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فـــي ظـــل المنجـــزات المرتبطـــة بإصـــاح الماليـــة العموميـــة عبـــر 
التنزيـــل الفعلـــي لمقتضيـــات القانـــون التنظيـــي لقانـــون الماليـــة 
ــدأ  ــيخ مبـ ــى ترسـ ــة علـ ــاد والماليـ ــل وزارة االقتصـ ــم 130.13، تعمـ رقـ
ــيط  ــتدامة تبسـ ــان اسـ ــل بضمـ ــة، الكفيـ ــة العموميـ ــفافية الماليـ شـ
ـــة  ـــات االقتصادي ـــة بالسياس ـــات المرتبط ـــات والمعطي ـــر المعلوم ونش
واالجتماعيـــة الراميـــة لتحســـين الظـــروف المعيشـــية للمواطـــن 

ــتقبلية. ــه المسـ ــق تطلعاتـ وتحقيـ

ــة  ــة المتعلقـ ــر الدوليـ ــى المعاييـ ــتن�ادا الـ ــدد، واسـ ــذا الصـ ــي هـ فـ
بالشـــفافية الميزاني�اتيـــ�ة المؤطـــرة لمنشـــورات ميزانيـــ�ة المواطـــن، 
ــون  ـــروع قانـ ــن لمش ــ�ة المواطـ ــن ميزانيـ ــة مـ ـــخة الرابعـ ــإن النس فـ
التصفيـــة لســـنة 2019، تســـتعرض بشـــكل موجـــز ومبســـط أبـــرز 
المؤشـــرات المرتبطـــة بتنفيـــذ قانـــون الماليـــة لســـنة 2019، منهـــا:  

• 111 % كمعدل تحصيل موارد الميزاني�ة العامة؛  

• 78 % كمعدل انجاز نفقات االستثمار للميزاني�ة العامة؛ 

•  51 % كمعـــدل انجـــاز مؤشـــرات نجاعـــة األداء الخاصـــة بالـــوزارات 
ــات. والمؤسسـ

ـــن  ـــفافة للمواط ـــورة ش ـــم ص ـــة لتقدي ـــذه الوثيق ـــدف ه ـــي، ته وبالتال
ـــاركته  ـــان مش ـــق ضم ـــي أف ـــة ف ـــبات المحقق ـــازات والمكتس ـــن اإلنج ع
ـــة  ـــة المقدم ـــات العمومي ـــة والخدم ـــات العمومي ـــورة السياس ـــي بل ف

ـــا. ـــع تنفيذه ـــه وتتب ل
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7 ميزاني�ة المواطن

قانون التصفية املتعلق 
بتنفيذ قانون املالية

مكونات ميزانية الدولة برسم قوانني املالية

اإلطار املرجعي لقانون التصفية

 تعريف قانون التصفية

06

مكونات ميزاني�ة الدولة برسم قواني�ن المالية

اإلطار المرجعي لقانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية
 الفصل 76 من الدستور ؛•
 المواد 2 و64 و65 و66  من القانون التنظيي لقانون المالية .•

تعريف قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية
جاء في المادة 2 من القانون التنظييم 130.13 لقانون المالية:

»يراد في مدلول هذا القانون التنظيي بقانون المالية:
 قانون المالية للسنة؛•
  قواني�ن المالية المعدلة؛•
  قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية.«•

 حسب المادة 64 من القانون التنظييم 130.13 لقانون المالية:

ــل  ــي للمداخي ــغ النهائ ــة المبل ــون المالي ــذ قان ــق بتنفي ــة المتعل ــون التصفي ــر قان ــت و يحص »يثب
المقبوضــة والنفقــات المتعلقــة بنفــس الســنة الماليــة والمؤشــر علــى األمــر بصرفهــا ويحصــر 

ــنة. ــة الس ــاب نتيج حس

للســنة  النتيجــة  حســاب  علــى  الماليــة  قانــون  بتنفيــذ  المتعلــق  التصفيــة  قانــون  يوافــق 
».... الحســابات  حصيلــة  فــي  للســنة  المحاســبي�ة  النتيجــة  ويرصــد  المعنيــ�ة،.. 

 تتضمن مجموع موارد وتكاليف الدولة،
 باستثناء تلك املخصصة مليزانيات مرافق
 الدولة املس�ة بصورة مستقلة وميزانيات

  الحسابات الخصوصية للخزينة

 هي مصالح تابعة للدولة ال تتوفر عىل
 الشخصية املعنوية لكنها تتميز

 باالستقاللية املالية، إذ تغطي بعض
 نفقاتها من خالل مواردها الذاتية املتأتية

 من تقد¡ها لخدمات مؤدى عنها

 حسابات ترصد للعمليات التي ال ¡كن
 أن تدخل يف نطاق امليزانية العامة بسبب
 طابعها الخاص أو بسبب العالقة السببية
 املتبادلة ب® املوارد والنفقات أو بسبب

استمراريتها يف الزمن

الحسابات

 الخصوصية 

  للخزينة

 مرافق الدولة

املس�ة بصورة

مستقلة 

امليزانية

العامة 

- آجال وضع مرشوع قانون التصفية بالربملان -

الربع

األول

الربع

الرابع

الربع

الثالث

الربع

الثا�

الربع

األول

السنة السنة

وضع  مرشوع قانون
التصفية للسنة

بالربملان قبل نهاية الربع
األول من السنة

«أ»

«أ+2»

«أ+2» «أ+1»

نهاية قانون املالية
«أ»للسنة
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9 ميزاني�ة المواطن ميزاني�ة المواطن

تنفيذ قانون املالية  لسنة 
2019 : أبرز النتائج

حتقق الفرضيات التي بني عليها قانون املالية لسنة  2019

اإلجنازات برسم ميزانية الدولة

اإلجنازات برسم امليزانية العامة

تنفيذ ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

تنفيذ ميزانيات احلسابات اخلصوصية

حتصيل املوارد املرصدة من طرف الدولة للجماعات الترابية 

08

الفرضيات. 	

