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 مدخل عام
  

   مســبوقة بســبب فــريوس كورونــاأزمــة صــحية واقتصــادية غــري ، دول العــاملمعظــم  عــىل غــراريواجــه املغــرب، 

  منظمة الصحة العاملية. من طرف ةجائحة عامليكملصنف ا ،)19-(كوفيد

 ،امعرضألمن الصحي واالقتصادي للدول لرجة قوية عىل املستوى الدويل، ، 19-االنتشار الرسيع لـكوفيد قد أحدثو 

يشـهد االقتصـاد أن مـن املؤكـد  ،لـذا .تدهورلل حول العامل األشخاصاالجتامعية ملئات املاليني من  وضعية، الالتايلب

 أسوأ ركود له منذ الكساد الكبري. سنة،ال ههذخالل  ،العاملي

، العديد من القطاعات االقتصادية سجلت ،19-لكوفيدالوضع الوبايئ  تحكم يفالرغم من الوبعىل املستوى الوطني، 

 عن العمل. والتااملق عدد من توقف يف نسب اوارتفاع  ا يف نشاطهاانخفاضا حاد

ا وفقو لصاحب الجاللة  النريةتحت القيادة  ،يف الوقت املناسب ،بالدنا بادرتواجهة هذه األزمة املتعددة األبعاد، ملو 

  .19-كوفيدباآلثار االجتامعية واالقتصادية لألزمة الصحية املرتبطة  واجهةإىل م ،ملقاربة شاملة

رتاب ال سائر أرجاءحالة الطوارئ الصحية يف  إعالنتدابري وقائية و السباقة إىل اتخاد  الدولاملغرب من  كانلقد و 

املواطنات مة ، وضعت بالدنا صحة وسال لصاحب الجاللة الساميةا للتعليامت ، ووفقالوطني. من خالل ذلك

ه هذتداعيات ة من االعتبار رضورة دعم الفئات الهشة املترضر بعني ، مع األخذ املواطنني عىل رأس أولوياتهاو 

 السلبية عىل الوضع االقتصادي للبالد. الحد من آثارها عمل عىلوال الجائحة

  ري جائحة فريوس كورونا الصندوق الخاص بتدب" اسمتحت  يص للخزينةحساب خصو  إحداثتم  ،وهكذا

كاليف تحديث تغطية تخاصة  ،زمةاأل ة من ر االستثنائية ودعم القطاعات املترض لتغطية النفقات  "19- كوفيد

والحفاظ عىل  هذه الجائحة الناتجة عنودعم االقتصاد الوطني ملواجهة الصدمات  نظومة الطبيةوتأهيل امل

لضامن لجنة اليقظة االقتصادية  إحداثتم  كام. والتخفيف من اآلثار االجتامعية لألزمة الصحية مناصب الشغل

تداعيات االجتامعية واالقتصادية واسترشاف ال ةر القطاعات املترض  مواكبةللوضع االقتصادي و  تتبع الدقيقال

  .تنشيط االقتصاد الوطنيإعادة  تهييئو لألزمة الصحية املبارشة وغري املبارشة 

، التـي يفاقمهـا ه الجائحـةلهـذ الوخيمـةالعواقب االقتصـادية  أدتملبذولة والتدابري املتخذة، من الجهود ا وبالرغم

مقارنـة  ،العموميةاملالية  عىل مستوى توازن مهمةاختالالت إىل ، الفالحي الحايلاملوسم  عىل  فاألثر السلبي للجفا

 .مسبقااملتوقع سار بامل
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تسـجيل  يتوقـع حيـث. متجـاوزة 2020 سـنة إعـداد قـانون املاليـة لاملعتمدة يف لفرضياتأصبحت ا ونتيجة لذلك،

. %3,5و %3,7نسـب يف  عىل التـوايلن أوليا ار مقد اكاناللذان ، امليزانيةيف عجز  حاد ميف معدل النمو وتفاق رتدهو 

خـالل شـهري  وايلللطن عـىل التـأمرييك دوالر  194و 290ببلوغه  أدىن مستوياتهالبوتان  غاز عرسوسجل متوسط 

أن  رتقـبمـن املو . 2020املتوقع برسـم قـانون املاليـة لسـنة للطن  دوالر 350متوسط  مقابل 2020 بريلأ مارس و 

 شـقخاصـة بالنسـبة لليعـود ألثـر الجائحـة عـىل النشـاط االقتصـادي، ، احـاد ا، انخفاضـاملتوقعةاملداخيل  تسجل

  .18,59%  ـحيث من املتوقع أن تسجل املوارد الجبائية انخفاضا ب الرضيبي

مـن الدسـتور التـي  77 لفصـلحكام األ مراعاة  رضوريا 2020قانون مايل معدل لسنة اعتامد  صبحأ ، االطارويف هذا 

صـدقية امليزانيـة ا ملبـدأ وفقـو  ،الحكومـةبالربملـان و ب لدولـةيـة افاظ عىل تـوازن مالالح عىلنيط مسؤولية السهر ت

 اليـةمقـوانني  تقـديم رضورة يتعني مبوجبهالذي و قانون املالية ل 130.13 رقم  التنظيمي املنصوص عليه يف القانون

  .قانون املاليةوفرضيات يف أولويات  مهمةيف حالة حدوث تغريات معدلة 

املجـاالت االقتصـادية واالجتامعيـة يف مجموعـة مـن التـدابري ، وضعت الحكومـة ه الجائحةتداعيات هذ وملواجهة

املقرتحة  تفعيل اإلجراءاتالرشوع يف العتامد و  مرتكزا 2020 سنةمرشوع قانون املالية املعدل ل سيشكلو  واإلدارية.

 ثة ذات األولوية التالية:ا للمحاور الثال وفق

  ؛ياالقتصادمواكبة االستئناف التدريجي للنشاط  

  ؛الشغلمناصب الحفاظ عىل 

  ةياإلدار اتصالحاإل ترسيع تنزيل. 

  2020لسنة فرضيات قانون املالية   تحينيإىل ،2020سنة املالية ف مرشوع قانون املالية املعدل لليهدكام 

الجائحة تداعيات لإلكراهات التي متليها وفقا نفقات ال وجيهإىل إعادة تواملعطيات املتعلقة مبوارد امليزانية باإلضافة 

  .آثارهاو 

 متوسط سعر غـاز البوتـانو مليون قنطار  30 ـيقدر بالحبوب  من ازراعي محصوال حددتات يبناء عىل فرضهكذا، و 

   .%7,5 إىل امليزانية عجزارتفاع و % 5 ـبنمو العدل يل تراجع مليتوقع  تسج ،دوالر أمرييك للطن 290 ـب
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I.  لسنة  قانون املاليةفرضيات تذكري باألولويات االسرتاتيجية و
2020  

 توجهـا 2020كـرس قـانون املاليـة لسـنة  ،2021-2017السامية والتزامات الحكومة للفرتة امللكية  للتوجيهاتا وفق

 إيجـاد غيـة، باالجتامعيـةجاليـة و املالفوارق  تقليصلدعم السياسات االجتامعية و  اهتامم خاص عرب إيالءاجتامعيا 

 اتألولويـاحـول  2020لسـنة  قـانون املاليـةمتحور . و انتظاراتهم وتلبيةاملواطنني املواطنات و حلول مناسبة ملشاكل 

 التالية:

 منظومة الرتبية تنفيذ إصالح ترسيع من خالل  عىل الخصوص ، وذلكمواصلة دعم السياسات االجتامعية

عن دعم  الخدمات الصحية فضالوتعميم تحسني و  الشباب تشغيل والبحث العلمي وتحسني قابلية والتكوين

 ؛الئقالسكن الوالطبقة الوسطى إىل  يف وضعية هشاشةاألرس ولوج 

 مواصلة  إنجاز من خالل خصوصا  لحامية االجتامعيةاء آليات رسااالجتامعية وإو  املجالية تقليص الفوارق

املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية  مواكبةو  بالوسط القروي االجتامعيةو  املجالية برنامج تقليص الفوارق

وتحسني األساسية توسيع التغطية الصحية و للتنمية البرشية وتنفيذ التزامات اتفاق الحوار االجتامعي 

 ؛وإصالح منظومة الحامية االجتامعية اشةاستهداف املواطنني يف وضعية هش

 من  خاصة، ،الشغلفرص  إحداثو  وترية النمومن أجل رفع  املقاولةودعم  دينامية جديدة لالستثامر إعطاء

ودمج ملقاوالت اتنافسية  تعزيزو تحفيز االستثامر الخاص الوطني واألجنبي و  وميدعم االستثامر العم خالل

 ؛قتصاديةالقطاع غري املهيكل يف الدورة اال 

 ووضع آلية  تنزيل ورش الجهوية املتقدمةو  منظومة العدالةإصالح ، ، ال سياممواصلة اإلصالحات الكربى

 .تنزيل ميثاق الالمتركز اإلداريو  للتعاقد بني الدولة والجهات

 الحبـوب  مـن زراعـي محصـول يف 2020 لسـنةقانون املالية  التي اعتمدها إعداد اتيفرضال تمثلت يف هذا السياق،

% 3,7 يقـدر بــمعدل منو و دوالر أمرييك للطن  350 محدد يفمتوسط سعر غاز البوتان و مليون قنطار  70 ـيقدر ب

 .%3,5 يبلغ امليزانية عجز ومعدل
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II. 19-كورونا كوفيد فريوس جائحةالتداعيات االقتصادية ل  
حيـث تـم عـىل املسـتوى الـدويل، " 19-"كوفيـد فريوس كورونـال نتشار رسيعاب 2020 وىل من سنةاألشهر األ  متيزت

   .2020مارس  11ابتداء من  وذلك من قبل منظمة الصحة العاملية جائحةك تصنيفه

 روج بريطانيا من االتحاد األوريبخسياق اقتصادي عاملي مضطرب ( مع "19-"كوفيد فريوس كورونا جائحة تتزامنو 

قطاعـات الن مـ بـالنظر لتأثريهـا عـىل عـدد ةصدمة غري مسـبوقشكل ي مام، )...، ، توترات جيوسياسية"بريكست"

 .)واملؤسسات واملقاوالتاألرس الفاعلني االقتصاديني ( مختلفتداعياتها عىل  تفاقمبالتايل و ية االقتصاد

.1.II العاملي القتصادا ركود  

 بـادرتو نة بتـداعيات خطـرية عـىل النشـاط االقتصـادي. و برشية كبرية مقر  خسائر فريوس كورونا جائحة نجم عن

أثرت عىل سالسـل  شاملةالحتواء انتشار الفريوس من خالل فرض قيود  أمنيةة و يتدابري صح الدول إىل وضعمعظم 

 التوريد الوطنية والعاملية.

تجنـب إىل إضـافة  ،التجـارة الخارجيـة عىل مستوىتسبب هذا التباطؤ يف النشاط االقتصادي يف انخفاض حاد وقد 

 قطاعات.عدة يف  لشغلناصب امل كبري فقدان عنه جنت مام املستثمرين، طرفاملخاطر من 

أن تـؤدي  "19-"كوفيـد فريوس كورونـا انتشار الالزمة إلبطاءو إجراءات االحتواء الصارمة من شأن مام ال شك فيه، و 

خـالل البنـك الـدويل  املنجز مـن طـرف ة"العاملي يةفاق االقتصاد"اآل للتقرير  اوفقو غري مسبوق. اقتصادي  ركود إىل

 ههـذ توقعاتحسب . و 2020 سنة %5,2بنسبة  اداح اانكامشاالقتصاد العاملي يعرف أن  رتقبي، 2020 يونيو شهر

الـذي مـن حـدة  أشـد ، سـيكونأسوأ ركود له منذ الكسـاد الكبـريمن املرجح أن يشهد االقتصاد العاملي  ،املؤسسة

 .2009-2008املالية شهدته األزمة 

% 7بنسبة  االقتصادي للنشاط ا حاداانكامش ،2020برسم سنة  ،الدويل البنكيتوقع   ،لالقتصاديات املتقدمةبالنسبة 

 ). %10,5-(واالتحاد األوريب %) 6,1-(اليابان %) و 6,1-األمريكية (واليات املتحدة لبالنسبة لخاصة 

، 2020التعاون االقتصادي والتنمية املنجزة شهر يونيو وحسب توقعات منظمة دول منطقة اليورو، وبخصوص 

   ) مقارنة بأملانيا %11,1-) وإسبانيا (%11,3-) وإيطاليا (%11,4-يف فرنسا (حدة أشد االقتصادي  سيكون الركود

)-6,6%(.  

من جهة، ، "19-"كوفيد كورونافريوس  إجراءات مواجهة تداعياتقوية بسبب  ضغوطاالصاعدة  دولستواجه ال كام

وهكذا يتوقع البنك  .، من جهة أخرىيوضعف الطلب الخارج هاوانخفاض قيمة عمالت املواد األوليةوتراجع أسعار 
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% 1 بــ قدريمعدل منو اقتصادي الصني تسجل من املتوقع أن و  .%2,5بنسبة الخام  الداخيلالناتج  انخفاضالدويل 

 .%3,2 ــببينام ستعرف الهند انكامشا 

عوامـل ب تبقـى رهينـةالعواقـب االقتصـادية  حيـث أن تزال توقعات النمو العاملي غـري مؤكـدةال ، ذلك عىل عالوة

 ضـطراباآلثـار الناتجـة عـىل اومـدى  تدابري االحتواء حدة وفعاليةو الجائحة ال سيام تطور  ،يصعب التنبؤ بتفاعلها

، خاصـة اإلنفـاق املعتـادة اتسـلوكيو يف أمنـاط  التغرياتو  العامليةاملالية رشوط التداعيات تشديد و  التوريدسالسل 

 .واد األوليةاملوتقلب أسعار الفاعلني االقتصاديني ثقة  مستوى اآلثار عىلو ، األرس مستوى عىل

يف سريتفع الدين العمومي  مهمة حيث خسائر ةيممو املالية الع سجلتمن املتوقع أن ، األزمة االقتصادية أمام هذه

 إىلعزى يلعجز سسبب الرئييس لالكام أن  .طبيعة االنتعاشو  الركود حدةحسب مدة و وذلك  ،وللدا مختلف

. لمنظومة الصحيةنفقات املوجهة لادة الزي ، فضال عننفقات التأمني ضد البطالةارتفاع و الرضيبية  داخيلراجع املت

  .االقتصاديالنشاط  استئنافإعادة بتوقيت رهينة  االنعكاسات عىل املالية العمومية لظتوس

ا مـن التجـارة العامليـة أيضـ سـتعاينالعرض والطلـب،  عىل مستوى غري املسبوقةات املتزامنة و صدمالباإلضافة إىل و 

أن تسجل التجارة ينتظر لتجاري. وبالتايل، ا حتكاكاال  ارتفاع شدةوتعطل سالسل التوريد و  ارتفاع تكاليف املعامالت

نسـب  الـدول جـل، ستشـهد وهكـذا. 2020 سـنة %13 ـا بـانخفاض ،النقد الدويل لتقديرات صندوقا وفق ،العاملية

. رااألكرث ترض أمريكا الشاملية وآسيا صادرات ، حيث تعترب 2020سنة  التبادالت خاللحجم يف  %10تفوق  انخفاض

بسبب القيود املفروضة عىل النقل تداعيات الجائحة أن تتأثر تجارة الخدمات بشكل مبارش من  كذلكومن املتوقع 

 املنتظـرة النتـائج أن، حيـث غري مؤكـدةتضل  2021 سنة خاللعاش التجاري املتوقع تتقديرات االنكام أن والسفر. 

