
 
  التقرير ملخص

 تعزيز إطار في يدخل الذي 2014 لسنة للخزينة وصيةالخص الحسابات حول التقرير وليي
 ألمور المرصدة الحسابات تمثله الذي لدورل كبرى أهمية ،وميةالعم المالية تدبيرب يتعلق ما في الشفافية
  :  لىإ التقرير هذا تطرقوي. المستدامة والمجالية واالجتماعية االقتصادية للتنمية ةكرافع خصوصية

v سنة 79 إلى 2003 سنة 130 من تراجع الذي للخزينة الخصوصية الحسابات عدد تطور 
 تدبير ونجاعة عقلنة يروم توجه إطار في لحوظالم االنخفاض هذا إدراج ويمكن .2013
 .المذكورة الحسابات

 

v سنة برسم ،طبيعتها حسب للخزينة، الخصوصية الحسابات ونفقات موارد بنيات تحليل 
  :  يلي ما يبين الذي 2010 و 2011 سنتي مع بالمقارنة ،2012

  

  :خصوصية ألمور المرصدة الحسابات .1
 

 مليون 109.144 قدره ما ،2012 سنة الحسابات هذه رفط من المنجزة لمواردا مجموع بلغ

 أي ،2010 سنة درهم مليون 103.022و 2011 سنة درهم مليون 101.642 مقابل درهم
 بنسبة تراجعا المنجزة النفقات مجموع عرف وقد. %2,93 إلى تصل متوسطة سنوية بزيادة
 درهم مليون 42.063 إلى 2010 سنة درهم مليون 47.269 من انخفض حيث ،6,09%
 عند ،الحسابات هذه حققت وبذلك. 2012 سنة درهم مليون 41.683 إلى ثم 2011 سنة

  .درهم مليون 67.461 بلغ دائنا رصيدا ،2012 سنة نهاية
  

  :والتسبيقات القروض حسابات .2
  

 2010 سنة درهم مليون 697,29 من والتسبيقات القروض لحسابات اإلجمالي الجاري انتقل
 ما أو درهم مليون 140,28 ـب يقدر بانخفاض أي ،2012 سنة درهم يونمل 557,01 إلى
  %.20 يناهز
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  : الدولية الهيئات في االنخراط حسابات .3
  

 168,69 قدره ما الدولية الهيئات في المغرب مشاركة برسم المدفوعة المبالغ مجموع بلغ
 سنة درهم يونمل 44,36و 2011 سنة درهم مليون 233,80 مقابل 2012 سنة درهم مليون
 قانون مشروعو 2013 لسنة المالية قانون إطار في المبرمجة لالعتمادات بالنسبة أما. 2010

 مليون 450,50و درهم مليون 418,90 إلى ،التوالي على ،صلتف ،2014 لسنة المالية
  .درهم

 
 :النقدية العمليات حسابات .4
  

رف في عمليات بيع وشراء فروق الص" سجلت هذه الحسابات، من خالل الحساب المسمى
 1.014، موارد وتحمالت تصل، على التوالي، إلى 2012، برسم سنة "العمالت األجنبية
  .  مليون درهم6,96مليون درهم و 

 
  :المخصصات من النفقات حسابات .5
  

 مكونة ،2012 سنة برسم درهم مليون 19.431 بـ رقدت موارد تعبئة الحسابات هذه عرفت
 10.267 بلغت فقد المذكورة، الحسابات نفقات ماأ. العامة ميزانيةال مخصصات من حصريا
 قدره انخفاضب أي ،2011 سنة درهم مليون 11.273 مقابل 2012 سنة درهم مليون

  %.8,92 وأ درهم مليون 1.006

  

v نم المبذولة الجهود أهمية خصوصية ألمور المرصدة للحسابات األساسية المنجزات تبين 
 وكذا العمومي االستثمار نعاشإلو للبلد، واالجتماعية االقتصادية تنميةال ضمانل الدولة طرف
  . المستدام الترابي التأهيل تحقيق

  

 خصوصية ألمور المرصدة الحسابات إطار في المنجزة النفقات أن إلى اإلشارة تجدر كما
 47.269و درهم مليون 42.063 مقابل درهم مليون 41.683 بلغت قد ،2012 سنة برسم
 قدري سنوي متوسط انخفاضب أي ،2010و 2011 سنتي برسم ،التوالي على ،درهم نمليو
  %.6 بـ

  

   : يلي كما ،2012 سنة برسم القطاعات حسب نفقاتال تلك مجموع يتوزعو
  

 %50 أي )درهم مليون 20.850( : المحلية التنمية 
 %18 أي )درهم مليون (7.568  : واالجتماعية البشرية التنمية 
 %11 أي )درهم مليون 4.531( : التحتية اتالبني تعزيز 
 %11 أي )درهم مليون 4.439(:  البحري والصيد الفالحية التنمية 
 %1 أي )درهم مليون 613(:  والمالي االقتصادي اإلنعاش 
 %9 أي )درهم مليون 3.682( : أخرى مجاالت 


