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لقــد ألقــت الجائحــة المرتبطــة بانتشــار فيــروس “كوفيــد 19-”، بتداعياتهــا علــى االقتصــاد الوطنــي، 

حيــث أثــرت بشــكل قــوي علــى الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي لألســر. ولمواجهــة هــذه األزمــة، وطبقــا 

للتعليمــات الســامية لصاحــب الجاللــة، أبــان المغــرب عــن حــس اســتباقي فــي توقــع المخاطــر الناجمــة عــن 

ــل فــي الحفــاظ علــى صحــة  ــه الهاجــس اإلنســاني، المتمث ــى رأس أولويات هــذه الجائحــة، حيــث وضــع عل

المواطنيــن وســالمتهم مــن جهــة، وحمايــة القــدرة الشــرائية والحفــاظ علــى مناصــب الشــغل مــن جهــة 

أخــرى.

وبفضــل حكمــة جاللــة الملــك نصــره هللا والتضامــن الكبيــر لــكل أفــراد الشــعب المغربــي تــم تقديــم الدعــم 

لفئــات واســعة مــن المواطنيــن المغاربــة( حوالــي 5 مالييــن أســرة و 900 ألــف أجيــر )الذيــن فقــدوا مصــدر 

ــروض  ــن ق ــا م ــالل تمكينه ــن خ ــة م ــف مقاول ــي 50 أل ــة حوال ــت مواكب ــة، وتم ــذه األزم ــراء ه ــم ج رزقه

مضمونــة مــن طــرف الدولــة إلــى جانــب مجموعــة مــن التدابيــر التــي مكنــت مــن الحفــاظ علــى آالف مــن 

مناصــب الشــغل.

وفــي هــذا الســياق الخــاص، الــذي يتميــز بوضــع اقتصــادي وطنــي ودولــي صعــب، فقــد حــدد جاللــة الملــك 

حفظــه هللا فــي خطبــه الســامية بمناســبة عيــد العــرش المجيــد وذكــرى ثــورة الملــك والشــعب وافتتــاح 

ــة  ــات االجتماعي ــة االنعكاس ــا لمعالج ــي تنزيله ــي ينبغ ــات الت ــا لإلصالح ــا عملي ــريعية، برنامج ــنة التش الس

واالقتصاديــة لألزمــة، ضمــن منظــور مســتقبلي شــامل، يعيــد ترتيــب األولويــات، وصياغــة األجوبــة انطالقــا 

مــن المتغيــرات الكبــرى المســتجدة.

ومــن هــذا المنطلــق، وتبعــا للتوجيهــات الملكيــة الســامية، تــم تحديــد األولويــات التاليــة لمشــروع قانــون 

الماليــة للســنة الماليــة 2021 والمتمثلــة فــي تســريع تنزيــل خطــة إنعــاش االقتصــاد الوطنــي، الشــروع 

فــي تعميــم التغطيــة الصحيــة االجباريــة و تعزيــز مثاليــة الدولــة وعقلنــة تدبيرهــا.

 وهكــذا، وفــي إطــار مواصلــة الجهــود المبذولــة مــن طــرف وزارة االقتصــاد والماليــة وإصــالح اإلدارة، خــالل 

ــكل  ــة، تش ــات العمومي ــة بالسياس ــات المتعلق ــات والمعطي ــر المعلوم ــث نش ــن حي ــرة، م ــنوات األخي الس

ميزانيــة المواطــن، برســم مشــروع قانــون الماليــة للســنة الماليــة 2021، أداة أساســية وضروريــة مــن أجــل 

تبســيط محتــوى الميزانيــة للمواطــن مــن خــالل تســليط الضــوء علــى األوراش اإلصالحيــة الكبــرى التــي 

أطلقهــا صاحــب الجاللــة نصــره هللا، وكــذا األهميــة التــي يوليهــا هــذا المشــروع لتنزيلهــا. هــذا، ومــوازاة 

ــذي خصــص لقطاعــي الصحــة والتعليــم، وهــي كلهــا أوراش وإصالحــات تهــدف  ــر ال مــع المجهــود الكبي

ــي مــن مواجهــة األزمــة واستشــراف  ــن المواطــن المغرب ــة وتمكي ــة االجتماعي ــات العدال ــى إرســاء آلي إل

آفــاق واعــدة فــي المســتقبل.

مــدخــل
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الفهر�س

الميزانية في أرقام برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021

التدابير األساسية المقترحة في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021

برامج عمل مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021

التدابير االستعجالية المتخذة

الفرضيات المعتمدة في إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021

التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021

اإلطار المرجعي لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021:

اإلجراءات والتدابير الرئيسية المتخذة لمواجهة األزمة الصحية لـ كوفيد 19 

التداعيات االقتصادية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد19)
2

أهم مستجدات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021
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أهم مستجدات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021

الوزارات والمؤسسات: 20.956 منصب مالي 	

300 منصــب مالــي يَؤهــل رئيــس الحكومــة علــى توزيعهــا علــى مختلــف  	

200 منصــب مالــي مخصــص لفائــدة  أو المؤسســات منهــا  الــوزارات 

ــة ــة إعاق ــي وضعي ــخاص ف االش

وزارة الداخليــة: 1.547 منصــب مالــي ) توزيــع الموظفيــن المنتســبين  	

لميزانيــة مجالــس العمــاالت واألقاليــم(

وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث  	

العلمــي: 700 منصــب مالــي )تســوية وضعيــة الموظفيــن الحامليــن 

لشــهادة الدكتــوراه(

األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين: 17.000 منصب مالي 	

إحــداث الحســاب الخــاص المســمى “صنــدوق االســتثمار االســتراتيجي” الــذي أطلــق عليــه جاللــة الملــك حفظــه هللا 	 

اســم  “صنــدوق محمــد الســادس لالســتثمار”، الــذي ســيتم تخويلــه الشــخصية المعنويــة؛

دعــم االســتثمار العمومــي بغــالف مالــي يقــدر ب 230 مليــار درهــم بمــا فــي ذلــك 45 مليــار درهــم برســم صنــدوق 	 

محمد الســادس لالســتثمار؛

تسريع تنزيل خطة إنعاش االقتصاد الوطني من خالل :	 

إ عطــاء ديناميــة جديــدة لبرنامــج “انطالقــة”: 9.500 مقاولــة مســتفيدة، منهــا 2.000 مقاولــة  	

بالعالــم القــروي؛

مضاعفة الجهود على مستوى القروض المضمونة من طرف الدولة لفائدة المقاوالت: 	

ضمان إ اقالع : استفادة ما يزيد عن 23 ألف مقاولة مغربية، بما يفوق 27 مليار درهم؛	 

ضمــان أوكســيجين: اســتفادة 50 ألــف مقاولــة صغيــرة ومتوســطة مســتفيدة بمــا يناهــز 18 مليــار 	 

درهــم.

ــة 	  ــة العام ــتتكلف الميزاني ــم س ــار دره ــز 14 ملي ــة تناه ــة بتكلف ــة اإلجباري ــة الصحي ــم التغطي ــي تعمي ــروع ف الش

ــنة 2021 ؛   ــم س ــم برس ــار دره ــا 4,2 ملي ــم منه ــار دره ــل 9 ملي ــة بتموي للدول

 مواصلة دعم المواد االساسية في إطار صندوق المقاصة : 12,54 مليار درهم؛	 

 تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها عبر:	 

إصالح المؤسسات والمقاوالت العمومية؛ 	

إعــداد مشــروعي قانونــي يتعلــق االول بإصــالح المؤسســات والمقــاوالت العموميــة والثانــي  	

بإحــداث وكالــة وطنيــة للتدبيــر االســتراتيجي لمســاهمات الدولــة.
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أهم التدابير الجمركية والجبائية

تمكيــن البضائــع المســتوردة بعــد حصولهــا علــى األصــل المغربــي إثــر تحويلهــا تحــت األنظمــة االقتصاديــة فــي 	 

الجمــرك، مــن االســتفادة مــن رســم اســتيراد أدنــى بنســبة %2,5؛

إحداث ضريبة داخلية على االستهالك على اإلطارات المطاطية ولو كانت مركبة على أطواق؛	 

الرفع من الضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة على المشروبات الكحولية؛	 

تخفيض المكوس الداخلية على االستهالك المفروضة على »الفيول وال« المستعملة؛	 

إحداث ضريبة داخلية على االستهالك على منتجات التبغ المسخن؛	 

دمــج كلفــة العالمــات الجبائيــة فــي وعــاء احتســاب رســوم الضريبــة الداخليــة علــى االســتهالك المطبقــة علــى 	 

التبــغ المصنــع؛

إحــداث نظــام يضمــن الحيــاد الضريبــي لجميــع عمليــات إعــادة هيكلــة المؤسســات والمقــاوالت العموميــة المعنيــة 	 

فيمــا يخــص الضريبــة علــى الشــركات والضريبــة علــى القيمــة المضافــة وواجبــات التســجيل والتمبــر؛

ــدات تفويــت مســاهمات المؤسســات والمقــاوالت العموميــة والشــركات التابعــة 	  عــدم فــرض الضريبــة علــى عائ

لهــا المنجــزة فــي إطــار عمليــات تحويــل المنشــآت العامــة إلــى القطــاع الخــاص؛

توضيح استثناء بعض المقاوالت المالية من نطاق تطبيق النظام الجبائي للقطب المالي للدار البيضاء؛	 

إدراج مجموعة من التدابير التي تهم التزامات المغرب اتجاه الهيئات الدولية؛	 

ــام 	  ــق نظ ــل وف ــى الدخ ــة عل ــن للضريب ــن الخاضعي ــخاص الذاتيي ــدة األش ــدة لفائ ــة موح ــاهمة مهني ــداث مس إح

ــب والرســوم المســتحقة علــى الخاضعيــن للضريبــة ذوي الدخــل المحــدود برســم  ــح الجزافــي، تتضمــن الضرائ الرب

ــة؛ ــطتهم المهني أنش

إعفــاء األجــور المدفوعــة لألشــخاص البالغيــن مــن العمــر 30 ســنة علــى األكثــر بمناســبة أول تشــغيل لهــم، مــن 	 

الضريبــة علــى الدخــل لمــدة 24 شــهرا شــريطة أن يتــم تشــغيل األجيــر فــي إطــار عقــد شــغل غيــر محــدد المــدة؛

إحــداث مســاهمة اجتماعيــة للتضامــن مترتبــة علــى األربــاح والدخــول برســم ســنة 2021 علــى غــرار المســاهمة 	 

المحدثــة بقانــون الماليــة لســنة 2013. وســتطبق هــذه المســاهمة كالتالــي:

بالنسبة للشركات: 	

%2,50، بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5 ماليين إلى 40 مليون درهم؛ 	

%3,50، بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم؛ 	

مــع اســتثناء الشــركات المعفــاة مــن الضريبــة علــى الشــركات بصفــة دائمــة والشــركات التــي تــزاول 

أنشــطتها داخــل مناطــق التســريع الصناعــي وشــركات الخدمــات التــي تســتفيد مــن النظــام الجبائــي 

المنصــوص عليــه لفائــدة القطــب المالــي للــدار البيضــاء. 

بالنسبة لألشخاص الذاتيين: 	

1,50% برســم الدخــول المهنيــة والفالحيــة والعقاريــة ودخــول األجــور والدخــول المعتبــرة فــي  	

ــادل أو  ــذي يع ــة ال ــن الضريب ــي م ــنوي الصاف ــي الس ــل اإلجمال ــاس الدخ ــى أس ــك عل ــا، وذل حكمه

يفــوق مبلغــه 120.000 درهــم.

 تغييــر تســمية »صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي« ليصبــح »صنــدوق دعــم الحمايــة االجتماعيــة والتماســك 	 

ــي«؛ االجتماع

 تعزيز موارد هذا الصندوق بالمداخيل التالية:	 

حصيلة الضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة على اإلطارات؛ 	

حصيلة الواجب التكميلي المحصل في إطار المساهمة المهنية الموحدة؛ 	

حصيلة المساهمة االجتماعية للتضامن على األرباح والدخول. 	
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التداعيات االقتصادية لجائحة فيروس كورونا »كوفيد19-«

ركود االقتصاد العالمي بسبب انتشار جائحة كوفيد19-:

مراجعة وثيرة نمو االقتصادي العالمي

2021 2020 2019 )التغير %(

أكتوبر يونيو أكتوبر يونيو

5,2 5,4 -4,4 -4,9 2,8  النمو العالمي

5,2 6,0 -8,3 -10,2 1,3       منطقة األورو
المصدر: صندوق النقد الدولي

االنعكاسات على االقتصاد الوطني

توقع حذر النتعاش االقتصاد العالمي سنة
(%5,2) 2021

خاصة لدى الشركاءاألوربيين

توقع ارتفاع معدالت البطالة خالل هذه
السنة والسنة المقبلة

انكماش قوي لالقتصاد العالمي برسم سنة
 (-%4,4) 2020

أزمة اقتصادية واجتماعية
واسعة النطاق على
المستوى العالمي

انكماش غير مسبوق لالقتصاد الوطني ب 
5,8%- سنة 2020

تفاقم األزمة الصحية على المستوى الوطني، 
وانعكاس التدابير الصحية الوقائية على 

استئناف مختلف األنشطة بعد فترة الحجر 
الصحي

ارتفاع عجز الميزانية ومستوى المديونية
االنعكاسات على
االقتصاد الوطني
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تطورالنمو االقتصادي الوطني ) %(

شهدت العديد من القطاعات االقتصادية انخفاًضا حاًدا في أنشطتها وارتفاع نسبة توقف 
نشاط العديد من المقاوالت. 

4,5%1.1%4.2%3.1%2.5%

5.8% 5.0%

تحيين20152016201720182019 قانون المالية
المعدل 2020

القطاع الفالحي

األنشطة
غير الفالحية

اتســم الموســم الفالحــي 2019 -2020 بنقــص التســاقطات المطريــة ممــا أدى إلــى 
ــروف،  ــذه الظ ــل ه ــي ظ ــار. وف ــون قنط ــدر ب 32 ملي ــوب يق ــن الحب ــي م ــاج نهائ إنت
ــي  ــى التوال ــة عل ــنة الثاني ــي للس ــاع الفالح ــة للقط ــة المضاف ــاض القيم ــع انخف يتوق

بنسبة 4،5% خالل سنة 2020 بعد تراجع يقدر ب 5,8% خالل سنة 2019. 

