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   2014يتم تنفيذ قانون المالية لسنة 

 وفقا للتوقعات

عجز بتقليص المالية قانون إطار في سطرناه الذي الهدف تحقيق سيتم 

 .2012 سنة %7 مقابل %4,9 إلى الميزانية

 

سنة %9,7 مقابل %6,7 إلى األداءات لميزان التوأم والعجز 

2012. 

 

 
نزيف آخر يتعلق بتزايد المديونية  إيقاف سيمكننا من  الميزانياتيوقف نزيف العجز 

من % 64 ابتداء من هذه السنة، حيث من المنتظر أن تبقى مستقرة في أقل من

 .الناتج الداخلي الخام
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 الشريك االقتصادي الرئيسي لبالدنا، نتيجة ركود اقتصاديات منطقة اليورواستمرار : 

؛ األوكرانية األزمة تداعيات 

 ؛ المعلن عنهاتأخر في تفعيل االصالحات االقتصادية والمالية 

2014 لسنة األورو لمنطقة االقتصادي النمو توقعات خفض: 

 ؛0,9% : االوروبي المركزي البنك•

 .المنصرم يوليوز شهر عنها المعلن 1,1% مقابل 0,8% :الدولي النقد صندوق•

 

 األوسطلجيوسياسية وخاصة في منطقة الشرق االضطرابات ااستمرار. 
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؛(الصادرات إجمالي من %38,3) العالمي المهن ألداء اإليجابي المنحى تأكيد 

السنة؛ من األول الفصل خالل تراجعا عرفت التي للقطاعات تدريجي انتعاش بوادر بروز 

من المداخيل هذه مكنت  وقد .% 1,1ب بالخارج المقيمين المغاربة وتحويالت  2%بحوالي السياحة عائدات اعارتف 

 .2013 سنة من الفترة نفس خالل 58,5% مقابل 2014 سنة من شتنبر متم حتى التجاري العجز من 62,5% تغطية

 .من الوارداتأشهر  5أكثر من وارتفاع صافي احتياطات الصرف لتغطية ، %5,1بتراجع العجز التجاري 

2014/2013 

28,9 22,0 

 

 

 

6,3 5,2 

5,5 5,3 

 14  13

% 22,2+ 

% 3,7+ 

% 31,3+ 
44,8 44,3 

 2013شتنبر  2014شتنبر 

 تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج 

44,9 
44,0 

 2013شتنبر  2014شتنبر 

 عائدات السياحة  
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 القيادة تحت بالدنا، حققتها التي اإليجابية التراكمات بفضل تحققت اإلنجازات هذه

  خالل من األخيرة، سنة عشرة الخمسة خالل اهلل حفظه الجاللة لصاحب الرشيدة

 : بين المزاوجة على يقوم ومستدام، مندمج تنموي، نموذج دعائم توطيد

 
؛(  ...والمطارات الموانئ ،والسريعة السيارة الطرق) الهيكلية المشاريع 
 

الصناعي، اإلقالع مخطط األخضر، المغرب مخطط) القطاعية واالستراتيجيات 

 ؛(....السياحة، رؤية
 

البشرية للتنمية الوطنية المبادرة) والمستدامة البشرية بالتنمية والنهوض، 

 ؛( ...المتجددة، الطاقات
 

العالقات وتعزيز الحر للتبادل اتفاقية 56 على التوقيع) والدولي الجهوي واالنفتاح 

 .(جنوب – جنوب
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%الناتج الداخلي الخام ، بقيم ثابتة ، ب تطور   
 

 كان من نتائج هذه السياسة الرشيدة لجاللته  

في  الخامالناتج الداخلي تقلب ل في انخفاض ملحوظلالقتصاد الوطني، ما ساهم القاعدة االنتاجية ع يتنو

 .مواجهة الصدمات الخارجية

 3% :2000-1990 المتوسطنسبة النمو السنوي 

 6,3: انحراف معياري

% 

 4,7 :2013-2001 المتوسطنسبة النمو السنوي 

 %1,7: انحراف معياري
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وتعززت ثقة المؤسسات الدولية في االقتصاد المغربي...  

