المملكة المغربية

يكتسي قانون المالية أهمية بالغة ،بصفته األداة الرئيسية بيد الحكووموة جنو واه األهودات الوموتوتولوةوة بوالوتونومويوة ا قوتوصواديوة
وا تماعية ،وكذا الوسيلة المثلى لتحديد أولويات اجنفاق التمومي .كما يحظى هذا الةانون بتتبع واهتومواا الومووا ونويون لوموا
يترتب عنه من آثار مباشرة على الظروت المتيشية للموا ن.
وفي هذا اج ار تصدر وهارة المالية للسنة الثانية على التوالي مشروع ميهانية الموا ن وذلك استمرارا لولوموبوادرة الوتوي توا
اتخاذها خالل سنة  ، 2102والتي تندرج في إ ار ال هود المبذولة من رت الوحوكووموة لوتوحوسويون الوتوواصول موع الومووا ون
وتكريس الحةوق التي نص عليها الدستور ،وخاصة منها الحق في الوصول إلى المتلومة.
و في هذا الصدد ،يهدت مشروع ميهانية الموا ن إلى إرساء قواعد الحكامة ال يدة والشفافيوة مون خوالل إشوراك الومووا ون
بشكل أكثر فاعلية في النةاش التاا حول السياسات وا ختيارات التمومية التي تتبر عنها ميهانية الدولة والمواضيع الوموالويوة
وكذا تتبع تنفيذ هذه السياسات.
هذا ،وقد عملت الوهارة ،بتد التشاور مع بتض الفتاليات المدنية المتنية ،على إغناء مشروع ميهانية الموا ن لوهوذه السونوة
بتةديا ملخص ،مبس ومفهوا للمت يات الميهانياتية ،خصوصا الفرضيات والتو هات األساسية لمشوروع قوانوون الوموالويوة
لسنة  ، 2102مع التركيه على المؤشرات المتتلةة باجستوةورار الومواكورواقوتوصواد لالوتو وه الومويوهانويواتوي ومسوتوو الوديون
التمومي ،)...وكذا الموارد التمومية المحصلة من مختلت المصادر وتوهيع النفةات حسب المحواور الورئويوسويوة لولوسويواسوات
ا تماعية لخصوصا بالنسبة للتتليا والصحة ومحاربة الفةر والهشاشة والوتوشوغويول والسوكون ا وتومواعوي) بواجضوافوة إلوى
التدابير ذات ال ابع ا قتصاد وتلك المتتلةة بالحفاظ على الةدرة الشرائية للموا نين.
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 .0فرضيات مشروع قانون المالية لسنة  2102وبتض المؤشرات ا قتصادية :
 0.0الفرضيات :





نسبة النمو .% 5,4 :
نسبة عجز الميزانية  % 5,4 :من الناتج الداخلي الخام ،أي ما يعادل ....مليار درهم.
متوسط سعر البترول  504 :دوالر للبرميل.
سعر الصرف الدوالر  4,4 :درهم.

أها التحديات :






استمرار تداعيات األزمة االقتصادية العالمية وتفاقم أوضاع المالية العمومية وسوق الشغل في
منطقة األورو ،أهم شريك اقتصادي لبلدنا.
تقلبات وارتفاع أسعار البترول والمواد األولية.
تأثير العوامل المناخية على القطاع الفالحي.
استمرار تراجع احتياطي الصرف وأثره على شروط تمويل االقتصاد الوطني.

تطور المؤشرات الماكرو اقتصادية

(*) توقعات
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 2.0موارد ونفةات الدولة :
 0.2.0الموارد
 - Iموارد الدولة :

تةديرات الموارد
 2102ل*)

تةديرات الموارد
2102

التغيرات الم لةــة

النسبة المائوية
للتغيرات

ـ موارد الميهانية التامة :
ـ الضرائب المباشرة والرسوا المماثلة ،منها:
 الضريبة على الشركات

255 962
71 480
41 543

283 505
77 546
42 538

27 543
6 066
995

10,8%
8,5%
2,4%

 الضريبة على الدخل
ـ الضرائب غير المباشرة ،منها:
 الضريبة على القيمة المضافة

28 959
75 624
53 457

32 947
78 932
56 168

3 988
3 308
2 711

13,8%
4,4%
5,1%

22 166

22 764

598

2,7%

ـ الرسوم الجمركية
ـ رسوا التس يل والتمبر
ـ حصيلة تفويت مساهمات الدولة
ـ حصيلة مؤسسات ا حتكار وا ستغال ت
والمساهمات المالية للدولة
ـ عائدات أمالك الدولة
ـ موارد مختلفة
ـ موارد اجقتراضات والهبات و الوصايا
ـ موارد ميهانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة
مستةلة
ـ موارد الحسابات الخصوصية للخهينة

12 070
13 690
3 200

9 076
13 843
——--

-2 994
153
—---

-24,8%
1,1%
—---

11 380

12 563

1 183

10,4%

465
2 352
65 700

465
5 184
85 896

--2 832
20 196

--120,4%
30,7%

2 649

3 095

446

16,8%

55 901

59 313

3 412

6,1%

م موع موارد الدولة

314 512

345 913

31 401

10%

المبالغ الةصو
للتكاليت
187 840
93 508
29 049
62 618

المبالغ الةصو
للتكاليت
199 260
98 000
30 184
68 410

النسبة المائوية
التغيرات الم لةــة
للتغيرات
6,1%
11 420
4,8%
4 492
3,9%
1 135
9,3%
5 793

 الضريبة الداخلية على االستهالك

 -IIنفةات الدولة :
ـ نفةات التسيير للميهانية التامة :
ـ نفقات الموظفين
ـ نفقات المعدات والنفقات المختلفة
ـ التكاليف المشتركة
ـ النفقات الطارئة والمخصصات اإلحتياطية
ـ نفقات الفوائد والعموالت المتعلقة بالدين
العمومي
ـ نفقات استهالكات الدين العمومي المتوسط
والطويل األجل
ـ نفةات اجستغالل لميهانيات مرافق الدولة المسيرة
بصورة مستةلة
ـ نفةات اجستثمار للميهانية التامة
ـ نفةات اجستثمار لميهانيات مرافق الدولة المسيرة
بصورة مستةلة
ـ نفةات الحسابات الخصوصية للخهينة
م موع نفةات الدولة