انخفــاض حــاد للطلــب فــي أســواق التصديــر الرئيســية، حيــث يتوقــع تســجيل األنشــطة 
غير الفالحية انكماًشا بنسبة 6,4٪، بعد زيادة تقدر بنسبة 3,8٪ برسم سنة 2019، خاصة 
فــي القطــاع الصناعــي، والبنــاء واألشــغال العامــة والســياحة، القطــاع األكثــر تضــررا مــن 

الجائحة.
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اإلجراءات والتدابير الرئيسية المتخذة لمواجهة األزمة الصحية لـ 
كوفيد 19

تفعيل مجموعة من التدابير الظرفية الحتواء آثار األزمة

تحت القيادة المستنيرة لجاللة الملك، تم إعطاء األولوية للحفاظ على صحة وسالمة المواطنين، مع تفعيل مجموعة من التدابير الظرفية 
الحتواء آثار األزمة وضمان استقرار االقتصاد الوطني والتحكم في مصادر التموين وكذا دعم القطاعات المتأثرة باألزمة الصحية والطبقات 

االجتماعية الهشة

تعبئة التمويالت الخارجية :

صندوق 	  مع  والسيولة  الوقاية  خط 
النقد الدولي: 3 مليار دوالر

طرف 	  من  التنمية  سياسات  قرض 
الكوارث  لمواجهة  الدولي  البنك 

الطبيعية: 275 مليون دوالر
الشركاء 	  لدى  التمويالت  تعبئة 

 35 األطراف:  ومتعددي  الثنائيين 
شتنبر   30 غاية  إلى  درهم  مليار 

.2020

إحداث حساب خصوصي للخزينة  تحت 
اسم “الصندوق الخاص لتدبير جائحة 

فيروس كورونا “كوفيد 19-”

الذي بلغت موارده أكثر من 33 مليار درهم:
الميزانية 	  من  درهم  ماليير   10

العامة
درهم 	  مليار   21,5 من  أكثر 

الفاعلون  من  كمساهمة 
الخاص  والقطاع  المؤسساتيين 

والمواطنون 
ميزانيات 	  من  درهم  مليار   1,5

الجهات

إحداث لجنة اليقظة االقتصادية

االقتصادي،  للوضع  الدقيق  التتبع  لضمان   
، واستشراف  المتضررة  القطاعات  ومواكبة 
التداعيات االجتماعية واالقتصادية المباشرة 
وتهييئ   ، الصحية  لألزمة  المباشرة  وغير 

إعادة تنشيط االقتصاد الوطني

دعم المقاوالت 

الدولة  طرف  من  المضمونة  القروض  طريق  عن  المقاوالت:  خزينة  دعم 
بنسب تتراوح ما بين 80%  و 95%

يقدر 	  اجمالي  بمبلغ  ألف مقاولة*   50 يناهز  ضمان أوكسيجين: ما 
جًدا  الصغيرة  المقاوالت  لفائدة  منها   89٪ حوالي  درهم*،  18مليا 

التي ال يتجاوز رقم معامالتها 10 ماليين درهم*؛
ألف* 	   23 يفوق  الصغيرة جدا: ما  المقاوالت  إقالع وإقالع  ضمان 

مقاولة تتلقى ما يناهز 27,6 مليار درهم*
العامة 	  والمؤسسات  الدولة  طرف  من  المستحقات:  أداء  تسريع 

جًدا  الصغيرة  للمقاوالت  بالنسبة  خاصة  الترابية،  والجماعات 
والصغيرة والمتوسطة.

*  معطيات 16/10/2020

تخفيف تكاليف المقوالت

للضمان 	  الوطني  للصندوق  المستحقة  المساهمات  أداء  تعليـق 
من  الممتدة  الفترة  خالل  شهرا،   18 فترة  مدى  على  االجتماعي، 

فاتح مارس إلى 30 يونيو 2020؛ 
 	 “ اإليجار  بقـروض  المتعلقة  وتلـك  البنكيـة  القـروض  سـداد  تأجيـل 

leasing “ إلى غاية 30 يونيو 2020؛
الضريبية 	  المراقبة  وتعليق  الضريبية  بالتصريحات  اإلدالء  تأجيـل 

واإلشعار لغير الحائز إلى غاية 30 يونيو 2020.

دعم األسر

منح 	  درهم:  مليار   6,1 حوالي  صرف 
تعويض شهري جزافي صاٍف قدره 2000 
درهم، )من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020(، 
عقود  بموجب  والمتدربين  األجراء  لصالح 
المنخرطين  للمشغلين  التابعين  اإلدماج 
االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  في 
المقاوالت  طرف  من  بهم  المصرح   ،))CNSS
التي تضرر نشاطها بسبب الجائحة والمصرح 

بهم برسم شهر فبراير 2020؛
لفائدة 	  درهم:  مليار   15,26 حوالي  صرف 

العاملة  األسر  لفائدة  تضامن،  عملية 
صرف  تم  حيث  المهيكل  غير  القطاع  في 
على  دفعات  ثالث  على  المالية  المساعدة 

النحو التالي:

أو  	 فردين  من  المكونة  لألسرة  درهم   800
أقل ؛

1000 درهم لألسرة المكونة من ثالثة إلى  	
أربعة أفراد ؛

1200 درهم لألسر التي يتعدى عدد أفرادها  	
أربعة أفراد.

قطاع الصحة
3,14 مليار درهم القتناء المعدات والمستلزمات 

الطبية الضرورية

صندوق المقاصة
70,2 مليون درهم كدعم ألسعار الكمامات الغير المنسوجة 

ذات االستعمال الغير الطبي

تدابير أخرى
209,3 مليون درهم من أجل دعم األجراء العاملين في قطاع السياحة 

)برسم شهري يوليوز وغشت(
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اعتماد قانون مالي معدل لسنة 2020 : تذكير باألولويات االستراتيجية

تم اللجوء ولألول مرة إلى اعتماد قانون مالي معدل منذ دخول القانون التنظيمي رقم 130-13 المتعلق 

بقانون المالية حيز التنفيذ سنة 2016:

 	 2020 المالية  المالية للسنة  التي بني على أساسها قانون  للتغير على مستوى الفرضيات  نظرا 

في ظل انشار جائحة كوفيد19-، والذي أدى إلى أزمة اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق على 

المستوى العالمي؛

نظرا للتراجع على مستوى الموارد وكذا لضعف التساقطات المطرية وآثارها السلبية على النمو 	 

الفالحي سنة 2020؛

النشاط 	  استئناف  دعم  أجل  من  النفقات  مستوى  على  الضرورية  الهوامش  توفير  لضرورة  نظرا 

االقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل.

ويرتكز على ثالث محاور:

الحفاظ على مناصب الشغل

تسريع تنزيل اإلصالحات اإلدارية

مواكبة االستئناف التدريجي للنشاط 
االقتصادي
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اإلطار المرجعي لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021:

الخطب السامية لجاللة الملك نصره هللا

عيد العرش المجيد؛	 
ذكرى ثورة الملك والشعب؛	 
افتتاح السنة التشريعية للبرلمان. 	 

إطالق خطة طموحة لإلنعاش االقتصادي؛	 
تعميم التغطية االجتماعية لجميع المغاربة؛	 
إصالح عميق للقطاع العام، ومعالجة االختالالت الهيكلية للمؤسسات والمقاوالت 	 

العمومية.

التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021

تسريع تنزيل خطة إنعاش
االقتصاد الوطني

الشروع في تعميم التغطية
الصحية اإلجبارية

تعزيز مثالية الدولة
وعقلنة تدبيرها
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الفرضيات المعتمدة في إعداد مشروع قانون المالية
للسنة المالية 2021

!
!

نمو الناتج الداخلي الخام: %4,8

سعر البوتان : 350 دوالر للطن

معدل التضخم: 1% سعر صرف الدوالر مقابل الدرهم: 9,5 

الطلب الدولي الموجه للمغرب
(دون احتساب منتوجات

الفوسفاط ومشتقاته) : %12,6

محصول الحبوب: 70 مليون قنطار
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التدابير االستعجالية المتخذة

توقيع ميثاق اإلنعاش االقتصادي والشغل 
 بتاريخ 06 غشت 2020 

ضمان اوكسجين*

49.463 مقاولة 
بمبلغ إجمالي قدره 
17,66 مليار درهم 

إقالع المقاوالت 
الصغيرة جدا*

18.208 مقاولة
بمبلغ إجمالي قدره 

3,56 مليار درهم

ضمان إقالع*

5.270 مقاولة** 
بمبلغ إجمالي قدره  
23,64 مليار درهم** 

تعزيز آلية ضمان 
تمويل المقاوالت

إلتزامات الدولة
تعبئة 120 مليار 

درهم

مهمة دعم األنشطة اإلنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع 
االستثمارية الكبرى في القطاعين العام والخاص

إحداث صندوق 
االستثمار 

االستراتيجي 

 9.548 مقاولة مستفيدة بمبلغ اجمالي قدره 1,6 مليار درهم ،منها 
2000 بالعالم القروي

إعطاء دينامية 
جديدة للبرنامج 
المندمج لدعم 

وتمويل المقاوالت
»انطالقة« *

تسريع ورش  تبسيط المساطر ورقمنتها وتنزيل ميثاق المرافق 
العمومية وتسريع الشمول المالي عبر تطوير األداء بالهاتف تحسين مناخ األعمال

تأهيل منظومة التكوين وتنمية الرأسمال البشري بغرض تحسين 
مالءمة التكوين والتشغيل           

إيالء أهمية خاصة 
لألفضلية الوطنية

تخصيص موارد الصنـدوق الخـاص بتدبيـر جائحـة فـيروس كورونـا للدعم االجتماعي لفائدة 
بعض القطاعات التي تعرف صعوبات بالرغم من الرفع التدريجي للحجر الصحي، وذلك إلى غاية 

نهاية السنة الجارية

تخصيص 50٪ من 
القروض المعبأة في 
إطار »ضمان إقالع« 
و » إقالع المقاوالت 

الصغيرة جدا« 
لتخفيض القروض 

بين الشركات

تسوية وضعية 
االجراء الغير المصرح 

بهم لذا صندوق 
الضمان االجتماعي

الحفاظ على ٪80 
من مناصب الشغل 

المصرح بها لذا 
صندوق الضمان 
االجتماعي في 

فبراير 2020

التقيد بتعليمات 
الصحة والسالمة

 التزامات االتحاد 
العام لمقاوالت 

المغرب

المساهمة المستمرة في إعادة إطالق 
برنامج »انطالقة«

التوزيع السلس ألليات المالية المدعومة من 
طرف الدولة

التزامات المجموعة 
المهنية لبنوك 

المغرب

*  معطيات 16/10/2020
** باستثناء المقاوالت المستفيدة من منتوج “ ضمان إقالع لإليواء السياحي “
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اهتمام خاص بالقطاعات األكثر تضررا من األزمة

تأجيل سداد القروض 
البنكية وتلك 

المتعلقة بقروض 
 )leasings( اإليجار
حتى 31 ديسمبر 

2020 لفائدة 
الشركات السياحية 

ومستخدميها بدون 
أداء رسوم أو غرامات

استفادة قطاع 
السياحة من ثالث 

منتجات ضمان 
جديدة: 

» إقالع المقاوالت 
الصغيرة جدًا« 

و«ضمان إقالع » 
ومنتوج إضافي وهو 
» ضمان إقالع لإليواء 

السياحي« )20 
مقاولة بمبلغ قدره 

44 مليون درهم*(

تأجيل مدة السداد 
لسحب القروض 

في إطار »ضمان 
أوكسيجين« حتى 31 

ديسمبر 2021

الدعم االقتصادي 
والمالي لإلقالع

 توقيع عقد-برنامج 
إلقالع القطاع 

السياحي للفترة 
2022-2020 بتاريخ 
06 غشت 2020 من 

أجل :

الحفاظ على 	 
النسيج االقتصادي 

ومناصب الشغل

تسريع مرحلة 	 
استئناف النشاط 

السياحي

إرساء أسس 	 
التحول المستدام 

للقطاع 

تأجيل دفع 
المساهمات 
االجتماعية 

المستحقة للصندوق 
الوطني للضمان 

االجتماعي المتعلقة 
بالفترة الممتدة 
من 1 يوليوز إلى 

31 دجنبر 2020، مع 
اإلعفاء من الزيادات  

شريطة أداء مبلغ 
الدين الرئيسي خالل 
فترة تصل إلى 18 
شهًرا اعتباًرا من 1 

يناير 2021

منح تعويض جزافي شهري صافي محدد 
في 2000 درهم خالل الفترة الممتدة من 
1 يوليوز 2020 إلى 31 دجنبر 2020، لفائدة 

األجراء والمتدربين بموجب عقد التكوين 
من أجل االدماج المصرح به لدى الصندوق 

الوطني للضمان االجتماعي خالل شهر 
فبراير 2020، التابعين للمشغلين المنخرطين 

بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
والذين يوجدون في وضعية صعبة نتيجة تأثر 

نشاطهم بجائحة فيروس كورونا المستجد

الحفاظ على مناصب 
الشغل

*  معطيات 16/10/2020

الفاعلون المعنيون بهذا العقد-برنامج هم ممونو الحفالت، والعاملون على تأجير المعدات 
التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات )الصوت والضوء والفيديو وما إلى ذلك(، وعلى 
استئجار الفضاءات المخصصة للمناسبات )قاعات وصاالت متنقلة، إلخ(، وعلى تأجير األثاث 

المخصص للمناسبات وكذا مقدمو الخدمات التي ترتبط بها.

 ابرام عقد- برنامج 
إلعادة إقالع قطاع 

متعهدي المناسبات 
والملتقيات ومموني 

الحفالت بتاريخ 05 
اكتوبر 2020

الفاعلون المعنيون ببرنامج العقد هذا هم المقاوالت العاملة في فضاءات اللعب المغطاة 
)حلبة التزلج، وفضاءات لعب األطفال، وغرف الفيديو وغرف األلعاب اآللية(، والمقاوالت 

النشطة في فضاءات اللعب الخارجية )منتزهات التزلج والكارتينج والميني غولف والرماية 
والفروسية والحدائق المائية وفضاءات ودوائر التسلق(، باإلضافة إلى حدائق الحيوانات.

 ابرام عقد- برنامج 
إلعادة إقالع قطاع 
الترفيه واأللعاب 
بتاريخ 05 اكتوبر 

2020
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برامج عمل مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021

تسريع تنزيل خطة االنعاش االقتصادي الوطني وتوطيد االستثمار العمومي

1. تنزيل ميثاق اإلنعاش االقتصادي والتشغيل: 120 مليار درهم

تعزيز آليات الضمان و تمويل المقاوالت: 75 مليار درهم من القروض المضمونة من طرف الدولة

لفائدة كافة أصناف المقاوالت، منها مبلغ 5 مليار درهم سيم تخصيصه لفائدة صندوق الضمان 

المركزي انطالقا من اعتمادات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد19-”، وذلك 

لتغطية مخاطر عدم قدرة المقاوالت المستفيدة على السداد

ضمـان أوكسجين

قصيرة  القروض  من   %95 بنسبة  ضمان  منح 
األجل لنسيج المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى 
غاية  إلى  اآللية  هذه  تمديد  وتم  والمتوسطة، 
اإلنعاش  مقاوالت  لفائدة   2020 دجنبر   31
منح  مع  األزمة،  هذه  من  المتضررة  العقاري 

ضمان بنسبة 85% من القروض قصيرة األجل 

ضمان إقالع

الى   %80 بين  تتراوح  بنسبة  قرض  ضمان  منح 
الدوران  أموال  حاجيات  لتمويل  موجه   %90
والمتوسطة  الصغيرة  المقاوالت  لفائدة 
 10 يفوق  معامالت  رقم  تحقق  التي  والكبيرة 

ماليين درهم.

