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  2017 لســنـةمــشـروع قــانــون المــالـيــة 
 
 

 2017حسابات الخصوصية للخزينة لسنة لا حول ملخص التقرير
 

حسابات الخصوصية للخزينة لا حول تقريرال يتوخى، الميزانياتيتدبير الفي إطار تعزيز شفافية 
المرصدة ألمور خاصة  الحسابات  ،الحساباتتلك  تلعبهالذي لدور كبرى لالهمية األإبراز ، 2017لسنة 

 تفعيل برامج ومشاريع التنمية.لأساسية  ةرافعكخصوصية 
  لى: إ قريرالتهذا تطرق ي
 

 156تراجع من الذي  األخيرة سنةخالل الخمس عشر  عدد الحسابات الخصوصية للخزينة تطور 
توجه الإطار في الملحوظ االنخفاض ج هذا يندرو .2016سنة حسابا  74إلى ، 2001سنة حسابا 

 ؛الحساباتهذه تدبير ونجاعة عقلنة ي إلى مارال
 

، 2015برسم سنة ، تهاخصوصية للخزينة، حسب طبيعالحسابات ال تحليل بنيات موارد ونفقات 
  : االستنتاجات المحاسبية التالية يبينالذي  2014و 2013بالمقارنة مع سنتي 

 

 :الحسابات المرصدة ألمور خصوصية  .1

ما ، 2015سنة المرصدة ألمور خصوصية الحسابات من طرف  نجزةلموارد الممجموع ابلغ 
  122.839,24و 2014مليون درهم سنة   147.192,01بل مقامليون درهم   156.379,39قدره 
-2013برسم الفترة  12,83% تصل إلىمتوسطة سنوية  ، أي بزيادة2013ن درهم سنة مليو

2015.  
 

مليون درهم   53.626,31إلى الحساباتهذه من طرف  نجزةمجموع النفقات المفي حين وصل 
، 2013مليون درهم سنة   42.587,22و 2014سنة مليون درهم   53.434,32مقابل  2015سنة 

 .المذكورةكمعدل سنوي برسم الفترة   12,21%بنسبة  ارتفاعامسجلة بذلك 
 

 حسابات القروض والتسبيقات : .2
  

 2013درهم سنة  مليون  519,67انتقل الجاري اإلجمالي لحسابات القروض والتسبيقات من 
 .مليون درهم   83,35 ـب ، أي بانخفاض يقدر2015مليون درهم سنة   436,32إلى 

 
أن المؤسسات  ،حسب فئة المستفيدين ،يتبين من خالل تحليل تطور جاري القروض والتسبيقاتو

، تليها شركة التمويل من جاري هذه القروض %70,74من  2015البنكية قد استفادت خالل سنة 
الوطني للكهرباء المكتب ( ثم %9,62( والشركة المغربية لتأمين الصادرات )%12,67"جيدة" )

 (.%5,35) )فرع الماء( والماء الصالح للشرب
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 : حسابات االنخراط في الهيئات الدولية .3
 

مليون 16,39 إلى المبالغ المدفوعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدوليةمجموع وصل 
مقابل  2015مليون درهم سنة  334,58و 2016سنة من أشهر األولى  ةخالل الثالث درهم

أما بالنسبة لالعتمادات  .2013مليون درهم سنة  200,24و 2014مليون درهم سنة  356,08
على  بلغ،تف، 2017مشروع قانون المالية لسنة و 2016المبرمجة في إطار قانون المالية لسنة 

 مليون درهم. 400,91و مليون درهم  1.128.40 ،التوالي
 
 :النقديةحسابات العمليات  .4
 

"فروق الصرف في عمليات  الحساب المسمى خالل من 2015سنة برسم ، هذه الحساباتسجلت 
الذي يعمل على ضبط حسابات العمليات المتعلقة باألرباح  ،بيع وشراء العمالت األجنبية"

 نفقاتموارد و والخسائر على مشتريات وبيوع العموالت المنجزة من طرف بنك المغرب،
  .مليون درهم 97,05و مليون درهم  7,66إلى  ،على التوالي ،تصلو

 
 : حسابات النفقات من المخصصات .5
 

 31.230,49 سقف تحمالتها ما قدرهوحسابات النفقات من المخصصات  توقعات مواردبلغت 
 تحمالتومن موارد  %17,46و  %15,18ما يمثل،  ،2015-2013الفترة برسم مليون درهم 

 .الخصوصية للخزينة الحسابات
 

 ن طرفالجهود المبذولة مأهمية حسابات المرصدة ألمور خصوصية األساسية للنجزات مال بينت 
تأهيل التحقيق وكذا  العمومي االستثمار إنعاش، واالجتماعيةالتنمية االقتصادية و لتحقيق الدولة

  .المستدام الترابي
 

، 2015 برسم سنة للخزينة خصوصيةالالحسابات  في إطارالنفقات المنجزة  تجدر اإلشارة إلى أنكما 
 الحساباتمليون درهم التي تمثل حصة  53.626,31 ذلك ، بما فيمليون درهم 70.465,15 بلغتقد 

 .من المجموع %76,10، أي خصوصية ألمور المرصدة
 
 ،نشطةحسب األ خصوصية، ألمور المرصدة المنجزة من طرف الحسابات نفقاتاليتوزع مجموع و

 ، كما يلي : 2015برسم سنة 
 

 ؛ %47,58أي  (مليون درهم 25.273,47( ة:المحليالتنمية مجال  
 

 ؛ %20,02أي  (مليون درهم 10.634,01) واالجتماعية:التنمية البشرية مجال  
 
 ؛ %13,10أي  مليون درهم( 6.958,91(تعزيز البنيات التحتية :  

 
 ؛ %9,22مليون درهم( أي  4.899,15(: البحري مجال التنمية الفالحية والصيد 

 
 

 ؛ %4,60مليون درهم( أي  2.445,35(  والمالي:قتصادي مجال اإلنعاش اال 
 

 .%5,48أي  (ليون درهمم 3.415,42( أخرى:مجاالت  
 