2 666

2 666

0

0%

20 245

22 392

2 148

10,6%

22 498

16 877

-5 621

-25%

1 908

2 229

322

16,9%

59 133

58 905

-228

-0,4%

742

865

123

16,6%

54 404
346 770

57 674
358 203

3 270
11 433

6,0%
3,3%

(*) تم اعتماد تصنيف جديد للموارد يطابق المعايير المتعارف عليها دوليا على مستوى نشر المعطيات المالية.
3

 0.2.0الموارد الضريبية
 0.0.2.0توهيع الموارد الضريبية للميهانية التامة برسا مشروع قانون المالية لسنة * 2102

* دون احتساب موارد ا قتراضات و الهبات و الوصايا

تمثل الضرائب غير المباشرة حوالي % 44من المداخيل ال بائية وذلك بمبلغ يةدر ب 78,9مليار درها ،مةابل  75,6مليار
درها سنة  2102منها :



 56,2مليار درها برسا الضريبة على الةيمة المضافة ،أ ما يمثل % 2012من المداخيل ال بائية.
 22,7مليار درها برسا الضريبة الداخلية على ا ستهالك ،أ ما يمثل % 0211من المداخيل ال بائية.

تمثل الضرائب المباشرة حوالي % 4212من المداخيل ال بائية و ذلك بمبلغ يةدر ب 77,5مليار درها ،مةابل  71,4مليار
درها سنة  2102منها :



 42,5مليار درها برسا الضريبة على الشركات ،أ ما يمثل % 2211من المداخيل ال بائية.
 32,9مليار درها برسا الضريبة على الدخل ،أ ما يمثل % 0,14من المداخيل ال بائية.

 2.0.2.0تصنيت الملهمين الضريبيين المائة األوائل برسا الضريبة على الشركات لسنتي  2100و2102
أصناف الملزمين الضريبيين

إنجازات 1122

إنجازات 1121

عدد الشركات
المبلغ بماليين الدراهم
عدد الشركات
المبلغ بماليين الدراهم

المؤسسات البنكية

المقاوالت الصناعية
والخدمات

شركات التمويل
والتأمين

المجموع

20

52

28

100

6 253

7 165

2 241

15 659

20

52

28

100

7 062

7 478

2 456

16 996

توهيع المداخيل حسب أصنات الملهمين الضريبيين المائة األوائل برسا الضريبة على الشركات لسنة 2102
و للمهيد من المتلومات حول التدابير ال بائية ،ير ى هيارة
الموقع اجلكتروني للمديرية التامة للضرائب بالتنوان التالي:
www.tax.gov.ma
أما فيما يخص التدابير ال مركية ،فير ى هيارة الموقع
اجلكتروني جدارة ال مارك و الضرائب الغير المباشرة
بالتنوان التالي:
www.douane.gov.ma
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 0.2.0الموارد الضريبية
 2.0.2.0الضريبة على الشركات حسب أصنات الملهمين بماليين الدراها :
أصناف الملزمين

قانون المالية لسنة 1121

تحيين توقعات * 1121

مشروع قانون المالية لسنة **1122

المؤسسات البنكية

7 062

7 062

7 231

المقاوالت الصناعية و الخدمات

29 387

29 387

30 090

شركات التمويل والتأمين

2 456

2 456

2 514

آخرون

2 638

2 638

2 703

41 543

41 543

42 538

المجموع
(*) تثبيت التوقعات
(**) توقعات

توهيع الضريبة على الشركات حسب أصنات الملهمين برسا مشروع قانون المالية لسنة 2102

 4.0.2.0الضريبة على الدخل حسب نوعية الدخل بماليين الدراها :
قانون المالية لسنة 1121

تقديرات انجازات 1121

مشروع قانون المالية لسنة
*1122

الموظفون

6 660

6 970

7 457

أجراء القطاع الخاص

14 480

15 250

16 029

المهنيون (المهن الحرة)

3 185

3 332

3 763

آخرون

4 634

4 747

5 698

28 959

30 299

32 947

صنف الملزمين الضريبيين

المجموع

توهيع الضريبة على الدخل حسب نوعية الدخل برسا مشروع قانون المالية لسنة 2102
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 0.2.0ا متياهات الضريبية
 1.0.2.0توهيع النفةات الضريبية ل*) حسب بيتة المستفيدين برسا سنتي  2100و2102
2011
المستفيدون

