أهداف للفرتة املمتدة ما بني 

وقد . عقود برامج بهدف حتسني املمارسة الرياضية وتقوية احرتافيتها، و5007

 . 5005جامعة رياضية من اإلعانات املذكورة خالل سنة  11استفادت 

تهدف اتفاقية األهداف املوقعة مع اجلامعة امللكية : تأهيل ألعاب القــوى 

ارسة هذا إىل تنمية مم 5001-5000أللعاب القوى للفرتة للفرتة املمتدة ما بني 

النوع من الرياضة، وذلك عرب الرفع من قدرات التكوين باملعهد الوطين أللعاب 

عداء، وبناء مركز  770مركزا للتكوين بطاقة إيوائية تقدر بـ  07القوى و إحداث 

كما مت إطالق برامج . حلبة للعدو مكسوة بطالء اصطناعي 02للتداريب بإفران و

ملنافسات الرمسية من أجل تكوين عدد إمجالي يقدر تكوين لفائدة املدربني وحكام ا

حكم  6.000سنويا وكذا  0.100من املنشطني واملدربني مبعدل   7.200ب 

 . للمنافسات الرمسية

 امللكية مع اجلامعة تهدف اتفاقية األهداف املربمة: القدم كرة تأهيل 

 :يإىل ما يل 5001-5000للفرتة املمتدة ما بني  القدم لكرة املغربية

 الرياضية؛   التحتية البنيات تعزيز عرب الوطنية القدم كرة تأهيل 

 الالعبني واحلكام؛ تكوين تطوير 

 .املنافسات الرياضية تنظيم حتسني 

، يف متويل برنامج تأهيل البنيات التحتية 4103ساهمت الدولة خالل سنة 

 :مليون درهم واليت تهم العمليات التالية  331الرياضية مببلغ 

  ملعبا بالعشب االصطناعي لفائدة النوادي الرياضية؛ 22تهيئة 

  ؛التابع للمعهد امللكي لتكوين األطر" املنظر اجلميل"تأهيل املركز الرياضي 

  مركز رياضي للقرب ؛ 011إجناز 

  ؛ 4103تنظيم كأس العامل لألندية البطلة دورة 
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 وى واملالكمة إعداد الرياضيني ذوي املستوى العالي يف ميادين ألعاب الق

 والدراجات والسباحة والتكواندو ؛

  مسابح مغطاة ؛ 3قاعة مغطاة متعددة الرياضات و 41إجناز 

  مؤسسات لرعاية الطفولة 8ناديا نسويا و 46من دور الشباب و 35تهيئة. 

 :بناء املركبات الرياضية الكربى وبنيات القرب. 4

يف إطار االسرتاتيجية اليت ترمي إىل توفري منشآت رياضية باملغرب تستجيب     

للمعايري الدولية للفيفا، من املتوقع إىل جانب استكمال إجناز املركب الرياضي 

ملدينة أكادير، إعطاء انطالق أشغال إجناز امللعب الكبري للدار البيضاء بسعة  تصل 

مليار درهم،  4,18ا املشروع املقدرة تكلفته ب وسيتم متويل هذ. مقعد 710111إىل 

مليار درهم وصندوق احلسن الثاني للتنمية  0,48من ميزانية الدولة مببلغ 

مليون درهم ومدينة الدار البيضاء مببلغ  611االقتصادية واالجتماعية مببلغ 

 .مليون درهم 411

التوالي و قد بلغت تكلفة إجناز مركبات أكادير و طنجة  و مراكش على  

 . مليون درهم 768,78و و  788,52و  730,04

ويساهم الصندوق املذكور ، بشراكة مع اجلماعات الرتابية والقطاع اخلاص، يف 

متويل برنامج البنيات التحتية الرياضية للقرب الرامي إىل إجناز خالل الفرتة 

ب رياضي للقر -نادي سوسيو 0111، ما جمموعه 4106و 4118املمتدة ما بني 

 .مليون درهم يتحمل منها الصندوق نصف هذا املبلغ 751مببلغ إمجالي يصل إىل 

 :كالتالي 4103و قد توزعت أهم العمليات املربجمة رسم سنة 

  ؛%(47)مليون درهم  331ملعب بالعشب اإلصطناعي ب  22جتهيز 

 ؛%(06)مليون درهم  411تأهيل البنيات التحتية الرياضية ب 

 ؛%(06)مبليون درهم  411مراكز رياضية للقرب ب  برنامج إجناز 

 ؛%(04)مليون درهم  051للجامعات الرياضية ب  إعانات 

  ؛%(8)مليون درهم  85ب  كأس العامل لألندية تنظيم 
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 83,38تأهيل ألعاب القوى وبرنامج إعداد الرياضيني ذوي املستوى العالي ب  

