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2018 áæ°ùd øWGƒŸG á«fGõ«e ≈∏Y ™∏WEG

áeó≤e

 êƒdƒdG ≥M h á«aÉØ°ûdG CGóÑŸ É°ùjôμJ øWGƒŸG á«fGõ«Ÿ êƒdƒdG ≥M h á«aÉØ°ûdG CGóÑŸ É°ùjôμJ øWGƒŸG á«fGõ«Ÿ á©HÉ°ùdG áî°ùædG QGó°UEG πμ°ûj á©HÉ°ùdG áî°ùædG QGó°UEG πμ°ûj

 äÉ°SÉ«°ùdG  Qƒfi ºgQÉÑàYÉH  ÚæWGƒŸG  ™e π°UGƒàdG  äÉ«dB’  Gõjõ©J  h  áeƒ∏©ŸG  ¤G äÉ°SÉ«°ùdG  Qƒfi ºgQÉÑàYÉH  ÚæWGƒŸG  ™e π°UGƒàdG  äÉ«dB’  Gõjõ©J  h  áeƒ∏©ŸG  ¤G

 . áeƒμ◊G É¡é¡àæJ »àdG ájƒªæàdG . áeƒμ◊G É¡é¡àæJ »àdG ájƒªæàdG

 OÉ°üàb’G IQGRh ¬dÓN øe º¡°ùJ h ¬H Ωõà∏J …ƒæ°S ó«∏≤àd Éî«°SôJ áî°ùædG √òg Èà©J h OÉ°üàb’G IQGRh ¬dÓN øe º¡°ùJ h ¬H Ωõà∏J …ƒæ°S ó«∏≤àd Éî«°SôJ áî°ùædG √òg Èà©J h

 á«fGõ«Ã á≤∏©àŸG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ≈∏Y Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  h IQƒ∏H  ‘ á«dÉŸG  h á«fGõ«Ã á≤∏©àŸG äÉë∏£°üŸGh º«gÉØŸG ≈∏Y Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  h IQƒ∏H  ‘ á«dÉŸG  h

  ÒHGóJ  h  äÉMÎ≤e øWGƒª∏d  ìöûJ  áë°VGhh  á£°ùÑe  IQƒ°U º°SQ  ‘ Gòc  h  ,ádhódG  ÒHGóJ  h  äÉMÎ≤e øWGƒª∏d  ìöûJ  áë°VGhh  á£°ùÑe  IQƒ°U º°SQ  ‘ Gòc  h  ,ádhódG

. á«YÉªàL’G h ájOÉ°üàb’G h á«JÉ°ù°SDƒŸG äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y  á«dÉŸG ¿ƒfÉb. á«YÉªàL’G h ájOÉ°üàb’G h á«JÉ°ù°SDƒŸG äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y  á«dÉŸG ¿ƒfÉb

 OÉªàYG ≈∏Y  OÉªàYG ≈∏Y 20182018 áæ°ùd øWGƒŸG á«fGõ«e ´höûe OGóYEG ∫ÓN õ«cÎdG ” ób h Gòg áæ°ùd øWGƒŸG á«fGõ«e ´höûe OGóYEG ∫ÓN õ«cÎdG ” ób h Gòg

 äGóéà°ùe ºgCG ¢Vô©d ,πμ°ûdG å«M øe ΩCG ¿ƒª°†ŸG å«M øe ¿EG ,¢ù∏°S h §«°ùH Üƒ∏°SCG äGóéà°ùe ºgCG ¢Vô©d ,πμ°ûdG å«M øe ΩCG ¿ƒª°†ŸG å«M øe ¿EG ,¢ù∏°S h §«°ùH Üƒ∏°SCG

 ácQÉ°ûŸGh πYÉØàdG øWGƒª∏d ≈æ°ùàj ≈àM ∂dP h  ácQÉ°ûŸGh πYÉØàdG øWGƒª∏d ≈æ°ùàj ≈àM ∂dP h 20182018 áæ°ùd á«dÉŸG ¿ƒfÉb ´höûe áæ°ùd á«dÉŸG ¿ƒfÉb ´höûe

.¬JÉ«°†à≤e h .¬JÉ«°†à≤e h ¬æ«eÉ°†e ∫ƒM ¢TÉ≤ædG ‘¬æ«eÉ°†e ∫ƒM ¢TÉ≤ædG ‘
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 É¡›ÉfÈd …ƒæ°ùdG πjõæàdG øe áeƒμ◊G øμ“ »àdG á«°SÉ°SC’G IGOC’G ádhódG á«fGõ«e πμ°ûJ É¡›ÉfÈd …ƒæ°ùdG πjõæàdG øe áeƒμ◊G øμ“ »àdG á«°SÉ°SC’G IGOC’G ádhódG á«fGõ«e πμ°ûJ
 ÉgÒ°†ëàd ÊƒfÉbh …Qƒà°SO ÒWCÉàd ™°†îJ PG ,»YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G iƒà°ùŸG ≈∏Y ÉgÒ°†ëàd ÊƒfÉbh …Qƒà°SO ÒWCÉàd ™°†îJ PG ,»YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G iƒà°ùŸG ≈∏Y

.Égò«ØæJh É¡«∏Y ábOÉ°üŸGh.Égò«ØæJh É¡«∏Y ábOÉ°üŸGh

 çÓK  ∫ƒM  QƒëªàJ  h  .á«dÉŸG  áæ°ùdG  ∫ÓN  ádhódG  ∞«dÉμJh  OQGƒe  ´ƒª›  øª°†àJh çÓK  ∫ƒM  QƒëªàJ  h  .á«dÉŸG  áæ°ùdG  ∫ÓN  ádhódG  ∞«dÉμJh  OQGƒe  ´ƒª›  øª°†àJh
 äÉ«fGõ«eh á∏≤à°ùe IQƒ°üH IÒ°ùŸG ádhódG ≥aGôe äÉ«fGõ«e ,áeÉ©dG á«fGõ«ŸG : äÉfƒμe äÉ«fGõ«eh á∏≤à°ùe IQƒ°üH IÒ°ùŸG ádhódG ≥aGôe äÉ«fGõ«e ,áeÉ©dG á«fGõ«ŸG : äÉfƒμe

 áæjõî∏d á«°Uƒ°üÿG äÉHÉ°ù◊G áæjõî∏d á«°Uƒ°üÿG äÉHÉ°ù◊G

zá«fGõ«ŸG{ Ò°†– πMGôe

¬«LƒàdGh QhÉ°ûàdG á∏Môe Ò°†ëàdGh á›ÈdG á∏MôeOGóYE’Gh º«μëàdG á∏Môe
ábOÉ°üŸGh ∫hGóàdG á∏Môe

- الربمجة امليزانياتية لثالث سنوات؛
يف  باملالية  املكلف  الوزير  عرض   -

مجلس الحكومة .
- التشاور مع الربملان؛
- الرسالة التوجيهية.

12

- اجتامع اللجان امليزانياتية؛
- إعداد «امليزانية» السنوية.

-تداول املجلس الوزاري يف التوجهات 
العامة «للميزانية» واملصادقة عليها؛

يف  الحكومي  املجلس  تداول   -
«امليزانية» واملصادقة عليها.

3
4

يناير- 15 يوليوز 
n-1 من السنة

يوليوز من 
n-1 شتنرب - أكتوبرالسنة

n-1 من السنة
أكتوبر

n-1 من السنة

ÖàμÃ zá«fGõ«ŸG{ ´GójEG
 20 πÑb ÜGƒædG ¢ù∏›
n-1 áæ°ùdG øeôHƒàcCG

للتعرف بشكل مفصل عىل مراحل تحضري وإعداد 

«امليزانية» يرجى االطالع عىل الفصل األول من 

املرسوم رقم 2.15.426 الصادر يف 15 يوليوز 2015 

عىل املوقع اإللكرتوين لوزارة االقتصاد و املالية: 

www.finances.gov.ma

أو عىل املوقع اإللكرتوين الخاص بالقانون التنظيمي  

لقانون املالية الجديد:

www.lof.finances.gov.ma

?ÉgÒ°†– ºàj ∞«ch ?ádhódG á«fGõ«e »gÉe

?ádhódG á«fGõ«e »gÉe
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2018  á«fGõ«e äÉ«°Vôa 

ƒªædG ∫ó©e
%3,2

á«fGõ«ŸG õéY áÑ°ùf
ΩÉÿG »∏NGódG œÉædG øe %3

ºî°†àdG ∫ó©e
%1,5

¿ÉJƒÑdG RÉZ ô©°S §°Sƒàe
ø£∏d Q’hO 380

?2018 á«fGõ«e É¡«∏Y â«æH »àdG äÉ«°VôØdG »gÉe
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?2018 á«fGõ«e äÉ≤Øf h π«NGóe »gÉe