2012

عدد ا متياهات

المبلغ بماليين الدراها

عدد ا متياهات

المبلغ بماليين الدراها

المةاو ت

174

19 786

178

21 971

المنتشون التةاريون

16

3 072

18

2 940

الفالحون

23

3 997

23

3 854

المصدرون

13

3 003

13

4 389

الصيادون

7

992

7

1 005

المؤسسات التتليمية

14

61

14

59

األسر

109

9 314

107

9 373

األ راء

19

1 697

19

1 769

صغار المصنتين

10

510

10

540

حرفيون آخرون

6

180

5

159

الخدمات التمومية

56

3 468

56

4 780

الدولة

28

3 092

28

3 437

وكا ت التنمية

20

230

20

1 049

المؤسسات التمومية

8

147

8

294

آخرون

60

154

61

186

الم موع

399

32 722

402

36 310

 1.0.2.0توهيع النفةات الضريبية حسب الة اعات برسا سنتي  2100و 2102
2012

2011
التي تا إحصاؤها

المبلغ بماليين
الدراها

التي تا إحصاؤها

المبلغ بماليين
الدراها

األنش ة التةارية

41

5 446

44

6 317

الفالحة والصيد البحر

31

4 326

31

4 164

النشر وال بع

4

237

4

241

الكهرباء والنف والغاه

4

1 394

4

988

الصادرات

12

3 003

12

4 389

صناعة السيارات والصناعات الكيميائية

5

343

5

392

الصناعات الغذائية

14

2 696

14

2 830

الة اع المالي

40

1 513

40

1 703

18

2 814

18

2 955

28

929

28

1 667

53

1 592

52

1 725

ق اع النةل

20

1 403

19

1 217

المرافق التمومية

15

1 970

16

2 254

السياحة

4

636

4

446

تدابير تستفيد منها كافة الة اعات

27

3 575

27

4 087

ق اعات أخر

83

846

84

933

الم موع

399

32 722

402

36 310

الة اعات

ا حتيا ا

تماعي

المنا ق
الصحة والة اع ا

تماعي

عدد ا متياهات

عدد ا متياهات

تعريف النفقات الضريبية  :يتضمن النظام الضريبي عدة استثناءات في شكل إعفاءات أوتخفيضات ضريبية أوإسقاطات من القاعدة
الضريبية ،إلى جانب أسعار تفضيلية وينجم عن هذه االستثناءات 6نقص مالي هام في الميزانية العامة للدولة وهي تشبه بذلك النفقات
العمومية المباشرة من حيث االنعكاسات التي تخلفها على الميزانية ،ولهذا سميت بالنفقات الجبائية.

 2.2.0النفةات
ت ور نفةات الميهانية التامة برسا سنتي  2102و2102

كتلة األجور

نفقات المعدات والنفقات المختلفة

االستثمار
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 2.0الدين التمومي
2010

الدين التمومي

2011

**2012

*2012

الدين التمومي الخار ي
173 805

قيمة الدين العمومي الخارجي بماليين الدراهم

189 108

217 497

208 610

من بينها الدين الخار ي للخهينة
92 353
12,1 %

قيمة الدين الخارجي للخزينة بماليين الدراهم
النسبة إلى الناتج الداخلي الخام

99 581
12,4 %

111 729
12,8 %

111 233
13,1 %

الدين الداخلي للخهينة
292 252
38,3 %

قيمة الدين الداخلي للخزينة بماليين الدراهم
النسبة إلى الناتج الداخلي الخام

331 342
41,3 %

382 834
44,0 %

385 664
46,0 %

م موع دين الخهينة
قيمة دين الخزينة بماليين الدراهم

384 605

النسبة إلى الناتج الداخلي الخام

50,30%

430 923
53,70 %

496 897

494 563

58,5 %

56,8 %

مستحقات الفوائد بماليين الدراهم

17 522

18143

19 926

20 245

النسبة إلى الناتج الداخلي الخام

2,30 %

2,30 %

2,3 %

2,3 %

دين الخهينة لكل فرد بالدرها

12 075

13 364

15 244

15 172

الدين الخار ي للمنشآت والمؤسسات التمومية بماليين الدرها

81 452

89 527

97 377

105 768

*حسب فرضية إنجاز  19,6مليار درهم من حجم المسحوبات للقروض الخارجية للخزينة .
**حسب فرضية قانون المالية لسنة  : 2102يبلغ حجم المسحوبات من القروض الخارجية للخزينة حوالي  21مليار درهم.

التتليةات:
 . 1تأثر أعباء الدين بتغير أسعار الفائدة
الدين الداخلي
يؤدي ارتفاع سعر الفائدة ب  0,01%إلى ارتفاع أعباء الدين بمبلغ  84مليون درهم ،أي زيادة األعباء بنسبة .0,2%
الدين الخارجي
يؤدي ارتفاع سعر الفائدة ب  ،0,01%إلى ارتفاع أعباء الدين بمبلغ  3,3مليون درهم ،أي زيادة األعباء بنسبة .0,1%

 . 2تأثر أعباء الدين بتغير سعر الصرف
في إطار التصور األقصى لتقلب سعر األورو بالنسبة للدوالر األمريكي (الزيادة أو التخفيض في قيمة العملة ب 15%بالنسبة للمستوى الملحوظ
لعملة األورو مقارنة مع عملة الدوالر األمريكي في متم سنة  ،) 8055فالتأثير المطلق لسعر الصرف على المخزون وخدمة الدين الخارجي للخزينة
ال يتجاوز نسبة .0,28%

ت ور دين الخهينة بالنسبة للناتج الداخلي الخاا :
الدين الخار ي للخهينة
الدين الداخلي للخهينة

دين الخهينة لكل فرد بالدرها

80%
15 172

15 244

**2012

*2012

15 000

13 364

56,80%

12 075

44,00%

10 000

12,80%

58,50%
46,00%

53,70%

41,30%

13,10%

50,30%
38,30%

12,40%

60%
40%

20% 12,10%

0%
5 000
2011

**2012

2010
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*2012

2011

2010

 .2تو هات مشروع قانون المالية لسنة 2102





دعم النمو االقتصادي وتحسين تنافسية المقاوالت الوطنية.
تطوير الرأسمال البشري ومحاربة الفقر والفوارق االجتماعية والمجالية.
تفعيل اإلصالحات الهيكلية والمؤسساتية.
االستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.

 0.2دعا النمو ا قتصاد وتحسين تنافسية المةاو ت الو نية:
 1.1.2مواصلة السياسة اجرادية لالستثمار التمومي

تهيئة الموانئ
(  1,2مليار درهم)

برنامج السكك الحديدية
(  3,2مليار درهم)
انجازات سنة :1121

انجازات سنة :1121

 بلغت نسبة تطور إنجازات المشروع المتعلق بالخط الفائق السرعة
في نهاية يونيو لسنة  ، 8058نسبة إجمالية قدرها ( %55العقار 44
 %والهندسة المدنية  % 48والتجهيزات السككية  % 55واآلليات
المتحركة  % 55وتجهيزات المحطات .)% 55وقد بلغت االلتزامات
المالية  54مليار درهم ،أي ما يمثل  % 50من الميزانية التقديرية .

 تميزت السنوات األربع االخيرة ببناء ميناء بوجدور وتوسيع
منصات ميناء الداخلة والمضيق وفتح ممر لبحيرة مرشيكا
بالناظور؛
 مع متم شهر غشت  ،8058أصبح المغرب يتوفر على  54ميناء
منها  55مفتوحة في وجه التجارة الخارجية و  50موانئ للصيد
اإلقليمي و 5موانئ للصيد المحلي و 6موانئ.

