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üالعالمي؛ االقتصادي نموال انتعاش

üلستة منھ عانت الذي االقتصادي الركود من األورو منطقة تعافي بوادر ظھور 

 ؛ وفرنسا ألمانیا خاصة متتالیة، فصول

üالمخاطر تفاقم مع ارتباط في األساسیة المواد أسعار استقرار عدم استمرار  

؛ العالمي لالقتصاد التدریجي واالنتعاش الجیوسیاسیة

üاألزمة بتداعیات المرتبطة المخاطر استمرار.
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2014 2013
أكتوبر أكتوبر يوليوز

  النمو
3,6 2,9  3,1 العامل
2,0  1,2  1,2 املتقدمة الدول
2,6 1,6 1,7 األمريكية املتحدة الواليات
1,2  2,0  2,0 اليابان
1,0 -0,4 -0,6 األورو منطقة
5,1  4,5  5,0    النامية لدولا
6,5 6,3 6,9 أسيا
3,6 2,3 3,1 إفريقيا ومشال األوسط الشرق
4,9 2,9  3,1 العاملية التجارة
4,0 1,5 1,4 املتقدمة الدول واردات

إحصائیات صندوق النقد الدولي 
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%4,8إلى  %4,5مراجعة توقعات نمو االقتصاد الوطني من 

üخالل %2,7 عوض % 5,1 : 2013 سنة من الثاني الفصل خالل االقتصادي النمو تحسن  

 الفالحي للقطاع االستثنائي بالمردود الخصوص على ارتباطا الماضیة، السنة من الفترة نفس

 ؛ )قنطار ملیون 97 حوالي(

üخالل تراجعا عرفت التي القطاعات جل في أبریل شھر من ابتداء متباینة، بنسب تحسن، تسجیل  

الجاریة؛ السنة من األول الفصل

üللمغرب؛ الجدیدة العالمیة بالمھن المرتبطة القطاعات أداء تحسن استمرار

üعائدات وتحسن االقتصادي، النمو في بالحجم الخارجیة للمبادالت إیجابیة مساھمة تسجیل  

  الصعبة؛ العملة من الموجودات استقرار في ساھم العالم، مغاربة مداخیل و السیاحة

üمعدل استقرار في ساھم ،2013 سنة من األول النصف خالل شغل منصب ألف 243 إحداث  

.البطالة
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vعید بمناسبة اهللا حفظھ الملك جاللة خطب في المتضمنة السامیة التوجیھات 
 السنة من األولى الدورة وافتتاح المجیدتین غشت 20 وذكرى العرش

 ضرورة على أكدت التي التاسعة، التشریعیة الوالیة من الثالثة التشریعیة
  النمو قوامھا والتي واإلصالحیة، التنمویة الرؤیة بلورة أجل من قدما المضي

 .االجتماعي والتضامن المستدامة، والتنمیة المستمر، االقتصادي

vالھیكلیة اإلصالحات تفعیل الى یھدف  الذي الحكومي البرنامج التزامات 
 االجتماعي التوازن وإعادة االقتصادي للنمو قویة دفعة إلعطاء الضروریة
 الشغل لفرص محدث وتنافسي قوي وطني اقتصاد بناء ومواصلة والمجالي،

 الفرص تكافؤ تكرس التي االجتماعیة البرامج وتفعیل وتطویر للثروة، ومنتج
 التعلیم خصوصا االجتماعیة للخدمات العادل الولوج للمواطنین وتضمن
.والسكن والصحة
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4,2% نسبة النمو  n

من الناتج الداخلي الخام% 4,9 نسبة عجز امليزانية n

دوالر للبرمیل 105 متوسط سعر البترول  n

8,5 )درهم/ دوالر(الصرف سعر  n
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.Iالھیكلیة اإلصالحات تسریعو المؤسساتي البناء مواصلة

.IIالتشغیل إنعاش لیاتآ وتطویر والمقاولة االستثمار ودعم النمو تحفیز

.IIIوالمجالي االجتماعي والتماسك التضامن آلیات تعزیز

.IVالخارجیة الموجودات استقرار ضمانو العمومیة للمالیة التوازن إعادة
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؛التنظیمیة القوانین مشاریع وتقدیم إعداد تسریع§

  مشروع إعداد خالل من الجھوي التنموي النموذج لتفعیل المناسبة األرضیة توفیر§

  اإلدارة ھیاكل تنظیم وإعادة إلصالح كُمنَطلق اإلداري التمركزال میثاقو للجھة المنظم القانون

 وتحسین العمومیة، السیاسات تنفیذ مستوى على والقرب والنجاعة التنسیق من مزید وضمان

.المواطنین عیش مستوى على ملموس بشكل وقعھا

 القضائیة، السلطة استقالل توطید : العدالة منظومة إصالح میثاق مضامین تفعیل§

 القضاء ونجاعة بفعالیة االرتقاء والحریات، للحقوق القضاء حمایة تعزیز

  للمھن المؤسساتیة القدرات إنماء والعدالة، القانون إلى الولوج وتسھیل

حكامتھا وتعزیز القضائیة اإلدارة تحدیث القضائیة،
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القانون التنظیمي للمالیة 

 القانون لمقتضیات التجریبي التطبیق إطالق•

  أربعة مستوى على المالیة لقانون التنظیمي
  الفالحة، الوطنیة، التربیة : وزاریة قطاعات
المالیة و االقتصاد  الغابات، و المیاه

