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لقــد ألقــت الجائحــة املرتبطــة بانتشــار فــروس “كوفيــد- 19” بتداعياتهــا عــى االقتصــاد الوطنــي، حيــث أثــرت 

بشــكل قــوي عــى الوضــع االقتصــادي واالجتاعــي لــأرس. وملواجهــة هــذه األزمــة، وطبقــا للتعليــات الســامية 

لصاحــب الجاللــة، أبــان املغــرب عــن حــس اســتباقي يف توقــع املخاطــر الناجمــة عــن هــذه الجائحــة، حيــث 

وضــع عــى رأس أولوياتــه الهاجــس اإلنســاين، املتمثــل يف الحفــاظ عــى صحــة املواطنــن وســالمتهم مــن جهــة، 

وحايــة القــدرة الرشائيــة والحفــاظ عــى مناصــب الشــغل مــن جهــة أخــرى.

وبفضــل حكمــة جاللــة امللــك نــره اللــه والتضامــن الكبــر لــكل أفــراد الشــعب املغــريب، تــم تقديــم الدعــم 

لفئــات واســعة مــن املواطنــن املغاربــة )حــوايل 5 ماليــن أرسة و 900 ألــف أجــر( الذيــن فقــدوا مصــدر رزقهــم 

جــراء هــذه األزمــة، ومتــت مواكبــة حــوايل 50 ألــف مقاولــة مــن خــالل متكينهــا مــن قــروض مضمونــة مــن 

طــرف الدولــة إىل جانــب مجموعــة مــن التدابــر التــي مكنــت مــن الحفــاظ عــى مناصــب الشــغل.

ــك  ــة املل ــد حــدد جالل ــي ودويل صعــب، فق ــز بوضــع اقتصــادي وطن ــذي يتمي ويف هــذا الســياق الخــاص، ال

حفظــه اللــه يف خطبــه الســامية مبناســبة عيــد العــرش املجيــد وذكــرى ثــورة امللــك والشــعب وافتتــاح الســنة 

الترشيعيــة، برنامجــا عمليــا لإلصالحــات التــي ينبغــي تنزيلهــا ملعالجــة االنعكاســات االجتاعيــة واالقتصاديــة 

لأزمــة، ضمــن منظــور مســتقبيل شــامل، يعيــد ترتيــب األولويــات، وصياغــة األجوبــة انطالقــا مــن املتغــرات 

الكــرى املســتجدة.

ومــن هــذا املنطلــق، وتبعــا للتوجيهــات امللكيــة الســامية، تــم تحديــد أولويــات قانــون املاليــة للســنة املاليــة 

ــة  ــة الصحي ــم التغطي ــرشوع يف تعمي ــي، ال ــاد الوطن ــاش االقتص ــة إنع ــل خط ــع تنزي ــة يف ترسي 2021 واملتمثل

ــة وعقلنــة تدبرهــا. ــز مثاليــة الدول ــة و تعزي االجباري

ــالل  ــالح اإلدارة، خ ــة وإص ــاد واملالي ــرف وزارة االقتص ــن ط ــة م ــود املبذول ــة الجه ــار مواصل ــذا، ويف إط هك

الســنوات األخــرة، مــن حيــث نــرش املعلومــات واملعطيــات املتعلقــة بالسياســات العموميــة، تشــكل ميزانيــة 

املواطــن برســم  قانــون املاليــة 2021، أداة أساســية ورضوريــة مــن أجــل تبســيط محتــوى امليزانيــة للمواطــن 

مــن خــالل تســليط الضــوء عــى األوراش اإلصالحيــة الكــرى التــي أطلقهــا صاحــب الجاللــة نــره اللــه، وكــذا 

األهميــة التــي يوليهــا هــذا القانــون لتنزيلهــا، باملــوازاة مــع املجهــود الكبــر الــذي خصــص لقطاعــي الصحــة 

والتعليــم. وتهــدف هــذه األوراش واإلصالحــات إىل إرســاء آليــات العدالــة االجتاعيــة ومتكــن املواطــن املغــريب 

مــن مواجهــة األزمــة واســترشاف آفــاق واعــدة يف املســتقبل.

مــدخــل
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الفهر�س

امليزانية يف أرقام برسم قانون املالية للسنة املالية 2021

2021

برامج عمل قانون املالية للسنة املالية 2021

الفرضيات املعتمدة يف قانون املالية للسنة املالية 2021

التوجهات العامة لقانون املالية للسنة املالية 2021

اإلطار املرجعي لقانون املالية للسنة املالية 2021
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الوزارات و املؤسسات : 20.956 منصب مايل ؛ 	

وزارة الداخليــة: 1.547  منصــب مــايل ) توزيــع املوظفــن املنتســبن  	

مليزانيــة مجالــس العــاالت واألقاليــم( ؛

وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل والبحــث  	

العلمــي:  700 منصــب مــايل )تســوية وضعيــة املوظفــن الحاملــن 

؛ الدكتــوراه(  لشــهادة 

األكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين: 17.000 منصب مايل ؛ 	

300 منصــب مــايل يَؤهــل رئيــس الحكومــة عــى توزيعهــا عــى مختلــف  	

الــوزارات أو املؤسســات منهــا 200 منصــب مــايل مخصــص لفائــدة 

ــة ؛ ــة إعاق ــخاص يف وضعي االش

100 منصــب مــايل تخصــص لهيئــة تفتيــش الشــغل واإلدمــاج املهنــي تخصــص لتســوية وضعيــة املوظفــن  	

حامــيل الشــهادات لتوظيفهــم، عــن طريــق املبــاراة، بصفــة مفتــش الشــغل ؛

ــن التابعــن  	 ــوان املتعاقدي ــن واألع ــوان املرســمن واملتدرب ــايل تخصــص للموظفــن واألع 486  منصــب م

لــوزارة الســياحة والصناعــة التقليديــة والنقــل الجــوي واالقتصــاد االجتاعــي )قطــاع الســياحة( والعاملــن 

ــن  ــة والتكوي ــة الوطني ــم إىل وزارة الرتبي ــن ســيتم نقله ــي والســياحي، والذي ــن الفندق مبؤسســات التكوي

املهنــي والتعليــم العــايل، ابتــداء مــن فاتــح يوليــوز 2021.

أهم مستجدات قانون املالية للسنة املالية 2021

إحــداث الحســاب املرصــود ألمــور خصوصيــة املســمى “صنــدوق االســتثار االســرتاتيجي” الــذي أطلق 	 

عليــه جاللــة امللــك حفظــه اللــه اســم  “صنــدوق محمــد الســادس لالســتثار” والــذي ســيتم تخويلــه 

الشــخصية املعنويــة )صــادق مجلــس النــواب، بتاريــخ 14 دجنــر 2020، عــى مــرشوع  قانــون رقــم 

76.20 يقــي بإحــداث صنــدوق محمــد الســادس لالســتثار( ؛

ــار درهــم 	  ــار درهــم مبــا يف ذلــك 45 ملي دعــم االســتثار العمومــي بغــالف مــايل يقــدر ب 230 ملي

برســم صنــدوق محمــد الســادس لالســتثار؛

املناصب املالية املحدثة
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  ترسيع تنزيل خطة إنعاش االقتصاد الوطني من خالل :	 

- إ عطاء  دينامية  جديدة  لرنامج  “انطالقة” : 13.335 مقاولة مستفيدة، منها 2.812    

                بالعــامل القــروي؛

- مضاعفة الجهود عى مستوى القروض املضمونة من طرف الدولة لفائدة   

ــار  	 ــة مغربيــة، مبــا يناهــز 32 ملي ضــان إقــاع : اســتفادة مــا يزيــد عــن 30 ألــف مقاول

درهــم؛

ــار  	 ــة صغــرة ومتوســطة، مبــا يناهــز 18 ملي ضــان أوكســيجني: اســتفادة 50 ألــف مقاول

درهــم.

ــتتكلف 	  ــث س ــم حي ــار دره ــز 14 ملي ــة تناه ــة بتكلف ــة اإلجباري ــة الصحي ــم التغطي ــرشوع يف تعمي ال

ــنة 2021 ؛   ــم س ــم برس ــار دره ــا 4,2 ملي ــم، منه ــر دره ــل 9 مالي ــة بتموي ــة للدول ــة العام امليزاني

مواصلة دعم املواد االساسية يف إطار صندوق املقاصة : 12,54 مليار درهم؛	 

تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبرها عر:	 

إصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية ؛	 

إعــداد مرشوعــي قانــون يتعلــق االول بإصــالح املؤسســات واملقــاوالت العموميــة والثــاين 	 

بإحــداث وكالــة وطنيــة للتدبــر االســرتاتيجي ملســاهات الدولــة.

أهم التدابري الجمركية والجبائية

ــة يف 	  ــر تحويلهــا تحــت األنظمــة االقتصادي ــع املســتوردة بعــد حصولهــا عــى األصــل املغــريب إث متكــن البضائ

الجمــرك، مــن االســتفادة مــن رســم اســتراد أدىن بنســبة 2,5% ؛

مالءمــة رســوم االســتراد املطبقــة عــى اإلطــارات املطاطيــة ولــو كانــت مركبــة عــى أطــواق، مــن أجــل دعــم 	 

النقل الري والسالمة الطرقية وتشجيع الفالحة واملناولة الصناعية:  

- الحفاظ عى رسم االستراد:  

بنســبة 40% عــى اإلطــارات املطاطيــة الخاصــة بالــركاب وكذلــك الدراجــات الناريــة  	

والهوائيــة؛

بنســبة 2,5% عــى اإلطــارات املطاطيــة املســتخدمة يف املركبــات الجويــة وتلــك التــي يزيــد  	

وزن وحدتهــا عــى 190 كيلوغــرام.

- تخفيــض رســم االســتراد املطبــق عــى اإلطــارات املطاطية األخــرى والخاصــة بالحافالت    والشــاحنات                

وجــرارات الطــرق واملركبــات واآلالت الزراعيــة وآالت الهندســة املدنيــة مــن 40% إىل 17,5%؛

          - تطبيق نفس رسوم االستراد املطبقة عى اإلطارات املطاطية املركبة عى األطواق من أجل املالمئة.

الرفــع مــن الرضيبــة الداخليــة عــى االســتهالك املطبقــة عــى املرشوبــات الكحوليــة واملرشوبــات الروحيــة 	 

بالنســبة لبعــض املنتجــات املصنعــة محليــا؛

تخفيض املكوس الداخلية عى االستهالك املفروضة عى »الفيول وال« املستعملة؛	 

إحداث رضيبة داخلية عى االستهالك عى منتجات التبغ املسخن بنسبة 1500 درهم لكل 1000 غرام؛	 

  املقاوالت:

مقاولة
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ــة عــى االســتهالك املطبقــة عــى 	  ــة الداخلي ــة يف وعــاء احتســاب رســوم الرضيب دمــج كلفــة العالمــات الجبائي

التبــغ املصنــع؛

ــة 	  ــاوالت العمومي ــة املؤسســات واملق ــادة هيكل ــات إع ــع عملي ــي لجمي ــاد الرضيب ــن الحي إحــداث نظــام يضم

ــات التســجيل والتمــر؛ ــة وواجب ــة املضاف ــة عــى القيم ــرشكات والرضيب ــة عــى ال ــا يخــص الرضيب ــة في املعني

عــدم فــرض الرضيبــة عــى عائــدات تفويــت مســاهات املؤسســات واملقــاوالت العموميــة والــرشكات التابعــة 	 

لهــا املنجــزة يف إطــار عمليــات تحويــل املنشــآت العامــة إىل القطــاع الخــاص؛

توضيح استثناء بعض املقاوالت املالية من نطاق تطبيق النظام الجبايئ للقطب املايل للدار البيضاء؛	 

إدراج مجموعة من التدابر التي تهم التزامات املغرب اتجاه الهيئات الدولية؛	 

إحــداث مســاهمة مهنيــة موحــدة لفائــدة األشــخاص الذاتيــن الخاضعــن للرضيبــة عــى الدخــل وفــق نظــام 	 

الربــح الجــزايف، تتضمــن الرضائــب والرســوم املســتحقة عــى الخاضعــن للرضيبــة ذوي الدخــل املحــدود برســم 

أنشــطتهم املهنيــة مــع التنصيــص عــى:

اإلدالء بإقــرار ســنوي برقــم األعــال املحقــق املوافــق لــكل نشــاط أو مهنــة مزاولــة، مــع الدفــع التلقــايئ 	 

؛ للرضيبة

اختيار الدفع السنوي أو ربع السنوي للرضيبة؛	 

وجــوب انخــراط الخاضــع للرضيبــة يف نظــام الـــتأمن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض وتضمــن رقــم هــذا 	 

االنخــراط يف اإلقــرار املتعلــق باملســاهمة املهنيــة املوحــدة.

إعفــاء األجــور املدفوعــة لأشــخاص البالغــن مــن العمــر 35 ســنة عــى األكــر مبناســبة أول تشــغيل لهــم، مــن 	 

الرضيبــة عــى الدخــل ملــدة 36 شــهرا رشيطــة أن يتــم تشــغيل األجــر يف إطــار عقــد شــغل غــر محــدد املــدة  

و أن يتــم تشــغيله خــالل الفــرتة املمتــدة مــن فاتــح ينايــر 2021 اىل غايــة ديســمر 2021؛ 

إعفــاء األجــر اإلجــايل الــذي ال يتجــاوز مبلغــه 10.000 درهــم واملدفــوع مــن طــرف املقاولــة أو الجمعيــة أو  	 

التعاونيــة  لأجــر  الــذي  فقــد  شــغله  بكيفيــة  ال  إراديــة  يف  الفــرتة  املمتــدة  مــن  فاتــح  مــارس 2020  اىل 

30 شــتنر2020 وذلــك خــالل 12 شــهرا األوىل ابتــداء مــن تاريــخ تشــغيله. وذلــك وفــق بعــض الــرشوط؛

ــن لنشــاط خاضــع 	  ــة عــى امللزمــن املزاول ــق بعــدم فــرض الرضيب ــر املتعل ــد مــدة االســتفادة مــن التدب متدي

ــنة 2021؛ ــالل س ــب خ ــدى إدارة الرضائ ــم ل ــن هويته ــرة ع ــف ألول م ــد الكش ــل عن ــى الدخ ــة ع للرضيب

إحــداث مســاهمة اجتاعيــة للتضامــن مرتتبــة عــى األربــاح والدخــول برســم ســنة 2021 عــى غــرار املســاهمة 	 

املحدثــة بقانــون املاليــة لســنة 2013. وســتطبق هــذه املســاهمة كالتــايل:

بالنسبة للرشكات: 	

ــم إىل 5  	 ــون الدره ــة ملي ــايف يف رشيح ــا الص ــع ربحه ــي يق ــرشكات الت ــبة لل 1,50%، بالنس

ــن درهــم؛ مالي

2,50%، بالنســبة للــرشكات التــي يقــع ربحهــا الصــايف يف رشيحــة 5 ماليــن إىل 40 مليــون  	

درهــم؛

3,50%، بالنسبة للرشكات التي يفوق ربحها الصايف 40 مليون درهم. 	

مــع اســتثناء الــرشكات املعفــاة مــن الرضيبــة عــى الــرشكات بصفــة دامئــة والــرشكات التــي تــزاول أنشــطتها داخــل 

مناطــق الترسيــع الصناعــي ورشكات الخدمــات التــي تســتفيد مــن النظــام الجبــايئ املنصــوص عليــه لفائــدة القطــب 

املــايل للــدار البيضــاء. 
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بالنســبة لألشــخاص الذاتيــني : 1,50% برســم مجمــوع الدخــل الســنوي مــن مصــدر مغــريب  	

الصــايف مــن الرضيبــة والــذي يتكــون مــن الدخــول املهنيــة والفالحيــة والعقاريــة ودخــول 

األجــور والدخــول املعتــرة يف حكمهــا، عندمــا يعــادل أو يفــوق مبلــغ الدخــل املذكــور مئتــن 

وأربعــن ألــف )240.000( درهــم ؛

ــة 	  ــة االجتاعي ــم الحاي ــدوق دع ــح »صن ــي”، ليصب ــك االجتاع ــم التاس ــدوق دع ــمية “صن ــر تس تغي

والتاســك االجتاعــي«، إىل جانــب ذلــك تــم تغيــر عــى مســتوى جانبــه املديــن، بهــدف متكــن الصنــدوق 

مــن تحمــل املبالــغ املدفوعــة لفائــدة منظــات الحايــة االجتاعيــة، ويقــرتح تعزيــز مــوارده باملداخيــل 

التاليــة:

حصيلة الرضيبة الداخلية عى االستهالك املطبقة عى اإلطارات ؛ 	 

حصيلة الواجب التكمييل املحصل يف إطار املساهمة املهنية املوحدة ؛	 

حصيلة الواجب التكمييل املحصل بالنسبة للمقاول الذايت ؛	 

حصيلة املساهمة االجتاعية للتضامن عى االرباح والدخول.	 
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التداعيات االقتصادية لجائحة فريوس كورونا »كوفيد-19«

ركود االقتصاد العاملي بسبب انتشار جائحة »كوفيد-19« :

مراجعة وثرية منو االقتصادي العاملي

2021 2020 2019 )التغري %(

أكتوبر يونيو أكتوبر يونيو

5,2 5,4 -4,4 -4,9 2,8 النمو العاملي

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

االنعكاسات عىل االقتصاد الوطني

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

خاصة لدى الرشكاءاألوربي�

توقع ارتفاع معدالت البطالة خالل هذه
السنة والسنة املقبلة

انك�ش قوي لالقتصاد العاملي برسم سنة
 (-%4,4) 2020

أزمة اقتصادية واجت�عية
واسعة النطاق عىل
املستوى العاملي

انك
ش غ مسبوق لالقتصاد الوطني ب 
5,8%- سنة 2020

تفاقم األزمة الصحية عىل املستوى
الوطني، وانعكاس التداب الصحية الوقائية
عىل  استئناف مختلف األنشطة بعد فرتة

الحجر الصحي

ارتفاع عجز امليزانية ومستوى املديونية
االنعكاسات عىل
االقتصاد الوطني
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تطورالنمو االقتصادي الوطني

شهدت العديد من القطاعات االقتصادية انخفاًضا حاًدا يف أنشطتها، وارتفاع نسبة توقف نشاط العديد من 

املقاوالت. 