المشاريع المبرمجة برسم سنة :1122

المشاريع المبرمجة برسم سنة :1122

 مواصلة إنجاز أشغال القطار فائق السرعة ؛
 إحداث الخط السككي الثالث الرابط بين القنيطرة و الدار البيضاء؛

 إعطاء انطالقة إنجاز الشطر األول من مشروع طنجة المتوسط
 655( 8مليون درهم)؛
 إنجاز مشروع ميناء آسفي الجديد الستيراد الفحم ( 500مليون
درهم)؛

 كهربة الخط الرابط بين فاس و وجدة.
 تحسين مستوى كهربة خط مراكش  -سطات.

برنامج ال رق السيارة (  3,2مليار درهم)
انجازات سنة :1121
 إنجاز % 54من أشغال الخط الثالث للطريق السيار الرباط  -الدار البيضاء على مسافة  4,,5كلم ،عند متم شتنبر 8058؛
 تسريع وتيرة فك العزلة عن العالم القروي في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية  ،من خالل رفع هذه الوتيرة من  %45سنة  8004إلى
 %,5في متم شتنبر 8058؛
 إتمام أشغال إنجاز الشطر األخير من المدار المتوسطي الذي يربط تطوان بالجبهة على طول  580كلم.

المشاريع المبرمجة برسم سنة :1122
 مواصلة إنجاز المحور المداري للرباط (  55كلم) ؛
 إنهاء أشغال الطريق السيار برشيد – بني مالل ( 5,5كلم )؛
 إعطاء انطالقة إنجاز الطريق السيار بين الجديدة و آسفي ( 550كلم) .
 مواصلة برنامج إنجاز الطرق السريعة ،خاصة المقطع الرابط بين تازة والحسيمة ( 540كلم) وبين سلوان وأحفير(  505كلم) وكذا تثنية المحور
وجدة  -الناظور والعرائش  -القصر الكبير ومدخل مدينة برشيد؛
 استفادة  40منشئة ومقطع طرقي يصل إلى  8.000كلم من أشغال الصيانة.
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 1.1.2مواصلة السياسة اجرادية لالستثمار التمومي

الحفاظ على البيئة
( 011مليون درهم)

برنامج بناء السدود
(  21,3مليار درهم)
انجازات سنة :1121

انجازات سنة :1121

 إتمام أشغال بناء سدين كبيرين ويتعلق األمر بمركب
تامدروست – كدية الكرن بإقليم سطات وسد تاسكورت
بإقليم شيشاوة؛
 انطالق أشغال بناء سد خروب على وادي خروب بوالية
طنجة بتكلفة تبلغ  5.500مليون درهم ؛
 عدد السدود الصغيرة المنجزة إلى غاية متم سنة 8058
سيتجاوز  500منشأة.

 إحداث  55مطرحا مراقبا ،وأربعة مطارح توجد في طور
اإلنجاز في متم شهر ماي  . ،8058باإلضافة إلى إعادة تأهيل
 85مطرحا عشوائيا وإعداد خمسة مخططات مديرية إقليمية
لتدبير النفايات المنزلية.

المشاريع المبرمجة برسم سنة :1122
 إعادة تأهيل و ترقية  55مطرحا تلقائيا باستثمار إجمالي يقدر
ب  58مليون درهم وانطالق إنجاز  5مطارح مراقبة بكلفة
إجمالية قدرها  555مليون درهم
 مواصلة تفعيل البرنامجين الوطنيين للنفايات الصلبة والتطهير
السائل ؛
 تطبيق رسم إيكولوجي على المواد التيي تسيتيعيميل فيي تصينيييع
المنتوجات البالستيكية المخصصة للتلفيف ،ابتداء من فاتح يناير
 ،8055يستفيد من حصيلته "الصندوق الوطني لحماية وتحسيين
البيئة” 850 :مليون درهم سنويا.

المشاريع المبرمجة برسم سنة :1122
 االنتهاء من إنجاز سدود تاملوت بإقليم خنيفرة وسد تيوين
على وادي إريري بإقليم ورزازات و سد مارتيل الواقع على
وادي مهيجرات على بعد  54كلم من مدينة تطوان وسد
تمكيت على وادي أسيف نيفر بإقليم الراشدية ؛
 مواصلة إنجاز 55سدا كبيرا.

ت وير ال اقات المت ددة
(  112مليون درهم )

انجازات سنة :1121
 إتمام عملية إنتاج  5.500ميكاواط جديدة من الطاقة ومختلف عمليات إعادة الهيكلة الكهربائية خالل الفترة  8058-8004باستثمار
إجمالي يصل إلى  55مليار درهم؛
 تفويت إنجاز المرحلة األولى للمركب الشمسي لوارزازات بقدرة تصل إلى  560ميغاواط .وتقدر االستثمارات المتوقعة برسم سنة
 8058ب  4،6مليار درهم بالنسبة للمجموعة العالمية التي تضم الشركة السعودية "أكوا باور" بنسبة  %54و كل من الشركات
اإلسبانية "إيرز أنجينيرا" و "سيستيمس تسك إليكترونيكا" و "إليكتريسيداد" بنسبة .%4

المشاريع المبرمجة برسم سنة :1122
 تسريع برنامج النجاعة الطاقية وتطوير الطاقات البديلة؛
 االنطالقة الفعلية ألشغال بناء المرحلة األولى من المركب الشمسي لورززات ؛
 متابعة الدراسة المتعلقة بالمحطات األخرى المبرمجة في المخطط الشمسي بكل من عين بني مطهر ،فم الواد ،بوجدور
وسبخة طاح .
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 2.0.2دعا المةاو ت الصغر و المتوس ة

 .1تطبيق معدل  ٪11برسم الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات التي تحقق دخال أقل من أو يساوي  011.111درهم

برسم السنوات المالية ابتداء من فاتح يناير 0112و سوف يشمل هذا التدبير حوالي  % 77من مجموع المقاوالت الخاضعة