: األھداف•

  المشروع نص على المصادقة استباق•

التعمیم عملیة لتسھیل الدروس استخالص•

  : اآللیات•

 على المبنیة للمیزانیة الجدیدة الھیكلة اعتماد•

البرامج

  ربط : األداء حول الوزاري التقریر إعداد•
  مؤشرات و األھداف و باالستراتیجیة البرامج
  .القیاس

المؤسسات العمومیة 

 الجیدة الممارسات میثاق تفعیل مواصلة•

العامة؛ المؤسسات و المنشآت لحكامة

 التعاقد؛ آلیة تعمیم•

  : على المصادقة مسطرة تسریع•

المالیة؛ المراقبة قانون•

.الخاص والقطاع العام القطاع بین الشراكة•

 بتفعیل الكفیلة اآللیات وضع على العمل مع•

.مضامینھما

تحسین حكامة تدبیر العقار 

 االستثمار لتشجیع الدولة أراضي تعبئة•

.العمومیة التجھیزات وإنجاز

 الخاص للملك القانونیة الوضعیة تصفیة•

 للدولة؛

  تأمین خالل من العقاري الموروث حمایة•
الملكیة؛ وثائق

 بھدف العقاري للموروث الدینامي التدبیر•
 العقاري؛ الوعاء بناء إعادة

 لألراضي القانونیة الوضعیة تصفیة•
.سند أو حق دون المستغلة
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ü؛ المھیكل غیر القطاع إدماجو الضریبي الوعاء توسیع سیاسة مواصلة

üدورھا لعب من لتمكینھا المضافة القیمة على الضریبة لمنظومة شامل إصالح اعتماد  

؛الحیادي

ü؛ المبررة غیر اإلعفاءات حذف على العمل مع جدیدة ضریبیة إعفاءات إحداث عدم

üبالنسبة بسریانھ واالحتفاظ ،الكبرى الفالحیة لالستثمارات بالنسبة الضریبي االستثناء حذف  

؛الفالحین ومتوسطي لصغار

üتستحقھا التي األھمیة إیالھا و الملزمین و الجبائیة اإلدارة بین الثقة تعزیز.
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üاالعتمادات حدود في وذلك للمواطنین الشرائیة القدرة دعم في االستمرار 

المالیة؛ بقانون المرصودة

ü؛ السائلة النفطیة المواد بعض ألسعار النسبي المقایسة نظام تفعیل مواصلة

üاإلبقاء أجل من الغازوال لسعر القویة باالرتفاعات المرتبطة المخاطر تغطیة 

أقصى؛ مستوى في االستھالك عند الداخلي السعر االرتفاع على

üعلى النظام ھذا لتفعیل المحتملة اآلثار من للحد التدابیر من مجموعةب القیام  

.المعوزة للفئات الموجھة االجتماعي األمان شبكات وتعزیز القطاعات بعض
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ضرورة اإلسراع بتفعیل المنظور الشامل لإلصالح بتوافق مع كل 

 .  الشركاء من أجل ضمان معاش كریم للموظفین واألجراء
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اعتماد إصالح یھم مقاییس نظام المعاشات المدنیة للصندوق المغربي للتقاعد بغیة 
ویجب أن یحترم إصالح مقاییس نظام المعاشات المدنیة المبادئ  . تمدید أفق دیمومتھ

:الكبرى التالیة 

توجیھ إصالح المقاییس في اتجاه القطب العمومي الذي من المنتظر أن :  1المبدئ
یجمع بین الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

ضمان تعریفة عادلة من أجل ضمان تغطیة مالئمة لاللتزامات المستقبلیة:   2المبدئ

سنوات على األقل مع تطبیق مبدأ التدرج   10 لتمدید أفق دیمومة النظام :  3المبدئ
في اعتماد اإلجراءات
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 مع شراكات نسج على ینبني منظور وفق والخاص العمومي االستثمار دعم مواصلة

: لتأھیل الموجھة األجنبیة التمویالت الستقطاب رافعة منھ یجعل و الدولیین الفاعلین

v ؛ التحتیة البنیة

v في وخاصة الشغل لفرص والمحدثة العالیة المضافة القیمة ذات القطاعات تطویر 

.والصناعي الفالحي المجالین
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: العامة للمیزانیة االستثمار نفقات

v درھم ملیار 49,50 : المفتوحة األداء اعتمادات

vملیار 37,15  : تلیھا التي والسنوات 2015 المالیة للسنة االلتزام اعتمادات 

  درھم

vدرھم ملیار17,5 ب تقدر : المرحلة االعتمادات.