 .%(7)مليون درهم 

 : ، فهي كالتالي4102أما أهم املخصصات املربجمة برسم سنة 

 مليون درهم؛ 411تأهيل البنيات التحتية الرياضية ب 

 مليون درهم؛ 411مراكز رياضية للقرب ب  برنامج إجناز 

 مليون درهم؛ 411اجلامعات الرياضية ب  إعانات 

  مليون درهم؛ 051ملعبا ب  22إنارة 

  مليون درهم؛ 85 ب 4102بطلة دورة العامل لألندية ال كأستنظيم 

 015تأهيل ألعاب القوى وبرنامج إعداد الرياضيني ذوي املستوى العالي ب 

 مليون درهم؛

  31جتهيز مركز املنظر اجلميل التابع للمعهد امللكي لتكوين األطر ب 

 .مليون درهم

 

 :31و 48و 47مناقشة املواد 

ة البشرية حيث أثريت تساؤالت حول مت التطرق إىل موضوع املبادرة الوطنية للتنمي

احلصيلة اليت حققتها، والدور الذي أصبحت تقوم به بعدما الحظ البعض أنها 

 .زاغت عن اهلدف الذي من أجله أنشئت

كما أشري إىل أن مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالثقافة االلتزام بها هزيل، وال 

يف والنهوض به وال حتى احلفاظ على ميكن مبثل هذا املبلغ تشجيع العمل الثقا

 .املوروث الثقايف لبالدنا

ومت التساؤل عن اجلدوى من تنظيم تظاهرة كأس العامل لألندية يف ظل األزمة 

وما هي االستفادة املأمول احلصول عليها وراء  ،االقتصادية اليت مير منها املغرب

 االموال الطائلة اليت ستصرف يف هذا الشأن؟
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 :احلكومةجواب 

هذه االعتمادات مسبقة تعطي اإلمكانية بالنسبة للقطاعات اليت تعمل على برامج 

كاملبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقد بلغت موارد هذا  ،متتد ألكثر من سنة

، يف حني بلغت نفقاته برسم نفس 4104مليون درهم سنة  5556,5الصندوق 

 .مليون درهم 2115,3السنة 

لصندوق يف متويل املرحلة الثانية من املبادرة الوطنية للتنمية ويساهم هذا ا

مجاعة   714البشرية، واليت تتميز بتوسيع االستهداف الرتابي والفئوي لتصل إىل 

 .حيا حضريا 534قروية و

 :وأما حصيلة إجنازات املبادرة الوطنية، فهي كاآلتي

مشروعا  04.811مت إعطاء اإلنطالقة ألكثر من  4104- 4101خالل سنة 

مليون مستفيد، حيث بلغت النفقات اإلمجالية  3,6عملية لفائدة ما يناهز  3411و

مليار درهم ساهم فيها احلساب املرصد ألمور خصوصية املتعل  باملبادرة  8,4املنجزة 

 %.64ملريا درهم أي نسبة  5الوطنية للتنمية البشرية مببلغ 

إن إجناز مشاريع بناء املتاحف وخبضوض الصندوق الوطين للعمل الثقايف، ف

ومعاهد الفنون واملسارح يتطلب فرتات زمنية تتجاوز مدتها عموما السنة، مما يربر 

اللجوء إىل االلتزام مقدما من الصندوق الوطين للعمل الثقايف، وذلك يف حدود 

بلغ حجم املداخيل املنجزة يف إطار هذا  مليون درهم، و 311دات ينهاز مبلغها اعتما

مليون  327,16مليون درهم مقابل   428,53، ما قدره 4104الصندوق، برسم سنة 

وبلغت  4101و 4100مليون درهم، على التوالي برسم سنيت  280,95درهم و

مليون درهم، مقابل  66,34ما قدره  4104النفقات املنجزة يف إطاره برسم سنة 

 .4101مليون درهم برسن سنة  47,50، و4100رهم سنة مليون د 46,46

أما بالنسبة للصندوق الوطين لتنمية الرياضة فإنه يتكفل بتمويل تأهيل الرياضة 

الوطنية، وعلى اخلصوص دعم اجلامعات وإجناز البنيات التحتية والرياضية اليت 

م مقدما يتطلب إجنازها أزيد من سنة، وبالتالي يستلزم صرف نفقاتها، االلتزا

، وجدير بالذكر أن موارد 4105بالنفقات من االعتمادات اليت سرتصد خالل سنة 
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يف حني وصلت  4104مليون درهم برسم سنة  1888,8هذا الصندوق بلغت 

 .مليون درهم برسم نفس السنة 877,7النفقات 

وحول االستفادة واملردود املالي الذي سيجنيه املغرب من وراء تنظيم تظاهرة كأس 

ق املشاركة رادير ومراكش فال خيفى عن أحد أن الفالعامل لألندية بكل من أَك

جتر وراءها مجهورا عريضا، ال حمالة سيساهم يف حتريك السياحة واملنشآت 

 .السياحية، وسيغين مداخيل هذا القطاع

 