للضريبة على الشركات.
 .0إقرار التدابير التحفيزية لفائدة الخاضعين للضريبة الذين يصرحون ألول مرة بهويتهم والذين كانوا يعملون في القطاع غير
المنظم من أجل تحفيزهم على االندماج في النسيج االقتصادي الوطني و ذلك إلى غاية  21دجنبر .0112
 . 2تمديد االستفادة من التخفيض من الضريبة على الشركات بالنسبة لعمليات الولوج للبورصة التي ستتم في الفترة المتراوحة
بين فاتح يناير  0112و 21دجنبر  0112وذلك عن طريق فتح أو الرفع من رأس المال.
 .4الرفع من معدل الضريبة المحصلة عن طريق الحجز من المنبع على منتوجات األسهم واالقتطاعات الضريبية والمداخيل
المماثلة من  %11إلى  %11وذلك بهدف تشجيع التمويل الذاتي للشركات وتحقيق العدالة الجبائية.
 .1إنشاء نظام للحياد الجبائي لفائدة عمليات إقراض األصول.
 . 2اإلعفاء الكلي للدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال المنقولةة الةمةنةجةزة فةي إطةار مةخةطةص االدخةار لصةالةح الشةركةات

بشرط أن تتم إعادة استثمارها ضمن نفس المخطص خالل فترة  1سنوات و ذلك من أجل تشجيع الموظفين ،بمساعدة المقاولة
التي يعملون لصالحها ،على تكوين محفظة من القيم المالية و بالتالي تشجيع إدخار الموظفين.
 . 7تشجيع المقاوالت والملزمين والدائنين على أداء ما بذمتهم والتمكن من تسوية وضعيتهم الجبائية والجمركية وديةونةهةم ،عةبةر
 .8تمديد النظام االنتقالي المتعلق بعمليات االندماج إلى غاية  21دجنبر  0112و ذلك بغرض تشجيع المقاوالت على إعادة
الهيكلة و التمركز وتحسين تنافسيتها.
 .9مواصلة تفعيل برامج » امتياز« و »مساندة « و »إنماء « لدعم المقاوالت التي تتوفر على إمكانات ذاتية للتطور
( 411مليون درهم).
 .11دعم االبتكار من خالل تفعيل آليات »انطالق « و »تطوير« ودعم البحث في التكنولوجيات المتقدمة ( 111مليون
درهم).
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 3.1.2تحسين تنافسية ا قتصاد الو ني عبر تةوية ال هاه اجنتا ي

مواصلة إن اه البرامج المندر ة
في إ ار الدعامتين األولى
والثانية ( 0,2مليار درهم )






عصرنة قطاع الصيد البحري
(  241مليون درهم )

دعا برامج رؤية 2121
للسياحة
( 333مليون درهم )



دعم االستثمار الفالحي الخاص ؛
تعزيز عمليات تسويق منتوجات
األقطاب الفالحية؛
دعم برنامج تأمين إنتاج الحبوب
و الخضراوات من التقلبات
المناخية؛
توسيع شبكة الري و دعم
مشاريع تثمين األراضي الفالحية.







إطالق عملية تهيئة السواحل من
أجل تطوير قطاع تربية األسماك ؛
مواصلة إحداث قرى للصيادين و
بناء مراكز تفريغ عصرية؛
توطيد نظام حماية الثروة السمكية؛
إحداث مركزين لتأهيل الصيد
البحري بكل من طنجة وسيدي
افني؛
تسريع تأهيل عشر قرى للصيادين
باألقاليم الجنوبية.

 تثمين االستثمارات المنجزة في
إطار المحطات السياحية الجديدة؛
الترويج
عمليات
 مواصلة
السياحي (  540مليون درهم)؛
 التحسيس و التكوين في ميدان
السياحة المستدامة.

تثمين منتو ات الصناعة التةليدية ( 221مليون درهم )





تهيئة فضاءات تثمين منتوجات الصناعة التقليدية (  48مليون درهم)؛
تكثيف عمليات الترويج؛
إحداث ستة عالمات مسجلة و الشروع في بناء قرى الحرفيين ؛
تجهيز بعض دور الصنعة في ميدان النسيج لفائدة المرأة القروية.

ت وير الصادرات ( 111مليون درهم )
 تفعيل عقود تنمية الصادرات من أجل تحسين العرض التصديري وتسهيل الولوج
إلى األسواق الجديدة؛
 مواكبة المقاوالت المصدرة للحصول على شهادات االعتماد الدولية لمنتجاتهم.
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 3.1.2تحسين تنافسية ا قتصاد الو ني عبر تةوية ال هاه ا نتا ي خاصة الصناعي

المغرب الرقمي  5,2( 2102مليار درهم خالل الفترة )1122-1113
يهدف هذا المخطط برسم سنة  1122إلى:
 وضع إستراتيجية للتكوين األولي لتكنولوجيا المعلوميات تتماشى مع حاجيات سوو
الشغل ؛
 تنفيذ خطة عمل وطنية لالنتقال من النسخة  4إلى النسخة  6المتعلقوة بوبوروتووكوول
عناوين األي بي )(IP؛
 ترسيخ استعمال تكنولوجيا االعالم بالمقاوالت الصغرى و المتوسطة.

تسريع وتيرة انجاز مخطط االنبثا الصناعي
(  331مليون درهم )

-2مواصلة تطوير المهن العالمية للمغرب :
الخدمات عن بتد
 توسيع مراكز الدار البيضاء و الرباط ؛
 إنهاء أشغال مراكز تطوان  ،فاس و وجدة.

صناعة السيارات
 مواصلة إنجاز المحطتين المندمجتين بكل من
القنيطرة و طنجة.

اجلكترونيك
 مواصلة إنجاز خمس مناطق صناعية بكل من الدار
البيضاء ،القنيطرة  ،طنجة و المحمدية .

صناعة ال ائرات
 مواصلة استقطاب المستثمرين العالميين  :مشروع
بومبارديي ( 800مليون دوالر 440 ،منصب شغل
مباشر)؛.