أين ستنفق هذه املوارد؟من أين تأيت موارد ميزانية 2018 ؟

احلاجيات املتبقية 
لتمويل ميزانية 

 2018
17,83 مليار درهم

%29,19

 التغريات باملقارنة مع قانون املالية لسنة 2017 

2018  áæ°ùd ádhódG á«fGõ«e äÉ≤Øfh π«NGóe 

املداخيل الرضيبية
218,48
%5,95

مداخيل الحسابات
الخصوصية للخزينة   

83,80
%18,58

االقرتاضات
68

%2,86 
مداخيل مرافق 
الدولة املسرية 
بصورة مستقلة

2,83
  %3,74  

املداخيل
غريالرضيبية

16,44
  %2,18

* نفقات التسيري
195,91
%4,36 نفقات الحسابات

الخصوصية للخزينة
78,56

نفقات االستثامر%11,16
 68,23  

 %7,33   
استهالكات
 الدين  

34,73
 %24,30   

نفقات مرافق 
الدولة املسرية 
بصورة مستقلة

2,83
نفقات الفوائد%3,74

والعموالت املتعلقة 
بالدين العمومي

27,11
%1,31

«املعطيات الرقمية لجدول التوازن مباليري الدرهم»

الرضيبة عىل القيمة املضافة
59,75 مليار درهم

الرضيبة الداخلية عىل االستهالك  
27,39 مليار درهم

الرسوم الجمركية
 9,66 مليار درهم

الرضيبة عىل الرشكات
51,17 مليار درهم

رسوم التسجيل والتمرب
17,53 مليار درهم

{ }
{ }{ }

{ }
2018 á«fGõ«e º°SôH á©bƒàŸG á«Ñjô°†dG π«NGóŸG ºgCG

{ }

«معطيات صافية»

الرضيبة عىل الدخل
}41,75 مليار درهم }

(*) مع احتساب التسديدات و التخفيضات و االرجاعات الرضيبية  

مليار درهم 211 
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?2018 á«fGõ«e äÉ≤Øf h π«NGóe »gÉe

توقعات مساهمة امللزمني الرضيبيني برسم ميزانية 2018

 آخرون
8,20 

أجراء القطاع 
الخاص
21,55

الرضيبة عىل الدخلالرضيبة عىل الرشكات

املهنيون
املوظفون1,25

10,82

مباليري الدرهم

«معطيات خام»

 عائدات أمالك الدولة   
354 مليون درهم

حصيلة مؤسسات االحتكار 
واالستغالل و املساهامت 

املالية للدولة
9,82 مليار درهم

موارد الهبات و الوصايا
} 1,11 مليار درهم }

{ }
{ }

موارد مختلفة 
} 5,15 مليار درهم }

2018 á«fGõ«e º°SôH á©bƒàŸG á«Ñjô°†dG Ò¨dG π«NGóŸG ºgCG

 16 
مليار درهم

املقاوالت الصناعية 
والخدمات

23,42

املؤسسات 
االبنكية

رشكات 7
التمويل 
والتأمني
2,42

آخرون
14,23

املؤسسات 
العمومية

4,57

إنجازات مساهمة امللزمني الرضيبيني املئة األوائل برسم الرضيبة عىل الرشكات

ستجدون املزيد من املعلومات 

حول التدابري الجبائية والجمركية 

من خالل زيارة املواقع:

www.tax.gov.ma

www.douane.gov.ma

*2017

2016
والتأمني (11)رشكات التمويل البنكية (12)املؤسسات والخدمات (48) املقاوالت الصناعية 

مباليري الدرهم 7,02

11,865,101,04

5,031,36
والتأمني (13)رشكات التمويل البنكية (12)املؤسسات والخدمات (34)املقاوالت الصناعية 

العمومية (08)املؤسسات 

3,15

4,50
العمومية (11)املؤسسات 

 (21)آخرون

2,43

4,27
 (30)آخرون

* إىل غاية 16 أكتوبر 2017
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?2018 á«fGõ«e äÉ≤Øf h π«NGóe »gÉe

نفقات االستثامر*
68,23 مليار درهم

نفقات الدين العمومي
 61,84 مليار درهم

نفقات التسيري*
195,91 مليار درهم

نفقات الحسابات الخصوصية 
للخزينة

78,56 مليار درهم

201620162017201720182018

الدين الخارجي
8,87 مليار درهم (%14,34)

الدين الداخيل
52,97 مليار درهم (%85,65)

«* نفقات امليزانية العامة»

كتلة األجور 
108,85 مليار درهم

%55,56

النفقات املشرتكة
للتسيري

36,62 مليار درهم
%18,69

نفقات املعدات 
والنفقات املختلفة
 41,54 مليار درهم

%21,60

2018 á«fGõ«e º°SôH á©bƒàŸG äÉ≤ØædG ºgCG ∫ƒM á∏°üØe ΩÉbQCG

%64,7

«دين الخزينة نسبة إىل الناتج الداخيل الخام» 

195 مليار درهم هو الحجم اإلجاميل لالستثامر العمومي برسم سنة 2018
69,93 مليار درهم مليزانية الدولة؛

107,57 مليار درهم مليزانية املؤسسات و املقاوالت العمومية؛
17,50 مليار درهم مليزانية الجامعات الرتابية.

%64,5

نفقات مرافق الدولة
املسرية بصورة مستقلة

2,83 مليار درهم

%64,6
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 ?2018 á«fGõ«e äÉjƒdhCG

á«dÉàdG äÉjƒdhC’G ≈∏Y 2018 áæ°ùd á«dÉŸG ¿ƒfÉb ´hô°ûe óæà°ùj

والتشغيل  والصحة  التعليم  االجتامعية:  القطاعات  دعم 
و تقليص الفوارق املجالية مع إيالء عناية خاصة بالعامل 

القروي

ترسيخ الجهوية املتقدمة

إصالح اإلدارة وتحسني الحكامة وترسيع تنزيل 
اإلصالحات

دعم  و  الخاص  االستثامر  تحفيز  و  التصنيع،  تطوير 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة
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?2018 á«fGõ«e ≥Øæà°S øjCG

ºgQO QÉ«∏e  59,29 :º«∏©àdG( % 9 +) 
تعزيز االنجازات عىل مستوى تعميم التمدرس

مواصلة تفعيل االسرتاتيجية الوطنية للتكوين املهني (10 ماليني مستفيد يف أفق 2021)
+ 17%  من املستفيدين من التكوين املهني األسايس 
مقارنة مع 2017 ليبلغ 587.700 مستفيد سنة 2018؛

55.344 مستفيد من برنامج التكوين بالتدرج برسم 
سنة 2018؛ 

100.000 مستفيد من املنح الدراسية بتكلفة تقدر ب 
400 مليون درهم.

املهني  التكوين  عرض  من  مستفيد   8.168a
املخصص لألشخاص املعتقلني من خالل بناء تسع 

مؤسسات؛
7.180a  متدرب مستفيد  من املساهمة يف تكاليف 
التكوين املسجلني يف مؤسسات  التكوين املنهي 

الخاص و املعتمد.

aانطالق أشغال بناء املعهد الوطني لتكوين 
مليون   70 بتكلفة  املؤطرين  و  املكونني 

درهم؛
قدرات  من  للرفع  مؤسسة   21 aبناء 

االستقبال لذى نظام التكوين املهني.

a

a

a

سيتميز املوسم الدرايس 2017-2018 ب :
تسجيل 63.748 تلميذا يف املسالك الدولية يف البكالوريا املغربية؛
استمرار توسيع مسالك البكالوريا املهنية لتسجيل 28.000 تلميذ.

الرفع من جودة التعليمالرفع من جودة التعليم

سيتميز املوسم الدرايس 2017-2018 ب:
استفادة 158.528 تلميذ من الداخليات؛

يف  تلميذ  و56.347  االبتدايئ  السلك  يف  تلميذ   1.196.053 استفادة 
السلك االعدادي من املطاعم املدرسية؛

استفادة 3.596.113 تلميذ من الزي املدريس؛
استفادة 736.380 تلميذ من برنامج تيسري؛

استفادة 4,26 مليون تلميذ من املبادرة امللكية مليون محفظة.

مواصلة تحسني الخدمات االجتامعية

10.915 مؤسسة تعليمية خالل املوسم الدرايس 2017-2018 و 431 مؤسسة للتعليم العايل خالل املوسم 
الدرايس 2016-2017؛

62.900 مستفيد من الرتبية الغري النظامية خالل املوسم الدرايس 2017-2018؛
734.974  مستفيد  من برامج محو األمية برسم سنة 2017-2016.

تحسني املؤرشات املتعلقة بالنظام الرتبوي
99,1% نسبة التمدرس يف التعليم االبتدايئ برسم سنة 2016-2017 مقابل 97,4% برسم 

سنة 2015-2016؛
87,6% نسبة التمدرس يف التعليم االعدادي برسم سنة 2016-2017 مقابل 85,2% برسم 

سنة 2015-2016؛
33,1% نسبة التمدرس بالتعليم العايل برسم سنة 2016-2017 مقابل 31,6% برسم سنة 2016-2015.