 :30تقديم وتفسري املادة 

الصندوق "املسمى االلتزام مقدما بالنفقات من احلساب املرصد ألمور خصوصية 

 ."اخلاص بوضع وثائ  اهلوية اإللكرتونية ووثائ  السفر

حيدد مبقتضى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير املكلف بالداخلية االلتزام بها 

الصندوق اخلاص بوضع "مسبقا من احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

من  4102الل السنة املالية وذلك خ "وثائ  اهلوية االلكرتونية ووثائ  السفر

 .برسم احلساب املذكور  4105االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية 

الصندوق اخلاص ويربر اللجوء إىل االلتزام مقدما بالنفقات من احلساب املسمى 

ووثائ  السفر، بكون  الصفقات العمومية املربمة من لكرتونية بوضع وثائ  اهلوية اإل

العامة لألمن الوطين من أجل اقتناء انظمة  انتاج اهلوية اإللكرتونية  طرف اإلدارة

 . ووثائ  السفر متتد ألكثر من سنة

 ووثائ  السفر لكرتونية الصندوق اخلاص بوضع وثائ  اهلوية اإلجذاذة حول 

الصندوق اخلاص يربر اللجوء إىل االلتزام مقدما بالنفقات من احلساب املسمى 

ووثائ  السفر، بكون  الصفقات العمومية املربمة من لكرتونية اإل بوضع وثائ  اهلوية

طرف اإلدارة العامة لألمن الوطين من أجل اقتناء انظمة  انتاج وثائ  اهلوية 

 . اإللكرتونية ووثائ  السفر متتد ألكثر من سنة

خالل الفرتة املنجزة يف إطار هذا احلساب والنفقات  وللتذكري فقد سجلت املوارد 

 26,37و % 05829متوسطا، على التوالي بنسبة  سنويا ارتفاعا، 5000-5005
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 0655إىل  5000مليون درهم سنة  0172يف السنة، حيث انتقلت املوارد من  %

يف حني انتقلت  5005مليون درهم سنة  0607و  5000مليون درهم سنة 

مليون  271و  5000سنة  606إىل  5000مليون درهم سنة  121النفقات من 

 .5005درهم سنة 

واليت بلغت تكلفتها اإلمجالية  5005وتتعل  أهم العمليات املنجزة خالل سنة  

 :مليون درهم مبا يلي 282,38

جواز سفر مؤقت  20.000وإنتاج  يجواز سفر بيو ميرت 2.300.000اقتناء  

 مليون درهم؛ 562826ب 

 مليون درهم؛  18,5تطوير النظام الوظيفي لتدبري جوازات السفر ب  

صيانة املعدات التقنية واملعلوماتية وتوطني البوابة اإللكرتونية  

« passeport.ma »  مليون درهم 5899ب. 

مليون  332,20غالف مالي يقدر ب 4103و قد رصد للمشاريع املربجمة سنة 

 :ات التاليةدرهم، موجه باألساس لتمويل العملي

  مليون درهم ؛ 235,32ب يمليون جواز سفر بيو ميرت 1,8إقتناء 

 مليون درهم ؛ 21ب   صيانة نظام تدبري اجلوازات 

  جتهيز مراكز احلدود ووزارة الشؤون اخلارجية والتعاون باملعدات والربامج

 ؛مليون درهم 44,60املعلوماتية ب

  لفائدة املصاحل امللحقة اقتناء الصنادي  املخصصة حلفظ جوازات السفر

 ؛مليون درهم  8,50لإلدارة العامة لألمن الوطين وللقيادات ب

 واملعلوماتية وجتهيزات ربط املواقع  تنظيف وصيانة املعدات التقنية

                                                           .مليون درهم 5,99اإللكرتونية ب 

، فستوجه خاصة لتمويل العمليات 4102برسم سنة أما االعتمادات املربجمة 

 :التالية

 ؛مليون درهم 260,87ب   ياقتناء مليوني جواز سفر بيو ميرت 
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  تنظيف وصيانة املعدات التقنية واملعلوماتية وجتهيزات ربط املواقع

 . مليون درهم6,22 اإللكرتونية ب 

 

 .بدون مناقشة

 

  :24تقديم وتفسري املادة 

الصنـدوق "بالنفقات من احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى  االلتزام مقدما

حيدد مبقتضى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للمندوب السامي  "الوطنـي الغابـوي

للمياه والغابات وحماربة التصحر االلتزام بها مسبقا من احلساب املرصد ألمور 

من  4102السنة املالية وذلك خالل " الصندوق الوطين الغابوي"خصوصية املسمى 

 .برسم احلساب املذكور  4105االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية 

ومتتد معظم األوراش املربجمة يف إطار هذا الصندوق واملتعلقة باحلفاظ على 

الثروة الغابوية عن طري  إجناز عمليات تتطلب استمرارية على مدى سنوات 

مقدما بالنفقات من اإلعتمادات املخصصة هلذا متعددة، مما يستلزم اإللتزام 

 .  4105احلساب برسم 

 الصندوق الوطين الغابويجذاذة حول 

متتد معظم  األوراش املربجمة يف إطار هذا الصندوق ألكثر من سنة مما يستلزم 

سنة  االلتزام مقدما بالنفقات من االعتمادات املخصصة هلذا احلساب برسم

5002. 