 نفقات برسم  المؤسسات أو  اإلدارات لفائدة المرصدة االعتمادات مجموع یصل وبھذا

.درھم ملیار 104,15 إلى االستثمــار
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 القطاع في اإلجمالي االستثماري المجھود یصل أن المرتقب من ،2014 لسنة بالنسبة
: التالي النحو على موزعة درھم ملیار 186,64 إلى مكوناتھ بمختلف العام

 
v47,95 للخزینة الخصوصیة والحسابات للدولة، العامة للمیزانیة درھم ملیار 

مستقلة؛ بصورة المسیرة الدولة ومصالح

v126,69 ؛ العمومیة والمؤسسات للمنشآت درھم ملیار

v12الترابیة للجماعات درھم ملیار.
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مالییر درھم 6أي بزیادة ملیار درھم 186

163
167,3

188,3

180,3
186,6

2010 2011 2012 2013 2014

تطور الحجم اإلجمالي لإلستثمارات 
)بمالییر الدراھم(العمومیة 
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)ملیار درھم 8( برنامج الطرق و الطرق السیارة  
:2014 سنة برسم المبرمجة المشاریع

üبین السیار والطریق )كلم 172( مالل بني –برشید السیار الطریق أشغال مواصلة 

؛ )كلم 143( واسفي الجدیدة

ü؛)كلم 41 (  للرباط المداري المحور إنجاز مواصلة

ü ؛)كلم 102( الناظور وجدة السریع الطریق انجاز

ü؛)كلم 14( بركان لمدینة المداریة الطریق بناء

üالطرقیة الشبكة وتكییف صیانة.
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)ملیار درھم 7,5( برنامج السكك الحدیدیة 
:2014 سنة برسم المبرمجة المشاریع

ü؛ السرعة فائق القطار مشروع أشغال إنجاز مواصلة

üالبیضاء؛ والدار القنیطرة بین الرابط الثالث السككي الخط إحداث  

üمراكش؛ و سطات بین الرابط الثاني السككي الخط إحداث  

üوجدة؛ و فاس بین الرابط الخط كھربةو طنجة-قاسم سیدي خط تأھیل اعادة

üومیتا وزناتة وطنجة ومراكش فاس من بكل البضائع و للسلع لوجستیة محطات إحداث.

)ملیون درھم 838(تھیئة الموانئ     
:2014 سنة برسم المبرمجة المشاریع

üالمدینة؛ لطنجة المیناء منطقة تحویل مشروع إنجاز ومواصلة 2 المتوسطي طنجة مشروع من األول الشطر إنھاء

üالذھب؛ واديب المھیریز میناء مشروع إنجازو الجدید آسفي میناء مشروع إنجاز إتمام

üبشفشاون الجبھة میناء شاتمن توسعةو طرفایة میناء تھیئة مواصلة.
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)ملیار درھم 1,2( برنامج بناء السدود    
:2014 سنة برسم المبرمجة المشاریع

üالعرائش؛ باقلیم الخروفة دار وسد تارودانت بإقلیم اهللا عبد سیدي وسد مارتیل وسد تطوان بإقلیم بوشتة موالي سد إنجاز من االنتھاء

üبكرسیف اومادي تاركة وسد بالراشیدیة دوسةق وسد طنجة بوالیة خروب سد منھا كبیرة سدود 5 إنجاز مواصلة 

؛رقراق أبي وادي على تیداس وسد

üالصغیرة السدود بناء مواصلة.  

)ملیار درھم 1(البنیة التحتیة الریاضیة     
:2014 سنة برسم المبرمجة المشاریع

üالریاضات المتعددة والقاعة القدم كرة ملعب( بالرباط هللا عبد موالي األمیر الریاضي المركب تأھیل أشغال انطالقة  

الجمیل؛ المنظر مركز تأھیلو بفاس الریاضي والمركب )یاسین إبن

üبالناضور؛ مقعد 15000 إلى تصل استیعابیة طاقة ذو ملعب وإنشاء أولمبیة نصف سباحة أحواض 10 إنجاز

üالریاضات متعددة قاعات 10 وبناء للقرب ریاضي مركز 150 إنجاز.
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)ملیار درھم  7,1(مواصلة إنجاز برامج الدعامتین األولى والثانیة 
üماسة وسوس وتادلة ومكناس بركان من بكل الفالحیة األقطاب إحداث مواصلة.

üالخاص؛ الفالحي االستثمار دعم

üالفالحیة؛ الغرف تأھیل مواصلة

üالفالحیة األراضي تثمین مشاریع دعم و الري شبكة توسیع.

üالجودة؛ معاییر واعتماد المحلیة المنتجات دعم

) ملیون درھم  863,5(عصرنة قطاع الصید البحري 
ü؛ األسماك تربیة قطاع وتطویر والساحلي التقلیدي الصید دعم برنامج مواصلة

üعصریة؛ تفریغ مراكز بناء و للصیادین قرى إحداث مواصلة

ü؛ التصدیر دعم برنامج مواصلة

üالسمكیة؛ الثروة حمایة نظام توطید



المملكة المغربية       

29

) ملیون درھم  480(  تسریع وتیرة إنجاز مخطط االنبثاق الصناعي
üخالل من للمغرب العالمیة المھن تطویر مواصلة:
والمحمدیة؛ وطنجة والقنیطرة البیضاء الدار من بكل صناعیة مناطق إنجاز مواصلة§
؛السیارات لصناعة القیمة سلسة طویرت و للسیارات “رونو مصنع” إنتاج دعم§
الطائرات؛ أجزاء إنتاج سلسلة تقویة و “بومباردي” مصنع إتمام§
.الجلد لتجارة بورصة إحداث تفعیل ودراسة “2025 النسیج” لرؤیة األولیة اإلجراءات تفعیل§
ü؛ كیمیائیة وشبھ الكیمیائیة كالصناعات عالیة مضافة قیمة ذات جدیدة صناعیة قطاعات تطویر 

üالمختصة؛ الشركات تنافسیة تطویر و األدویة إنتاج دعم عبر الدوائیة الصناعات تطویر  

üالصناعي؛ واالندماج التكنولوجیا ونقل الصناعیة المناولة تطویر

üواإللكترونیك السیارات صناعة مجاالت في التكوین برامج تفعیل خالل من المؤھلة البشریة الموارد توفیر 

