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ميزانية املواطن
 2022 لسنة  املالية  قانون 

ومقتضياته  املالية  لقانون  أفضل  إستيعاب  أجل  من  مخترصة  مطوية 



 )1( درهــم)2(  مليــار   358,59 العامــة  الميزانيــة  نفقــات 
2021 %8,2+ مقارنــة مــع ســنة 

255,24 مليــار درهــم)1(    مــوارد الميزانيــة العامــة 
2021 %11,7+ مقارنــة مــع ســنة 

245 مليــار درهــم 
لالســتثمار  المخصــص  المالــي  الغــالف   

مي لعمو ا
بمــا فــي ذلــك اســتثمارات صنــدوق 

لالســتثمار الســادس  محمد 
2021 مقارنــة مــع ســنة   +6,5%

مباشــر  شــغل  منصب   250.000
لألشــغال  »أوراش«  برنامــج  اعتمــاد 
العموميــة الصغــرى والكبــرى، فــي 

إطــار عقــود مؤقتــة، ســيمكن مــن خلــق 
في  مباشــر  شــغل  منصب   250.000
مليــار   2,25 بتكلفــة  ســنتين  غضــون 

درهم

إطــاق برنامــج »الفرصــة«:     
50 ألــف قــرض 

شــروط  بدون  الشــباب  مشــاريع  لتمويل 
بتكلفــة مســبقة 

درهــم  مليــار   1,25  

تعزيــز آليــات اإلدمــاج والتقــدم فــي تعميــم نظــام الحمايــة االجتماعيــةتوطيــد أســس إنعــاش االقتصــاد الوطنــي

البشــري الرأســمال  إصــالح القطــاع العــام وتعزيــز آليــات  الحكامــةتقوية 

الصحــة   - قطــاع  23,5 مليــار درهــم 
2021 مــع ســنة  +3,7 مليــار درهــم  مقارنــة 

5.500 منصــب مالــي

التعليــم   قطــاع   - درهــم  مليــار   76,6
2021 +5 مليــار درهــم مقارنــة مــع ســنة 

ماليــا  منصبــا   18.144

10 ماييــر درهــم
المتقدمــة،  الجهويــة  تفعيــل  لــورش  مخصصــة 

4،3 مليــار درهــم منهــا كتحويــالت مرصــدة مــن 
2022 طــرف الدولــة  خــالل ســنة 

200 مليــون درهــم
اإلدارة  داخــل  لألمازيغيــة  الرســمي  الطابــع  لتفعيــل 

مية لعمو ا

إضافــي مســتفيد  مليــون   22
الثانيــة مــن تعميــم  مواصلــة المرحلــة 
التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض, بتعبئــة 
4,2 مليــار درهــم مــن خــالل صنــدوق 
الحمايــة االجتماعيــة والتماســك  دعــم 

االجتماعي

500 مليــون درهــم ســنويا
لدعــم األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة

300 مليــون درهــم مقارنــة مــع  زيــادة 
2021 ســنة 

250 مليــون درهــم
الحضانــة(  )دور  االســتقبال  بنيــات  لتعزيــز 

لألطفــال دون ســن الرابعــة

يبــة علــى القيمــة المضافــة  الضر

يبــة علــى الشــركات الضر

يبــة علــى الدخــل الضر

يبــة الداخليــة علــى االســتهاك  الضر

للدولــة الماليــة  والمســاهمات  واالســتغاالت  االحتــكار  مؤسســات  حصيلــة 
 وعائــدات أمــاك الدولــة

يبيــة أخــرى مداخيــل ضر

يبيــة أخــرى مداخيــل غيــر ضر

74,4529,2%

52,0820,4%

43,1816,9%
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يبيــة الضر المداخيــل 

يبيــة الضر الغيــر  المداخيــل 
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الموظفين   
منصبــا ماليــا جديــدا)** (860 43+ 

اإلستثمار

الســلع و الخدمــات األخــرى*

فوائــد وعمــوالت الديــن العمومــي

صة لمقا ا

التخفيضــات  و  التســديدات 
يبيــة واالرجاعــات الضر

147,54

87,40

69,43

29,07

17,02

8,13

139,86

77,20

65,86

28,68

13,54

6,31

يير بمال
ت الدراهــم نفقا

قانــون الماليــة 
2021

الديــن( احتســاب  )دون  العامــة  الميزانيــة  االجتماعيــة مــن  النفقــات  حصــة 

االحتياطيــة والمخصصــات  الطارئــة  المقاصة+النفقــات  احتســاب  دون  -التســيير-  المشــتركة  التكاليــف   + المختلفــة  والنفقــات  *المعــدات 

52%
50,47%

2 0 2 2 ســنة  نيــة  ا لميز بعــة  ر أل ا ت  يــا لو و أل اســحب لليســارا اســحب لليميــن

قانــون الماليــة 
2022



الفرضيات

 2022 ســياق إعــداد قانــون الماليــة لســنة 

الماكرواقتصاديــة التوازنــات 

3,2%
النمو معــدل 

1,2%
نســبة التضخــم

للطــن دوالر   450
البوطان غاز  ســعر  متوســط 

عجــز الميزانيــة
5,9%

مــن الناتــج الداخلــي الخــام 

 حجــم ديــن الخزينــة
77,8%

مــن الناتــج الداخلــي الخــام

على كل مواطن يرغب في التفاعل مع محتوى ميزانية المواطن، إتباع الخطوات التالية :

 مسح أحد الرموز المتعلقة بالشبكات االجتماعية األكثر 
تداوال ، بواسطة الجهاز المحمول

ترك تعليق أو مالحظة أو اقتراح، يمكنه أن يساهم 
في تحسين مقروئية هذه الوثيقة المصممة خصيصا 

لالستجابة إلنتظارات كل مواطن مغربي

 هاشتاغ: #ميزانية_المواطن

التوجيهــات  تنزيــل   
الســامية خاصــة  الملكيــة 

الحمايــة  تعميــم  ورش 
عية جتما ال ا

بــروز معالــم االنتعــاش 
علــى االقتصــاد الوطنــي 

2021 ســنة  خالل 

تصاعــد أســعار النفــط 
وغــاز البوطــان في 
األســواق العالميــة

األزمــة الصحيــة المرتبطــة 
بجائحــة فيــروس كورونــا 

»19 »كوفيــد 

الصيغة الرقمية
لميزانية المواطن

شارع محمد الخامس، الحي اإلداري الرباط - شالة
05 37.67.75.01 à 08         05 37.67.75.26

www.finances.gov.ma


