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في%3,6إلى2015سنةخالل%3,1منالعالمياالقتصادنموتوقعاتتحسن

؛2016سنة

الطلبتوقعاتتحسنإلىبذلكمؤديا،األورومنطقةفياالقتصاديالنشاطانتعاش

؛2014سنةفي%3,3مقابل2015سنة%4,4بـللمغربالموجه

البترول؛سعارأانخفاض

الجيوسياسيةالتوتراتاستمرار:مخاطرال.

التحسن في اتجاه ينحو سياق دولي متغير 
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سياسي؛استقرار

يدةالرشالقيادةتحتاألبعادالمتعددةاإلصالحاتوتيرةعلىالحفاظعلىالقدرة

؛هللاحفظهالملكلجاللة

ميةتنتحقيقبهدفالموسعةالجهويةإصالحمسلسلثباتفييواصلالمغرب

مندمجة؛ومحليةجهوية

أثرذاتقطاعيةسياساتتبنيخاللمنالرؤيةووضوحاالقتصادياألداءتحسن

.ملموسةونتائجواضح

نموذج متفرد في سياق إقليمي مضطرب : المغرب

من طرف وإشادةتنويهمحط يلمغرباالنموذج التنموي 
الشركاء الدوليين لبالدنا 
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:اقتصادية-الماكروالتوازناتاستعادةمواصلة

؛2014سنة%4,9مقابل2015سنةالخامالداخليالناتجمن%4,3:الميزانيةعجزلمتواصلتقليص

التصديريةالصناعاتتعرفهاالتيالملحوظةالديناميةبفضل(%22)التجاريالميزانعجزلملموستحسن

الطاقية؛الفاتورةوتقلص

؛الوارداتمنيوما13وأشهر6غطييالصعبةالعملةالحتياطاتقياسيمستوى

الوطني في تحسن مستمر االقتصاد وضعية 

:االقتصاديالنمويرةتوارتفاع

النمووانتعاش،(الحبوبمنقنطارمليون115)استثنائيفالحيموسمبفضل%5يناهزاقتصادينمومعدل

؛(2016سنة%3,5+الفالحيةغيرالمضافةالقيمة)الفالحيةغيرالقطاعاتفي

؛%20بحواليالمباشرةاألجنبيةالستثماراتلملحوظارتفاع

:لألسرالشرائيةالقدرةتحسين

؛(2014سنة%9,3)2012سنةمنذلهمستوىأدنىوهو،%8,7إلىالبطالةمعدلتراجع

؛%2منأقلفيالتضخممعدلفيالتحكم

(2015سنةبرسممتوقعة%4,2+)األسراستهالكتطور.
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2016سنة 
إلصالحات الكبرى لبالدناافي مسار تفعيلمحطة هامة

الجديدتفعيل الدستور 

مشاريع القوانين )ةإيداع مشاريع القوانين التنظيمية المتبقية للمصادقة  عليها في البرلمان قبل نهاية الوالية الحكومي

ية، وممارسة حق االمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربللغة التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي 

؛(اإلضراب ومجلس الوصاية

؛...(، الرشوةمجلس المنافسة والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من )استكمال  إرساء المؤسسات الدستورية
المتقدمة؛التنزيل الفعلي للجهوية

تفعيل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.

استكمال االصالحات الهيكلية التي تم إطالقها
 ؛منظومة العدالةإصالح

اإلصالح الضريبي؛

التقاعدإصالح أنظمة.

تسريع وتيرة االستراتيجيات القطاعية 
 ؛(يةنظم صناعية جديدة، تسارع وتيرة استعمال صندوق التنمية الصناع)مخطط تسريع التنمية الصناعية

للسياحة2020رؤية / هاليوتيس/ مخطط المغرب األخضر…
برامج تطوير الطاقات المتجددة.
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االقتصاديالنمو

سعر النفط 

سعر غاز البوطان 

سعر الصرف 

عجز الميزانية 

3%

61
دوالر للبرميل

450
دوالر للطن

9,5
للدوالر/درهم

-3,5
من الناتج %

الداخلي الخام

2016أهم فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 
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(ت)2016(ت)2012201320142015

نسبة التطور باألثمان الثابتة 

3,04,72,45,03,0الداخلي الخام الناتج

1,8-2,513,9-9,117,9-القيمة المضافة الفالحية-

4,51,92,02,73,5ةغير الفالحيالقيمة المضافة-

في النمونسبة المساهمة

0,2-0,31,5-1,12,1-القيمة المضافة الفالحية -

3,61,51,52,12,7غير الفالحية القيمة المضافة-

ينبنيالتيالفرضياتفإن،2015سنةخاللقنطارمليون115بلغزراعيبمحصولتميزتاستثنائيةفالحيةسنةبعد

أي،قنطارمليون70يبلغالحبوبمنمتوسطزراعيمحصولتتوقع2016لسنةالماليةقانونمشروععليها

سجلتأنبعد2016سنة%1,8بـالفالحيةالمضافةللقيمةانخفاضعنهسينتجماوهو%40نسبتهبانخفاض

.نقطة1,7بالنموفيالفالحيةالمضافةالقيمةمساهمةتراجعيعنيما،2015سنة%13,9بـارتفاعا

باالعتماد 2016وبناء عليه، فينبغي تحليل آفاق نمو االقتصاد الوطني في سنة 
. على القيمة المضافة غير الفالحية
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برعالعرضسياسةويشجعالطلبدعميواصلمتوازن،اقتصادينموأسستوطيد1.