اإلنجازات التوقعات

%2,5 %3,2 نسبة النمو
%3,5 %3,8 الناتج الداخلي الخام الغير الفاحي
%4,1 %3,7 عجز الميزاني�ة )دون احتساب الخوصصة(
%0,9 معدل التضخم أقل من %2

ميزاني�ة الدولة. 	

 تحصيل الموارد خالل سنة 9	0	  :

ــنة  ــم س ــات برس ــة بالتوقع ــدر ب 111 % مقارن ــاز تق ــبة إنج ــة نس ــ�ة العام ــوارد الميزاني ــت م حقق
2019، فــي حيــن ســجلت مــوارد الحســابات الخصوصيــة للخزينــ�ة نســبة انجــاز  فــي حــدود 119 %         
و مــوارد مرافــق الدولــة المســيرة بصــورة مســتقلة نســبة انجــاز تــراوح 103 %. كمــا شــكلت هاتــه 

المــوارد نســب77 %و 21 %و 2 % علــى التوالــي مــن مجمــوع مــوارد ميزانيــ�ة الدولــة.

- مقارنة الموارد المنجزة بالتوقعات بماليي�ن الدراهم - 

������ ����� ������� ����� ������
	����� �������� �������������� �
��������

329 623,12

85 081,99
8 114,05

365 955,54

101 364,88

8 368,93

����������������

الميزاني�ة العامة. 	

مقارنة  التوقعات باإلنجازات المتعلقة بموارد الميزاني�ة العامة لسنة 9	0	 حسب مكوناتها:

تجــاوزت نســبة إنجــاز المداخيــل الجبائيــ�ة 96 % مقارنــة بالتوقعــات، فــي حيــن حققــت المداخيــل 
غيــر الجبائيــ�ة نســبة إنجــاز تقــدر بحوالــي 144 %. 
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ميزاني�ة المواطن 1011 ميزاني�ة المواطن

- تركيب�ة موارد الميزاني�ة العامة المنجزة بماليي�ن الدراهم -

����������������

��������� ��������

��������� ��� ��������

145 404,82 101 007,89

228 615,22
220 550,71

تنفيذ نفقات الميزاني�ة العامة حسب طبيعتها:

بلغــت نســبة إنجــاز نفقــات التســيير حوالــي 99 %خــال ســنة 2019، فــي حيــن حققــت نفقــات 
ــت    ــاز قارب ــبة إنج ــجلت نس ــويم فقدس ــن العم ــات الدي ــا نفق ــز 78%، أم ــبة  تن�اه ــتثمار نس االس

.%  118

- مقارنة تنفيذ نفقات الميزاني�ة العامة بالتوقعات بماليي�ن الدراهم -

������ ����� ������������ ���
	������ ���


218 140,23

90 612,41

67 244,57

215 624,12

70 567,83

79 461,16

����������������

توزيع نفقات استثمار الميزاني�ة العامة حسب مجاالت تدخل السياسات العمومية:

ــى  ــز عل ــاز تن�اه ــب إنج ــ�ة نس ــ�ات التحتي ــذا البني ــة وك ــة والمنتج ــات االجتماعي ــت القطاع حقق
التوالــي 71% و70 % و65 %، فــي حيــن بلغــت نســبة اإلنجــاز حوالــي 78 % بالنســبة لمجمــوع 

ــة. ــ�ة العام ــتثمار الميزاني ــات اس نفق

- مقارنة توقعات نفقات االستثمار باإلنجازات على مستوى الميزاني�ة العامة موزعة حسب القطاعات الوزارية
بماليي�ن الدراهم-

����������������

��������� ��������

���� ������ - �������� ������

������� ��������

�������� �������

������� ��������

������� ��������

15 453,64

19 651,06

17 893,60

4 824,16

11 350,01

21 439,9621 226,49

13 886,56

11 692,71

3 857,56

8 877,09

11 027,43

 تنفيذ نفقات الدين العمويم:

بلغــت النفقــات المرتبطــة بالديــن العمــويم 79 مليــار و 461 مليــون درهــم ســنة 2019 مقارنــة ب 
62 مليــار و8 مليــون درهــم ســنة  2018. 

- تركيب�ة نفقات الدين العمويم سنة 2019 بماليي�ن الدراهم -

اإلنجازاتالتوقعات

29 504,44

28 031,37

39 213,2049 956,72

فوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي

استهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل األجل

اإلنجازات التوقعات تطور قيمة دين الخزين�ة بمايي�ن الدراهم برسم سنة 2019

161 500 171 681 قيمة الدين الخارجي للخزين�ة

14,0% 14,7% النسبة إلى الناتج الداخلي الخام

585 687 610 375 قيمة الدين الداخلي للخزين�ة

50,9% 52,2% النسبة إلى الناتج الداخلي الخام

747 187 782 056 المجموع

64,9% 66,9% النسبة إلى الناتج الداخلي الخام

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. 	

بلغت نسبة إنجاز نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 40% خال سنة 2019.

2055,15

4 480,93

�������� ������������ ����� ����� ��
	���

��������

�������

1225,78

3 633,12

��������

�������

الحسابات الخصوصية للخزين�ة. 	