.البیضاء للدار المركزیة كالمدرسة الجودة العالي التكوین مراكز إحداث عبر ذلك و الطائرات، وصناعة

)ملیون درھم  262(تثمین منتوجات الصناعة التقلیدیة 
üوبركان والداخلة دمنات من بكل الحرفیین قرى بناء ومواصلة التقلیدیة للصناعة مندمجة مجمعات بناء 

؛ واسفي وتاوریرت

ü؛والرمیكة النقبي وعین جلیك وبن الزمامرة خمیس من بكل  التقلیدیة الصناعة أنشطة فضاءات تثمین

üالقرویة المرأة لفائدة النسیج میدان في الصناعة دور بعض تجھیز.  
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) ملیون درھم 536(الحفاظ على البیئة 

ü123 لفائدة السائل والتطھیر الصلبة للنفایات الوطنیین البرنامجین تفعیل مواصلة 

حضري؛ ومركز مدینة

üعلى المسجل التأخر تدارك أجل من المنزلیة للنفایات الوطني البرنامج تفعیل مواصلة 

الصلب؛ التطھیر مستوى

üمع بشراكة الشرقیة بالجھة الساحلیة للمناطق المندمج التدبیر برنامج مواصلة 

.للبیئة العالمي الصندوق

) ملیار درھم  8,6( تطویر الطاقات المتجددة 

ü ؛ الطاقیة النجاعة برنامج تسریع

üالمتجددة؛ الطاقات من انطالقا الكھرباء إلنتاج المنظمة التشریعیة الترسانة تقویة

üلورزازات الشمسي المركب من ولاأل الشطر بناء أشغال مواصلة.

üوطنجة وجدة في للتكوین معاھد 3 تجھیز و بناء خالل من البشریة الموارد تأھیل  

  .وورزازات
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q؛)التحمالت دفاتر وفق االستفادة معاییر توحید( العقار إلى الولوج تیسیر

qاإللكتروني األداء تطویر ،المقاوالت إلنشاء المطلوبة الوثائق عدد وخفض اآلجال تقلیص( المساطر تبسیط 

؛)العمومیة الصفقات إصالح مقتضیات تفعیل ،للضرائب
qاإلطار تحدیث و عصرنة ،التمویل مؤسسات و البنكي القانون إصالح( المالي القطاع إصالح مواصلة 

 المالیة المنتوجات تنویع ،المالي القطاع في والشفافیة الرقابة آلیات تحسین ،القیم لبورصة المنظم التشریعي

؛)...،للمستثمرین المتاحة

qاالستثمارات لجنة اطار في علیھا الموافق االستثماریة المشاریع إنجاز مواكبة.
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üالمبرمجة الصفقات من %20 بتخصیص المتعلق اإلجراء تفعیلو المنافسة وتقویة المساطر تبسیط 

 لألفضلیة والمعمم الفعلي والتطبیق المتوسطة و الصغرى للمقاوالت 2014 المالیة السنة برسم

؛الوطنیة

ü؛المضافة القیمة على الضریبة واسترجاع األداء آجال لتسریع األولویة إعطاء مواصلة  

جعل المقاولة الصغرى والمتوسطة قاطرة للتنمیة والتشغیل في بالدنا

üانطالق« برامج : الحدیثة التكنولوجیات واستعمال واالبتكار البحث دعم« 

  ؛»الشبكیة التكنولوجیة الخدمات«و »تطویر«و

üمساندة«و »امتیاز« برامج : المواكبة و التأھیل إعادة«.  

üللتصدیر ضمان«  : للتمویل والمتوسطة الصغرى المقاوالت ولوج لتسھیل الضروریة اآللیات وضع«،  

... ،»المخاطر رأسمال« ،»مواكبة«

ü؛صعبة وضعیة في المقاوالت مواكبة

üالبورصة ولوج على المقاوالت بتشجیع الكفیلة الضریبیة التحفیزات تفعیل.  

تعزیز الثقة 

التمویل

التحدیث
ملیون  160

درھم

ملیون   320
درھم
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 2013 غشت شھر متم غایة إلى 2013 ینایر من المسجلة المنجزات أھم تتجلى
  :یلي فیما التشغیل إلنعاش األساسیة البرامج إطار في

  ؛34.626 إدماج : إدماج برنامج1.

  ؛14.753 : تأھیل برنامج2.

  من مكنت مقاولة 442 وإحداث المشاریع حاملي من 819 من أكثر مواكبة : مقاولتي برنامج3.

  .للشغل منصبا 574 إحداث

 برنامج من مستفیدا 55.000 إدماج المتوقع من ،2014 سنة بخصوص
 حامال 1.500 ومواكبة "تأھیل" برنامج من مستفیدا 18.000و "إدماج"

  .الذاتي التشغیل إطار في لمشروع
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 ضریبیة تحفیزیة وتدابیر قانونیة إجراءات عبر الذاتیة المقاولة تشجیع1.

واجتماعیة؛

الشغل؛ فقدان عن التعویض نظام لتفعیل الضروریة اآللیات بوضع التعجیل2.

  دعمو الشغل سوق متطلبات مع ومالئمتھا التكوین مناھج تطویر مواصلة3.