 تشغيل 55.000 أستاذا خالل الفرتة 2018-2016 

األكادمييات  مستوى  عىل  التعاقد  طريق  عن 

الجهوية للرتبية والتعليم ، وذلك لسد الخصاص 

وتجاوز  التعليمية  املؤسسات  منه  تعاين  الذي 

اشكالية االكتظاظ التي تعرفها هذه املؤسسات. 
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?2018 á«fGõ«e ≥Øæà°S øjCG
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الرفع من الطاقة االستيعابية االستشفائية العمومية ب 2.440 رسير إضايف؛
مواصلة أشغال بناء و تجهيز املستشفيات العمومية و كذا املستشفيني الجامعيني الجديدين 

بكل من طنجة و أكادير باإلضافة إىل املستشفى الجامعي الجديد ابن سينا بالرباط؛ 
تشغيل تالث مراكز طبية إقليمية بكل من الجديدة و خنيفرة و بنكرير.

توطيد مختلف اإلنجازات املحققة بفعل اإلصالحات 
التي متت مبارشتها من قبل وزارة الصحة؛

إطالق الربنامج الجديد «خدمايت» ألجل تقديم االستشارة و التوجيه إىل املواطنني 
عرب الهاتف واألنرتنيت.

متابعة مجهود تأهيل املستشفيات العمومية؛
تعزيز اسرتاتيجية الصحة املتنقلة يف إطار برنامج تقليص التفاوتات االجتامعية والرتابية 

يف الوسط القروي من خالل اقتناء 331 وحدة متنقلة و 394 سيارة إسعاف؛
إحداث الوكالة الوطنية لألدوية و املنتجات الصحية؛

تعزيز االستثامر الخاص يف قطاع الصحة؛

تفعيل االسرتاتيجية القطاعية 2021-2017

تحسني ولوج املواطنني للخدمات الصحية واالستشفائية

خفض أمثنة أكرث من 3.600 دواء و مستلزم طبي؛
الرفع من نسبة استعامل األدوية الجنيسة إىل %36.

إدخال أكرث من 60 دواء مستخدم لعالج األمراض املزمنة 
و املكلفة يف قامئة األدوية القابلة للتعويض.

تحسني ولوج املواطنني للمستلزمات الطبية و األدوية

الرفع من معدل التغطية الصحية و االجتامعية من خالل توسيع التغطية للعامل الغري األجراء (%90 يف أفق 
2021)؛

تطوير عدد املستفيدين املؤمنني من طرف الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي؛
65.025 طالب التعليم العايل مستفيد من التأمني الصحي اإلجباري األسايس (AMO) إىل غاية شتنرب 2017.

11,46 مليون مستفيد من برنامج راميد إىل غاية غشت 2017؛

توسيع التغطية الصحية

* إىل غاية يونيو 2017

72,6 هو معدل وفيات األمهات عن كل 
100 ألف والدة*؛

يف   25 إىل  األطفال  وفيات  عدد  تقليص   w
1000 برسم سنة 2018 مقابل 30,5 يف 

1000 سنة 2017؛
w ارتفاع نسبة االستشفاء ب 60%* ؛

w ارتفاع نسبة ارتفاق املستشفيات العمومية 
إىل 80% (10,77 * مليون مرتفق مقابل 

6 مليون سنة 2008)؛
لكل  الساكنة  عدد  هو   3.851

طبيب عام*؛
لكل  الساكنة  عدد  هو   2.571
متخصص يف القطاعني الخصويص 

و العمومي*.

أهم املؤرشات الصحية
w

w

w

سنة 2018منصب  شغل برسم إحداث 4.000 
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تحسني ظروف السكن ل 23.358 أرسة برسم سنة 2016 يف إطار برنامج 
الكبري مدن بدون  «مدن بدون صفيح» و إعالن مدينتي سطات والقرص 

صفيح برسم سنة 2017؛
املدينة  لسياسة  الجديدة  املقاربة  إطار  يف  اتفاقية   145 عىل  املصادقة 
املعتمدة منذ سنة 2013 بتكلفة تقدر ب 56,32 مليار درهم، منها 14,61 

مليار درهم كدعم للدولة يف إطار هذا الربنامج؛
إنجاز  وإنهاء  التكلفة،  منخفضة  سكنية  وحدة   52.644 انجاز  يف  الرشوع 

21.614 وحدة منها؛
إطار  يف  سكنية  وحدة   1.595.770 لبناء  اتفاقية   1.049 عىل  املصادقة 

برنامج السكن االجتامعي ب250.000 درهم؛
إطار  يف  سكنية  وحدة   8.605 إنجاز  أجل  من  اتفاقية   23 عىل  املصادقة 

برنامج السكن املوجه للطبقة املتوسطة. 

ºgQO QÉ«∏e  2,83  :øμ°ùdG

a

a

a

a

a

m إنتاج 800.000 وحدة سكنية 

العجز  تخفيض  أجل  من 

السكني يف أفق 2021.



15 ميزانية املواطن # دليلك لفهم امليزانية والتفاعل مع مضامينها

?2018 á«fGõ«e ≥Øæà°S øjCG

استفادة األطفال املتمدرسني يف وضعية إعاقة من خدمات صندوق التامسك االجتامعي (53 مليون درهم برسم سنة 2017)؛
تخصيص 500 مليون درهم كمبلغ سنوي لدعم برنامج «تيسري» و250 مليون درهم لدعم برنامج «مليون محفظة»؛
تعميم نظام املساعدة الطبية «راميد» عىل مجموع الرتاب الوطني (11,46 مليون مستفيد إىل غاية غشت 2017)؛

تعزيز املساعدة املبارشة للنساء األرامل (72.622 أرملة مستفيدة إىل حدود غشت 2017)؛
توسيع قاعدة املستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائيل ليشمل الزوجات «املهمالت» وأطفالهن 

القارصين املستحقني للنفقة وكذا األطفال املستحقون للنفقة املذكورة يف حالة وفاة األم.
إطالق املشاريع الكربى لتنزيل الربنامج الوطني 2015-2020 لتنفيذ السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة.

تفعيل برامج محاربة الفقر بالوسط القروي، واإلقصاء االجتامعي بالوسط الحرضي٬ ومحاربة الهشاشة والربنامج 
األفقي خالل الفرتة 2005-2016 بإنجاز 44.477 مرشوع، منها 8.800 أنشطة مدرة للدخل و12.777 أنشطة 

أخرى، حيث بلغ عدد املستفيدين 10٫4 مليون شخص بغالف مايل يقدر ب 34٫5 مليار درهم؛
يقدر املبلغ اإلجاميل للمبادرة برسم سنة 2018 ب 3٫62 مليار درهم مقابل 2٫72 مليار درهم سنة 2017.

تفعيل برامج العمل الجهوية يف إطار الربنامج املليك ملحاربة الفوارق 
املجالية واالجتامعية يف العامل القروي بغالف مايل يقدر ب 50 مليار 

درهم خالل الفرتة 2016-2022؛
مواصلة تنفيد برامج الكهربة القروية والتزويد باملاء الصالح للرشب 
و الطرق القروية و ذلك لتقليص النقص الذي تعاين منه ساكنة القرى 

و املناطق الجبلية.

 معدل الكهربة 
نسبة التزويد باملاء القروية %99,47

الصالح للرشب %96,5
نسبة االستفادة 

من برنامج الطرق 
القروية  %79,3

»YÉªàL’G  ∂°SÉªàdG ºYO

…hô≤dG ⁄É©dG

ájô°ûÑdG á«ªæà∏d á«æWƒdG IQOÉÑŸG èeGôH ºYO á∏°UGƒe

يونيو 2017نهاية 2017يونيو 2017

إنجاز 15.028 كلم من الطرق القروية ضمن برنامج يشمل 15.560 كلم اي 
تحقيق نسبة  96% من الهدف املتوخى؛

تحقيق نسبة ولوج إىل الطرق تقارب  79,3 يف املائة، عىل ان تصل تقريبا إىل 
املعدل املحدد يف 80 يف املائة بعد إمتام العمليات قيد اإلنشاء؛

استفادة 2,97 مليون نسمة من شبكة الربط الطرقي من أصل الثالث ماليني 
نسمة املستهدفة.

أهم املشاريع املنجزة يف إطار توسيع الشبكة 
الطرقية يف املجال القروي

a

a

a
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تفعيل إحداث املجلس االستشاري للشباب؛
إنشاء البنيات التحتية التي تستهدف الشباب؛

دعم األنشطة الثقافية؛
تأهيل املؤسسات الرتبوية االجتامعية؛

تكثيف األنشطة الرتبوية األساسية املخصصة للطفولة.

مواصلة املشاريع الثقافية املربمجة يف إطار اتفاقيات التنمية الحرضية املربمة أمام صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس بغالف مايل يقدر ب 188,72 مليون درهم؛

استكامل أشغال بناء املعهد الوطني للموسيقى والفنون التشكيلية بالرباط واملرسحني الكبريين بالرباط 
والدار البيضاء وانطالق أشغال بناء متحف اآلثار وعلوم األرض بالرباط؛

ترميم العديد من القصور والقصبات والصوامع والبيوت القدمية ومعظم أسوار وأبواب املدن العتيقة؛
تهيئة وترميم املواقع األثرية ليكسوس، وإيسيل، و ولييل ومقربة شالة؛

مواصلة دعم األنشطة الثقافية يف مجاالت النرش واإلبداع املوسيقي واملرسح والفنون التشكيلية؛
مساندة الجمعيات العاملة يف املجاالت الثقافية والفنية؛

التنظيم واملشاركة يف املهرجانات الفنية املحلية والدولية يف إطار الدبلوماسية الثقافية.