%4,5%1,1%4,2
%3,1%2,5

-%5,8 -%5,0

تحي�20152016201720182019 قانون املالية
املعدل 2020

األنشطة الفالحية

األنشطة
غ� الفالحية

اتسم املوسم الفالحي 2019 -2020 بنقص التساقطات املطرية م� أدى إىل إنتاج نها� 
من الحبوب يقدر ب 32 مليون قنطار. ويف ظل هذه الظروف، يتوقع انخفاض القيمة 

املضافة للقطاع الفالحي للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة 4،5%، خالل سنة 2020 بعد 
تراجع يقدر ب 5,8% خالل سنة 2019. 

انخفاض حاد للطلب يف أسواق التصدير الرئيسية، حيث يتوقع تسجيل األنشطة غ� 
الفالحية انك�ًشا بنسبة 6,4%، بعد زيادة تقدر بنسبة 3,8% برسم سنة 2019، خاصة يف 

القطاع الصناعي، والبناء واألشغال العامة والسياحة، القطاع األكÄ ترضرا من الجائحة.
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        اإلجراءات والتدابري الرئيسية املتخذة ملواجهة األزمة الصحية لـ  »كوفيد-19«

تفعيل مجموعة من التدابري الظرفية الحتواء آثار األزمة

تحــت القيــادة املســتنرية لجالــة امللــك، تــم إعطــاء األولويــة للحفــاظ عــىل صحــة وســامة املواطنــني، مــع تفعيــل مجموعــة مــن التدابــري 

ــرة باألزمــة  ــار األزمــة وضــان اســتقرار االقتصــاد الوطنــي والتحكــم يف مصــادر التمويــن، وكــذا دعــم القطاعــات املتأث ــواء آث الظرفيــة الحت

ــة الهشــة ــة والطبقــات االجتاعي الصحي

تعبئة التمويات الخارجية

خــط الوقايــة والســيولة مــع صنــدوق 	 

الــدويل: 3 مليــار دوالر؛ النقــد 

قــرض سياســات التنميــة مــن طــرف البنك 	 

الــدويل ملواجهــة الكــوارث الطبيعيــة: 275 

دوالر؛ مليون 

تعبئــة التمويــالت لــدى الــرشكاء الثنائيــن 	 

ومتعــددي األطــراف: 35 مليــار درهــم إىل 

غايــة 30 شــتنر 2020.

إحــداث حســاب خصــويص للخزينــة  تحــت 

اســم “الصنــدوق الخــاص لتدبــري جائحــة 

ــد-19” ــا “كوفي ــريوس كورون ف

ــار  ــن 33 ملي ــر م ــوارده أك ــت م ــذي بلغ ال

ــم: دره

10 مالير درهم من امليزانية العامة؛	 

أكــر مــن 21,5 مليــار درهــم كمســاهمة 	 

والقطــاع  املؤسســاتين  الفاعلــن  مــن 

الخــاص واملواطنــن؛

1,5 مليار درهم من ميزانيات الجهات.	 

إحداث لجنة اليقظة االقتصادية

 لضــان التتبــع الدقيــق للوضــع االقتصــادي، 

ومواكبــة القطاعــات املتــرضرة، واســترشاف 

التداعيــات االجتاعيــة واالقتصاديــة املبــارشة 

وتهييــئ  الصحيــة،  لأزمــة  املبــارشة  وغــر 

ــي. ــاد الوطن ــيط االقتص ــادة تنش إع

دعم املقاوالت 

ــة 	  ــرف الدول ــن ط ــة م ــروض املضمون ــق الق ــن طري ــاوالت: ع ــة املق ــم خزين دع
بنســب تــرتاوح مــا بــن 80% و 95%؛

ضــان أوكســيجني*: مــا يناهــز 50 ألــف مقاولــة مببلــغ اجــايل يقــدر بـــ 18مليــار 	 
درهــم، حــوايل %89 منهــا لفائــدة املقــاوالت الصغــرة جــًدا التــي ال يتجــاوز رقــم 

معامالتهــا 10 ماليــن درهــم؛

ــة 	  ــف مقاول ــوق 30 أل ــا يف ــدا**: م ــرية ج ــاوالت الصغ ــاع املق ــاع وإق ــان إق ض
ــم؛ ــار دره ــز 32 ملي ــا يناه ــى م تتلق

ــات 	  ــة والجاع ــات العام ــة واملؤسس ــرف الدول ــن ط ــتحقات: م ــع أداء املس ترسي
ــطة. ــرة واملتوس ــًدا والصغ ــرة ج ــاوالت الصغ ــبة للمق ــة بالنس ــة، خاص الرتابي

*  معطيات 16/10/2020

** معطيات 04/12/2020

تخفيف تكاليف املقوالت

تعليـــق أداء املســاهات املســتحقة للصنــدوق الوطنــي للضــان االجتاعــي، عــى 	 
مــدى 18 شــهرا، خــالل الفــرتة املمتــدة مــن فاتــح مــارس إىل 30 يونيــو 2020؛ 

تأجيـــل ســـداد القـــروض البنكيـــة وتلـــك املتعلقة بقـــروض اإليجار “ leasing “ إىل 	 
غايــة 30 يونيــو 2020؛

تأجيـــل اإلدالء بالتريحــات الرضيبيــة وتعليــق املراقبــة الرضيبيــة واإلشــعار لغــر 	 
ــو 2020. ــة 30 يوني ــز إىل غاي الحائ

دعم األرس
رصف حــوايل 6,1 مليــار درهــم: منــح تعويــض 	 

ــن  ــم، )م ــدره 2000 دره ــاٍف ق ــزايف ص ــهري ج ش
15 مــارس إىل 30 يونيــو 2020(، لصالــح األجــراء 
التابعــن  اإلدمــاج  عقــود  مبوجــب  واملتدربــن 
الوطنــي  الصنــدوق  يف  املنخرطــن  للمشــغلن 
للضــان االجتــاع)CNSS(، املــرح بهــم مــن 
طــرف املقــاوالت التــي تــرضر نشــاطها بســبب 
الجائحــة واملــرح بهــم برســم شــهر فرايــر 2020؛

رصف حــوايل 15,26 مليــار درهــم: لفائــدة عمليــة 	 
تضامــن، لفائــدة األرس العاملــة يف القطــاع غــر 
ــة عــى  ــم رصف املســاعدة املالي ــث ت ــكل حي املهي

ــايل: ــالث دفعــات عــى النحــو الت ث

800 درهم لأرس املكونة من فردين أو أقل ؛	 

1000 درهــم لــأرس املكونــة مــن ثالثــة إىل أربعــة 	 
أفــراد ؛

1200 درهــم لــأرس التــي يتعــدى عــدد أفرادهــا 	 
أربعــة أفــراد.

قطاع الصحة
3,14 مليار درهم القتناء املعدات واملستلزمات 

الطبية الرضورية.

صندوق املقاصة

70,2 مليون درهم كدعم ألسعار الكامات الغر املنسوجة ذات 
االستعال الغر الطبي.

تدابري أخرى

209,3 مليون درهم من أجل دعم األجراء العاملن يف قطاع السياحة )برسم 
شهري يوليوز وغشت(.
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اعتاد قانون املالية املعدل لسنة 2020 : تذكري باألولويات االسرتاتيجية

ــون التنظيمــي رقــم 130.13   ــذ دخــول القان ــة املعــدل، من ــون املالي ــاد قان ــم اللجــوء وألول مــرة إىل اعت ت

ــذ ســنة 2016: ــز التنفي ــة حي ــون املالي ــق بقان املتعل

نظــرا للتغــر عــى مســتوى الفرضيــات التــي بنــي عــى أساســها قانــون املاليــة للســنة املاليــة 2020 يف 	 

ظــل انشــار جائحــة »كوفيــد-19«، والــذي أدى إىل أزمــة اقتصاديــة واجتاعيــة واســعة النطــاق عــى 

املســتوى العاملــي؛

نظــرا للرتاجــع عــى مســتوى املــوارد وكــذا لضعــف التســاقطات املطريــة وآثارهــا الســلبية عــى النمــو 	 

الفالحــي ســنة 2020؛

نظــرا لــرضورة توفــر الهوامــش الرضوريــة عــى مســتوى النفقــات مــن أجــل دعــم اســتئناف النشــاط 	 

االقتصــادي والحفــاظ عــى مناصــب الشــغل.

ارتكاز قانون املالية املعدل لسنة 2020 عىل ثاث محاور

مواكبة االستئناف التدريجي
للنشاط االقتصادي

الحفاظ عىل مناصب الشغل

ترسيع تنزيل اإلصاحات اإلدارية
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اإلطار املرجعي لقانون املالية للسنة املالية 2021

الخطب السامية لجالة امللك نرصه الله

إطالق خطة طموحة لإلنعاش االقتصادي؛	 

تعميم التغطية االجتاعية لجميع املغاربة؛	 

إصالح عميق للقطاع العام، ومعالجة االختالالت الهيكلية للمؤسسات واملقاوالت العمومية.	 

التوجهات العامة لقانون املالية للسنة املالية 2021

ترسيع تنزيل خطة إنعاش
االقتصاد الوطني

الرشوع يف تعميم التغطية
الصحية اإلجبارية

تعزيز مثالية الدولة
وعقلنة تدب�ها

عيد العرش املجيد؛	 

ذكرى ثورة امللك والشعب؛	 

افتتاح السنة الترشيعية للرملان. 	 
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الفرضيات املعتمدة يف قانون املالية

للسنة املالية 2021

و الناتج الداخيل الخام: %4,8

سعر البوتان : 350 دوالر للطن

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

الطلب الدويل املوجه للمغرب
(دون احتساب منتوجات

الفوسفاط ومشتقاته) : %12,6

محصول الحبوب: 70 مليون قنطار

!
!
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التدابري االستعجالية املتخذة

توقيع ميثاق اإلنعاش االقتصادي والشغل 
 بتاريخ 06 غشت 2020 

ضان اوكسجني*

49.463 مقاولة مببلغ 
إجايل قدره 17,66 

مليار درهم 

إقاع املقاوالت 

الصغرية جدا***

24.285 مقاولة مببلغ 
إجايل قدره 4,38 

مليار درهم

ضان إقاع**

5.888 مقاولة*** 
مببلغ إجايل قدره  

26,62 مليار درهم*** 

تعزيز آلية ضان 
متويل املقاوالت

التزامات الدولة

تعبئة 120 مليار درهم

مهمة دعم األنشطة اإلنتاجية، ومواكبة ومتويل املشاريع االستثارية الكرى 
يف القطاعن العام والخاص

إحداث صندوق 
االستثار االسرتاتيجي 

 13.335 مقاولة مستفيدة مببلغ اجايل قدره 3,7 مليار درهم، منها 2812 
مقاولة بالعامل القروي

إعطاء دينامية جديدة 
للربنامج املندمج لدعم 

ومتويل املقاوالت

»انطاقة« ***

ترسيع ورش تبسيط املساطر ورقمنتها وتنزيل ميثاق املرافق العمومية 
وترسيع الشمول املايل عر تطوير األداء بالهاتف

تحسني مناخ األعال

تأهيل منظومة التكوين وتنمية الرأسال البرشي بغرض تحسن مالءمة 
التكوين والتشغيل           

إياء أهمية خاصة 
لألفضلية الوطنية

تخصيص موارد الصنـدوق الخـاص بتدبيـر جائحـة فـروس كورونـا للدعم االجتاعي لفائدة بعض 
القطاعات التي تعرف صعوبات بالرغم من الرفع التدريجي للحجر الصحي، وذلك إىل غاية نهاية السنة 

الجارية

تخصيص 50٪ عى 
األقل من القروض 

املعبأة يف إطار »ضان 
إقالع« و »إقالع 

املقاوالت الصغرة 
جدا« لتخفيض القروض 

بن الرشكات

تسوية وضعية األجراء 
الغر املرح بهم 

لدى صندوق الضان 
االجتاعي

الحفاظ عى 80٪ من 
مناصب الشغل املرح 

بها لدى صندوق 
الضان االجتاعي يف 

فراير 2020

التقيد بتعليات 
الصحة والسالمة

 التزامات اإلتحاد العام 
ملقاوالت املغرب

املساهمة املستمرة يف إعادة إطالق برنامج 
»انطالقة«

التوزيع السلس لآلليات املالية املدعومة من 
طرف الدولة

التزامات املجموعة 
املهنية لبنوك املغرب

*  معطيات 16/10/2020

** باستثناء املقاوالت املستفيدة من منتوج “ ضان إقالع لإليواء السياحي “

*** معطيات 04/12/2020
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اهتام خاص بالقطاعات األكرث ترضرا من األزمة

تأجيل سداد القروض 
البنكية وتلك املتعلقة 

بقروض اإليجار 
)leasings( حتى 31 
ديسمر 2020 لفائدة 
الرشكات السياحية 
ومستخدميها بدون 
أداء رسوم أو غرامات

استفادة قطاع السياحة 
من ثالث منتجات 

ضان جديدة: 

» إقالع املقاوالت 
الصغرة جداً« و»ضان 
إقالع« ومنتوج إضايف 
وهو »ضان إقالع 
لإليواء السياحي«

)52 مقاولة مببلغ قدره 
867 مليون درهم*(

تأجيل مدة السداد 
لسحب القروض 
يف إطار »ضان 

أوكسيجن« حتى 31 
ديسمر 2021

الدعم االقتصادي 
واملايل لإلقاع

 توقيع عقد-برنامج 
إلقاع القطاع السياحي 

للفرتة 2022-2020 
بتاريخ 06 غشت 
2020 من أجل :

الحفاظ عىل 	 
النسيج االقتصادي 

ومناصب الشغل

ترسيع مرحلة 	 
استئناف النشاط 

السياحي

إرساء أسس التحول 	 
املستدام للقطاع 

تأجيل دفع املساهات 
االجتاعية املستحقة 
للصندوق الوطني 
للضان االجتاعي 

املتعلقة بالفرتة املمتدة 
من فاتح يوليوز إىل 
31 دجنر 2020، مع 
اإلعفاء من الزيادات  

رشيطة أداء مبلغ 
الدين الرئييس خالل 

فرتة تصل إىل 18 شهرًا 
اعتباًرا من فاتح يناير 

2021

منح تعويض جزايف شهري صايف محدد يف 2000 
درهم خالل الفرتة املمتدة من فاتح يوليوز 2020 

إىل 31 دجنر 2020، لفائدة األجراء واملتدربن 
مبوجب عقد التكوين من أجل اإلدماج املرح 
بهم لدى الصندوق الوطني للضان االجتاعي 

خالل شهر فراير 2020، التابعن للمشغلن 
املنخرطن بالصندوق الوطني للضان االجتاعي 

والذين يوجدون يف وضعية صعبة نتيجة تأثر 
نشاطهم بجائحة فروس كورونا املستجد

الحفاظ عىل مناصب 
الشغل

*  معطيات 04/12/2020

الفاعلون املعنيون بهذا العقد-برنامج هم مموين الحفالت، والعاملن عى تأجر املعدات التقنية 
املتعلقة بامللتقيات واملناسبات )الصوت والضوء والفيديو وما إىل ذلك(، وعى استئجار الفضاءات 
املخصصة للمناسبات )قاعات وصاالت متنقلة، إلخ(، وعى تأجر األثاث املخصص للمناسبات وكذا 

مقدمي الخدمات التي ترتبط بها.

 إبرام عقد- برنامج 
إلعادة إقاع قطاع 
متعهدي املناسبات 
وامللتقيات ومموين 
الحفات بتاريخ 05 

اكتوبر 2020

الفاعلون املعنيون برنامج العقد هذا هم املقاوالت العاملة يف فضاءات اللعب املغطاة )حلبة التزلج، 
وفضاءات لعب األطفال، وغرف الفيديو وغرف األلعاب اآللية(، واملقاوالت النشطة يف فضاءات اللعب 
الخارجية )منتزهات التزلج والكارتينج وامليني غولف والرماية والفروسية والحدائق املائية وفضاءات 

ودوائر التسلق(، باإلضافة إىل حدائق الحيوانات.