ضمان المقاولين الذاتيين كوفيد- 19

من  الممنوحة  القروض  من   ٪85 ضمان  منح 
البنوك للمقاولين الذاتيين 15000 درهم

إقالع المقاوالت الصغيرة جدا

لتمويل  موجه   %95 بنسبة  قرض  ضمان  منح 
التجار  ذلك  في  بما  الدوران،  أموال  حاجيات 
التي  الحرة  والمهن  والتعاونيات  والحرفيين 

تحقق رقم معامالت ال يتجاوز 10 ماليين درهم
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سيتم تخويل هذا الصندوق الشخصية المعنوية
 

30 مليار درهم سيتم تعبئتها 
لدى المؤسسات الوطنية 

والدولية

15 مليار درهم ممولة من 
طرف الدولة

التدخل بشكل مباشر عبر تمويل المشاريع االستثمارية من خالل اللجوء 

الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بشكل غير مباشر، عبر تقوية 

األموال الذاتية للشركات قصد تطويرها؛

االرتكاز على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له حسب المجاالت ذات 

أولوية، كإعادة هيكلة الصناعة، واالبتكار والقطاعات الواعدة، والمقاوالت 

الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفالحة، والسياحة.

استعادة دينامية البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاوالت "إنطالقة" 

ضمان انطالق

ضمان القرض
بنسبة 80 %

تبادل إلكتروني
للمعطيات

قروض االستثمار
وقروض االستغالل 
ال تتعدى مبلغ 1.2

مليون درهم،

رقم المعامالت اقل من
او يساوي 10
ماليين درهم

محدثة منذ اقل من
5 سنوات من النشاط
باستثناء المقاوالت

المصدرة نحو إفريقيا

تفعيل دور صندوق محمد السادس لالستثمار: 45 مليار درهم
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ضمان القرض
بنسبة 80 %

تبادل إلكتروني
للمعطيات

قروض االستثمار
وقروض االستغالل 
ال تتعدى مبلغ 1.2

مليون درهم،

رقم المعامالت اقل من
او يساوي 10
ماليين درهم

محدثة منذ اقل من
5 سنوات من

النشاط باستثناء
المقاوالت المصدرة

نحو إفريقيا والضيعات
الفالحية الصغيرة ضمان انطالق

المستثمر
القروي

انطالق المقاوالت
الصغيرة جدا 
" START-TPE "

حصة القرض تبلغ
٪20 كحد أقصى من مبلغ

القرض البنكي المتوسط أو 
الطويل

األمد، دون أن يتعدى مبلغ 
50.000 درهم 

بدون فوائد وبدون
ضمانات

التسديد على دفعة
واحدة في مدة

ال تتعدى  5 سنوات

المقاوالت المستفيدة من 
قرض بنكي

  ال يتعدى 300 الف درهم، 
مضمون بضمان

انطالق أو انطالق
المستثمر القروي

يتم إصدار القرض بعد 
استهالك المقاولة

لمجمل القرض البنكي 
المتوسط

أو الطويل األمد

تمويل احتياجات أموال 
الدوران المرتبطة
بالقروض البنكية

المتوسطة
أو الطويلة األمد 

تفعيل آلية األفضلية الوطنية

اعتماد األفضلية
الوطنية

تشجيع المنتوج
المغربي

ــق  ــتنبر 2020، المتعل ــخ 10ش ــم 15/2020 بتاري ــة رق ــس الحكوم ــيد رئي ــور الس منش
بتفعيــل األفضليــة الوطنيــة وتشــجيع المنتوجــات المغربيــة فــي إطــار الصفقــات 
العموميــة لفائــدة المقــاوالت الوطنيــة والتعاونيــات واتحاداتهــا والمقاوليــن الذاتييــن 

المتعهدين بصفقات اإلدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

خصوصــا  المغربيــة،  للمنتوجــات  األفضليــة  بمنــح  ملزمــون  المشــاريع  أصحــاب 
ــة  ــروط الخاص ــر الش ــي دفات ــة ف ــص صراح ــالل التنصي ــن خ ــة، م ــة والمصنع التقليدي
ودفاتــر التحمــالت المتعلقــة بصفقــات األشــغال والتوريــدات التــي تبرمهــا اإلدارات 

والمؤسسات العمومية والمقاوالت العمومية و الجماعات الترابية
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انطالق أشغال إعداد سياسة وطنية مندمجة لتحسين مناخ األعمال في يونيو 2020	  سياسة وطنية مندمجة 
لتحسين مناخ األعمال 

توسيع منصة Business-Procedures.ma؛	 
تفعيل المنصة اإللكترونية لنشر النصوص القانونية المتعلقة بقانون األعمال من 	 

قبل األمانة العامة للحكومة باللغة اإلنجليزية؛
 	Portnet ربط المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات بنظام

الرقمنة وتطوير المنصات 
الرقمية 

تشجيع االستثمار في جميع القطاعات وعلى مستوى جميع جهات المملكة	  إصالح ميثاق االستثمار

منصة www.cri-invest.ma توفر إمكانية إطالق مشروع وتتبع تقدمه والولوج 	 
إلى المعلومة الالزمة حول المساطر والتحفيزات المرتبطة باالستثمار والولوج إلى 

اإلجراءات والتراخيص اإلدارية
تقليص آجال معالجة ملفات االستثمار من 100 يوم إلى 29 يوم في المتوسط خالل 	 

سنة 2020

تفعيل إصالح المراكز 
الجهوية لالستثمار

نشر القانون رقم 46.18 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود 	 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

فتح المؤسسات العمومية 
والمقاوالت العمومية في 

وجه القطاع الخاص

وضع آلية للغرامات المالية اتجاه المقاوالت التي تتجاوز آجال أدائها المستويات 	 
المسموح بها قانونيا، والتي سيتم تخصيص عائداتها لدعم تمويل اجراءات مكافحة 

المبادرة المقاوالتية؛
الشروع في التفعيل التدريجي لإليداع اإللكتروني للفواتير على مستوى المؤسسات 	 

العمومية والمقاوالت العمومية.

تحسين آجال األداء

سيتم خالل سنة 2021 إدراج عتبة جديدة لإليداع اإللكتروني للفواتير واعتماد إجراءات 	 
جديدة تهم إجبارية التقديم اإللكتروني لعروض المقاوالت على مستوى بوابة 

الصفقات العمومية

استكمال إصالح الطلبيات 
العمومية وتجريد السلسلة 

المحاسباتية والمالية 

تعميم األداء اإللكتروني لجميع الديون الجمركية؛	 
تعميم إجراءات التبادل االلكتروني مع مختلف المتدخلين داخل حواظر الموانئ؛	 
تعزيز اجراءات مكافحة الغش والتهريب الجمركي من خالل التركيز على استخدام 	 

المراقبة “الذكية”.

تبسيط المساطر الجمركية 
ومكافحة الغش

تعزيز عالقة الثقة مع الملزمين السيما من خالل مواصلة تقليص آجال معالجة 	 
Simpl-Res-  الطلبات والشكايات وآجال األداء وكذا إعداد “ميثاق الملزم” وضع النظام

titution IR وتشجيع آلية العوملة واسترداد الضريبة على الشركات وتعميم نظام 
.Simpl-Fiscalité Locale و Simpl-Remboursement

مواصلة تحديث اإلدارة 
الضريبية  

تحسين مناخ األعمال وتحديث اإلطار القانوني

أحرزت المملكة تقدما ب 7 مراتب منتقلة من المرتبة 60 في سنة 2019، إلى 
المرتبة 53 في سنة 2020 من أصل 190 دولة
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2. توطيد آليات دعم المقاولة وتشجيع االستثمار الخاص

تيسير الولوج للتمويل

االستراتيجية الوطنية 
للشمول المالي 

 كمشروع اإلدماج المالي للنساء
التمويل  حول  قانون  كمشروع 

التعاوني

تمويل المقاوالت الناشئة 
والمقاوالت المبتكرة

نظام تسهيل الولوج إلى 
التمويالت التشاركية

ضمان إسكان  و ضمان مقاولة 

تنويع وتعبئة آليات تمويل االقتصاد 

اإلطار القانوني المنظم 
لشهادات الصكوك

ُتعِرف  قرارات  مشاريع  إعداد 
بقية  مضمون  و  التقنية  الخصائص 

فئات الصكوك

وتوفير  العقارية  األصول  إخراج 
السيولة لالستثمار

هيئات التوظيف الجماعي 
العقاري

تشجيع االستثمار الخاص وتقوية آليات دعم المقاولة

تشجيع وتعبئة االستثمارات 
الخاصة

اتفاقية  45 مشروع  المصادقة على 
بلغت  االستثمار  التفاقيات  وملحق 
مليار   23,38 اإلجمالية  قيمتها 

درهم

 2.20.265 رقم  المرسوم  نشر 
القطب  تنظيم  بإعادة  المتعلق 
 Casablancaالبيضاء للدار  المالي 
تعزيز  أجل  من   "Finance city
الشفافية وتوسيع األنشطة المزاولة 

بالقطب وتحسين جاذبيته

إعادة تنظيم القطب المالي 
للدار البيضاء 

تعزيز آليات دعم المقاوالت 
الصغرى والمتوسطة 

والمقاوالت الصغيرة جدًا 

جدا  الصغيرة  للمقاوالت  قانون  وضع 
 Small   " والمتوسطة  والصغرى 

"business Act
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3. مواصلة تنفيذ االستراتيجيات القطاعية*

البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي 2027-2020

البرامج االستعجالية لمكافحة الجفاف

مواصلة مشاريع البنيات التحتية الكبرى

تطوير العرض المائي(إنشاء سدود جديدة، إعداد مشاريع تحلية مياه البحر...) ؛
في  عجزا  تسجل  التي  الجهات  مستوى  على  المحلية  للتنمية  والتلية  الصغيرة  السدود  بناء 

المياه؛
تدبير الطلب على المياه واالقتصاد في استغالله و تثمينه؛

تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي.

مشروع تأمين التزويد
بالماء الصالح للشرب

بأكادير الكبير

مشروع التزويد بالماء
الصالح للشرب على مستوى

طنجة الكبرى ومدينة
تارغيست والمراكز

المجاورة

مشروع تأمين التزويد بالماء
الصالح للشرب للدار البيضاء

الكبرى
(المرحلة االولى)

314 مليون درهم

برنامج حماية الماشية

360 مليون درهم 620 مليون درهم 250 مليون درهم

115,4 مليار درهم

مواصلة تنفيذ المشاريع  
موضوع اتفاقيات موقعة 
أمام جاللة الملك والتي 

تخص تطوير البنية 
الطرقية في المدن

تعزيز األشغال التي تخص 
عمليات صيانة الشبكة 

الطرقية

مشروع ربط ميناء 
الناظور غرب المتوسط 
الجديد بشبكة الطرق 

السيارة

1,64 مليون درهم 1,95 مليون درهم 4,5 مليون درهم

البنية التحتية للطرق 
والطرق السيارة

توسيع ميناء الجبهة مواصلة إنجاز ميناء 
الناظور غرب المتوسط

انطالقة أشغال ميناء 
الداخلة األطلسي

210 مليون درهم 9,88 مليار درهم 10,2 مليار درهم

البنيات التحتية
المينائية

الربط السككي لميناء 
آسفي

الربط السككي لميناء 
الناظور غرب المتوسط

300 مليون درهم 3 مليار درهم

البنيات التحتية
السككية

*االعتمادات المالية المشار اليها  تمثل الكلفة االجمالية للمشروع او البرنامج
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مخطط التسريع الصناعي

المرتبة األولى في اإلنتاج البحري علىاستراتيجية اليوتيس
الصعيد اإلفريقي

الجيل األخضر
2030-2020 

طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 
700.000 مركبة

148.000 منصب شغل
(2019)

رقم المعامالت عند التصدير 39,39 
مليار درهم  متم شهر غشت 2020 
بانخفاض قدره ,323% برسم نفس 

الفترة من سنة 2019

تداعيات أزمة كوفيد-19

انخفاض في اإلنتاج بنسبة 
50% بعد انهيار الطلب على 

الطائرات الجديدة وإلغاء 
الطلبيات

صادرات القطاع 8,33  مليار درهم 
متم شهر غشت 2020 بانخفاض 

قدره 23,8% برسم نفس الفترة من 
سنة 2019

قطاع صناعة السيارات

المغرب ثاني منتج 
للسيارات في إفريقي

قطاع صناعة السيارات

إحداث 60.000 منصب شغل 
جديد في افق 2020

تحقيق رقم معامالت عند 
التصدير للخدمات يقدر ب 18 

مليار درهم

ضخ استثمارات بقيمة 1,5 مليار 
درهم

قطاع ترحيل الخدمات

تكييف االنتاج الصناعي مع 
االحتياجات الوطنية الناجمة 

عن أزمة كوفيد19-

مواكبة أكثر من 350 
مقاولة من أجل صناعة 
األقنعة من القماش و 
القماش غير المنسوج

رقم المعامالت عند التصدير 38,18 
مليار درهم متم شهر غشت 2020 
بانخفاض قدره 3,26% برسم نفس 

الفترة من سنة 2019 

قطاع النسيج والجلد

الحفاظ على مكتسبات 
مخطط المغرب األخضر

مضاعفة الصادرات و الناتج 
الخام الداخلي الفالحي

إحداث أكثر من 350 ألف 
منصب شغل جديد مع 

تحسين الظروف المعيشية 
للفالحين

الجيل األخضر
2030-2020 

أكثر من 104.000 منصب 
شغل في صناعات الصيد 
البحري و120.000 منصب 

شغل في البحر

مساهمة القطاع ب 17,3 
مليار درهم في الناتج 
الداخلي الخام (2019)

صادرات القطاع 22,1 مليار 
درهم (2019)
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عقد برنامج 2022-2020: مخطط دعم وإنعاش قطاع السياحة

%52 من الصناع التقليديين استفادوا من الدعم المقدم من طرف الدولة في اطار عملية تضامن

اعداد  استراتيجية جديدة 2021-2030 لتطوير قطاع الصناعة التقليدية 

قطاع السياحة

االستراتيجية الطاقية

تداعيات أزمة كوفيد-19
تراجع عدد السياح الوافدين 
عبر الحدود المغربية بنسبة 

%77
(نهاية شهر غشت 2020 مقارنة 

مع نفس الفترة
من سنة 2019)