بلغت نسب إنجاز نفقات وموارد الحسابات الخصوصية للخزين�ة خال سنة 2019 على التوالي  
108%  و%119.
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ميزاني�ة المواطن 1213 ميزاني�ة المواطن

- تطور موارد و نفقات  الحسابات الخصوصية  للخزين�ة بي�ن سنيت 2015 و 2019 بماليي�ن الدراهم -

109 786
90 897

90 247 95 161 92 369
101 364

77 796

2015 2016 2017 2018 2019

81 38476 37566 179

�������� �������� �������� ������������ �������� �������� 
	���

الموارد المرصدة من طرف الدولة للجماعات الترابي�ة . 	

بلغــت المــوارد المرصــدة مــن طــرف الدولــة للجماعــات الترابيــ�ة مــا مجموعــه 28,8 مليــار درهــم 
خــال ســنة 2019 موزعــة حســب الجهــات كمــا يلــي :

��� ���� ������� �� ������ ٪ 3,5 �	��� ����� ������� ��� ����

��� ��	� �� ����� �� ������ ��� ������ ��� ���� ���� ،2018

���������� ��	���� ٪ 50,6 � ����� ��� ��	� ��� �������

����� �� ��¡������ �������� ��� ������ ��� ���� ،% +1,8�

��¡������ �������� ��� ¤��¥�� �� ،٪ 21� ���¦�� ��� �����

٪4,1 � �¨���� ��¡��� ��� ��	� �� ����� ��

.

.

666

634
761

577

569

766

990

787

626

397

509

476

������� ����� ���

���� ���

�
���	�� �� ������

�
���� �� ��

���� ������� �� ��

��� ���


������� ����

��� ���

��� ��� �����

������� ������

����� ���� ���� ��

�����

- تركيب�ة موارد الجماعات الترابي�ة بي�ن سنيت 2018 و 2019-  

ــع  ــنة 2019 راج ــال س ــ�ة خ ــات الترابي ــة للجماع ــرف الدول ــن ط ــدة م ــوارد المرص ــم الم ــاع حج ارتف
باألســاس إلــى تطــور حصــة الجماعــات مــن منتــوج الضريبــ�ة علــى الشــركات والضريبــ�ة علــى الدخــل       

حيــث انتقلــت مــن %4 ســنة 2018 إلــى %5 ســنة 2019.

حصة الجهات من منتوج الرضيبة عىل القيمة الضافة

حصة الجهات من منتوج الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل الدخل

املساه�ت و الهبات

حصة الجهات من منتوج الرسم عىل عقود التآم�

فوائد األموال املودعة لدى الخزينة

الجهات

الع�الت
واالقاليم

الج�عات

169
4 491
3 385
622
74

3 894

352

85

14 305

1 225

237

- الموارد المرصدة من طرف الدولة للجماعات الترابي�ة- 

67,50%

15.20%

17,30%
موارد تس�ها

الج�عات الرتابية 

موارد محولة

 موارد مس�ة
من طرف الدولة

2019 66%

16.50%

17.50%

موارد تدبرها
الج�عات الرتابية 

موارد مرصدة
من طرف الدولة

موارد تدبرها الدولة
لفائدة الج�عات الرتابية

2018
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انخراط الوزارات               
و املؤسسات يف 

منهجية جناعة األداء
حصيلة النتائج على مستوى البرامج و األهداف و املؤشرات

14

علــى العمــوم، تــم احتــرام المؤشــرات المرجعيــة فــي إنجــاز مشــاريع النجاعــة مــن طــرف الــوزارات 
والمؤسســات، حيــث ســجلت النت�ائــج التاليــة:

متوسط 3,48 هدف لكل برنامج )علما أن العدد المرجعي هو 3 أهداف(• 
متوسط 8 مؤشر لكل برنامج )علما أن العدد المرجعي هو 9 مؤشرات(• 
متوسط 2,1 مؤشر لكل هدف )علما أن العدد المرجعي هو 3 مؤشرات(.• 

مــن جهــة أخــرى، تــم تســجيل عــدة نقــاط إيجابيــ�ة علــى مســتوى نجاعــة األداء يمكــن إجمالهــا فيمــا 
: يلي

 انخراط أغلب القطاعات الوزارية والمؤسسات المعني�ة في منهجية نجاعة األداء؛• 
توفــر جــل القطاعــات الوزاريــة والمؤسســات المعنيــ�ة علــى اســتراتيجيات قطاعيــة تحــدد • 

ــ�ة  ــق غالبي ــى تواف ــة إل ــا، إضاف ــاة منه ــداف المتوخ ــا واأله ــية له ــاور األساس ــرؤى والمح ال
ــ�ة؛ ــة المعني ــتراتيجيات القطاعي ــع االس ــج م البرام

ماءمة التنظيم اإلداري لتوزيع البرامج بالنسبة لجل القطاعات الوزارية و المؤسسات؛• 
تعيي�ن المسؤولين على البرامج بصفة رسمية؛• 
تحديد األهداف  بالنسبة ألغلب البرامج وربطها بمؤشرات القياس.• 

العدد االج�يل

للمؤرشات 

889
العدد االج�يل

لألهداف 

422

97
عدد املؤرشات

املستجيبة للنوع 

178

:

:

:

: :
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- حصيلة تحقيق النت�ائج- 

ــل    ــدى 51 % مقاب ــدل ال يتع ــ�ن 21 % و100 % بمع ــنوية بي ــات الس ــق التوقع ــب تحقي ــت نس تراوح
ــاوز 50 %. ــبة تتج ــة نس ــت 14 وزارة ومؤسس ــنة 2018، وحقق ــبة لس 45 % بالنس