غت املداخيل املنجزة يف إطار الصندوق الوطين الغابوي خالل بلوللتذكري فقد  

مليون درهم مقابل  0.507ما قدره  ،الرصيد املرحل ذلك مبا يف،  5005سنة 

. 5000و 5000سنيت  ،على التوالي ،مليون درهم 0.525م وـمليون دره 0.510

مليون  ,79مقابل  مليون درهم 226 إىل 5005النفقات سنة  وصل حجميف حني 

 .5000و 5000خالل سنيت  ،على التوالي ،مليون درهم 265درهم و
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وتهدف العمليات االسرتاتيجية املربجمة يف إطار هذا الصندوق إىل حتديد وإعادة 

هكتار سنويا مع إعادة تأهيل الفضاءات عرب  20.000اإلحياء وإعادة تشجري 

هذا وقد متت . رز واألركانإعطاء األولوية لألنواع احمللية  كأشجار الفلني واأل

 املمتدة ما بني خالل الفرتة ويلقطاع الغابمن احلاجيات املالية ل% 1,تغطية 

 .بواسطة هذا الصندوق 5000-5001

 670حوالي  5005برسم سنة  صندوقهذا الغالف املالي املعبأ يف إطار بلغ الوقد  

 :العمليات التاليةالربامج ومت ختصيصها إلجناز  ،مليون درهم

 :ويقطاع الغابالتأمني 

 هكتار؛ 67.000حتفيظ    

 119.079 وي بالنسبة لابتقنية مساحية للملك الغدراسات إجناز  

 .هكتار

 :بواسطة تنمية الغاباتحفظ و

  مليون ؛ 70,5 :األغراسإنتاج 

 هكتار 70,5: إعادة اإلحياءإعادة التشجري و. 

  هكتار؛ 20,.69تعويضات مقابل منع الرعي يف الغابات 

  هكتار 71,.16تهيئة الغابات على مساحة . 

 :بواسطة  احلفاظ على الرتبة واملياه

  الوديان؛مسار تصحيح قصد  من عتبات الرتسيب مرت مكعب 067.500بناء 

  كثبان الرملية علىللتثبيت البيولوجي تراكم الرمال عن طري  المكافحة 

 هكتار؛ 752مساحة 

 ؛( هكتار 07,) دراسة تهيئة األحواض املنحدرة 

 ؛(هكتار 2.650) املثمرةشجار األ غرسوجتديد و تشجريإعادة ال 

 ؛مرت مكعب 900.,لألودية حبجم   التصحيح امليكانيكي 

 هكتار؛ 150: املعاجلة البيولوجية 
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 001 :اخلنادق املضادة للحرائ و تأهيل املسالك الغابويةإعادة ش  وصيانة و,, 

 .م لك

 :مكافحة التصحر بواسطة 

  مركزا للمراقبة؛ 19وصيانة بناء 

  مصدرا للمياه؛ 67تهيئة 

  ؛اخلنادق املضادة للحرائ كلم من  775صيانة 

  حارسا للمراقبة واإلنذار؛ 0.002توظيف 

  إعادة تأهيل النظام اإليكولوجي(ACACIA) ملكافحة تراكم الرمال. 

برسم  الوطين الغابوي صندوقالاالعتمادات املالية، املعبأة يف إطار  تبلغهذا، وقد 

 يتم ختصيصها إلجناز العمليات ، مليون درهم 622 ما قدره 5001سنة 

 :التالية االسرتاتيجية

  على مساحة وصيانة األغراس وحتسني املراعي حياءإعادة اإلو التشجريإعادة 

 ؛هكتار 7.1,5,

  ؛غابوية غرسةمليون  ,1إنتاج 

  هكتار؛ 2.676,بالنسبة لتعويضات مقابل منع الرعي يف الغابات  

  هكتار ؛ 209.210على مساحة تهيئة الغابات إجناز دراسات حول 

  وبناء  هكتار 271على مساحة إجنازاألشغال املتعلقة مبكافحة تراكم الرمال

 م؛لك 00ضفاف على طول 

 مرت مكعب؛ 070.700لألودية حبجم  التصحيح امليكانيكي 

 م؛لك 0.107 تأهيل املسالك الغابويةإعادة ش  و 

 ؛هكتار 717.690 ويالغاب امللك نيأمتل تقنيةدراسات القيام ب  

  اخلاصة باألحواض املنحدرة  التعريةمبكافحة أشغال التهيئة املتعلقة إجناز

 ".واد مالح"و" عالل الفاسي"