تراجعت مداخيل األسفار 
بنسبة %55,3

حتى متم شهر غشت (2020)
مقارنة بنفس الفترة من سنة 

2019

تفعيل برنامج التأهيل 
الطاقي للمساجد

مواصلة أشغال
إنجاز مشاريع إنتاج الطاقة 

الكهربائية من مصادر 
متجددة بقدرة إضافية تقدر 

ب 2.306 ميغاواط  في
سنة 2021-2020

إعادة هيكلة وتحويل
شركة االستثمارات الطاقية 

الى شركة عمومية
للخدمات الطاقية

تنفيذ برامج النجاعة الطاقية 
في اإلدارات العمومية 

والجماعات الترابية

تداعيات أزمة كوفيد-19
85% من الصناع التقليديين 

توقفوا تماًما عن العمل

20% من الحرفيين
غير قادرين على الوفاء 

بقروضهم المصرفية و %57 
غير قادرين على دفع 
التكاليف المتعلقة 

بأنشطتهم

الصناعة التقليدية
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الشروع في تعميم التغطية الصحية اإلجبارية

3. إطالق المرحلة األولى لتعميم التغطية االجتماعية

1

2021-2022

2

2023

3

2024-2025

4

2024-2025

تعميم التعويضات العائلية 
لتشمل ما يقارب 7 ماليين 

طفل في سن الدراسة، 
لفائدة 3 ماليين أسرة

تعميم التغطية الصحية 
األجبارية في أجل أقصاه   

نهاية 2022
22 مليون مستفيد إضافي 
من التأمين األساسي على 

المرض

مراجعة القانون رقم 65-00 الخاص 
بمنظومة التغطية الصحية األساسية 

والقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين 
اإلجباري األساسي عن المرض الخاص فئات 
المهنيين والعمال المستقلين واألشخاص 

غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا:
- تحديد دخل جزافي للمساهمات بالنسبة 

لفئة المهنيين والعمال المستقلين 
واألشخاص غير األجراء؛

- تحويل نطام المساعدة الطبية RAMED إلى 
 tiers) نظام تأميني عبر نظام الثالث المؤدي

.(payant

اإلصالح العميق للمنظومة الصحية الوطنية 
خاصة من خالل تحسين الولوج إلى الخدمات 

الصحية، وااللتزام باحترام مسار العالجات، 
نهج سياسة مبتكرة ومحفزة من حيث تدبير 
الموارد البشرية، وإصالح اإلطار المؤسساتي 

على مستوى الجهة وإنشاء نظام 
معلوماتي مندمج من شأنه أن يسمح بتتبع 

دقيق لكل مريض وتحديد و تقييم مسار 
العالجات.

يشكل تعميم التغطية االجتماعية رافعة 
أساسية إلدماج القطاع غير المهيكل في 

النسيج االقتصادي الوطني.

توسيع قاعدة االنخراط في 
أنظمة التقاعد وذلك من 

خالل تمكين حوالي خمسة 
ماليين مغربي من الساكنة 
النشيطة التي ال تتوفر على 

أي حق في التقاعد

تعميم التعويض عن فقدان 
الشغل لفائدة المغاربة الذين 

بتوفرون على شغل قار

- إصالح اإلطار التشريعي والتنظيمي؛
- تأهيل المراكز االستشفائية  وتنظيم مسار 

العالجات؛
- إصالح األنظمة والبرامج االجتماعية 

الموجودة حاليا، وذلك بهدف التحسين 
التدريجي ألثرها على المستفيدين من خالل 

تفعيل السجل االجتماعي الموحد؛
- مواصلة اإلصالح التدريجي لنظام المقاصة؛
- إصالح حكامة نظام الحماية االجتماعية من 

خالل إنشاء إطار حكامة يسمح بتحسين 
كفاءة وفعالية هذا النظام،

- إنشاء مساهمة مهنية موحدة لألشخاص 
الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل وفق 

نظام الربح الجزافي.
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4. تحسين أنظمة وبرامج الحماية االجتماعية

إصالح المقاصة

استدامة البرامج الممولة 
في إطار صندوق دعم 
التماسك االجتماعي 

وصندوق التكافل العائل

في  االجتماعي  التماسك  دعم  صندوق 
شهر  متم  غاية  إلى  إحداثه  (منذ  أرقام 

شتنبر 2020(:

 برنامج نظام المساعدة الطبية:8  مليار درهم
برنامج تيسير: 5,73 مليار درهم

 1,97 محفظة":  "مليون  الملكية  المبادرة 
مليار درهم

برنامج دعم األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة: 
617 مليون درهم

في  األرامل  للنساء  المباشر  الدعم  برنامج 
وضعية هشة: 2,73 مليار درهم.

عدد  ارتفع  العائلي:  التكافل  صندوق 
وصل  حيث  الصندوق  هذا  من  المستفيدات 
 35.272  ،2020 يونيو  متم  إلى  إطالقه  منذ 
 368,31 قدرها   إجمالية  بتكلفة  مستفيدة 

مليون درهم.

إحداث السجل االجتماعي 
الموحد

12,54مليون درهم سنة 2021

البوتان  غاز  أسعار  دعم  في  االستمرار   -
والسكر والدقيق الوطني خالل سنة 2021؛

لنظام  المخصصة  االعتمادات  توجيه  إعادة   -
شامل، ال يمكن التنبؤ به ومكلف، نحو تعزيز 
برامج الحماية االجتماعية في المغرب، وذلك 
لألسر  شاملة  بيانات  قاعدة  أساس  على 
مما  المتبادل،  للتشغيل  وقابلة  موثوقة 
وتغطية  أفضل  استهداف  من  سيمكن 

شاملة للسكان المؤهلين بطريقة عادلة.

على  الموحد  االجتماعي  السجل  سيعتمد   -
Gateway gouvernemen-"  البوابة الحكومية

وال  منظومتها،  مع  البيانات  لتبادل    "tale
البيانات  من  بالتحقق  يتعلق  فيما  سيما 
أجل  من  بها  المصرح  السوسيو-اقتصادية 

التنقيط؛
- أجرأة السجل االجتماعي الموحد عبر إعطاء 
بجهة  التجريبية  االنطالقة 

الرباط-سال-القنيطرة.
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3. إعطاء األولوية لقطاعي الصحة والتعليم

تعزيز وتقوية المنظومة الصحية الوطنية

إقتناء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات )أكثر من 1000 سرير إنعاش، و550 جهاز 	 
تنفس، وأكثر من مليوني عدة للكشف)kits de test( ، والعديد من أجهزة األشعة،...(؛

اقتناء األدوية )المواد الصيدالنية، والمواد االستهالكية الطبية، والغازات الطبية، ...(؛	 
تعزيز قدرات وزارة الصحة )تعويضات لمهنيي الصحة، والتعقيم والتنظيف واقتناء 	 

الوقود...(.
التدابير ذات طابع أفقي:

إحداث لجنة مشتركة لتتبع الحالة الوبائية واتخاذ التدابير الالزمة ؛	 
وضع إطار تنظيمي لمدة تزيد عن 5 أشهر يسمح بمرونة أكبر في تنفيذ نفقات وزارة 	 

الصحة ؛
تفعيل وتعزيز نظام المراقبة الوبائية ؛	 
القيام بحمالت تواصلية لإلطالع الرأي العام الوطني باستمرار على الحالة الوبائية 	 

العالمية و الوطنية.

+ 3 مليار درهم 
لمواجهة جائحة 

كوفيد-19 برسم سنة 
2020

تعزيز العرض الصحي: إقتناء 867 سريرًا استشفائيا في 14 بنية صحية على مستوى 	 
ثماني جهات؛ 

تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية: تخصيص معدات طبية جديدة لجميع 	 
المؤسسات الصحية بما في ذلك اقتناء 11 جهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي؛

تعزيز خدمات الرعاية الصحية األولية: ضمان استمرارية الرعاية والخدمات في مؤسسات 	 
الرعاية الصحية األولية النموذجية، وإنشاء مراكز صحية نموذجية قائمة على مبادئ 

طب األسرة؛
تحسين إمكانية الولوج لألدوية والمستلزمات الطبية: خفض أسعار أكثر من 900  دواء 	 

في سنة 2019 األكثر استهالكًا في المغرب، مع إعفاء 319 دواء من بين أكثر االدوية 
باهظة الثمن من الضريبة على القيمة المضافة والتي يتجاوز سعرها 960 درهم؛

تعزيز الصحة المتنقلة: ومواصلة عملية “رعاية” التي قدمت 566.309 خدمة صحية 	 
للساكنة المستهدفة.  

مواصلة الجهود 
من أجل تنفيذ باقي 

البرامج الصحية
خالل سنة 2020

إنجاز العمليات موضوع االتفاقيات الموقعة أمام جاللة الملك؛	 
تعزيز المنظومة الصحية بالموارد البشرية الكافية للتصدي لألوبئة المحتملة؛	 
ضمان حسن سير مندوبيات وزارة الصحة وشبكات مؤسسات الرعاية الصحية األولية 	 

التابعة لها؛
االستجابة للحاجيات اإلضافية للتسيير، خصوصا، مصاريف الحراسة والنظافة وشراء 	 

الوقود وتغذية المرضى، التي تتطلبها مكافحة جائحة كوفيد19-؛
اقتناء األدوية والمواد االستهالكية الطبية واألجهزة الطبية والتقنية الالزمة للتعامل 	 

مع الجائحة؛
إنشاء نظام معلوماتي مندمج إلرسال المعلومات من المستوى الالمركزي إلى اإلدارة 	 

المركزية وتيسير اتخاذ القرارات؛
انطالق عمل عدة مستشفيات سنة 2021 توجد أشغال إنجازها في المراحل النهائية 	 

)توسيع المركز االستشفائي االقليمي بورزازات، ومستشفى أيت أورير، ومستشفى 
جرف الملحة، ومستشفى أرفود... (; 

مواصلة مشاريع توسيع البنية التحتية الصحية االساسية )بناء وتجهيز المستشفى 	 
الجامعي بالعيون وأكادير  واستكمال تجهيز المستشفى الجامعي بطنجة(.

حوالي 20 مليار درهم 
)5,8%+ مقارنة مع 

2020( و 5.500 منصب 
مالي برسم سنة 2021
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مواصلة تنزيل القانون اإلطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

التكوين المهني

البحث العلمي واالبتكار

محاربة األمية

التربية الوطنية

التعليم العالي
 حوالي 72 مليار درهم 5,9%+ مقارنة مع  
2020( و  18.000 منصب مالي برسم سنة 

2021

عرض التكوين المهني

حوالي 406.000 مقعد برسم 

السنة الدراسية 2020/2021 

ومن المنتظر أن تتعزز انطالقا 

من الموسم الدراسي الموالي، 

بخلق جيل جديد من مراكز 

التكوين المهني

الرفع من الطاقة 

االستيعابية للجامعات

ب 16,3% خالل الخمس السنوات 

األخيرة حيث بلغت 518.896 

مقعد برسم سنة 2019-2020

مواصلة التعميم التدريجي 

للتعليم األولي

إحداث وتجهيز 4.541 حجرة 

وتسجيل 110.491 طفل جديد 

)نسبة تمدرس بالتعليم األولي 

تبلغ %72,5 برسم الموسم 

الدراسي 2019-2020)

18.000 منصب مالي

تعزيز العرض 
المدرسي والجامعي 

والتكويني

مواصلة المجهود 

االستثماري في مجال تعزيز 

العرض الجامعي بجميع 

جهات المملكة

إعطاء إنطالقة الدراسات 

الهندسية لبناء 3 مشاريع 

جديدة وهي كلية االقتصاد 

والتدبير بكلميم والمدرسة 

الوطنية للعلوم التطبيقية 

ببني مالل والمدرسة الوطنية 

للتجارة والتسيير بمراكش

تطوير العرض المدرسي

افتتاح 179 مؤسسة جديدة 

خالل الموسم الدراسي -2020

2021

تحسين جودة التكوين 

المهني

من خالل متابعة إعداد هندسات 

التكوين وفًقا لمقاربة التكوين 

القائمة على الكفاءات وكذا 

دليل المهن الشبه متخصصة، 

وضع اإلطار الوطني لإلشهاد 

)CNC(، إعداد دراسات لتحديد 

االحتياجات من التكوين وكذا 

الدالئل المرجعية للوظائف 

REM/( والمهن والكفاءات

REC( وتفعيل وحدات نظام 

المعلومات المندمج الوطني 

للتكوين المهني

تحسين جودة التأطير 

على مستوى المؤسسات 

التعليمية 

من خالل توظيف 85.000 أستاذ 

منذ سنة 2016 بهدف الحد 

من ظاهرة االكتظاظ واألقسام 

متعددة المستويات

اعتماد “التعليم عن بعد” 

بسبب جائحة كوفيد19-

 ،”TelmidTICE“ استعمال منصة

بث الدروس عبر القنوات 

التلفزية الوطنية وتوزيع 

كراسات للمراجعة والدعم 

التربوي والتعلم الذاتي 

على مليون تلميذ يتابعون 

دراستهم بالمناطق النائية 

بالوسط القروي والمناطق ذات 

الخصاص
ضمان العرض 

البيداغوجي
االرتقاء بجودة برامج محاربة 

األمية 

عبر تفعيل مجموعة من 

اإلجراءات المرتبطة بالتكوين 

في مهن محاربة األمية، 

وإرساء نظام الجسور بين برامج 

محو األمية والتربية النظامية 

والتكوين المهني، وتطوير 

نظام التقويم واإلشهاد

مالئمة العرض البيداغوجي 

للجامعات 

مع احتياجات البرامج القطاعية 

لالقتصاد الوطني
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قطاع التكوين المهني

تسهيل ولوج الشباب في 

وضعية صعبة، من خالل 

استفادة 36.200 متدرب 

من المنحة و6.000 متدرب 

مستفيد من مساهمة من 

الدولة في تكاليف تكوينهم

قطاع التعليم العالي

395.204 طالب مستفيد من 

المنحة الجامعية؛ 52.957 سرير 

باألحياء الجامعية؛  188.017 

طالب مستفيد من التغطية 

الصحية للطلبة

قطاع التربية الوطنية 

1.258.483 تلميذ مستفيد من 

خدمات الداخليات والمطاعم 

المدرسية و1,5 مليون أسرة 

مستفيدة من برنامج تيسير 

و4,5 مليون تلميذ مستفيد 

من المبادرة الملكية “مليون 

محفظة”

الدعم االجتماعي
السنة الدراسية 

2019-2020

دعم البحث العلمي واالبتكار

تمويل 186 مشروع بحث 

علمي وابتكار في المجاالت 

ذات أولوية وتمويل 41 مشروع 

بحث وتنمية حول الفوسفاط 

بشراكة مع المكتب الشريف 

للفوسفاط وإطالق طلبات 

مشاريع جديدة نذكر منها طلب 

مشاريع في إطار برنامج لدعم 

البحث العلمي والتكنولوجي 

في المجاالت ذات الصلة ب “ 

كوفيد - 19 “ وفي إطار برنامج 

الخوارزمي لتمويل مشاريع 

متعلقة بالذكاء االصطناعي 

وطلب مشاريع في مجال  

السكن والتخطيط العمراني

مواصلة تعميم البرنامج 

الوطني إلحداث مدن االبتكار 

على جميع الجامعات

تثمين نتائج البحث العلمي 

واالبتكار والشراكة مع القطاع 

الخاص 

بلغ العدد اإلجمالي لطلبات 

براءات االختراع ما مجموعه 

108 طلب قدمت من طرف 

الجامعات ومراكز البحث تطوير البحث العلمي 
واالبتكار

السنة الدراسية 
2019-2020

تشجيع التفوق في البحث 

العلمي واالبتكار 

من خالل مواصلة برنامج “منح 

التفوق” في مجال البحث 

العلمي، حيث تم قبول 300 

طلب لالستفادة من هذه 

المنحة لمدة 36 شهرا

تشجيع التعاون الدولي 

في مجال البحث العلمي 

والتكنولوجي 

االدماج في سوق 

العمل)قطاع التكوين 

المهني(

بلغت نسبة إدماج خريجي 

التكوين المهني في النسيج 

االقتصادي 67,1٪ )بالنسبة 

لفوج 2016، 9 أشهر بعد 

التخرج(.