برنامج  الرياضة االحرتافية
إنشاء قرية رياضية ومدينة رياضية؛

الناظور، تطوان  بناء مالعب رياضية يف كل من 
ووجدة؛

استكامل أشغال امللعب الكبري بطنجة.

á«°VÉjôdG á«ªæàdG 

áaÉ≤ãdG

2018 áæ°S º°SôH á›ÈŸG ™jQÉ°ûŸG ºgCG

Iôé¡dGh êQÉÿÉH Úª«≤ŸG áHQÉ¨ŸG ¿hDƒ°T

تحسني أداء املراكز الثقافية املغربية «دار املغرب» يف دول االستقبال؛
تطوير وتكثيف عمليات املواكبة والتنشيط الثقايف يف املغرب ويف دول االستقبال؛

تفعيل أنشطة املساعدة االجتامعية لصالح الفئات الهشة واألشخاص يف وضعيات صعبة؛
مواصلة إنشاء النيابات الجهوية (ُدور مغاربة العامل وشؤون الهجرة)؛

تعبئة الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج النعاش االستثامر املنتج والتنمية املحلية؛
املغاربة  مبصالح  تعنى  والتي  الهجرة  مجال  يف  تعمل  التي  الجمعيات  مع  الرشاكات  تطوير 

املقيمني بالخارج و تقوية قدراتها.

برنامج الرياضة للجميع
تهيئة خمسة مالعب بالعشب االصطناعي؛

إنشاء مالعب القرب واملسابح؛
املتعددة  الرياضية  (القاعات  الرياضية  املنشئات  وتهيئة  إنجاز 

االختصاصات، املسابح) بغالف مايل يقدر ب90 مليون درهم؛
البدء يف إنجاز برنامج تنمية زناتة بغالف مايل يناهز 20 مليون درهم.
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ºgQO QÉ«∏e  1,25  : π«¨°ûàdG 2025-2015 تعزيز اإلنجازات املحققة والعمل عىل تنزيل اسرتاتيجية التشغيل
بهدف خلق مناصب شغل الئقة ومنتجة

555
مقاولة محدثة يف إطار برنامج «التشغيل الذايت»

23.230
مستفيد-ة- من التعويض عن فقدان الشغل*

إدماج الباحثني عن الشغل «إدماج»

تحسني ظروف الباحثني عن الشغل «تأهيل»

إدماج الباحثني عن الشغل يف إطار برنامج « تحفيز»

اإلنجازات منذ بداية الربنامج  
إىل حدود شتنرب 2017

من  املعبأ  الشغل  فقدان  التعويض عن  آلية  تفعيل  األول من  الشطر  إطالق 

طرف الدولة  و الذي سيتم دفعه للصندوق الوطني للضامن االجتامعي؛

القابلية  املتعلق مبرشوعي «الرتبية والتكوين من أجل  الثاين  الربنامج  انطالق 

للشغل» و «انتاجية العقار» وذلك بالعمل مع لجنة تحدي األلفية.

* من 2015 إىل حدود ماي 2017

توقعات 2018

85.000
20.000
5.000
4.000

62.643

14.091

2.000

710
a

a

أهم التدابري املزمع اتخادها برسم سنة 2018
a وضع خطة عمل لتفعيل االسرتاتيجية الوطنية للشغل من خالل أجرأة «املخطط الوطني النعاش الشغل» ؛

a تسجيل ما يقارب 50.807 مقاول ذايت حتى متم شهر غشت 2017 يف السجل الوطني للمقاول الذايت من أصل 61.331 
طلب التسجيل؛

a توسيع تغطية وكاالت الشغل يف جميع أنحاء الرتاب الوطني من أجل تحسني الوساطة يف سوق الشغل؛
a تحسني جاذبية نظام «تحفيز» من خالل تبسيط رشوط إعفاء األجر الشهري اإلجاميل يف حدود 10.000 درهم و ذلك عرب:

w متكني املقاوالت الحديثة النشأة من االستفادة من هذه االمتيازات ابتداء من تاريخ الرشوع يف االستغالل عوض 
تاريخ اإلحداث؛

w التنصيص عىل االستفادة من هذا اإلعفاء بالنسبة ل 10 أجراء عوض 5 حاليا؛
w متديد أجل هذا االعفاء للمقاوالت املحدثة خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير 2018 إىل 31 ديسمرب 2022، عوض 

فاتح يناير 2015 إىل 31 ديسمرب 2019.
a التخفيض من الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل الدخل إثر املساهمة يف رأس مال املقاوالت الناشئة املبتكرة يف مجال 

التكنولوجيات الحديثة.

دعم حاميل املشاريع يف إطار برنامج «التشغيل الذايت»

m إحداث 19.265 منصب مايل لفائدة القطاعات الوزارية و املؤسسات، 
األكادمييات  يف  عقود  مبوجب  مدرس   20.000 توظيف  إىل  باإلضافة 

الجهوية للرتبية و التكوين برسم مرشوع قانون املالية لسنة 2018.
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a ترسيع وثرية بناء ميناء طنجة ميد 2 و بناء املحطة الثالثة مليناء 
الدار البيضاء؛

الناظور الغريب - ميد الجديد  a مواصلة أشغال بناء مجمع ميناء 
والذي تبلغ كلفته 9.88 مليار درهم؛

a إطالق بناء ميناء الطاقة الجديد يف الجرف األصفر من أجل تلبية 
احتياجات البالد الطاقية.

a بناء الطريق السيار برشيد تيط مليل؛  
a توسيع الطريق السيار الدار البيضاء- برشيد؛

الدار  السيار  للطريق  جديد  مسار  بناء   a
البيضاء-مطار محمد الخامس.

البنيات التحتية للمطارات عرب بناء 15  a تعزيز 
مطارا جديدا؛

a توسعة وتهيئة مطار الناظور مببلغ 315.2 مليون 
درهم؛

a تأهيل مطار السامرة مببلغ 92.7 مليون درهم.

الربنامج 2015-2010،  املحددة يف عقد  املشاريع  إنجاز  اإلنتهاء من   a
الرابط بني سطات-مراكش، وبتثليث  للمسار  بتثنية جزئية  واملتعلقة 
تأهيل  إعادة  البيضاء والقنيطرة، إضافة إىل  الدار  السكيك بني  الخط 

الخط السكيك الرابط بني طنجة وسيدي قاسم؛
a إنطالق استغالل الخط األول الفائق الرسعة، الرابط بني طنجة والدار 

البيضاء، ابتداء من سنة 2018، وذلك بعد مرحلة تجريبية.

 á«àëàdG äÉ«æÑdG ôjƒ£J

a تثنية الطريق بني تزنيت والعيون؛
بني  الرابطة  الطريق  وتقوية  توسيع   a
العيون والداخلة عىل طول 1055 كلم 

تبلغ تكلفتها 8,5  مليار درهم.

الطرق

الطرق السيار

املطارات

املوانئ

البنية السككية الحديدية

2018 áæ°S º°SôH á›ÈŸG ™jQÉ°ûŸG ºgCG

a إطالق أشغال بناء سدين جديدين 
وسد  زيات  ايت  سد  كبريين: 
بتكلفة  الحوز  بإقليم  بولعوان 

إجاملية تقدر ب 2 مليار درهم.

السدود
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á«YÉ£≤dG äÉ«é«JGÎ°S’G π«©ØJ á∏°UGƒe

تسجيل:
مليار   13٫3 بلغ  الفالحي حيث  القطاع  الخاص يف  و  العام  االستثامر  ارتفاع   w

درهم سنة 2016؛
w أكرث من 103 مليار درهم يف السنة هو متوسط الناتج الداخيل الخام الفالحي 

خالل الفرتة 2016-2008.
سيتم خالل سنة 2018:

إجاملية  بكلفة   2021-2017 الفرتة  خالل  الفالحية  الصناعة  مخطط  تنزيل   w
تقدر ب 12 مليار درهم تهدف إىل خلق 40.000 منصب شغل ؛

w مواصلة إنجاز 486 مرشوعا جديدا للدعامة الثانية للتنمية التضامنية.

ارتفاع االنتاج السميك إىل 1.465.000 طن، أي 88% من األهداف املسطرة   w
يف أفق 2020؛

wم21٫2 مليار درهم هو حجم صادرات املنتوجات السمكية سنة 2016.