 إبرام عقد- برنامج 
إلعادة إقاع قطاع 
الرتفيه واأللعاب 
بتاريخ 05 اكتوبر 

2020
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برامج عمل قانون املالية للسنة املالية 2021

ترسيع تنزيل خطة االنعاش االقتصادي الوطني وتوطيد االستثار العمومي

1. تنزيل ميثاق اإلنعاش االقتصادي والتشغيل: 120 مليار درهم

تعزيــز آليــات الضــان و متويــل املقــاوالت: 75 مليــار درهــم مــن القــروض املضمونــة مــن طــرف الدولــة 
ــدوق الضــان  ــدة صن ــار درهــم ســيم تخصيصــه لفائ ــغ 5 ملي ــا مبل ــاف املقــاوالت، منه ــة أصن ــدة كاف لفائ
ــك  ــد-19”، وذل ــا “كوفي ــر جائحــة فــروس كورون ــا مــن اعتــادات الصنــدوق الخــاص بتدب املركــزي انطالق

لتغطيــة مخاطــر عــدم قــدرة املقــاوالت املســتفيدة عــى الســداد.

ضمـان أوكسج�
ــ�ة  ــروض قص ــن الق ــبة 95% م ــ�ن بنس ــح ض من
األجــل لنســيج املقــاوالت الصغــ�ة جــدا والصغــرى 
واملتوســطة، وتــم �ديــد هــذه اآلليــة إىل غايــة 31 
دجنــرب 2020 لفائــدة مقــاوالت اإلنعــاش العقــاري 
ــرضرة مــن هــذه األزمــة، مــع منــح ضــ�ن  املت

بنسبة 85% من القروض قص�ة األجل. 

ض�ن إقالع

منــح ض�ن قرض بنســبة تــرتاوح ب¨ 80% اىل %90 
موجــه لتمويــل حاجيــات أمــوال الــدوران لفائــدة 
املقــاوالت الصغــ�ة واملتوســطة والكبــ�ة التــي 

تحقق رقم معامالت يفوق 10 مالي¨ درهم.

ض�ن املقاول� الذاتي� كوفيد-19

ــن  ــة م ــروض املمنوح ــن الق ــ�ن 85% م ــح ض من
البنوك للمقاول¨ الذاتي¨، يف حدود  15000 درهم.

إقالع املقاوالت الصغ�ة جدا

ــل  ــرض بنســبة 95% موجــه لتموي ــح ضــ�ن ق من
حاجيــات أمــوال الــدوران، ½ــا يف ذلــك التجــار 
التــي  الحــرة  واملهــن  والتعاونيــات  والحرفيــ¨ 

تحقق رقم معامالت ال يتجاوز 10 مالي¨ درهم.
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تفعيل دور صندوق محمد السادس لالستث�ر: 45 مليار درهم
سيتم تخويل هذا الصندوق الشخصية املعنوية

( صادق مجلس النواب، بتاريخ 14 دجنرب 2020، عىل مرشوع  قانون رقم 76.20 يقيض بإحداث 

صندوق محمد السادس لالستث�ر)

30 مليار درهم سيتم تعبئتها لدى 

املؤسسات الوطنية والدولية
15 مليار درهم ممولة من طرف 

الدولة

التدخل بشكل مبارش عرب �ويل املشاريع االستث�رية من خالل اللجوء اىل 

الرشاكة ب© القطاع© العام والخاص، أو بشكل غ¤ مبارش، عرب تقوية األموال 

الذاتية للرشكات قصد تطويرها؛

االرتكاز عىل صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له حسب املجاالت ذات 

األولوية، كإعادة هيكلة الصناعة، واالبتكار والقطاعات الواعدة، واملقاوالت 

الصغرى واملتوسطة، والبنيات التحتية، والفالحة، والسياحة.

استعادة دينامية الربنامج املندمج لدعم و�ويل املقاوالت "انطالقة"

ض�ن انطالق

ض�ن القرض
بنسبة 80 %

تبادل إلكرتو�
للمعطيات

قروض االستث�ر
وقروض االستغالل 
ال تتعدى مبلغ 1،2

مليون درهم

رقم املعامالت أقل من

او يساوي 10

مالي� درهم

محدثة منذ أقل من

5 سنوات من النشاط

باستثناء املقاوالت

املصدرة نحو إفريقيا
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ض�ن القرض
بنسبة 80 %

تبادل إلكرتو�
للمعطيات

قروض االستث�ر وقروض
االستغالل ال تتعدى

مبلغ 1،2 مليون درهم

رقم املعامالت أقل من

او يساوي 10

مالي� درهم

محدثة منذ أقل من

5 سنوات من

النشاط باستثناء املقاوالت

املصدرة نحو إفريقيا والضيعات

الفالحية الصغ¤ة

ض�ن انطالق
املستثمر القروي

انطالق املقاوالت
الصغ¤ة جدا 

" START-TPE "

حصة القرض تبلغ

20% كحد أقىص من

مبلغ القرض البن´

املتوسط أو الطويل

األمد، دون أن يتعدى مبلغ 

50.000 درهم 

بدون فوائد وبدون

ض�نات

التسديد عىل دفعة

واحدة يف مدة

ال تتعدى  5 سنوات

املقاوالت املستفيدة من قرض 

بن´ ال يتعدى 300 الف درهم، 

مضمون بض�ن انطالق أو 

انطالق املستثمر

القروي
يتم إصدار القرض بعد 

استهالك املقاولة

ملجمل القرض البن´ 

املتوسط أو الطويل األمد

Âويل احتياجات أموال الدوران 

املرتبطة بالقروض البنكية

املتوسطة

أو الطويلة األمد 

تفعيل آلية األفضلية الوطنية

اعتد األفضلية
الوطنية

تشجيع املنتوج
املغر�

منشــور الســيد رئيــس الحكومة رقــم 15/2020 بتاريــخ 10شــتنرب 2020، املتعلق بتفعيل 
األفضليــة الوطنيــة وتشــجيع املنتوجــات املغربيــة يف إطــار الصفقــات العموميــة لفائــدة 
ــات  ــن بصفق ــ� املتعهدي ــ� الذاتي ــا واملقاول ــات واتحاداته ــة والتعاوني ــاوالت الوطني املق

اإلدارات والجعات الرتابية واملؤسسات العمومية.

أصحــاب املشــاريع ملزمــون »نــح األفضليــة للمنتوجــات املغربيــة، خصوصــا التقليديــة 
واملصنعــة، مــن خــالل التنصيــص رصاحــة يف دفاتــر الــرشوط الخاصــة ودفاتــر التحمــالت 
ــة  ــا اإلدارات واملؤسســات العمومي ــي تربمه ــدات الت ــات األشــغال والتوري ــة بصفق املتعلق

واملقاوالت العمومية و الجعات الرتابية.
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انطالق أشغال إعداد سياسة وطنية مندمجة لتحسن مناخ األعال يف يونيو 2020.	  سياسة وطنية مندمجة 
لتحسني مناخ األعال 

توسيع منصة Business-Procedures.ma؛	 

ــل 	  ــون األعــال مــن قب ــة بقان ــة املتعلق ــرش النصــوص القانوني ــة لن ــل املنصــة اإللكرتوني تفعي
ــة؛ ــة اإلنجليزي ــة باللغ ــة للحكوم ــة العام األمان

 	.Portnet ربط املؤسسة املستقلة ملراقبة وتنسيق الصادرات بنظام

الرقمنة وتطوير املنصات 
الرقمية 

تشجيع االستثار يف جميع القطاعات وعى مستوى جميع جهات اململكة.	  إصاح ميثاق االستثار

ــة 	  ــوج إىل املعلوم ــه والول ــع تقدم ــالق  وتتب ــة إط ــر إمكاني ــة www.cri-invest.ma توف منص
الالزمــة حــول املســاطر والتحفيــزات املرتبطــة باالســتثار والولــوج إىل اإلجــراءات والرتاخيــص 

اإلداريــة؛

تقليــص آجــال معالجــة ملفــات االســتثار مــن 100 يــوم إىل 29 يــوم يف املتوســط خــالل ســنة 	 
.2020

تفعيل إصاح املراكز الجهوية 
لاستثار

ــود 	  ــق بعق ــم 86.12 املتعل ــون رق ــر القان ــم وتغي ــايض بتتمي ــم 46.18 الق ــون رق ــرش القان ن
ــاص.  ــام والخ ــن الع ــن القطاع ــة ب الرشاك

فتح املؤسسات العمومية 
واملقاوالت العمومية يف وجه 

القطاع الخاص

وضــع آليــة للغرامــات املاليــة اتجــاه املقــاوالت التــي تتجــاوز آجــال أدائهــا املســتويات 	 
ــة  ــراءات مكافح ــل اج ــم متوي ــا لدع ــص عائداته ــيتم تخصي ــي س ــا، والت ــا قانوني ــموح به املس

املبــادرة املقاوالتيــة؛

الــرشوع يف التفعيــل التدريجــي لإليــداع اإللكــرتوين للفواتــر عــى مســتوى املؤسســات 	 
العموميــة. واملقــاوالت  العموميــة 

تحسني آجال األداء

ــم 	  ــدة ته ــراءات جدي ــاد إج ــر واعت ــرتوين للفوات ــداع اإللك ــدة لإلي ــة جدي ــيتم إدراج عتب س
ــة  ــة الصفقــات العمومي ــم اإللكــرتوين لعــروض املقــاوالت عــى مســتوى بواب ــة التقدي إجباري

ــنة 2021. ــالل س ــك خ وذل

استكال إصاح الطلبيات 
العمومية وتجريد السلسلة 

املحاسباتية واملالية 

تعميم األداء اإللكرتوين لجميع الديون الجمركية؛	 

تعميم إجراءات التبادل االلكرتوين مع مختلف املتدخلن داخل حواظر املوانئ؛	 

ــتخدام 	  ــى اس ــز ع ــالل الرتكي ــن خ ــريك م ــب الجم ــش والتهري ــة الغ ــراءات مكافح ــز اج تعزي
ــة”. ــة “الذكي املراقب

تبسيط املساطر الجمركية 
ومكافحة الغش

تعزيــز عالقــة الثقــة مــع امللزمــن الســيا مــن خــالل مواصلــة تقليــص آجــال معالجــة الطلبــات 	 
 Simpl-Restitution IR والشــكايات وآجــال األداء وكــذا إعــداد “ميثــاق امللــزم” وضــع النظــام

وتشــجيع آليــة العوملــة واســرتداد الرضيبــة عــى الــرشكات؛

 	.Simpl-Fiscalité Locale و Simpl-Remboursement تعميم نظام

مواصلة تحديث اإلدارة 
الرضيبية  

تحس� مناخ األعل وتحديث اإلطار القانو�

أحرزت اململكة تقدما ب 7 مراتب منتقلة من املرتبة 60 يف سنة 2019، إىل املرتبة 53 يف سنة 
2020 من أصل 190 دولة
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2. توطيد آليات دعم املقاولة وتشجيع االستثار الخاص

االسرتاتيجية الوطنية للشمول 
املايل 

كمرشوع قانون حول التمويل التعاو� كمرشوع اإلدماج املايل للنساء

�ويل املقاوالت الناشئة 
واملقاوالت املبتكرة

نظام تسهيل الولوج إىل 
التمويالت التشاركية

ض�ن إسكان  و ض�ن مقاولة 

تيس� الولوج للتمويل

تنويع وتعبئة آليات �ويل االقتصاد 

اإلطار القانو� املنظم لشهادات 
الصكوك

إعداد مشاريع قرارات تُعرِف الخصائص 
التقنية و مضمون بقية فئات الصكوك

إخراج األصول العقارية وتوف� السيولة 
لالستث�ر

هيئات التوظيف الج�عي 
العقاري

تشجيع االستث�ر الخاص وتقوية آليات دعم املقاولة

تشجيع وتعبئة االستث�رات 
الخاصة

اتفاقية  مرشوع   45 عىل  املصادقة 
بلغت  االستث�ر،  التفاقيات  وملحق 

قيمتها اإلج�لية 23,38 مليار درهم

املتعلق   2.20.265 رقم  املرسوم  نرش 
للدار  املايل  القطب  تنظيم  بإعادة 
 "Casablanca Finance cityالبيضاء
وتوسيع  الشفافية  تعزيز  أجل  من 
وتحس«  بالقطب  املزاولة  األنشطة 

جاذبيته.

إعادة تنظيم القطب املايل للدار 
البيضاء 

تعزيز آليات دعم املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة واملقاوالت 

الصغÃة جداً 

جدا  الصغÃة  للمقاوالت  قانون  وضع 
والصغرى واملتوسطة

"Small business Act"
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3. مواصلة تنفيذ االسرتاتيجيات القطاعية*

الربنامج الوطني للتزويد باملاء الصالح للرشب والسقي 2027-2020

الربامج االستعجالية ملكافحة الجفاف

مواصلة مشاريع البنيات التحتية الكربى

. تطوير العرض املا�(إنشاء سدود جديدة، إعداد مشاريع تحلية مياه البحر...) ؛
. بناء السدود الصغ¥ة والتلية للتنمية املحلية عىل مستوى الجهات التي تسجل عجزا يف 

املياه؛
. تدب¥ الطلب عىل املياه واالقتصاد يف استغالله و تثمينه؛

. تعزيز التزود باملاء الصالح للرشب بالوسط القروي.

مرشوع تأم¯ التزويد
باملاء الصالح للرشب

بأكادير الكب¥

مرشوع التزويد
باملاء الصالح للرشب
عىل مستوى طنجة

الكربى ومدينة
تارغيست واملراكز

املجاورة

مرشوع تأم¯ التزويد
باملاء الصالح للرشب
للدار البيضاء الكربى

(املرحلة االوىل)

314 مليون درهم

برنامج ح¿ية املاشية

360 مليون درهم 620 مليون درهم 250 مليون درهم

115,4 مليار درهم

مواصلة تنفيذ املشاريع  
موضوع اتفاقيات 

موقعة أمام جاللة امللك 
والتي تخص تطوير 

البنية الطرقية يف املدن

تعزيز األشغال التي 
تخص عمليات صيانة 

الشبكة الطرقية

مرشوع ربط ميناء 
الناظور غرب املتوسط 
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 املتوسط

انطالقة أشغال ميناء 
الداخلة األطليس

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

البنيات التحتية
املينائية

الربط السكÔ مليناء 
آسفي

الربط السكÔ مليناء 
الناظور غرب املتوسط

300 مليون درهم 3 مليار درهم

البنيات التحتية
السككية

*اإلعت¿دات املالية املشار إليها ×ثل الكلفة اإلج¿لية للمرشوع أو الربنامج
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مخطط الترسيع الصناعي

يحتل املغرب املرتبة األوىل يف اإلنتاجاسرتاتيجية اليوتيس
البحري عىل الصعيد اإلفريقي

الجيل األخرض
2030-2020 

طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 
700.000 مركبة

إحداث 148.000 منصب 
شغل (2019)

بلغ رقم املعامالت عند التصدير 
39,39 مليار درهم عند متم شهر 
غشت 2020 مقابل 51,33 مليار 
درهم برسم نفس الفرتة من سنة 
2019 أي بانخفاض قدره %23,3

تداعيات أزمة «كوفيد-19»

انخفاض يف اإلنتاج بنسبة 
50% بعد انهيار الطلب 
عىل الطائرات الجديدة 

وإلغاء الطلبيات

بلغت صادرات القطاع 8,33  
مليار درهم عند متم شهر غشت 
2020 مقابل 10,93 مليار درهم 
برسم نفس الفرتة من سنة 2019 

أي بانخفاض قدره %23,8 

قطاع صناعة السيارات

املغرب ثاÂ منتج 
للسيارات يف إفريقيا

قطاع صناعة الطائرات

إحداث 60.000 منصب 
شغل جديد يف افق 2020

تحقيق رقم معامالت عند 
التصدير للخدمات يقدر 

ب 18 مليار درهم

ضخ استثÇرات بقيمة 1,5 مليار 
درهم

قطاع ترحيل الخدمات

تكييف اإلنتاج الصناعي مع 
االحتياجات الوطنية الناجمة 
عن أزمة «كوفيد-19»    

مواكبة أكÎ من 350 مقاولة 
من أجل صناعة األقنعة من 

 Ïش غÇش و القÇالق
املنسوج

بلغ رقم املعامالت عند التصدير 
38,18 مليار درهم عند متم 
شهر غشت 2020 بانخفاض 

قدره 26,3% برسم نفس الفرتة 
من سنة 2019 

قطاع النسيج والجلد

الحفاظ عىل مكتسبات 
مخطط املغرب األخرض

مضاعفة الصادرات
والناتج الخام الداخيل 

الفالحي

إحداث أكÎ من 350 ألف 
منصب شغل جديد مع 

تحس× الظروف املعيشية 
للفالح×

أكÎ من 104.000 منصب 
شغل يف صناعات الصيد 

البحري و120.000 
منصب شغل يف البحر

مساهمة القطاع ب 17,3 
مليار درهم يف الناتج 
الداخيل الخام (2019)

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

52% من الصناع التقليدي� استفادوا من الدعم املقدم من طرف الدولة يف إطار عملية تضامن

إعداد إسرتاتيجية جديدة 2021-2030 لتطوير قطاع الصناعة التقليدية 

قطاع السياحة

االسرتاتيجية الطاقية

تداعيات أزمة «كوفيد-19»