 Investment Grade

 Investment Grade

 

 

8 87/189

2014 

 572/144

2015-14

http://www.broker-options-binaires.fr/wp-content/uploads/2014/07/banque-mondiale-logo.jpg
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4,4%   

  من الناتج الداخلي الخام%  4,3
 
 

 

   دوالر للبرميل 103

دوالر للطن  804    

8,6    
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 ر درهماملي 2,4أي بزيادة  مليار درهم 189

 مليار درهم 54 ، لتبلغ%9بـ مع رفع اعتمادات االستثمار بالميزانية العامة 

180,3 

186,6 

189 

2013 2014 2015

 (   بماليير الدراهم)تطور حجم اإلستثمار العمومي 

 مواصلة مجهود االستثمار العمومي باعتباره رافعة أساسية للتنمية 

ستتم مواصلة جميع المشاريع التي تم إطالقها مع العمل عل تسريع وتيرتها 

 وتثمينها وتحسين أثرها على المواطنات والمواطنين 
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 ومخطط رواج ومخطط ،هاليوتيس ومخطط األخضر، المغرب مخطط

 السياحية واالستراتيجية ،التقليدية الصناعة واستراتيجية الرقمي المغرب

 .اللوجيستيكية واالستراتيجية

 مواصلة مجهود االستثمار العمومي باعتباره رافعة أساسية للتنمية 

 والمطارات، حديدية، والسكك والموانئ، والسريعة، السيارة الطرق

 التنمية والمشاريع ،والريحية الشمسية الطاقة ومركبات والسدود،

 البنية لتأهيل الموجهة تلك وخاصة االجتماعية، والخدمات الحضرية،
الجبلية والمناطق القروي بالعالم التحتية
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 األهداف 





 

المرتكزات 

 االستراتيجية 

    

    

 



 



 

   2020-2014تفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية 
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وتنويع الشركاء االقتصاديسياسة االنفتاح تثمين   

جنوب إفريقيا دول مع سواء جنوب-جنوب العالقات في كقاطرة بالدنا تموقع تعزيز 

 التعاون مجلس ودول المغاربية منها وخاصة العربية، الدول أومع الصحراء،

 ؛الخليجي

أمثل استغالل خالل من لبالدنا االقتصاديين الشركاء مع العالقات وتقوية تفعيل 

 .األمريكية المتحدة والواليات األوروبي االتحاد مع خاصة الحر التبادل التفاقيات

رأسها وعلى الصاعدة، االقتصادية القوى على االنفتاح وتعزيز الشراكات تنويع 

 .والصين روسيا
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 تسريع وتيرة تنزيل الدستور

عبر تثمين المجهودات تسريع وتيرة تنزيل الدستور 

بإخراج اإلسراع و القوانين التنظيميةالمبذولة في إعداد 

في مرحلة  توجد التيتلك التي في طور اإلعداد أو 

 .المصادقة

 تنزيل الدستور واإلصالحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهويةتسريع وتيرة 
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االصالحات المؤسساتيةتفعيل  مواصلة  

من خالل المصادقة على القانون التنظيمي للجهة وباقي   الجهويةتفعيل 
 .الترابيةالجماعات 

من أجل توطيد استقالل السلطة  منظومة العدالة تنزيل ميثاق إصالح 

القضائية وتخليق منظومة العدالة وتعزيز حماية القضاء للحريات 

 والحقوق

من خالل تقوية دور المصالح الخارجية لإلدارات  الالتمركز اإلداري تفعيل 

   .الترابيةالحكومية وتقوية التنسيق بينها و بين الجماعات 

 تنزيل الدستور واإلصالحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهويةتسريع وتيرة 



19 

الهيكلية الكبرىاإلصالحات  يرةتالرفع من و  

  توازنها بضمان كفيلة مقاربة وفق التقاعد أنظمة إصالحب التسريع

 .للموظفين المكتسبة الحقوق على المحافظة مع المالي

 على الضريبة منظومة إصالح وخاصة الجبائي النظام إصالح مواصلة
  وتبسيط الجبائية العدالة وتحقيق الوعاء توسيعو المضافة القيمة