2         اليوتيس

1        املغرب األخرض
11,30 مليار درهم

386 مليون درهم

* إىل نهاية غشت 2017

تسجيل:
w التوقيع عىل 14 اتفاقية استثامر مع فاعلني اقتصاديني يف مجال صناعة السيارات 
عند  معامالت  رقم  وتحقيق  شغل،  منصب   13.600 وخلق  درهم)  مليار   2,1)

التصدير يناهز * 35,5 مليار درهم؛   
   +13,5% من نسبة رقم املعامالت لقطاع الطريان الذي بلغ * 6,8 مليار درهم؛

w التوقيع عىل 88 اتفاقية استثامر منها 25 مرشوع استثامري «قاطرة» و 63 مرشوع 
استثامري للمقاوالت الصغرى واملتوسطة، وتحقيق زياد ة  5% من حجم صادرات 

النسيج والجلد التي بلغت * 25,4 مليار درهم.
ستعرف سنة 2018 :

w  مواصلة دينامية تطوير قطاع السيارات من خالل أجرأة عقود النجاعة للمنظومات 
الصناعية ومواكبة إنجاز املشاريع الصناعية الضخمة؛

w إنجاز عملية الحي الصناعي املندمج بالدار البيضاء والحي الصناعي «عني شكاك» 
بفاس مع البدء يف الجزء الرئييس املخصص لصناعة الجلد.

3     مخطط الترسيع الصناعي 
1,95 مليار درهم

ستعرف سنة 2018 :
w تهيئة مناطق أنشطة الصناعة التقليدية يف إطاربرامج التنمية املندمجة لكل 

من جهات كلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب؛
w تهيئة مناطق أنشطة الصناعة التقليدية بقلعة الرساغنة.

w اعتامد املخطط الجديد « املغرب الرقمي 2020 »؛
w إحداث «وكالة تنمية االقتصاد الرقمي».  

7        املغرب الرقمي

4      رؤية 2020 للسياحة

6      الصناعة التقليدية

تسجيل * :
بلغ عددهم 6٫5  الذي  الحدود  الوافدين عىل معابر  السياح  + 8% من نسبة 

مليون سائح مقارنة مع 2016؛
+17% من ليايل املبيت داخل مؤسسات اإليواء السياحية املصنفة مقارنة مع 2016 ؛

التي  باملغرب  املقيمني  للسياح غري  السياحية  األنشطة  + 5% من مداخيل 
بلغت 46٫8 مليار درهم مقارنة مع 2016. 

1,1 مليار درهم

380 مليون درهم

5      االسرتاتيجية الطاقية
سيتم خالل سنة 2018 :

w تنزيل برنامج التأهيل الطاقي للمساجد، و تعميم االفتحاص الطاقي وإرساء 
النجاعة الطاقية بقطاع الصناعة، و النقل، و الفالحة و الصيد البحري؛

الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني  الفعلية لربنامج عمل  االنطالقة   w
النووي واإلشعاعي و لربنامج عمل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛ 

10,24 مليار درهم

w

w

w

w
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w تفعيل آليات االستامع للقطاع الخاص وتتبع صورة املغرب عىل ضوء التقارير الدولية؛
w تحسني اإلطار القانوين والتنظيمي ملناخ األعامل من خالل مواصلة إصالح ميثاق االستثامر وتبسيط املساطر الجمركية 

ومكافحة الغش؛
w مواصلة تبسيط املساطر اإلدارية املتعلقة باملقاوالت، وتطوير اإلطار التنظيمي وخلق الشباك الوحيد؛  

w تحديث طريقة اشتغال اللجنة الوطنية ملناخ األعامل.

تحسني مناخ األعامل

 تدابري جبائية لتشجيع االستثامر الخاص واملقاولة برسم «ميزانية» 2018
w إحداث جدول تصاعدي لألسعار يف مجال الرضيبة عىل الرشكات مع مراعاة خصوصيات القطاعات التي تستفيد حاليا من تطبيق أسعار 

خاصة والوقع الجبايئ لهذا اإلجراء عىل ميزانية الدولة؛
السنوات  أرباح  من  بخصمه  صحيح  وجه  عىل  املحاسبة  يف  املدرجة  باالهتالكات  املتعلق  العجز  ترحيل  إمكانية  الرشكات  تخويل   w

املحاسبية املوالية، وذلك يف إطار دعم برامج االستثامر التي تحققها الرشكات قبل عمليات اإلندماج أو االنقسام؛
w تحسني منظومة «تحفيز» من خالل متكني املنشأة من احتساب سنتي اإلعفاء لألجر الشهري اإلجاميل من الرضيبة عىل الدخل يف حدود 
ابتداء من تاريخ رشوع املنشأة يف االستغالل عوض تاريخ إحداثها والتنصيص عىل  10.000 درهم املعمول بها حاليا لفائدة األجراء 
االستفادة من هذا اإلعفاء بالنسبة ل 10 أجراء عوض 5 حاليا، مع أداء التحمالت االجتامعية من طرف الدولة وكذا متديد أجل هذا االعفاء 

للمنشآت املحدثة خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير 2018 اىل 31 ديسمرب 2022، عوض فاتح يناير 2015 إىل 31 ديسمرب 2019؛
w منح مؤسسات التنشيط السياحي اإلعفاء من الرضيبة ملدة خمس سنوات متبوعا بالفرض الدائم للرضيبة بسعر نوعي تصاعدي فيام 
يتعلق بالرضيبة عىل الرشكات أو سعر مخفض فيام يتعلق بالرضيبة عىل الدخل عىل جزء األساس املفروضة عليه الرضيبة املطابق 

لرقم أعاملها الذي تم تحقيقه بعمالت أجنبية.
التكنولوجيات الحديثة؛ مبنح امللزمني الذين  الناشئة املبتكرة يف مجال  التخفيض من الرضيبة إثر املساهمة يف رأس مال املقاوالت   w
يساهمون يف رأس مال هذه املقاوالت، سواء كانوا أشخاصا اعتباريني أو ذاتيني، تخفيض رضيبي يساوي مبلغ الرضيبة املطابق ملبلغ 

مساهمتهم؛ 
w إحداث طلب استشارة رضيبية مسبقة، من أجل منح رؤية واضحة للمستثمرين فيام يتعلق باملعالجة الجبائية املتوقعة ملشاريعهم 
االستثامرية، وذلك من خالل تقديم طلب لإلدارة الرضيبية للبث يف النظام الجبايئ املطبق عىل وضعيتهم الواقعية عىل ضوء األحكام 

الترشيعية و التنظيمية الجاري بها العمل.
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w وضع آلية مواكبة خلق املقاوالت وإدماج القطاع الغري مهيكل 2015-2020 والتي تقوم عىل تحديث 
وتنافسية 20.000 مقاولة متوسطة وصغرية جدا، وإدماج 100.000 مقاول ذايت ستمكن من خلق 

135.000 منصب شغل؛ 
w مواكبة الرشكات املتوسطة والصغرية جدا: مواصلة دعم تنافسية املقاوالت خالل سنة 2018 من خالل 

االطار التعاقدي بني الدولة والوكالة الوطنية للمقاوالت الصغرى واملتوسطة؛
إىل غاية متم شهر غشت  املهيكل:  الغري  القطاع  الوطني وإدماج  املقاواليت  النسيج  تأهيل وتطوير   w
الذايت، واملصادقة عىل مرشوع  2017 تم تسجيل 50.807 مقاول ذايت يف السجل الوطني للمقاول 
املتعلق   99-15 رقم  القانون  ومرشوع  املرض  عىل  اإلجباري  بالتأمني  املتعلق   98-15 رقم  القانون 

بالتغطية االجتامعية اللذان يشمالن املقاول الذايت. 

تعزيز تنافسية املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
و إدماج القطاع الغري مهيكل

تحسن ترتيب املغرب حسب تقرير 

« Doing Business 2017 » من الرتبة 

75 إىل الرتبة 68 (من بني 190 دولة) 

متقدما بذلك يف الرتبة عىل املستوى 
الجهوي.
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عرصنة وتنويع وسائل متويل االقتصاد: 
العامة  االمانة  عىل  وإحالته  العقاري  الجامعي  التوظيف  بهيئات  املتعلق  املرسوم  مرشوع  إعداد   w

للحكومة وتحديد نظامها الجبايئ يف إطار قانون املالية لسنة 2017؛
w مواصلة الجهود املتعلقة باستكامل اإلطار التنظيمي املتعلق بإصدار شهادات الصكوك؛

 w إعداد مرشوع قانون تعدييل ينسخ القانونني املنظمني ل « Casablanca Finance City » واملنطقة 
املالية « Offshore » يف أفق توحيد اإلطار القانوين املنظم لهام.

دعم القطاع املايل: 
w مواصلة إعداد االسرتاتيجية الوطنية لإلدماج املايل؛ 

الصندوق  بتمويل مرشوع  املتعلق  القرض  اتفاق  العاملي خالل سنة 2017 عىل  البنك  مع  التوقيع   w
التشجيعي « innov invest »؛

w الرشوع يف إعداد مرشوع تعديل قانون 97-18 املتعلق بالقروض الصغرى خالل سنة 2017.؛
w تكريس الحياد الجبايئ للمنتوجات التشاركية عرب إقرار التعامل الجبايئ املخصص لحاصالت التوظيفات 
املالية ذات الدخل الثابت بالنسبة للمكافآت املرتتبة عىل ودائع االستثامر املنصوص عليها يف إطار 

املالية التشاركية.