تراجع عدد السياح 
الوافدين عرب الحدود 
املغربية بنسبة %77

(نهاية شهر غشت 2020 
مقارنة مع نفس الفرتة

من سنة 2019)

تراجع مداخيل
السياحة بنسبة %55,3
حتى متم شهر غشت 

2020
مقارنة بنفس الفرتة 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 خالل فرتة
2021-2020

إعادة هيكلة وتحويل
رشكة االستثÄرات 

الطاقية إىل رشكة عمومية
للخدمات الطاقية

تنفيذ برامج النجاعة 
الطاقية يف اإلدارات 

العمومية والجÄعات 
الرتابية

تداعيات أزمة «كوفيد-19»
85% من الصناع 

التقليدي� توقفوا Ìاًما
عن العمل

20% من الحرفي�
أصبحوا غÎ قادرين عىل 
الوفاء بقروضهم املرصفية 
و 57% غÎ قادرين عىل 
دفع التكاليف املتعلقة 

بأنشطتهم

الصناعة التقليدية
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إطاق املرحلة األوىل لتعميم التغطية االجتاعية وتعزيز السياسات االجتاعية

1. الرشوع يف تعميم التغطية الصحية اإلجبارية

1

2022-2021

2

2023

3

2025-2024

4

2025-2024

تعميم التعويضات 
العائلية لتشمل ما يقارب 

7 مالي� طفل يف سن 
الدراسة، لفائدة
3 مالي� أرسة

تعميم التغطية 
الصحية اإلجبارية

يف أجل أقصاه
نهاية 2022

22 مليون مستفيد 
إضايف من التأم� 
األسايس عىل املرض

مراجعة القانون رقم 00-65 الخاص 
�نظومة التغطية الصحية األساسية 
والقانون رقم 98.15 املتعلق بنظام 
التأم� اإلجباري األسايس عن املرض 

الخاص فئات املهني� والع�ل املستقل� 
واألشخاص غ� األجراء الذين يزاولون 

نشاطا خاصا:
- تحديد دخل جزايف للمساه�ت 

بالنسبة لفئة املهني� والع�ل املستقل� 
واألشخاص غ� األجراء؛

- تحويل نطام املساعدة الطبية 
RAMED إىل نظام تأميني عرب نظام 

.(tiers payant) الثالث املؤدي

اإلصالح العميق للمنظومة الصحية الوطنية 
خاصة من خالل تحس� الولوج إىل 

الخدمات الصحية، وااللتزام باحرتام مسار 
العالجات، باإلضافة إىل نهج سياسة مبتكرة 

ومحفزة من حيث تدب� املوارد البرشية، 
وإصالح اإلطار املؤسساÕ عىل مستوى 

الجهات وإنشاء نظام معلوماÕ مندمج من 
شأنه أن يسمح بتتبع دقيق لكل مريض 

وتحديد و تقييم مسار العالجات.

تعميم التغطية االجت�عية رافعة أساسية 
إلدماج القطاع غ� املهيكل يف النسيج 

االقتصادي الوطني.

توسيع قاعدة االنخراط 
يف أنظمة التقاعد وذلك 
من خالل ¬ك� حوايل 

خمسة مالي� مغر° من 
الساكنة النشيطة التي ال 

تتوفر عىل أي حق
يف التقاعد

تعميم التعويض عن فقدان 
الشغل لفائدة املغاربة 

الذين بتوفرون عىل شغل 
قار

- إصالح اإلطار الترشيعي والتنظيمي؛
- تأهيل املراكز االستشفائية  وتنظيم 

مسار العالجات؛
- إصالح األنظمة والربامج االجت�عية 

املوجودة حاليا، وذلك بهدف التحس� 
التدريجي ألثرها عىل املستفيدين من 

خالل تفعيل السجل االجت�عي املوحد؛
- مواصلة اإلصالح التدريجي لنظام 

املقاصة؛
- إصالح حكامة نظام الح�ية االجت�عية 

من خالل إنشاء إطار حكامة يسمح 
بتحس� كفاءة وفعالية هذا النظام؛

- إنشاء مساهمة مهنية موحدة 
لألشخاص الذاتي� الخاضع� للرضيبة 
عىل الدخل وفق نظام الربح الجزايف.
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2. تحسني أنظمة وبرامج الحاية االجتاعية

إصالح املقاصة

استدامة الربامج
املمولة يف إطار

صندوق دعم الت�سك 
االجت�عي وصندوق 

التكافل العائيل

صندوق دعم الت�سك االجت�عي يف 
أرقام (منذ إحداثه إىل غاية متم شهر 

شتنرب 2020):

- برنامج نظام املساعدة الطبية : 8 مليار 
درهم

- برنامج تيس�: 5,73 مليار درهم
امللكية "مليون محفظة": 1,97  املبادرة   -

مليار درهم
- برنامج دعم األشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة: 617 مليون درهم
- برنامج الدعم املبارش للنساء األرامل يف 

وضعية هشة: 2,73 مليار درهم.

عدد  ارتفع  العائيل:  التكافل  صندوق 
حيث  الصندوق  هذا  من  املستفيدات 
وصل منذ إطالقه إىل متم يونيو 2020 إىل
35.272 مستفيدة بتكلفة إج°لية قدرها  

368,31 مليون درهم.

إحداث السجل 
االجت�عي املوحد

  12,54 مليار درهم سنة 2021

البوتان  غاز  أسعار  دعم  يف  االستمرار   -
سنة  خالل  الوطني  والدقيق  والسكر 

2021؛
املخصصة  االعت°دات  توجيه  إعادة   -
ومكلف،  به  التنبؤ  ال ¾كن  شامل،  لنظام 
يف  االجت°عية  الح°ية  برامج  تعزيز  نحو 
بيانات  قاعدة  أساس  عىل  وذلك  املغرب، 
للتشغيل  وقابلة  موثوقة  لألرس  شاملة 
املتبادل، م° سيمكن من استهداف أفضل 
بطريقة   Íاملؤهل للسكان  شاملة  وتغطية 

عادلة.

عىل  املوحد  االجت°عي  السجل  اعت°د   -
Gateway gouverne-"  البوابة الحكومية
mentale"  لتبادل البيانات مع منظومتها، 
وال سي° في° يتعلق بالتحقق من البيانات 
أجل  من  بها  املرصح  السوسيو-اقتصادية 

التنقيط؛
عرب  املوحد  االجت°عي  السجل  أجرأة   -
بجهة  التجريبية  االنطالقة  إعطاء 

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

تعزيز وتقوية املنظومة الصحية الوطنية

ــاش، و550 	  ــر إنع ــن 1000 رسي ــر م ــفيات )أك ــدات املستش ــة ومع ــدات الطبي ــاء املع اقتن
ــزة  ــن أجه ــد م ــف)kits de test( ، والعدي ــدة للكش ــوين ع ــن ملي ــر م ــس، وأك ــاز تنف جه

ــعة،...(؛ األش

اقتناء األدوية )املواد الصيدالنية، واملواد االستهالكية الطبية، والغازات الطبية، ...(؛	 

ــاء 	  ــف واقتن ــم والتنظي ــي الصحــة، والتعقي ــدرات وزارة الصحــة )تعويضــات ملهني ــز ق تعزي
ــود...(. الوق

التدابري ذات طابع أفقي:

إحداث لجنة مشرتكة لتتبع الحالة الوبائية واتخاذ التدابر الالزمة ؛	 

ــات 	  ــذ نفق ــر يف تنفي ــة أك ــمح مبرون ــهر يس ــن 5 أش ــد ع ــدة تزي ــي مل ــار تنظيم ــع إط وض
وزارة الصحــة ؛

تفعيل وتعزيز نظام املراقبة الوبائية ؛	 

ــة 	  ــة الوبائي ــي باســتمرار عــى الحال ــام الوطن ــرأي الع ــة الطــالع ال ــام بحمــالت تواصلي القي
ــة. ــة و الوطني العاملي

+ 3 مليار درهم 
ملواجهة جائحة كوفيد-19 

برسم سنة 2020

ــة عــى مســتوى 	  ــراً استشــفائيا يف 14 بنيــة صحي ــاء 867 رسي ــز العــرض الصحــي: اقتن تعزي
مثــان جهــات؛ 

تأهيــل البنيــات التحتيــة والتجهيــزات الصحيــة: تخصيــص معــدات طبيــة جديــدة لجميــع 	 
املؤسســات الصحيــة مبــا يف ذلــك اقتنــاء 11 جهــاز للتصويــر بالرنــن املغناطيــيس؛

تعزيــز خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة: ضــان اســتمرارية الرعايــة والخدمــات يف 	 
ــة قامئــة  ــة منوذجي ــز صحي ــة، وإنشــاء مراك ــة النموذجي ــة األولي ــة الصحي مؤسســات الرعاي

ــب األرسة؛ ــادئ ط ــى مب ع

تحســن إمكانيــة الولــوج لأدويــة واملســتلزمات الطبيــة: خفــض أســعار أكــر مــن 900  دواء 	 
ــة  ــر االدوي ــن أك ــن ب ــاء 319 دواء م ــع إعف ــرب، م ــتهالكاً يف املغ ــر اس ــنة 2019 األك يف س

باهظــة الثمــن مــن الرضيبــة عــى القيمــة املضافــة والتــي يتجــاوز ســعرها 960 درهــم؛

تعزيــز الصحــة املتنقلــة: مواصلــة عمليــة “رعايــة” التــي قدمــت 566.309 خدمــة صحيــة 	 
للســاكنة املســتهدفة.  

مواصلة الجهود من 
أجل تنفيذ باقي الربامج 
الصحية خال سنة 2020

إنجاز العمليات موضوع االتفاقيات املوقعة أمام جاللة امللك؛	 

تعزيز املنظومة الصحية باملوارد البرشية الكافية للتصدي لأوبئة املحتملة؛	 

ضــان حســن ســر مندوبيــات وزارة الصحــة وشــبكات مؤسســات الرعايــة الصحيــة األوليــة 	 
التابعــة لهــا؛

ــة ورشاء 	  ــة والنظاف ــف الحراس ــا، مصاري ــير، خصوص ــة للتس ــات اإلضافي ــتجابة للحاجي االس
ــد19-؛ ــا مكافحــة جائحــة كوفي ــي تتطلبه ــة املــرىض، الت ــود وتغذي الوق

ــة للتعامــل 	  ــة الالزم ــة والتقني ــزة الطبي ــة واألجه ــواد االســتهالكية الطبي ــة وامل ــاء األدوي اقتن
مــع الجائحــة؛

ــزي إىل اإلدارة 	  ــتوى الالمرك ــن املس ــات م ــال املعلوم ــج إلرس ــايت مندم ــام معلوم ــاء نظ إنش
ــرارات؛ ــاذ الق ــر اتخ ــة وتيس املركزي

انطــالق عمــل عــدة مستشــفيات ســنة 2021 توجــد أشــغال إنجازهــا يف املراحــل النهائيــة 	 
ــفى  ــر، ومستش ــت أوري ــفى أي ــورزازات، ومستش ــي ب ــفايئ االقليم ــز االستش ــيع املرك )توس

ــود... (؛ جــرف امللحــة، ومستشــفى أرف

ــفى 	  ــز املستش ــاء وتجهي ــية )بن ــة االساس ــة الصحي ــة التحتي ــيع البني ــاريع توس ــة مش مواصل
ــة(. ــي بطنج ــفى الجامع ــز املستش ــتكال تجهي ــر  واس ــون وأكادي ــي بالعي الجامع

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

2020( و 5.500 منصب 
مايل برسم سنة 2021
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مواصلة تنزيل القانون اإلطار رقم 51.17 املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي

التكوين املهني

البحث العلمي واالبتكار

محاربة األمية

الرتبية الوطنية

التعليم العايل

 مــا يفــوق 72 مليــار درهــم )6%+ مقارنــة مــع    
ــنة 2021 ــم س ــايل برس ــب م 2020( و18.000 منص

عرض التكوين املهني

حوايل 406.000 مقعد برسم 
السنة الدراسية 2021/2020 
ومن املنتظر أن تتعزز انطالقا 
من املوسم الدرايس املوايل، 
بخلق جيل جديد من مراكز 

التكوين املهني

الرفع من الطاقة االستيعابية 
للجامعات

ب 16,3% خالل الخمس 
السنوات األخرة حيث بلغت 
518.896 مقعد برسم سنة 

2020-2019

مواصلة التعميم التدريجي 
للتعليم األويل

إحداث وتجهيز 4.541 حجرة 
وتسجيل 110.491 طفل 

جديد )نسبة متدرس بالتعليم 
األويل تبلغ %72,5 برسم 

املوسم الدرايس 2019-2020(

تعزيز العرض املدريس 
والجامعي والتكويني

مواصلة املجهود االستثاري 
يف مجال تعزيز العرض 
الجامعي بجميع جهات 

اململكة

إعطاء إنطالقة الدراسات 
الهندسية لبناء 3 مشاريع 

جديدة وهي كلية االقتصاد 
والتدبر بكلميم واملدرسة 
الوطنية للعلوم التطبيقية 

ببني مالل واملدرسة الوطنية 
للتجارة والتسير مبراكش

تطوير العرض املدريس

افتتاح 179 مؤسسة جديدة 
خالل املوسم الدرايس -2020

2021

تحسني جودة التكوين املهني

من خالل متابعة إعداد 
هندسات التكوين وفًقا 

ملقاربة التكوين القامئة عى 
الكفاءات وكذا دليل املهن 

الشبه متخصصة، وضع اإلطار 
 ،)CNC( الوطني لإلشهاد
إعداد دراسات لتحديد 

االحتياجات من التكوين وكذا 
الدالئل املرجعية للوظائف 
REM/( واملهن والكفاءات

REC( وتفعيل وحدات نظام 
املعلومات املندمج الوطني 

للتكوين املهني

تحسني جودة التأطري عىل 
مستوى املؤسسات التعليمية 

من خالل توظيف 85.000 
أستاذ منذ سنة 2016 بهدف 
الحد من ظاهرة االكتظاظ 
واألقسام متعددة املستويات

اعتاد “التعليم عن بعد” 
بسبب جائحة كوفيد-19

Telmid- “استعال منصة 
TICE”، بث الدروس عر 
القنوات التلفزية الوطنية 
وتوزيع كراسات للمراجعة 

والدعم الرتبوي والتعلم الذايت 
عى مليون تلميذ يتابعون 
دراستهم باملناطق النائية 
بالوسط القروي واملناطق 

ذات الخصاص
ضان العرض 
البيداغوجي

االرتقاء بجودة برامج محاربة 
األمية 

عر تفعيل مجموعة من 
اإلجراءات املرتبطة بالتكوين 

يف مهن محاربة األمية، وإرساء 
نظام الجسور بن برامج 

محو األمية والرتبية النظامية 
والتكوين املهني، وتطوير 

نظام التقويم واإلشهاد

مامئة العرض البيداغوجي 
للجامعات 

مع احتياجات الرامج 
القطاعية لالقتصاد الوطني
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قطاع التكوين املهني

تسهيل ولوج الشباب يف 
وضعية صعبة، من خالل 
استفادة 36.200 متدرب 

من املنحة و استفادة 6.000  
متدرب من مساهمة من 
الدولة يف تكاليف تكوينهم

قطاع التعليم العايل

395.204 طالب مستفيد من 
املنحة الجامعية؛ 52.957 
رسير باألحياء الجامعية؛  

188.017 طالب مستفيد من 
التغطية الصحية للطلبة

قطاع الرتبية الوطنية 

1.258.483 تلميذ مستفيد 
من خدمات الداخليات 
واملطاعم املدرسية و1,5 

مليون أرسة مستفيدة من 
برنامج تيسر و4,5 مليون 
تلميذ مستفيد من املبادرة 

امللكية “مليون محفظة”

الدعم االجتاعي
السنة الدراسية
2020-2019 

دعم البحث العلمي واالبتكار

متويل 186  بحث علمي 
وابتكار يف املجاالت ذات 

األولوية ومتويل 41  بحث 
حول الفوسفاط برشاكة مع 
املكتب الرشيف للفوسفاط 

وإطالق طلبات مشاريع 
جديدة نذكر منها طلب 

مشاريع يف إطار برنامج لدعم 
البحث العلمي والتكنولوجي 
يف املجاالت ذات الصلة بـ 
»كوفيد - 19« ويف إطار 

برنامج الخوارزمي لتمويل 
مشاريع متعلقة بالذكاء 

االصطناعي وطلب مشاريع 
يف مجال  السكن والتخطيط 

العمراين

مواصلة تعميم الربنامج 
الوطني إلحداث مدن االبتكار 

عىل جميع الجامعات

تثمني نتائج البحث العلمي 
واالبتكار والرشاكة مع القطاع 

الخاص 

بلغ العدد اإلجايل لطلبات 
براءات االخرتاع ما مجموعه 
108 طلب قدمت من طرف 

الجامعات ومراكز البحث تطوير البحث العلمي 
واالبتكار

السنة الدراسية
2020-2019

تشجيع التفوق يف البحث 
العلمي واالبتكار 

من خالل مواصلة برنامج 
“منح التفوق” يف مجال 

البحث العلمي، حيث تم 
قبول 300 طلب لالستفادة 
من هذه املنحة ملدة 36 شهرا

تشجيع التعاون الدويل 
يف مجال البحث العلمي 

والتكنولوجي 

االدماج يف سوق العمل

)قطاع التكوين املهني(

بلغت نسبة إدماج خريجي 
التكوين املهني يف النسيج 
االقتصادي 67,1٪ )بالنسبة 
لفوج 2016، 9 أشهر بعد 

التخرج(.