  .تخذة ملواجهتهااملفعالية التدابري بو  الجائحة استمراردة مبحد كبري  تبقى رهينة إىل

.2.II الوطني االقتصاد عىل تداعياتال 

تداعيات غـري مسـبوقة عـىل االقتصـاد  الصحيةيف إطار حالة الطوارئ  تخذةاملالتدابري و  لسياق الدويلاعن رتتب سي

  .وطنيال

التـي تـم  الوطنيـة يـةالقطاع ديناميـةال دون شـك غريتتسـ الناتجـة عـن هـذه الجائحـة، اتصدمال يف ظلهكذا، و 

، 2020 خـالل سـنةا سـلب ،ةغـري الفالحيـ األنشطةستتأثر . و 2008ة لسنة ا منذ األزمة املالية العامليتدريجي تكريسها

 جهـة،مـن  ،النشـاط السـياحي الخـارج وتراجـعبغاربة املقيمني وتراجع تحويالت امل الطلب األجنبي تراجعبسبب 

   .أخرى جهةمن  ،ستهالكيةاال التوريد وتأثري الحجر الصحي عىل بعض القطاعات  سالسلتعرث و 
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حيـث  ،خالل فرتة الحجـر الصـحي أن النشاط االقتصادي مل يتعرض للتوقف التام إىل شارةر اإل دتج موازاة مع ذلك،

 و عـن بعـد.أ حضـوريا  نشاطهواصل ي غري التجاري ، فإن القطاعويف هذا الصدد .هطامن القطاعات نش عدد واصل

الحساس من  هابعاالتخزين الخاصة بها أو لط طرقو ، نظرا لطبيعتها مل توقف نشاطها بعض الفروع التجارية كام أن

عة الغذائيـة والصـنا الفالحة والصـيد البحـريبل خاص بشكتعلق األمر ارية الحياة الطبيعية بسالسة. ويأجل استمر 

  .اءوالكهرباء وامل

املتوقـع  ندوبية السامية للتخطـيط، فمـنامل عن ةالصادر  2020لشهر أبريل  الظرفية لتحليل الفصلية لنرشةلا وفقو 

نفقـات املتعلقـة ، بسـبب تراجـع ال2020ة الفصل الثاين مـن سـنخالل  %1,2ك األرس بنسبة أن ينخفض منو استهال

كان من املتوقـع أن  ،جائحة أنه يف حالة عدم انتشار الوالرتفيه. وتجدر اإلشارة إىل ةالطاقة والسلع والنقل واملطعمب

كام كان من املتوقع أن يرتفع . %2,7هالك األرس بنسبة زيادة استمن خالل النمو االقتصادي  الداخيلالطلب  يدعم

  .نفقات التسيريجراء ارتفاع ، %3,2بنسبة  استهالك اإلدارات العمومية

 عدة قطاعات بشدة بسبب تأثرت، لتدابري التقييديةلو  طلب الرشكاء الرئيسينيالتأثري املزدوج النخفاض  تحتو 

 %94توقف السياحة ( يف من هذه األزمة رااألكرث ترض القطاعات متثلت ، وهكذا .األزمة حيث سجلت انخفاضا كبريا

من  %76توقف ( الـجلدوصناعة النسيج و  )2020عند نهاية شهر ماي  نشآت الفندقية السياحية املصنفةمن امل

) والصناعة 2020% عند نهاية شهر ماي 74للصادرات بنسبة  تراكمي وتراجع 2020عند نهاية أبريل  املقاوالت

مع تأثري مهم عىل صناعة  2020خالل شهر أبريل  من املقاوالت %73(توقف ربائية عدنية والكهاملو  امليكانيكية

% بالنسبة لصناعة 76 أزيد من وانخفاض بلغ% 89السيارات التي سجلت انخفاضا حادا لصادراتها بنسبة 

% من املقاوالت خالل شهر أبريل 56وقطاع البناء واألشغال العمومية (توقف  )2020خالل شهر ماي الطائرات، 

الق الحدود مع بشكل رئييس إىل إغ ريهذا التأث عزى. وي%)55عكسه انخفاض مبيعات اإلسمنت بنسبة  2020

 يف سياق ،ةنبياألجات يطلبالوتعليق  لمسافرينلالبحري التنقل  وتعليق الرحالت الجوية وحركة رشكائنا الرئيسيني

  .ةجاملياإل  املضافةمن القيمة  %15متثل هذه القطاعات حوايل و  .رشكاء الرئيسينيب الليتميز برتاجع ط

 ، ويتعلـق األمـر خاصـةحـدةمن صدمة أقـل  بقوة عىل الطلب املحيلرتكزة ملاألنشطة القطاعية اعانت ، قابلباملو 

(توقـف  مقـاوالتوقطـاع الخـدمات املقدمـة لل يف القيمـة املضـافة للقطـاع) %50ة طاع النقل (انخفاض بنسـبقب

 والتجـارة )ترحيـل الخـدماتبعض الخدمات املقدمـة للمقـاوالت وكـذا بعـض أنشـطة  ؤوتباط املعامالت العقارية

 املضـافةمن القيمـة  %47متثل هذه القطاعات حوايل و  .)…لتموين لوتراجع جزيئ ساسية تجارة املواد األ (استقرار 

  ة.جاملياإل 
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املغاربـة املقيمـني وعـىل تحـويالت  مـداخيل األسـفاربشـكل ملحـوظ عـىل النشاط االقتصـادي كام انعكس تباطؤ 

  .%20% و70، عىل التوايل بـ 2020التي من املتوقع أن تنخفض، برسم سنة بالخارج 

أساسـا  يتعلـق األمـر. وةمنـو إيجابيـ معـدالت، حافظت بعض القطاعات عـىل ىل الرغم من هذه األزمة الوبائيةوع

 ط، بفضـل الحفـاظ عـىل نشـاط مشـتقات الفوسـفااعات الكيميائية وشبه الكيميائيـةالصناعة االستخراجية والصنب

لتصدير) وقطاع ل املوجهةفقط  %16من النشاط مقابل  %84(بفضل استقرار الطلب الداخيل والصناعات الغذائية 

مـن  %38متثل هذه القطاعات حـوايل و  .لتعليم والصحة وقطاع الربيد واالتصاالتا خدمات األنشطة املالية وقطاع

  .ةجاملياإل  املضافةالقيمة 

اآلثـار مضـاعفة ، 2020سـنة خـالل االقتصـادي النمـو  عـىلقوية صدمة  19-جائحة كوفيد حدثتمن املتوقع أن و 

كانـت لهـا آثـار  املطريـة التسـاقطات ضعفلظروف املناخية و اأن  حيث .السلبية للجفاف عىل النشاط االقتصادي

نتـاج يف اإل  احـادشـهد انخفاضـا ت، الـذي الحبـوب سلسـلة إنتـاج، خاصة عىل 2020عىل النمو الفالحي سنة  سلبية

 املضافة. تهقيميف  تراجعيؤدي إىل س

عن كل يـوم ، من الناتج الداخيل اإلجاميل طةنق 0,1االقتصاد املغريب  وإجامال، من املتوقع أن يكلف الحجر الصحي

  خسارة مليار درهم عن كل يوم من الحجر. ادل، أي ما يع2020برسم سنة  ،من الحجر

  االقتصـادي، إىل نقـص يف مـداخيل الخزينـة، ينـاهز بـاطؤوعىل مستوى املالية العمومية، من املنتظـر أن يـؤدي الت

 مليون درهم يف اليوم الواحد خالل فرتة الحجر الصحي. 500
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III.  الصحية زمةاأل ملواجهة املتخذة والتدابري اإلجراءاتأهم 
   19-كوفيدل

إعطـاء األولويـة  ،أسـمى هـدفك، تحت القيادة املستنرية لجاللة امللك، ، حددت الحكومةالفرتة الحرجةهذه خالل 

 .للحفاظ عىل صحة وسالمة املواطنني والحد من عدد ضحايا الجائحة

 هذه التي أعلنت حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي بغرض مكافحة انتشارولقد كان املغرب من أوائل البلدان 

 .الجائحة

ويف هذا السياق الصعب، تم تفعيل جملة من التدابري الظرفية الحتواء تـأثريات األزمـة وضـامن اسـتقرار االقتصـاد 

 .بقات االجتامعية الهشةقطاعات املتأثرة باألزمة الصحية والطالدعم  االوطني والتحكم يف مصادر التموين وكذ

"الصنـدوق  اسمتحت  إحداث حساب مرصد ألمور خصوصيةتم  ،ة لصاحب الجاللةساميالتعليامت ووفقا لل

مواجهة النفقات االستثنائية ودعم القطاعات املترضرة قصد " 19-"كوفيد ـر جائحـة فـريوس كورونـايالخـاص بتدب

، من مساهمة الجهات ية العامةرهم من امليزاند مليار 10ىل مبلغ باإلضافة إ ،استفاد هذا الصندوقو من األزمة. 

مليار درهم وانخراط مختلف الفئات املجتمعية: الرشكاء املؤسساتيني والقطاع الخاص واملواطنني.  1,5 مببلغ

  .مليار درهم 33 ما يفوق، 2020 يونيو 19بتاريخ وبلغت مداخيل هذا الصندوق، 

الجائحة. ولهـذه الغايـة، تـم  اجهةو ملتغطية النفقات املتعلقة بتأهيل املنظومة الصحية  إىلهذا الصندوق يهدف و

 :لـ خصوصا  يوجهمليار درهم لفائدة قطاع الصحة  2تخصيص مبلغ 

 ) 800.000جهاز للتنفس، ما يفوق  550رسير لإلنعاش،  1.000اقتناء املعدات الطبية ومعدات املستشفيات 

 ، عدد من أجهزة األشعة...) ؛ "kits de test"عدة للكشف

 ؛ )...اقتناء األدوية (املواد الصيدالنية واملواد االستهالكية الطبية والغازات الطبية 

  وزارة الصحة (تعويضات ملهنيي الصحة، التعقيم والتنظيف والوقود...).قدرات تعزيز 

الصحة، تم  وزارة، ومن أجل وضع إطار تنظيمي أكرث مرونة يف تنفيذ نفقات لطابع االستثنايئ لهذه الجائحةلونظرا 

) 2013مارس  20( 1434جامدى األوىل  8الصادر بتاريخ  2.12.349ستثناء بخصوص أحكام املرسوم رقم ا اعتامد

ت الصفقاواإلذن بإبرام ء السقف املطبق عىل سندات الطلب واملتعلق بالصفقات العمومية، من خالل إلغا

مع إعفاء اآلمر بالرصف من إعداد الشهادة اإلدارية. ويهدف هذا  إجراء منافسةدون إشعار ودون  التفاوضية

الوقاية ومكافحة هذه الجائحة، مبا يف  متطلباترسيعة ملختلف الاالستثناء إىل متكني وزارة الصحة من االستجابة 
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ة واقتناء ئياالستشفاطبية -بيوالطبية، واقتناء املعدات الطبية والذلك اقتناء املواد الصيدالنية واملواد االستهالكية 

 ...معدات املستشفيات

، والحفاظ ه الجائحةويوجه هذا الصندوق أيضا إىل دعم االقتصاد الوطني يف مواجهة الصدمات الناجمة عن هذ

التدابري العملياتية لرفع  عىل مناصب الشغل، والتخفيف من اآلثار االجتامعية لألزمة الصحية. ولقد تم تحديد 

، والتي تضطلع 2020 مارس 11هذه التحديات من طرف لجنة اليقظة االقتصادية التي أحدثتها الحكومة بتاريخ 

التداعيات  رشافواستملواكبة القطاعات املترضرة مخطط عمل وضع بالتتبع الدقيق للوضعية االقتصادية من خالل 

إعادة تنشيط االقتصاد الوطني من خالل مبا يتيح غري املبارشة لألزمة الصحية االجتامعية واالقتصادية املبارشة و 

  .التدريجي ملختلف األنشطة القطاعية فاالستئنا

.1.III اتوقف أو اانخفاض نشاطها عرف التي قاوالتامل دعم  

 تتعلق أهم التدابري املتخذة لفائدة املقاوالت املترضرة من الجائحة بالتايل:

  0202يونيو  30ىل إمارس  15درهم، خالل الفرتة املمتدة من  000.2قدره  صايف شهري جزايفمنح تعويض ،

الصندوق الوطني للضامن يف دماج التابعني للمشغلني املنخرطني لفائدة األجراء واملتدربني مبوجب عقود اإل 

"، واملرصح بهم برسم شهر  19-كوفيد االجتامعي،  والذين ترضر نشاطهم بسبب جائحـة فـريوس كورونـا"

نظام التغطية باملرتبطة  التكفل بالنفقات. كام يستفيد هؤالء األجراء، برسم هذه الفرتة، من 2020فرباير 

 .الصحية اإلجبارية والتعويضات العائلية

الفرتة املمتدة من  برسم دابريتال هبلغ عدد األجراء املستفيدين من هذفقد وبخصوص حصيلة هذه العملية، 

 حني يف. مقاولة 000321. طرف حوايلمن  بهم الترصيح تم أجري 000167.حوايل  2020ارس م 31إىل  15

 2020 بالنسبة لشهر ماي. مقاولة 125.000 حوايل ، ينتمون إىلأبريل شهر برسمأجري،  000489.استفاد حوايل 

  درهم. يمليار مقاولة بتكلفة تقدر بـ 134.000 إىلينتمون  958.000بلغ عدد األجراء املستفيدين حوايل 

مليار درهم لفائدة الصندوق الوطني للضامن االجتامعي برسم الفرتة  5مبلغ تم دفع ، فقد بهذا الصدد و

 درهم. يكلفة شهرية متوسطة تناهز مليار ت، ب2020 ماي 13مارس إىل  15املمتدة من 

، يف إطار "الصنـدوق الخـاص بتدبيـر جائحـة املخصصاتلفائدة هذه  املرصد اإلجاميل الغالفيبلغ سو 

 .2020يو متم  يونعند  مليار درهم 7 يناهزما "، 19-كوفيد فـريوس كورونـا"

  تعليـق أداء املساهامت االجتامعية و تأجيـل سـداد القـروض البنكيـة  من خاللتخفيف عبء املستحقات

" بالنسـبة للمقاوالت، و إمكانية استفادة املقاوالت التـي يقـل  leasing"  وتلـك املتعلقة بقـروض اإليجار
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الترصيحات الرضيبية ب اإلدالءمليـون درهـم مـن تأجيـل  20عـن  2019رقـم معامالتها برسـم السـنة املالية 

 .2020 يونيو 30ويرسى مفعول كافة هذه التدابري إىل غاية  .وتعليق املراقبة الرضيبية واإلشعار لغري الحائز

  إحـداث آليـة جديـدة للضمـان، تحـت دعم الخزينة السيام عرب ترسيع وتــرية أداء مســتحقات املقاوالت و

بنسبة  مـن مبلـغ القـرض 95% كسجني" ترمي إىل تعبئة موارد متويل بنيك إضافية تغطيو "ضمـان أ  سما

لتغطية املصاريف الجارية والتي ال لتمويل احتياجات الخزينة وتوجه القروض املضمونة  .%4فائدة تبلغ 

من القروض  مقاولة 45.000ما يفوق  من استفادةومكنت هذه اآللية،  .اميكن للمقاولة تأجيلها أو تعليقه

 رقم معامالتها  استفادت املقاوالت الصغرية جدا التي ال يتعدىقد و مليار درهم.  17مببلغ املمنوحة 

  .القروضمن هذه  %89من أزيد من  مليون درهم 10

" ميكن أن يصل 19-كام تم وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة املقاولني الذاتيني املترضرين من أزمة "كوفيد

 سنوات مع فرتة سامح مدتها سنة واحدة.  3وميكن تسديد هذا القرض عىل مدى . ألف درهم 15إىل 

  ا تدابري السياسـة النقديـة يرتجمهتأقلم النظام البنيك من أجل دعم الولوج إىل القروض البنكية من خالل

تحرير الحساب االحتياطي بشكل تام و  1,5%ثم إىل  %2 إىل% 2,25 من الرئييس الفائدة سعر تخفيض

إمكانية لجوء البنوك إىل كافة وسائل إعادة التمويل املتاحة، بالدرهم وبالعمالت األجنبية، و  لفائدة البنوك

املالية التـي يقبلهـا بنـك املغرب يف مقابـل عمليـات إعـادة التمويـل توسـيع نطـاق السـندات واألوراق و 

املمنوحة للبنـوك ليشـمل مجموعـة جد واســعة و متديد آجال عمليات إعادة التمويل وإدماج قروض 

 التسيري إىل جانب قروض االستثامر يف إطار إعادة متويل املقاوالت.

  مسـاطر الترصيح باألجراء املنخرطني يف الصنـدوق الوطنــي  خاصة عرب تبسيطتيسري الخدمات الرقمية

 للضمـان االجتامعي واملتوقفني مؤقتـا عــن العمـل.

اعتامد معالجة محاسباتية استثنائية للمساهامت املدفوعة لفائدة "الصنـدوق الخــاص بتدبيــر جائحــة سيتم كام 

 هذه املساهامت مبثابة  تكاليـــف قابلـــة للخصـــم تعتربس"، عىل شكل هبات. حيث 19-"كوفيد فـريوس كورونـا

 سنوات. 5مــن النتيجــة الرضيبيـة مع توزيع هذا الخصم عىل مدة 

، أصدر عىل االقتصاد الوطني "19-"كوفيد كذلك، ويف إطار التدابري الهادفة إىل الحد من انعكاسات فـريوس كورونـا

يحث مبوجبه القطاعات الوزارية، واملؤسسات منشورا  2020مارس  26بتاريخ  وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

، وخاصة مة لترسيع رصف مستحقات املقاوالتالالز التدابري العمومية واملقاوالت العمومية عىل اتخاذ 

لوفاء وذلك لتخفيف الضغط عىل خزينتها ومتكينها من ا  ،جدا الصغرى واملتوسطة و املقاوالت الصغرية والتااملق

 بالتزاماتها املالية.
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 تجنيبهـا ل آليـات وضـع خـالل مـن املقاوالت الحاصلة عىل صفقات عموميـة، لدعم جهود بذلت االتجاه، ويف نفس

 .األزمة بسبب غرامات التأخر يف اإلنجاز الذي ال تتحمل مسؤوليته

 من أجل التخفيف من آثار العمومية واملقاوالت العمومية املؤسسات واكبةالتدابري املتخذة ملأهم فيام يتعلق بأما 

  فتتمثل يف:عىل أنشطتها ،  19-كوفيد

  املرونة يف التدبري املايل والطلبيات العمومية واملراقبة وحكامة املؤسسات واملقاوالت العمومية خالل فرتة

واملقاوالت  العموميةسسات ملسريي املؤ  2020مارس  31 بتاريخلمنشور املوجه ل االطوارئ الصحية تنفيذ

 العمومية ؛

  وكيفيات املساهمة رشكات إدارة أجهزة أشغال بسري تتعلق خاصة أحكام بسن 27.20املصادقة عىل القانون 

  ؛الصحية الطوارئ حالة رسيان مدة خالل العامة الجموع انعقاد

 التي تواجه تحديات وتحديد اآلثار والحاجيات من  املواكبة املستهدفة للمؤسسات واملقاوالت العمومية

  .ترشيد النفقات...) و ضامنات الدولةو  الدعم الحكومي (خطاب الطأمنة

.2.III األرس دعم  

، اتخـذت لجنـة عوزةوامليف وضعية هشاشة وفقا للتعليامت امللكية السامية الرامية إىل إيالء اهتامم خاص بالفئات 

 التالية: اليقظة االقتصادية التدابري

 لفائدة األرس املستفيدة وغري املستفيدة من خدمة راميد والتي  ،2020أبريل  شهر ، ابتداء منرصف دعم

وحددت هذه املساعدة  .يومي إثر الحجر الصحي دخلتعمل يف القطاع غري املهيكل وأصبحت ال تتوفر عىل 

لألرس املكونة من ثالث إىل أربع درهم  1.000يف و  درهم، 800املالية لألرس املكونة من فردين أو أقل يف 

من هذه املساعدات يف استفادت، . و درهم 1.200أفراد و لألرس التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص يف 

