
 

 2019لسنة ملخص المذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة 

 

في إطار تعزيز شفافية التدبير الميزانياتي، تهدف المذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة المرافقة 

لى إبراز دور ميزانية التكاليف المشتركة كأداة لمساندة ودعم السياسات إ 2019لمشروع قانون المالية لسنة 

 .لى تفعيل االستراتيجيات القطاعية والمشاريع المهيكلةإاالجتماعية باإلضافة 

 ميزانية التكاليف المشتركة : أداة لمساندة ودعم السياسات االجتماعية

المشتركة، باألساس، من نفقات ذات طابع اجتماعي، تتكون اعتمادات فصل التسيير من ميزانية التكاليف 

كتلك المتعلقة بتحمالت المقاصة ومساهمة الدولة في أنظمة التقاعد واالحتياط االجتماعي وكذا اإلعانات 

 واإليرادات والمعاشات المختلفة.

وقد تم رفع  مليون درهم. 36.790، ما قدره 2017برسم سنة  بالفصل المذكوربلغت االعتمادات المفتوحة و

مليون درهم بواسطة اقتطاعات من فصل النفقات الطارئة  438,363السنة، بمبلغ  خاللهذه االعتمادات، 

 والمخصصات االحتياطية.

، 2017التسيير للتكاليف المشتركة خالل سنة  فصلوبذلك، وصلت االعتمادات المفتوحة اإلجمالية برسم 

 مليون درهم. 37.228,363إلى 

، مع احتساب %97,56، نسبة إنجاز بلغت حوالي 2017ديسمبر  31لمذكور بتاريخ االفصل  وسجل

 االقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية. 

لتكاليف المشتركة انخفاضا لالتسيير  ميزانية، فقد سجلت االعتمادات المدرجة برسم 2018فيما يخص سنة 

مليون  36.623,620، لتصل إلى 2017مقارنة مع سنة  %0,45بنسبة أي مليون درهم،  166,380يبلغ 

 درهم. 

، ما قدره 2018إلى غاية متم يوليوز  المذكورةميزانية الكما بلغت االعتمادات الملتزم بها برسم 

مليون درهم الذي تم اقتطاعه من فصل النفقات  360,026مليون درهم مع احتساب مبلغ  27.226,069

 . %73,62حتياطية، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ الطارئة والمخصصات اال

 ميزانية التكاليف المشتركة : أداة لدعم تفعيل االستراتيجيات القطاعية والمشاريع المهيكلة 

تخصص االعتمادات المسجلة بفصل االستثمار من ميزانية التكاليف المشتركة أساسا لتغطية النفقات المتعلقة 

والمالية في تمويل بعض المشاريع المهيكلة، ولدعم تفعيل عدة استراتيجيات بمساهمة وزارة االقتصاد 

قطاعية في إطار اتفاقي، وإلعادة هيكلة المؤسسات والمقاوالت العمومية وتصفية ديونها، وكذا لتحويالت 

 مختلفة.



 م.مليون دره 20.176,000، ما قدره 2017لسنة  الفصل المذكوربلغت االعتمادات المفتوحة برسم و

مليون  20.620,059، إلى 2017ديسمبر  31بتاريخ  الفصل اوقد وصلت االعتمادات الملتزم بها برسم هذ

مليون درهم تمثل دفعات متأتية من الحساب الخاص للخزينة المسمى  1.000,000درهم، بما في ذلك 

إنجاز تقدر بـ "حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة"، حيث سجلت نسبة 

97,37%. 

، 2018سجلت االعتمادات المبرمجة برسم فصل االستثمار من ميزانية التكاليف المشتركة لسنة في حين 

 مليون درهم. 19.443، لتستقر في 2017مقارنة مع السنة المالية  %3,63انخفاضا يقدر بـ 

 14.038,706، ما يناهز 2018يوليوز ، إلى متم الفصل المذكوركما بلغت االعتمادات الملتزم بها برسم 

 .%72,20مليون درهم، حيث وصلت نسبة اإلنجاز إلى ما يقارب 

 2019تقديم ميزانية التكاليف المشتركة برسم قانون المالية لسنة 

، 2019يبلغ حجم االعتمادات المسجلة برسم فصلي التسيير واالستثمار من ميزانية التكاليف المشتركة لسنة 

مليون درهم  36.623,620مليون درهم، مقابل  20.419,956مليون درهم و  44.095,142التوالي، على 

 . %5,02و  %20,40، مسجلة بذلك ارتفاعا ب 2018مليون درهم سنة  19.443و 

 