 الغابويةالنظم اإليكولوجية حول الغابات تعتمد على أهم بحوث القيام ب. 
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 .بدون مناقشة

 

 :33وتفسري املادة تقديم 

الصندوق "االلتزام مقدما بالنفقات من احلساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

 "اخلاص لدعم مؤسسات السجون 

للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة املأذون حيدد مبقتضى هذه املادة مبلغ النفقات 

الصندوق "املسمى اإلدماج االلتزام بها مسبقا من احلساب املرصد ألمور خصوصية 

من االعتمادات  4102، وذلك خالل السنة املالية  "اخلاص لدعم مؤسسات السجون

 .برسم احلساب املذكور 4105اليت سرتصد له يف السنة املالية 

وسيمكن هذا اإلجراء من تسهيل برنامج ترحيل املؤسسات السجنية املتواجدة داخل 

تتماشى مع املعايري املعتمدة دوليا النسيج احلضري وبناء مؤسسات سجنية جديدة 

و املزمع إجنازه على مراحل متتد إىل عدة سنوات مما يربر اللجوء اىل اإللزام مقدما 

 .4105بالنفقات من هذ احلساب من االعتمادات اليت سرتصد له خالل سنة 

 مؤسسات السجونالصندوق اخلاص لدعم جذاذة حول 

املتواجدة داخل النسيج احلضري وبناء ميتد برنامج ترحيل املؤسسات السجنية 

مؤسسات سجنية جديدة تتماشى مع املعايري املعتمدة دوليا على عدة سنوات مما 

يربر اللجوء اىل االلتزام مقدما بالنفقات املتعلقة بهذا احلساب من االعتمادات 

 .5002اليت سرتصد له خالل سنة 

 5000ما بني  %65موارد هذا الصندوق منوا بلغ  توللتذكري فقد سجل 

 1023,63إىل  5000مليون درهم سنة  595,82، حيث ارتفعت من 5005و

مليون درهم  318,32يف حني مكنت النفقات اليت بلغت . 5005مليون درهم سنة 

 :من إجناز العمليات التالية

 ؛املؤسسات السجنية تهيئة إعادةبناء وتوسيع وجتديد و 
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األمن باملؤسسات السجنية من خالل اعتماد أنظمة أمنية قادرة على تعزيز  

توقع تخاطر فرار السجناء وضمان محاية العاملني بالسجون وجتهيزهم مبعدات 

 التواصل واملراقبة؛

حتسني ظروف العيش وإيواء املعتقلني خاصة على مستوى صيانة عنابر  

 ت املطبخ؛االعتقال وجتهيز املؤسسات السجنية باألسرة ومعدا

 . جتهيز املؤسسات السجنية بوسائل النقل املختلفة 

ويف إطار تعزيز مسلسل الالمتركز اإلداري واملالي املؤسسات السجنية ومن أجل 

ضمان حتمل عمليات جتديد وصيانة هذه املؤسسات على اخلصوص، بلغت 

مليون درهم  62,8حوالي  5000االعتمادات اليت مت وضعها رهن إشارتها سنة 

مسجلة بذلك زيادة متوسطة بنسبة  5005مليون درهم سنة  81,مقابل 

22,44 .% 

، من 5007و 5001وستمكن النفقات املربجمة يف إطار الصندوق برسم سنوات   

 :إجناز العمليات التالية

  ترحيل املؤسسات السجنية املتواجدة داخل النسيج احلضري ملدن الدار

مكناس وسال وبناء مؤسسات سجنية جديدة تتماشى مع البيضاء واجلديدة و 

 املعايري املعتمدة دوليا؛

 مواصلة برنامج جتديد وإصالح املؤسسات السجنية؛ 

 سرةباأَلجتهيز املؤسسات السجنية باملعدات الطبية واملعدات املتعلقة باألمن و 

 ولوازم املكتب؛ ومعدات الطبخ

  ؛املؤسسات السجنية مستخدميبالنزالء و املالبس اخلاصةتوفري 

 جتديد حظرية السيارات خاصة سيارات اإلسعاف. 

 

 .بدون مناقشة
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 :32تقديم وتفسري املادة 

اشرتاء "املسمى  االلتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من املخصصات 

 "وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية

املنتدب لدى الوزير  األول  حيدد مبقتضى هذه املادة مبلغ النفقات املأذون للوزير

املكلف بإدارة الدفاع الوطين االلتزام بها مسبقا من حساب النفقات من املخصصات 

وذلك خالل السنة املالية " اشرتاء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية"املسمى 

برسم احلساب  4105من االعتمادات اليت سرتصد له يف السنة املالية  4102

 .املذكور

 

 .دون مناقشةب

 