االبتكار

تصنيف املغرب من حيث 
املؤرش العاملي لالبتكار 
يف الرتبة الرابعة إفريقيا 

والخامسة عربيا حسب آخر 
تقرير للمنظمة العاملية 

 )OMPI( للملكية الفكرية

نسبة الهدر املدريس

انتقل  من 2,7 % إىل  %2,1 
بالنسبة للسلك االبتدايئ ، 
ومن 12,1% إىل %10,4 

بالنسبة للسلك اإلعدادي  بن 
سنتي 2019 و 2020

أهم املؤرشات

االنتاج العلمي 

8581 منشور يف املجالت 
املفهرسة خاصة يف قاعدة 

البيانات “SCOPUS” خالل 
سنة 2019 

نسبة االكتظاظ

انتقل من 3,4% اىل %3,6 

بالنسبة  للسلك االبتدايئ،  
ومن 11,8٪ إىل ٪12,3 

بالنسبة للسلك اإلعدادي        
و من 7,1% إىل 6,8٪ بالنسبة 

للسلك التأهييل بن سنتي 
2019 و 2020
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4. تعزيز السياسات االجتاعية

تفعيل املرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البرشية )2023-2019(
الغاف املايل إجايل 18 مليار درهم

إنجازات 2020 إنجازات 2019 الربامج

املصادقة عى 484 مرشوع ونشاط

الغالف املايل: حوايل 600 مليون درهم

برمجة 521 مرشوع ونشاط لفائدة 
744.304 مستفيد

الغالف املايل: 684 مليون درهم

تدارك الخصاص عى مستوى البنيات 
التحتية والخدمات األساسية باملجاالت 

الرتابية األقل تجهيزا

الغالف املايل : 480 مليون درهم

200 مليون للتخفيف من آثار جائحة 	 
كوفيد- 19؛

280 مليون درهم لتمويل املشاريع 	 
واألنشطة.

برمجة 838  مرشوع ونشاط 

مواكبة األشخاص يف وضعية هشة

) السيا بناء وتجهيز وتسير وكذا تأهيل 
مراكز االستقبال(

برمجة 536 مرشوع ونشاط مدر 	 
للدخل عى مستوى 49 عالة وإقليم 

لفائدة 3.471 مستفيد و مستفيدة؛

إنشاء 70 منصة الستقبال الشباب 	 
الباحثن عن فرص الشغل  عى 

مستوى العاالت واالقاليم.

تحسن الدخل واإلدماج االقتصادي 
للشباب

إنشاء 2.006 وحدة للتعليم األويل 	 
خالل املوسم الدرايس 2021-2020، 
وإعادة تأهيل 1.100 وحدة بهدف 
مالءمتها مع املعاير املعمول بها يف 

إطار املبادرة الوطنية للتنمية البرشية 
بالوسط القروي.

إنجاز 1.217 وحدة للتعليم األويل 	 
عى مستوى 64 عالة وإقليم؛

بناء وتجهيز 44 دار األمومة؛	 

اقتناء 107 سيارة لإلسعاف  وأجهزة 	 
طبية لفائدة 14 إقليم وعى مستوى 

3 جهات أساسية  )بني مالل - 
خنيفرة ، درعة - تافياللت ومراكش 

- آسفي(.

الدعم املوجه للتنمية البرشية لأجيال 
الصاعدة

برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتاعية باملجال القروي
الكلفة اإلجالية: 50 مليار درهم

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

بناء وإعادة تأهيل 116 منشأة فنية؛	 

ــة        	  ــة التعليمي ــة التحتي ــل البني ــادة تأهي ــاء وتوســيع وإع ــادة بن ــاء وإع ــق ببن ــة تتعل إنجــاز 1.945 عملي

ــة؛ ــز املؤسســات التعليمي ــدريس وتجهي ــل امل ــالت النق ــا بحاف ــق أساس ــاء تتعل ــة اقتن ــذا إنجــاز 480 عملي و ك

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

ــز الصحــة واملســتوصفات  ــز مراك ــة وكــذا تجهي ــاء ســيارات اإلســعاف ووحــدات متنقل ــة اقتن 679 عملي

القرويــة؛

ــر 	  ــة وع ــة ومختلط ــط فردي ــة رب ــة إىل 16.853 عملي ــرشب، باإلضاف ــاه ال ــزود مبي ــام للت ــاز 252 نظ إنج

ــورات؛ الناف

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

التشغيل

أثــر حجــم األزمــة الصحيــة لكوفيــد- 19 عــى حصيلــة الرامــج النشــيطة للتشــغيل خــالل النصــف األول مــن 

ســنة 2020 :

2020 2019 الربنامج

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 مرشوع  2.313 حامل مرشوع  برنامج التشغيل الذايت

من أجل تعزيز خلق فرص الشغل، ستتميز سنة 2021:

ــار 	  ــدرج يف إط ــذي ين ــفي” ال ــة مراكش-آس ــباب بجه ــادي للش ــاج االقتص ــم اإلدم ــج “دع ــة برنام مواصل

ــدويل؛ ــك ال ــرب والبن ــن املغ ــرتاتيجية 2019-2024  ب ــة االس الرشاك

تنزيــل برنامــج ماثــل عــى مســتوى جهــات  الرباط-ســال-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحســيمة وســوس-	 

ماســة يف إطــار التعــاون مــع الوكالــة الفرنســية للتنميــة؛

إنجــاز دراســات تقييميــة لسياســات وبرامــج التشــغيل ولســوق الشــغل يف إطــار  “الرتبيــة والتكويــن مــن 	 

أجــل قابليــة التشــغيل”.

برنامج "مدن بدون صفيح": تحس� ظروف سكن 
290.544 أرسة و إعالن 59 مدينة بدون صفيح.

منذ   : للسقوط  اآليلة  املبا�  تأهيل  إعادة  برنامج 
أعطيت   ،2019 سنة  متم  إىل  و  الربنامج  انطالق 

انطالقة  97 مرشوع تهم معالجة 30.465 بناية.

التجهيز  ناقصة  األحياء  هيكلة  إعادة  برنامج 
والتأهيل الحرضي : تحس� ظروف عيش ما يقرب 

1,12 مليون أرسة، إىل متم سنة 2019.

برنامج سياسة املدينة: منذ اعت´د سياسة املدينة يف 
أعطيت   ،2019 سنة  متم  غاية  وإىل   2013 سنة 

االنطالقة لـ 151 مرشوع.

برنامج السكن االجت´عي بكلفة 250.000 درهم: 
إىل متم شهر غشت 2020، تم التوقيع عىل 1.327 

اتفاقية لبناء 1.900.399 وحدة سكنية .

تم  التكلفة:  منخفض  االجت´عي  السكن  برنامج 
التوقيع عىل 75 اتفاقية لبناء 38.099 وحدة سكنية 
الربنامج و إىل  انطالقة هذا  التكلفة منذ  منخفضة 

غاية متم غشت من سنة 2020.

منذ  املتوسطة:  للطبقة  املوجه   السكن  برنامج 
شهر  متم  غاية  وإىل   2003 سنة  الربنامج  انطالقة 
لبناء  اتفاقية   31 عىل  التوقيع  تم   ،2020 غشت 

11.048 وحدة سكنية.

القضاء عىل السكن غ� الالئق وتحس�
ظروف عيش األرس املعوزة

تنويع العرض السكني
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الشباب والطفولة

2020

2021

• بناء دور للشباب ومراكز نسوية و رياض لتأهيل األطفال و مخي�ت يف إطار االتفاقيات املوقعة أمام 

صاحب الجاللة والربامج املندمجة لتأهيل و تثم� املدن العتيقة (سال ومكناس والصويرة وتطوان)؛

• تهيئة وتجهيز مؤسسات الشباب والطفولة والشؤون النسوية؛

• إبرام اتفاقيات مع مختلف الرشكاء إلنجاز البنيات التحتية للشباب.

• تنظيم تدريب من أجل التشغيل لفائدة أك¹ من 5.400 شاب (غ³ طالب، وال موظف وال متدرب)؛

تعويض عن إلغاء املخي�ت الصيفية لسنة 2020 عن طريق برمجة أنشطة أخرى؛

• وضع برنامج النعاش العمل الجمعوي من خالل إرشاك الجمعيات يف  تسي³ دور الشباب وخاصة يف 

وضع الربامج االجت�عية الثقافية ؛

• تكوين 15.000من املنشط� السوسيو ثقافي� بغاية توظيفهم  من طرف الجمعيات املس³ة لدور 

الشباب ؛

• إطالق دور الشباب املتنقلة من خالل توف³ أسطول من حافالت التنشيط الثقايف والوساطة الفنية.



352021 ليــة  لما ا للســنة  ليــة  لما ا نــون  قا
تــه

ضيا
مقت

 و
يــة

مال
 ال

ون
انــ

لق
ل 

ضــ
أف

ب 
يعا

ســت
ل ا

جــ
ن أ

مــ

تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبريها

1. إعادة هيكلة املؤسسات واملقاوالت العمومية

العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  لفائدة  املوجهة  املواكبة 
املترضرة بشدة من األزمة، السي تلك التي عرفت انخفاضا 
املغربية،  امللكية  الجوية  (الخطوط  مداخيلها  يف  حادا 
الوطني  واملكتب  واملاء،  للكهرباء  الوطني  واملكتب 
مع  الحديدية...)،  للسكك  الوطني  واملكتب  للمطارات، 
تحديد الرافعات ووسائل الدعم املناسبة املقدمة من طرف  
ترشيد  إعانات،  ضن،  الط§نة،  (خطاب  الدولة 

النفقات...) ؛

من  بضن  الحديدية،  للسكك  الوطني  املكتب  حصول 
الدولة، عىل قرض بقيمة 1,5مليار درهم، مقابل تخفيض 
القيمة  عىل  الرضيبة  من  املكتب  مستحقات  مبلغ  يف 

املضافة عىل الدولة ؛

عمومية  ومقاوالت  عمومية  مؤسسات  ثالث  استفادة 
للكهرباء  الوطني  واملكتب  للمطارات،  الوطني  (املكتب 
واملاء، والطرق السيارة باملغرب)، بضن من الدولة، من 

¾ويًالت، برشوط ميرسة، من املؤسسات املالية الدولية.

اإلختالالت

السي  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  عدد  تضاعف   -
في  أحيانًا،  تداخل،  التجاري، مع وجود   Ãالطابع غ ذات 

بينها أو مع الهياكل اإلدارية التابعة للوزارات؛

- اعتد املؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية، السي 
غÃ التجارية منها، عىل دعم امليزانية العامة؛

ذات  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  احتياجات  تزايد   -
و/أو  للدولة  املبارش  بالدعم  يتعلق  في  التجاري،  الطابع 

كضن الستدامتها / تنميتها؛

لتحقيق  املطلوب  الحجم  بلوغ  وعدم  االنسجام  غياب   -
النمو الخارجي؛

- رضورة الرفع من مستوى دينامية الحكامة.

مواكبة املؤسسات واملقاوالت العمومية يف إطار االنعاش 
االقتصادي ما بعد  «كوفيد-19»

تحويل الصندوق املركزي للضن إىل رشكة مساهمة تحت 
إسم "الرشكة الوطنية للضن و¾ويل املقاولة"، مع تعزيز 
دورها يف دعم املقاوالت من خالل إحداث صندوق خاص 
بتعبئة  العمومية  واملقاوالت  للمؤسسات  يسمح  للضن، 
مواكبتها  ضن  وبالتايل  خزينتها،  لتمويل  جديدة  موارد 
العمومية  الخدمات  واستدامة  لألنشطة  العادي   Ãللس

املقدمة من طرف هذه املؤسسات واملقاوالت.

التداب� املتخذة 

اإلعداد ملرشوع قانون متعلق بإحداث وكالة وطنية مكلفة 
أداء  نجاعة  وتتبع  الدولة  االسرتاتيجي ملساهت   Ãبالتدب
الدولة  دور  تعزيز  أجل  من  السي  العمومية،  املؤسسات 

كمساهم؛

املؤسسات  بإصالح  متعلق  قانون  ملرشوع  اإلعداد 
تحويل  إىل  الخصوص  عىل  يهدف  العمومية،  واملقاوالت 
إىل  التجاري  الطابع  ذات  العمومية  املؤسسات  جميع 
وحل/تصفية  حكامتها،  تعزيز  أجل  من  مساهمة،  رشكات 
بعض املؤسسات واملقاوالت العمومية التي Ý يعد وجودها 
ضن  أجل  من  متجانسة  قابضة  رشكات  وإحداث  مربرا، 
تقييم  إرساء  إىل  باإلضافة  واالنسجام،  النجاعة  من  مزيد 
التأكد  أجل  من  واملقاوالت  املؤسسات  ملهام هذه  منتظم 

من جدوى االحتفاظ بها.

عمليات إصالح و مراجعة حجم قطاع املؤسسات
و املقاوالت العمومية
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2. إصاح اإلدارة العمومية

إصالح معاي� ومساطر 
التعي�، يف املناصب 

العليا

مراجعة القانون التنظيمي رقم 12.02 من خالل إعادة النظر يف معاي� ومساطر التعي� يف املناصب 
العليا، �ا يحفز الكفاءات الوطنية، عىل االنخراط يف الوظيفة العمومية، وبالتايل جعلها أك� جاذبية.

التنزيل التدريجي 
للتصاميم املديرية 
املرجعية لال¥ركز 

اإلداري

اللجنة الوزارية لال¥ركز اإلداري خالل سنة 2019 عىل 23 تصمي¨ مديريا مرجعيا لال¥ركز  مصادقة 

اإلداري، املتعلق باثني عرشة وزارة ومندوبية واحدة (املندوبية السامية للتخطيط).

 تبسيط املساطر 

املساطر  بتبسيط  املتعلق  رقم 55.19  القانون  بتنفيذ  الصادر  رقم 1.20.06  الرشيف  الظه�  إصدار 
واإلجراءات اإلدارية الذي تم نرشه بتاريخ 6 مارس 2020، من أجل تحقيق مرونة أكرب لولوج املواطن� 
للخدمات العمومية ونرش املرسوم رقم 2.20.660 بتطبيق بعض مقتضيات هذا القانون بتاريخ 21 

شتنرب 2020.

تخليق اإلدارة
إطالق البوابة اإللكرتونية " chafaÍya.ma"، يف إطار التزامات املغرب ذات الصلة �بادرة الرشاكة من 

أجل الحكومة املنفتحة، والتي ¥نح املواطن� إمكانية الولوج للمعلومة. 

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

- إعادة هيكلة ورش الجيل الرقمي الذي يهدف إىل تزويد املغرب باملوارد البرشية املؤهلة يف املجال 
الرقمي ؛

- وضع مرشوع قانون رقم 41.19  يحدد القواعد املتعلقة باإلدارة الرقمية وكذا املبادالت الرقمية ب� 
املرتفق� واإلدارة وب� اإلدارات في¨ بينها.

 رقمنة الخدمات 
العمومية



372021 ليــة  لما ا للســنة  ليــة  لما ا نــون  قا
تــه

ضيا
مقت

 و
يــة

مال
 ال

ون
انــ

لق
ل 

ضــ
أف

ب 
يعا

ســت
ل ا

جــ
ن أ

مــ

3. ترسيع تنزيل الجهوية املتقدمة

 مواكبة الجهات لترسيع 
تنزيل برامج التنمية 

الجهوية

مواكبة الجهات من أجل 
توضيح االختصاصات 

الذاتية واملشرتكة

تقوية القدرات التدبريية 
والتنفيذية للجهات 

 تعزيز املوارد املالية 
لفائدة الجهات 

متيــــــزت ســـــــنة 2020 
بتوقيــع أول عقــد- برنامــج 
ــاس- ــة ف ــة وجه ــن الدول ب

ــم الفــرتة  ــاس برســـ مكنـــ
.2022-2020

اإلطــار  عــى  التوقيــع   
ــل  ــي لتفعيـــ التوجيهــــــ
الجهـــــــات  مارســـــــة 
الختصاصاتهـــــــا الذاتيــــة 
ــات  ــن جه ــة، ب واملشرتكـــ
اململكــــــــــة اإلثنـــــــي 
عشــــر وعــــــدد مــــــــن 
القطاعـــــــات الوزاريــــة 

املعنيــة.

 ،2020 غشــت  نهايــة  يف   
ــة  ــة اإلجالي بلغــت امليزاني
املرمجـــــة يف ميزانيــــــــة 
ــة إلنجــاز  ــوكاالت الجهوي ال
املشـــــاريع مـــــــا يناهــز  
5,88 مليــار درهــم، منهــا  
5,69 مليــار درهــم متــت 
برامــج  إلنجــاز  برمجتهــا 

التنميــة.