 .المساطر

 تنزيل الدستور واإلصالحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهويةتسريع وتيرة 
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الهيكلية الكبرىاإلصالحات  يرةتالرفع من و  

من أجل الحفاظ على التوازنات  المقاصة مواصلة إصالح صندوق 

المالية وتوفير هوامش إضافية توجه لالستثمار المنتج والخدمات  

 .  االجتماعية

 

فور  للقانون التنظيمي للمالية التدريجي في التنزيل الفعلي والشروع 

 .المصادقة على المشروع
 

 تنزيل الدستور واإلصالحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهويةتسريع وتيرة 
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  %52أي ما يمثل حولي  مليار درهم 130ما يناهز تخصيص سيتم 

  ، للقطاعات االجتماعيةالعامةمن مجموع اعتمادات الميزانية 

    التربية الوطنية  التعليم العالي

  الصحة

مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين في 
 إطار صندوق المقاصة  

 

تحمل الدولة لمساهمات المشغل في إطار  
 والتغطية الصحية اإلجبارية االتقاعد

  

 المالية المناصب عدد في %25 بزيادة أي ،مالي منصب 22.510 إحداث 
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تضامنية بصفة الفقيرة الفئات لفائدة «راميد» الطبية المساعدة نظام تعميم جهود مواصلة  

 .ديمستف مليون 8,5 بلوغ أفق في
 

من :بالتمدرس المشروطة المالية للمساعدات "تيسير" برنامج من المستفيدين قاعدة توسيع  

  ،أسرة 494.000 الى ينتمون تلميذ 812.000 إلى المستفيدين عدد يصل أن المتوقع

 .2015-2014 الدراسية السنة خالل
 

3.914.949 إلى ليصل المستفيدين عدد ارتفاع ُيتوقع :محفظة مليون" برنامج توسيع 

 .2015-2014 الدراسية السنة خالل مستفيد
 

الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص دعم. 

 

، ليشمل األطفال القاصرين  "تيسير"سيتم في القريب العاجل توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج 

 .الموجودين تحت حضانة النساء األرامل في وضعية هشاشة



23 



24 

تمكين مع ،المرتبطة األنشطة مجال توسيع و الذاتي المقاول نظام تفعيل 

 الجبائي واألداء باإلقرار اإلدالء من االستفادة من النظام هذا في المزاولين

 .اإللكتروني

؛درهم مليون 250 تخصيص : الشغل فقدان عن التعويض نظام تفعيل 

خالل من  التشغيل برامج دعم مواصلة: 

؛"إدماج" برنامج إطار في إدماج عملية 60.000 إنجاز 

 ؛"تأهيل"  برنامج إطار في شخص 18.000 تأهيل 

 الصغيرة المقاوالت) الذاتي التشغيل إطار في مشروع حامل 1.500 مواكبة 

 .(للدخل المدرة واألنشطة جدا
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 إلنعاش التشغيلتدابير 

من تبتدئ شهرا 24 لمدةو درهم 10.000 حدود في الشهري اإلجمالي األجر إعفاء 

 الفترة خالل إحداثها يتم التي المقاوالت طرف من والمدفوع األجير، تشغيل تاريخ

 .أجراء (5) خمسة حدود في 2019 ديسمبر 31 إلى 2015 يناير فاتح من الممتدة
 

 برسم المشغل لحصة ،أجراء 5 حدود وفي شهرا 24 لمدة ،الدولة تحمل 

 بالنسبة المهني، التكوين ورسم االجتماعي الضمان بنظام االجتماعية االشتراكات

 2015 يناير فاتح من الممتدة الفترة خالل إحداثها يتم التي الجمعيات أو للمقاوالت

   .2019 ديسمبر 31 إلى
 

 :التالية الشروط وفق اإلجراءين هذين من االستفادة تتم

   المدة؛ محدد غير عقد إطار في األجير تشغيل يتم أن -

 .المقاولة إحداث من األوليتين السنتين خالل التشغيل يتم أن -
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 إلنعاش التشغيلتدابير 