المھني؛ التكوین

 التشغیل؛ لدعم الموجھة البرامج تطویر مواصلة4.
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  : )درھم ملیار 45,58(
üالبناء من للدراسة قاعة 1000 وتعویض جدیدة جماعاتیة مدرسة 50  وإحداث ثانویة 74 و إعدادیة 85 بناء 

الصحي؛ والصرف والماء الكھرباء بشبكة مدرسیة مؤسسة 2200 وربط المفكك

üتعلیمیة؛ مؤسسة 10.016 لفائدة الوقائیة الصیانة انجاز وكذا تعلیمیة مؤسسة 3520 وتجھیز ھیكلة إعادة

üمستفید 800.000 إلى سنویا لیصل المستفیدین عدد من الرفع أجل من األمیة محو برامج تعزیز.

)درھم ملیار 12,91(
الحرة؛ بالمھن المشتغلین لیشمل الصحیة التغطیة نظام تعمیم§

؛ بالمستشفیات االستقبال ظروف وتحسین الصحیة، التحتیة البنیة تعزیز مواصلة§

.بالمستعجالت االستشفائیة العالجات تطویر§

)درھم مالییر 3,2(
؛السكن تمویل آلیات تطویر§

  المتوسطة؛ للطبقة الموجھ والسكن االجتماعي السكن تطویر مواصلة§

.للسقوط اآلیلة والمباني الصفیح مدن على القضاء برامج وتیرة تسریع§
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  على والعمل االجتماعي التماسك دعم لصندوق قارة مالیة موارد تأمین§
  المعوزة الفئات الستھداف الموجھة العملیات تمویل مواصلة قصد تعزیزھا
 على العملیات ھذه وتتعلق ،السامیة المولویة بالعنایة تحظى والتي

:بـ الخصوص

üأكتوبر شھر مطلع حتى شخص ملیون 5,47  استفادة : الطبیة المساعدة نظام تعمیم 
  في المقدمة الصحیة الرعایة توفیر تكلفة وتصل .المؤھلین السكان من ٪67 حوالي أي ،2013
.درھم ملیار 2,4 نحو إلى الطبیة المساعدة نظام إطار

üالمباشرة المالیة للمساعدات "تیسیر" برنامج من المستفیدین قاعدة توسیع  
  الدراسي العام خالل المستفیدین عدد یصل أن  یتوقع : الفقیرة األسر أبناء تمدرس لفائدة
  أسرة 460.000 حوالي مقابل ،تلمیذ 825.000 و أسرة 475.000 إلى  2013-2014

.2013-2012 الدراسي العام خالل تلمیذا 783.000و
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فعیل صندوق التكافل العائليت

 لفائدة النفقة برسم مسبقة دفوعات بتقدیم الصندوق، ھذا ویقوم§
.للنفقة المستحقین وألطفالھن المعوزات المطلقات األمھات

  بتنفیذ العائلي، التكافل صندوق قام ،2013 غشت شھر غایة إلى§
.درھم ملیون 12,49 إلى وصل إجمالي بمبلغ قضائیا حكما 1.599
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تحسین ظروف ومستوى عیش الفئات المعوزة

üوبرامج المعنیة الوزاریة القطاعات تدخالت وتنسیق تكامل ضمان على الحرص 

  : عبر البشریة للتنمیة الوطنیة المبادرة

qالمبادرة لھذه الحالیة البرامج وتوسیع تقویة  

qللدخل المدرة المشاریع لحاملي المواكبة آلیات لتعزیز األولویة إعطاء.
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üوفق الجبلیة والمناطق القروي العالم تنمیة صندوق إطار في الممولة البرامج تفعیل مواصلة  

.المندمجة المقاربة نفس

üاألساسیة للتجھیزات الجبلیة والمناطق القروي العالم ولوج لتسھیل الرامیة البرامج مواصلة:

؛%98 بالشبكة الربط معدل وبلغ ،2012 متم في الكھربائیة بالشبكة قریة 35.600 ربط§

 معد بلوغ قصد للشرب الصالح بالماء القروي العالم تزوید تعمیم برنامج تنفید وتیرة رفع§

؛2014 سنة برسم %95  بنسبة ولوج

  الطرق من كلم 1002 بناء خالل من القرویة للطرق الثاني الوطني البرنامج تنفیذ مواصلة§

.كلم 1345 وتھیئة القرویة
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q؛والثقافي اللغوي التنوع تثمین

q؛اإلبداعي التعبیر أصناف كل وتشجیع

q؛الثقافي والتراث الوطنیة الذاكرة على والحفاظ

qالتحتیة البنیة تعزیز خالل من المواطن من الثقافیة الخدمة تقریب.  
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qأي من المستفیدین غیر و الوطني التراب فوق المتواجدون بالخارج المقیمین المغاربة تمكین 

  رامید؛ برنامج من االستفادة من الصحي للتأمین نظام

qعرفتھا التي األزمات جراء األم وطنھم إلى العائدین المغاربة بمواكبة المتعلقة اإلجراءات تفعیل  

 ؛)... إیطالیا، إسبانیا،( استقبالھم بلدان

q ؛اإلقامة ببلدان الثقافیة المراكز إنشاء مواصلة

qالجمعیات مع الشراكة وتطویر بالخارج القنصلیات مستوى على االجتماعیة الخدمات تعزیز  

  بالخارج؛ المقیمین بالمغاربة الصلة ذات المجاالت في العاملة الوطنیة
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q؛ األجور كتلة تطور في التحكم

qالمتوفرة؛ للوسائل المتضامن و المشترك االستغالل لمبدأ التأسیس

q؛ التسییر نفقات عقلنة

qالمشاریع الستكمال األولویة إعطاء خالل من االستثمار نفقات تدبیر عقلنة  

  ؛ المرحلة االعتمادات تصفیة مع موازاة اإلنجاز طور في توجد التي

qالدراسات بإنجاز المتعلقة النفقات ترشید.