 :35تقديم وتفسري املادة 

 .عمليات احلسابات اخلصوصية للخزينة

من القانون التنظيمي لقانون املالية على أنه  41تنص الفقرة األخرية من املادة 

مينع أن تدرج مباشرة يف حساب خصوصي للخزينة النفقات الناجتة عن صرف 

واجلماعات احمللية واملؤسسات واملنشآت املرتبات والتعويضات إىل مستخدمي الدولة 

وهذا ما . العمومية ما عدا يف حالة استثناءات منصوص عليها يف قانون املالية 

 .تهدف إليه هذه املـادة

 

 :35مناقشة املادة 

مناقشة القانون متت اإلشارة إىل اجلدل الكبري والنقاش الواسع الذي أثري إبان 

السوداء أو اخلصوصية، حيث مت تقديم تعديل  حول الصنادي ، 4103املالي لسنة 

يتم مبقتضاه إلغاء هذا االستثناء، والتزمت احلكومة إلغاءها، فأين وصل هذا 

 اإلجراء؟
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 :جواب احلكومة

أكدت احلكومة على أن مشروع القانون التنظيمي اجلديد للمالية يتضمن العديد 

ذف وتقييد االستثناءات، من املعايري واإلجراءات والتدابري اليت تنص على احل

حساب  61والسادة النواب على علم بأن عدد حسابات الصنادي  اخلصوصية يقدر بــ 

خصوصي، وهذا رقم مهم، يصعب حذفه أو إلغاء دفعة واحدة، كما أنها مرتبطة 

بتمويل برامج يتطلب إجنازها سنوات متعددة، حبيث ال ميكن الرتاجع عنها 

 .بسهولة

 .حسابات، باعتبارها قد توقفت عن االشتغال 5نة مت حذف ولكن خالل هذه الس

 

 :36تقديم وتفسري املادة 

 أحكام تتعل  بتوازن موارد وتكاليف الدولة : الباب الثالث

تطبيقا ملقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية ، يتم وضع هذا اجلدول الذي 

 : يتضمن

  وميزانيات مراف  الدولة املسرية التقييم اإلمجالي ملداخيل امليزانية العامة

بصـورة مستقلة واحلسابات اخلصوصية للخزينة، احلدود القصوى لتكاليف الدولة 

 .مبكوناتها الثالثة

 

 :36مناقشة املادة 

الحظ السادة النواب أن مبلغ النفقات اخلاص باملعدات هلذه السنة يزيد قليال على 

احلديث عن الظروف الصعبة اليت متر منها رغم بلغ املعتمد خالل السنة املاضية، امل

ميزانية الدولة، أمل يكن باإلمكان التخفيض منها يف ألف التقليص من العجز، 

كما متت اإلشارة إىل أن املوارد الذاتية للدولة أقل من نفقاتها املوجهة للتسيري، 

عات عجز امليزانية، وأن الترب منمما سيزيد  ،وهذا حيتم اللجوء إىل االستدانة

ها احلكومة بنفس السطر، فلماذا ال تفصل تواهلبات والوصايا واالقرتاضات ضمن

 .بينها ليتضح مبلغ كل واحدة منها فيما
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وخبصوص املساهمات يف املؤسسات العمومية فقد اقرتح عقد لقاء تقييمي مع هذه 

 .املؤسسات من أجل حتسني مساهمة الدولة فيها

مليار درهم،  34بلغ احلقيقي للعجز هل هو فعال وتساءل أحد السادة النواب عن امل

 مليار درهم؟  66إذا ما مت حذف مبلغ االقرتاض املقدر يف مليار درهم،  88أم 

وتساءل آخر حول تصور الدولة للتقليص من الدين اخلارجي  خاصة وأن فائدته 

 .مليار درهم 44تقدر بــ 

بعض املالحظات من قبيل جلوء وأشار السادة النواب أيضا إىل أنه كثريا ما تثار 

 االستدانة كلما وقعت يف أزمة، وكذا إن احلكومة تفرط يف شراء ىلاحلكومة إ

وتتم املقارنة بني املغرب وبلدان أخرى يف هذا اجملال، وتساءلوا هل  ،سيارات املصلحة

تستعمل فقط بإمكان احلكومة االستدانة بدون إذن الربملان؟ وهل السيارات املشرتاة 

اعدة والقوات املس ،تضم سيارات األمن الوطين ستعمال الشخصي أما أنهالال

املغرب كما أثريت صفقة بيع حصة فيفندي باتصاالت والوقاية املدنية، واملصلحة، 

ومت التساؤل عن قيمة هذه الصفقة؟ وما هي الفائدة اليت  لفائدة اتصاالت اإلمارات،

 .لعملة الصعبةسيحصل عليها املغرب، خاصة وأنها ستؤدى با

 