االبتكار

تصنيف المغرب من حيث 

المؤشر العالمي لالبتكار 

في الرتبة الرابعة إفريقيا 

والخامسة عربيا حسب آخر تقرير 

للمنظمة العالمية للملكية 

 )OMPI( الفكرية

نسبة الهدر المدرسي

 

انتقل  من ٪2,7 إلى  %2,1 

بالنسبة للسلك االبتدائي ، ومن 

12,1% إلى 10,4% بالنسبة 

للسلك اإلعدادي  بين سنتي 

2019 و 2020
بعض المؤشرات

االنتاج العلمي 

8581 منشور في المجالت 

المفهرسة خاصة في قاعدة 

البيانات “SCOPUS” خالل سنة 

 2019

نسبة االكتظاظ

انتقل من 3,4% الى %3,6 

بالنسبة  للسلك االبتدائي ، 

ومن 11,8٪ إلى 12,3٪ بالنسبة 

للسلك اإلعدادي و من 7,1% إلى 

6,8٪ بالنسبة للسلك التأهيلي 

بين سنتي 2019 و 2020
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4. تعزيز السياسات االجتماعية

تفعيل المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية )2019-2023(
غالف مالي إجمالي 18 مليار درهم

إنجازات 2020 إنجازات 2019 البرامج

المصادقة على 484 مشروعا
غالف مالي: حوالي 600 مليون درهم

برمجة 521 مشروع لفائدة 744.304 
مستفيد

غالف مالي: 684 مليون درهم

تدارك الخصاص على مستوى البنيات 
التحتية والخدمات األساسية بالمجاالت 

الترابية األقل تجهيزا

غالف مالي: 480 مليون درهم
200 مليون للتخفيف من آثار جائحة 	 

كوفيد19-؛
280 مليون درهم لتمويل المشاريع 	 

واألنشطة.

برمجة 838 مشروع ونشاط 
مواكبة األشخاص في وضعية هشة

) السيما بناء وتجهيز وتسيير وكذا تأهيل 
مراكز االستقبال(

برمجة 536 مشروعا مدرا للدخل على 	 
مستوى 49 عمالة وإقليم لفائدة 

3.471 مستفيد و مستفيدة؛
إنشاء 70 منصة الستقبال الشباب 	 

الباحثين عن فرص الشغل  على مستوى 
العماالت واالقاليم.

تحسين الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب

إنشاء 2.006 وحدة للتعليم االولي خالل 	 
الموسم الدراسي 2020-2021 ، إعادة 
تأهيل 1.100 وحدة بهدف مالءمتها 
مع المعايير المعمول بها في إطار 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

بالوسط القروي.

إنجاز 1.217 وحدة للتعليم األولي على 	 
مستوى 64 عمالة وإقليم؛

بناء وتجهيز 44 دار األمومة؛	 
إقتناء 107 سيارة لإلسعاف  وأجهزة 	 

طبية لفائدة 14 إقليم وعلى مستوى 
3 جهات أساسية  )بني مالل - خنيفرة ، 

درعة - تافياللت ومراكش - آسفي(.

الدعم الموجه للتنمية البشرية لألجيال 
الصاعدة

برنامج تقليص الفوارق المجالية واالجتماعية بالمجال القروي
الكلفة اإلجمالية: 50 مليار درهم

إنجاز  10.368 كلم من الطرق والمسالك منها 7.091 تم إنهاء أشغالها؛	 

بناء وإعادة تأهيل 116 منشأة فنية؛	 

إنجــاز 1.945 عمليــة تتعلــق ببنــاء وإعــادة بنــاء وتوســيع وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة التعليميــة 	 

ــات  ــز المؤسس ــي وتجهي ــل المدرس ــالت النق ــا بحاف ــق أساس ــاء تتعل ــة اقتن ــاز 480 عملي ــذا إنج و ك

ــة؛ التعليمي

إنجــاز 473 عمليــة تهــم بنــاء وإعــادة بنــاء وتوســيع وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة للصحــة، و 	 

ــة  ــز الصح ــز مراك ــذا تجهي ــة وك ــدات متنقل ــعاف ووح ــيارات االس ــاء س ــة اقتن ــاز 679 عملي ــذا إنج ك

القرويــة؛ والمســتوصفات 

إنجــاز 252 نظــام للتــزود بميــاه الشــرب، باإلضافــة إلــى 16.853 عمليــة ربــط فرديــة ومختلطــة وعبــر 	 

النافــورات؛

ربط 525 قرية بالتيار الكهربائي، منها 434 قرية تم إنهاء األشغال بها.	 
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السكن

التشغيل

أثــر حجــم األزمــة الصحيــة لكوفيــد19- علــى حصيلــة البرامــج النشــيطة للتشــغيل خــالل النصــف األول مــن 

ســنة 2020 :

2020 2019 البرنامج

34.732 مستفيد 57.507 مستفيد برنامج إدماج

3.747 مستفيد 4.558 مستفيد برنامج تحفيز

5.238 باحث عن شغل 15.231 باحث عن شغل برنامج تأهيل

3.561 حامل مشروع 2.313 حامل مشروع برنامج التشغيل الذاتي

من أجل تعزيز خلق فرص الشغل، ستتميز سنة 2021:

مواصلــة برنامــج “دعــم االدمــاج االقتصــادي للشــباب بجهــة مراكش-آســفي” الــذي ينــدرج فــي إطــار 	 

الشــراكة االســتراتيجية 2024-2019  بيــن المغــرب والبنــك الدولــي؛

تنزيــل برنامــج مماثــل علــى مســتوى جهــات  الرباط-ســال-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحســيمة 	 

وسوس-ماســة فــي إطــار التعــاون مــع الوكالــة الفرنســية للتنميــة؛

إنجــاز دراســات تقييميــة لسياســات وبرامــج التشــغيل ولســوق الشــغل فــي إطــار مشــروع “التربيــة 	 

والتكويــن مــن أجــل قابليــة التشــغيل”.

سكن  ظروف  تحسين  صفيح":  بدون  "مدن  برنامج 
290.544 أسرة و إعالن 59 مدينة بدون صفيح

منذ   : للسقوط  اآليلة  المباني  تأهيل  إعادة  برنامج 
انطالق البرنامج و الى متم سنة 2019، أعطيت انطالقة  

97 مشروع تهم معالجة 30.465 بناية.

والتأهيل  التجهيز  ناقصة  األحياء  هيكلة  إعادة  برنامج 
مليون   1,12 يقرب  ما  عيش  ظروف  تحسين   : الحضري 

أسرة، إلى متم سنة 2019.

المدينة  سياسة  اعتماد  منذ  المدينة:  سياسة  برنامج 
أعطيت   ،2019 سنة  متم  غاية  وإلى   2013 سنة  في 

االنطالقة لـ 151 مشروع.

إلى  250.000 درهم:  برنامج السكن االجتماعي بكلفة 
متم شهر غشت 2020، تم التوقيع على 1.327 اتفاقية 

لبناء 1.900.399 وحدة سكنية .

برنامج السكن االجتماعي منخفض التكلفة: تم التوقيع 
على 75 اتفاقية لبناء 38.099 وحدة سكنية منخفضة 
متم  غاية  الى  و  البرنامج  هذا  انطالقة  منذ  التكلفة 

غشت من سنة 2020.

منذ  المتوسطة:  للطبقة  الموجه   السكن  برنامج 
شهر  متم  غاية  وإلى   2003 سنة  البرنامج  انطالقة 
غشت 2020، تم التوقيع على 31 اتفاقية لبناء 11.048 

وحدة سكنية.

القضاء على السكن غير الالئق وتحسين
تنويع العرض السكنيظروف عيش األسر المعوزة
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الشباب والطفولة

2020

2021

بناء دور للشباب ومراكز نسوية و رياض لتأهيل األطفال و مخيمات في إطار االتفاقيات الموقعة 

أمام صاحب الجاللة والبرامج المندمجة لتأهيل و تثمين المدن العتيقة (سال ومكناس والصويرة 

وتطوان)؛

تهيئة وتجهيز مؤسسات الشباب والطفولة والشؤون النسوية؛

ابرام اتفاقيات مع مختلف الشركاء إلنجاز البنيات التحتية للشباب.

وال  الموظفين  وال  طالب  غير  (م  شاب   5.400 من  أكثر  لفائدة  التشغيل  أجل  من  تدريب  تنظيم 

المتدربين)؛

تعويض عن إلغاء المخيمات الصيفية لسنة 2020 عن طريق برمجة أنشطة أخرى؛

وضع برنامج النعاش العمل الجمعوي من خالل إشراك الجمعيات في  تسيير دور الشباب وخاصة 

في وضع البرامج االجتماعية الثقافية ؛

تكوين 15.000من المنشطين السوسيو ثقفيين بغاية توظيفهم  من طرف الجمعيات المسيرة 

لدور الشباب ؛

والوساطة  الثقافي  التنشيط  حافالت  من  أسطول  توفير  خالل  من  المتنقلة  الشباب  دور  إطالق 

الفنية.
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تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها

1. إعادة هيكلة المؤسسات والمقاوالت العمومية

العمومية  المؤسسات والمقاوالت  لفائدة  الموجهة  المواكبة 
انخفاضا  عرفت  التي  تلك  السيما  األزمة،  من  بشدة  المتضررة 
المغربية،  الملكية  الجوية  (الخطوط  مداخيلها  في  حادا 
الوطني  والمكتب  والماء،  للكهرباء  الوطني  والمكتب 
تحديد  مع  الحديدية...)،  للسكك  الوطني  والمكتب  للمطارات، 
الدولة  طرف  من  المقدمة  المناسبة  الدعم  ووسائل  الرافعات 

(خطاب الطمأنة، ضمان، إعانات، ترشيد النفقات...)

من  بضمان  الحديدية،  للسكك  الوطني  المكتب  حصول 
تخفيض  مقابل  درهم،  1,5مليار  بقيمة  قرض  على  الدولة، 
القيمة  على  الضريبة  من  المكتب  مستحقات  مبلغ  في 

المضافة على الدولة؛

عمومية  ومقاوالت  عمومية  مؤسسات  ثالثة   3 استفادت 
للكهرباء  الوطني  والمكتب  للمطارات،  الوطني  (المكتب 
من  الدولة،  من  بضمان  بالمغرب)،  السيارة  والطرق  والماء، 

تمويًالت، بشروط ميسرة، من المؤسسات المالية الدولية.

االختالالت

ذات  السيما  العمومية،  والمقاوالت  المؤسسات  عدد  تضاعف 
مع  أو  بينها  فيما  أحياًنا،  تداخل،  وجود  مع  التجاري،  غير  الطابع 

الهياكل اإلدارية التابعة للوزارات؛

السيما  العمومية،  والمقاوالت  العمومية  المؤسسات  اعتماد 
غير التجارية منها، على دعم الميزانية العامة؛

الطابع  ذات  العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  احتياجات  تزايد 
كضمان  و/أو  للدولة  المباشر  بالدعم  يتعلق  فيما  التجاري، 

الستدامتها / تنميتها؛

النمو  لتحقيق  المطلوب  الحجم  بلوغ  وعدم  االنسجام  غياب 
الخارجي؛

ضرورة الرفع من مستوى دينامية الحكامة.

.

مواكبة المؤسسات والمقاوالت العمومية في إطار 
االنعاش االقتصادي ما بعد كوفيد19-

تحويل الصندوق المركزي للضمان إلى شركة مساهمة تحت 
إسم "الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة"، مع تعزيز 

دورها في دعم المقاوالت من خالل إحداث صندوق خاص 
للضمان، يسمح للمؤسسات والمقاوالت العمومية بتعبئة 

موارد جديدة لتمويل خزينتها، وبالتالي ضمان مواكبتها للسير 
العادي لألنشطة واستدامة الخدمات العمومية المقدمة من 

طرف هذه المؤسسات والمقاوالت

التدابير المتخذة 

بالتدبير  مكلفة  وطنية  وكالة  بإحداث  قانون  لمشروع  اإلعداد 
المؤسسات  أداء  نجاعة  وتتبع  الدولة  لمساهمات  االستراتيجي 

العمومية، السيما من أجل تعزيز دور الدولة كمساهم؛

والمقاوالت  المؤسسات  بإصالح  قانون  لمشروع  اإلعداد 
العمومية، يهدف على الخصوص إلى تحويل جميع المؤسسات 
التجاري إلى شركات مساهمة، من أجل  العمومية ذات الطابع 
والمقاوالت  المؤسسات  بعض  وحل/تصفية  حكامتها،  تعزيز 
قابضة  وإحداث شركات  يعد وجودها مبررا،  لم  التي  العمومية 
متجانسة من أجل ضمان مزيد من النجاعة واالنسجام، باإلضافة 
المؤسسات والمقاوالت  تقييم منتظم لمهام هذه  إرساء  إلى 

من أجل التأكد من جدوى االحتفاظ بها.