. بالوسط القروي منها %45، رسةأ مليون  5,5من أكرث  ه العملية التي أطلق عليها اسم "تضامن"،هذإطار 

"الصنـدوق الخـاص بتدبيـر جائحـة فـريوس  من مليار درهم 11يناهز وقد تم يف هذا الصدد، رصد مبلغ 

 ".19-كوفيد كورونـا"

  تأجيل سداد قروض السكن واالستهالك. يف هذا الصدد، تتحمل الدولة والقطاع البنيك التكلفة الكاملة للفوائد

املمتدة بني مارس  ) الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن واالستهالك للفرتةintercalairesالعرضية (

درهم بالنسبة  3.000ويهم هذا اإلجراء األشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إىل  .2020ويونيو 
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 درهم بالنسبة لقروض االستهالك، مبا فيها القروض التي قدمتها رشكات التمويل 1.500لقروض السكن و 

 .خص من هذا التدبريش 400.000. ولإلشارة، من املتوقع أن يستفيد حوايل األخرى

.3.III تعبئة التمويالت الخارجية  

صـادقت الحكومـة عـىل املرسـوم بقـانون رقـم  ،بهدف االستجابة االسـتباقية للحاجيـات املسـتقبلية مـن التمويـل

 للسـنة 70.19من قانون املالية رقـم  43يتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية املحدد مبوجب املادة  2.20.320

وميكن هذا الرتخيص الحكومة من الرفع مـن سـقف التمـويالت الخارجيـة بشـكل عاجـل واسـتثنايئ،  .2020املالية 

الالزمة لتمويل الواردات  توفري العملة الصعبةمن أجل خاصة عرب اللجوء إىل املؤسسات واألسواق الدولية لالقرتاض 

 تـأثر مجموعـة مـن القطاعـات خصوصا بعد داءات،من السلع والخدمات ولتمويل عجز الحساب الجاري مليزان األ 

 واالسـتثامرات األجنبيـة املبـارشة، إىل  ، كقطاع السياحة والقطاعات املصدرة باإلضافة"19-"كوفيد تداعيات جائحةب

  .بالخارج قيمنيتحويالت املغاربة امل

 متـانكذلك، وملواجهة انعكاسات الجائحة عىل االحتياطات من العملة الصعبة،  أجـرى املغـرب سـحبا مـن خـط اإل 

 2018والذي تم تجديده للمرة الثالثة يف شهر دجنـرب  2012والسيولة املربم بني املغرب وصندوق النقد الدويل سنة 

 3سنوات، مع فرتة سـامح ملـدة  5لة للسداد عىل مدى دوالر، قاب رايمل 3,2حوايل السحب  ذاملدة سنتني . ويبلغ ه

هـذه األزمـة عـىل االقتصـاد الـوطني  ومـن الحفـاظ عـىل  آثـارسنوات. وسيسمح هـذا السـحب بـالتخفيف مـن 

الرشكاء الثنائيني و متكن من تعزيز ثقة املستثمرين األجانب  ناسبةاالحتياطات من العمالت األجنبية يف مستويات م

 خصيصهتم وضع املبلغ املسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك املغرب قصد تقد لمغرب. و لف واملتعددي األطرا

  . موميالدين العلن يكون له أي تأثري عىل بشكل رئييس لتمويل ميزان األداءات،  و 

باإلضافة إىل هذا السحب، متت تعبئة غـالف مـايل إضـايف ينـاهز مليـار دوالر أمـرييك لـدى أهـم رشكائنـا التقنيـني 

  ألداءات.ميزان اعىل  الضغط خفيفواملاليني، مام سيساهم يف ت

آثـار ب حـدةعىل ضوء ما سبق، و بالرغم من الجهود املبذولـة والتـدابري املتخـذة، ال زال االقتصـاد الـوطني متـأثرا ب

. ةامليزانيـوعجـز  العمـومي الجائحة، والتي من املؤكد أنها ستؤثر سلبا عىل النمو ووضعية ميـزان األداءات والـدين

رضوريا عـرب اعـتامد  2020وبالتايل، أضحى تحيني مختلف الفرضيات املعتمدة يف إعداد مرشوع قانون املالية لسنة 

 .مرشوع قانون مالية معدل
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IV.  2020اإلطار املرجعي ملرشوع قانون املالية املعدل لسنة  

.1.IV بيان األسباب 

 ةاالقتصـادي ظرفيةال عىل أثرها وتفاقم 19-املرتبطة بكوفيد الصحية مةاألز  باستمراراملتسم  الوطني السياق يستلزم

 .2020 لسنة املالية قانون املعتمدة يف األولويات ، مراجعةةواالجتامعي

 التـأثري عن الناجمة باالختالالت مرتبطة جديدة تواجه تحديات 2020لسنة  املالية قانون أصبحت مقتضيات حيث

 للجفـاف، السـلبي لتـأثريوالذي ازداد حـدة با  القطاعات، مختلف عىل كورونا العاملية لفريوسللجائحة  االقتصادي

  .مسبقا املحددتوازن املالية العمومية مقارنة باملنحى ى عىل مستو فارق إىل  مام أدى

 عـن الناجمة االقتصادية األزمة تسببت الوطني، االقتصادي عىل النسيج لحادتأثريها ا خالل ومن ذلك، إىل باإلضافة

أن يرتقـب  ،الصـدد هذا ويف. 2020 سنةل املالية قانون عداداعتامدها عند إ تم  التي الفرضيات تجاوز يف 19-كوفيد

  .امليزانية عجزلو  النموملعدل  األولية التوقعاتملحوظ  بشكلتتغري 

 اتسجل انخفاضـ من املتوقع أن، والتي العامةيزانية املموارد لتباطؤ االقتصادي عىل تطور سيأثر اويف نفس االتجاه، 

، %17,38بنحـو  اانخفاضـهكذا من املتوقع أن تشهد املوارد العاديـة . و 2020 سنةقانون املالية لقديرات مقارنة بت

 %18,59بنسـبة وارد الجبائية ملا(انخفاض  مختلف مكونات املواردوذلك بسبب التأثري السلبي لألزمة الصحية عىل 

  ).%5,49 نسبةبـالجبائية وارد غري ملوا

تأثري كان لها  ،لجائحةلألولويات التي متليها تداعيات ا وفقا ،كام أن التدابري التي تم اتخادها إلعادة تخصيص املوارد

  عىل حجم النفقات وتوزيعها.

 ضـوء الوضـع الصـحيعـىل تحديـد األولويـات إعـادة ملراجعـة و  نفقـاتالتخصيص يجب أن يخضع توزيع  ،لهذاو 

 واالقتصادي الوطني. جتامعيواال 

  :التالية لألسباب رضوريا 2020سنة ل معدلمالية  قانون اعتامد أصبح ،عالوة عىل ذلك

 توازن عىل الحفاظ يسهران عىل والحكومة التي تنص عىل أن الربملان الدستور من 77 لفصلا ألحكام االمتثال 

 لدولة؛ا مالية

 التي 10 املادة سيام وال املالية، قانونل 130.13 قمالتنظيمي ر  القانونيزانية الذي ميليه امل يةصدق مبدأ احرتام 

 املوارد صدقية تقييم ويتم. الدولة تكاليف و موارد مجموع صادق بشكل املالية قوانني تقدم" أنه عىل تنص

 ؛"عنها تنتج أن ميكن التي التوقعات و إعدادها أثناء املتوفرة املعطيات عىل بناء والتكاليف
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 2020 لسنة املالية قانون عدادإ عند  السائدة واالجتامعية االقتصادية الظرفية عىل طرأ الذي املهم التغيري، 

  ......يحدد قانون املالية" عىل السالف الذكر تنص 130.13 رقم التنظيمي القانون من األوىل املادة أن علام

إعداد قانون املالية وكذا أهداف ونتائج الربامج التي  الظرفية االقتصادية واالجتامعية عندوتراعى يف ذلك 

 ."حددها هذا القانون

 املتخـذة التـدابريومبـارشة إلقـرار  مرتكـزا 2020 سـنةل املعـدل املالية قانون يشكل أن يجب الغاية، لهذه تحقيقاو 

  .19-كوفيد بعد ماملرحلة  صاديالنشاط االقتدينامية الستعادة 

.2.IV  2020قانون املالية املعدل لسنة فرضيات مرشوع  

القطـاع  وخاصـة االقتصـادي النشـاط عـىل للجفاف السلبية آلثاروا 19-كوفيد ألزمة االقتصادية االنعكاسات يف ظل

 :عىل الفرضيات التالية 2020مرشوع قانون املالية املعدل لسنة يرتكز  ،الفالحي

  دوالر أمرييك للطن املتوقع يف  350(مقارنة مع  دوالر أمرييك للطن 290يف محدد متوسط سعر غاز البوتان

 ؛)2020قانون املالية لسنة 

  ؛1,11 يف دوالر /اليورو سعر رصف 

 سياق يف ،%20 بنسبة) طالفوسفا ومشتقات منتجاتدون ( لمغرباملوجه ل العاملي الطلبحجم  تراجع 

عىل  واالضطراباتاالقتصادي  النشاط وقفتب عالقة ،نيالعاملي التجارة و النمو تطور بشأن قوية شكوكب يتسم

 ؛والخدمات السلع صادرات يف كبري انخفاضينجم عنه ، ما سالعاملية التوريد سالسلمستوى 

  2020مليون قنطار يف قانون املالية لسنة  70مليون قنطار (عوض  30 بـ قدري الحبوبمحصول زراعي من(  

  .%4,8تراجع للقيمة املضافة الفالحية بنسبة  سيرتتب عنه

 %3,7 مقابـل( % 5-يف  النمو معدل 2020 املعدل لسنة املالية قانون مرشوعيحدد  الفرضيات، هذه عىل بناء

 %3,5 مقابـل( الخـام الداخيل الناتج من 7,5% نسبةيف  امليزانية عجز و ،)2020 لسنة املالية قانون يف املتوقع

  .)2020 سنةل املالية قانون يف

.3.IV 2020رشوع قانون املالية املعدل لسنة مل التوجهات العامة  

مع  يتامىش مبا لحكومةا اتأولوي إعادة النظر يف رضورة إىل 19- جائحة كوفيدالسلبي ل تأثريال حجم أدى

املالية  قانون مرشوعرتكز ي ،املنظور هذاومن . الجديدة واإلدارية واالقتصادية االجتامعية والتحديات الحتياجاتا

  .اإلداري و واالجتامعي االقتصادي كربى تهم املجال محاور ثالث عىل 2020 سنةل لاملعد
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ملواجهة  تنزيلهاو  املقرتحة لتدابريامنطلقا للمصادقة عىل  ،2020 لسنة املعدل املالية قانون مرشوع يشكل وبالتايل،

  :التاليةا للتوجهات العامة وفق ،آثار هذه الجائحة

  ؛االقتصاديمواكبة االستئناف التدريجي للنشاط  

  ؛الشغل مناصب الحفاظ عىل 

   ةياإلدار اتصالحاإل ترسيع تنزيل. 

.1.3.IV مواكبة االستئناف التدريجي للنشاط االقتصادي 

وضع مجموعة من التدابري ملواكبة االستئناف التدريجي لحكومة باباإلضافة إىل التدابري القصرية املدى، التزمت 

  الوطني.االقتصاد  قطاعاتملختلف  للنشاط االقتصادي

 نشاطالتدريجية ل ستعادةاال إىل  أولوياتها، صلب يف املنتج االستثامر املقاولة و ضعالتي تهدف هذه التدابري ت

  .الشغل مناصب عىل والحفاظ رشكاءوال ألجراءالسالمة الصحية ل تضمن ظروف يفاملقاوالت 

.1.1.3.IV املقاوالت متويل  آلية ضامن تعزيز 

املقاوالت تهم مجمل أصناف املقاوالت، العمومية والخاصة، والتي تأثرت سلبا  متويل لضامن آلية حكومةال وضعت

  . الدولة ضامن االمتيازات بفضل من مجموعة من االستفادة لها يتيح مامجائحة، بال

ي ميثل ، والذ%3,5ره املقاوالت مع تطبيق معدل فائدة أقىص قدتمويل متطلبات اشتغال باآللية هذه  سمحو ست

سداد هذه القروض عىل سبع أن يتم ميكن  ونقطة أساس.  200 مضافة إليهالرئييس لبنك املغرب سعر الفائدة 

  سنوات مع فرتة سامح ملدة سنتني.

تتمثل الغاية من منتوجات الضامن يف تعبئة التمويالت الرضورية للدفع بدينامية اقتصادية، خالل الفصل الثاين و 

إيجابا عىل التشغيل وعىل آجال األداء وكذا عىل استعادة الثقة بني الرشكاء  التأثري ميكنها، 2020من سنة 

  االقتصاديني.

  ني للضامن:وجتم إطالق منتهكذا، و 

 ا والتجار والحرفيني الذين يقل جد املمنوحة للمقاوالت الصغريةقروض المن  %95 يصل إىل ضامن الدولة

  من رقم املعامالت السنوية. %10ماليني درهم. وميكن أن متثل هذه القروض  10معامالتهم عن  رقم

  ويغطي هذا الضامن حسب حجم املقاولةاملمنوحة من القروض  %90و  %80رتاوح بني يالدولة ضامن .

صل يوميكن أن ماليني درهم.  10القروض املمنوحة الستئناف نشاط املقاوالت التي يزيد رقم معامالتها عن 



2020 لسنة املعدل املالية مرشوع قانون  
 

 
16

شهر من رقم إىل و  هاإىل شهر ونصف من رقم معامالت، لمقاوالت الصناعية، بالنسبة لالقروض هذهحجم 

من  %50تقليص آجال األداء، يتوجب توظيف  يفهمة لمقاوالت األخرى. ومن أجل املسابالنسبة لت ال عامامل

ا املقاوالت الكربى التي يتجاوز رقم أيض. كام يغطي هذا املنتوج وردينتجاه املاالقرض لتسوية الوضعية 

  مليون درهم. 500معامالتها 

 من% 50 عن تقل ال بنسبة الديون حجم وتقليص الشغل، مناصب عىل بالحفاظ مطالبة املقاوالت فهذه ،املقابلبو 

 .املمنوحة القروض

 جدا الصغريةقاوالت امل خاص بشكل تواجهها التي املالية الصعوبات من التقليص املبارش نيجو املنت نيومن شأن هذ

 .بالنسبة للمقاوالت الكربى املوردين ديون دفع خالل من أو

  بقيمةغالف مايل  تخصيص تميس الالزمة،املالية  وارداملمدها بليات و اآل هذه واكبةومل ،سياقال هذايف و 

 هذا استخدام سيتمو . "19 -كوفيد "الصنـدوق الخـاص بتدبيـر جائحـة فـريوس كورونـا"يف إطار  درهم يارمل 5

 األزمة، بعد ما ومرحلة األزمة خالل املالية املوارد من الضامنصناديق  احتياجات لتلبية أسايس بشكلالغالف املايل 

 ا.التزاماته لتغطية

 الوطني للضامن للنظام مؤسسايت إصالح يف الرشوع الحكومة تعتزم التمويل، إىلولوج املقاوالت  دعم أجل منو 

 تعديل تمسي الصدد، هذا يفو . مساهمةيرشف عليه صندوق الضامن املركزي من خالل تحويله إىل رشكة  الذي

 التي املامرسات أفضل ومراعاة الجديدة الظرفية مع املؤطر لصندوق الضامن املركزي ليتامىش ومالءمة القانون

 .الدويل املستوى عىل للضامن األنظمة العمومية تأطر

 متميزة كأداة تكريسه املنظم لصندوق الضامن املركزي يف القانون إلصالح الرئيسية االسرتاتيجية األهداف وتتمثل

 اإلدارية هيئاته تكييف مع اللتزاماته، املايلالتدبري  وتحديث حكامته، وتحسني العمومي، مجال الضامن يف للدولة

 .والرقابية والتدبريية

والصغرية جدا خالل هذه  ىالصغر  املتوسطة و زينة املقاوالتومن أجل تخفيف الضغط عىل خ  ذلك،عالوة عىل

 بعض املؤسسات العمومية عىلترسيع تسوية ديون هذه املقاوالت  سيتماالقتصادي،  استئناف النشاطاملرحلة من 

  :ترتكز باألساس عىل وهكذا تم وضع آلية جديدة  .ه الجائحةهذرضرة من تداعيات املت واملقاوالت العمومية

 املقاولة  املؤسسة العمومية أومن طرف  قامئة مفصلة للمقاوالت الدائنة التي يتعني تسوية وضعيتها حرص

  ؛العمومية
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 الدولة يخول للمؤسسة العمومية الحصول عىل قرض يخصص حرصيا لتسوية وضعيتها  منح ضامن من طرف

 تجاه هذه املقاوالت؛

 ت املعنية مبارشة عىل أساس املعطيات التي وضعتها باألداء للمقاوال  تكفلهااألبناك و  منح القرض من طرف

 .املؤسسة العمومية رهن إشارتها

 ضامن صندوقكل من  طرف من رئييس بشكل قدمامل التمويل لدعم األسايس لعرضا دينامية نفسوستستمر 

الصغرية جدا للمقاوالت  املختلفة االحتياجات تغطي للضامن منتوجات يقدم الذي واملتوسطة، و الصغرى املقاوالت

" انطالقة" برنامجو  األولوية، ذات القطاعات لبعض ةمشرتكت متويال  قدمي يالذ" متويل" صندوقوكذا ، واملتوسطة

  ).السكن ضامن( سكنال قروض ضامن صندوق أو امللك جاللة من طرف 2020 سنة بداية إطالقه تم الذي

وتطوير  إحداثولتمكني الشباب من الولوج ملصادر التمويل الكفيلة بتلبية حاجياتهم وتطلعاتهم يف مجال 

 .كل الرشكاء بتشاور معوذلك  "انطالقة"املقاوالت، سيتم العمل عىل إعطاء دينامية جديدة لربنامج 