ــة 2020: تخصيـــص  سنــــ
حصيلــة  مــن  نســبة 5% 
ــرشكات  ــى ال ــة ع الرضيبــ
ــة عــى  ــن الرضيب و%5 مــ
ــن  ــل و%20 مـــــ الدخــــ
حصيلــة الرســم عــى عقــود 
التأمــن لفائــدة الجهــات 
اعتــادات  إليهــا  تضــاف 
ماليــة مــن امليزانيــة العامــة 
ــم،  ــار دره ــت 3,7 ملي بلغ
املــوارد  إجــايل  ليبلــغ 
 9,59 للجهــات  املرصــدة 
ــل 8,46  ــار درهــم مقاب ملي
ــنة 2019. ــم س ــار دره ملي

توقعات 2021

الرضيبة عىل الرشكات (5%): 2 مليار درهم

الرضيبة عىل الدخل (5%): 2,1 مليار درهم

الرسم عىل عقود التأم  (20%): 0,6 مليار درهم

مساه�ت امليزانية العامة: 5,3 مليار درهم

مجموع املوارد املرصدة لفائدة الجهات: 10 مالي� درهم
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4. مواصلة تنزيل اإلصاحات الكربى األخرى

• تنزيل التداب� التي اتخذتها لجنة اليقظة االقتصادية يف إطار حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن 

كوفيد-19؛

وكذا  العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  ببعض  املتعلقة  الرشكات  عىل  الرضيبة  مساهمة  مراجعة   •

الرشكات التي £ارس أنشطة منظمة أو يف حالة احتكار أو احتكار قلة؛

• وضع حوافز لتعزيز تنمية املقاوالت املبتكرة.

السياق  عن  ناتج  الوضع  هذا  بينها.   ªفي فعيل  تنسيق  دون  مستقل  بشكل  التقاعد  أنظمة  تعمل 

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

غياب  إىل  وبالتايل  للمنخرط½  املستحقة  املعاشات  مستوى  يف  تفاوت  إىل  ومعاي�ها  تدب�ها  آليات 

العدالة فيª بينهم. أمام هذه الوضعية، اعتمدت السلطات العمومية مقاربة شمولية لإلصالح الهيكيل 

العمومي  القطاع  (قطب  القطب½  نظام  إحداث  إىل   ، املتوسط  املدى  عىل   ، يهدف  التقاعد،  لقطاع 

وقطب القطاع الخاص)، يف أفق التقارب عىل املدى البعيد نحو نظام أسايس وطني موحد.

• 2020: استكªل خلق فضاءات خاصة بالطفل يف أقسام قضاء األرسة يف إطار تنفيذ برنامج "حªية" 

بالتعاون مع اليونسيف؛ 

• 2021: تحس½ ظروف استقبال املواطن½ املغاربة املقيم½ بالخارج، عن طريق تطوير آليات تدب� 

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

إلكرتونية خاصة بتسجيل الرشكات املدنية العقارية وبالتقييدات الالحقة املتعلقة بها.

إصالح منظومة
العدالة

  Üاإلصالح الجبا
تفعيل التوصيات 

املنبثقة عن
املناظرة الوطنية 
الثالثة للجبايات

إصالح نظام
التعاقد
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الحفاظ عىل التوازنات املاكرو اقتصادية الكربى

1. العودة التدريجية إىل التوازن امليزانيايت

عجز امليزانية
لسنة 2020  

7,5% من الناتج
الداخيل الخام

 توقع عجز امليزانية
لسنة 2021  

6,5% من الناتج
الداخيل الخام

يف  الطلبات  حرص  خالل  من   : املوظف�  نفقات  يف  التحكم   •

الخدمات  جودة  تحس�  بض ن  الكفيلة  الرضورية  االحتياجات 

املقدمة للمواطن�.

• ترشيد النفقات املرتبطة بتسي� اإلدارة: السي  بتشجيع استع ل 

الطاقات املتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية.

آليات  إىل  اللجوء  العمومية:  االستث رت  تدب�  كيفيات  إصالح   •

املتعلقة  االلتزامات  وبرمجة  األولوية  وإعطاء  املبتكرة  التمويل 

باملشاريع التي توجد طور اإلنجاز.

التحكم يف النفقات

اللجوء إىل آليات التمويل املبتكرة يف إطار الرشاكة
املؤسساتية : 14 مليار درهم.

مواصلة عمليات الخوصصة : 4 مالي� درهم.

بيع األصول : 6 مليار درهم. 

تعبئة املوارد
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2. استعادة التوازنات الخارجية

 مواكبــة الجمعيــة املغربيــة لصناعــات النســيج واأللبســة واملقــاوالت املنتجــة ألقنعــة 	 
الحايــة والبــذل الطبيــة لولــوج األســواق الواعــدة؛

 دعم القطاعات الصناعية للتموقع عى الصعيد الدويل.	 

تنشيط الصادرات والتحكم 
يف تدفقات الواردات

تنزيل  قانون اإلطار مبثابة ميثاق االستثار؛	 

مواصلة رقمنة اإلدارة العمومية؛	 

تحديث اإلطار التنظيمي والقانوين املتعلق باالستثار؛	 

تعزيز عمل مجلس املنافسة؛	 

تسهيل الولوج إىل التمويل؛	 

تشجيع االبتكار واالقتصاد األخرض وتطوير اسرتاتيجية عقارية وطنية؛	 

تعزيز موقع القطب املايل الدار البيضاء كأول مركز مايل يف افريقيا.	 

تشجيع االستثارات 
األجنبية املبارشة

توســيع نطــاق تقلــب ســعر رصف الدرهــم مــا بــن  %±5 بالنســبة إىل ســعر الــرف 	 
املركــزي املحــدد مــن طــرف بنــك املغــرب عــى أســاس ســلة مــن العمــالت مكونــة 

مــن اليــورو والــدوالر األمريــي عــى التــوايل بنســبتي %60 و%40؛ 

ــة 	  ــة تدريجي ــا ملقارب ــرف وفًق ــة لســعر ال ــر مرون ــال إىل نظــام أك  سيســتمر االنتق
ــة مــن اإلصــالح. ــكل مرحل ــة مالمئــة ل ــع اســرتاتيجية تواصلي حــذرة م

إصاح نظام سعر الرصف

 أتــاح الســحب الرابــع يف إطــار خــط الوقايــة والســيولة بقيمــة 3 مليــار دوالر، 	 
ــاظ عــى احتياطــات العمــالت  ــزان األداءات والحف ــة ملي ــة االحتياجــات التمويلي تلبي
األجنبيــة يف مســتويات مريحــة متكــن مــن ضــان اســتقرار ســوق الــرف األجنبــي 
وكــذا تعزيــز ثقــة املســتثمرين األجانــب ورشكائنــا الثنائيــن واملتعــددي األطــراف يف 
اقتصادنــا الوطنــي والحفــاظ عــى هوامــش أمــان قويــة يف ســياق تتزايــد فيــه أجــواء 

ــد- 19«. ــط بتطــور أزمــة »كوفي عــدم اليقــن املرتب

السحب من خط الوقاية 
والسيولة 

ــة 	  ــادات املالي ــن االعت ــع م ــتوى الرف ــى مس ــة ع ــن مرون ــرشكاء املالي ــدى كل ال أب
املرمجــة برســم ســنة 2020، أو عــى مســتوى ترسيــع الســحوبات املرتبطــة بهــا، وكــذا 
عــى مســتوى إعــادة توزيــع بعــض املــوارد املرصــدة مــن أجــل دعــم برامــج اإلصــالح 

ــة؛ ومشــاريع اســتثارية ذات األولوي

إقــرار مرســوم بقانــون يقــي بتجــاوز ســقف القــروض الخارجيــة الــذي حــدده قانــون 	 
املاليــة لســنة 2020 يف 31 مليــار درهــم؛

ــا خــالل 	  ــي ميكــن تعبئته ــل الخارجــي الت ــالت املســحوبة برســم التموي تقــدر التموي
ســنة 2020 مــن طــرف الخزينــة بحــوايل 60 مليــار درهــم، حيــث تــم ســحب مبلــغ 

يزيــد عــن 35 مليــار درهــم حتــى متــم ســبتمر 2020.

تعبئة التمويات الخارجية
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التدابري األساسية املقرتحة يف إطار قانون املالية
للسنة املالية 2021

أهم التدابري الجمركية والجبائية

متكــن البضائــع املســتوردة بعــد حصولهــا عــى األصــل املغــريب إثــر تحويلهــا تحــت األنظمــة االقتصاديــة 	 

يف الجمــرك، مــن االســتفادة مــن رســم اســتراد أدىن بنســبة 2,5% ؛

الرفــع مــن مقــدار رســم االســتراد املطبــق عــى كافــة خراطيــش الحــر ســواء كانــت جديــدة أو املــراد 	 

تصنعهــا مــن 2,5% إىل 17,5% مــن أجــل تحســن تنافســية الصناعــة الوطنيــة لتصنيــع خراطيــش الحــر؛

الرفع من رسم االستراد عى العازالت الكهربائية من البالستيك من 2.5% إىل  40% ؛	 

الرفــع مــن مقــدار رســم االســتراد املطبــق عــى بعــض منتجــات املنســوجات املخصصــة للمفروشــات مــن 	 

17,5% إىل 40% مــن أجــل حايــة الصناعــة املحليــة للنســيج ؛

مالءمــة رســوم االســتراد املطبقــة عــى اإلطــارات املطاطيــة ولــو كانــت مركبــة عــى أطــواق مــن أجــل 	 

دعــم النقــل الــري والســالمة الطرقيــة وتشــجيع الفالحــة واملناولــة الصناعيــة :

الحفاظ عى رسم االستراد: 	

بنســبة 40% عــى اإلطــارات املطاطيــة الخاصــة بالــركاب وكذلــك الدراجــات الناريــة  	

والهوائيــة؛

بنســبة 2,5% عــى اإلطــارات املطاطيــة املســتخدمة يف املركبــات الجويــة وتلــك التــي يزيــد  	

وزن وحدتهــا عــى 190 كيلوغــرام.

تخفيــض رســم االســتراد املطبــق عــى اإلطــارات املطاطيــة األخــرى والخاصــة بالحافــالت والشــاحنات  	

وجــرارات الطــرق واملركبــات واآلالت الزراعيــة وآالت الهندســة املدنيــة مــن 40% إىل 17,5%؛

تطبيــق نفــس رســوم االســتراد املطبقــة عــى اإلطــارات املطاطيــة املركبــة عــى األطــواق مــن أجــل  	

املالمئــة؛

الرفــع مــن مقــدار رســم االســتراد املطبــق عــى بعــض منتجــات الشــوكوالتة واملســتحرضات الغذائيــة 	 

ــة الشــوكوالتة  ــي لصناع ــز تنافســية القطــاع الوطن ــن 17,5% إىل 40% لتعزي ــكاكاو م ــة عــى ال املحتوي

ــام منافســة املنتجــات املســتوردة ؛ ــكاكاو أم ــة عــى ال ــة املحتوي واملســتحرضات الغذائي

الرفــع مــن مقــدار رســم االســتراد املطبــق عــى املظــالت بخــالف تلــك املخصصــة للحدائــق مــن %2,5 	 

إىل 40% وعــى هيــاكل املظــالت مــن 2,5% إىل 17,5%؛

ــاظ عــى 	  ــن 10% إىل 40% للحف ــق عــى األقمشــة املصــرة م ــدار رســم االســتراد املطب ــن مق ــع م الرف

ــات ؛ ــة للبطاني ــة الوطني ــية الصناع تنافس

تخفيض املكوس الداخلية عى االستهالك املفروضة عى »الفيول وال« املستعملة؛	 

تنســيق آجــال تقــادم املخالفــات الجمركيــة وتقــادم دعــوى املطالبــة باســتيفاء الرســوم واملكــوس وكــذا 	 

االلتــزام بحفــظ الوثائــق املتعلقــة بالعمليــات الجمركيــة و تحديــد هــذه اآلجــال يف أربــع ســنوات؛

دمــج كلفــة العالمــات الجبائيــة يف وعــاء احتســاب رســوم الرضيبــة الداخليــة عــى االســتهالك املطبقــة 	 

عــى التبــغ املصنــع؛
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إحداث مخالفة جديدة تتعلق بالشطط يف نظام التصدير املؤقت؛	 

التنصيــص رصاحــة عــى مخالفــة اســتراد البضائــع املحظــورة موضــوع تريــح مفصــل، بــدون رخصــة، أو 	 

بحكــم ســند ال يطابــق هــذه البضائــع، وتحديــد الغرامــة املتعلقــة بهــا؛

التنصيــص عــى عقوبــة مخففــة بشــأن مخالفــة عــدم وضــع عالمــات الجبائيــة عــى املنتجــات التــي أدت 	 

الرضيبــة الداخليــة عــى اإلســتهالك؛

إحــداث نظــام يضمــن الحيــاد الرضيبــي لعمليــات إعــادة هيكلــة املؤسســات واملقــاوالت العموميــة فيــا 	 

يخــص الرضيبــة عــى الــرشكات والرضيبــة عــى القيمــة املضافــة وواجبــات التســجيل والتمــر ؛

عــدم فــرض الرضيبــة عــى عائــدات تفويــت مســاهات املؤسســات واملقــاوالت العموميــة والــرشكات 	 

التابعــة لهــا املنجــزة يف إطــار عمليــات تحويــل املنشــآت العامــة إىل القطــاع الخــاص؛

إحــداث نظــام يضمــن الحيــاد الرضيبــي لعمليــات التحويــل املتعلقــة مبنشــآت الطاقــة املتجــددة املنجــزة 	 

ــة  ــة عــى القيمــة املضاف ــرشكات والرضيب ــة عــى ال ــا يخــص الرضيب ــم 38.16، في ــون رق يف إطــار القان

وواجبــات التســجيل؛

تخفيض واجبات التسجيل عى عمليات التأسيس والزيادة يف رأس املال من 1% إىل 0,5%  ؛	 

ــر 	  ــن غ ــن املقيم ــة لأشــخاص الذاتي ــد املدفوع ــة بالنســبة للفوائ ــن الرضيب ــاء م ــى اإلعف ــص ع التنصي

الخاضعــن للرضيبــة عــى الدخــل وفــق نظــام النتيجــة الصافيــة الحقيقيــة أو املبســطة، برســم ســندات 

االقــرتاض التــي يتــم إصدارهــا مــن طــرف الخزينــة إىل غايــة 31 ديســمر 2021، وتدفــع فوائدهــا ألول 

مــرة ســنة 2021؛

ــدار 	  ــايل لل ــب امل ــايئ للقط ــام الجب ــق النظ ــاق تطبي ــن نط ــة م ــاوالت املالي ــض املق ــتثناء بع ــح اس توضي

ــاء؛ البيض

إدراج مجموعة من التدابر التي تهم التزامات املغرب اتجاه الهيئات الدولية:	 

تحديد أجل تطبيق النظام الجبايئ السابق املتعلق بالقطب املايل للدار البيضاء يف نهاية 2022؛ 	

وقــف مــدة فحــص املحاســبة وانقطــاع التقــادم يف حالــة إرســال طلــب معلومــات إىل إدارات الرضائــب  	

األجنبية؛

ــات ال  	 ــذه الطلب ــراز أن ه ــبقة إلب ــة املس ــارة الرضيبي ــات االستش ــة بطلب ــات املتعلق ــح املقتضي توضي

ــرب؛ ــزة يف املغ ــات املنج ــي إال العملي تعن

تحسن نظام أمثان التحويل للمالءمة مع املعاير الدولية من خالل: 	

ــرشكات  	 ــى ال ــل ع ــان التحوي ــة بأمث ــق املتعلق ــة اإلدالء بالوثائ ــق الزامي ــاق تطبي ــر نط ح

ــرى؛ الك

التنصيص عى الجزاء املرتتب عن عدم اإلدالء بالوثائق املتعلقة بأمثان التحويل. 	

رفــع ســقف االســتفادة مــن التخفيــض مــن واجبــات التســجيل عــى التفويتــات املتعلقــة بالســكن إىل 	 

ــو 2021؛ ــة 30 يوني ــر إىل غاي ــد أجــل االســتفادة مــن التدب 4.000.000 درهــم، ومتدي

ــاهمة 	  ــات املس ــجيع عملي ــدث لتش ــايل املح ــر االنتق ــق التدب ــنتن لتطبي ــه س ــايف مدت ــل إض ــح أج من

بعقــارات لفائــدة هيئــات التوظيــف الجاعــي العقــاري؛
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التنصيــص عــى تطبيــق الجــزاءات الجنائيــة يف حالــة متكــن الغــر مــن اإلفــالت مــن الرضيبــة أو التملــص 	 

ــدار  ــة إص ــذا يف حال ــق، و ك ــر ح ــغ بغ ــرتجاع مبال ــا أو اس ــم منه ــى خص ــول ع ــا أو الحص ــن دفعه م

فاتــورات صوريــة، ولــو كان ذلــك ألول مــرة. هــذا مــع اســتثناء  الشــكايات املتعلقــة بإصــدار هــذا النــوع 

مــن الفاتــورات مــن اإلحالــة عــى لجنــة املخالفــات الرضيبيــة، وإعطــاء الصالحيــة لوزيــر املاليــة إلحالــة 

الشــكاية مبــارشة إىل وكيــل امللــك ؛

إعادة تصنيف مريب الدواجن ضمن القطاع الفالحي ؛	 

اعتبار الدخول املتأتية من تربية الخيول كدخول فالحية ؛	 

التنصيــص عــى أنــه يتــم بصفــة انتقاليــة تحديــد صــايف الدخــل املفروضــة عليــه الرضيبــة عــى الدخــل 	 

بالنســبة لأجــور املدفوعــة للرياضيــن املحرتفــن واملربــن واملدربــن والفريــق التقنــي، بتطبيــق خصــم 

نســبته:

90%  برسم سنة 2021؛ 	

80% برسم سنة 2022؛ 	

70% برسم سنة 2023؛ 	

60% برسم سنة 2024. 	