ــرات  ــا ومؤش ــا أهداف ــة أداءه ــاريع نجاع ــت مش ــي تضمن ــات ال ــوزارات والمؤسس ــبة لل بالنس
قائمــة علــى مقاربــة النــوع، بهــذف تقليــص الفــوارق والحــد مــن أوجــه الامســاواة بيــ�ن 
الجنســين، مــع تمكيــن االقتصــادي للمــرأة والســمو بأدوارهــا المجتمعيــة وفــي تحقيــق التنميــة.                      
وبلــغ عــدد األهــداف والمؤشــرات المســتجيب�ة للنــوع علــى صعيــد تقاريــر نجاعــة أداء القطاعــات 

ــرا. ــا و178 مؤش ــة األداء 97 هدف ــة نجاع ــي منهجي ــة ف ــات المنخرط ــة والمؤسس الوزاري

ــب  ــ�ة حس ــج متب�اين ــق نت�ائ ــي بتحقي ــوع االجتماع ــتجيب�ة للن ــرات المس ــات المؤش ــزت توقع تمي
القطاعــات الوزاريــة والمؤسســات المعنيــ�ة، إذ ســجلت وزارة الدولــة المكلفــة بحقــوق اإلنســان 
ــجلت وزارة  ــا س ــا، بينم ــكل منهم ــبة 80 % ل ــتدامة نس ــة المس ــادن والتنمي ــة والمع ووزارة الطاق

ــبة 67 %. ــي نس ــاد االجتماع ــة واالقتص ــة التقليدي ــوي والصناع ــل الج ــياحة والنق الس

 املجلس اإلقتصادي و اإلجت�عي و البيئي
األمانة العامة للحكومة

وزارة الشغل و اإلدماج

وزارة االقتصاد  و املالية

100%

89%

78%

73%

67%

62%

62%

55%

54%

53%

53%

52%

52%

51%

46%

46%

46%

43%

40%

39%

38%

38%

38%

31%

24%

21%

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة

وزارة الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية واملياه والغابات

املندوبية السامية للتخطيط

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإصالح اإلدارة و بالوظيفة العمومية

ورزارة الصناعة و االستث�ر و والتجارة و االقتصاد الرقمي

وزارة الثقافة و االتصال

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهني و التعليم العايل و البحث العلمي

وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدويل

وزارة الصحة

وزارة الطاقة و املعادن و التنمية املستدامة

وزارة السياحة و النقل الجوي و الصناعة التقليدية و االقتصادية و االجت�عية

 وزارة األرسة و التضامن و الساواة و التنمية االجت�عية

املندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج

وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و املاء

وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان

وزارة الشباب و الرياضة

وزارة العدل
املندوبية السامية لقدماء املقاومÀ و أعضاد جيش التحرير

وزارة إعداد الرتاب الوطني و التعمÁ و االسكان و سياسة املدينة
Âالوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع الربملان و املجتمع املد

وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية

وزارة الداخلية

معدل إنجاز التوقعات 

- حصيلة تحقيق النت�ائج  القائمة على النوع االجتماعي- 

ــة  ــا األولي ــي لتوقعاته ــوع االجتماع ــتجيب�ة للن ــرات المس ــة المؤش ــق كاف ــدم تحقي ــجل ع ــا يس كم
بالنســبة للــوزارة المنت�دبــة لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بإصــاح اإلدارة وبالوظيفــة العموميــة 

ــدل . ــة ووزارة الع ــي ووزارة الداخلي ــاد الرق ــارة واالقتص ــتثمار والتج ــة واالس و وزارة الصناع

%80وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان

80%

67%

65%

50%

50%

50%

49%

44%

40%

33%

29%

29%

20%

وزارة الطاقة و املعادن و التنمية املستدامة

 وزارة السياحة و النقل الجوي و الصناعة التقليدية و االقتصاد االجت�عي

ورزارة الصحة

وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدويل

وزارة الثقافة و االتصال

وزارة إعداد الرتاب الوطني و التعم� و االسكان و سياسة املدينة

وزارة الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية واملياه والغابات

املندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهني و التعليم العايل و البحث العلمي

 وزارة األرسة و التضامن و الساواة و التنمية االجت�عية

وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و املاء

وزارة االقتصاد و املالية

وزارة الشباب و الرياضة

معدل إنجاز التوقعات 
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أبرز اإلجنازات لسنة 
2019

القطاعات االجتماعية

القطاعات اإلنتاجية و البنيات التحتية  

18

القطاعات االجتماعية

  الصحة

������ ������� �����
 ���� ����� ������ 

 68,8%

���
�	 ���� 151� ���� ���� 267 ��
���

���������� ��� �� 	 493 ��
���

���� 1.095 ����� �
��� �����

(

(
(

������ �������� ������ ����� 
����� 250) ���

 ����� 	 ��� ����� �������	� 
����� 80) ������� ������ ������ 

����� 45) ������� ������ �¡�¢	��

  التعليم
التربي�ة الوطني�ة

 ������� ����
 ����� ������ ��

 % 55

��
 	�  ������ ������
 ������ ����������

  5.90515.000 ����� 
 (�)�����

 ��������  ����
 ��������� �������

����� ������ ������ �������

������ ������ ������ ������

5875

التعليم العالي والبحث العليم

����� ������ 3 �������

��������� ������� ������� ����� ���� 
 ����
�  	��������� ���� ���� ��������� ������ ���� �

������-��� 	��
�������  ��� �� ����� ������ �������� ��� ��

 �����-������ ������ ��� ����
�

���� ��  �����
��� ������ �����
�� ���
 ���-��� ������� 10

  أي بزيادة

374.964 
	������ ����� �����
 ����
�� ������ ����

 2019-2018

+12%
������ �� ������

 2018-2017

 2019-2018 ����
�� ������ ���� �������
86.817

+10%
 �� ������

 2018-2017

  ������ �����)  ���������� ���¡���� ����¢� 

)
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  النهوض بالشباب والرياضة

       تأهيل5 من المؤسسات الرياضية وهي :
قصــر الرياضــات بالمركــب الريــايض مــوالي عبــد • 

هللا؛
مركز التكوين الريايض موالي رشيد بسا؛• 
المرافــق الرياضيــة بمركــز الشــباب مــوالي رشــيد • 

ببوزنيقة؛
ــب •  ــي بالمرك ــبح األولمب ــات والمس ــة الرياض قاع

ــاء؛ ــدار البيض ــس بال ــد الخام ــايض محم الري
ــب •  ــز التدري ــز ومرك ــات الكازابانكي ــز الرياض مرك

ــاء. ــدار البيض ــون بال بورك

  السكن 

������ 450 ���� ��� ������ ����� �
 	����
 ������ ������ ����   (����� ����) ������

� هللا ��� ����� ���� ���� ����� ����  ��� 	�
 ��� ������ ����� 	� ������� 

����� ����� ¡�� ������ ،£����� 

¤¥�� �� �¦� �§��¨��� ������©�  

������� ª��«� 	� �¦¬� ¬���� 27,13

 ��� ®�����  ����� 	� ������� 

¬���� 12,96  ¤¥�� �� �¦� ،£����� 

������� ª��«� 	� �¦¬�

 172.727 ���� 

  45.661 ���� 

����© 700 ¯ ����«� ������ °����� ���±� 
               �����² 	� 90%  �±�� ������ ��¨© °��© ¡�� ³´���

�«��� ��� °µ�² ¬�§¶��� �¬� �§��¨� ������ ����
 ·������� ·��¸�� ��� ¹�µ��

:

  الشغل و اإلدماج المهين

ــن •  ــن م ــرائي�ة للمأجوري ــدرة الش ــين الق ــدف تحس ــة به ــع الحكوم ــي م ــاق اجتماع ــرام اتف إب
خــال الزيــادة فــي الحــد األدنــى القانونــي لألجــر للعامليــن فــي قطاعــات الصناعــة والتجــارة 
والفاحــة والمهــن الحــرة، مــع الرفــع مــن قيمــة التعويضــات العائليــة لمنخرطــي الصنــدوق 

ــي  ــان االجتماع ــي للضم الوط
تفعيل التغطية االجتماعية للعامات والعمال المنزليي�ن• 

����� ������ 7 �����

 ������ �� ������ ��� 
���  ������
 ��	����
 

 2019 ���

 ������ �
� ���	�� 

  ���	�� �� ������ ��� 277 

642

 �
����   

���� �	�� ����� ����
 ���� �	�� �� ��������

 ��� ���
��� �������� 
������ �� �	��

28%  ����� 173 �� ���

القطاعات االنت�اجية و البني�ات التحتي�ة:

  الفالحة

���� ������� �����
 �� 426.000 �� 

 

�
	�� 316.188 ���
 ������� �� ����� ���

 ������ �� ����� ���
 ���� �� ����� ���

187
44
52

���	��� ��� ��� ��
� 17 �
�� 

  ��
	������� ������� ���� �� ����  ��
	���� 78 �� ��  

��� 982 ���  � ��� 383 �����

������� �� �� 1.900 �����

 
����� ������� ��� ����� ������� �
���� 

�
���� �
����� ������ ������� ��� ������ 
�
��� ��� ���¡��

 

����� 30.000 ����� ¢£ �����¤�
��� �
�����  
¥������� ¡
¦���  §��� �� 

��

����� �� ���¡¨� �
�� ����� 300 ����� ���	� 
�
��� 4.000 �� �� �©������ ª���� ����«��

  الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقيم

  ���� ����� 1,4 ���� ������ �������

 ���
��	 ����	� ���	� ���
� ���� �� 
������ ������� ���������� ��������� 

����  ��� 129,39 ��� ���  

������� �������� 10 ��� �������
�
�� ���
� ���� ���� �� Boeing

������� ��� 3 ��� �������

 �
	� 1.946 �����
 �	����� ����� ���

 �
	� 203 ����� 
�	����� ����� ���

 � � 
ً
������

31

������� ������	� ���
 ������� ������	� ��� ��

�������	� ����
�	� ���� �����
 ���� ����� 1,85  ���� ������ �����

����� �������� ���

 �����

6.253
 ����� ��� ��
�

4.228 
����� ��� ��� ��
�

��������� ������ 15 �� ���� ������ 
��� ��
� 12.000 �� ��� ��  ����� ¡��� ����¢	� ����� ���� ���

47  
ً ��������� 

ً
������
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  السياحة والنقل الجوي   

5 � ������ ��� ������ 
2018 ��� �� ������

6،3 � ������� ����� ������ 
2018 ��� �� ������

5 � ���
	� �	��� ������ 
2018 ��� �� ������

%

����
���� ������ 15 �� ���� ���� � 
��� ���� 12.000 �� ��� ��  ��
	� ���� ���
��� ��	�� ���� ��� � ��

 ��� 12,9
���

����� 78,75
����

���� 25,2
����

%

%

  التجهيز والنقل واللوجيستيك
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ملحقات
ملحق 1 : تذكير بأهم التدابير اجلبائية واجلمركية املدرجة يف 

قانون املالية لسنة 2019  

ملحق 2 : جدول موجز ألهم املؤشرات املنجزة من طرف 
القطاعات الوزارية واملؤسسات برسم سنة 2019 

24

ملحق 	: تذكير بأهم التدابير الجبائي�ة والجمركية المدرجة في قانون المالية لسنة 9	0	

تدابير جبائي�ة وجمركية

 المحتوى الصنف

األثر 
الميزاني�اتي
)بماليي�ن 
الدراهم(

الضريب�ة على 
الشركات

 تخفيــض ســعر الضريبــ�ة علــى الشــركات مــن %20 إلــى %17,50 بالنســبة 

للشــركات الخاضعــة للضريبــ�ة علــى الشــركات بالســعر العــادي والــي تحقــق 

 300.001 بيــ�ن  مــا  مبلغهــا  المتــراوح  األربــاح  شــريحة  ضمــن  تقــع  أرباحــا 

درهــم؛ 452 - *و1.000.000 

 تحديــد ســقف الســعر التصاعــدي بالنســبة للشــركات الــي خضعــت ســالفا 

ــعر 17,50% لس

الضريب�ة على 
1988+**إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن المترتب�ة على األرباحالشركات

تدابير خاصة 
بالرسم على عقود 

التأمين

إلغــاء اإلعفــاء المتعلــق بعمليــات التأميــن علــى وفــاة المقترضيــن بإخضاعهــا 

للرســم علــى عقــود التأميــن بتعريفــة 10%
+53

تعريفة الرسوم 
الجمركية

تخفيــض رســم االســتيراد المطبــق علــى عــدادات الكهربــاء غيــر المركبــة بــدون 

وعــاء إلــى 2,5%
-4,3

3,2-تخفيض رسم االستيراد المطبق على الهينوكسابارين الى 2,5%

الضريب�ة على 
القيمة المضافة 

عند االستيراد

إعفــاء، مــن الضريبــ�ة علــى القيمــة المضافــة مــع االســتفادة مــن الحــق فــي 

ــب  ــا بموج ــدد له ــوم والمح ــا للعم ــعر بيعه ــوق س ــي يف ــة ال ــم، األدوي الخص

ــوم( ــاب الرس ــم )دون احتس ــي، 588 دره ــص تنظي ن

-50,9

الضريب�ة الداخلية 
على االستهالك

ــل  ــ�ا للتحصي ــبة الدني ــن النس ــجائر م ــى الس ــة عل ــة المفروض ــن الجباي ــع م الرف

ــن  ــ�ا م ــبة الدني ــن النس ــذا م ــيجارة وك ــكل 1000 س ــم ل ــى 630 دره ــن 567 إل م

ــى 58% ــن53,6% إل ــي م ــط الضريب الضغ

+1243

ــغ  ــى تب ــة عل ــتهاك المطبق ــى االس ــة عل ــ�ة الداخلي ــدار الضريب ــن مق ــع م الرف

ــرام؛ ــف غ ــكل أل ــم ل ــى 450 دره ــم إل ــن 350 دره ــة م الشيش
+8,12

ــة  ــر الكحولي ــاه الغي ــى المي ــق عل ــ�ة المطب ــدار الضريب ــن مق ــادة م ــرض زي ف

ــكر ــى س ــة عل والمحتوي
+7,97

* األثر الميزاني�اتي للجدول التصاعدي ألسعار الضريب�ة على الشركات قبل سنة 2019 : ناقص 226 مليون درهم

**تقدير األثر الميزاني�اتي مبي على العائدات الطوعية
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ملحق 	: جدول موجز ألبرز مؤشرات القطاعات الوزارية والمؤسسات برسم سنة 9	0	

القيمة 
المنجزة 

برسم سنة 
	0	9

القيمة 
المتوقعة 

لسنة 
	0	9

وحدة أبرز المؤشرات
القطاعات 

الوزارية 
والمؤسسات

٪20 35 ٪
نسبة تنفيذ تدابير خطة العمل الوطني�ة في مجال 

الديموقراطية وحقوق اإلنسان وزارة الدولة 
المكلفة بحقوق 

67%اإلنسان 40 %
نسبة تنفيذ توصيات اآلليات األممية المتعلقة بحقوق 

اإلنسان
304.058,68 1.000.000 درهم الربح المحقق من خالل طلبات العروض

85,5 83,5 % نسبة تصفية القضايا الرائجة في الميدان المدني

وزارة العدل
78 86 % نسبة خايا التكفل بالنساء واألطفال المجهزة

30 42,73 %
نسبة النساء واألطفال المستفيدين من صندوق التكافل 

العائلي

1033 851 عدد

عدد االتصاالت على مستوى عال لتقوية روابط الصداقة مع 

باقي الدول )اجتماعات، مشورات سياسية، لجن مشتركة، 

زيارات(
قطاع الشؤون 

الخارجية والتعاون 
الدولي

35 35 عدد
العدد المتوسط للوثائق المسلمة من طرف كل موظف 

قنصلي في اليوم

541 400 عدد
عدد حاملي المشاريع من مغاربة العالم والي تمت مواكبتها 

من طرف الوزارة قطاع المغاربة 
المقيمين بالخارج 

200وشؤون الهجرة 250 عدد
عدد   المستفيدين   سنويا   من   مغاربة   العالم   من   البرامج   