 -1تطوير قطاعات صنواعويوة جوديودة يات قويوموة
مضافة عالويوة  :الصونواعوات الوكويومويوائويوة وشوبوه
كيميائية و الصناعات الدوائية؛

 -2تطوير المناولة الصناعية ونقل التكنولوجيا واالندموا
الصناعي من خوالل دعوم بوروز نسويوع صونواعوي يوواكوب
المشاريوع االسوتوثومواريوة الوكوبورى  :رونوو ،بووموبوارديوي
والصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية؛
 -4توفير الموارد البشرية المؤهلة من خالل تفعيل برامع
التكوين في موجواالت صونواعوة السويوارات وااللوكوتورونويوك
وصناعة الطائرات بالموازاة مع استقطواب االسوتوثوموارات
في مجال التكوين العالي الجودة  :المدرسة المركزيوة فوي
الدار البيضاء ( 211مليون درهم).
- 3إنهاء بناء وتجهيز موؤسوسوتويون لولوتوكوويون فوي موهون
صناعوة السويوارات بوالودار الوبويوضواء والوقونويوطورة ،وكوذا
الشروع في بناء مؤسسة جديدة للتكوين في مهن صناعة
السيارات بطنجة و كذا داخليتها؛
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 2.2ت وير الرأسمال البشر ومحاربة الفةر والفوارق ا


تماعية والم

الية:

 1.2.2تتهيه آليات استهدات الفئات المتوهة  :المواد  20و  24من الدستور
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 2.2.2مواصلة تفتيل المرحلة الثانية للمبادرة الو نية للتنمية البشرية




مصادر تمويل المبادرة :

أهدات المبادرة في ش رها الثاني :



برنامع مكافحة الفقر بالوسط القروي والذي سيستفيد منه  ,05جماعة قروية؛
برنامع محاربة اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري ،الذي سيستفيد منه  450حيا حضريا؛
برنامع محاربة الهشاشة الذي يسعى إلى تحسين ودعم وتعزيز اإلدماج العائلي واالجتماعي؛
البرنامع األفقي ،الذي يروم من خالل مشاريعه تعزيز قدرات الفاعلين المكلفين بالتنمية البشرية من خالل دعم أنشطة
التكوين وتعزيز القدرات والتواصل.



البرنامع الخاص بتأهيل المجال الترابي ،وسيستفيد منه حوالي مليون شخص من القاطنين ب  5.500دوار تابعين ل
 88إقليم .ويروم هذا البرنامج تحسين ظروف عيش سكان بعض المناطق الجبلية أو التي تعاني من العزلة ،وتقليص
الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية األساسية والتجهيزات وخدمات القرب.





وتجدر اإلشارة إلى أنه ،من أجل إنجاز المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،ستولي الحكومة اهتماما
كبيرا لألنشطة المدرة للدخل ولتسريع وتيرة التنمية في الجماعات الجبلية وتوسيع مشاركة النساء والشباب واألشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة وتعزيز مراقبة وتقييم إنجاز االستثمارات وضمان انسجام السياسات العمومية القطاعية.
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 2.2.2ايالء عناية خاصة للتالا الةرو والمنا ق ال بلية




البرنامع الخاص بتأهيل المجال الترابي ،سيستفيد منه حوالي مليون شخص من القاطنين ب 5.500دوار تابعين ل88
إقليم .ويروم هذا البرنامج تحسين ظروف عيش سكان بعض المناطق الجبلية أو التي تعاني من العزلة ،وتقليص
الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية األساسية والتجهيزات وخدمات القرب.
و يهم هذا البرنامج  ،الذي سيتم إنجازه خالل الفترة  ،8054-8055المجاالت المرتبطة بالطرق و المسالك و الماء
الصالح للشرب و الكهرباء و الخدمات المرتبطة بالصحة و التعليم و كذا توفير السكن الوظيفي لفائدة موظفي التربية
الوطنية و الصحة.

و تقدر التكلفة اإلجمالية لهذا البرنامج ب  4,9مليار درهم موزعة على مجاالت التدخل التالية:

البرامج

الحصص
لمليون درها)

نسبة تمويل كل
ق اع

0.711

%86

وهارة الت هيه و النةل

811

%22

وهارة الفالحة و الصيد البحر

211

%6

2.111

%011

وهارة الداخلية

212

%28

المكتب الو ني للكهرباء
المستفيدون

771

%88

01

%6

0.012

%011

548

%82

8,5

%26

513

%011

50

%02

86

%67

11

%011

211

%22

261

%68

411

%011

الة اعات/المؤسسات المتنية
وهارة الداخلية

ال رق

الم موع

الكهربة

الماء الصالح للشرب

الصحة

السكن الوظيفي للمدرسين

الم موع
وهارة الداخلية
المكتب الو ني للماء الصالح للشرب
الم موع
وهارة الداخلية
وهارة الصحة
الم موع
وهارة الداخلية
وهارة التربية الو نية و التتليا التالي و
تكوين األ ر و البحث التلمي
الم موع

الم موع التاا

4.912

تعزيز موارد صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من  5مليار درهم سنة  8058إلى  5,4مليار درهم خالل سنة
 8055بهدف إدماج السياسات القطاعية على مستوى المناطق المعزولة والجبلية.
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 .2الة اعات ا

تماعية

 0.2تأهيل المنظومة التربوية ل  42121مليار درها ) :


بناء  680مؤسسة تعليمية.



بناء  61إعدادية متوفرة على الداخليات و  81مؤسسة في المستوى الثانوي و
 21داخلية.



إطالق  61مدرسة جماعاتية جديدة.