إحــداث مســاهمة مهنيــة موحــدة لفائــدة األشــخاص الذاتيــن الخاضعــن للرضيبــة عــى الدخــل وفــق 	 

ــة ذوي الدخــل  ــب والرســوم املســتحقة عــى الخاضعــن للرضيب ــح الجــزايف، تتضمــن الرضائ نظــام الرب

املحــدود برســم أنشــطتهم املهنيــة مــع التنصيــص عــى:

ــع  	 ــع الدف ــة، م ــة مزاول ــاط أو مهن ــكل نش ــق ل ــق املواف ــال املحق ــم األع ــنوي برق ــرار س اإلدالء بإق

ــة؛ ــايئ للرضيب التلق

اختيار الدفع السنوي أو ربع السنوي للرضيبة؛ 	

وجــوب انخــراط الخاضــع للرضيبــة يف نظــام الـــتأمن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض وتضمــن رقــم  	

هــذا االنخــراط يف اإلقــرار املتعلــق باملســاهمة املهنيــة املوحــدة.

ــن لتمكينهــم مــن االســتفادة مــن 	  ــن الذاتي ــيل بالنســبة للمقاول التنصيــص عــى إحــداث واجــب تكمي

نظــام التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض، عــى غــرار مــا هــو منصــوص عليــه بالنســبة للخاضعــن 

ــة املوحــدة؛ لنظــام املســاهمة املهني

ــاح والدخــول برســم ســنة 2021 عــى غــرار 	  ــة عــى األرب ــة للتضامــن مرتتب إحــداث مســاهمة اجتاعي

ــايل: ــة لســنة 2013. وســتطبق هــذه املســاهمة كالت ــون املالي ــة بقان املســاهمة املحدث

بالنسبة للرشكات:   	

1,50%، بالنســبة للــرشكات التــي يقــع ربحهــا الصــايف يف رشيحــة مليــون الدرهــم إىل              	

5 ماليــن درهــم؛

إىل                              	 ماليــن   5 رشيحــة  يف  الصــايف  ربحهــا  يقــع  التــي  للــرشكات  بالنســبة   ،%2,50

درهــم؛ مليــون   40

 3,50%، بالنسبة للرشكات التي يفوق ربحها الصايف 40 مليون درهم. 	
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مــع اســتثناء الــرشكات املعفــاة مــن الرضيبــة عــى الــرشكات بصفــة دامئــة والــرشكات التــي تــزاول أنشــطتها 

ــه  ــايئ املنصــوص علي ــن النظــام الجب ــي تســتفيد م ــات الت ــع الصناعــي ورشكات الخدم داخــل مناطــق الترسي

ــدار البيضــاء.  لفائــدة القطــب املــايل لل

بالنســبة لألشــخاص الذاتيــني: 1,50%، برســم مجمــوع الدخــل الســنوي مــن مصــدر مغــريب الصــايف  	

مــن الرضيبــة والــذي يتكــون مــن الدخــول املهنيــة والفالحيــة والعقاريــة ودخــول األجــور والدخــول 

املعتــرة يف حكمهــا، عندمــا يعــادل أو يفــوق مبلــغ الدخــل املذكــور مئتــن وأربعــن ألــف )240.000( 

درهــم.

إعفــاء األجــور املدفوعــة لأشــخاص البالغــن مــن العمــر 35 ســنة عــى األكــر مبناســبة أول تشــغيل لهــم، 	 

مــن الرضيبــة عــى الدخــل ملــدة 36 شــهرا رشيطــة أن يتــم تشــغيل األجــر يف إطــار عقــد شــغل غــر 

محــدد املــدة  و أن يتــم التشــغيل خــالل الفــرتة املمتــدة مــن فاتــح ينايــر 2021 اىل غايــة ديســمر 2021؛ 

متديــد مــدة االســتفادة مــن التدبــر املتعلــق بعــدم فــرض الرضيبــة عــى امللزمــن املزاولــن لنشــاط خاضع 	 

للرضيبــة عــى الدخــل عنــد الكشــف ألول مــرة عــن هويتهــم لــدى إدارة الرضائــب خــالل ســنة 2021؛

إعفــاء األجــر اإلجــايل الــذي ال يتجــاوز مبلغــه 10.000 درهــم واملدفــوع مــن طــرف املقاولــة أو الجمعية 	 

أو التعاونيــة لأجــر الــذي فقــد شــغله بكيفيــة ال إراديــة يف الفــرتة املمتــدة مــن فاتــح مــارس2020 إىل 30 

شــتنر2020 خــالل 12 شــهرا األوىل ابتــداء مــن تاريــخ تشــغيله، وذلــك وفــق بعــض الرشوط؛

اإللغــاء الــكيل أو الجــزيئ للغرامــات والزيــادات وصوائــر تحصيــل الديــون العموميــة املســتحقة لفائــدة 	 

الدولــة قبــل فاتــح ينايــر 2020؛

تخفيــض نســبة رســم االســتراد مــن 40 % إىل 2,5 % عــى السيكلوســرين )مضــاد حيــوي يســتخدم يف 	 

عــالج أمــراض الســل(؛

إحــداث رضيبــة داخليــة عــى االســتهالك عــى اإلطــارات املطاطيــة ولــو كانــت مركبــة عــى أطــواق يف 	 

إطــار املســاعي الراميــة إىل حايــة البيئــة ويخصــص محصــول هــذه الرضيبــة لصنــدوق دعــم الحايــة 

ــة و التاســك االجتاعــي؛ االجتاعي

ــق يف 	  ــة دون الح ــة املضاف ــى القيم ــة ع ــن الرضيب ــية م ــخانات الشمس ــية والس ــواح الشمس ــاء األل إعف

الخصــم؛

الرفــع مــن الرضيبــة الداخليــة عــى االســتهالك املطبقــة عــى املرشوبــات الكحوليــة واملرشوبــات الروحيــة 	 

بالنســبة لبعــض املنتجــات املصنعــة محليــا؛

الرفع بنسبة %50  عى املقدار العيني و املبلغ األدىن للتحصيل بالنسبة للسيجار و تبغ الشيشة؛	 

إحــداث رضيبــة داخليــة عــى االســتهالك عــى منتجــات التبــغ املســخن بنســبة 1500 درهــم لــكل 1000 	 

غرام.

تدابري ذات طابع عام

ــة 	  ــق احتياطــات اعرتاضي ــن خــالل تطبي ــات االســتثار م ــة وترشــيد نفق ــة العمومي ــر أنجــع للالي تدب

ــبة 18%؛ ــة بنس ــة العام ــن امليزاني ــتثار م ــات االس ــم نفق ــة برس ــادات األداء املفتوح العت

ــطس 2020( 	  ــة 1441 )12 أغس ــن ذي الحج ــادر يف 22 م ــم 2.20.528 الص ــوم رق ــى املرس ــة ع املصادق

ــتثار االســرتاتيجي”؛ ــدوق االس ــل اســم “صن ــة يحم ــور خصوصي بإحــداث حســاب مرصــد ألم
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إحـــداث مرفــق الدولــة املسيـــر بصورة مســتقلة يسمـــى “املركــز الطبي الجراحي العســكري بالراشــيدية” 	 

التابــع إلدارة الدفــاع الوطنــي ؛

تغيــر تســمية مرفــق الدولــة املسيـــر بصــورة مســتقلة “مديريــة تأهيــل األطــر اإلداريــة والتقنيــة” التابعة 	 

لــوزارة الداخليــة ب “مديريــة تنميــة الكفــاءات والتحــول الرقمــي”؛

ــة 	  ــون الصناعــة التقليدي ــة إىل معاهــد متخصصــة يف فن ــون الصناعــة التقليدي ــر تســمية معاهــد فن تغي

ــزكان؛ ــاط، ورزازات وإن ــاس، الرب والتــي توجــد مبــدن فــاس، مراكــش، مكن

ــة 	  ــة” التابع ــة الوطني ــة األرصــاد الجوي ــر بصــورة مســتقلة “مديري ــة املسيـ ــق الدول ــر تســمية مرف تغي

ــاء؛ ــتيك وامل ــل واللوجس ــز والنق ــوزارة التجهي ل

ــياحي 	  ــي والس ــن الفندق ــات التكوي ــة مبؤسس ــتقلة الخاص ــورة مس ــرة بص ــة املس ــق الدول ــذف مراف ح

ــا إىل  ــي، وتحويله ــاد االجتاع ــوي واالقتص ــل الج ــة والنق ــة التقليدي ــياحة والصناع ــوزارة الس ــة ل التابع

ــم العــايل والبحــث العلمــي،  ــي والتعلي ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني ــوزارة الرتبي ــة تابعــة ل ــات تقني ثانوي

ــوز 2021؛ ــح يولي ــن فات ــداء م ابت

ــة 	  ــة االجتاعي ــم الحاي ــدوق دع ــح »صن ــي”، ليصب ــم التاســك االجتاع ــدوق دع ــر تســمية “صن تغي

ــن  ــدف متك ــن، به ــه املدي ــتوى جانب ــى مس ــر ع ــم تغي ــك ت ــب ذل ــي«، إىل جان ــك االجتاع والتاس

الصنــدوق مــن تحمــل املبالــغ املدفوعــة لفائــدة منظــات الحايــة االجتاعيــة ويقــرتح تعزيــز مــوارده 

ــة: ــل التالي باملداخي

حصيلة الرضيبة الداخلية عى االستهالك املطبقة عى اإلطارات؛  	

حصيلة الواجب التكمييل املحصل يف إطار املساهمة املهنية املوحدة ؛ 	

حصيلة الواجب التكمييل املحصل بالنسبة للمقاول الذايت ؛ 	

حصيلة املساهمة االجتاعية للتضامن عى األرباح والدخول. 	

تغيــر الحســاب املرصــد ألمــور خصوصيــة املســمى “صنــدوق تحديــث اإلدارة العموميــة”، عــى النحــو 	 

التــايل:

ــة  	 ــي، رقمن ــر العموم ــة التدب ــة عقلن ــدوق مــن خــالل إضاف ــة مجــاالت دعــم الصن توســيع و مالءم

ــذا  ــرة وك ــول املبتك ــم املشــاريع والحل ــة ودع ــر اإلدارة اإللكرتوني ــة وتناســقها، تطوي املســاطر اإلداري

ــز اإلداري؛ ــم الالمترك ــة إىل دع ــا إضاف ــة وتعميمه ــع الرقمن ترسي

تقويــة وتنويــع مداخيــل الصنــدوق، مــن خــالل االنفتــاح عــى مــوارد جديــدة وخاصــة تلــك املتأتيــة  	

مــن ميزانيــات القطاعــات الوزاريــة واملؤسســات والجاعــات الرتابيــة واملؤسســات واملقــاوالت 

ــة؛ ــف األطــراف املعني ــن مختل ــات مشــرتكة ب ــة إلنجــاز مشــاريع وعملي العمومي

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

إنجــاز مشــاريع مشــرتكة مــا بــن قطاعيــة متعلقــة بتحديــث املرافــق العموميــة وذلــك يف  	

إطــار اتفاقــي؛

إنجــاز عمليــات متعلقــة بتحديــث املرافــق العموميــة مــن طــرف مؤسســات دوليــة وذلــك  	

يف إطــار اتفاقــي.
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تغيــر الحســاب املرصــد ألمــور خصوصيــة املســمى “صنــدوق التطهر الســائل وتصفيــة املياه املســتعملة” 	 

ــاه املســتعملة املعالجــة يف  ــادة اســتعال املي ــة مبشــاريع إع ــات املتعلق ــل النفق ــن خــالل إدراج متوي م

ــي املشــرتك للــرف  ــل “الرنامــج الوطن ــك يف إطــار تفعي ــدوق. وذل ــا هــذا الصن ــي ميوله ــات الت العملي

ــي” )PNAM( ؛ الصح

تغيــر الحســاب املرصــد ألمــور خصوصيــة للخزينــة املســمى “الصنــدوق الوطنــي لدعــم البحــث العلمــي 	 

والتنميــة التكنولوجيــة” مــن خــالل إدراج، يف الجانــب املديــن، اإلعانــات املدفوعــة لفائــدة هيئــة 

األســاتذة الباحثــن بالتعليــم العــايل عــى األبحــاث العلميــة والتكنولوجيــة التــي يقومــون بهــا أو يرشفــون 

عليهــا مبــارشة ملواكبــة التميــز يف البحــث العلمــي والتكنولوجــي وذلــك وفــق الــرشوط والكيفيــات التــي 

تحــدد بنــص تنظيمــي ؛

ــة” 	  ــالك الدول ــتبدال أم ــاص باس ــاب الخ ــمى “الحس ــة املس ــور خصوصي ــد ألم ــاب املرص ــل الحس تعدي

ــار اإلدارة  ــار يف إط ــة باإليج ــات ذات الصل ــار والنفق ــة باإليج ــف املتعلق ــة املصاري ــه بتغطي ــاح ل للس

ــة ؛ ــالك الدول ــة ألم الفعال

حــذف ثــالث )3( مرافــق دولــة مســرة بصــورة مســتقلة، طبقــا ملقتضيــات القانــون التنظيمــي لقانــون 	 

املاليــة، ابتــداء مــن فاتــح ينايــر2021.
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امليزانية يف أرقام برسم قانون املالية 2021

التغريات املطلقة   قانون املالية 
2021

قانون املالية املعدل 
2020

بآالف الدراهم

+16 057 708 228 421 442 املوارد العادية 734 363 212

+11 871 795 201 866 398 189 994 603       املداخيل الرضيبية   

-5 245 943 80 711 990 85 957 933 الرضائب املبارشة و الرسوم املاثلة

+12 179 356 95 604 004 83 424 648 الرضائب غر املبارشة

+2 838 973 10 679 580 7 840 607 الرسوم الجمركية

+2 099 409 14 870 824 12 771 415 رسوم التسجيل و التمر

+4 185 913 26 555 044 22 369 131       املوارد الغري الرضيبية   

- 4 000 000 للتذكرة حصيلة تفويت مساهات الدولة

+2 420 700 17 117 700 14 697 000 حصيلة مؤسسات اإلحتكار و اإلستغالالت  
و املساهات املالية للدولة

+55 000 254 500 199 500 عائدات أمالك الدولة 

-2 389 787 3 682 844 6 072 631 موارد مختلفة

+100 000 1 500 000 1 400 000 موارد  الهبات و الوصايا

+9 446 626 254 254 300 244 807 674 النفقات العادية

+10 107 220 225 575 880 215 468 660       نفقات التسيري

+3 930 454 139 863 458 135 933 004 نفقات املوظفن

+4 531 458 50 701 830 46 170 372 نفقات املعدات و النفقات املختلفة

-104 692 24 546 519 24 651 211 التكاليف املشرتكة

0 6 314 073 6 314 073
النفقات املتعلقة بالتسديدات 

والتخفيضات واإلرجاعات الرضيبية

+1 750 000 4 150 000 2 400 000 النفقات الطارئة و املخصصات االحتياطية

-660 594 28 678 420 29 339 014
      نفقات الفوائد و العمات املتعلقة  

      بالدين العمومي

+6 611 082 -25 832 858 -32 443 940 الرصيد العادي

جدول التوازن برسم  قانون املالية لسنة 2021 مقارنة بقانون املالية املعدل لسنة 2020
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التغريات املطلقة   قانون املالية 
2021

قانون املالية املعدل 
2020

بآالف الدراهم

-8 530 346 77 202 330 85 732 676      نفقات االستثار

+15 141 428 -103 035 188 -118 176 616
رصيد امليزانية العامة )دون حصيلة 

االقرتاضات واستهاكات الدين العمومي 
املتوسط والطويل األجل(

-16 625 318 94 299 613 110 924 931 موارد الحسابات الخصوصية للخزينة

-17 306 531 93 383 811 110 690 342 نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

+681 213 915 802 234 589 رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة

+84 079 2 185 047 2 100 968
موارد مرافق الدولة املسرية بصورة 

مستقلة

+84 079 2 185 047 2 100 968
نفقات مرافق الدولة املسرية بصورة 

مستقلة

+47 827 1 912 620 1 864 793    نفقات االستغالل

+36 252 272 427 236 175    نفقات االستثار

0 0 0
رصيد مرافق الدولة املسرية بصورة 

مستقلة 

+15 822 641 -102 119 386 -117 942 027
رصيد ميزانية الدولة )دون حصيلة 

اإلقرتاضات وإستهاكات الدين العمومي 
املتوسط والطويل األجل(

-15 175 799 48 985 524 64 161 323
إستهاكات الدين العمومي املتوسط 

والطويل األجل

-5 454 500 42 336 200 47 790 700    الداخيل

-9 721 299 6 649 324 16 370 623    الخارجي

-29 000 000 107 200 000 136 200 000
موارد اإلقرتاضات املتوسطة والطويلة 

األجل

-10 000 000 66 200 000 76 200 000    الداخلية

-19 000 000 41 000 000 60 000 000    الخارجية

+1 998 440 -43 904 910 -45 903 350 الحاجيات املتبقية لتمويل ميزانية الدولة
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تسليط الضوء عىل املوارد والنفقات