لعالوة عىل ذلك،  دينامية مليار درهم لترسيع استعادة  15تخصيص  ،سيتم يف إطار مرشوع قانون املالية املَُعدِّ

  .االقتصاد الوطني

.2.1.3.IV االسرتاتيجية نحو األولوياتاالستثامر توجيه نفقات  إعادة  

لسنة مبختلف مكوناته، املتوقع يف مرشوع قانون املالية املعدل  مومييف القطاع الع يبلغ الجهد االستثامري اإلجاميل

. ويوزع هذا الغالف املايل 2020قانون املالية لسنة  برسم مليار درهم 198، مقابل مبلغ ليار درهمم 182، 2020

 عىل النحو التايل:  

 94,483 للميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة،  مليار درهم

العمومية واملقاوالت العمومية والحسابات  مع تحييد مبلغ التحويالت من امليزانية العامة إىل املؤسسات

حسب مليار درهم   77,305الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة، مقابل مبلغ

 ؛ %22بنسبة تفوق  رتفاع، أي باةولياأل  اتتوقعال

 72,517  برسممليار درهم  101,195مليار درهم للمؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية، مقابل مبلغ 

  ؛%28,3أي بانخفاض يبلغ  ،2020لسنة  قانون املالية

 15  أي بنسبة انخفاض حسب التوقعات األوليةمليار درهم  19,5مليار درهم للجامعات الرتابية مقابل مبلغ ،

 .%23تبلغ 
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املشاريع الجاري تنفيذها خاصة تلك  لتوطيدلميزانية العامة، تم إعطاء األولوية لستثامر اال ق بنفقات فيام يتعل

التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة أمام جاللة امللك واملشاريع املستفيدة من متويالت خارجية، مع إيالء 

 . مواد محلية تستعملاألفضلية للمشاريع املنجزة من طرف مقاوالت مغربية 

وعىل هذا األساس، تم اعتامد برمجة جديدة مليزانية االستثامر للقطاعات الوزارية واملؤسسات تراعي اآلثار املرتتبة 

إلنجاز بعض املشاريع بالنظر لرتاجع وترية  ةالزمني ةكورونا، ومراجعة الجدول عن األزمة الصحية املرتبطة بفريوس

 وكذلك تأجيل مسطرة إطالق بعض املشاريع نتيجة لغياب الرشوط الرضورية. تنفيذها

 ، عىل الخصوص:هذه الربمجة وبالتايل ستهم

 خصوصا من خالل إطالق برامج ذات أولوية ملواجهة الظرفية املتسمة بالجفاف: 

  التي تعاين  ،األحواض املائية املتواجدة عىل مستوىإنجاز تدابري استعجالية ذات أولوية لتأمني تزويد الساكنة

 باملاء الصالح للرشب ؛ ،من اإلجهاد املايئ

 عىل الخصوص، الحامية والحفاظ عىل القطيع من خالل  ،إطالق برنامج ثالث ملواجهة آثار الجفاف يشمل

طالقهام توزيع الشعري املدعم. ويأيت هذا الربنامج لتعزيز اإلجراءات املتخذة يف إطار الربنامجني اللذين سبق إ

 . 2020 يف سنة

  مة اعتامدات األداء الالزمة لعمليات توطيد املشاريع قيد اإلنجاز عىل ضوء تقدم إنجازها؛ءمال 

 بناء عىل  لتزامني اعتامدات األداء واعتامدات االإعادة توزيع االعتامدات املخصصة لبعض املشاريع ب

 وترية العادية إلنجاز لهذه املشاريع؛ مستويات اإلنجاز والقدرة عىل األداء دون التأثري عىل ال

 بالنظر إىل مستوى  2021سنة  إىل غاية 2020 تأجيل برمجة بعض املشاريع الجديدة املقرر إطالقها سنة

 التقدم املحرز يف الدراسات املتعلقة بها؛ 

 عض املشاريع اإلبقاء عىل االعتامدات املخصصة لنزع ملكية العقارات بهدف توفري الوعاء العقاري الالزم لب

 وكذا لتنفيذ القرارات القضائية؛ 

  تقليص اإلعانات املقررة لفائدة املؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية بالنظر إىل تعديل ميزانياتها عىل

 من امليزانية العامة، بناء ضوء قدرتها عىل األداء، وكذا التحويالت املرصودة للحسابات الخصوصية للخزينة

 ة هذه الحسابات.عىل فائض خزين
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أثر جائحة بعني االعتبار  لألخذاستثامر املؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية حجم  مراجعةبالرغم من و 

الجدول الزمني لإلنجاز بعض املشاريع  وكذا نشاط بعض املؤسسات العمومية واملقاوالت عىل " 19-"كوفيد

عىل وفقا مقاربة مبتكرة، ، مرتكزةتبقى مخططات عمل املؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية ، فإن ةالعمومي

التهيئة  و ةالكربى للبنية التحتيواملقاوالت ومواصلة تنفيذ املشاريع  رتفقنيتوفري خدمات عمومية جيدة لفائدة امل

 املجالية يف مختلف قطاعات االقتصاد الوطني وبرامج تقليص الفوارق االستثامر تشجيعواملساهمة يف   الرتابية

  .االجتامعيةو 

.3.1.3.IV الوطنية األفضلية آليات تفعيل  

تشجيع بهدف ات العمومية يلطلباملؤطرة ل نظومةامللحفاظ عىل الطلب من خالل مراجعة عىل الحكومة عمل است

املنتوج ستهالك ادعم قوي لـ "باإلجراء  اهذ مصاحبةوستتم  القطاعات ذات القيمة املضافة املحلية العالية.

  ة والجبائية.اإلداريواكبة التسويق والرتويج وامليشمل  املغريب" 

التبادل الحر، ويف حدود ما تقتضيه هذه ة و لرشاكيف إطار اتفاقات ااملغرب مع مراعاة التزامات يف هذا الصدد، و 

األفضلية الوطنية واحرتام مطابقة بخصوص  اآلليات الجاري بها العمل االلتزامات، سيتم العمل عىل تفعيل

يف مجال الطلبيات العمومية بالنسبة للدولة والجامعات  مغربية املنشأاملواصفات التقنية للمعايري واملنتجات 

  العمومية. العمومية واملقاوالت الرتابية واملؤسسات

املتعلق بالصفقات  2013مارس  20بتاريخ  2.12.349ن املرسوم رقم م 155وفقا ملقتضيات املادة و ، بناء عىل ذلك

العمومية،  يتعني عىل أصحاب املشاريع منح األفضلية بالنسبة للعروض املقدمة من طرف املقاوالت الوطنية، 

ارة املتعلقة مبساطر إبرام صفقات األشغال ش% يف جميع نظم االست15وذلك بوجوب تحديد نسبة ال تتعدى 

ها، تضاف إىل مبالغ العروض املالية املقدمة من طرف املقاوالت ومكاتب الدراسات األجنبية، بوالدراسات املرتبطة 

  وذلك ملقارنة عروضها مع عروض املقاوالت الوطنية خالل تقييمها.

بيتها واملواصفات التقنية ومحتوى األعامل، وذلك ام يجب عىل أصحاب املشاريع تحديد الحاجيات املراد تلك

باإلحالة عىل املواد واملنتجات املطابقة للمواصفات التقنية واملعايري املغربية املعتمدة، وعند انعدامها، املطابقة 

  من املرسوم السالف الذكر. 5ملادة ايف  ليهللمعايري الدولية، كام هو منصوص ع

ملواد واملنتجات مطابقة للمواصفات التقنية أو املعايري املغربية املعتمدة أو عند ولهذه الغاية، يجب أن تكون ا

العامة املطبقة عىل  ةيراإلد الرشوط ارتمن دف 42انعدامها مطابقة للمعايري الدولية، كام تقيض بذلك املادة 

  صفقات األشغال. 
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ملنتجات بواسطة كافة الوثائق اإلثباتية مبا فيها مصدر املواد وا عىل املقاول أن يثبت يتوجبولتفعيل هذا اإلجراء، 

  .رات وبسندات التسليم وشواهد املصدرو اإلدالء بالفات

ىل تطبيق املواصفات القياسية املغربية عريع ملزمون كذلك بالتنصيص رصاحة ويف هذا السياق، فإن أصحاب املشا

 الرشوط الخاصة ودفاتر التحمالت رتبنود دف ت دولية يفاأو مواصفات قياسية أخرى مطبقة باملغرب مبوجب اتفاق

ذات التدبري  قاوالتامل كذا وابية و املؤسسات العمومية رت ات العو الجامي تربمها الدولة تاملتعلقة بالصفقات ال

بتاريخ  12.06قم ر من القانون  35الدولة، وذلك وفقا ألحكام املادة املستفيدة من دعم رفق عام، أو تلك ملاملفوض 

  .واالعتامد س والشهادة باملطابقةيياملتعلق بالتق 2010فرباير  11

لطلبيات ولوجها لواعتبارا ملا يكتسيه هذا اإلجراء من أهمية يف الرفع من تنافسية املقاوالت الوطنية وتسهيل 

ة مطابقة العمل عىل إدراج قاعدة األفضلية الوطنية ومراعاكذلك أصحاب املشاريع  يتعني عىلالعمومية، 

ارة ودفاتر التحمالت الخاصة بعقود شضمن بنود أنظمة االست مغربية املنشأاملواصفات التقنية للمعايري واملنتجات 

 .كة بني القطاعني العام والخاصاالتدبري املفوض للمرفق العام والرش 

عجز امليزان التجاري، تم يف إطار قانون املالية لسنة  تقليصمن أجل تشجيع اإلنتاج املحيل و يف نفس االتجاه، و 

  .  %30إىل  %25، الرفع من نسبة رسم االسترياد املطبق عىل بعض املنتجات املكتملة الصنع من 2020

 أصبح تعزيزيف تباطؤ االقتصاد العاملي،  تسببتتميز بأزمة صحية كبرية يالحايل الذي الدويل ويف إطار السياق 

يف وضعية صعبة. كام أن الضغط  املغربية ملواكبة الجهود املبذولة من أجل دعم املقاوالت اطني رضورياإلنتاج الو 

  فرض اتخاذ تدابري  ترمي إىل تشجيع تعويض الواردات باإلنتاج الوطني. ي عمالتعىل االحتياطات الوطنية من ال

الرفع من رسوم االسترياد املطبقة عىل ، 2020، يف إطار مرشوع قانون املالية املعدل لسنة ، يقرتحلصدديف هذا ا

و ذلك يف حدود النسب املكرسة من طرف  %40% إىل 30من  بعض املنتجات املكتملة الصنع املوجهة لالستهالك

 املغرب عىل مستوى منظمة التجارة العاملية. 

 .2.3.IVالحفاظ عىل مناصب الشغل  

 املواكبة تدابري مكنت وقد. اقتصادية قطاعات عدةنشاط  توقف أو تراجع كورونا فريوس ترتب عن جائحة

 .مناصب الشغل من عدد أقىص عىل الحفاظ من الجائحة مناملقاوالت املترضرة لفائدة  ةواالقتصادي ةاالجتامعي

، ستتيح لحجر الصحيالتدريجي لرفع الستعرف صعوبات بالرغم من التي  االقتصادية القطاعات وبالنسبة لبعض

، 2020 إىل غاية نهاية سنة "19-كوفيددعم من "الصندوق الخاص بتدبري جائحة فريوس كورونا تقديم المواصلة 
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 الرشائية والقدرة مناصب الشغل عىل الحفاظ وبالتايل نشاطها وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة، استئناف

 . لألجراء

 مختلف األطراف مع تعاقدي إطار يف القطاعات، مبختلف ستتم بلورة تفعيل الدعم الخاص ذلك، إىل وباإلضافة

 ـب خالل ربط الدعم املقدم ملختلف املقاوالت ملواكبتها يف مرحلة استئناف النشاط، برضورة احتفاظها من ،ةاملعني

عىل األقل من أجرائها املرصح بهم يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي والتسوية الرسيعة لوضعية  80%

 رصح بهم.األجراء غري امل

.3.3.IV ترسيع تنزيل اإلصالحات اإلدارية 

سيتم تفعيل عدد من التدابري. ويتعلق األمر عىل وعقلنة منط تسيريها  إلدارةبهدف تحسني فعالية تدخالت ا

 اإلجراءاتاملساطر و  بتبسيطو  كرافعة ملواكبة الدينامية الرتابية اإلداري ركزمتالال  ميثاق زيلتن ترسيعبالخصوص، 

  .للمرتفقني املقدمة اتالخدمالشفافية وتحسني عزيز تلكأداة  إلدارةل الرقمي التحول ودعم اإلدارية

.1.3.3.IV اإلداري الالمتركز ميثاق ترسيع تنزيل 

 متركزتم اعتامد امليثاق الوطني لال ، لالمتركز اإلدارياإىل تفعيل الرامية  لسامية لجاللة امللكا تنفيذا للتعليامت

تتمتع بالكفاءات اإلدارية فعالة إدارة إىل تحولها من خالل اإلداري، من أجل تعزيز كفاءة اإلدارة الالمركزية وذلك 

 .مومية للمرتفقنيلخدمات العلب أفضل يقرتل ملوارد البرشية واملادية الالزمةوا

الوزارية،  لجميع القطاعات  اإلداري  لالمتركزتصاميم املديرية الوزارية لالمتركز اإلداري البني  وقد اعتمدت اللجنة

الجهوية العامة للشؤون الكتابات تنظيم و تنسيق، للة جهويلجان  حداث، من خالل إ ال سيام، تنزيلهايجري التي و 

 .مركزةالالم مصالحهاالوزارية و  القطاعات ومراجعة اإلطار القانوين املتعلق بتنظيم

 :لتصاميم املديرية ال هذه وتحدد

 املصالح الالممركزة؛ إىل تفويضها أو نقلها الواجب والصالحيات املهام 

 املصالح املركزية واملصالح الالممركزة ؛ بني البرشية املوارد توزيع 

 املالية بني املصالح املركزية واملصالح الالممركزة ؛ املوارد توزيع 

 األهداف هذه قياس تحقيق املنوطة باملصالح الالممركزة  ومؤرشات األهداف. 

ترسيع ال مناسبة،تقريرية  وسلطات ومالية برشيةعىل موارد  تتوفر ةيقوو الممركزة فعالة  دارةبلورة إ  تطلبوت

 .ملختلف القطاعات الوزارية اإلداريلالمتركز  زيل التصاميم املديريةتنب
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.2.3.3.IV اإلدارية واإلجراءات املساطر تبسيط 

 األسايس الهدف ،عىل وجه الخصوص واملستثمرين ،عام بشكل نيللمرتفق املقدمة الخدمات جودة يشكل تحسني

  .اإلدارية املساطر واإلجراءات بتبسيط املتعلق 55.19 رقم للقانون

عىل جميع اإلدارات التي تقدم خدمات للمرتفقني، سواء كانت إدارات ه ترسي مقتضياتي ويحدد هذا القانون الذ

املبادئ العامة ، هيئات مفوض لها تقديم خدمات عمومية عمومية أو جامعات ترابية أو مؤسسات عمومية أو

وكذا تبسيط املساطر واإلجراءات املتعلقة  ،شفافيةالو  الثقة القامئة عىلالتي تؤطر العالقة بني اإلدارة واملرتفق 

تعلقة بالقرارات اإلدارية. كام تتمثل هذه املبادئ العامة يف تحديد اآلجال القصوى لدراسة طلبات املرتفقني امل

بالرفض من قبل يف حالة رد الطعن ضامن حق كذا و  بالقرارات اإلدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل اإلدارة،

  .ملعالجتهااملحددة  الزمنية  اآلجالتجاوز  اإلدارة أو عند

اإلدارية رات تقريب اإلدارة من املرتفق فيام يخص إيداع الطلبات املتعلقة بالقراإىل هذه املبادئ  ترمي كام

  .بية وإخبار املرتفقني املعنينيوكذا حول تعليل اإلدارة لقراراتها السل ومعالجتها وتسليمها

اإلدارات لجميع املساطر واإلجراءات املتعلقة  دوين ونرشتجرد و القانون عىل  هذا ومن جهة أخرى، ينص

وجوبا كل مصنفات بها نرش سترية، التي بالقرارات اإلدارية، وعىل إحداث بوابة وطنية للمساطر واإلجراءات اإلدا

رئيس  يرتأسهااملساطر واإلجراءات اإلدارية، وكذا إحداث لجنة وطنية لتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية 

تحديد االسرتاتيجية الوطنية لتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، وكذا السهر عىل الخصوص،  ،تتوىلو الحكومة، 

  .فيذهاتنوتقييم عىل تتبع 

 ودعم العمومية الخدمات جودة تطويراملضمنة بهذا القانون اإلجراءات شأن التنزيل الرسيع للمبادئ و ومن 

   .األعامل مناخ وتحسني واملرتفقني اإلدارة بني العالقة شفافية

.3.3.3.IV وضامن شموليتها الرقمية الخدمات وتعميم لإلدارة الرقمي التحول دعم  

 جميعبإلحاح عىل  نفسه والالمادية الرقمية للخدمات اللجوء فرض ،19-كوفيد بجائحة املرتبطة األزمة سياق يف

 .نيرتفقوم نياقتصادي نيوفاعل  عمومية سلطات املتدخلني من

 نظمال نضج وذلك حسب ،مختلفة إجابات الجائحة، هذه مواجهة يف املتدخلة األطراف قدمت ،الوضع اأمام هذ

  .الفاعلني مختلف لدى الرقمية الثقافةترسخ  ومدى القامئة الرقمية
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 االجتامعية الخدمات مختلف تقديم عمليات ونجاح الدولة مصالح عمل استمرارية أن تم الوقوف عىل ،اهكذ

 تم التي املعلومات نظم وتعبئة الرقمنة تقنيات اعتامد بفضل كبري، حد إىل متاحا، أصبح الجائحة هذه عن املرتتبة

  .الفاعلني مختلف طرف من الوطني املستوى عىل تطويرها

 سياسةإىل مرتبة  ،الرقمية الثقافة وترسيخ موميالع لقطاعا رقمنة تقويةب االرتقاء ينبغي املنطلق، هذا ومن

 .الفاعلني لجميع الثابت وااللتزام نخراطاال  ستلزمت  عمومية

إىل تيسري الولوج  ،عىل الخصوص ،هدفي الرقمية باإلدارة يتعلق قانون مرشوع الحكومة أعدت ،اإلطاريف هذا و 

للخدمات الرقمية لإلدارة ووضع القواعد واملبادئ املتعلقة بهندسة الخدمات اإلدارية و تكاملها و تبادل البيانات 

 واملعلومات وإعطاء الحجية القانونية للقرارات و اإلجراءات الرقمية.