مواكبة المؤسسات والمقاوالت العمومية في إطار 
االنعاش االقتصادي ما بعد كوفيد19-
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2. إصالح اإلدارة العمومية

إصالح معايير 
ومساطر التعيين، 
في المناصب العليا

في  التعيين  ومساطر  معايير  في  النظر  إعادة  خالل  من   02.12 رقم  التنظيمي  القانون  مراجعة 
المناصب العليا،

بما يحفز الكفاءات الوطنية، على االنخراط في الوظيفة العمومية، وبالتالي جعلها أكثر جاذبية,

التنزيل التدريجي 
للتصاميم المديرية 
المرجعية لالتمركز 

االداري

مرجعيا  مديريا  تصميما   23 على   2019 سنة  خالل  اإلداري  لالتمركز  الوزارية  اللجنة  مصادقة 

لالتمركز اإلداري، المتعلق باثني عشرة وزارة ومندوبية واحدة (المندوبية السامية للتخطيط).

 تبسيط المساطر 

إصدار الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر 
لولوج  أكبر  مرونة  تحقيق  أجل  من   ،2020 مارس   6 بتاريخ  نشره  تم  الذي  اإلدارية  واإلجراءات 
هذا  مقتضيات  بعض  بتطبيق   2.20.660 رقم  المرسوم  ونشر  العمومية  للخدمات  المواطنين 

القانون بتاريخ 21 شتنبر 2020.

تخليق اإلدارة
بمبادرة  الصلة  ذات  المغرب  التزامات    إطار  في   ،"chafafiya.ma  " اإللكترونية  البوابة  إطالق 

الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، والتي تمنح المواطنين إمكانية الولوج للمعلومة. 

إطالق مشاريع جديدة : مكتب الضبط الرقمي، الحامل االكتروني، االستقبال عن بعد ، التسجيل عن 
بعد؛

إعادة هيكلة ورش الجيل الرقمي الذي يهدف إلى تزويد المغرب بالموارد البشرية المؤهلة في 
المجال الرقمي ؛

وضع مشروع قانون رقم 41.19  يحدد القواعد المتعلقة باإلدارة الرقمية وكذا المبادالت الرقمية 
بين المرتفقين واإلدارة وبين اإلدارات فيما بينها.

 رقمنة الخدمات 
العمومية
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3. تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة

 مواكبة الجهات لتسريع 

تنزيل برامج التنمية 

الجهوية

مواكبة الجهات من 

أجل توضيح االختصاصات 

الذاتية والمشتركة

تقوية القدرات التدبيرية 

والتنفيذية للجهات 

 تعزيز الموارد المالية 

للجهات 

 تميزت سنة 2020 بتوقيع 
أول عقد- برنامج بين 

الدولة وجهة فاس-
مكناس برسم الفترة 

.2020-2022

 التوقيع على اإلطار 
التوجيهي لتفعيل 

ممارسة الجهات 
الختصاصاتها الذاتية 

والمشتركة، بين جهات 
المملكة اإلثني عشر وعدد 

من القطاعات الوزارية 
المعنية.

 في نهاية غشت 2020، 
بلغت الميزانية اإلجمالية 

المبرمجة في ميزانية 
الوكاالت الجهوية لإلنجاز 
المشاريع ما يناهز  5,88 
مليار درهم، منها  5,69 

مليار درهم تمت برمجتها 
إلنجاز برامج التنمية.

سنة 2020: تخصيص 
لفائدة الجهات نسبة 

%5 من حصيلة الضريبة 
على الشركات و%5 من 

الضريبة على الدخل و20% 
من حصيلة الرسم على 

عقود التأمين تضاف 
إليها اعتمادات مالية من 

الميزانية العامة بلغت 3,7 
مليار درهم، مبلغ 9,59 

مليار درهم مقابل 8,46 
مليار درهم سنة 2019.

توقعات 2021

الضريبة على الشركات (%5): 2 مليار درهم

الضريبة على الدخل (%5): 2,1 مليار درهم

الرسم على عقود التأمين (%20): 0,6 مليار درهم

مساهمات الميزانية العامة: 5,3 مليار درهم

مجموع الموارد المرصدة لفائدة الجهات: 10 ماليير درهم
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4. مواصلة تنزيل اإلصالحات الكبرى األخرى

• تنزيل التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة االقتصادية في إطار حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن 

كوفيد-19.

• مراجعة مساهمة الضريبة على الشركات المتعلقة ببعض المؤسسات والمقاوالت العمومية، 

وكذا الشركات التي تمارس أنشطة منظمة أو في حالة احتكار أو احتكار قلة؛

• وضع حوافز لتعزيز تنمية المقاوالت المبتكرة.

تعمل أنظمة التقاعد بشكل مستقل دون تنسيق فعلي فيما بينها. هذا الوضع ناتج عن السياق 

التاريخي الذي تطورت فيه هذه األنظمة، فضال عن ذلك أدت االختالفات التي تعرفها على مستوى 

آليات تدبيرها ومعاييرها إلى تفاوت في مستوى المعاشات المستحقة للمنخرطين وبالتالي إلى 

شمولية  مقاربة  العمومية  السلطات  اعتمدت  الوضعية،  هذه  أمام  بينهم.  فيما  العدالة  غياب 

لإلصالح الهيكلي لقطاع التقاعد، يهدف ، على المدى المتوسط ، إلى إحداث نظام القطبين (قطب 

القطاع العمومي وقطب القطاع الخاص)، في أفق التقارب على المدى البعيد نحو نظام أساسي 

وطني موحد

2020: استكمال خلق فضاءات خاصة بالطفل في أقسام قضاء األسرة في إطار تنفيذ برنامج   •

"حماية" بالتعاون مع اليونسيف. 

آليات  بالخارج، عن طريق تطوير  المغاربة المقيمين  2021: تحسين ظروف استقبال المواطنين   •

بعد،  عن  شكاياتهم  بتتبع  لهم  تسمح  معلوماتية  تطبيقيات  إحداث  خالل  من  شكاياتهم،  تدبير 

وإعداد منصة إلكترونية خاصة بتسجيل الشركات المدنية العقارية وبالتقييدات الالحقة المتعلقة 

بها.

إصالح منظومة
العدالة

اإلصالح الجبائي : 
تفعيل التوصيات 

المنبثقة عن
المناظرة الوطنية 

الثالثة للجبايات

إصالح نظام
التعاقد
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الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى

1. العودة التدريجية إلى التوازن الميزانياتي

عجز الميزانية لسنة   2020  
%7,5

من الناتج الداخلي الخام

 توقع عجز الميزانية لسنة 
  2021

%6,5
 من الناتج الداخلي الخام

في  الطلبات  حصر  خالل  من   : الموظفين  نفقات  في  التحكم   •

الخدمات  جودة  تحسين  بضمان  الكفيلة  الضرورية  االحتياجات 

المقدمة للمواطنين؛

بتشجيع  السيما  اإلدارة:  بتسيير  المرتبطة  النفقات  ترشيد   •

استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية ؛

آليات  إلى  اللجوء  العمومية:  االستثمارت  تدبير  كيفيات  إصالح   •

التمويل المبتكرة وإعطاء األولوية وبرمجة االلتزامات المتعلقة 

بالمشاريع التي توجد طور اإلنجاز.

التحكم في 
النفقات

اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة
المؤسساتية : 14 مليار درهم

مواصلة عمليات الخوصصة : 4 ماليير درهم؛

بيع األصول : 6 مليار درهم. 

تعبئة الموارد
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2. استعادة التوازنات الخارجية

 مواكبة الجمعية المغربية لصناعات النسيج واأللبسة والمقاوالت المنتجة ألقنعة 	 
الحماية والبذل الطبية لولوج األسواق الواعدة؛

 دعم القطاعات الصناعية للتموقع على الصعيد الدولي.	 

تنشيط الصادرات 
والتحكم في تدفقات 

الواردات

تنزيل مشروع قانون اإلطار بمثابة ميثاق االستثمار؛	 
مواصلة رقمنة اإلدارة العمومية؛	 
تحديث اإلطار التنظيمي والقانوني المتعلق باالستثمار؛	 
تعزيز عمل مجلس المنافسة؛	 
تسهيل الولوج إلى التمويل؛	 
تشجيع االبتكار واالقتصاد األخضر وتطوير استراتيجية عقارية وطنية؛	 
تعزيز موقع القطب المالي الدار البيضاء كأول مركز مالي في افريقيا.	 

تشجيع االستثمارات 
األجنبية المباشرة

توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم ما بين  %±5 بالنسبة إلى سعر الصرف 	 
المركزي المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العمالت مكونة من 

اليورو والدوالر األمريكي على التوالي بنسبتي %60 و%40؛ 
 سيستمر االنتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وفًقا لمقاربة تدريجية حذرة مع 	 

استراتيجية تواصلية مالئمة لكل مرحلة من اإلصالح.

إصالح نظام سعر الصرف

 أتاح السحب الرابع في إطار خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليار دوالر، تلبية 	 
االحتياجات التمويلية لميزان األداءات والحفاظ على احتياطات العمالت األجنبية في 

مستويات مريحة تمكن من ضمان استقرار سوق الصرف األجنبي وكذا تعزيز ثقة 
المستثمرين األجانب وشركائنا الثنائيين والمتعددي األطراف في اقتصادنا الوطني 
والحفاظ على هوامش أمان قوية في سياق تتزايد فيه أجواء عدم اليقين المرتبط 

بتطور أزمة كوفيد 19-.

السحب من خط الوقاية 
والسيولة 

أبدى كل الشركاء الماليين مرونة على مستوى الرفع من االعتمادات المالية 	 
المبرمجة برسم سنة 2020، أو على مستوى تسريع السحوبات المرتبطة بها، 

وكذا على مستوى إعادة توزيع بعض الموارد المرصدة من أجل دعم برامج اإلصالح 
ومشاريع استثمارية ذات األولوية؛

إقرار مرسوم بقانون يقضي بتجاوز سقف القروض الخارجية الذي حدده قانون المالية 	 
لسنة 2020 في 31 مليار درهم؛

تقدر التمويالت المسحوبة برسم التمويل الخارجي التي يمكن تعبئتها خالل سنة 	 
2020 من طرف الخزينة بحوالي 60 مليار درهم، حيث تم سحب مبلغ يزيد عن 35 مليار 

درهم حتى متم سبتمبر 2020.

تعبئة التمويالت 
الخارجية
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التدابير األساسية المقترحة في إطار مشروع قانون المالية
للسنة المالية 2021

أهم التدابير الجمركية والجبائية

تمكيــن البضائــع المســتوردة بعــد حصولهــا علــى األصــل المغربــي إثــر تحويلهــا تحــت األنظمــة االقتصاديــة 	 

فــي الجمــرك، مــن االســتفادة مــن رســم اســتيراد أدنــى بنســبة %2,5 ؛

الرفــع مــن مقــدار رســم االســتيراد المطبــق علــى ألیــاف تركیبــة غیــر مســتمرة مــن بولیســترات مــن %2,5 إلــى 	 

%17,5 فــي إطــار جهــود الدولــة الراميــة لتعزيــز تنافســية الصناعــة المحليــة المتخصــص فــي تدويــر النفايــات 

الصلبــة مــن خــالل معالجــة النفايــات البالســتيكية إلنتــاج ألیــاف تركیبــة غیــر مســتمرة مــن بولیســترات ؛

الرفــع مــن مقــدار رســم االســتيراد المطبــق علــى خراطيــش الحبــر المعــاد تصنيعهــا مــن %2,5 إلــى %17,5 مــن 	 

أجــل تحســين تنافســية الصناعــة الوطنيــة لتصنيــع خراطيــش الحبــر والتــي تــروم إعــادة اســتعمال هــذه المــواد 

مــن أجــل حمايــة البيئــة؛

الرفــع مــن مقــدار رســم االســتيراد المطبــق علــى بعــض منتجــات المنســوجات المخصصــة للمفروشــات مــن 	 

%17,5 إلــى %40 مــن أجــل حمايــة الصناعــة المحليــة للنســيج ؛

مالءمــة رســوم االســتيراد المطبقــة علــى اإلطــارات والعجــالت مــن أجــل دعــم النقــل البــري والســالمة 	 

الطرقيــة وتشــجيع الفالحــة والمناولــة الصناعيــة :

الحفاظ على رسم االستيراد: 	

بنسبة %40 على اإلطارات المطاطية الخاصة بالركاب وكذلك الدراجات النارية والهوائية؛ 	

بنســبة %2,5 علــى اإلطــارات المطاطيــة المســتخدمة فــي المركبــات الجويــة وتلــك التــي يزيــد  	

وزن وحدتهــا علــى 190 كيلوغــرام.

ــاحنات  	 ــالت والش ــة بالحاف ــرى والخاص ــة األخ ــارات المطاطي ــى اإلط ــق عل ــتيراد المطب ــم االس ــض رس تخفي

ــى %17,5؛ ــن %40 إل ــة م ــة المدني ــة وآالت الهندس ــات واآلالت الزراعي ــرق والمركب ــرارات الط وج

تطبيــق نفــس رســوم االســتيراد المطبقــة علــى اإلطــارات المطاطيــة المركبــة علــى األطــواق )العجــالت(  	

مــن أجــل المالئمــة؛

ــة 	  ــتحضرات الغذائي ــوكوالتة والمس ــات الش ــض منتج ــى بع ــق عل ــتيراد المطب ــم االس ــدار رس ــن مق ــع م الرف

المحتويــة علــى الــكاكاو مــن %17,5 إلــى %40 لتعزيــز تنافســية القطــاع الوطنــي لصناعــة الشــوكوالتة 

والمســتحضرات الغذائيــة المحتويــة علــى الــكاكاو أمــام منافســة المنتجــات المســتوردة ؛

الرفــع مــن مقــدار رســم االســتيراد المطبــق علــى المظــالت بخــالف تلــك المخصصــة للحدائــق مــن %2,5 إلــى 	 

%40 وعلــى هيــاكل المظــالت مــن %2,5 إلــى %17,5؛

ــى 	  ــاظ عل ــى %40 للحف ــن %10 إل ــرة م ــة المصن ــى األقمش ــق عل ــتيراد المطب ــم االس ــدار رس ــن مق ــع م الرف

تنافســية الصناعــة الوطنيــة للبطانيــات ؛

تخفيض المكوس الداخلية على االستهالك المفروضة على »الفيول وال« المستعملة؛	 

إحداث ضريبة داخلية على االستهالك على العجالت ولو كانت مركبة على أطواق؛	 
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منــح أجــل إضافــي مدتــه ســنتين لتطبيــق التدبيــر االنتقالــي المحــدث لتشــجيع عمليــات المســاهمة بعقــارات 	 

لفائــدة هيئــات التوظيــف الجماعــي العقــاري؛

ــا 	  ــة فيم ــاوالت العمومي ــات والمق ــة المؤسس ــادة هيكل ــات إع ــي لعملي ــاد الضريب ــن الحي ــام يضم ــداث نظ إح

ــر ؛ ــجيل والتمب ــات التس ــة وواجب ــة المضاف ــى القيم ــة عل ــركات والضريب ــى الش ــة عل ــص الضريب يخ

عــدم فــرض الضريبــة علــى عائــدات تفويــت مســاهمات المؤسســات والمقــاوالت العموميــة والشــركات 	 

ــاص؛ ــاع الخ ــى القط ــة إل ــآت العام ــل المنش ــات تحوي ــار عملي ــي إط ــزة ف ــا المنج ــة له التابع

توضيح استثناء بعض المقاوالت المالية من نطاق تطبيق النظام الجبائي للقطب المالي للدار البيضاء؛	 

إحــداث نظــام يضمــن الحيــاد الضريبــي لعمليــات التحويــل المتعلقــة بمنشــآت الطاقــة المتجــددة المنجــزة فــي 	 

إطــار القانــون رقــم 38.16، فيمــا يخــص الضريبــة علــى الشــركات والضريبــة علــى القيمــة المضافــة وواجبــات 

التســجيل؛

إدراج مجموعة من التدابير التي تهم التزامات المغرب اتجاه الهيئات الدولية:	 

تحديد أجل تطبيق النظام الجبائي السابق المتعلق بالقطب المالي للدار البيضاء في نهاية 2022؛ 	

وقــف مــدة فحــص المحاســبة وانقطــاع التقــادم فــي حالــة إرســال طلــب معلومــات إلــى إدارات الضرائــب  	

األجنبيــة؛

توضيــح المقتضيــات المتعلقــة بطلبــات االستشــارة الضريبيــة المســبقة إلبــراز أن هــذه الطلبــات ال تعنــي  	

إال العمليــات المنجــزة فــي المغــرب؛

تحسين نظام أثمان التحويل للمالءمة مع المعايير الدولية من خالل: 	

حصر نطاق تطبيق الزامية اإلدالء بالوثائق المتعلقة بأثمان التحويل على الشركات الكبرى؛ 	

التنصيص على الجزاء المترتب عن عدم اإلدالء بالوثائق المتعلقة بأثمان التحويل. 	

