رابطة االقتصاديين االستقالليين

مشروع قانون المالية لسنة 2019
االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية
لمشروع قانون المالية

 -1المبلغ اإلجمالي للتحمالت سنة 2019

 306.488.854.000درهم

• الميزانية العامة
(دون احتساب استهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل األجل)
 2.811.499.000درهم
• لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
 84.397.323.000درهم
• الحسابات الخصوصية للخزينة
 39.213.200.000درهم
•استهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل األجل

 432.910.936.000درهم

المجموع
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 -2نفقات الميزانية العامة

نفقات التسيير
نفقات االستثمار

 205.084.566.000درهم

66,91 %

 73.372.918.000درهم

23,94 %

نفقات فوائد وعموالت

 28.031.370.000درهم

9,15 %

المجموع

 306.488.854.000درهم

100 %
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 -3بنية نفقات التسيير في الميزانية العامة

 112.159.310.000درهم

نفقات الموظفين
نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 45.130.114.000درهم

التحمالت المشتركة

 44.095.142.000درهم

النفقات الطارئة

 3.700.000.000درهم
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 -4الحجم اإلجمالي لالستثمارات العمومية

 195مليار
درهم
 77,49مليار درهم الميزانية العامة
 99 ,01مليار درهم المؤسسات والمقاوالت العمومية
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 -5أحداث مناصب الشغل في مشروع قانون المالية 2015
 25 208منصب ماليا (  12ألف متقاعد في التعليم هذه السنة)
 إدارة الدفاع الوطني

9000

 وزارة الداخلية

8100

 وزارة الصحة

4000

 وزارة التربية

725

 وزارة االقتصاد والمالية

540

 إدارة السجون

500

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

400

 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

380

 وزارة الفالحة

315

 البالط الملكي

200

 وزارة العدل

200
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 -6االعتمادات المفتوحة للقطاعات االجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019

التعليم :
2015
المناصب المحدثة
الميزانية العامة
التعاقد
االعتمادات
المفتوحة في الميزانية العامة

2016

7.520

8.860

55.344

55.646

2018

2017

8.400
700
55.000
54.407

59.286

اعتمادات البرامج :
تسيير

 2,17مليار درهم

المطاعم المدربية والداخليات

 1,47مليار درهم

المنح

 1,6مليار درهم
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2019

المجموع

725
15.000

26.205
70.000

62.032

286.711

 -7االعتمادات المفتوحة للقطاعات االجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019

الصحة :
2015

2016

2017

2018

2019

المناصب

2.000

2.000

1.500

4.000

4.000

13.500

االعتمادات المرصودة
في الميزانية العامة

13.096

14.281

14.295

14.790

16.331

72.793

اعتمادات البرامج :


برنامج رميد

1600مليون درهم



االستشفائية الجماعية

 6800مليون درهم
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المجموع

 -8نفقات تسديد المديونية لسنة 2019

المديونية العمومية الخارجية

 5.118.000.000درهم

المديونية العمومية الداخلية

 34.095.200.000درهم

المجموع

 3.921.200.000درهم

نفقات الفوائد والعموالت للدين العمومي

 28.031.370.000درهم

النفقات الطارئة
(حوالي  2مليار درهم للحوار االجتماعي)

 3.700.000.000درهم
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-9التوزيع على القطاعات الوزارية والمؤسسات فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة واالستثمار
بالميزانية العامة للسنة المالية 2019

وزارة الفالحة :
• مصاريف التسيير
• االستثمارات
• صندوق تنمية الصيد البحري
• صندوق التنمية القروية والجدلية
• الصندوق الوطني الغابوي
• صندوق التنمية الفالحية
• صندوق الصيد البحري

 3.943.866.000درهم
 12.285.095.000درهم
 100.000.000درهم
 3.522.000.000درهم
 650.000.000درهم
 3.300.000.000درهم
 25.000.000درهم

المجموع

 23.825.961.000درهم
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 -10التوزيع على القطاعات الوزارية والمؤسسات فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة واالستثمار
بالميزانية العامة للسنة المالية  2019مشتركة

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء :
نفقات التسيير
نفقات االستثمارات
صندوق الخاص بالطرق
صندوق حماية وتتمين الملك العمومي

 1.752.349.000درهم
 10.867.700.000درهم
 2.700.000.000درهم
 16.000.000درهم

المجموع

 15.335.700.000درهم

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة :
 1.073.189.000درهم
 870.952.000درهم
 2.000.000.000درهم