: على مستوى النفقات 
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qالمراقبة مستوى على والجمركیة الضریبیة المصالح إمكانیات تعزیز  

؛واالستخالص الضریبیة

qاستخالصھ؛ للباقي التدریجیة التصفیة

qالضریبیة؛ لالستثناءات التدریجي الخفض

q؛ للدولة الخاص الملك من المتأتیة الموارد تحسین

qالعمومیة؛ والمؤسسات للمنشآت المالیة الوضعیة تحسین

qآلیات تطویر إطار في الخاص والقطاع العام القطاع بین الشراكة تفعیل  

.العمومیة والسیاسات للمشاریع البدیلة التمویل

: على مستوى الموارد
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دعم و تطویر الصادرات وضبط الواردات  

: عبر +" تصدیر مغرب" استراتیجیة برامج إنجاز وتیرة تسریع خالل من التصدیري العرض دعم

vالتصدیر أجل من التدقیق برنامج /  مقاولة 250 افتحاص

vالصادرات تنمیة بعقود خاص برنامج / عقدا100 توقیع

v التصدیر اتحادات دعم برنامج / للتصدیر اتحادا 15 تأسیس

vالدولیة التجارة مجال في الكفاءات تقویة و التكوین برنامج / شخصا 580 تكوین

  : خالل من الواردات ضبط

v؛ المستھلك لحمایة والتنظیمي القانوني اإلطار لتفعیل األولویة إعطاء

vوالسالمة؛ لجودةا معاییر وتطبیق تطویر مواصلة

vالمستوردین بوضعیة المتعلق النظام تفعیل وتیرة تسریع.

vاالستیراد عند الفواتیر قیمة من التقلیص و التھریب و المغربیة األسواق إغراق عملیات محاربة مواصلة
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تعبئة الموارد من العملة الصعبة

vالدولي النقد صندوق طرف من الممنوح االئتماني للخط المغرب استحقاق على الحفاظ

v؛2020 رؤیة أھداف تحقیق أجل من السیاحیة االستراتیجیة تفعیل

vبالخارج المقیمین المغاربة ومواكبة دعم :

  بھم، الخاص االستثمار دعم صندوق إنعاش•

  العقاریة والمحافظة الضریبیة اإلدارة مستوى على لفائدتھم المتخذة اإلجراءات تعزیز•

vإطار في ذلك و القطاعیة، و الھیكلیة للسیاسات ناجع تمویل لضمان الخارجیة التمویالت تعبئة  

  .الدولیة و  العربیة المالیة المؤسسات مع الموقعة االتفاقیات
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)%(الفرق  )القيمة( الفرق  2014 م.ق.م )حتيني( 2013ق م  الدراهم مباليري
2,8 5,8 209,8 204,0 املداخيل اجلارية
4,8 8,4 182,3 173,9 المداخیل الجبائیة
6,1 4,5 79,1 74,5 المباشرة الضرائب§

4,2 3,3 80,8 77,6   المباشرة غیر الضرائب§

-- -- 7,7 7,7  الجمركیة الرسوم§

3,7 0,5 14,7 14,1 والتنبر التسجیل رسوم§

10,5- 2,9- 24,5 27,4 غیر الجبائیة لمداخیلا
11,1 0,3 3 2,7 مداخیل بعض الحسابات الخصوصیة للخزینة
1,0 2,2 215,6 213,4 اجلارية النفقات
5,1 5,0 103,7 98,7 الموظفین
5,5 2,7 53,0 50,3 السلع و الخدمات
9,8 2,1 23,9 21,8 الدین فوائد
17,9- 7,7- 35,0 42,7 المقاصة

5,6- 2,6- 43,7 46,3 االستثمار
46,6- عجز المیزانیة                                                                       

 %4,9 - %) (النسبة من الناتج الداخلي الخام                                                      
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137

152

188

199 199

2010 2011 2012 2013 2014

)بمالییر الدراھم(نفقات التسییر 

81
86

94 98
104

2010 2011 2012 2013 2014

)بمالییر الدراھم(تطور نفقات الموظفین  

27,2
26,9

29,0

30,1

31,0

2010 2011 2012 2013 2014

تطور نفقات المعدات و النفقات المختلفة    
)بمالییر الدراھم(

2010سنة  2011سنة  2012سنة  2013سنة  2014سنة 

13

33

55

43
35

المواد الغذائیة

المواد النفطیة

-2010تطور نفقات المقاصة خالل الفترة 
)ملیار درھم( 2014

أخدا بعین االعتبار لإلجراءات المصاحبة: 2014بالنسبة لتوقعات سنة 
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 2014مشروع قانون   الوزارية القطاعات