الثقافية   والتربوية   واالجتماعية
74 85 % نسبة اعتمادات االستثمار المرصودة لإلدارة الترابي�ة

وزارة الداخلية

52 30 الثواني المدة الازمة إلتمام اجراءات مرور المسافرين

2426 2346 كلم 2
تحسين التغطية الترابي�ة للمخاطر عن طريق إنجاز مراكز 

اإلغاثة
45,63 78,07 % معدل التغطية الترابي�ة

4812 عدد عدد موظفي األمن الوطي من اإلناث

57,8 48,4 %
النسبة الصافية للتمدرس بالتعليم األولي )بي�ن 4 و 5 

سنوات(

قطاع التربي�ة 
الوطني�ة

99,7 99 % النسبة الصافية للتمدرس بالسلك االبت�دائي

76,86 60 % نسبة النجاح بالباكالوريا

13 13 عدد
عدد فرق تدبير مقاربة النوع المحدثة على الصعيدين 

المركزي والجهوي
8329 6000 عدد عدد المنشورات العلمية في المجات الدولية المصنفة قطاع التعليم 

العالي والبحث 
العليم

374.964 382.000 عدد تطور عدد الطلبة الممنوحين حسب األساك

41 41 % نسبة المتخرجين بعد ثاث سنوات حسب الجنس

426.458 477.549 عدد أعداد المستفيدين من التكوين المهي - العدد اإلجمالي

قطاع التكوين 
المهين

4.242 6.400 عدد

أعداد المستفيدين )من الفئات المؤهلة( من المساهمة 

في نفقات متدربي المؤسسات الخاصة للتكوين المهي 

المعتمدة -العدد ا إلجمالي

679 694 عدد
عدد مؤسسات التكوين المهي العام والمعاهد المتخصصة 

ذات التدبير المفوض المحدثة

100 98 %
DTC-( نسبة التغطية بالجرعة الثالثة من اللقاح الخمايس

Hib-HB( في سن  4 أشهر
وزارة الصحة

88 90 % نسبة نجاح عاج السل بجميع أشكاله

927.603 903.000 عدد عدد مرىض السكري المتكفل بهم بالمراكز الصحية

97 92 % معدل توثيق المؤشرات

وزارة االقتصاد 
والمالية

0,4 0,4 % الفرق في التوقعات

1,9 5,5 يوم متوسط مدة معالجة الشكايات وطلبات المعلومات

55.728 20.000 هكتار تحفيظ الملك الخاص للدولة )بالهكتارات(

10 20 عدد عدد المواصفات قطاع الصناعة 
التقليدية 
واالقتصاد 
االجتماعي

25.730 24.249 عدد عدد الخريجين

3.478 3.617 عدد عدد أیام/فرد/تكوین

13.150.000 13.150.000 عدد عدد السياح الوافدين عبر نقط الحدود

قطاع السياحة 
7.600والنقل الجوي 12.500 عدد

الطاقة اإليوائي�ة اإلضافية السنوية التوقع وضعها 

لاستغال
96.075 97.610 طن تطور الشحن الجوي )اإلجمالي(

30 30 يوم متوسط مدة إصدار التراخيص لمزاولة المهن المنظمة األمانة العامة 
2للحكومة 2,7 موظف نسبة نجاعة تدبير الموارد البشرية

55,4 69 % إنجاز الطرق السريعة

قطاع التجهيز 
والنقل 

واللوجيستيك

 يتم احتساب هذا المؤشر على

رأس كل سنتي�ن
% نسبة الطرق الي توجد في حالة جيدة إلى متوسطة

18 33 %
نسبة إطاق إنجاز الموانئ الجديدة المنبثقة عن 

االستراتيجية الوطني�ة المين�ائي�ة في أفق 2030
21,4 56,5 % معدل المناطق المستفيدة من عملية المعالجة

35قطاع  الماء 58 %
نسبة المستفيدين من مشاريع الصرف الصحي السائل في 

الوسط القروي
92,1 92 % نسبة نجاح التوقعات على المدى القصير )ثاثة أيام(

108 100 % نسبة البذور واألغراس المعتمدة –األغراس-

قطاع الفالحة
316.188 336.000 هكتار

المساحة المغروسة االجمالية في إطار مشاريع الدعامة 

الثاني�ة لمخطط المغرب األخضر
456.000 480.000 هكتار المساحة اإلجمالية المجهزة بتقني�ات الري المقتصدة للمياه

53 45 % نسبة إدماج النوع في برنامج تنمية المنتوجات المحلية

100 100 % نسبة المساحة المحفظة قطاع التنمية 
القروية والمياه 

والغابات
64 100 % نسبة إنجاز المساحات المشجرة 

100 88 % نسبة المساحة التراكمية المعالجة ضد التعرية المائي�ة

14,7 10 % نسبة عمليات المراقبة بالنسبة للمفرغات

قطاع الصيد 
البحري

75 93 %
نسبة المراقبة المتوقعة لامتث�ال الصحي بالنسبة للمراقبة 

المستهدفة

76 73 %
نسبة إدماج الخريجين » رجال و نساء «  بعد 6 أشهر من 

حصولهم على الشهادة
265.318 300.000 عدد نسبة الشباب المستفيد من المخيمات حسب الجنس

وزارة الشباب 
25والرياضة 35 % نسبة المشاركة في الملتقيات الرياضية الدولية

280 450 عدد عدد التظاهرات الرياضية المنظمة لفائدة النساء

2,29 1,6 % معدل تأطير الحجاج وزارة األوقاف 
والشؤون 
اإلسالمية

63,87 64 % معدل تأهيل المساجد المغلقة

88 90 % معدل المستفيدين من حفظ القران الكريم
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8 10 عدد عدد القرارات التنظيمية المعدة الوزارة المنت�دبة 
لدى رئيس 