ــذا 	  ــوس وك ــوم والمك ــتيفاء الرس ــة باس ــوى المطالب ــادم دع ــة وتق ــات الجمركي ــادم المخالف ــال تق ــيق آج تنس

ــع ســنوات؛ ــد هــذه اآلجــال فــي أرب ــة وتحدي ــات الجمركي ــق المتعلقــة بالعملي ــزام بحفــظ الوثائ االلت

دمــج كلفــة العالمــات الجبائيــة فــي وعــاء احتســاب رســوم الضريبــة الداخليــة علــى االســتهالك المطبقــة علــى 	 

ــغ المصنع؛ التب

إحداث مخالفة جديدة تتعلق بالشطط في نظام التصدير المؤقت؛	 

التنصيــص صراحــة علــى مخالفــة اســتيراد البضائــع المحظــورة موضــوع تصريــح مفصــل، بــدون رخصــة، أو بحكــم 	 

ســند ال يطابــق هــذه البضائــع، وتحديــد الغرامــة المتعلقــة بهــا؛

ــي أدت 	  ــات الت ــى المنتج ــة عل ــات الجبائي ــع عالم ــدم وض ــة ع ــأن مخالف ــة بش ــة مخفف ــى عقوب ــص عل التنصي

ــتهالك؛ ــى اإلس ــة عل ــة الداخلي الضريب

إحــداث مســاهمة مهنيــة موحــدة لفائــدة األشــخاص الذاتييــن الخاضعيــن للضريبــة علــى الدخــل وفــق نظــام 	 

ــدود  ــل المح ــة ذوي الدخ ــن للضريب ــى الخاضعي ــتحقة عل ــوم المس ــب والرس ــن الضرائ ــي، تتضم ــح الجزاف الرب

ــة؛ ــطتهم المهني ــم أنش برس

إحــداث مســاهمة اجتماعيــة للتضامــن مترتبــة علــى األربــاح والدخول برســم ســنة 2021 علــى غرار المســاهمة 	 

المحدثــة بقانــون الماليــة لســنة 2013. وســتطبق هــذه المســاهمة كالتالي:
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بالنسبة للشركات:   	

ــون  	 ــى 40 ملي ــن إل ــريحة 5 ماليي ــي ش ــي ف ــا الصاف ــع ربحه ــي يق ــركات الت ــبة للش %2,50، بالنس

درهــم؛

3,50%، بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم. 	

مــع اســتثناء الشــركات المعفــاة مــن الضريبــة علــى الشــركات بصفــة دائمــة والشــركات التــي تــزاول أنشــطتها داخــل 

مناطــق التســريع الصناعــي وشــركات الخدمــات التــي تســتفيد مــن النظــام الجبائــي المنصــوص عليــه لفائــدة القطــب 

المالــي للــدار البيضــاء. 

بالنسبة لألشخاص الذاتيين:  	

%1,50 برســم الدخــول المهنيــة والفالحيــة والعقاريــة ودخــول األجــور والدخــول المعتبــرة فــي  	

حكمهــا، وذلــك علــى أســاس  الدخــل اإلجمالــي الســنوي الصافــي مــن الضريبــة الــذي يعــادل أو 

يفــوق مبلغــه 120.000 درهــم.

إعفــاء األجــور المدفوعــة لألشــخاص البالغيــن مــن العمــر 30 ســنة علــى األكثــر بمناســبة أول تشــغيل لهــم، 	 

مــن الضريبــة علــى الدخــل لمــدة 24 شــهرا شــريطة أن يتــم تشــغيل األجيــر فــي إطــار عقــد شــغل غيــر محــدد 

المــدة؛ 

تخفيــض نســبة رســم االســتيراد مــن 40 % إلــى 2,5 % علــى السيكلوســيرين )مضــاد حيــوي يســتخدم فــي عــالج 	 

أمــراض الســل(؛

إحــداث ضريبــة داخليــة علــى االســتهالك علــى اإلطــارات المطاطيــة ولــو كانــت مركبــة علــى أطــواق فــي إطــار 	 

المســاعي الراميــة إلــى حمايــة البيئــة ويخصــص محصــول هــذه الضريبــة لصنــدوق دعــم الحمايــة االجتماعيــة 

والتماســك االجتماعــي؛

الرفع من الضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة على المشروبات الكحولية؛	 

إحداث ضريبة داخلية على االستهالك على منتجات التبغ المسخن بنسبة 1500 درهم لكل 1000 غرام.	 

تدابير ذات طابع عام

تدبيــر أنجــع للماليــة العموميــة وترشــيد نفقــات االســتثمار مــن خــالل تطبيــق احتياطــات اعتراضيــة العتمــادات 	 

األداء المفتوحــة برســم نفقــات االســتثمار مــن الميزانيــة العامــة بنســبة 18%؛

المصادقــة علــى المرســوم رقــم 2.20.528 الصــادر فــي 22 مــن ذي الحجــة 1441 )12 أغســطس 2020( بإحــداث 	 

حســاب مرصــد ألمــور خصوصيــة يحمــل اســم “صنــدوق االســتثمار االســتراتيجي”؛

إحـــداث مرفــق الدولــة المسيـــر بصــورة مســتقلة يسمـــى “المركــز الطبــي الجراحــي العســكري بالراشــيدية” 	 

التابــع إلدارة الدفــاع الوطنــي ؛

تغييــر تســمية مرفــق الدولــة المسيـــر بصــورة مســتقلة “مديريــة تأهيــل األطــر اإلداريــة والتقنيــة” التابعــة 	 

ــة تنميــة الكفــاءات والتحــول الرقمــي”؛ ــوزارة الداخليــة ب “مديري ل

ــة 	  ــة التقليدي ــون الصناع ــي فن ــة ف ــد متخصص ــى معاه ــة ال ــة التقليدي ــون الصناع ــد فن ــمية معاه ــر تس تغيي

ــزكان؛ ــاط، ورزازات وإن ــاس، الرب ــش، مكن ــاس، مراك ــدن ف ــد بم ــي توج والت

تغييــر تســمية مرفــق الدولــة المسيـــر بصــورة مســتقلة “مديريــة األرصــاد الجويــة الوطنيــة” التابعــة لــوزارة 	 
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التجهيــز والنقــل واللوجســتيك والمــاء؛

تغييــر تســمية “صنــدوق دعــم التماســك االجتماعــي”، ليصبــح »صنــدوق دعــم الحمايــة االجتماعيــة والتماســك 	 

االجتماعــي«، إلــى جانــب ذلــك تــم تغييــر علــى مســتوى جانبــه المديــن، بهــدف تمكيــن الصنــدوق مــن تحمــل 

المبالــغ المدفوعــة لفائــدة منظمــات الحمايــة االجتماعيــة ويقتــرح تعزيــز مــوارده بالمداخيــل التاليــة:

حصيلة الضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة على اإلطارات؛  	

حصيلة الواجب التكميلي المحصل في إطار المساهمة المهنية الموحدة ؛ 	

حصيلة المساهمة االجتماعية للتضامن على االرباح والدخول. 	

تغيير الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى “صندوق تحديث اإلدارة العمومية”، على النحو التالي:	 

توســيع و مالءمــة مجــاالت دعــم الصنــدوق مــن خــالل إضافــة عقلنــة التدبيــر العمومــي، رقمنــة المســاطر  	

اإلداريــة وتناســقها، تطويــر اإلدارة اإللكترونيــة ودعــم المشــاريع والحلــول المبتكــرة وكــذا تســريع الرقمنــة 

وتعميمهــا إضافــة إلــى دعــم الالتمركــز اإلداري؛

ــن  	 ــة م ــك المتأتي ــة تل ــدة وخاص ــوارد جدي ــى م ــاح عل ــالل االنفت ــن خ ــدوق، م ــل الصن ــع مداخي ــة وتنوي تقوي

ــة  ــاوالت العمومي ــات والمق ــة والمؤسس ــات الترابي ــات والجماع ــة والمؤسس ــات الوزاري ــات القطاع ميزاني

ــة؛ ــراف المعني ــف األط ــن مختل ــتركة بي ــات مش ــاريع وعملي ــاز مش إلنج

تطوير آليات إنجاز المشاريع وتوسيع وتنويع آليات التمويل الخاصة بها، من خالل: 	

ــك فــي  	 ــث المرافــق العموميــة وذل إنجــاز مشــاريع مشــتركة مــا بيــن قطاعيــة متعلقــة بتحدي

إطــار اتفاقــي؛

إنجــاز عمليــات متعلقــة بتحديــث المرافــق العموميــة مــن طــرف مؤسســات دوليــة وذلــك فــي  	

إطــار اتفاقــي.

تغييــر الحســاب المرصــد ألمــور خصوصيــة المســمى “صنــدوق التطهيــر الســائل وتصفيــة المياه المســتعملة” 	 

ــاه المســتعملة المعالجــة فــي  ــل النفقــات المتعلقــة بمشــاريع إعــادة اســتعمال المي مــن خــالل إدراج تموي

ــرف  ــترك للص ــي المش ــج الوطن ــل “البرنام ــار تفعي ــي اط ــك ف ــدوق. وذل ــذا الصن ــا ه ــي يموله ــات الت العملي

ــي” )PNAM(؛ الصح

ــماح 	  ــة” للس ــالك الدول ــتبدال أم ــاص باس ــاب الخ ــمى “الحس ــة المس ــور خصوصي ــد ألم ــاب المرص ــل الحس تعدي

ــة ألمــالك  ــة باإليجــار فــي إطــار اإلدارة الفعال ــه بتغطيــة المصاريــف المتعلقــة باإليجــار والنفقــات ذات الصل ل

ــة؛ الدول

حذف 3 مرافق للدولة المسيرة بصورة مستقلة، طبق لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.	 
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الميزانية في أرقام برسم مشروع قانون المالية 2021

جدول التوازن برسم مشروع قانون المالية لسنة 2021 مقارنة بقانون المالية المعدل 
لسنة 2020

التغيرات ب % التغيرات المطلقة  مشروع قانون 
المالية 2021

قانون المالية 
المعدل 2020

بأالف الدراهم

%7,56 16 057 708 228 421 442 الموارد العادية 734 363 212

%6,25 11 871 795 201 866 398 189 994 603    المداخيل الضريبية   

-%6,10 -5 245 943 80 711 990 85 957 933    الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

%14,60 12 179 356 95 604 004 83 424 648    الضرائب غير المباشرة

%36,21 2 838 973 10 679 580 7 840 607    الرسوم الجمركية

%16,44 2 099 409 14 870 824 12 771 415    رسوم التسجيل و التمبر

%18,71 4 185 913 26 555 044 22 369 131    الموارد الغير الضريبية   

- +4 000 000 4 000 000 للتذكرة    حصيلة تفويت مساهمات الدولة

%16,47 2 420 700 17 117 700 14 697 000
   حصيلة مؤسسات اإلحتكار و اإلستغالالت  

و المساهمات المالية للدولة

%27,57 55 000 254 500 199 500    عائدات أمالك الدولة 

-%39,35 -2 389 787 3 682 844 6 072 631    موارد مختلفة

%7,14 100 000 1 500 000 1 400 000  موارد  الهبات و الوصايا

%3,86 9 446 626 254 254 300 244 807 674 النفقات العادية

%4,69 10 107 220 225 575 880 215 468 660    نفقات التسيير

%2,89 3 930 454 139 863 458 135 933 004    نفقات الموظفين

%9,81 4 531 458 50 701 830 46 170 372    نفقات المعدات و النفقات المختلفة

-%0,42 -104 692 24 546 519 24 651 211    التكاليف المشتركة

%0,00 0 6 314 073 6 314 073
   النفقات المتعلقة بالتسديدات 

والتخفيضات واالرجاعات الضريبية

%72,92 1 750 000 4 150 000 2 400 000    النفقات الطارئة و المخصصات اإلحتياطية

-%2,25 -660 594 28 678 420 29 339 014
   نفقات الفوائد و العمالت المتعلقة 

بالدين العمومي

-%20,38 6 611 082 -25 832 858 -32 443 940 الرصيد العادي
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التغيرات ب % التغيرات المطلقة  مشروع قانون 
المالية 2021

قانون المالية 
المعدل 2020

-9,95% -8 530 346 77 202 330 85 732 676 نفقات االستثمار

-12,81% 15 141 428 -103 035 188 -118 176 616
رصيد الميزانية العامة )دون حصيلة 

اإلقتراضات وإستهالكات الدين العمومي 
المتوسط والطويل األجل(

-14,99% -16 625 318 94 299 613 110 924 931 موارد الحسابات الخصوصية للخزينة

-15,64% -17 306 531 93 383 811 110 690 342 نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

290,39% 681 213 915 802 234 589 رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة

4,00% +84 079 2 185 047 2 100 968
موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة 

مستقلة

4,00% +84 079 2 185 047 2 100 968
نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة 