إطالق الشطر األول من برنامج وطني لتعويض البنايات المدرسية الجاهزة
يضم  26مؤسسة مدرسية جاهزة.
توقعات 1121-1122

إنجازات 1121-1122

نسبة اإلنجاز

توقعات 1122-1121

 -نسبة التمدرس بالتعليم اإلبتدائي

%97,5

%97,90

%100,4

%98

-نسبة التمدرس بالتعليم الثانوي اإلعدادي

%83,5

%83,7

%100,1

%84

 -نسبة الهدر المدرسي بالتعليم اإلبتدائي

%3,2

%5,4

%59

%2,3

 -نسبة الهدر المدرسي بالتعلية اإلعدادي الثانوي

%9,7

%13,4

%72

%9,2

670 000

670 000

%100

783 000

-مبادرة ”مليون محفظة“

4 049 572

3 858 000

%95

3 898 311

-عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية

1 239 000

1 257 346

%98

1 380 586

105 000

98 583

%93

117 361

المؤشرات

-عدد المستفيدين من برنامع “ تيسير“

-عدد المستفيدين من الداخليات

 2.2استتادة ريادة ال امتة ل 6111مليار درها) :

 انطالق أشغال بناء  8مؤسسات جامعية جديدة وهي كلية الطب والصيدلة بكل من
أكادير وطنجة ،المدرسة العليا للتكنولوجيا ببني مالل ،المدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة
السراغنة ،المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بالداخلة و كلية علوم الشريعة بالسمارة؛
 توسيع وإعادة تأهيل البنيات التحتية للمؤسسات الجامعية الستقبال  610.178طالب
برسم السنة الدراسية .2102 - 2102
 انطالق أشغال بناء  22مدرج إضافي.
 الرفع من الشعب ذات الطابع المهني لتصل بذلك إلى  0.081شعبة خالل السنة
الدراسية % 82( 2102-2102من العرض الحالي).
 توسيع القدرة االستيعابية لألحياء الجامعية عبر وضع  00.111سرير إضافي؛
 فتح  8مطاعم جامعية جديدة.

المؤشرات

توقعات 1121-1122

إنجازات 1121-1122

نسبة اإلنجاز

توقعات 1122-1121

-عدد الطلبة

413.970

437.106

%106

509.706

-عدد المستفيدين من المنح

177.000

177.000

%100

216.800

-القدرة اإلستيعابية لألحياء الجامعية

44.000

54.000

%123

70.000

11.480.000

10.500.000

%91

12.000.000

-عدد الوجبات المقدمة باألحياء الجامعية
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 .2الة اعات ا

تماعية

 2.2ق اع الصحة :ل 02121مليار درها)
 إنشاء  21وحدة طبية استعجالية للقرب.
 وضع ثمانية مصالح للمساعدة الطبية االستعجالية و كذا تفعيل  06مصلحة متنقلة
للمستعجالت واإلنعاش.
 إعطاء االنطالقة ألول تجربة للنقل الطبي بواسطة المروحيات.
 تطوير أقطاب استعجالية متخصصة .
 تعزيز توفير وتتبع األدوية والمستلزمات الطبية األساسية على مستوى سالسل الخدمات
االستعجالية.
 مواصلة تأهيل المستشفيات العمومية وتحسين خدماتها في إطار تعزيز اإلصالح
االستشفائي ليشمل  20مستشفى .
 مواصلة أشغال بناء مستشفيات جهوية وإقليمية ومحلية .
 استكمال أشغال البناء والتجهيز للمركز االستشفائي الجامعي لوجدة .
 انطالق الدراسات من أجل بناء المراكز االستشفائية الجامعية ألكادير وطنجة .
 وضع خدمات صحية لألمراض النفسية في مجموع المستشفيات الجهوية .
 مواصلة أشغال بناء مراكز القرب لعالج السرطان (ببني مالل وورزازات وتطوان
والراشيدية) ومراكز جهوية لعالج السرطان (بالعيون ومكناس ،ووجدة وطنجة وأسفي).
 تأهيل مراكز الوالدة االستشفائية و عصرنة التجهيزات.
 تعزيز االجراءات المواكبة لتعميم نظام المساعدة الطبية.

توقعات 1121

إنجازات 1121

نسبة االنجاز

توقعات 1122

المؤشرات

95

94

% 98,9

95

 -عدد السكان لكل طبييب عام

4.900

3.140

% 64

4.800

عدد السكان لكل طبيب مختص

16.000

10.666

% 66,7

16.000

-عدد السكان لكل ممرض

1.820

1098

% 60

1.820

 النسبة الوطنية للوالداتتحت الرعاية الطبية

 تصل نسبة وفيات األمهات إلى  221وفاة لكل  211.111والدة حية  ،حسب معطيات المسح الوطني الديمغرافي لسنة .1121
 تصل نسبة وفيات األطفال إلى  28,8وفاة لكل  2.111والدة حية  ،حسب المسح الوطني األخير حول السكان و الصحة العائلية لسنة .1122

 4.2ق اع السكن ل 4مليار درها):
 توسيع مجال تدخل صندوق التضامن للسكنى و االندماج الحضري من خالل تخصيص حصيلة
الرسم الخاص المفروض على حديد البناء و  %21من الناتج الضريبي على الرمل و توسيع مجال
تدخله ليشمل النفقات المتعلقة بالمعالجة والتدخل في النسيج العتيق والبنايات اآليلة للسقوط.
 تمديد اإلعفاءات الضريبية الممنوحة لبرامج إنجاز المساكن ذات القيمة العقارية المنخفضة إلى
غاية  20دجنبر  ،2121وذلك بهدف محاربة السكن غير الالئق.

المؤشرات

توقعات  1121إنجازات  1121نسبة االنجاز توقعات 1122

-عدد المدن بدون صفيح

79

45

% 35

79

الوحدات المنتجة في إطاربرنامع مدن بدون صفيح

280 000

219 000

% 50

280 000
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تةوية محتو النمو من التشغيل :
تدابير مواكبة :









