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v األساسیة توجھاتال  
 

 ؛ البنیویةاإلستراتیجیات واإلصالحاتتوطید أسس تنمیة قویة و مستدامة و توسیع تفعیل  ▪

 تحسین التدبیر العمومي و الحفاظ على استقرار اإلطار الماكرو اقتصادي؛ ▪

 سیاسة اجتماعیة إطار في األساسیة الخدمات و التجھیزات إلى توسیع ولوج المواطنین ▪
 .تضامنیة

 

v الفرضیات  
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v  لتدابیر اأھم  

 دعم النمو. 1

t ر درھم برسم المیزانیة العامة ملیا953, منھا ، ملیار درھم3,167 :تنمیة االستثمار العمومي، 
 .2010مقارنة مع سنة  )% 3,1(  ملیار درھم 5 بزیادةأي 

 تطور االستثمار العمومي
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t للمواطنینتعزیز القدرة الشرائیة : 

 ؛ ملیار درھم23 المقاصة الذي خصص لھ مبلغ  نظامدعم المواد األساسیة عبر ▪
 المستخدمین المؤقتین الدائمین و المستخدمین  كافة ترسیم و  ماليمنصب18.802  إحداث ▪

  .العرضیین

t ي لالستثمارات الخاصةتعزیز جاذبیة االقتصاد الوطن : 

  :ات في البنیة التحتیةمارثستتقویة اال ▪
 ؛ طرق السیارةلل  مخصصة ملیار درھم 3,3  منھا ملیار درھم 6,5  :برنامج الطرق  -

 ؛ملیار درھم 7,1 : البنیات التحتیة السككیة -

 .ملیار درھم 3,9 : مینائیةلالبنیات التحتیة ا -

للرفع من  مع تخویلھ نظاما ضریبیا تحفیزیا قطب مالي جھوي بالدار البیضاءإحداث  ▪
  ؛توفر للمركز موقعا تنافسیا متقدماالمستثمرین  تجاه الجاذبیة

 العائدات المالیة  من%50 من ھ تمویل سیتم:وضمان االستثمارات  لتمویل وقدإحداث صن ▪
 ؛حصص من رسامیل المؤسسات العمومیةیت و تفأونائیة المتحصل علیھا من فتح ثستاال

مواصلة دعم المقاوالت للرفع من حجم صادراتھا عن طریق صندوق  :تشجیع الصادرات ▪
رفع حجم و  قطاع الفوسفاط واألسمدةإستراتیجیةمواصلة تنفیذ  ودعم الصادرات

 . درھملیونم 100  إلى30من   بالقارة اإلفریقیةاالستثمارات المغربیة المرخص لھا

 قطاعیة الستراتیجیات اال  تنفیذ تسریع.  2

   المجال الفالحي؛تھیئةتطویر الري و  :  ملیار درھم  8,5 :  مخطط المغرب األخضر ▪

 البنیات عزیز و ت"إبحار" نامج  برإنجازمواصلة  :  ملیون درھم570:  مخطط ھالیوتیس ▪
  ؛حلي و التقلیدياالصید السب التحتیة المتعلقة

ي ف امج الطموحة المتمثلةالبر  تنفیدمواصلة :   ملیون درھم669 : المعادن والطاقة ▪
الكھربائي  لإلنتاج بناء وحدتین إلى باإلضافةالمشروع المغربي للطاقة الشمسیة و الریحیة 

  "أسفيوحدة " و"جرف لصفر"

 وضع مخططاتو سدا 13مواصلة أشغال بناء  : ملیار درھم 3,77 : الماء والبیئة ▪
على  ةظفلمحاا  إلىرامیة مواصلة المشاریع الو  لمحاربة التلوث الجوي في المدن  الكبرى

  و الموارد الطبیعیة؛البیئة

صناعیة  إحداث مراكز مواصلة : درھم ملیار 1,64 : لالنبثاق الصناعيالمیثاق الوطني ▪
 ؛ لألنشطة الصناعیةائرظحمندمجة وإنجاز 

مخطط األزرق المواكبة مشاریع  :  ھم درلیارم 1,04  :والصناعة التقلیدیة  السیاحةقطاع ▪
   ؛تعزیز برنامج دار الصانع و "بالدي"  و " مدائن"و مخطط  

 9م و بناء للمحاك التجھیزات التقنیةالبنیات وحسین ت :  درھملیارم 3,43 :العدلطاع ق ▪
  .ةدیمحاكم جد