 ،طة طريق التحول الرقمي التي حددتها وكالة التنمية الرقميةار تهدف املشاريع ذات األولوية لخ ،عالوة عىل ذلك

 :لإلدارة، إىل الوطنية للتحول الرقمي االسرتاتيجية بتنزيلباعتبارها الهيئة املكلفة 

 ة وإعادة النظر نزع الصبغة املاديو  وتسهيل التواصل مع املواطنني تحول اإلدارة، خاصة عرب وضع آلية للتبادل

 ؛يف املساطر األساسية

  تحسني تنافسية االقتصاد الوطني، وذلك عرب تحفيز القطاعات املستهدفة واالسرتاتيجية، من أجل تحسني

 ؛تنافسية و تجويد الخدمات املقدمةاإلنتاجية وال

 من خاللبتكرة تنمية ومواكبة نسيج الفاعلني املبتكرين، وذلك عرب مواكبة وضع آليات دعم املقاوالت امل 

 قطاعية رقمية. منظوماتووضع  موميةإىل الصفقات الخاصة والع لوجتيسري الو 

بشكل ، و بقيمة مضافة عالية للمرتفقني خدمات آمنة توفرفعالة و  إدارة رقمية وتتمثل األهداف املتوخاة يف إرساء

 .والشفافية ونجاعة األداء العمومي باإلضافة إىل تحسني مناخ األعامل تحديثتعزيز اليف  عام،

املرسوم  مبوجبه متميووالذي يغري  2019أبريل  25 بتاريخصادر ال 2.19.184رسوم رقم ويف نفس اإلطار، كرس امل

 .آجال األداء وفوائد التأخري املتعلقة بالطلبيات العمومية بتحديداملتعلق  2.16.344 رقم

، بالصفقات العمومية متاحا وفق آلية تدريجيةاملتعلقة والوثائق األخرى اإليداع اإللكرتوين للفواتري  أصبح ،هكذا

 ، حسب مبلغ الفاتورة.2022 إىل شهر يناير 2019 متتد من شهر ماي

 وع رش ملصاحب الالتوقيع اإللكرتوين كذلك املرسوم هذا وكنتيجة طبيعية لإليداع اإللكرتوين للفواتري، كرس 

 .صاحــب الصفقــةو 
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من خالل  ملؤسسات العمومية واملقاوالت العموميةفيام يخص ا الدينامية هذه تسارعت الجائحة، هذه وعىل إثر

 للفواترياملتعلق باإليداع االلكرتوين و  2020بتاريخ فاتح يونيو منشور وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة  صدور

  .والوثائق التي تقوم مقامها من طرف املمونني بشكل تدريجي

 لمؤسسات العمومية واملقاوالت العموميةبالنسبة ل لإليداع اإللكرتوين للفواتريالفوري و هكذا، سيتم التنزيل الفعيل 

لعمومية ملؤسسات اأما بخصوص ا .املتوفرة عىل منصات معلوماتية ميكن الولوج إليها عرب بوابتها االلكرتونية

 التي ال تتوفر عىل منصات معلوماتية ، فقد تم تحديد آجال قصوى، متتد من  واملقاوالت العمومية

عىل كافة الصفقات العمومية  إليداع اإللكرتوين للفواتري، بغرض تعميم ا2022إىل فاتح يونيو  2021فاتح يونيو 

 .مبلغهاعن  بغض النظر ملؤسسات العمومية واملقاوالت العموميةاملرتبطة با

إىل امتصاص العجز وتقليص الفوارق الكامنة يف هذا املايل  للشمول الوطنية االسرتاتيجية تهدف ،عىل صعيد آخر 

السيام تطوير األداء بالهاتف املحمول و  ،األداء خدمات رقمنة تطوير ة ترسيع يوتكرس هذه االسرتاتيج املجال.

  ضمن أهم رافعاتها. 

الكبري الشمول املايل يف املغرب، من التوسع  محفزا لدينامية باعتبارهاإللكرتوين  األداء ويف هذا السياق، يستفيد

تكلفة كبرية يتطلب كبديل الستخدام الشيكات والنقد الذي  مميزاتهمن و قطاع االتصاالت الهاتفية،  يشهده الذي

 .والتدبريلنقل والفرز ا يخصفيام 

 عىل العمومية اإلدارة تعمل ،نيالفاعل مختلف تعامالت يف املايل الشمول ترسيخ تعزيز وبغية عىل ضوء ذلك،

دارة املؤدى إل خدمات ا اوكذ و جميع الديون العمومية والرضائب للرسوم اإللكرتوين األداء خيارات نطاق توسيع

  .رتفقنيللم املستحقة للمبالغ اإللكرتوين باملوازاة مع أداء اإلدارة ،عنها

أو نظام الربح  وفق نظام النتيجة الصافية املبسطةمن أجل تشجيع األشخاص الذاتيني املحددة دخولهم املهنية و 

، عدم األخذ بعني 2020، يقرتح، يف إطار قانون املالية املعدل لسنة النقال الهاتف بواسطة ألداءالجزايف عىل ا

ملحقق بواسطة األداء عرب الهاتف النقال عند احتساب االعتبار خالل خمس سنوات متتالية، مبلغ رقم املعامالت ا

حدود  وكذا املشار إليهم أعالهالدخل املستحقة عىل الخاضعني للرضيبة األساس املفروضة عليه الرضيبة عىل 

  تطبيق الرضيبة عىل الدخل بالنسبة للنظامني السالفي الذكر و كذا الرضيبة عىل القيمة املضافة.

 54.19مرشوع قانون رقم ترسيع اعتامد وتنزيل  ، سيتم العمل عىلالسالفة الذكر دابريوموازاة مع مختلف الت

 و تحسني منظومة تدبري املرافق العمومية . ويهدف هذا امليثاق عىل الخصوص إىلميثاق املرافق العموميةمبثابة 

انفتاح املرفق العمومي وكذا  تدبري املوارد يةترسيخ فعال و دعم جودة الخدمات العمومية وتسهيل الولوج إليها

 إرشاك مختلف الفاعلني يف تحسني الخدمات وتجويدها وترسيخ قيم األخالق.مع الحرص عىل  محيطهعىل 
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.V  2020مرشوع قانون املالية املعدل لسنة مقرتحة يف إطار أحكام  

.1.V املصـادقـة  

بإحداث حساب مرصد ألمور   )2020مارس  16( 1441من رجب  21الصادر يف   269.20.2املرسوم رقم  )1

  .""19- خصوصية  يسمى  "الصندوق الخاص بتدبري جائحة فريوس كورونا "كوفيد

  السامية لجاللة امللك محمد السادس نرصه الله، الرامية إىل توفري متويل إجراءات الوقاية  تنفيذا للتعليامت

حساب مرصد ألمور  2020تم إحداث خالل سنة " والحد من آثارها، 19-ومكافحة جائحة فريوس كورونا "كوفيد

 "" مبوجب املرسوم املذكور أعاله،19-خصوصية يسمى "الصندوق الخاص بتدبري جائحة فريوس كورونا "كوفيد

وكذا التأهيل املنصوص عليه يف  ،لقانون املالية 130.13 رقم التنظيمي من القانون 26وذلك وفق أحكام املادة 

 .2020للسنة املالية  70.19الية رقم من قانون امل 29املادة 

  :  و يخصص هذا الحساب باألساس لتغطية النفقات التالية

 ؛تأهيل اآلليات والوسائل الصحية  

 ؛19-"كوفيد فريوس كوروناجائحة القطاعات األكرث تأثرا بفعل انتشار ملواكبة  دعم االقتصاد الوطني"  

  19-جائحة فريوس كورونا "كوفيدل  االجتامعيةالحفاظ عىل مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات." 

 70.19رقم  من قانون املالية 2من املادة  Iالبند املنصوص عليه يف املراسيم املتخذة مبوجب التأهيل  )2

  2020. املالية سنةلل

 سـنةلل 70.19رقـم  مـن قـانون املاليـة 2من املـادة  Iالبند املنصوص عليه يف إن املراسيم املتخذة مبوجب التأهيل 

، يجب أن تخضع للمصادقة الربملانية عند انتهاء األجل املنصوص عليه يف قـانون التأهيـل وذلـك طبقـا 2020 املالية

  من الدستور. 70ألحكام الفصل 

 :2020سنة  ةاملتخذ يةالتالاملراسيم ، يرمي إىل املصادقة عىل 2020لسنة  املعدل قانون املالية مرشوعلذا، فإن 

 بوقف استيفاء رسم  )2019ديسمرب  27( 1441من ربيع اآلخر  30صادر يف  2.19.1065رقم  مرسوم

  .االسترياد املفروض عىل القمح اللني و مشتقاته

 االقتصـاديني عـىل الصـعيد الـوطني،  لـدى الفـاعلنيمخزون القمح اللـني املتـوفر  بلغ حجم، 2019ديسمرب إىل متم

 .شهرا من احتياجات املطاحن الصناعية 2,5مليون قنطار، أي ما يعادل حوايل  9
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وتجدر اإلشارة  إىل أنه من أجل الحفاظ عىل حد أدين من املخزون الذي ميكن مـن تزويـد عـادي للسـوق الـوطني 

سـبتمرب  23الصـادر يف  810.19.2بهذا املنتوج و كذلك لالستفادة من الظرفية العامليـة، تـم مبوجـب املرسـوم رقـم 

و ذلـك ابتـداًء مـن فـاتح أكتـوبر  %135عـوض  %35 إىلعىل القمح الطـري املطبق سترياد رسم اال  تخفيض، 2019

2019. 

من رسم االسـترياد  %35واستنادا إىل مستويات أسعار القمح اللني املسجلة عىل مستوى السوق العاملي وإىل نسبة 

 . / طن ادوالر  15و 12املطبقة، سجلت أسعار القمح الطري عند الخروج من امليناء، ارتفاعا مبقدار يرتاوح بني 

وقـف اسـتيفاء رسـم  بـدا مـن املناسـبلذا وقصد توفري الظروف املالمئة لتزويد السـوق الوطنيـة بأمثنـة مناسـبة، 

 .2020أبريل  30يناير إىل غاية  2الفرتة املمتدة من االسترياد املطبق عىل القمح اللني خالل 

  بتمديد وقف استيفاء رسم االسترياد  2020مارس  27(  1441شعبان  2صادر يف  2.20.295مرسوم رقم (

  .املفروض عىل القمح اللني ومشتقاته

مليون قنطـار أي مـا  20ما يناهز  2020مارس  15إىل غاية  2019بلغت الواردات من القمح اللني منذ فاتح أكتوبر 

و ذلك بسبب بعض االختالالت اللوجسـتية التـي عرفتهـا  2020من الربنامج التوقعي لنهاية شهر ماي  %60يعادل 

 بعض موانئ الشحن ألهم املصدرين لبالدنا.

من أجل الحفاظ عىل الحد األدىن من املخـزون الـذي ميكـن مـن تزويـد عـادي  بأنهوبهذا الخصوص وجب التذكري 

 1065.19.2ج وكذلك نظرا للظرفية املميزة لألسعار العامليـة، تـم مبوجـب املرسـوم رقـم و ق الوطني بهذا املنتللسو 

، وقف استيفاء رسم االسترياد املطبق عىل القمح اللني ومشـتقاته و ذلـك خـالل الفـرتة 2019سمربيد 27الصادر يف 

استيفاء رسم االسترياد بنسبة  إعادةسيتم  2020ح ماي من فات وابتداء. 2020ابريل  30غاية  إىليناير  2املمتدة من 

35%. 

 ربنامج توزيع الشعري املدعم،العمل ب بدءو  انخفاض إنتاج الحبوب عىل الصعيد الوطني ترتب عنومن جهة أخرى، 

اج ارتفاع يف الضغط عىل البنية التحتية للموانئ. وموازاة مـع ذلـك، أدى اإلنتـ وإىل نشاط مكثف السترياد الحبوب 

  .2020ستويات كافية إىل انخفاض األسعار العاملية منذ منتصف يناير مبالعاملي 

 ســعر القمــح اللــني مــن خفــضيف افضــل الظــروف عــرب  لســوق الــوطني بهــذا املنتــوجاتزويــد  متكــني لــذا وقصــد

عىل املطبقة متديد وقف استيفاء رسم االسترياد بدا من املالئم درهم/قنطار،  240-230درهم/قنطار إىل  266-276 

  .2020يونيو  15القمح اللني إىل غاية 
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  بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض  )2020مارس  27( 1441شعبان  2صادر يف  2.20.296مرسوم رقم

  .عىل القمح الصلب

 مليـون قنطـار، أي مـا يعـادل 1,66مـا يقـارب  2020مـارس  15بلغ مخزون القمح الصلب لدى الفاعلني إىل غايـة 

مليون  6,3شهرا من احتياجات املطاحن الصناعية. وتكون هذا املخزون بشكل أسايس من الواردات التي بلغت  2,8

مليـون قنطـار خـالل  8,8، مقابـل إجـاميل بلـغ 2020مارس  15و 2019قنطار خالل الفرتة املمتدة بني فاتح غشت 

 .2018مقارنة مع سنة  %45 ، وذلك بسبب انخفاض اإلنتاج الوطني بنسبة2016/2017السنة الفالحية 

وقد سجل سعر القمح الصلب يف السوق الوطنية مستويات مرتفعة يف كل من املطاحن ورحبة الحبوب واألسـواق، 

 .درهامً للقنطار، عىل التوايل 450-400درهامً للقنطار و  360حيث بلغ 

لسوق العــــــاملي ونسـبة رســــم ومن جهة أخرى، و استنادا إىل املستويات املسجلة للقمح الصلب عىل مستوى ا

ماي ،أظهرت املحاكاة أن كلفـة اسـترياد القمـح الصـلب  31% املطبق خالل الفرتة املمتدة من فاتح غشت إىل  2,5

بينام أظهرت التوقعات عىل أساس رسـم االسـترياد  .درهم للقنطار 360و 345عند الخروج من امليناء ترتاوح ما بني 

 .درهم للقنطار 535و 508يرتاوح بني  تكلفة الل شهري يونيو و يوليوز، سعراملطبقة خ ،%170بنسبة 

لذا، وبهدف ضامن تزويد منتظم للسوق الوطني من القمح الصلب، تم وقف استيفاء رسم االسـترياد املطبـق عـىل 

املينـاء  . وقد أدى هذا إىل خفض سعر القمح الصلب  عند الخـروج مـن 2020القمح الصلب ابتداء من فاتح أبريل 

  .درهم للقنطار 354-339إىل 

  بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض  2020مارس  27(  1441شعبان  2صادر يف  2.20.297مرسوم رقم (

  .عىل العدس

 2020الفاتح من شهر مـارس  االقتصاديني إىل غاية بلغ مخزون العدس املتوفر عىل الصعيد الوطني بحوزة الفاعلني

تكـون هـذا املخـزون يف األسـاس مـن وقـد الـوطني.  االستهالكما يعادل شهرين من  أيقنطار،  00086.ما يقارب 

يف حـني مل  ،2020مـارس  15إىل  2019قنطار خالل الفرتة املمتدة من فـاتح غشـت  000320. الواردات التي بلغت

 .2019 الفالحي مقنطار برسم املوس 000370.تتجاوز نسبة اإلنتاج الوطني 

تفيش  بسبببانخفاض األسعار منذ نهاية يناير وذلك باألساس  2020- 2019عىل الصعيد العاملي، متيز املوسم 

 .وارتفاع قيمة الدوالر الكندي 19-كوفيد جائحة

وقصـد مـن جهـة،  19-وفيـدك جائحـةوكذا الظرفية العامليـة املرتبطـة ب 2020اعتبارا للمستوى املنخفض ملحصول و 

وقف استيفاء رسم االسـترياد املطبـق  بدا من املناسب، أخرى من جهة منتظم للسوق الوطنيضامن تزويد عادي و 



2020 لسنة املعدل املالية مرشوع قانون  
 

 
28

العدس عند الخـروج  كلفةسعر تمن خفض  االجراءهذا  مكن . وقد2020عىل العدس وذلك ابتداء من فاتح ابريل 

 .درهم للقنطار 720درهم للقنطار اىل  1.000من امليناء من 

  بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض  )2020مارس  27( 1441شعبان  2 صادر يف 2.20.298مرسوم رقم

  .عىل الحمص

 2020الفاتح من شهر مارس  االقتصاديني إىل غاية بلغ مخزون الحمص املتوفر بحوزة الفاعلني ،عىل الصعيد الوطني

سـوى  2020 مـارس 15ىل غاية لغ الواردات إ، إذ مل تبالوطني اإلنتاجقنطار، مكون باألساس من  000246.ما يقارب 

 .% من واردات املوسم املايض3قنطار، أي ما يعادل  6.500

بلـغ تل، 2020منذ يناير  االرتفاعبعض  من جهة أخرى، عرفت أسعار الحمص عىل مستوى األسواق ورحبة الحبوبو 

 بالنسـبةدرهـم للقنطـار  1.500و 1.350املحلية ومـا بـني  للمنتجات درهم للقنطار بالنسبة 1.400و 1.150ما بني 

 .املستوردة للمنتجات

توقع  معو  2020طفيف منذ يناير  ارتفاعباستقرار األسعار مع  2020-2019وسم املتميز ف عىل الصعيد العاملي،أما 

 .خاصة يف الهند 2020لسنة بالنسبة موسم حصاد جيد 

ظرفية تتسم بضعف اإلنتـاج الـوطني من اجل ضامن تزويد عادي ومنتظم للسوق الوطني من هذه املادة يف و لذا 

ل رسم االسترياد املطبق عىل الحمص ابتداء من فاتح أبريـ استيفاءمن املناسب وقف  ، بدا19-كوفيد جائحةوتفيش 

2020. 

  بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض  )2020مارس  27( 1441شعبان  2صادر يف  2.20.299مرسوم رقم

  .عىل الفول

قنطار، يتكون باألساس من  278.000بلغ مخزون الفول عىل الصعيد الوطني  ،2020من شهر مارس إىل غاية الفاتح 

مـارس  15و 2010ألـف قنطـار بـني فـاتح غشـت  5.400ج الوطني، بينام مل تتجاوز الواردات من هدا املنتو  اإلنتاج

2020. 

، والتـي اق ورحبـة الحبـوباألسـو لوحظ ارتفاع ملمـوس يف مسـتوى أسـعار الفـول عـىل مسـتوى  من جهة أخرى،

 .2020درهم للقنطار يف سنة  700إىل  2016درهم للقنطار سنة  530ارتفعت من 

مـن املناسـب وقـف اسـتيفاء ، بـدا  19 -كوفيد جائحةاعتبارا للمستوى املنخفض للمحصول الوطني والنتشار لذا و 

أجل ضامن تزويد عادي ومنـتظم للسـوق وذلك من  2020 فاتح ابريل ابتداء منرسم االسترياد املطبق عىل الفول 

  .الوطني من هذه املادة
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  بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض  )2020مارس  27( 1441شعبان  2صادر يف  2.20.300مرسوم رقم

  .عىل الفاصولياء العادية

أي  قنطـار 65.000، 2020مـارس  15و  2019 غشـتبـني فـاتح ، العادیـة بلغت الواردات الوطنية مـن الفاصـولیاء

  السابق. وسممقارنة بامل %55بانخفاض بنسبة 

األسعار عىل الرغم من اتجاه عام مستقر. كام أدى  زيادة طفيفة يف 2019عىل الصعيد العاملي ، لوحظ منذ أكتوبر 

 االسترياد. كلفةاملورد الرئييس للمغرب، إىل ارتفاع  التي تعتربيف مرص  الفاصولیاء يف مخزون انخفاض 

للقنطـار  درهـم 1.450-1.200 العادیـة يف األسـواق ورحبـة الحبـوب مع ذلك، بلـغ سـعر بيـع الفاصـولیاء ةموازاو 

 منحى تصاعديا  منذ مسجال بذلك ، درهم للقنطار للمنتجات املستوردة 1.650-1.500بالنسبة للمنتجات املحلية و 

  .2019غشت 

من املناسب وقف استيفاء رسم ، بدا 19-كوفيد ائحةجاعتبارا للمستوى املنخفض للمحصول الوطني والنتشار لذا و 

وذلك من أجل ضامن تزويـد عـادي ومنـتظم  2020 فاتح ابريل ابتداء منالعادیة  االسترياد املطبق عىل الفاصولیاء

العادیة عند الخروج مـن املينـاء  الفاصولیاء كلفةمن خفض  االجراءمكن هذا  وقد .للسوق الوطني من هذه املادة

 للقنطار. درهم 2.130من  عوضللقنطار  درهم 1.528إىل 

 وقف استيفاء رسم بتمديد يتعلق  )2020 ماي 13( 1441رمضان  19 صادر يف 2.20.345 مرسوم رقم

 .االسترياد املفروض عىل القمح اللني و مشتقاته

ـــلســوق ، تــم مبوجــب املرسميكــن مــن ضــامن متــوين عــادي لمــن أجــل الحفــاظ عــىل مخــزون أدىن    وم رقــمـ

ض عىل القمح اللـني ومشـتقاته خـالل و وقف استيفاء رسم االسترياد املفر  ،2019سمربيد 27الصادر يف  1065.19.2 

  .2020 ابريل 30غاية  إىليناير  2الفرتة املمتدة من 

تراجـع  مـعحبـوب مـن ال الـوطني ونظرا للظرفية الوطنية التي اتسمت أساسـا بانخفـاض اإلنتـاج ،من جهة أخرى

ــعار العامللأل  ــاير س ــف ين ــذ منتص ــني من ــح الل ــة للقم ــم 2020ي ــوم رق ــب املرس ــم مبوج ــادر يف 295.20.2، ت  الص

 وعليـه، وابتـداء مـن .2020يونيـو  15متديد وقف استيفاء رسم االسترياد املـذكور أعـاله إىل غايـة  2020مارس  27

  . %35ي نسبة سيطبق رسم االسترياد باملستوى الذي كان عليه قبل وقف االستيفاء، أ  2020يونيو  16

املسجلة يف أسواق التموين الرئيسية،  اللنيالقمح  أسعار إىل مستوياتو من رسم االسترياد  %35واستنادا إىل نسبة 

درهـم  310و 305 القمح اللني و مشتقاته عند الخروج من امليناء ترتاوح مـا بـني أن تكلفة استرياد ةأظهرت املحاكا

  .قنطارلل درهم 260مقارنة مع السعر املستهدف املحدد يف  مرتفعاً للقنطار. ويعترب هذا املستوى 
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ولذا وقصد منح الفاعلني املغاربة إمكانية التزود من السوق العاملي واالستفادة من الفرص التي سـيتيحها الحصـاد 

نتـوج يف الزراعي العاملي القادم من حيث األسعار وحجم العرض، وبالتـايل ضـامن تزويـد السـوق الـوطني بهـذا امل

 . 2020ديسـمرب  31الظروف، تم متديد وقف استيفاء رسـم االسـترياد املفـروض عـىل القمـح اللـني إىل غايـة  أفضل

  إىلدرهـم للقنطـار  310-305وسيمكن هذا اإلجراء من خفـض سـعر القمـح اللـني عنـد الخـروج مـن املينـاء مـن 

 .درهم للقنطار 260

 .2.Vالجمركية الرسوم عريفةت  

 .1.2.V40إىل  %30من  ع من رسوم االستريادالرف%  

من أجل تحسني املداخيل الجمركية التي يتم تحصيلها من رسوم االسترياد و تشجيع اإلنتـاج املحـيل وخفـض عجـز 

، الرفع من نسبة رسم االسترياد املطبـق عـىل بعـض املنتجـات 2020امليزان التجاري، تم يف إطار قانون املالية لسنة 

  .  %30إىل   %25 املكتملة الصنع من

حاليا، ويف إطار سياق دويل يتميز بأزمة صحية كبرية أدت إىل تباطؤ يف االقتصاد العاملي، أصبح من الرضوري حامية 

اإلنتاج الوطني ملواكبة الجهود املبذولة من أجل دعم املقاوالت يف وضـعية صـعبة. كـام أن الضـغط املـامرس عـىل 

  اتخاذ تدابري ترمي إىل تشجيع تعويض الواردات باإلنتاج الوطني. االحتياطات الوطنية من الرصف تفرض 

يف هذا اإلطار، يقرتح الرفع من رسوم االسترياد املطبقة عىل بعض املنتجات املكتملة الصنع املوجهة لالسـتهالك مـن 

   وذلك يف حدود النسب املكرسة من طرف املغرب عىل مستوى منظمة التجارة العاملية. .%40إىل  30%

.3.V التدابري الجبائية  

.1.3.V مشرتكة تدابري  

 سنوات محاسبية5خمس (عىل  "19 -جائحة فريوس كورونا "كوفيدب توزيع بعض التكاليف املرتبطة (. 

وضـع نظـام خـاص "، تـم 19-يف إطار التدابري االستعجالية املتخذة ملواجهة تداعيات جائحة فريوس كورونا "كوفيـد

مبوجـب املرسـوم رقـم   املحـدث تـدبري هـذه الجائحـةبخـاص بالهبـات املدفوعـة للصـندوق ال بالتكاليف املرتبطـة

البنيوية الثابتة املرتبطة بتقلص نشاط املقاوالت مقارنة مـع التكاليف وبباقي  2020مارس  16الصادر يف  2.20.269

  .2020املحددة لسنة  أو التسيريالقدرة العادية لإلنتاج 

هـدف خصوصـا إىل دعـم االقتصـاد الـوطني ي عة من قبل املقاوالت لهذا الصـندوق الـذيفيام يخص الهبات املدفو 

النظـام ، فقد تم تحديـد والحفاظ عىل مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات االجتامعية لجائحة فريوس كورونا
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والـذي  2020أبريـل  29الصـادر بتـاريخ  13رقـم رأي املجلس الـوطني للمحاسـبة يها مبوجب املحاسبي املطبق عل

وذلك من أجل منح إمكانية توزيع هذه الهبات  ،"19 -جائحة فريوس كورونا "كوفيديوضح االنعكاسات املحاسبية ل

  .سنوات محاسبيةعىل عدة 

رأي ، فقد نـص كـذلك جائحةأما بالنسبة لباقي التكاليف البنيوية الثابتة املرتبطة بتقلص النشاط خالل فرتة هذه ال

  .سنوات محاسبيةالسالف الذكر عىل إمكانية توزيعها عىل عدة حاسبة املجلس الوطني للم

وللطـابع  "19-جائحة فـريوس كورونـا "كوفيـدمن الناحية الجبائية، ونظرا لألهمية الكبرية لهذه التكاليف املرتبطة ب

اعتبارهـا ووقعها عـىل ضـامن اسـتمرارية أنشـطة املقـاوالت وتطويرهـا، يقـرتح سنوات ها عىل عدة آثار الذي مييز 

  .سنوات محاسبية، توزع عىل عدة تكاليف قابلة للخصم من الحصيلة الخاضعة للرضيبةك

  : يقرتح اعتبار مبثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع عىل عدة سنوات محاسبية حيث

  املبالغ املدفوعة يف شكل مساهامت أو هبات أو وصايا من قبل املنشآت الخاضعة للرضيبة عىل الرشكات أو

نظام  املحدد وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو معا هام أواملهني أو الفالحي يبة عىل الدخل الرض

" املحدث 19-كورونا "كوفيدفريوس ، لفائدة "الصندوق الخاص بتدبري جائحة املبسطة النتيجة الصافية

  ؛السالف الذكر مبوجب املرسوم

  من قبل املنشآت السالفة الذكر خالل فرتة حالة  بها أو تحملهاالتي وقع االلتزام البنيوية الثابتة التكاليف

واملرتبطة  19كوفيد  -واجهة تفيش فريوس كورونا مل الطوارئ الصحية املعلن عنها بسائر أرجاء الرتاب الوطني

  .2020املحددة لسنة  أو التسيريبتقلص النشاط مقارنة مع القدرة العادية لإلنتاج 

ليف إىل حساب "التكاليف املوزعة عىل عدة سنوات محاسبية" ويجب اهتالكها بنسـبة ويجب أن تحول هذه التكا

 املحاسبة.يف ) سنوات محاسبية ابتداء من السنة املحاسبية األوىل املثبتة خاللها 5ثابتة عىل مدى خمس (

 ني للرضيبةتأجيل مواعيد التدابري االستثنائية املتعلقة بالتسوية التلقائية للوضعية الجبائية للخاضع. 

يف إطار التدابري املتخذة ملواكبة املقاوالت من أجل التسـوية التلقائيـة لوضـعيتها الجبائيـة، يقـرتح التنصـيص عـىل 

 .2020تأجيل آجال التدابري االستثنائية املتعلقة بهذه التسوية املحدثة مبوجب قانون املالية للسنة املالية 

  247يف املادة  اللخاضعني للرضيبة املنصوص عليهاإلقرار التصحيحي التلقايئ بالنسبة فيام يخصXXVIII- 

  .ن املدونة العامة للرضائبم

نص قانون املالية  ،يف إطار تعزيز عالقة الثقة مع امللزمني ومواكبتهم يف التسوية التلقائية لوضعيتهم الجبائية

ارة الرضائب قبل دللخاضعني للرضيبة أن يدلوا بإقرار تصحيحي لدى إ عىل أنه ميكن  2020للسنة املالية 
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وأن يقوموا باألداء التلقايئ للواجبات التكميلية عىل دفعتني متساويتني عىل التوايل قبل  2020فاتح أكتوبر 

  .2020انرصام شهري سبتمرب ونوفمرب من سنة 

يف هذا الصدد، يقرتح تأجيل اآلجال السالفة الذكر وبذلك ميكن للخاضعني للرضيبة املعنيني أن يدلوا باإلقرار 

  .2020ديسمرب  15 إىل غايةالتصحيحي املذكور وأن يقوموا باألداء التلقايئ للواجبات التكميلية عىل دفعة واحدة 

 ين مل يدلو بإقرارهم السنوي مبجموع الدخل فيام يخص مسطرة تسوية الوضعية الجبائية للملزمني الذ

  .برسم الدخول العقارية برسم السنوات السابقة غري املتقادمة

للملزمني الذين مل يدلو بإقرار مبجموع الدخل املتعلق بالدخول  2020منح قانون املالية للسنة املالية 

تسوية وضعيتهم الجبائية من خالل  وغري املتقادمة، إمكانية 2019العقارية برسم السنوات السابقة لسنة 

  .2020إيداع إقرار يف هذا الشأن قبل فاتح يوليو 

  .2020 ديسمرب 31بإعالن حالة الطوارئ الصحية، يقرتح متديد هذا األجل إىل غاية  املرتبطةونظرا للوضعية 

 بنكية أو  فيام يخص املساهمة برسم املوجودات املودعة لدى األبناك أو املحتفظ بها يف شكل أوراق

أو برسم  منقوالت أو عقارات غري املخصصة لغرض مهني التي تم اقتناؤها بواسطة هذه املوجودات

  . للغري املمنوحةوالقروض  املستغلو يف حساب للرشكاء أ يف الحسابات الجارية  املدرجةالسلفات 

 وبصفة استثنائية، إحداث هذه املساهمة 2020من قانون املالية للسنة املالية  7تم مبوجب أحكام املادة 

برسم املوجودات املودعة لدى األبناك أو املحتفظ بها يف شكل أوراق بنكية أو منقوالت أو عقارات غري 

املخصصة لغرض مهني التي تم اقتناؤها بواسطة هذه املوجودات أو برسم السلفات املدرجة يف الحسابات 

لألشخاص الذاتيني املتواجدين يف  بالنسبة ل والقروض املمنوحة للغريالجارية للرشكاء أو يف حساب املستغ

  ..املدونة العامة للرضائبوضعية غري قانونية بالنسبة لاللتزاماتهم الرضيبية املنصوص عليها يف 

لإلدالء باإلقرار  2020يونيو  30، تم منح للملزمني املعنيني فرتة تبتدئ من فاتح يناير إىل الخصوصوبهذا 

 ويتم متديد هذا األجل مدة شهرين، قابلة للتجديد مرة واحدة فيام بعد اء املساهمة املذكورة.وأد

  .2020يونيو  30

للوضعية املرتبطة بإعالن حالة الطوارئ الصحية ومن أجل متكني امللزمني املعنيني من تسوية  ونظرا

  .2020ديسمرب  15إىل غاية السالف الذكر  األجلوضعيتهم الرضيبية يف أحسن الظروف، يقرتح متديد 
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 متديد آجال االتفاقيات املتعلقة بإنجاز برامج بناء مساكن اجتامعية. 

، كورونـا فـريوسجائحـة من  ةيف إطار التدابري التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل مواكبة القطاعات املترضر 

برامج بناء مسـاكن الذين مل يتمكنوا من إنجاز يقرتح متديد آجال االتفاقيات املربمة بني الدولة واملنعشني العقاريني 

  أجل خمس سنوات، وذلك مبنح أجل إضايف مدته ستة أشهر.داخل  اجتامعية التي توجد يف مراحلها األخرية

واالنعكاسـات فرتة الطوارئ الصـحية بعني االعتبار توقف أنشطة مقاوالت البناء خالل  األخذويرمي التدبري املقرتح 

  املالية الناجمة عن هذه األزمة عىل أنشطة هذه املقاوالت.

التي ينتهـي األجـل املحـدد إلنجازهـا خـالل الفـرتة  ةاتفاقيات برامج بناء مساكن اجتامعي ويطبق هذا التدبري عىل

 .2020ديسمرب  31غاية  ة حالة الطوارئ الصحية إىلاملمتدة من تاريخ بداي

V.3.2. والرضيبة عىل القيمة املضافة بالرضيبة عىل الدخل تدابري خاصة 

 تشجيع األداء بواسطة الهاتف النقال. 

وفق نظام من أجل تقليص وثرية األداءات املدفوعة نقدا وتشجيع األشخاص الذاتيني املحددة دخولهم املهنية 

، نصت مقتضيات قانون املالية النقال الهاتف بواسطة ألداءأو نظام الربح الجزايف عىل ا الصافية املبسطةالنتيجة 

املحقق من  املعامالت لرقم املطابق الرضيبة عليه املفروضة األساس من 25% نسبتهعىل تخفيض   2020لسنة

  .النقال الهاتف بواسطة األداء عرب تحقيقه تم الذيطرف األشخاص املنصوص عليهم أعاله 

نسخ وتشجيع امللزمني املذكورين أعاله عىل استخدامه يقرتح  النقال الهاتف بواسطةللمزيد من التحفيز عىل األداء 

) سنوات متتالية، مبلغ رقـم 5(  عدم األخذ بعني االعتبار خالل خمسالتدابري السالفة الذكر وتعويضها بتدبري يروم 

  ء عرب الهاتف النقال عند احتساب:املعامالت املحقق بواسطة األدا

 األساس املفروضة عليه الرضيبة عىل الدخل املستحقة عىل الخاضعني للرضيبة املشار إليهم أعاله؛ 

 .وحدود تطبيق الرضيبة عىل الدخل بالنسبة للنظامني السالفي الذكر وكذا الرضيبة عىل القيمة املضافة 

V.3.3. تدابري خاصة بواجبات التسجيل 

 واجبات التسجيل املطبقة عىل اقتناء عقارات معدة للسكن تخفيض.  