1. موارد الدولة املتوقعة لسنة 2021
بآالف الدراهم

2. توقعات مساهمة امللزمني الرضبيني برسم سنة 2021
مبايري درهم

 

املوارد الرضيبية
201 866 398

60,14%

موارد مرافق الدولة املس�ة
بصورة مستقلة
2 185 047 

0,5%

موارد الحسابات
الخصوصية للخزينة

 94 299 613 
21,82%

موارد امليزانية العامة
 335 621 442 

77,67%

املوارد الغ� الرضيبية
 26 555 044 

7,91%

موارد اإلقرتاضات
107 200 000

31,95%

5.5

2.1
1.4

17.4

12.3

 

 

 

 

 

9.5

21.0

1.8

7.5

 

 

 

 

الرضيبة عىل الدخل

املقاوالت البنكية (بدون بنك املغرب)

املؤسسات العمومية

رشكات التمويل و التأم�

املقاوالت الصناعية و الخدمات

اخرون

املوظف�

اجراء القطاع الخاص

املهني�

اخرون

الرضيبة عىل الرشكات
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3. تحليل حسب طبيعة تكاليف الدولة برسم السنة املالية 2021
بآالف الدراهم

4. توطيد املجهود االستثاري العمومي
مبايري الدرهم

230 مليار درهم حجم االستثار العمومي االجايل

45 مليار درهم صندوق محمد السادس لالستثار

   85,1  مليار درهم
امليزانية العامة و الحسابات الخصوصية للخزينة و مرافق الدولة املسرة بصورة 

مستقلة 

املؤسسات و املقاوالت العمومية   81,9 مليار درهم

الجاعات الرتابية   18 مليار درهم

نفقات مرافق الدولة املس�ة
بصورة مستقلة

2 185 047                                     
0,51%

نفقات االستث�ر
77 202 330                                                                                                              

18,08%

 نفقات الفوائد و العمالت املتعلقة
بالدين العمومي

28 678 420                                           
6,72%

 النفقات الطارئة و املخصصات
االحتياطية
4 150 000                                                 

0,97%

نفقات املعدات و النفقات املختلفة
 50 701 830                                                                                                                  

11,87%

نفقات املوظف�
 139 863 458                                                                 

32,75%  النفقات املتعلقة بالتسديدات
والتخفيضات واالرجاعات الرضيبية

6 314 073
1,48%

 نفقات الحسابات الخصوصية
للخزينة

93 383 811                                             
21,87%

التكاليف املشرتكة
24 546 519                                                    

5,75%

189 189 190
195 195 198

182

185

2015 2016 2017 2018 2019 2020 القانون املايل املعدل قانون
املالية 2021

45

230

 ستتم تعبئتها عىل مستوى
 صندوق محمد السادس

لالستث�ر
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5. توزيع املناصب املالية املحدثة برسم  قانون املالية لسنة2021

عدد املناصب املالية الوزارات و املؤسسات

20 956 مناصب مالية مفتوحة للوزارات و املؤسسات

300 منصب تخصص 200 منها 
لفائدة األشخاص يف وضعية 

إعاقة.

مناصب مالية موضوعة رهن إشارة السيد رئيس الحكومة لتوزيعها عى مختلف الوزارات أو 
املؤسسات

1 547
مناصب مالية لدى وزارة الداخلية تخصص للموظفن املنتسبن مليزانية مجالس العاالت 

واألقاليم الذين سيتم نقلهم خالل سنة 2021 يف إطار عملية توزيع املوظفن املذكورين اىل 
مصالح اإلدارة الرتابية لوزارة الداخلية

700
مناصب مالية لدى وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي، 

تخصص لتسوية وضعية املوظفن الحاملن لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن 
طريق املباراة، بصفة أستاذ التعليم العايل مساعد

15 000 مناصب مالية عى مستوى األكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين )أساتذة(

2000
مناصب مالية عى مستوى األكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين ) أطر للدعم الرتبوي 

واإلداري(

100
مناصب مالية مخصصة لهيئة تفتيش الشغل واإلدماج املهني تخصص لتسوية وضعية 

املوظفن حاميل الشهادات لتوظيفهم، عن طريق املباراة، بصفة مفتش الشغل

486

 مناصب مالية مخصصة للموظفن واألعوان املرسمن واملتدربن واألعوان املتعاقدين التابعن 
لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتاعي )قطاع السياحة( 

والعاملن مبؤسسات التكوين الفندقي والسياحي، والذين سيتم نقلهم إىل وزارة الرتبية 
الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل، ابتداء من فاتح يوليوز 2021

6. توزيع املناصب املالية* حسب القطاعات برسم السنة املالية 2021

* املناصــب املاليــة املمثلــة يف الرســم البيــاين تشــمل املناصــب املاليــة املفتوحــة للــوزارات و املؤسســات وكــذا املناصــب املاليــة املحدثــة عــى مســتوى 
األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكوين.

القطاعات اإلجت�عية
    23 644

62,29%

القطاعات املنتجة
   70 
0,19%

القطاعات اإلدارية
   842 
2,22%

القطاعات االمنية
 13 400
35,30%
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7. تطور نفقات الدين العمومي

2021** 2020* 2019 2018 الدين العمومي

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

الدين الخارجي للخزينة

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

% 19,40 % 17,70 % 14 % 13,40     النسبة إىل الناتج الداخيل الخام

الدين الداخيل للخزينة

670 770 629 971 585 687 574 637     قيمة الدين الداخيل للخزينة ) مبالين الدرهم (

% 58,30 % 57,80 % 50,90 % 51,80     النسبة إىل الناتج الداخيل الخام

دين الخزينة

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

% 77,70 % 75,50 % 64,90 % 65,20     النسبة إىل الناتج الداخيل الخام

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

% 2,50 % 2,60 %2,6 %2,4     النسبة إىل الناتج الداخيل 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 املقاوالت العمومية ) مبالين الدرهم (

أرقام مؤقتة*

 توقعات**

8. موارد االقرتاضات والنفقات املتعلقة بخدمة الدين برسم قانون
املالية لسنة 2021

النفقات التعلقة بخدمة الدين مبايني الدرهم  قانون املالية 2021

28 526 نفقات الفوائد والعموالت املتعلقة بالدين العمومي

24 560     نفقات الفوائد والعموالت املتعلقة بالدين الداخيل

3 966     نفقات الفوائد والعموالت املتعلقة بالدين الخارجي

48 786 استهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل األجل

42 136     استهالكات الدين الداخيل

6 649     استهالكات الدين الخارجي

77 464 مجموع النفقات املتعلقة بالدين العمومي
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موارد االقرتاضات مبايني الدرهم قانون املالية 2021

66 200 مبلغ االكتتابات املقررة عى املدى املتوسط والطويل

41 000 مقابل االقرتاضات الخارجية

107 200 مجموع املوارد

أثر تحمات الدين بتغري سعر الفائدة

ــم أو 	  ــون دره ــغ 14,5  ملي ــادة  مببل ــدة ب0,01% إىل زي ــعر الفائ ــاع س ــؤدي ارتف ــيل :  ي ــن الداخ الدي

ــة. ــن الداخــيل برســم الســنة املوالي ــد الدي ــى مســتوى تحمــالت فوائ بنســبة %0,06 ع

الديــن الخارجــي : يــؤدي ارتفــاع ســعر الفائــدة ب 0,01% إىل زيــادة مببلــغ 9,9 مليــون درهــم او بنســبة 	 

%0,24 عــى مســتوى تحمــالت فوائــد الديــن الخارجــي.

تأثر تحمات الدين بتغري سعر الرصف

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

ســرتتفع بنســبة 1,46% )215 مليــون درهــم(.

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

ســرتتفع بنســبة 0,69% )101,9  مليــون درهــم(.
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قانــون املاليــة : القانــون الــذي يتوقــع، بالنســبة لــكل ســنة ماليــة، مجمــوع تكاليــف و مــوارد الدولــة، ويقيمهــا و  	

ينــص عليهــا ويــأذن بهــا.

ميزانيــة الدولــة: وثيقــة يتــم مــن خاللهــا التوقــع والرتخيــص للمــوارد والنفقــات الســنوية للدولــة. وهــي موزعــة  	

عــى ثالثــة عنــارص وهــي: امليزانيــة العامــة، ميزانيــة مرافــق الدولــة املســرة بصــورة مســتقلة، وميزانيــة الحســابات 

الخصوصيــة للخزينــة.  

مرافــق الدولــة املســرة بصــورة مســتقلة: هــي مصالــح تابعــة للدولــة وال تتوفــر عــى الشــخصية املعنويــة والتــي  	

ــق  ــث أن هــذه املراف ــة حي ــة، مبواردهــا الذاتي ــة العام ــادات امليزاني ــي ال تدخــل يف اعت ــا، الت تغطــي بعــض نفقاته

تتميــز باالســتقاللية املاليــة.  

الحســابات الخصوصيــة للخزينــة: حســابات ترصــد للعمليــات التــي ال ميكــن أن تدخــل يف امليزانيــة العامــة بســبب  	

طابعهــا الخــاص أو بســبب العالقــة الســببية املتبادلــة بــن املــوارد والنفقــات أو بســبب اســتمراريتها يف الزمــن.

ــة التــي ال  	 ــه تتبــع مجمــوع املــوارد والتكاليــف الســنوية للدول ــذي يتــم مــن خالل ــة العامــة: الحســاب ال امليزاني

ــة. ــة وال تدخــل يف حســاب خصــويص للخزين ــة فرعي تأخــذ شــكل ميزاني

نفقــات املوظفــن: تشــتمل عــى املرتبــات واألجــور والتعويضــات ومســاهات الدولــة يف إطــار أنظمــة االحتيــاط  	

االجتاعــي والتقاعــد )املــادة 15 مــن القانــون التنظيمــي 130.13 لقانــون املاليــة(.

نفقــات التســير: تشــمل نفقــات املوظفــن ونفقــات املعــدات والنفقــات املختلفــة كــا تشــمل أيضــا النفقــات  	

الطارئــة واملخصصــات االحتياطيــة و النفقــات املتعلقــة بالتســديدات والتخفيضــات واإلرجاعــات الرضيبيــة و النفقــات 

املتعلقــة بالتكاليــف املشــرتكة.

ــن  	 ــادة 13 و 38 م ــة )امل ــة العام ــات امليزاني ــا نفق ــي تجمــع فيه ــواب الت ــن األب ــن ب ــر م ــات االســتثامر: تعت نفق

القانــون التنظيمــي 130.13 لقانــون املاليــة(. وتنــص املــادة 17 عــى أنــه »توجــه نفقــات االســتثار باألســاس إلنجــاز 

ــادة  ــة أو إع ــروات الوطني ــى ال ــاظ ع ــة الحف ــنوات بغي ــددة الس ــج متع ــرتاتيجية والرام ــة االس ــات التنموي املخطط

ــا«. ــا أو تنميته تكوينه

ــة أو  	 ــات الوزاري ــات القطاع ــن ميزاني ــا ضم ــن إدراجه ــي ميك ــف الت ــوع التكالي ــي مجم ــركة: ه ــف املش التكالي

املؤسســات. ويفتــح بــكل مــن البــاب األول و البــاب الثــاين مــن امليزانيــة العامــة، فصــل تــدرج فيــه التكاليــف املشــرتكة 

لتغطيــة النفقــات املتعلقــة بهــا) املــادة 43 مــن القانــون التنظيمــي 130.13 لقانــون املاليــة(.

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

الدين العمومي: األموال التي اقرتضتها الدولة لتغطية عجز امليزانية. 	

الناتج الداخيل الخام: مجموع الروات التي تم خلقها خالل سنة واحدة عى املستوى الوطني. 	

ــا  	 ــس له ــي لي ــة لالســرتداد والت ــر قابل ــة والغ ــات اإلجباري ــن االقتطاع ــة م ــل املتأتي ــة : املداخي ــل الرضيبي املداخي

ــجيل  ــوم التس ــة ورس ــوم الجمركي ــارشة والرس ــر املب ــب غ ــابهها والرضائ ــا ش ــارشة وم ــب املب ــارش )الرضائ ــل مب مقاب

ــة. ــات العمومي ــل النفق ــدف متوي ــات به ــخاص واملؤسس ــن األش ــة م ــا الدول ــث تتقاضاه ــر(، حي والتم

املداخيــل غــر الرضيبيــة: هــي مجمــوع املــوارد الغــر رضيبيــة التــي تحققهــا الدولــة باســتثناء الديــون العموميــة.  	

ويتعلــق األمــر أساســا بالســلع والخدمــات التــي تتــرف فيهــا الدولــة مــن خــالل البيــع أو الكــراء، ومداخيــل 

االحتــكارات واالســتغالالت، والتفويتــات والتوظيفــات املاليــة، والهبــات واملنــح، وســداد القــروض والســلفات 

التــي متنحهــا الدولــة والعقوبــات واملخالفــات واملضبوطــات غــر الرضيبيــة.
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 املراحل األساسية إلعداد قانون املالية

تعتــر ميزانيــة الدولــة الوســيلة األساســية التــي متكــن الحكومــة مــن التطبيــق الســنوي لرنامجهــا االقتصــادي 

واالجتاعــي. حيــث أنهــا مؤطَّــرة، يف مختلــف مراحــل إعدادهــا واملصادقــة عليهــا وإنجازهــا، بإطــار دســتوري 

ــة. ويف مــا  ــا التوقــع والرتخيــص للمــوارد والنفقــات الســنوية للدول ــم مــن خالله وترشيعــي. وهــي وثيقــة يت

يخــص بنيــة امليزانيــة فهــي موزعــة عــى ثالثــة عنــارص وهــي: امليزانيــة العامــة، ميزانيــة مرافــق الدولــة املســرة 

بصــورة مســتقلة، وميزانيــة الحســابات الخصوصيــة للخزينــة.
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التفاعل اإليجايب للحكومة مع الربملان خال مناقشة ميزانية السنة املالية 2021

ســاهمت التعديــالت املصــادق عليهــا مــن طــرف الرملــان بغرفتيــه، والتــي تــم إدراجهــا مبــرشوع قانــون املاليــة 

يف إغنــاء مقتضيــات هــذا املــرشوع وتجويــد صياغــة بعــض آحكامــه كــا أنهــا عكســت مــدى التفاعــل اإليجــايب 

للحكومــة مــع الرملــان.

ففــي إطــار مناقشــة مــرشوع قانــون املاليــة رقــم 65.20 للســنة املاليــة 2021 بالرملــان، تــم قبــول مــا مجموعــه 

80 تعديــال مقرتحــا مــن طــرف الحكومــة والفــرق واملجموعــات الرملانيــة لأغلبيــة واملعارضــة، منهــا 55 تعديــال 

تــم قبولهــا مبجلــس النــواب و25 تعديــال مبجلــس املستشــارين.

ــالث مراحــل أساســية وهــي مناقشــة  ــة لســنة 2021 ث ــون املالي ــذا، عــرف مســار مناقشــة مــرشوع قان وهك

ــس املستشــارين  ــت داخــل مجل ــذا املناقشــة والتصوي ــواب ، وك ــس الن ــراءة اآلوىل مبجل املــرشوع يف إطــار الق

قبــل املرحلــة النهائيــة التــي تهــم التصويــت عــى التعديــالت املقرتحــة مــن طــرف مجلــس املستشــارين داخــل 

مجلــس النــواب يف إطــار القــراءة الثانيــة للمــرشوع.

و بذلــك و يف إطــار دراســة ومناقشــة مــرشوع قانــون املاليــة لســنة  2021 مــن طــرف أعضــاء لجنــة املاليــة 

والتنميــة االقتصاديــة مبجلــس النــواب يف إطــار القــراءة االوىل والثانيــة، وعــى إثــر مناقشــة التعديــالت املقرتحة، 

تــم قبــول 55 تعديــال تــم إدراجهــا يف مــرشوع قانــون املاليــة.

يف إطــار مناقشــة مــرشوع قانــون املاليــة لســنة 2021 بلجنــة املاليــة والتخطيــط والتنميــة االقتصاديــة مبجلــس 

املستشــارين، وعــى إثــر مناقشــة التعديــالت املقرتحــة داخــل هــذه اللجنــة، تــم قبــول 25 تعديــال تــم إدراجهــا 

يف مــرشوع قانــون املاليــة قبــل إحالتــه عــى مجلــس النــواب يف إطــار القــراءة الثانيــة حيــث متــت املصادقــة 

عــى مجملهــا باســتثناء تعديــل واحــد. 

نتائج املناقشة والتصويت عىل مستوى الربملان
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تفاعل معنا

بزيارتك ملوقع وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على العنوان التالي

بإمكانك أيضا إرسال مالحظاتك واستفساراتك واقتراحاتك لتطوير محتوى

ميزانية املواطن على العناوين التالية
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