200  الملكي البالط

10  النواب مجلس

10  المستشارين مجلس

50الحكومة رئيس

20 المالية المحاكم

300 الحريات و العدل وزارة

50والتعاون الخارجية الشؤون وزارة

4000الداخلية وزارة

10االتصال وزارة

300األطر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

7005  المهني التكوين و الوطنية التربية وزارة

2000 الصحة وزارة

1000والمالية االقتصاد وزارة

10السياحة وزارة

20للحكومة العامة األمانة

200 اللوجستيك و والنقل التجهيز وزارة

100البحري والصيد الفالحة وزارة

50الرياضة و الشباب وزارة

350اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة

10والحكامة العامة بالشؤون المكلفة الحكومة رئيس لدى المنتدبة الوزارة
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 2014مشروع قانون   الوزارية القطاعات

10  التضامني و االجتماعي االقتصاد و التقليدية الصناعة وزارة

70والبيئة والماء والمعادن الطاقة وزارة

10  الرقمي االقتصاد و االستثمار و والتجارة الصناعة وزارة

15الثقافة وزارة

10المدينة سياسة و السكنى وزارة

10  الوطني التراب إعداد و التعمير وزارة

5  االجتماعية الشؤون و التشغيل وزارة

10المدني المجتمع و البرلمان مع بالعالقات المكلفة الوزارة

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

1800الوطني الدفاع إدارة

10للتخطيط السامية المندوبية

50التصحر ومحاربة الغابات و للمياه السامية المندوبية

10االجتماعية التنمية و األسرة و المرأة و التضامن وزارة

200 اإلدماج وإعادة السجون إلدارة العامة المندوبية

10  البيئي و واالجتماعي االقتصادي المجلس

50الموزعة غير المناصب

17 975المجموع 
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.Iالجمركية التدابير: 
  الذي مشتقاتھ و اللین القمح على المفروض االستیراد رسم بتغییر المتعلق  المرسوم على المصادقة§

 أجل من ذلك و %45 إلى  %17,5 من االستیراد رسم مقدار من ،2013 سنة خالل الرفع، تم بموجبھ

 الوطني؛ المنتوج تسویق

  التشریع تنسیقأجل من وذلكالشأن ھذا في زجریة أحكام على والتنصیص المقلدة المواد استیراد منع§

 المصالح تدخل على تلح التي الدولیة المنظمات مسعى في االنخراطو الدولیة المعاییر مع الجمركي

 مواجھة في المستھلك وحمایة الفكریة الملكیة حقوق حمایة في كامال دورھا ولعب المجال ھذا في الجمركیة

؛ المزیفة المنتجات غزو

 مع الشخصي االستعمال ذات النقل لوسائل المؤقت القبول بنظام المتعلقة الجمارك مدونة مقتضیات تنسیق§

الجمركیة؛ األنظمة وتنسیق لتبسیط »كیوطو اتفاقیة« وبالخصوص الدولیة المعاییر

.القانونیة للمعطیات اإللكتروني بالتبادل المتعلق القانون مقتضیات مع الجمارك مدونة مقتضیات تنسیق§
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.IIالدخل على الضريبة و الشركات على الضريبة : الجبائية التدابير

 معامالت رقم تحقق التي رىالكب الزراعیة المستغالت من المتأتیة الدخول وعلى الكبرى الفالحیة الشركات على تدریجیا الضریبة فرض§

 وبصفة كلیا الزراعي، الطابع ذات األخرى والنشاطات والمتوسطة الصغرى الزراعیة المستغالت إعفاءو ،درھم 5.000.000 یفوق

 كذا و العرش خطاب بمناسبة السامیة الملكیة للتوجیھات تفعیال وذلك ،السقف ھذا عن یقل السنوي معامالتھا رقم كان إذا ، دائمة

:الجبایات حول الوطنیة المناظرة عن الصادرة للتوصیات

üأو یساوي أعمال رقم تحقق التي الزراعیة للمستغالت بالنسبة ، 2015 دیسمبر 31 غایة إلى 2014 ینایر فاتح من ابتداء 
؛ درھما 35.000.000 یفوق

üأو یساوي أعمال رقم تحقق التي الزراعیة للمستغالت بالنسبة ، 2017 دیسمبر 31 غایة إلى 2016 ینایر فاتح من ابتداء 
؛ درھما 20.000.000 یفوق

üأو یساوي أعمال رقم تحقق التي الزراعیة للمستغالت بالنسبة ، 2019 دیسمبر 31 غایة إلى 2018 ینایر فاتح من ابتداء 
. درھما 10.000.000 یفوق

 فیھا انتھى التي للسنة الموالیة الثالث السنوات طوال اإلضافیة البناءات أو الجدیدة البناءات إیجار من المتأتیة الدخول إعفاء إلغاء§

؛الجبائیة النفقات ترشید إطار في % 40 بخصم  واالحتفاظ ،بناؤھا

.الحرة للمھن بالنسبة للضریبة اإللكتروني واألداء اإللكتروني باإلقرار اإلدالء إلزامیة§
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  لم التي اإلعفاءات إلغاء و للوعاء األمثل بالتوسیع یتعلق فیما خاصة المضافة القیمة على الضریبة إصالح إطار في§

: خالل من %20 و %10 لسعرین التدریجي اإلقرار اقتراح تم مبررة، تعد

vالمعفاة؛ الخدمات أو المنتجات بعض على %20 أو %10 سعر تطبیق 

v؛%7 لسعر الخاضعة الخدمات و المنتجات بعض على %10 سعر تطبیق

v؛%14 أو %10 لسعر الخاضعة الخدمات و المنتجات بعض على %20 سعر تطبیق

vوالخدمات  المنتجات بعض على اإلعفاءات إلغاء.