   التضامن والتماسك االجتماعيتقویة. 3

  ؛العائلي كافل  التصندوق تفعیل ▪

  درھمملیار 2,9 :استھداف أمثل للساكنة المعوزة  ▪

 ملیار درھم 1,3 :دعم الولوج إلى التعلیم

   ؛ " الفرصة الثانیةةمدرس" في برنامج  مستفید 45.000تسجیل  -
 ؛ مستفید800.000:  برنامج محاربة األمیة تسریع وتیرة -
 ؛ ملیون محفظة مدرسیة4,08توزیع  -
 مستفید ؛ 660.000) : تیسیر(  منح مساعدات مالیة لفائدة األسر المعوزة -
  تلمیذ؛ 692.832توزیع البذل المدرسیة لفائدة  -
 .مستفید1.163.893 لفائدة  مدرسیة  المطاعم ال فيوجباتتقدیم  -

 ملیار درھم 1,6 :دعم الولوج إلى الخدمات الصحیة
 ؛  نضام التغطیة الصحیةعمیم تمواصلة  -
  حدیتي الوالدة؛مجانیة العالجات المرتبطة بالوالدة و العالجات لفائدة الرضع دوطیت -
 ارتفاعبداء السكري و مر تعزیز الخطط الوطنیة لمكافحة األمراض المزمنة و یتعلق األ -

 . النفسیةضغط الدم و األمراض

   ملیار درھم48 :التربیة والتكوین ▪

 ؛2009-2012   اإلستعجاليالبرنامجفي  المسطرة األھداف انجاز مواصلة -
  ؛ طالب357.000 إلى ة في الجامع عدد المسجلینرفع -
 ه؛راو دكت– ماستر – ةزإجا :الجامعي  النظاماستكمال  تصمیم  -
 ؛ع كلیات الطبیعبر توس  2020 أفق طبیب في 3.300 تكوین إنجاز مبادرةمواصلة  -
 .2011 طالب سنة 161.916 إلىد الطلبة المستفیدین من المنح الجامعیة د عرفع -

 :  ملیار درھم 11 :ةالصح ▪
 ؛"IIIصحة  مغرب "مشروع إطارالمستشفیات في  تأھیل مواصلة -

ؤسسة  م28 و بناء صحیةمؤسسة  14 توسیع و  مؤسسة للعالجات األساسیة71نجاز إ -
 .جدیدة

       "الخیایطة" و "شرفاتال" مخطط  المدن الجدیدة مواصلة  : درھملیارم 2,6 :السكن ▪
عیف و برنامج السكن ض" المدن بدون صفیح"و برنامج " العروي"و القطب الحضاري 

 التكلفة؛

 ؛ھمملیار در 1,8 :  الریاضیةشباب و ال ▪

 :  البشریة وتأھیل العالم القرويالتنمیة ▪

ھم 
در

ر 
لیا
  م

2011 
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 ؛2011 درھم برسم سنة ملیار 2,5 :المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة -

 ؛ر درھم ملیا20,5 : تحسین ظروف عیش الساكنة القرویة :تأھیل العالم القروي -

 . ملیون درھم500عزیز موارد صندوق التنمیة القرویة عبر تخصیص ت -

 قانون المالیة تدابیر  .4

  :إصالح التعریفة الجمركیة ▪

    ؛ %2,5 دنى بنسبةأعلى تحصیل رسم استیراد التنصیص في تعریفة الرسوم الجمركیة  ×

 ؛  بالنسبة للعربات السیارة ذات تكنولوجیا مزدوجة %2,5تطبیق رسم اإلستراد األدنى  بنسبة   ×

إخضاع جمیع الزیوت و محضرات زیوت لزجة كیفما كانت نسبة احتوائھا من زیوت النفط أو  ×
 درھم  154زیوت متحصل علیھا من مواد معدنیة قاریة، إلى الضریبة الداخلیة لالستھالك بمقدار

 ؛ كلغ100عن كل 

 دجنبر 31إلى غایة  المعدة للتسمین العجول على  %2,5تطبیق رسم استیراد أدنى بنسبة مدید ت ×
2012. 

  :الشركاتإصالح الضریبة على  ▪

التي  وشركات للضریبة على المقاوالت الخاضعة على ال % 15 بسعر ة مخفضضریبةإقرار  ×
  ؛المضافةلى القیمة  دون احتساب الضریبة عدرھم  ملیون3 یقل عن  یساوي أوتحقق رقم أعمال

القطب المالي للدار " إحداث نظام ضریبي تحفیزي لفائدة شركات الخدمات المكتسبة لصفة ×
  ؛"البیضاء

من الضریبة على الشركات طوال مدة اإلقامات العقاریة لإلنعاش السیاحي  شركات تدبیرإعفاء  ×
لیة اإلیواء األولى بعمالت  سنوات متتالیة ابتداء من السنة المحاسبیة التي أنجزت خاللھا عم5

  ؛  فیما بعد ھذه المدة %17,5أجنبیة و فرض سعر مخفض محدد في 

صیانة الطائرات استئجار وات المدفوعة لغیر المقیمین لقاء عملیات إیجار وإعفاء الوجیبی ×
  ؛المستعملة في النقل الدولي من الضریبة على الشركات المحجوزة في المنبع