 :جواب احلكومة

أفادت احلكومة يف ردها على مالحظات وتدخالت وتساؤالت السادة النواب أن زيادة 

عجز امليزانية، وأنها تلجأ سنويا للحصول على إذن بالتكاليف على املوارد ال عالقة له 

وترخيصها لتحصيل كل موارد ميزانية الدولة اليت يسمح بها  ،السلطة التشريعية

ولو قانون املالية، مبا يف ذلك االستدانة، وال ميكن اللجوء مطلقا إىل االستدانة 

وهذا نقاش جيب حسمه نهائيا، كما أنها  ،اإلذن املسب  للربملان درهم واحد بدون

بنفس الرتخيص تعمل على صرف كل التكاليف والنفقات الواردة يف ذات القانون 

 .املالي

تحمالت يف تراجع، وهذا بسبب اللدين يتطور ولكن وأشارت احلكومة إىل أن أصل ا

بالنسبة للدين % 4,5سعر الفائدة املنخفض الذي يقرتض به املغرب والذي يقدر بــ 
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وذلك يعود باألساس إىل كونه دين تخصص  ،للدين اخلارجي% 3,3الداخلي و

لإلصالحات، وحيصل املغرب على هذه النسبة للسعر بفضل التنقيط الذي حيصل 

عليه من طرف املؤسسات املالية الدولية، وجتدر اإلشارة إىل أن املغرب يقرتض بسعر 

 . تخاطر أقل من دول متقدمة بكثري

وهو ما يعادل % 4,8مة يف وخبصوص نسبة العجز احلقيقي فقد حددتها احلكو

 .مليادر درهم 46,6

وذلك راجع إىل ازدياد نفقات األجور، واملنح % 0,5بــ  ازدادت وبالنسبة للنفقات فقد 

الدراسية سواء من حيث العدد املستفيد، وكذا املبلغ املرصود هلا، ويف مقابل ذلك 

 .فقد اخنفضت نفقات استهالك املاء والكهرباء واهلاتف

ري أكدت احلكومة أن احلصة الكبرية من مشرتيات السيارات موجهة إىل ويف األخ

اخلدمات االجتماعية واألمن، والرتشيد الذ يتم احلديث عنه ال يعين شيء بالنسبة 

 .للفائدة احملصل عليها من وراء هذه اخلدمات

 

 :37تقديم وتفسري املادة 

 .اإلذن يف االقرتاض وإصدار أدوات مالية أخرى

 الرتخيص 4102 لسنة املالية قانون مشروع من 38 و 37 املادتني نص يهدف

 من اخلارجي وإصدار أدوات مالية أخرى و الداخلي االقرتاض إىل باللجوء للحكومة

 .الدين أصل استحقاقات تغطية و امليزانية عجز متويل اجل

 متوسطة قروض شكل على درهم مليار 62 تعبئة املتوقع ، من 4102 لسنة بالنسبة

 كدين درهم مليار 42 و داخلي كدين درهم مليار 21 فيها مبا األمد طويلة و

 .خارجي

  33,38حوالي  الطويل و املتوسط املدى ذي الدين أصل استحقاقات ستبلغ حني يف

 كدين درهم مليار 2,34 و داخلي كدين درهم مليار 48,16 فيها مبا درهم مليار

 .خارجي
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 طرف من املمنوحة تلك على أساسا االعتماد فسيتم اخلارجية، للتمويالت بالنسبة

 املالي السوق يف لالقرتاض بالنسبة أما. األطراف املتعددي و التنائي املقرضني

 يف املعتمدة التمويلية السياسة إطار يف تدخل و واردة دائما تظل فرضية فهي الدولي

 .امليزانية عجز لتمويل واخلارجية الداخلية املوارد بني التحكيم جمال

 

 .بدون مناقشة

 

 :38تقديم وتفسري املادة 

 .اإلذن يف االقرتاض وإصدار أدوات مالية أخرى

 .يدخل هذا املقتضى يف إطار نفس التوجه كسابقه

 

 .بدون مناقشة

 

 :38تقديم وتفسري املادة 

  .التدبري الفعال للدين الداخلي

و الذي يرخص للحكومة  4102لسنة  ةمن مشروع قانون املالي 38يهدف نص املادة 

 : القيام بعمليات إعادة شراء وتبادل سندات اخلزينة يف السوق الثانوي إىل

  الرفع من حجم اخلطوط و التقليص من عددها ألجل دعم نشاط السوق

 سيؤدي إىل خفض تكلفة الدين الداخلي على املدى املتوسط، الشيء الذيالثانوي 

  اجتة عن متركز التسديدات وذلك بإعادة تقليص تخاطر إعادة التمويل الن

 .شراء و تبادل قسط من حجم هذه اخلطوط قبل حلول أوان تسديدها

 عربها إقراضكما يرخص هذا النص للحكومة إصدار سندات للخزينة و 

 يسمى ما أو اخلزينة سندات إقراض تسهيل عمليات إطار يف للبنوك اإلستحفاظ،

 «Repo Facility ». ب  دوليا
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 لسندات" األخري املقرض" دور اخلزينة ستلعب الرتخيص هذا مبوجب و 