تمديد العمل باإلعفاء عن التعويض الشهري عن التدريب المحدد في 6.000
درهم لفائدة المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني والمؤدى من طرف
مؤسسات القطاع الخاص ،إلى غاية  55دجنبر  ،8056بهدف ضمان اندماج
الشباب حاملي الشهادات بالقطاع الخاص.
إحداث برنامع "مبادرة" يهم تشجيع التشغيل في الجمعيات العاملة في مختلف
مجاالت القرب والخدمات االجتماعية والتربوية.
إحداث برنامع "تأطير" يخص فئة حاملي الشهادات المعنيين بالبطالة الطويلة
األمد بوضع منحة إلعادة التأهيل لكل متدرب.
إنجاز دراسة لتقييم برنامع "تأهيل" لتتميم أشغال تقييم برنامع "إدما " المنجز
سابقا وكذا تتميم الدراسات التي توجد قيد اإلنجاز والمتعلقة ببرنامع "مقاولتي".
فتح شبابيك خاصة لفائدة الباحثين عن العمل غير المتوفرين على شواهد من أجل
توجيههم نحو نظام التكوين بواسطة التدرج المهني وجعلهم يستفيدون من خدمات
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات.
إحداث  85.550منصبا ماليا توجه باألساس لقطاعات التعليم و الصحة و العدل
(: )55.400
قطاع التربية الوطنية  4 000 :منصب مالي.
 8 500منصب مالي.
قطاع الصحة :
 5 000منصب مالي.
قطاع العدل :
قطاع التعليم العالي  400 :منصب مالي.

أها المؤشرات :

المؤشرات

توقعات 1121

إنجازات 1121

نسبة االنجاز

توقعات 1122

إدما الباحثين عن العمل في إطاربرنامع إدما

60.000

33.508

% 55,85

65.000

تحسين تشغيل الباحثين عن عملفي إطار برنامع تأهيل

20.000

14.254

% 71,27

20.000

مواكبة حاملي المشاريع في إطاربرنامع مقاولتي

2.000

1.843

% 92,15

2.500

عدد المقاوالت المحدثة في إطاربرنامع مقاولتي

500

307

% 61,40

جميع الراغبين في إحداث مقاولة

19

 .4دعا ال بةة المتوس ة :

تخصيص  6,مليار درها كتحمالت برسا أ ور الموارد البشرية داخل الوظيفة التمومية
التهامات الحوار ا



 الحوار ا

تماعي ل  21أبريل :2100

تماعي المركه  01.4 :مليار درها.

الزيادة الصافية في األجور بمبلغ  111درها في الشهر.
الرفع للحد األدنى للمعاشات من  111إلى  0111درها.
الرفع من حصيص الترقية من  %2,إلى  %21ابتداء من  0يناير  2100ثم إلى  %22ابتداء من  0يناير.2102
تحديد سقف االنتظار من أجل الترقي باالختيار في أربع سنوات.






 الحوار ا

تماعي الة اعي  2., :مليار درها.

 مراجعة بعض المقتضيات النظامية لفائدة بعض هيئات موظفي الدولة.








إرتفاع المتوس الشهر الصافي لأل ور من  4 111درها سنة  2112إلى  1 211درها سنة 2102؛
التةليص من الفوارق بين األ ور التليا و الدنيا من  22مرة إلى  01مرة ؛
تةليص كلفة الولوج إلى السكن من خالل إحداث منتوج ديد الذ تتراوح مساحته المغ اة ما بين  011و 011
متر مربع و يتتد ثمن بيته  1111درها للمتر المربع؛
تةليص أثمنة األدوية ما مكن من تخفيت تكاليت التالج بنسبة .% 21

ا لتهامات ال ديدة بالنسبة للسنة المالية  : 2102أكثر من  4مليار درها

 2.630 مليون درها  :مخصصة للترقي في الدرجة في إطار الحصيص الجديد  %22وتحديد سقف االنتظار من أجل الترقي
باالختيار في أربع سنوات.
 800 مليون درها لتسوية وضعية بعض هيئات موظفي الدولة.
 600 مليون درها للترقي في الرتبة.

تخصيص  41مليار درها لصندوق المةاصة
 لدعا بتض المواد الغذائية األولية ل 1مليار درها ) والمواد النف ية ل 21مليار درها) .
 التمويل 26 :مليار درها على مستو نفةات التسيير للميهانية التامة لالتكاليت المشتركة) و  0مليار درها عن ريق
عائدات صندوق دعا أستار بتض المواد الغذائية.
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 .1خفض ع ه الميهانية  % 41, :من الناتج الداخلي الخاا

 1-5تحسين الموارد  + :حوالي  6مليار درها ل %0+من الناتج الداخلي الخاا)

 اجلغاء التاا للهيادات والتةوبات في التأخير من أ ل تش يع الخاضتين للضريبة لتسوية متأخرات الضرائب والرسوا
وذلك خالل الفترة المتراوحة بين الفاتح من يناير و 21يونيو  2102؛
 الرفع من ستر الضريبة المح وهة في المنبع على عوائد األسها وحصص المشاركة لهائد  ,11مليون درها)؛
 رفع ستر الضريبة على الدخل الم بق على األرباح المتأتية من تفويت األراضي غير المبنية لهائد  211مليون درها)؛
 توضيح ريةة تحديد ثمن التملك عند تحديد الربح التةار في حالة تفويت عةارات وقع تملكها عن ريق اجرث؛
 إحداث نظاا استثنائي في م ال الضريبة على الةيمة المضافة بالنسبة للسلع الت هيهية المنةولة المستتملة.
 تحسين المساهمات المالية للمؤسسات والمنشآت التامة 010, + :مليار درها؛
 تثمين وعةلنة تدبير األمالك التةارية للدولة 0+ :مليار درها

 2-5ترشيد النفةات  :تقليص مجموع النفقات ب  011في المائة من الناتج الداخلي الخام

ترشيد النفةات وضب تكاليت ا ستغالل دون المساس بالمردودية من خالل:
 تةليص نم عيش اجدارة وتأسيس مبدأ ا ستغالل المشترك للوسائل المتاحة؛
 عةلنة تدبير الموارد البشرية بواس ة الل وء إلى التكوين والتدبير ا ستشرافي في هذا الم ال؛
 رب برم ة اعتمادات ا ستثمار بمستو اجن اه وبتةييا الوقع ا قتصاد وا

تماعي لمختلت البرامج والمشاريع؛

 تش يع الل وء إلى الشراكة بين الة اع التاا والخاص لتمويل وإن اه المشاريع ا ستثمارية للمنشآت والمؤسسات
التامة.
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