  مدة على موزع بشكل انتقالي نظام إقرار خالل من شھر مضي بعد بالخصم المتعلق الزمني الفاصل قاعدة إلغاء§

درھم؛ مالییر 3 ب المقدر  المداخیل في نقص في المتمثل السلبي المالي االنعكاس في للتحكم سنوات خمس

  المضافة القیمة على بالضریبة قانونیة بصفة مدینا المغرب في المقیم الزبون باعتبار التلقائي التصریح نظام إحداث§

  على المترتبة الجبائیة االلتزامات لتخفیف وذلك مقیمة، غیر مقاوالت طرف من مقدمة بخدمات األمر تعلق إذا

 .االقتصادیین الفاعلین

.IIالمضافة القيمة على الضريبة إصالح : الجبائية التدابير
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 اعتبار على التحمـالت دفتر من بنسخة إقرارھم بإرفاق االجتماعي السكن مؤجري إلـزام حـذف§

  یخص وال االجتماعي السكن بناء مشروع ینجز الذي العقاري المنعش یخص الدفتر ھذا أن

  ؛المذكور السكن مؤجري

  دون درھم 6.000 مبلغ في المتوسطة للطبقة للسكن المغطى المربع المتر بیع ثمن تحدید§

  ھذا لجعل وذلك الضریبة باحتساب درھم 6.000 عوض المضافة القیمة على الضریبة احتساب

 .فیھ االنخراط على وتشجیعھم العقاریین للمنعشین جاذبیة أكثر المنتوج

.IIمشتركة تدابير : الجبائية التدابير



المملكة المغربية       

59

vتأھیل ومنحة المركبات تجدید أو تكسیر مقابل منحة إحداث عبر للمسافرین العمومي الطرقي النقل قطاع تأھیل 

 للمسافرین العمومي الطرقي النقل مأذونیات عن التنازل ومنحة للمسافرین العمومي الطرقي النقل مقاوالت

الغیر؛ بواسطة مستغلة أو مستعملة غیر كانت سواء

vعبر القروي الوسط داخل لألشخاص الجماعي العمومي والنقل الغیر، لحساب للبضائع الطرقي النقل إصالح 

؛ المركبات تكسیر مقابل ومنحة المركبات تجدید مقابل منحة إحداث

vدیسمبر 31و 2011 ینایر فاتح بین ما باألداء أمر محل تكن لم التي المرحلة االستثمار اعتمادات إلغاء 

؛2013

vوضعیة لتسویة حصریا استعمالھا عبر المالیة السنة خالل شاغرة تصبح التي المناصب استعمال ترشید  

؛ إداریة قرارات أو قضائیة أحكام تنفیذ أو االستیداع أو اإللحاق حاالت في الموظفین

vبمنح الخاص لحسابا« ىالمسم خصوصیة ألمور المرصد الحساب بإحداث المتعلق المرسوم على المصادقة 

؛ »يالخلیج التعاون مجلس دول

.IIIمختلفة تدابير
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vخصوصية ألمور المرصدين الحسابين تغيير :

 القضائية األحكام وتنفيذ بتسوية المتعلقة النفقات تحمل من تمكينه أجل من »الزراعي اإلصالح صندوق«§

؛ الزراعي باإلصالح المتعلقة اإلدارية والقرارات

 إنجاز نفقات في المساهمة أجل من »المدن بين والرابط الحضري الطرقي النقل إصالحات مواكبة صندوق«§

البيضاء؛ الدار مترو بإنجاز المتعلقة الدراسات وكذا الترامواي واستغالل

vأجله من أحدثت الذي الغرض استوفت أن بعد التالية الحسابات حذف:

qالقروض حسابات :

الفالحية؛ للتعاونيات الممنوحة القروض§

أجنبية؛ لدول الممنوحة القروض§

.الحديدية للسكك الوطني للمكتب الممنوحة القروض§

qالتسبيقات حسابات:

الفالحية؛ والتعاونيات والقطاني للحبوب المهني الوطني للمكتب الممنوحة التسبيقات§

.االقتصادي لإلنماء الوطني للبنك  الممنوحة التسبيقات§

.IIIمختلفة تدابير
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vلبالدنا، التنموي المشروع أولویات تفعیل مواصلة في جدیدة لبنة 2014 لسنة المالیة قانون مشروع 

 النمو تحقیق بھدف الحكومي البرنامج في المحددة االلتزامات وإلى السامیة الملكیة التوجیھات إلى والمستندة

.االجتماعي والتضامن المستدامة والتنمیة الدائم االقتصادي

vالمتاحة العمومیة والسیاسات اإلمكانیات مختلف لتعبئة متمیزة ومناسبة أساسیة محطة المشروع ھذا یشكل  

 ولترسیخ وللشغل، للثروات منتج وتنافسي قوي وطني اقتصاد لبناء الھیكلیة اإلصالحات وتیرة لتسریع

  التوازنات استعادة إلى الرامیة الجھود ومواصلة ،والمجالي االجتماعي والتماسك التضامن آلیات وتطویر

 الشركاء و للفاعلین الالزمة الرؤیة وتوفیر بلدنا، في والثقة االستقرار مناخ دعم یضمن بما اقتصادیة، الماكرو

.وخارجھ المغرب داخل واالجتماعیین االقتصادیین