تسهيل الولوج إىل التمويل

  »æWƒdG OÉ°üàb’G á«°ùaÉæJ õjõ©Jh ¢UÉÿG QÉªãà°S’G ™«é°ûJ
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تبسيط املساطر عرب رقمنتها؛
تفعيل برامج الدعم املبارش للمصدرين؛

االستثامرات  لتنمية  املغربية  الوكالة  إحداث 
وفعالية  نجاعة  من  الرفع  أجل  من  والتصدير 

النظام الحايل لتنمية وتشجيع الصادرات.

ربط 22.000 مقاولة 
مصدرة 

بالشباك الوحيد يف إطار  
تفعيل

الربنامج الوطني 
لتبسيط مساطر
التجارة الخارجية

w مواكبة 50 
مقاولة واعدة يف 
مجال التصدير 
w استفادة 416 
مقاولة مصدرة من

عقود التنمية 
للتصدير

w عوملة املعارض 
القطاعية

w دعم الصادرات 
يف االقاليم
الجنوبية

64 خبري   وضع 
يف خدمة املقاوالت 

املستفيدة من خدمة
اإلفتحاص عند 

التصدير 
 w تعميم تبادل

املعطيات املعلوماتية

     ما بعد «املؤمتر 22 لالمم املتحدة 
            حول التغريات املناخية» 

aإنتخاب املغرب عضوا يف لجنة باريس لتقوية القدرات كممثل 
للقارة االفريقية؛ 

aإحداث جائزة محمد السادس للمناخ والتنمية املستدامة؛
aدعم القدرات يف مجال الشفافية مببادرة من الصندوق العاملي 

للبيئة وبدعم من 11 دولة مانحة؛
aاملصادقة عىل االسرتاتيجية للتنمية املستدامة. 

إنعاش الطاقات الخرضاء
aتحديث وتتميم االطار القانوين لقطاع الطاقات املتجددة عرب اعادة توزيع االدوار بني الوكالة املغربية للطاقة 

املستدامة والوكالة املغربية للنجاعة الطاقية واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب.
سيتم خالل سنة 2018 :

a بداية اشتغال مركب نور IV بورززات إلنتاج الطاقة الشمسية (72 ميغاواط) و اعطاء انطالقة أشغال املحطات 
الشمسية نور ميدلت (800 ميغاواط)، و نور العيون (80 ميغاواط)، و نور بوجدور (20 ميغاواط) ؛

a مواصلة أشغال املحطة الريحية بتازة (150 ميغاواط)، و إعطاء انطالقة املرشوع املندمج للطاقة الريحية 
بطاقة كهربائية إجاملية تصل إىل 850 ميغاواط : طنجة اا (100ميغاواط)، وجبل لحديد (200 ميغاواط)، 

وميدلت (150 ميغاواط)، وتسكراد (300 ميغاواط) وبوجدور (100 ميغاواط). 

ôjó°üàdG ™«é°ûJ
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w

تفعيل برامج املحافظة عىل البيئة
aتفعيل املخطط الوطني للامء عرب تثمني املخزون املايئ، وتثمني 

العرض املايئ، و حامية املوارد املائية؛
a املحافظة عىل املوارد الغابوية ومحاربة التصحر عرب مواصلة 

تنزيل املخط العرشي 2015-2024؛
a مواصلة الربنامج الوطني لتطهري السائل وتصفية املياه العادمة 

عرب رصد 545,8 مليون درهم لفائدة هذا الربنامج؛ 
a مواصلة تنفيد الربنامج الوطني للنفايات املنزلية عرب تعبئة 

290 مليون درهم لهذا الغرض.
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تحديد االطار التنظيمي للجامعات الرتابية 
aاعتامد يف سنة 2015 القوانني التنظيمية رقم 111-14 و رقم 112-14 و رقم 113-14 املتعلقة عىل التوايل بالجهات و بالعامالت واألقاليم 

وبالجامعات؛
aنرش 66 مرسوم تطبيقي ملقتضيات القوانني التنظيمية بالجامعات الرتابية (من أصل 69) بالجريدة الرسمية سنتي 2016 و 2017؛

a مصادقة مجلس الحكومة يف غشت 2017 عىل ثالث مشاريع مراسيم تتعلق بنظام املحاسبة العامة (يف طور النرش) وإعداد أربعة مشاريع 
مراسيم تتعلق خصوصا بتحديد معايري توزيع موارد صندوق التأهيل االجتامعي و صندوق التضامن بني الجهات.  

تعزيز املوارد املالية للجامعات الرتابية
a  إحداث يف سنة 2016 حسابني خصوصيني للخزينة « صندوق التأهيل االجتامعي» الذي يهدف إىل سد العجز يف مجال التنمية البرشية و البنية 

التحتية و «صندوق التضامن بني الجهات» الذي يتوخى ضامن التوزيع العادل للموارد بغية تقليص الفوارق بني الجهات؛
a الرفع من تحويالت الدولة لفائدة الجامعات الرتابية لتصل حصتها من الرضيبة عىل الرشكات و الرضيبة عىل الدخل إىل 4% سنة 2018 والرضيبة 
عىل عقود التأمني إىل 20%، تضاف إليها اعتامدات مالية من امليزانية العامة للدولة حيث يتوقع أن يصل مجموع التحويالت 6,97 مليار درهم 

سنة 2018.

تعزيز قدرات التنفيذ والتدبري لفائدة الجامعات الرتابية
a إحداث وكالة جهوية لتنفيذ املشاريع عىل مستوى كل جهة وإعطاء االنطالقة ألنشطة 8 وكاالت جهوية لتنفيذ املشاريع إىل غاية متم شتنرب 

2017، وذلك عرب املصادقة عىل ميزانيتها وتنظيمها الهيكيل وأنظمة موظفيها .

تدعيم مسلسل الالمتركز االداري
a  إعداد مرشوع مرسوم يتعلق بالالمتركز اإلداري تم عرضه عىل مجلس الحكومة يف غشت 2017 بهدف تعزيز ورش الجهوية املتقدمة.

إعداد برامج التنمية الجهوية 
aإىل غاية غشت 2017، اعتمدت املجالس الجهوية لثامين جهات برامجها للتنمية الجهوية والتي توجد حاليا قيد املصادقة من طرف وزارة الداخلية.  

تنفيد النموذج التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية
a التوقيع عىل اتفاقيات الدعم املايل للدولة لفائدة جهة كلميم واد نون و العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب وكذا عىل ثالث عقود 

برامج للفرتة 2015-2021 تتعلق بتنفيذ برنامج التنمية املندمجة لهذه الجهات باستثامر إجاميل يقدر ب 77 مليار درهم.
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حوايل 650 مرشوع سيتم انجازها بكل من جهة كلميم واد نون و العيون 
الساقية الحمراء و الداخلة واد الذهب خالل الفرتة 2021-2015 

البنيات التحتية
w تشييد الطريق الرسيع تزنيت –الداخلة عىل طول 1000 كلم بتكلفة مالية تقدر ب 8,5 مليار 
درهم منها 6,5 مليار درهم كمساهمة الدولة و 2 مليار درهم برسم مساهامت الجهات 

الجنوبية الثالث وسينجز يف شطرين :
l الشطر االول: انجاز الطريق الرسيع تزنيت- العيون عىل طول 555 كلم (40 كلم تم 

انجازها بكلفة 230,2 مليون درهم)؛
l الشطر الثاين: توسيع و تقوية الطريق الرابطة بني العيون و الداخلة (155,8 كلم تم 
توسيعها بكلفة 320,7 مليون درهم و انطالق أشغال توسيع 78,1 كلم قبل نهاية سنة 

2017 بإقليم بوجدور بكلفة 220,4 مليون درهم)؛
w تشييد ميناء الداخلة االطليس باستثامر إجاميل يناهز 7,5 مليار درهم ومواصلة أشغال ميناء 

الصيد التقليدي بامهرييز (84 مليون درهم) و تجهيزه (14 مليون درهم) ؛
w بناء سد فاصك عىل واد الصياد باقليم كلميم بكلفة مالية تقدر ب 1,5 مليار درهم٬ و بحقينة 
تصل اىل 80 مليون مرت مكعب و ذلك لتزويد جهة كلميم باملاء الصالح للرشب و حامية مدينة 
كلميم من الفياضانات وتطوير الزراعة السقوية عىل مستوى اقليم كلميم (بداية االشغال 

قبل نهاية 2017).

الفوسفاط
w خلق وحدتان صناعيتان الستخراج وتثمني الفوسفاط باستثامر اجاميل يقدر ب 12,60 مليار 

درهم (قيد  االنجاز).