الحكومة المكلفة 
بالشؤون العامة و 

الحكامة

100 100 % نسبة التحكم في نفقات المقاصة

4 4 عدد
عدد المجاالت االستراتيجية الي تمت بشأنها دراسة 

إشكالية االلتقائي�ة

70 25 %
نسبة رفع الزيارات المنجزة لمراقبة السامة والوقاية من 

المخاطر بالمنشآت المعدني�ة والشبه المعدني�ة
قطاع الطاقة و 

25المعادن 20 %
نسبة الرفع من عدد العين�ات المأخوذة من المواد البترولية 

من أجل مراقبة جودتها
30 30 % نسبة الموظفات في مناصب المسؤولية

67 100 %
نسبة االتفاقيات الموقعة من أجل تطبيق االستراتيجية 

الوطني�ة للتنمية المستدامة قطاع التنمية 
52,9المستدامة 52 % نسبة معالجة المياه العادمة

62,63 70 % نسبة طمر النفايات بمراكز طمر وتثمين النفايات

94.691 89.884 عدد عدد مناصب الشغل المحدثة بالقطاع الصناعي وزارة الصناعة 
واالستثمار 

والتجارة 
واالقتصاد الرقيم

241.401 225.645
 مليار

درهم
حجم المعامات الموجهة للتصدير الصناعي

185 250 عدد عدد الشركات الي تمت مواكبتها

1.061 800 عدد عدد تراخيص التصوير الممنوحة لوسائل االتصال األجنبي�ة

10قطاع االتصال 7 عدد عدد مشاركات قطاع االتصال في التظاهرات الدولية

115.857 46.000 عدد عدد زوار البوابة الوطني�ة Sahara.ma على المستوى الدولي 

91,6 42 %
نسبة تهيئ�ة المواقع التاريخية بمرافق التسيير والتعريف 

بالتراث الثقافي
قطاع الثقافة

77,03 72 % نسبة المشاريع المدعمة في مجال النشر والكتاب

50 35 % نسبة المشاريع المدعمة في مجال المسرح

63,4 70 % نسبة إدماج المستفيدين من البرامج النشيطة للتشغيل

وزارة الشغل و 
اإلدماج المهين

23 5 عدد عدد النصوص المقترحة للمصادقة

130,16 65 %
نسبة تحسيس المشغلين حول أهمية الوقاية من المخاطر 

المهني�ة
82,35 80 % نسبة تقوية المبادرات التشريعية البرلماني�ة الوزارة المنت�دبة 

لدى رئيس 
الحكومة المكلفة 

بالعالقات مع 
البرلمان والمجتمع 

المدني

143 150 %
عدد الجمعيات و منظمات المجتمع المدني المتب�ارية 

للحصول على الجائزة

1200 200 عدد عدد أيام تكوين الجمعيات لتقوية كفاءاتها

55 48 %
نسبة إنجاز مشاريع القطاع في إطار االستراتيجية الوطني�ة 

لمكافحة الفساد
الوزارة المنت�دبة 

لدى رئيس 
الحكومة المكلفة 

بإصالح اإلدارة 
وبالوظيفة 

العمومية

78 68 %
نسبة انجاز التزامات الوزارة المبرمجة في مخطط العمل 

الخاص بالحكومة المنفتحة

10 30 %
نسبة إنجاز برنامج »مأسسة المساواة بي�ن الجنسين 

بالوظيفة العمومية«

66,09 80 %
نسبة تلبي�ة طلبات الحصول على اإلعانات المالية المخولة 

للمنتمين ألسرة المقاومة وجيش التحرير

المندوبي�ة 
السامية لقدماء 

المقاومين وأعضاء 
جيش التحرير

0,2 0,30 % دقة توقعات الميزاني�ة االقتصادية مقارنة باإلنجازات المندوبي�ة 
السامية للتخطيط

74,87 66,5 % نسبة التغطية بوثائق التعمير
قطاع إعداد التراب 

3الوطين والتعمير 5 عدد
عدد أدوات اليقظة والهندسة الترابي�ة الي تمت صياغتها 

أو إنجازها

70 100 % نسبة القضاء على السكن غير الائق
قطاع اإلسكان و 
285.000سياسة المدين�ة 345.000 عدد العجز في السكن

46 80 % نسبة إنجاز مشاريع سياسة المدين�ة

65 60 %

نسبة إنجاز أهداف وزارة األسرة والتضامن والمساواة 

والتنمية االجتماعية، المبرمجة في خطة إكرام 2،

2021-2017 

وزارة األسرة 
والتضامن 

والمساواة 
والتنمية 

33االجتماعية 40 %
نسبة المؤطرين والمهنيي�ن الممارسين المكوني�ن في مجال 

التكفل بالتوحد حسب الجنس
40 40 عدد معدل الحراسة النهار المندوبي�ة العامة 

إلدارة السجون 
وإعادة اإلدماج

168 148 % معدل شغل المؤسسات السجني�ة

94 70 % معدل ولوج السجناء للتكوين المهي

10 7 عدد
عدد اآلراء والتقارير المصادق عليها من طرف الجمعية 

العامة
المجلس 

االقتصادي و 
االجتماعي و 

البييئ
70 100 % نسبة اآلراء والتقارير المصوت عليها باإلجماع

9 6 عدد عدد التظاهرات الي نظمها المجلس
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