مستقلة

2,56% +47 827 1 912 620 1 864 793    نفقات اإلستغالل

15,35% +36 252 272 427 236 175    نفقات اإلستثمار

- - 0 0
رصيد مرافق الدولة المسيرة بصورة 

مستقلة 

-13,42% 15 822 641 -102 119 386 -117 942 027
رصيد ميزانية الدولة )دون حصيلة 

اإلقتراضات وإستهالكات الدين العمومي 
المتوسط والطويل األجل(

-23,65% -15 175 799 48 985 524 64 161 323
إستهالكات الدين العمومي المتوسط 

والطويل األجل

-11,41% -5 454 500 42 336 200 47 790 700    الداخلي

-59,38% -9 721 299 6 649 324 16 370 623    الخارجي

-21,29% -29 000 000 107 200 000 136 200 000
موارد اإلقتراضات المتوسطة والطويلة 

األجل

-13,12% -10 000 000 66 200 000 76 200 000    الداخلية

-31,67% -19 000 000 41 000 000 60 000 000    الخارجية

-4,35% 1 998 440 -43 904 910 -45 903 350 الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة
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تسليط الضوء على الموارد والنفقات

موارد الدولة المتوقعة لسنة 2021
بأالف الدراهم

توقعات مساهمة الملزمين الضربيين برسم سنة 2021
بمليار درهم

 

الموارد الضريبية
201 866 398

60,14%

موارد مرافق الدولة المسيرة
بصورة مستقلة

2 185 047 
0,5%

موارد الحسابات
الخصوصية للخزينة

 94 299 613 
21,82%

موارد الميزانية العامة
 335 621 442 

77,67%

الموارد الغير الضريبية
 26 555 044 

7,91%

موارد اإلقتراضات
107 200 000

31,95%

5.5

2.1
1.4

17.4

12.3
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الضريبة على الدخل

المقوالت البنكية (بدون بنك المغرب)

المؤسسات العمومية

شركات التمويل و التأمين

المقاوالت الصناعية و الخدمات

اخرون

الموظفين

اجراء القطاع الخاص

المهنيين

اخرون

الضريبة على الشركات
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تحليل حسب طبيعة تكاليف الدولة برسم السنة المالية 2021
باألف الدراهم

توطيد المجهود االستثماري العمومي
بماليير الدرهم

230 مليار درهم حجم االستثمار العمومي االجمالي

45 مليار درهم صندوق محمد السادس لالستثمار

   85,1  مليار درهم
الميزانية العامة و الحسابات الخصوصية للخزينة و مرافق الدولة المسيرة بصورة 

مستقلة 

المؤسسات و المقوالت العمومية   81,9 مليار درهم

الجماعات الترابية   18 مليار درهم

نفقات مرافق الدولة المسيرة
بصورة مستقلة

2 185 047                                     
0,5%

نفقات االستثمار
77 202 330                                                                                                              

18%

 نفقات الفوائد و العمالت
المتعلقة بالدين العمومي

28 678 420                                           
7%

 النفقات الطارئة و المخصصات
االحتياطية
4 150 000                                                 

1%

 نفقات المعدات و النفقات
المختلفة

 50 701 830                                                                                                                  
12%

نفقات الموظفين
 139 863 458                                                                 

33%  النفقات المتعلقة بالتسديدات
 والتخفيضات واالرجاعات

الضريبية
6 314 073

1%

 نفقات الحسابات الخصوصية
للخزينة

93 383 811                                             
22%

التكاليف المشتركة
24 546 519                                                    

6%

189 189 190
195 195 198

182

185

2015 2016 2017 2018 2019 2020 القانون المالي المعدل مشروع قانون
المالية 2021

45

230

 ستتم تعبئتها على مستوى
 صندوق محمد السادس

لالستثمار
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توزيع المناصب المالية المحدثة برسم مشروع قانون المالية لسنة2021

عدد المناصب المالية الوزارات و المؤسسات

20 956 مناصب مالية مفتوحة للوزارات و المؤسسات

300 منصب تخصص 200 منها 
لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة.

مناصب مالية موضوعة رهن إشارة السيد رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات أو 
المؤسسات. 

1 547
مناصب مالية لدى وزارة الداخلية تخصص للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العماالت 

واألقاليم الذين سيتم نقلهم خالل سنة 2021 في إطار عملية توزيع الموظفين المذكورين الى 
مصالح االدارة الترابية لوزارة الداخلية

700
مناصب مالية لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، 

تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق 
المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد

15 000 مناصب مالية على مستوى األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين )أساتذة(

2000 مناصب مالية على مستوى األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ) أطر للدعم التربوي واإلداري(

توزيع المناصب المالية* حسب القطاعات برسم السنة المالية 2021

	 300 منصب مخصصة لرئيس الحكومة قصد توزيعها على مختلف الوزارات و المؤسسات غير ممثلة في الرسم البياني اعاله

القطاعات اإلجتماعية
    24 344

60,56%

القطاعات المنتجة
   70 
0,17%

القطاعات اإلدارية
   842 
2,09%

القطاعات االمنية
 14 947
37,18%
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تطور نفقات الدين العمومي

2021** 2020* 2019 2018 الدين العمومي

399 939 371 034 339 892 326 615 قيمة الدين الخارجي العمومي )بماليين الدرهم(

الدين الخارجي للخزينة

223 731 193 361 161 500 147 983 قيمة الدين الخارجي للخزينة ) بماليين الدرهم (

% 19,40 % 17,70 % 14 % 13,40 النسبة إلى الناتج الداخلي الخام

الدين الداخلي للخزينة

670 770 629 971 585 687 574 637 قيمة الدين الداخلي للخزينة ) بماليين الدرهم (

% 58,30 % 57,80 % 50,90 % 51,80 النسبة إلى الناتج الداخلي الخام

مجموع دين الخزينة

894 501 823 332 747 187 722 620 قيمة دين الخزينة ) بماليين الدرهم ( 

% 77,70 % 75,50 % 64,90 % 65,20 النسبة إلى الناتج الداخلي الخام

28 526 28 674 29 494 27 001 أعباء فائدة الدين ) بماليين الدرهم (

% 2,50 % 2,60 %2,6 %2,4 النسبة إلى الناتج الداخلي الخام

24 847 22 870 20 755 20 073 دين الخزينة بالنسبة للفرد )بالدرهم (

176 208 177 673 178 392 178 632 الدين الخارجي للمؤسسات و المقاوالت العمومية ) بماليين الدرهم (

ارقام مؤقتة	
 توقعات		

موارد االقتراضات والنفقات المتعلقة بخدمة الدين برسم مشروع قانون
المالية لسنة 2021

النفقات التعلقة بخدمة الدين بماليين الدرهم مشروع قانون المالية 2021

28 526 نفقات الفوائد والعموالت المتعلقة بالدين العمومي

24 560 نفقات الفوائد والعموالت المتعلقة بالدين الداخلي

3 966 نفقات الفوائد والعموالت المتعلقة بالدين الخارجي

48 786 استهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل األجل

42 136 استهالكات الدين الداخلي

6 649 استهالكات الدين الخارجي

77 464 مجموع النفقات المتعلقة بالدين العمومي
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مشروع قانون المالية 2021 موارد االقتراضات بماليين الدرهم

66 200 مبلغ االكتتابات المقررة على المدى المتوسط والطويل

41 000 مقابل االفتراضات الخارجية

107 200 مجموع الموارد

أثر تحمالت الدين بتغير سعر الفائدة

ــبة 	  ــم او بنس ــون دره ــغ 14,5  ملي ــادة  بمبل ــى زي ــدة ب%0,01 إل ــعر الفائ ــاع س ــؤدي ارتف ــي :  ي ــن الداخل الدي

ــة. ــنة الموالي ــم الس ــي برس ــن الداخل ــد الدي ــالت فوائ ــتوى تحم ــى مس %0,06 عل

الديــن الخارجــي : يــؤدي ارتفــاع ســعر الفائــدة ب %0,01 إلــى زيــادة بمبلــغ 9,9 مليــون درهــم او بنســبة 0,24% 	 

علــى مســتوى تحمــالت فوائــد الديــن الخارجــي.

 تأثر تحمالت الدين بتغير سعر الصرف

فــي حالــة فرضيــة ارتفــاع ســعر األورو بالنســبة للدرهــم ب %1، فــإن خدمــة الديــن الخارجــي للخزينــة ســترتفع 	 

بنســبة %1,46 )215 مليــون درهــم(.

فــي حالــة فرضيــة ارتفــاع ســعر الــدوالر بالنســبة للدرهــم ب %1، فــإن خدمــة الديــن الخارجــي للخزينــة ســترتفع 	 

بنســبة %0,69 )101,9  مليــون درهــم(.
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مفاهيم

قانــون الماليــة : القانــون الــذي يتوقــع، بالنســبة لــكل ســنة ماليــة، مجمــوع تكاليــف و مــوارد الدولــة، ويقيمها 	 

و ينــص عليهــا ويــأذن بها.

ــي 	  ــة. وه ــنوية للدول ــات الس ــوارد والنفق ــص للم ــع والترخي ــا التوق ــن خالله ــم م ــة يت ــة: وثيق ــة الدول ميزاني

ــة المســيرة بصــورة مســتقلة،  ــة العامــة، ميزانيــة مرافــق الدول ــة عناصــر وهــي: الميزاني موزعــة علــى ثالث

ــة.   ــة للخزين ــابات الخصوصي ــة الحس وميزاني

مرافــق الدولــة المســيرة بصــورة مســتقلة: هــي مصالــح تابعــة للدولــة وال تتوفــر علــى الشــخصية المعنويــة 	 

والتــي تغطــي بعــض نفقاتهــا، التــي ال تدخــل فــي اعتمــادات الميزانيــة العامــة، بمواردهــا الذاتيــة حيــث أن 

هــذه المرافــق تتميــز باالســتقاللية الماليــة.  

ــة 	  ــة العام ــي الميزاني ــل ف ــن أن تدخ ــي ال يمك ــات الت ــد للعملي ــابات ترص ــة: حس ــة للخزين ــابات الخصوصي الحس

بســبب طابعهــا الخــاص أو بســبب العالقــة الســببية المتبادلــة بيــن المــوارد والنفقــات أو بســبب اســتمراريتها 

فــي الزمــن.

الميزانيــة العامــة: الحســاب الــذي يتــم مــن خاللــه تتبــع مجمــوع المــوارد والتكاليــف الســنوية للدولــة التــي ال 	 

تأخــذ شــكل ميزانيــة فرعيــة وال تدخــل فــي حســاب خصوصــي للخزينــة.

ــة 	  ــار أنظم ــي إط ــة ف ــاهمات الدول ــات ومس ــور والتعويض ــات واألج ــى المرتب ــتمل عل ــن: تش ــات الموظفي نفق

ــة(. ــون المالي ــي 130.13 لقان ــون التنظيم ــن القان ــادة 15 م ــد )الم ــي والتقاع ــاط االجتماع االحتي

نفقــات التســيير: تشــمل نفقــات الموظفيــن ونفقــات المعــدات والنفقــات المختلفــة كمــا تشــمل أيضــا 	 

النفقــات الطارئــة والمخصصــات االحتياطيــة و النفقــات المتعلقــة بالتســديدات والتخفيضــات واإلرجاعــات 

الضريبيــة و النفقــات المتعلقــة بالتكاليــف المشــتركة.

نفقــات االســتثمار: تعتبــر مــن بيــن األبــواب التــي تجمــع فيهــا نفقــات الميزانيــة العامــة )المــادة 13 و 38 مــن 	 

القانــون التنظيمــي 130.13 لقانــون الماليــة(. وتنــص المــادة 17 علــى أنــه »توجــه نفقــات االســتثمار باألســاس 

إلنجــاز المخططــات التنمويــة االســتراتيجية والبرامــج متعــددة الســنوات بغيــة الحفــاظ علــى الثــروات الوطنيــة 

أو إعــادة تكوينهــا أو تنميتهــا«.

التكاليــف المشــتركة: هــي مجمــوع التكاليــف التــي يمكــن إدراجهــا ضمــن ميزانيــات القطاعــات الوزاريــة أو 	 

المؤسســات. ويفتــح بــكل مــن البــاب األول و البــاب الثانــي مــن الميزانيــة العامــة، فصــل تــدرج فيــه التكاليــف 

المشــتركة لتغطيــة النفقــات المتعلقــة بهــا) المــادة 43 مــن القانــون التنظيمــي 130.13 لقانــون الماليــة(.

عجز الميزانية: الوضع الذي تكون فيه موارد الدولة أقل من نفقاتها.	 

الدين العمومي: األموال التي اقترضتها الدولة لتغطية عجز الميزانية.	 

الناتج الداخلي الخام: مجموع الثروات التي تم خلقها خالل سنة واحدة على المستوى الوطني.	 

ــس 	  ــي لي ــترداد والت ــة لالس ــر قابل ــة والغي ــات اإلجباري ــن االقتطاع ــة م ــل المتأتي ــة : المداخي ــل الضريبي المداخي

لهــا مقابــل مباشــر )الضرائــب المباشــرة ومــا شــابهها والضرائــب غيــر المباشــرة والرســوم الجمركيــة ورســوم 

التســجيل والتمبــر(، حيــث تتقاضاهــا الدولــة مــن األشــخاص والمؤسســات بهــدف تمويــل النفقــات العموميــة.

ــون 	  ــتثناء الدي ــة باس ــا الدول ــي تحققه ــة الت ــر ضريبي ــوارد الغي ــوع الم ــي مجم ــة: ه ــر الضريبي ــل غي المداخي
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العموميــة. ويتعلــق األمــر أساســا بالســلع والخدمــات التــي تتصــرف فيهــا الدولــة مــن خــالل البيــع أو الكــراء، 

ــروض  ــداد الق ــح، وس ــات والمن ــة، والهب ــات المالي ــات والتوظيف ــتغالالت، والتفويت ــكارات واالس ــل االحت ومداخي

ــة. ــر الضريبي ــات غي ــات والمضبوط ــات والمخالف ــة والعقوب ــا الدول ــي تمنحه ــلفات الت والس

 المراحل االساسية إلعداد مشروع قانون المالية

تعتبــر ميزانيــة الدولــة الوســيلة األساســية التــي تمكــن الحكومــة مــن التطبيــق الســنوي لبرنامجهــا 	 

ــرة، فــي مختلــف مراحــل إعدادهــا والمصادقــة عليهــا وإنجازهــا،  االقتصــادي واالجتماعــي. حيــث أنهــا مؤطَّ

بإطــار دســتوري وتشــريعي. وهــي وثيقــة يتــم مــن خاللهــا التوقــع والترخيــص للمــوارد والنفقــات الســنوية 

للدولــة. وفــي مــا يخــص بنيــة الميزانيــة فهــي موزعــة علــى ثالثــة عناصــر وهــي: الميزانيــة العامــة، ميزانيــة 

ــة. ــة للخزين ــابات الخصوصي ــة الحس ــتقلة، وميزاني ــورة مس ــيرة بص ــة المس ــق الدول مراف
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