أهم املشاريع التنموية لألقاليم الجنوبية

أكرث من 270 مرشوع 
مربمج خالل الفرتة 2018-2020 بغالف مايل 

يصل إىل 37 مليار درهم  

عدة مشاريع أخرى
يرتقب إطالق تنفيدها قبل نهاية 2017 

باستثامر يناهز 8 مليار درهم  

161 مرشوع 
يوجد قيد االنجاز مببلغ 

29,23  مليار درهم

34 مرشوع 
تم انجازه  باستثامر إجاميل 
يصل إىل 2,71 مليار درهم 

إىل غاية غشت 2017

النموذج التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية : 77  مليار درهم

áeó≤àŸG ájƒ¡÷G π«©ØJ ≈∏Y õ«cÎdG
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الفالحة و الصيد البحري
ستعرف سنة 2018:

w  تشييد محطة لتحلية مياه البحر املخصصة لسقي 5000 هكتار بجهة الداخلة بغالف مايل يقدر 
ب 1,7 مليار درهم ؛

w إنشاء قرى للصيد و مشاريع تطوير تربية االسامك بغالف مايل يقدرب 3,56 مليار درهم.

الصحة و التعليم
به  االرتقاء  ميار درهم٬ سيتم   2,1 يقدر ب  مايل  بغالف  الواد  فم  تكنولوجي مبنطقة  إحداث قطب   w

مستقبال اىل قطب للتكوين و التطوير و االبداع التكنولوجي و الثقايف (قيد االنجاز)؛
w إحداث مركز استشفايئ جامعي مبدينة العيون يوفر 500 رسيرا بكلفة قدرها 1,2 مليار درهم (مربمجة 

سنة 2018).
الطاقات املتجددة و الكهرباء

w إنجاز محطة اخفنري لتوليد الطاقة الريحية تقدر ب 100 ميغاواط بكلفة مالية 1,66 مليار درهم (أنجز)؛
w ربط مدينة الداخلة بشبكة الكهرباء بتكلفة إجاملية قدرها 2,37 مليار درهم (قيد اإلنجاز)؛

w بناء املحطتني الشمسيتني نور العيون و بوجدور برشاكة بني القطاع العام والخاص بكلفة مالية تبلغ 1,27 
مليار درهم و إنجاز مشاريع الطاقة الريحية  بتسكراد و بوجدور بكلفة 5,4 مليار درهم (بداية االشغال 

قبل نهاية 2017).
املاء و التطهري السائل

w  تقوية انتاج املاء الصالح للرشب مبدينة الداخلة بكلفة مالية تقدر ب 250 مليون درهم و تطهري السائل 
بنفس املدينة بغالف مايل يناهز 248  مليون درهم (أنجز) ؛

w تعزيز تزويد مدينة بوجدور باملاء الصالح للرشب عن طريق تحلية مياه البحر بكلفة 123 مليون درهم 
(أنجز)؛

w مرشوع التطهري السائل مبدينة العيون بغالف مايل يقدر ب 400 مليون درهم (بداية االشغال قبل نهاية 
.(2017

أهم املشاريع التنموية لألقاليم الجنوبية
áeó≤àŸG ájƒ¡÷G π«©ØJ ≈∏Y õ«cÎdG
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a نرش القانون رقم 17-33 املتعلق بنقل اختصاصات وزارة العدل إىل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، يف الجريدة الرسمية رقم 6605 بتاريخ 8 شتنرب 2017؛ 
 a ضامن دميومة البوابة االلكرتونية «www.charaka-associatio.ma» املتعلقة بالرشاكة بني الدولة و منظامت املجتمع املدين؛ 

a إطالق مرشوع لتطوير منصة إلكرتونية « e-participation »   لتعزيز الدمقراطية التشاركية؛ 
a نرش 66 مرسوما تطبيقي ملقتضيات القوانني التنظيمية املتعلقة بالجامعات الرتابية، بالجريدة الرسمية، بني سنتي 2016 و 2017؛

aإحداث 11 وكالة جهوية لتنفيذ املشاريع و املصادقة عىل الهياكل التنظيمية و االنظمة االساسية للموظفني و امليزانيات الخاصة بثامنية من الوكاالت إىل غاية 
أكتوبر 2017؛

aمواكبة مثان مجالس جهوية خالل إعداد برامج التنمية الجهوية الخاصة بها، و االنكباب عىل دراستها من طرف املصالح املختصة بوزارة الداخلية بغية التأشري عليها.
استكامل االطار التنظيمي  للجامعات الرتابية و مواصلة دعمها :

a مصادقة مجلس الحكومة عىل ثالثة مشاريع مراسيم و هي يف طور النرش؛
aإعداد مشاريع مراسيم تتعلق بتحديد معايري توزيع موارد «صندوق التأهيل االجتامعي» و «صندوق التضامن بني الجهات»؛

aإعداد مرشوع مرسوم يتعلق بالالمتركز اإلداري تم عرضه عىل مجلس الحكومة يف غشت 2017 بهدف تعزيز تنزيل ورش الجهوية املتقدمة؛
aدعم الجامعات الرتابية بهدف تقوية قدراتها خاصة املوارد البرشية عرب تنظيم برامج تكوينية و لقاءات تحسيسية. 

مواصلة تفعيل اإلصالح املقيايس لنظام  
القانونني  مبوجب  املدنية  املعاشات 

14-71 و 14-72؛
الرفع من الحد األدىن للمعاش من 1350 
درهم إىل 1500 درهم شهريا ابتداء من 

سنة 2018.

التقاعد
املواد  أسعار  دعم  مواصلة 

األساسية؛
االجتامعي  السجل  مرشوع  اطالق 
من  قاعدة  سيضم  الذي  املوحد 
بالطبقات  املرتبطة  املعطيات 

االجتامعية الهشة و الفقرية

و تحسني  للشكايات  املادي  الطابع  إزالة   
املساعدة املقدمة إىل دافعي الرضائب؛

البيانات  موثوقية  مشاريع  من  االنتهاء 
وتعميم نظام الدفع االلكرتوين.

اإلصالح الرضيبي

ájƒb á«JÉ°ù°SDƒe áeÉμM AÉ°SQEG

á∏μ«¡ŸG äÉMÓ°UE’G á«eÉæjO õjõ©J

املقاصة

الحكامة، الجهوية املتقدمة، الدميوقراطية التشاركية، حقوق اإلنسان

تدابري تتعلق بتنزيل الجهوية املتقدمة برسم «ميزانية» 2018
a الرفع من حصيلة الرضيبة عىل الرشكات و الرضيبة عىل الدخل املرصدة للجهات من 3% إىل 4%؛

6,97 مليار درهم هو مبلغ االعتامدات املرصدة من طرف الدولة للجهات برسم سنة 2018.

a

a

a
a

a

a

a
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املسرية  الدولة  مرافق  و  للميزانية   الجديدة  امليزانياتية   الهيكلة  • إدراج 
بصورة مستقلة و الحسابات املرصدة ألمور خصوصية؛

• إغناء املحاسبة امليزانياتية عرب مسك املحاسبة العامة؛
مشاريع  رفقة  املعنية  الربملانية  باللجان  األداء  نجاعة  مشاريع  إيداع   •

ميزانيات القطاعات الوزارية؛
• ترحيل اعتامدات األداء املفتوحة مبيزانية االستثامر يف حدود سقف %30.

مواصلة تفعيل القانون التنظيمي رقم  13-130  لقانون املالية 
واملعايري  القواعد  وتنميط  توحيد  ألجل  وقانونية  مؤسساتية  اليات  • وضع 
املتعلقة بالتقييم القبيل للتحقق من الفعالية السوسيواقتصادية للمشاريع 

االستثامرية العمومية ودلك وفقا للمعايري الدولية؛ 
• إعداد دفرت التحمالت املتعلق بإحداث بنك املشاريع ودلك لتسهيل عملية 

تتبع تنفيد املشاريع االستثامرية العمومية  و ذلك برسم سنة 2018.

تحسني  تدبري استثامرات الدولة

• تعزيز الرقابة املالية من خالل إصالح جهاز الحكامة و الرقابة املالية؛
• مواصلة تفعيل ميثاق املامرسات الجيدة لحكامة املؤسسات و املقاوالت 

العمومية؛ 
• تعزيز عقود الربامج و تنويع مصادر متويل مشاريع االستثامر عرب تعزيز 

الرشاكات بني القطاعني العام والخاص.

مواصلة تعزيز حكامة املؤسسات و املقاوالت العمومية
• مواصلة مواكبة السياسات القطاعية و برامج التنمية الجهوية و دعم 

إنجازات التجهيزات العمومية؛
• مواصلة تصفية الوضعية القانونية للملك الخاص للدولة و تتبع النزاعات 

القضائية بهدف الحفاظ عىل مصالح الدولة.

إصالح السياسة العقارية

‹ÉŸG ¿RGƒàdG ‘ ºμëàdG á∏°UGƒe

تحسني املداخيل:التحكم يف النفقات:

إستعادة التوازن امليزانيايت

t   مواصلة ترشيد نفقات املعدات والنفقات املختلفة؛
املوارد  يخص  فيام  العمومي  االنفاق  فعالية  تعزيز   t
املرصدة للمؤسسات واملقاوالت العمومية املستفيدة من 

إعانات الدولة؛
اعتامدات  ترحيل  عرب  االستثامر  نفقات  فعالية  تعزيز   t
األداء املفتوحة مبيزانية االستثامر يف حدود سقف %30.

t تعبئة املداخيل الجبائية و الجمركية عرب 
تحسني وتقوية التحصيل؛

t تثمني امللك الخاص للدولة؛
t التدبري النشيط للمحفظة العمومية.

