
 

 

 

 
 حول الحسابات الخصوصية للخزينة ملخص التقرير

 
 

مساهمة الحسابات حول ، باألساس ،2019سنة برسم التقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة يتمحور 

  .العمومي تمويل برامج اإلستثمار المرصدة ألمور خصوصية في
 

تراجع انخفاضا ملحوظا، إذ  2000 سنةمنذ بداية تطور عدد الحسابات الخصوصية للخزينة عرف  وقد 

 نحو توجهتبني ال أساسا إلى االنخفاضهذا ويعزى . 2018حسابا سنة  71إلى  2001حسابا سنة  156من 

 عقلنة ونجاعة تدبير هذه الحسابات.
 

، 2017الحسابات الخصوصية للخزينة، حسب طبيعتها، برسم سنة تحليل بنيات موارد ونفقات  ويبين

 : ية التاليةاتاإلستنتاجات المحاسب 2015و 2016بالمقارنة مع سنتي 
 

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية .1
 

ما قدره  2017بلغ مجموع الموارد المنجزة من طرف الحسابات المرصدة ألمور خصوصية سنة 

، 2015مليون درهم سنة  159.115و  2016مليون درهم سنة  177.856مليون درهم مقابل  194.076

 .2017-2015برسم الفترة  % 10,44لى إأي بزيادة سنوية متوسطة تصل 
 

مليون درهم  67.855وصل مجموع النفقات المنجزة من طرف هذه الحسابات إلى  فقد ،بالموازاة مع ذلك

 ،2015و 2016 مليون درهم على التوالي سنتي 53.633مليون درهم و  63.751مقابل  2017سنة 

 .نفس الفترة كمعدل سنوي برسم  %12,48مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 
 

 حسابات التمويل  .2
 

مليون درهم  395,69إلى  2015مليون درهم سنة  187,58إنتقل الجاري اإلجمالي لحسابات التمويل من 

 مليون درهم . 208,11قدر بأي بزيادة ت ،2017سنة 
 

شركة ستفادة ا ،2017ويتبين من خالل تحليل تطور الجاري المذكور أعاله حسب فئة المستفيدين لسنة 

 ( من جاري هذه القروض%12,46القرض الفالحي للمغرب )يليها  ،(%75,45التمويل "جيدة" )

 –رب ( ثم المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للش%9,43الشركة المغربية لتأمين الصادرات )و

 .(%0,61ووكاالت توزيع الماء والكهرباء ) (%2,05) –فرع الماء
 

 حسابات اإلنخراط في الهيئات الدولية .3
 



 
2 

خالل   مليون درهم 31,11وصل مجموع المبالغ المدفوعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية إلى 

مليون درهم  327,37مقابل  ،2017مليون درهم سنة  381,34و  2018الثالثة أشهر األولى من سنة 

. أما بالنسبة لإلعتمادات المبرمجة في إطار قانون المالية  2015مليون درهم سنة  334,58و  2016سنة 

 1.862,52على التوالي لغ فتب 2021و  2020 توقعات سنتيو 2019 قانون المالية لسنة و 2018لسنة 

 مليون درهم. 876,67م و مليون دره 916,15مليون درهم و  834,04مليون درهم و 

 حسابات العمليات النقدية .4
 

من خالل الحساب المسمى "فروق الصرف في عمليات بيع و  2017سجلت هذه الحسابات برسم سنة 

شراء العمالت األجنبية" ، الذي يعمل على ضبط حسابات العمليات المتعلقة باألرباح والخسائر على 

 إلى ،مشتريات وبيوع العموالت المنجزة من طرف بنك المغرب، موارد ونفقات وصلت على التوالي

 درهم . مليون  9,37 و مليون درهم 14,40
 

 حسابات النفقات من المخصصات   .5
 

مليون درهم برسم الفترة  32.076,14ما قدره  موارد وسقف تحمالت هذه الحساباتبلغت توقعات 

لحسابات الخصوصية اإلجمالية ل تحمالتوالموارد المن  %15,99و  % 13,74، ما يمثل 2015-2017

 .برسم نفس الفترة للخزينة
 

الغالف اإلجمالي للنفقات المنجزة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة برسم  فإن ،واعتبارا لما سلف

مثل حصة الحسابات المرصدة مليون درهم ي 67.854بما في ذلك  مليون درهم 86.164، بلغ 2017سنة 

 .مجموعمن ال % 78,75ألمور خصوصية ، أي 
 

نشطة ، خصوصية ، حسب األ ويتوزع مجموع النفقات المنجزة من طرف الحسابات المرصدة ألمور

 :، كما يلي 2017برسم سنة 
 

 ؛ (% 49أي )مليون درهم  33.234,76 :   التنمية الترابية 

  ؛ (% 18,4أي مليون درهم ) 12.467,17:  التنمية البشرية واإلجتماعية 

  ؛( % 12,9أي )مليون درهم  8.735,90 :   البنيات التحتية 

 ؛( %  8,6أي )مليون درهم  5.864,71  : التنمية الفالحية والصيد البحري 

 ؛( %  4,6أي )مليون درهم  3.124,49 :   اإلنعاش اإلقتصادي والمالي 

  (%  6,5أي )مليون درهم  4.427,50  :   أخرىمجاالت. 
  