 إعطاء دينامية متجددة لبرنامج إدماج حاملي الشهادات

 

 شهرا كحد أقصى غير قابلة للتجديد؛ 24تحديد مدة التدريب في 

 ؛شهرا 36شهرا عوض  24مدة إعفاء التعويض عن التدريب من الضريبة على الدخل إلى تخفيض 

 الدولة الكلي لمساهمات المشِغل والمتدرب برسم نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض تحمل

 التدريب؛خالل فترة 

  ؛من المتدربين %60في حدود ما ال يقل باإلدماج النهائي إلزام المشغل 

   تحمل الدولة لحصة المشِغل برسم االشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان

 للمتدرب؛شهرا، في حالة التشغيل النهائي  12االجتماعي، لمدة 

 التعاونياتتطبيق هذا البرنامج ليشمل مجال توسيع  . 
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 مراجعة ميثاق االستثمار؛* 
 

 تبسيط المساطر المتعلقة باالستثمار؛* 
 

 إعطاء األولوية لتسريع البث في المشاريع االستثمارية * 

 المقدمة للجان االستثمار على المستويين الوطني والجهوي؛
 

تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتشجيعها مع *

 .استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بها
 

 .إصالح القضاء واإلدارةمواصلة * 

 نعاش االستثمارإ
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 لتشجيع االستثمارتدابير 

 ندوق التنمية الصناعية  ص»المسمى ألمور خصوصية إحداث الحساب المرصد

 ؛درهم ماليير 3بـ بغالف مالي يقدر « واالستثمارات

 

المصادقو تيراداالس عند والمكوس الرسوم من المعفاة االستثمارات قيمة تخفيض 

 ؛درهم مليون 150 إلى 200 من  لالستثمارات الوطنية اللجنة طرف من عليها

 

أموال على المطبقة المضافة القيمة على للضريبة بالنسبة االعفاء مدة تمديد  

  إلى شهرا (24) وعشرين أربع من االستيراد وعند الداخل في المقتناة االستثمار

 .النشاط بداية في الشروع تاريخ من ابتداء شهرا وثالثين ستة (36)

 

 

 نعاش االستثمارإ
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 تسريع أداء المتأخرات على اإلدارات العمومية؛ -

 تسريع اإلرجاعات الضريبية على القيمة المضافة؛ -

 معالجة تراكم الدين الضريبي ؛مواصلة  -

 .من الصفقات العمومية%  20تفعيل استفادة المقاوالت من حصة  -
 

الموجهة لدعم تنافسية المقاوالت « مساندة»و « امتياز»مواصلة دعم برامج * 

 ؛مليون درهم 400:  المتوسطة والصغيرة

 .الضمان لياتآتحسين ولوج المقاوالت للتمويل من خالل مواصلة دعم وتطوير * 

 دعم المقاوالت وخاصة المقاوالت المتوسطة والصغيرة 
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 لدعم المقاولةتدابير 

 الضريبة الذي دفعته برسم سنة معينة من زائد التلقائي ل ستنزالاإلإمكانية تمكين الشركات من

 .الدفعات االحتياطية المستحقة برسم السنوات المحاسبية الموالية

 توسيع إلزامية اإلدالء باإلقرار اإللكتروني واألداء اإللكتروني بالنسبة للمقاوالت الصغرى

، وذلك وفق الجدولة الجديدةوالمتوسطة لتمكينها من االستفادة من تسهيالت التكنولوجيا 

 :التالية

درهم مليون (10)  عشرة  يساوي أو يفوق األعمال رقم : 2016 يناير فاتح من ابتداء.  

درهم مليون (3)ثالثة  يساوي أو يفوق األعمال رقم  :2017 يناير فاتح من ابتداء. 

إبرام من المقيمة غير المقاوالت مع تبعية عالقات لديها التي المقاوالت نيتمكل مسطرة إحداث 

  المالئمة وقصد االقتصاديين الفاعلين لملتمسات استجابة ،التحويل أثمان حول مسبقة اتفاقيات

 . الدولية الممارسات أفضل مع

 دعم المقاوالت وخاصة المقاوالت المتوسطة والصغيرة 
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