*  عجز ميزانيايت نسبة إىل الناتج الداخيل الخام متوقع نهاية سنة 2017
** عجز ميزانيايت نسبة إىل الناتج الداخيل الخام متوقع سنة 2018

20162016

20182018

%4,1

**%3

‹ÉŸG ¿RGƒàdG ‘ ºμëàdG h »JÉ°ù°SDƒŸG AÉæÑdG ∫Éªμà°SG

20172017
*%3,5



- أهم التدابري الجبائية و الجمركية
- نفقات الدين العمومي 2018-2015

- النفقات املتعلقة بخدمة الدين 2018
- موارد االقرتاضات 2018

- توزيع النفقات الرضيبية حسب طبيعة املستفيدين و األنشطة خالل سنة 2017 
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أهم التدابري الجبائية و الجمركية
تدابري خاصة بالرضيبة عىل القيمة املضافة

a تخويل حق اسرتداد الرضيبة عىل القيمة املضافة غري الظاهرة عىل مشرتيات الحليب ذو املصدر املحيل املستعمل يف تصنيع مشتقات الحليب؛
a إرجاع دين الرضيبة عىل القيمة املضافة لفائدة املنشآت املكلفة بتحلية مياه البحر.

تدابري خاصة بالرضيبة عىل الدخل
a اإلعفاء من الرضيبة عىل الدخل بخصوص التعويضات عن الرضر املحصل عليها يف حالة الفصل عن العمل؛

a تحسني منظومة «تحفيز» من خالل متكني املنشأة من احتساب سنتي اإلعفاء لألجر الشهري اإلجاميل من الرضيبة عىل الدخل يف حدود 10.000 درهم املعمول 
بها حاليا لفائدة األجراء ابتداء من تاريخ رشوع املنشأة يف االستغالل عوض تاريخ إحداثها والتنصيص عىل االستفادة من هذا اإلعفاء بالنسبة ل 10 أجراء 
عوض 5 حاليا، مع أداء التحمالت االجتامعية من طرف الدولة وكذا متديد أجل هذا االعفاء للمنشآت املحدثة خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير 2018 اىل 

31 ديسمرب 2022، عوض فاتح يناير 2015 إىل 31 ديسمرب 2019؛
بإسناد  القضايئ  باألمر  اإلدالء  العقاري رشيطة  بالربح  املتعلقة  الدخل  الرضيبة عىل  من  الكفالة،  إطار  يف  املنجزة  بغري عوض  العقارية  التفويتات  إعفاء   a

الكفالة؛
a تحديد مثن التملك الواجب إعتباره يف حالة تفويت عقارات مملوكة عن طريق اإلرث، إما من خالل القيمة التجارية للعقارات املقيدة يوم وفاة الهالك يف 

الجرد الذي أنجزه الورثة؛ أو إذا تعذر ذلك، من خالل القيمة التجارية للعقارات يوم وفاة الهالك و املرصح بها من طرف امللزم؛
a إلغاء تعددية أسعار الرضيبة عىل األرباح العقارية و اعتامد سعر موحد لفرض الرضيبة بنسبة 20% عىل غرار ما هو معمول به بالنسبة لتفويت األرايض 

غري الحرضية (الفالحية).
تدابري خاصة بالرضيبة عىل الرشكات

a إحداث جدول تصاعدي لألسعار يف مجال الرضيبة عىل الرشكات مع مراعاة خصوصيات القطاعات التي تستفيد حاليا من تطبيق أسعار خاصة والوقع الجبايئ 
لهذا اإلجراء عىل ميزانية الدولة؛

a التنصيص عىل أن األرباح املحققة من لدن هيئات التوظيف الجامعي العقاري تخضع للرضيبة لدى الرشكات املستفيدة منها، باعتبارها عائدات مالية دون 
تطبيق أي إسقاط رضيبي؛

a تخويل الرشكات إمكانية ترحيل العجز املتعلق باالهتالكات املدرجة يف املحاسبة عىل وجه صحيح بخصمه من أرباح السنوات املحاسبية املوالية، وذلك يف 
إطار دعم برامج االستثامر التي تحققها الرشكات قبل عمليات اإلندماج أو االنقسام.
تدابري جمركية

فاتح  قبل  املباشــرة  والرضائب غري  الجامرك  املستحقة إلدارة  املكوس  و  بالرسوم  املتعلقة  التأخري  والغرامات وغرامات  الزيادات  أداء  امللزمني من  إعفاء   a
يناير2016 وذلك رشيطة قيام امللزمني املعنيني بأداء متأخرات الرسوم و املكوس قبل فاتح يناير 2019؛

a متديد تطبيق رسم االسترياد األدىن بنسبة 2,5% لفائدة أغذية األسامك ملدة ست سنوات إضافية ابتداء من فاتح يناير 2018 يف حدود حصة كمية قدرها 
15.000 طن سنويا؛ 

a متديد منح االستفادة من نظام التصدير املؤقت ألجل تحسني الصنع السلبي للبضائع املستوردة تحت نظام القبول املؤقت.
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«ميزانية»
   2018

113 27نفقات الفوائد و العموالت املتعلقة بالدين العمومي
نفقات الفوائد و العموالت املتعلقة بالدين الداخيل

نفقات الفوائد و العموالت املتعلقة بالدين الخارجي
23 471
3 642

732 34استهالكات الدين العمومي املتوسط و الطويل األجل
استهالكات الدين الداخيل

استهالكات الدين الخارجي
29 499
5 233

844 61مجموع النفقات املتعلقة بالدين العمومي

2018**2017*20152016الدين العمومي
الدين الخارجي العمومي

649 568343 468324 984312 300قيمة الدين الخارجي العمومي(مباليني الدرهم)
438 895165 793149 808142 140قيمة الدين الخارجي للخزينة (مباليني الدرهم)

14,7%14,0%14,1%14,3%النسبة إىل الناتج الداخيل الخام
الدين الداخيل للخزينة

427 228561 679543 396514 488قيمة الدين الداخيل للخزينة (مباليني الدرهم)
49,9%50,6%50,7%49,4%النسبة إىل الناتج الداخيل الخام

مجموع دين الخزينة
865 123726 472693 204657 629قيمة دين الخزينة (مباليني الدرهم)

64,6%64,5%64,7%63,7%النسبة إىل الناتج الداخيل الخام
113 48627 63926 68126 26أعباء فائدة الدين

2,4%2,5%2,6%2,7%النسبة إىل الناتج الداخيل الخام

نفقات الدين العمومي

تأثر أعباء الدين بتغري أسعار الفائدة
الدين الداخيل

w يؤدي ارتفاع سعر الفائدة ب 0٫01% إىل زيادة محتملة يف أعباء الدين مببلغ 11,2 مليون درهم، أي زيادة الفائدة بنسبة 0٫05% برسم السنة املوالية.
الدين الخارجي

w يؤدي ارتفاع سعر الفائدة ب 0٫01% إىل ارتفاع أعباء الدين مببلغ 9,3 مليون درهم، أي زيادة الفائدة بنسبة %0٫26.
تأثر أعباء الدين بتغري سعر الرصف

w يف إطار فرضية ارتفاع سعر األورو بالنسبة للدرهم ب 1% ( بغض النظر عن تقلب سعر العموالت األخرى ) فإن خدمة الدين الخارجي للخزينة 
سرتتفع ب 57 مليون درهم، أي بتغري نسبي ب 0,64%؛

w يؤدي ارتفاع سعر الدوالر األمرييك بالنسبة للدرهم ب 1% ( بغض النظر عن تقلب أسعار العموالت األخرى ) إىل ارتفاع مجموع خدمة الدين 
الخارجي ب 18,8 مليون درهم، أي بتغري نسبي ب %0,21.

«ميزانية» 
   2018

مبلغ االكتتابات املقررة عىل املدى املتوسط والطويل 
مقابل االقرتاضات الخارجية

43 000
25 000

000 68مجموع املوارد

النفقات املتعلقة بخدمة الدين (مباليني الدرهم)

موارد االقرتاضات (مباليني الدرهم)

** توقعات* أرقام مؤقتة 
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النسبةمبلغ التقييمالتدابري التي تم تقييمهاالنسبةالتدابري التي تم إحصاؤهااملستفيدون
53%788 4013017%168املقاوالت

33%151 268411%108األرس

11%758 14363%58الدولة واملؤسسات العمومية

1%1437367%57الجمعيات واملؤسسات

1%416278%16الرشكات األجنبية

0,24%3679%11املنظامت العاملية

-421 30933-418املجموع

توزيع النفقات الرضيبية حسب طبيعة املستفيدين و األنشطة خالل سنة 2017

مباليني الدرهم
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مديرية امليزانية
شارع محمد الخامس الحي اإلداري، شالة - الرباط – املغرب

الهاتف : 05-37-67-72-67 (212+)
 الفاكس : 05-37-67-75-30 (212+)
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