 اخلزينة، سندات بتسعري التزامها إطار يف اخلزينة، وسطاء البنوك لصاحل اخلزينة

 .السوق جناعة لضمان ذلك و الثانوي السوق يف اقتناءها من متكنها عدم حالة يف

 سيحدد العمليات هذه إطار يف املصدرة السندات حجم أن إىل اإلشارة دروجت 

 ال ملدة للتجديد قابل واحد يوم) قصري جد ألجل إقراضه يتم منخفض سقف يف

 (.أيام 01 تتعدى

 

 .بدون مناقشة
 

 اجلزء الثاني 

 :21تقديم وتفسري املادة 

وميزانيات مراف  الدولة املسرية بصورة ، النفقات من امليزانية العامة، وسائل املصاحل

 واحلسابات اخلصوصية للخزينة ، مستقلة

I.-  امليزانية العامة 

 % 0,05عرفت االعتمادات املفتوحة برسم نفقات التسيري زيادة طفيفة بنسبة 

درهم إىل  088046100430111حيث انتقلت من  4103مقارنة بسنة 

 .درهم  088035300680111

 :وتتوزع ميزانية التسيري كما يلي  

 نفقات املوظفني ؛ % 54 -

 ؛ -التسيري-التكاليف املشرتكة % 30 -

 املعدات والنفقات املختلفة ؛ % 06 -

 .النفقات الطارئة  % 0 -

تتعل  هذه املادة بتحديد مبلغ االعتمادات املفتوحة فيما خيص مصاريف  

 .التسيري للميزانية العامة 
 

 .بدون مناقشة
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 :20تقديم وتفسري املادة 

وميزانيات مراف  الدولة املسرية بصورة ، العامة النفقات من امليزانية، وسائل املصاحل

 واحلسابات اخلصوصية للخزينة ، مستقلة

I.-  امليزانية العامة  

ترمي هذه املادة إىل حتديد مبلغ اعتمادات األداء  ومبلغ اعتمادات االلتزام  

 .املتعلقة بنفقات االستثمار للميزانية العامة 

تضاف . مليار درهم  49,5تبلغ اعتمادات األداء املفتوحة برسم نفقات االستثمار 

 37,15والسنوات اليت تليها واليت تبلغ  4105إليها اعتمادات االلتزام للسنة املالية 

 .مليار درهم

 

 .بدون مناقشة

 

 :24تقديم وتفسري املادة 

وميزانيات مراف  الدولة املسرية بصورة ، النفقات من امليزانية العامة، وسائل املصاحل

 واحلسابات اخلصوصية للخزينة ، مستقلة

I.-  امليزانية العامة 

حتدد هذه املادة مبلغ االعتمادات املفتوحة فيما خيص نفقات الدين العمومي يف 

و تشتمل على النفقات املتعلقة بالفوائد والعموالت والنفقات . امليزانية العامة 

 .باستهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل األجل املتعلقة 

 

 .بدون مناقشة
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 :23تقديم وتفسري املادة 

II.- ميزانيات مراف  الدولة املسرية بصورة مستقلة. 

ترمي هذه املادة إىل حتديد مبلغ االعتمادات املتعلقة  بنفقات االستغالل ملراف  

 .  الدولة املسرية بصورة مستقلة 

وهي حتظى  4103برسم سنة  415قد بلغ  وجتدر اإلشارة بأن عدد هذه املراف  

باملرونة املالية واحملاسباتية الضروريتني ما ميكنها من حتسني فعاليتها وجودة 

ويبقى القطاع االجتماعي هو القطاع املهيمن بالنسبة هلذه املراف  . خدماتها 

قا يقدم خدمات يف جمال مرف 55مرفقا يقدم خدمات صحية و 81حبيث أن 

التكوين املهين أما املراف  املتبقية فتعمل يف جماالت التجهيزات والرياضة 

 .والتجارة والصناعة والبحث والتوثي 

 

 .بدون مناقشة

 

 :22تقديم وتفسري املادة 

II.- ميزانيات مراف  الدولة املسرية بصورة مستقلة. 

ترمي هذه املادة إىل حتديد مبلغ اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام  املتعلقة  

 .  بنفقات االستثمار ملراف  الدولة املسرية بصورة مستقلة 

 

 .بدون مناقشة

 

 :25 تقديم وتفسري املادة

III.- احلسابات اخلصوصية للخزينة. 

 .اخلصوصية للخزينةحتدد هذه املادة النفقات املتعلقة بعمليات احلسابات 
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 78إىل  4113حسابا لسنة  031ض من وجدير باإلشارة أن عدد احلسابات اخنف

حيث يبلغ عدد هذه احلسابات  4117قبل أن يعرف استقرارا سنة  4116سنة 

 .  78ا ــحالي

 .من جمموع هذه احلسابات  %71وتشكل احلسابات املرصدة ألمور خصوصية 

 

 .بدون مناقشة

 

 