اتالمخططوتسريع،المقاولةودعم،الخاصاالستثماروإنعاش،التصنيعتحفيز

.القطاعية

وارقالفصيقلتإلىيهدفدمج،م  االقتصاديةللتنميةنموذجأسستوطيد2.

.الشغلفرصويوفر،المجاليةواالجتماعية

.لكبرىاالهيكليةواإلصالحات،المتقدمةالجهويةتفعيلتسريع3.

تعادةاسومواصلة،الماليةلقانونالتنظيميالقانونإصالحتفعيل4.

.اقتصاديةالماكروالتوازنات
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دعمفيلالستمراراالجتماعيالتماسكدعمصندوق:

800.000؛درهممليون500بـيقدرماليبغالفتيسيربرنامجإطارفيتلميذألف

8,8؛درهمماليير1,7يقدرماليبغالفراميدبرنامجمنمستفيدمليون

3,9؛درهممليون100بـيقدرماليبغالف«محفظةمليون»الملكيةالمبادرةمنمستفيدمليون

صعبةوضعيةفياألراملالنساء.

15,5؛األساسيةالغذائيةوالموادالبوطانغازدعمفيلالستمرارالمقاصةلصندوقموجهةدرهممليار

45,7درهممليار14,3والعاليللتعليمدرهمماليير10و،العموميةللمدرسةموجهةدرهممليار

؛العموميةللصحة

للشباباقتصادي-السوسيواإلدماجأجلمنتدابير:

330.000درهممليار1,6بـتقدربميزانيةالعاليالتعليمفيالمنحةمنمستفيدطالب

26.000المؤسساتطرفمنالمحدثةالمناصباالعتباربعيناألخذدون)العامالقطاعفيجديدشغلمنصب

(العموميةوالمقاوالت

65.000؛«إدماج»برنامجإطارفيجديدةإدماجعملية

؛(سنوات3مدىعلىدرهممليون500)الشغلفقدانعنالتعويضتفعيل

250.000األساسيةاإلجباريةالصحيةالتغطيةمنمستفيدطالب.



I 10

العموميلالستثماردرهممليار189تخصيص

؛(درهممليار61)العامةالميزانيةاستثمارنفقاتفي%13,5منأكثربنسبةزيادة

؛األداءآجاللتقليصومسطريةتنظيمية،قانونيةإجراءاتاتخاذ

المقاوالتلفائدةجبائيةتدابير:

الشركات؛علىالضريبةبرسمةجديدتعريفةإرساء

تاج؛اإلنفيالداخلةالعناصرعلىالمضافةالقيمةعلىالضريبةاستردادمنالغذائيةالصناعةقطاعتمكين

المضافة؛القيمةعلىالضريبةإرجاعمجهودمواصلة

الضريبيةبالطعونالمكلفةوالمحليةالوطنيةلجانالاشتغالآلياتتحسين.

الخاصاالستثمارلدعمتدابير:

تحفيزية؛ماليةتدابيربجديداستثمارميثاق

سنوات3فيالمحددةاإلعفاءمدةاستيفاءبعداالستثمارلفائدةالمضافةالقيمةعلىالضريبةإرجاع.
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ماليةمواردتحويلمعالجهات،بينتضامنوالياالجتماعالتأهيليصندوقإحداث

:الدولةطرفمنتدريجيةبصفةإضافية

%2؛5%في أفق بلوغ حاليا1%مقابل 2016فيالدخلحصيلة الضريبة على من

%2؛5%في أفق بلوغ حاليا1%مقابل 2016فيحصيلة الضريبة على الشركاتمن

%20حاليا13%مقابل 2016فيحصيلة الرسم على عقود التأمينمن  .

 في أفق مليار درهم2بـمخصصات مالية إضافية من الميزانية العامة تقدر رصد

.ماليير درهم4بـ الوصول الى غالف مالي يقدر 
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2022-2016إطالق البرنامج الملكي 
المبدأ

الماء،حة،الصالتعليم،)األساسيةاالجتماعيةوالخدماتالتحتيةالبنيةفيالعجزتقليص

.(...القروية،الطرقالكهرباء،

الهدف

20.800بغالفدوارألف24منبأكثريقطنونمواطنمليون12لفائدةموجهمشروع

.درهممليار50يناهزإجماليمالي

قاربةالم

المعنيةوالمؤسسات،الوزاريةالقطاعاتمختلفبينالشراكةعلىينبنيمندمجعملبرنامج

.البشريةللتنميةالوطنيةوالمبادرةوالمحلية،الجهويةوالمجالس

التمويل

7لجبليةاوالمناطقالقرويةالتنميةصندوقميزانية)األولىللسنةبالنسبةدرهمماليير+

.(الجهات
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الصعبةالعملةاحتياطي
الدراهمبماليير

والخدماتالسلعوارداتبأشهر

145150181207233

20122013201420152016

الجاريالحساب
الخامالداخليللناتجبالنسبة

-7,2%

-5,0%-4,9%-4,3%
-3,5%

2012201320142015P2016

الميزانيةعجز
الخامالداخليللناتجبالنسبة

-9,5%
-7,9%

-5,5%

-2,5%-2,0%
20122013201420152016

شهر5,2
شهر4,4

شهر6,2
أشهر7

شهر4,3

2016 2015 2014 2013 2012
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2016تجدون كل الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية  لسنة 

:  على موقع الوزارة كما هو موضح أسفله 

http://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx

http://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2016.aspx
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