 . إلغاء  شروط إعفاء ھیآت توظیف رأس المال بالمجازفة ×

 :إصالح الضریبة على الدخل ▪

األموال المنقولة المنجزة في إطار مخططات        إعفاء الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس  ×
 ؛لتربیةا  فيلسكن و االدخار في ااالدخار في األسھم و االدخار 

تخفیض السعر المطبق على الدخول الناشئة عن رؤوس األموال المنقولة ذات المصدر األجنبي  ×
  ؛%15إلى  % 30 من

الذین كانوا یمارسون أنشطة بالقطاع غیر بالنسبة للملزمین الجدد  نظام جبائي تحفیزيإقرار  ×
  :المھیكل

یخ الكشف عن ھویة فرض الضریبة على الدخول المكتسبة والعملیات المنجزة ابتداء من تار -
  ؛الخاضع للضریبة

 عن ھویة ء من تاریخ الكشفمنح االمتیازات المقررة في المدونة العامة للضرائب ابتدا -
 ؛الملزم

    %.20زونات بشكل یسفر عن ھامش ربح إجمالي یتجاوز أو یعادل ختقییم الم -

 :تدابیر تتعلق بإصالح الضریبة على القیمة المضافة ▪

لعملیات المنجزة من طرف المتعلق باتمدید مدة اإلعفاء من الضریبة على القیمة المضافة  ×
 .   2011 دجنبر 31 غایة  إلى السلفات الصغرىجمعیات 

 :تدابیر جبائیة أخرى ▪

  ؛إحداث مقتضى ینص على تسجیل العقود و االتفاقات عن طریق اإلقرار اإللكتروني ×

 . درھم على الوثائق المحررة بطریقة إلكترونیة20تطبیق واجب تمبر قدره  ×

 

v المعطیات المرقمة   

t   دون احتساب القروض والھبات( موارد المیزانیة العامة( 
 

  2010 م ق/ التغیرات 

 
 قانون المالیة

 % الفرق 2011

 3,9 6,4 172,3 )دون احتساب حصة الجماعات المحلیة( الموارد 

 6,4 9,6 159,7 الموارد الجبائیة  

 0,1- 0,1- 39,2    الضریبة على الشركات

 6,0 1,5 26,8        الضریبة على الدخل

 12,9 5,3 46,9        الضریبة على القیمة المضافة

 8,1 1,5 19,9  الداخل  في-               

 16,7 3,9 27,0  عند اإلستیراد-               

 7,0 1,4 20,8 الرسم الداخلي على االستھالك   

 6,2 0,7 12,8 الرسوم الجمركیة   

 5,1 0,6 12,3 التسجیل والتمبر   

 20,1- 3,2- 12,6 الموارد غیر الجبائیة  

 )2011قانون المالیة (بنیة الموارد 

 ةرشابملا بئارضلا
ةلثامملا موسرلاو

39%

ةرشابملا ريغ بئارضلا
39%

 تاراكتحإلا
تالالغتسإلاو

6%

ربمتلاو ليجستلا
7%
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t دون احتساب استھالك الدین( تحمالت المیزانیة العامة( 

  
 

  2010 م ق/ التغیرات 

 

 قانون المالیة
 % الفرق 2011

 6,8+ 5,5+ 86,0 نفقات الموظفین

 0,9- 0,4- 42,9 سلع و خدمات أخرى 

 76,9+ 10+ 23,0 نفقات المقاصة 

 1,6+ 0,3+ 18,2 فوائد الدین

 0,2+ 0,1+ 53,9 االستثمارنفقات 

 7,4+ 15,4+ 224,0 المجموع

 
 )2011 قانون المالیة ( بنیات النفقات

ةصاقملا
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 خلي الخام الناتج الدانم% تطور عجز المیزانیة ب
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t  مقارنة مع  نفقات التسییرثقل  نخفاضا : )فین و المقاصةظدون احتساب نفقات المو(نفقات التسییر
 % 1,5 إلىم  الناتج الداخلي الخا
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t  3,10 في حدود الخام الناتج الداخلي مقارنة مع األجور كتلة ثقلاستقرار  :كتلة األجور %   
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t الدیننفقات  
 

  2010 قانون المالیة/التغیرات

 الفرق  %

 قانون المالیة 
1012 

 الــبیان
 الدین الخارجي 7.394 429 6,16+
 الدین الداخلي 29.140 2.133- 6,82-
 المجموع 36.534 1.704- 4,46-

  الناتج الداخلي الخام من% تطور الدین العمومي ب 
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الدراھم رییبمال  

 بمالیین الدراھم

  الدراھمرییبمال

 مدیریة المیزانیة
  شالة- الحي اإلداري الرباطالخامسشارع محمد 

 )212 (05 -37-75-30الفاكس )  212 ( 05 - 37-67-72-67الھاتف 
 www.finances.gov.ma :   الموقع اإللكتروني
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