القطاعات املترضرة من جائحة فريوس كورونا ودعم الطلب لدى  مواكبةيف إطار التدابري املتخذة من أجل 

املقاوالت واألرس فيام يتعلق باقتناء العقارات، يقرتح التنصيص عىل تدبري مؤقت يروم التخفيض من واجبات 

بالجريدة  2020لسنة ئدة العقود املنجزة خالل الفرتة املمتدة من تاريخ نرش قانون املالية املعدل التسجيل لفا
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واملتعلقة باالقتناء بعوض ملحالت مبنية معدة للسكنى وكذا باقتناء املحالت  2020ديسمرب  31الرسمية إىل غاية

إطار عقد "مرابحة" أو "إجارة منتهية املذكورة من طرف مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها يف 

  بالتمليك" أو "مشاركة متناقصة". 

  .) درهم1.000.000مينح هذا التخفيض عندما ال يتجاوز مبلغ األساس الخاضع للرضيبة لإلقتناءات املذكورة مليون (

.4.V تدابري مختلفة  

 التسوية التلقائية برسم املمتلكات واملوجودات املنشأة بالخارج.  

، والتـي موميـةعـىل الصـحة الع 19-كوفيـد جائحةر املواجهة أث، 2020منذ مارس  ،لتدابري التي اتخذها املغربإن ا

اسـتيفاء  يف وضـعية ال متكـنهم مـنالعديد مـن املـواطنني  جعلت، وسن الحجر الصحيتجسدت يف إغالق الحدود 

واملوجـودات املنشـأة بالخـارج، وال  املمتلكـات لتسوية التلقائية برسماإلقرارات املتعلقة با إليداعالرشوط املطلوبة 

  . لذلك الوثائق الالزمةاالدالء بسيام إعادة االموال إىل الوطن، و 

أصحاب ولتمكني  –الرضيبية  الترصيحاتوال سيام  - إرجاء اآلجال املقررة يف مجاالت أخرى وعليه وعىل غرار

وإعادة السيولة املوجودة يف  ئيةساهمة اإلبراامل وأداءيف أفضل الظروف، من اكتتاب اقراراتهم الخارج املمتلكات ب

، 2020 ديسمرب 31 اىل تاريخاملذكورة املساهمة اإلبرائية  أجل وضع اإلقرار وأداءمتديد  يقرتحالخارج إىل الوطن، 

  .2020املالية  للسنة 70.19من قانون املالية رقم  8املحددة مبوجب املادة  2020أكتوبر  31عوض 

  .يرادات الرضيبيةاإلزيادة  العملة الصعبة وكذامن احتياطاتها من تعزيز اململكة هذا التدبري  وسيمكن

 .املساهمة اإلبرائية برسم الغرامات املالية املتعلقة بعوارض االداء عىل الشيكات  

ني عىل تسـوية وضـعيتهم ، و ذلـك إجراء يروم تشجيع رشيحة عريضة من املواطن 2020تضمن قانون املالية لسنة 

ــاريخ ــألداء بت ــة ل ــيكات املقدم ــبة للش ــيكات بالنس ــىل الش ــوارض األداء ع ــة بع ــة متعلق ــاهمة إبرائي ــأداء مس   ب

 .كحد أقىص 2019ديسمرب 31

، حالة 117.096 بلغ يث ح ارتفاع مستمر،عدد عوارض األداء يف أن  نه ابتداء من بداية الحجر الصحي، لوحظأ غري 

  .2020من عدد عوارض األداء املعلن عنها منذ بداية سنة  %52 ثلما ميوهو 

لألزمـة  االجتامعـيو  االقتصـاديإىل التـأثري  ،كبـري، إىل حـد عـوارض األداءالتصـاعدي يف عـدد املنحـى ويرجع هذا 

  .فريوس كورونا وإىل الصعوبات املالية الناتجة عنها جائحةالصحية ل
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بالتايل مصداقية الشيك كوسيلة لألداء يف املعامالت  هدديو مستقبال تفاقميقد هذا الوضع الذي ومن أجل مواجهة 

يف هاته األوقات الصعبة   هذه العوارضعىل تسوية الرشائح املعنية فقد أصبح من الرضوري تشجيع  التجارية،

ضامن تمكني بعض الفاعلني املمنوعني من إصدار شيكات من االستفادة من مختلف القروض املرصفية، من "ل

  ) ومن مصادر التمويل األخرى.Damane Oxygèneأوكسيجني"  (

برائيـة نفـس املقتىضـ املتعلـق باملسـاهمة اإل  2020أن يُدرج يف مرشوع قانون املالية املعـدل لسـنة  قرتحيُ وعليه، 

مهـام كـان   ءاملتعلقـة بعـوارض األدا املاليةبرسم الغرامات ، 2020املكررة من قانون املالية لسنة  7موضوع املادة 

  .2020يونيو  30و 2020مارس  20بني املقدمة لألداء بالنسبة للشيكات ترتيبها والتي مل تتم تسويتها 

درهـم  10.000يف ، و من مبلغ الشـيك أو الشـيكات غـري املـؤداة %1,5املقرتحة يف  برائيةاإل ساهمة امل سعرويحدد 

عـوارض ني بغض النظر عن عـدد ياالعتبارسبة لألشخاص درهم بالن 50.000كحد أقىص بالنسبة لألشخاص الذاتيني و

  .2020خالل سنة  دفعة واحدة رشيطة أن يتم أداء هذه املساهمة ،تم تسويتهاتالتي مل  األداء

 جائحة فريوس كورونا  تغيري الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "الصندوق الخاص بتدبري  

 .""19- "كوفيد

 "19-"الصندوق الخاص بتدبري جائحة فريوس كورونا "كوفيـد املسمى رصد ألمور خصوصية املحساب اليقرتح تغيري 

عىل مستوى الجانب الدائن من أجل تلقي املبالغ املرجعة مـن نفقـات الحسـاب و عـىل مسـتوى الجانـب املـدين 

  املرجعة من األموال املقيدة يف الحساب بغري حق. غلتمكينه من تحمل املبال
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.VI 2020ملرشوع قانون املالية املعدل لسنة رقمة املعطيات امل  
ارتفاعـا عـىل التـوايل  2020عرفت توقعات موارد وتكاليف ميزانية الدولة برسم مرشوع قانون املالية املعدل لسنة 

، لتبلـغ 2020) مقارنة بقانون املالية لسنة %3,87درهم ( 18.905.537.000) و%3,33درهم ( 14.855.458.000بـ 

  .درهم 507.492.983.000درهم و  461.589.633.000التوايلعىل 

مقارنة مع معطيات قانون املالية  2020وميكن تقديم تفاصيل املعطيات املرقمة ملرشوع قانون املالية املعدل لسنة 

 كام ييل: 2020لسنة 

.1.VI املوارد   
درهـم  14.855.458.000درهم أي بزيادة قـدرها  461.589.633.000يقدر املبلغ اإلجاميل ملوارد ميزانية الدولة بـ 

  :)، تتوزع عىل النحو التايل3,33%(

 212.363.734.000 دون احتساب موارد االقرتاضات املتوسطة والطويلة األجل( درهم للميزانية العامة( ،

   ؛17,38-%) ( همدر  44.679.267.000بانخفاض قدره 

 2.100.968.000 درهم 135.946.000قدره  بانخفاض يأ  صورة مستقلة،درهم ملرافق الدولة املسرية ب  

 ؛) %-6,08(

 110.924.931.000  درهم  20.670.671.000تفاع قدره درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، أي بار
 ؛ %)22,90(

 136.200.000.000  مسجلة ارتفاعا ب ،األجلقرتاضات املتوسطة والطويلة اال  ملوارددرهم  

  .40,12%)درهم ( 39.000.000.000

.1.1.VI موارد امليزانية العامة  

برسم مرشوع  ،باحتساب موارد االقرتاضات املتوسطة والطويلة األجل ،العامةيبلغ مجموع موارد امليزانية  يتوقع أن

   قـــدرهدرهـــم، مســـجال بـــذلك انخفاضـــا  348.563.734.000مـــا قـــدره  2020قـــانون املاليـــة املعـــدل لســـنة 

  1,60-%). ( درهم 5.679.267.000

.1.1.1.VI العادية واردامل  

درهـم  212.363.734.000مـا قـدره  ،2020برسم مرشوع قانون املالية املعـدل لسـنة العادية توقعات املوارد تبلغ 

زمة الصحية واالقتصـادية أل ، وذلك بسبب التأثري السلبي ل17,38-%)درهم ( 44.679.267.000مسجلة انخفاضا ب 

  عىل مختلف مكونات املوارد. 19-كوفيدالناجمة عن تفيش جائحة 
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الرئيسية املتوقعة برسم مرشوع قانون  صنافحسب األ ويلخص الجدول التايل املوارد العادية للميزانية العامة 

 : 2020املالية املعدل مقارنة بتلك املنصوص عليها يف قانون املالية لسنة 

 (بالدرهــــم)

التغريات ب 
%  

2)/2-1(  

  التغريات 
 )2-1( 

  قانون املالية
  2020لسنة  

)2( 

مرشوع قانون املالية 
  املعدل لسنة 

2020  
)1(  

 بيان املوارد

الرضائب املبارشة والرسوم املامثلة -  1 85.957.933.000 103.947.734.000 17.989.801.000- 17,31-%

غري املبارشة الرضائب -  2 83.424.648.000 102.241.665.000 18.817.017.000- 18,40-%

الرسوم الجمركية-  3 7.840.607.000 10.347.949.000 2.507.342.000- 24,23-%

رسوم التسجيل والتمرب -  4 12.771.415.000 16.835.942.000 4.064.527.000- 24,14-%

حصيلة تفويت مساهامت الدولة -5 للتذكرة 3.000.000.000 3.000.000.000- 100-%  

%20,38 2.488.000.000 12.209.000.000 14.697.000.000 
حصيلة مؤسسات االحتكار  -  6

واالستغالالت واملساهامت املالية 
للدولة

عائدات أمالك الدولة -  7 199.500.000 354.500.000 155.000.000- 43,72-%

موارد مختلفة -8 6.072.631.000 6.636.211.000 563.580.000- 8,49-%

موارد الهبات والوصايا -  9 1.400.000.000 1.470.000.000 70.000.000- 4,76-%

 املجموع 212.363.734.000 257.043.001.000 44.679.267.000- 17,38-%

 

 املوارد الجبائية 

، فضـال عـن خصوصـية كـل الجبائيـة املـوارد" عىل مختلف أصـناف 19-بالنظر لتأثري جائحة فريوس كورونا "كوفيد

تسجيل تراجـع يقـدر   2020لسنة  تحيني توقعات هذه املوارد برسم مرشوع قانون املالية املعدلصنف منها، يبني 

. ونتيجـة لـذلك، تقـدر التوقعـات املحينـة 2020لسـنة  درهم مقارنة بتوقعات قانون املاليـة 43.378.687.000ب 

  .%18,59درهم، أي بانخفاض يبلغ  189.994.603.000 ـد الجبائية بر للموا

  املبارشة والرسوم املامثلة الرضائب 

لسنة  املعدلستعرف التوقعات املحينة إليرادات الرضائب املبارشة والرسوم املامثلة برسم مرشوع قانون املالية 

) برسم %-19,02درهم ( 10.180.063.000 ) ، مبا فيها%-17,31درهم ( 17.989.801.000انخفاضا ب  ،2020
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عىل  و يوزع هذا االنخفاض ،) برسم الرضيبة عىل الدخل%-13,29درهم ( 6.150.240.000الرضيبة عىل الرشكات و

  : النحو التايل

 :ـساسا بأ ويفرس ، )%-10,79( درهم  9.570.923.000 ـانخفاض اإليرادات من التحصيل التلقايئ ب -

o  كف  ج أساسا عنتا) ن%-14,21درهم ( 6.731.973.000مببلغ تراجع يف موارد الرضيبة عىل الرشكات

الرشكات عن أداء الدفعات املتبقية من الرضيبة عىل الرشكات بالنسبة للقطاعات األكرث ترضرا، باإلضافة إىل 

 من املنبع ؛ املستخلصة تراجع موارد الرضيبة عىل الرشكات 

o  ويعزى ذلك بشكل %-6,77درهم ( 2.722.007.000تراجع  يف موارد الرضيبة عىل الدخل مببلغ  يقدر بـ ،(

  إىل :رئييس

  بالنسبة ملوارد الرضيبة عىل الدخل الخاصة باألجور، والتي %-6,22درهم ( 2.012.928.000تراجع ب ،(

ستكون أقل ترضرا من آثار جائحة بحيث ، يرادات الرضيبة عىل الدخلإ تشكل الصنف الرئييس من 

صل معفاة من هذه يف األ هي ، وذلك لكون األجور املنخفضة واألكرث ترضرا من هذه األزمة 19-كوفيد

) يتم تحصيله من أجور رشيحتني غري %91,2الرضيبة، كام أن القسط األوفر من حصيلة هذه الرضيبة (

  ؛زمةمتأثرتني بهذه األ 

  والتي )%-30,09( درهم 637.072.000 ـاألرباح العقارية بب الخاصةتراجع عائدات الرضيبة عىل الدخل ،

 .2020شهري مارس وأبريل قدرت عىل أساس التطور املالحظ لهذه الرضيبة خالل 

درهم  3.448.090.000) منها %-55,12درهم ( 8.418.878.000تراجع املوارد الناتجة عن املراقبة مببلغ  -

هم در  1.542.555.000درهم برسم الرضيبة عىل الدخل و 3.428.233.000برسم الرضيبة عىل الرشكات و

 برسم الزيادات.

 الرضائب غري املبارشة 

 الـداخليف والرضـيبة عـىل القيمـة املضـافة  سـتريادأسفر تحيني توقعات إيرادات الرضيبة عىل القيمـة املضـافة لال 

ويرجع هذا االنخفاض . (18,40-%) درهم 18.817.017.000عن انخفاض قدره الرضيبة الداخلية عىل االستهالك، و 

  : باألساس إىل

، نتيجة 18,32-%)درهم ( 5.521.578.000الداخل يقدر ب يف ع يف موارد الرضيبة عىل القيمة املضافة تراج -

واملطاعم واألنشطة واإليواء القطاعات األكرث ترضرا (التجارة والبناء والنقل  نشطةأ تشهده للركود الذى 

  العقارية وغريها من أنشطة قطاع الخدمات) باإلضافة إىل املنحى الذي سجلته هذه املوارد خالل شهر 

 ؛ 2020 أبريل
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 جات، ن25,91-%)درهم ( 10.880.169.000 ـيقدر ب ستريادعىل القيمة املضافة لال تراجع يف موارد الرضيبة  -

 : بالخصوص عن

o  املنتوجات الطاقية مببلغ برسم استرياد رضيبة عىل القيمة املضافة انخفاض إيرادات ال  

، نتيجة  تراجع األسعار الدولية وانخفاض حجم هذه الواردات بنسبة 46,4-%)( درهم 3.593.650.000

 ؛ 2020% مقارنة بالحجم املتوقع خالل إعداد قانون املالية لسنة 10

o  املنتوجات برسم استرياد من الرضيبة عىل القيمة املضافة  تراجع التوقعات املتعلقة باملوارد املحصلة

اىل انخفاض الواردات الخاضعة  ذلك أساسا، ويرجع 23,3-%)( درهم 7.286.519.000األخرى مببلغ 

مقارنة مع توقعات قانون املالية ) درهم 38.747.500.000( %15للرضيبة من هذه املنتوجات بنسبة 

%، يف حني 17انخفاض معامل الضغط الجبايئ للرضيبة عىل القيمة املضافة بنسبة اىل و  2020لسنة 

 %.18,4 ـإىل معامل يقدر ب 2020استندت توقعات قانون املالية لسنة 

، بسبب انخفاض 8,02-%)درهم ( 2.415.270.000 ـموارد الرضيبة الداخلية عىل االستهالك براجع توقعات ت -

 عىل : فروضةلية عىل االستهالك املالداخ رضيبةتوقعات مداخيل ال

o املعروضة  نتيجة تراجع حجم الواردات 8,07-%)درهم ( 1.365.470.000 ـجات الطاقة بو منت

 ؛ 2020قانون املالية لسنة  الحجم املتوقع برسممقارنة ب %10 بنسبة   لالستهالك

o عند متم شهر  %6نسبة تراجع هذه املداخيل ب بسبب، 6,23-%)درهم ( 702.300.000 ـالتبغ املصّنع ب

 ؛ 2020 أبريل

o ساس انخفاض املداخيل املحصلة عند متم أ ، عىل 18,04-%)درهم ( 347.500.000 ـاملنتجات األخرى ب

  . 21%بنسبة 2020شهر أبريل 

 الرســوم الجمركيــة 

 انخفاضا 2020لرسوم الجمركية مبوجب مرشوع قانون املالية املعدل لسنة ملداخيل ااملحينة التوقعات سجلت 

  وذلك نتيجة : ،24,23-%)درهم ( 2.507.342.000مببلغ قدره 

. وبذلك تقدر املوارد 2020سنة  خاللعىل القمح اللني ومشتقاته املفروض وقف استيفاء رسم االسترياد  -

درهم املتوقعة برسم قانون  524.300.000درهم مقابل  20.000.000ب الرسم  اهذاملتوقع تحصيلها من 

 ؛ 2020نة املالية لس
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درهم، وانخفاض  11.100.000.000من املنتوجات الخاضعة للرضيبة ما عدا القمح، بنحو الواردات  تراجع -

املتوقعة برسم  %10,1إىل غاية متم شهر أبريل مقابل % 9,3معامل الضغط الجبايئ لرسوم االسترياد بنسبة 

 .2020لسنة  قانون املالية

  رســوم التسجيــل والتمبــر 

ــرب  ــجيل والتم ــوم التس ــة لرس ــوارد املتوقع ــغ امل ــم 12.771.415.000تبل ــدره  ،دره ــا ق ــذلك انخفاض ــجلة ب مس

 انخفـاض مـوارد كـل مـن رسـوم التسـجيل إىل باألسـاس ويفرس هـذا الرتاجـع  .24,14-%)(درهم  4.064.527.000

مع توقعـات قـانون  مقارنة 19,77-%)والرسم املفروض عىل عقود التأمني ( 18,01-%)( ورسوم التمرب28,93-%) (

 .2020هري مارس وأبريل إىل مداخيل هذه الرسوم خالل ش واستنادا 2020املالية لسنة 

 املوارد غري الجبائية 

درهم، مسجلة بـذلك تراجعـا يقـدر ب  22.369.131.000تبلغ التوقعات املحينة للموارد غري الجبائية ما مجموعه 

 .2020ون املالية لسنة توقعات قانبة مقارن ،5,49-%)( درهم  1.300.580.000

 حصيلة تفويت مساهامت الدولة 

ل أي موارد برسم تفويت مساهامت الدولة يف إطار مرشوع قانون املالية املعدل، مقابل يتسجال يتوقع 

 برمجة عمليات التفويت هذه إرجاء. وقد تم 2020برسم قانون املالية لسنة  متت برمجتهادرهم  3.000.000.000

إىل  باإلضافةورشوط السوق،  19-بالنظر إىل الوضعية الراهنة الناتجة عن جائحة كوفيد 2022و 2021اىل سنتي 

  اآلجال القانونية والتنظيمية وكذا املساطر الرضورية إلنجاز عمليات الخوصصة.

 حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت واملساهامت املالية للدولة 

درهــم، بزيــادة تقــدر ب  14.697.000.000رســم هــذا الصــنف مــن املــوارد مــا قــدره تبلــغ التوقعــات املحينــة ب

درهـم يف املـوارد  3.000.000.000ويرجـع هـذا االرتفـاع باألسـاس إىل زيـادة  .20,38%)( درهم  2.488.000.000

درهـم  810.000.000انخفـاض مقرونـة باملتأتية من حصيلة تفويت األصول بني املؤسسات واملقـاوالت العموميـة 

   .املؤسسات واملقاوالت العموميةبعض املتأتية من ناتج باألساس عن تراجع الحصيلة 

 عائــدات أمالك الدولة 

ويعزى هذا الرتاجـع  .43,72-%)درهم ( 155.000.000تسجل التوقعات املحينة ملوارد أمالك الدولة انخفاضا يبلغ 

  وآثار الجفاف. 19-ي مضطرب بسبب جائحة كوفيدباألساس إىل انخفاض مستويات االستثامر يف سياق اقتصاد
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 مــوارد مختلفة 

  ، تراجعا يقدر ب2020لسنة  املوارد املختلفة برسم مرشوع قانون املالية املعدلتوقعات تعرف  

  .، يعزى أساسا إىل انخفاض املوارد املتوقعة برسم أتاوى أنبوب الغاز8,49-%)درهم ( 563.580.000

 الهبات والوصايا 

  .4,76-%) درهم ( 70.000.000 ـلهبات انخفاضا يقدر بلاملحينة تسجل املوارد   

.2.1.1.VI موارد القــروض املتوسطة والطويلة األجل  

 ـب 2020األجل برسم مرشوع قانون املالية املعدل لسنة  املتوسطة والطويلة القروضموارد يقدر مبلغ 

  ).  %40,12درهم ( 39.000.000.000ارتفاعا ب  درهم، مسجال 136.200.000.000

درهـم، أي بزيـادة  76.200.000.000  ما يناهزاألجل ويتوقع أن تبلغ موارد القروض الداخلية املتوسطة والطويلة 

املـــوارد املتأتيـــة مـــن االقـــرتاض الخـــارجي إىل  صـــل)، يف حـــني ست%15,11درهـــم ( 10.000.000.000قـــدرها 

توقعات قانون املالية لسنة ب ) مقارنة%93,55درهم ( 29.000.000.000ي بزيادة قدرها درهم، أ  60.000.000.000

2020. 

درهـم، عـرب متـويالت خارجيـة  39.000.000.000تم تغطية الزيادة يف الحاجيـات التمويليـة للدولـة والبالغـة توس

يف حـدود األجـل ة وطويلـ) ومتويالت داخلية إضافية متوسطة %74,36درهم ( 29.000.000.000إضافية يف حدود 

  ).%25,64درهم ( 10.000.000.000

.2.1.VI مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة موارد  

مـا  2020لسـنة  مرشـوع قـانون املاليـة املعـدل ن تبلغ موارد مرافق الدولة املسرية بصورة مسـتقلة برسـمأ يتوقع 

. ويعـزى هـذا االنخفـاض 6,08-%)درهـم ( 135.946.000درهـم مسـجلة انخفاضـا ب  2.100.968.000 مجموعه

باألساس إىل تراجع املوارد الذاتية أو اإلعانات املتأتية من امليزانية العامة لفائدة بعض مرافق الدولة املسرية بصورة 

 مستقلة.

.3.1.VI للخزينة الحسابات الخصوصية موارد  

بارتفاع قدره أي درهم،  99.956.234.000 يناهزتبلغ توقعات موارد الحسابات املرصدة ألمور خصوصية ما 

"الصندوق الخاص بتدبري  : حساب املرصد ألمور خصوصيةال موارد ناتج عن، %)26,07( درهم 20.670.671.000

مع األخذ بعني "الحساب الخاص بالصيدلية املركزية"، والزيادة يف موارد ""  19- جائحة فريوس كورونا"كوفيد
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أساسا برتاجع بعض مواردها  والذي يفرس، لحسابات املرصدة ألمور خصوصيةبعض ا انخفاض موارد االعتبار 

   .الذاتية أو التحويالت املتأتية من امليزانية العامة لفائدتها

  .أي تغيريعليها لم يطرأ ، فالحسابات الخصوصية للخزينةبالنسبة ملوارد باقي أصناف 

.2.VI نفقاتال  

ـــة  ـــتحمالت الدول ـــغ اإلجـــاميل ل ــــ 507.492.983.000مبـــا مجموعـــه يقـــدر املبل   درهـــم، مســـجال ارتفاعـــا ب

  :عىل النحو التايل هذا املبلغ توزعوي .2020)  مقارنة بقانون املالية لسنة %3,87درهم ( 18.905.537.000

 330.540.350.000  دون احتساب استهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل (درهم للميزانية العامة

 ؛  (0,52%)درهم 1.721.693.000قدره  بارتفاعأي ، )األجل

 2.100.968.000  ،درهم 135.946.000بانخفاض قدره  أيدرهم ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة     

  ؛ (6,08-%)

  110.690.342.000 ،درهم  20.670.671.000 ـيقدر ب بارتفاعأي درهم للحسابات الخصوصية للخزينة
 ) ؛(%22,96

 64.161.323.000  الدين العمومي املتوسط والطويل األجل بانخفاض قدره درهم الستهالكات

 4,96-%).درهم ( 3.350.881.000

.1.2.VI (دون احتساب استهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل األجل) نفقات امليزانية العامة  

  ـبــ 2020 لســنةاملعــدل  يقــدر املبلــغ اإلجــاميل لنفقــات امليزانيــة العامــة املتوقعــة برســم قــانون املاليــة

  .(0,52%)درهم  1.721.693.000 ـمسجال ارتفاعا ب ،درهم 330.540.350.000

.1.1.2.VI نفقات التسيري  

 درهـم 6.116.683.000 ـمسـجلة انخفاضـا بـ درهم، 215.468.660.000 ما مجموعه املتوقعة تبلغ نفقات التسيري

  ويفرس هذا الرتاجع مبا ييل :. (2,76-%)

 املوظفيــن  نفقات 

نفقات املوظفني فصل فيام يخص  2020ة يبلغ مجموع االعتامدات املتوقعة برسم مرشوع قانون املالية املعدل لسن

مقارنـة مـع   (1,56-%)درهـم  2.151.177.000درهـم، مسـجال انخفاضـا قـدره 135.933.004.000مجموعـه  مـا

  .2020برسم قانون املالية لسنة  سابقا االعتامدات املتوقعة
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عىل تأجيل الرتقيات وكذا مباريات التوظيف ب القاضية  ةالتدابري االستثنائي ىلإويعزى انخفاض االعتامدات املذكورة 

باستثناء املوظفني التابعني لإلدارات املكلفـة ، واملؤسسات العمومية ذات الطابع االداري العموميةدارات اإل  مستوى

  اخيل ومهني قطاع الصحة.باألمن الد

 نفقات املعدات والنفقات املختلفة 

مـا  2020املفتوحة لنفقات املعدات والنفقات املختلفة برسم مرشوع قانون املالية املعـدل لسـنة  االعتامداتتبلغ 

     (4,39 -%).درهم 2.121.259.000بانخفاض قدره أي درهم،  46.170.372.000  مجموعه

ىل املجهودات اإلضافية لرتشيد نفقات سـري اإلدارة العموميـة مـن خـالل تخفـيض أو إلغـاء إويعزى هذا االنخفاض 

 فريوس كورونا. عن جائحة  ةالناجم ةاالقتصاديظل الظرفية االعتامدات األقل أهمية يف 

  التسيري  - التكاليف املشرتكة 

، مسـتقرة إجـامال 2020املعدل لسـنة  بقيت اعتامدات فصل التسيري للتكاليف املشرتكة برسم مرشوع قانون املالية

درهـم، يف حـني سـتتم  24.651.211.000 بغالف مـايل قـدره  2020يف نفس املستوى املربمج يف قانون املالية لسنة 

إعادة برمجة االعتامدات داخل هذا الفصل عىل إثر خفـض نفقـات املقاصـة والزيـادة يف بـاقي نفقـات التكـاليف 

  املشرتكة. 

  : كام ييلفصل هذا الاملربمجة يف يع الجديد لالعتامدات وعليه يصبح التوز

  درهم 2.780.000.000درهم أي بانخفاض قدره  11.860.000.000األسعار واإلجراءات املواكبة : دعم  

إىل مراجعة فرضية متوسط هذا االنخفاض أساسا ويعزى  .2020مقارنة بقانون املالية لسنة  (18,99-%)

دوالر أمرييك للطن، وذلك بالنظر إىل تطور  290إىل  350من  2020سعر غاز البوتان لقانون املالية لسنة 

السوق العاملية لهذا املنتوج برسم الخمسة أشهر األوىل للسنة الجارية ودراسة مختلف السيناريوهات 

إجراءات الحجر  تخفيفللطلب نتيجة  ةالتدريجيعودة الاملحتملة لبقية السنة، مع األخذ بعني االعتبار 

 الصحي؛

  :درهم، أي بزيادة قدرها  12.791.211.000نفقات التكاليف املشرتكة دون احتساب نفقات املقاصة

درهم تم  2.700.000.000تحمل امليزانية العامة ملبلغ ترجع باألساس إىل )، %27,77درهم ( 2.780.000.000

ساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "الصندوق الخاص بتدبري جائحة فريوس كورونا تسديده لفائدة الح

 " ".   19-"كوفيد
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 النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الرضيبية 

تبلغ النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الرضيبية املتوقعة مبوجب قانون املالية املعدل لسنة  

بسـبب ،  (22,61-%)درهـم  1.844.247.000 ـدرهـم، مسـجلة بـذلك انخفاضـا بـ 6.314.073.000 ما قدره 2020

 .املوارد الرضيبية والجمركيةتراجع 

.2.1.2.VI نفقات االستثامر  

بـذلك ارتفاعـا قـدره  درهـم، مسـجلة 85.732.676.000االستثامر للميزانية العامة مـا ينـاهز نفقات توقعات تبلغ 

ـــم ( 7.522.381.000 ـــنة %9,62دره ـــة لس ـــانون املالي ـــة بق ـــ2020) مقارن ـــدر ب ـــاض يق ـــن انخف ـــاتج ع   ـ، ن

   ـدرهـــم يف ميزانيـــات االســــتثامر للقطاعـــات الوزاريــــة واملؤسســـات، وزيــــادة تقـــدر بــــ 8.879.506.000

 مبا ييل : االرتفاعويفرس هذا درهم برسم فصل االستثامر للتكاليف املشرتكة.  16.401.887.000

 ميزانيات القطاعات الوزارية واملؤسسات 

مبيزانية استثامر القطاعـات الوزاريـة ، 2020لسنة املعدل برسم مرشوع قانون املالية  ،سجلت االعتامدات املفتوحة

   (16,14-%) درهــــــم 8.879.506.000 بداء واملؤسســــــات انخفاضــــــا عــــــىل مســــــتوى اعــــــتامدات األ 

 درهـم   46.130.034.000بالنسبة العتامدات االلتزام، لتستقر عىل التوايل يف   (27,61-%)درهم 17.782.380.000و

  درهم. 46.632.510.000و

وتجدر االشارة إىل أن انخفاض اعتامدات االستثامر لن يؤثر عىل املشاريع قيد اإلنجـاز، مبـا فيهـا تلـك املمولـة مـن 

تقدم أشغالها ووترية إنجازها، علام أن استثامر امليزانية العامة سيتم طرف املانحني الدوليني، مع األخذ بعني االعتبار 

   .تعزيزه إجامال وفق الرتتيب الجديد لألولويات  فيام يخص املشاريع االستثامرية

 االستثامر -املشرتكة كاليفالت 

  قــــدره  لتكـــاليف املشـــرتكة ارتفاعـــاليســـجل مبلـــغ االعـــتامدات املربمجـــة برســـم فصـــل االســـتثامر 

  درهم.  39.602.642.000، ليستقر يف 2020، مقارنة مع قانون املالية لسنة  (70,70%)درهم 16.401.887.000

  .ويعزى هذا االرتفاع باألساس إىل االعتامدات املخصصة لتحريك عجلة االقتصاد

.2.2.VI نفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة  

مـا  2020مرشـوع قـانون املاليـة املعـدل لسـنة  برسـم نفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة بلغن تأ يتوقع 

ويعـزى هـذا االنخفـاض  (6,08-%)درهـم  135.946.000 قدرهانخفاضا  مسجلة ،درهم 2.100.968.000 مجموعه
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لفائدة بعض مرافق الدولة املسرية بصـورة باألساس اىل تراجع املوارد الذاتية أو اإلعانات املتأتية من امليزانية العامة 

  مستقلة.

.3.2.VI للخزينة نفقات الحسابات الخصوصية  

درهـم، مسـجلة ارتفاعـا  98.025.051.000مـا مجموعـه  تبلغ توقعات نفقات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية

املتوقعـة يف سـقف تحمـالت ىل الزيـادة إساسـا أ رتفـاع هـذا اال  يرجعو  ، (26,72%)درهم 20.670.671.000قدره 

"الحسـاب و ""19-"الصندوق الخاص بتـدبري جائحـة فـريوس كورونـا "كوفيـد : ألمور خصوصية يناملرصد نيالحساب

انخفـاض سـقف تحمـالت بعـض الحسـابات املرصـدة ألمـور  مع األخذ بعـني االعتبـار ،الخاص بالصيدلية املركزية"

   .الذاتية أو التحويالت املتأتية من امليزانية العامة لفائدتها ساسا برتاجع بعض مواردهاأ والذي يفرس ، خصوصية

ونظرا ألرصدة هذه الحسابات ووترية إنجاز املشاريع والعمليـات املمولـة مـن طرفهـا، فـإن تنفيـذ هـذه املشـاريع 

  والعمليات لن يعرف أي تأثري.

 ي تغيري.لن تعرف أ  الخصوصية للخزينةوتجدر اإلشارة اىل أن نفقات باقي الحسابات 

.4.2.VI املتعلقة بخدمة الدين العمومينفقات ال  

 ـيقـدر بـ والطويـليُظهر تحيني توقعات تحمالت الدين انخفاًضـا يف تحمـالت أصـل الـدين عـىل املـدى املتوسـط 

. 2020لسـنة  املعدلدرهم برسم مرشوع قانون املالية  64.161.323.000ليبلغ  ، (4,96-%)درهم 3.350.881.000

  درهــم، مســجلة بــذلك ارتفاعــا  29.339.014.000الت إىل و تحمــالت الــدين مــن فوائــد وعمــكــام ستصــل 

 . (1,09%)درهم 315.995.000 ـب

 فيام يتعلق بنفقات تحمل أصل الدين :  

 لسنة برسم مرشوع قانون املالية املعدل  ،تحمالت أصل الدين الداخيل املتوسط والطويل األجل ستبلغ

  ؛  (6,53-%)درهم 3.340.800.000درهم، بانخفاض قدره  47.790.700.000، ما يناهز 2020

 ـبانخفاضا بذلك مسجلة  ،درهم 16.370.623.000تحمالت أصل الدين الخارجي  تناهز فيام   

 .  (0,06-%)درهم 10.081.000

  : فيام يتعلق بتحمالت الفوائد 

  أي درهم،  24.420.600.000، ما يناهز 2020فوائد الدين الداخيل متم سنة تبلغ تحمالت من املتوقع أن

 . 2020مقارنة بتوقعات قانون املالية لسنة  (0,53%)درهم  128.789.000بارتفاع قدره 

  لتستقر  ،)3,96%( درهم 187.206.000تسجل تحمالت فوائد الدين الخارجي زيادة قدرها من املتوقع أن

 درهم.  4.918.414.000يف حدود 
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