نفقات التسيير
نفقات االستثمارات
صندوق التضامن السكني واالندماج
الحضري
المجموع

 3.943.189.000درهم

11

 -11التوزيع على القطاعات الوزارية والمؤسسات فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة واالستثمار
بالميزانية العامة للسنة المالية  2019مشتركة

وزارة الداخلية :
• نفقات التسيير
• نفقات االستثمارات
• تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة
• صندوق دعم األمن الوطني
• الصندوق الخاص وثائق الهوية االلكترونية ووثائق السجل
• صندوق التطهير السائل
• صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية
• صندوق التضامن بين الجهات

 24.766.223.000درهم
 3.184.930.000درهم
 1.500.000.000درهم
 30.000.000درهم
 463.927.000درهم
 714.000.000درهم
 300.000.000درهم
 845.820.000درهم

المجموع

 31.804.900.000درهم
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 -12التوزيع على القطاعات الوزارية والمؤسسات فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة واالستثمار
بالميزانية العامة للسنة المالية 2019

• حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة
• الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات
• صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
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 29.998.640.000درهم
 7.612.382.000درهم
 3.100.000.000درهم

 -13مقترح تعديالت على مشروع قانون المالية 2019

 تدابير الضريبة على الشركات :
 تشجيعا للمقاوالت الصغيرة والمتوسطة من أجل تعزيز العدالة الجنائية نقترح معدل  15٪بالنسبة األرباح في شطر
 300000إلى 1000000

تدابير الضريبة على الدخل :
 لتشجيع اقتناء السكن لفائدة الطبقة المتوسطة نقترح تعديل نسبة خصم مبلغ الفوائد من مجموع الدخل المفروض
عليه الضريبة من  10٪حاليا إلى 20٪
 من أجل دعم الطبقات المتوسطة نقترح خصم نفقات التمدرس من مجموع الضريبة على الدخل في حدود 6000

درهم انسجاما مع مذكرة الحزب لرئيس الحكومة
 انسجاما مع مبدأ العدالة الجبائية نقترح تعديل جدول الضريبة على الدخل لتخفيف الضغط الجبائي على الطبقة
المتوسطة التي تتحمل القسط األكبر من هذه الضريبة ( مقترح الفريق االستقاللي سنة . )2018

الدخول العقارية :
 نقترح حذف هذا المادة والبقاء على الوضع الحالي عوض حذف خصم  40٪وأحداث سعر جزائي 15٪
 نعتبر اإلجراء الذي جاءت به الحكومة يضرب في العمق سياسة الدولة لتنويع العرض السكني .
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 تضريب عقار مخصص للسكن الرئيسي :
•

هذا اإلجراء يعبر عن تراجع الحكومة عن التزاماتها و يحد من حركية األطر ويستهدف مرة أخرى الطبقة
المتوسطة ونقترح حذف المادة .

تدابير الضريبة على القيمة المضافة :
•
•

العمليات المتعلقة بمبنى معد للسكن الشخص الذي تفوق مساحته 300م ²والذي يسلمه الشخص لنفسه.
نقترح على اإلبقاء الحالي الذي قنن بطريقة شفافة المبلغ المؤدي من طرف المواطنين بسعر يتراوح ما بين 60
درهم و 150درهم للمتر مربع حسب المساحة المغطاة

•

وحد من عملية بيع الفواتير واالبتزاز والرشوة التي غالبا ما كانت تؤطرهذه العملية سابقا

•

لذا نقترح حذف هذه المادة واإلبقاء على المادة السابقة
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 تدابير مختلفة :
المساهمة االجتماعية التضامنية على األرباح :

نقترح تقديم تعديل على هذه المادة لتشمل المنشيات التي تزاول أنشطتها داخل المناطق للقطب المالي للدار
البيضاء.
 اقتراح إجراء ضريبي لحذف المقاوالت على احترام أجال األداء .
 نقترح تعديل في جانب إحداث مناصب مالية للشغل .
 خلق  25000منصب مالي إضافي سنة 2019
 خلق  25000منصب مالي إضافي سنة 2020
 خلق  20000منصب مالي إضافي سنة 2021

 لتوظيف األساتذة المتعاقدين
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رابطة اإلقتصاديين اإلستقالليين

وشكرا
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•

