
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

فتح اعتمادات مرسوم عرض حول 
 إضافية

  2022برسم سنة  املقاصةنفقات لتغطية 

 مجلس النواب
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 العرض محاور 

 الدولي السياق 1

 ودعم األسعار ارتفاع أثر من الحد أجل من الحكومة طرف من املتخذة التدابير
 للمواطنين الشرائية القدرة

 املقاصة نفقات لتغطية إضافية اعتمادات فتح

2 
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 السياق الدولي
 

وارتفاع الطلب العالمي بعد االقتصادي االنتعاش 
 ؛ 19-كوفيدجائحة 

 .األوكراني-الروس يالنزاع تداعيات 

ضغوطات وتحوالت هامة 
لدينامية السوق الدولية للمواد 

 تحت تأثيراألولية 

: ارتفاع قياس ي ألسعار املواد األولية

 ... البترول، غاز البوطان، القمح، السكر،

 ارتفاع قياسيي ألسعار الشحن



 
 

 
 

I 4 

األوليةارتفاع قياس ي ألسعار املواد : السياق الدولي  

 العامليةاملستويات الحالية واملتوقعة ألسعار األسواق عرف الفارق بين فرضيات قانون املالية و  
 ...واضحااتساعا  للمواد املدعمة

 الفارق املتوقع 
الدولية   األسعار توقعات متوسطات

 2022إلى متم سنة 
سعار قانون املالية أفرضيات 

 2022لسنة 
  املواد

 البوطان  غاز  450  850 و 800 بين %90 +و 80% +  بين

 املستورد القمح 250 380 %52+ 

 املستوردالسكر الخام  380 460 %21+ 

 صرف الدرهم مقابل الدوالر  سعر 9,3 9,65 %4+  
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 2022البوتان خالل سنة غاز العالمي لسعر التطور 
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بالدوالر  2022تطور السعر العالمي للقمح اللين خالل سنة 
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بالدوالر  2022تطور السعر العالمي للسكر الخام خالل سنة 

 للطن

فرضية قانون املالية 
دوالرا للطن 380  
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 العرض محاور 

2 

 الدولي السياق

 األسعار ارتفاع أثر  من الحد أجل من الحكومة طرف من املتخذة التدابير 
 للمواطنين الشرائية القدرة ودعم

 املقاصة نفقات لتغطية إضافية اعتمادات فتح

1 
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األسعار الحد من أثر ارتفاع التدابير املتخذة من طرف الحكومة من أجل   
القدرة الشرائية للمواطنينودعم   

أمام هذه الوضعية كان على  
 الحكومة

اتخاذ قرارات سريعة للتحكم في 
ارتفاع األسعار والتخفيف من 
أثرها على القدرة الشرائية 

 للمواطنين

الحفاظ على املجهود التنموي 
ومواصلة تنزيل األوراش واملشاريع 

تعميم الحماية : الكبرى امللتزم بها
االجتماعية، الصحة، التعليم، 
ودعم املقاولة للحفاظ على 

 مناصب الشغل

 املاليةالحفاظ على التوازنات 

1 2 3 
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  املواد االعتيادية الدولية األسعار الحالية الدوليةاألسعار  املسجل الفارق 

 الغازوال 600 300 1 + %116

  البنزين 700 600 1 + %128

 األسعارو  االعتياديةالفارق بين األسعار الدولية عرف 
 هاماتطورا للمحروقات   الدولية الحالية

سن نظام دعم استثنائي جديد لفائدة 
قطاع نقل املسافرين و نقل البضائع منهي 

ألف عربة،  180لحساب الغير لفائدة نحو 
وذلك بغية املحافظة على استقرار تعريفة 

بالرغم  النقل و أسعار املنتوجات و السلع
لقد تم و . الدولي لألسعارمن االرتفاع 
في إطار مليون درهم   1.484صرف مبلغ 

 . الدفعات الثالث التي قدمتها الحكومة 

9,3 
9,8 

10,37 
10,87 11,12 

14,05 14,3 
13,62 

14,18 14,5 14,05 

 بالدرهم للتر 2022برسم سنة  الغازوالاملحتسبة لبيع تطور االسعار الداخلية 

10,9 11,4 11,77 12,36 12,69 

14,42 14,23 14,03 14,23 
15,39 

16,8 

 بالدرهم للتر 2022تطور االسعار الداخلية املحتسبة لبيع البنزين برسم سنة 

   للغازوالدرهم بالنسبة  14على هذا األساس سجلت األسعار الداخلية املحتسبة للمحروقات مستويات غير مسبوقة حيث تجاوزت عتبة 
 للبنزيندرهم بالنسبة  16و

 للطنبدوالر 

التدابير املتخذة من طرف الحكومة من أجل الحد من أثر ارتفاع األسعار ودعم 
 النقلسن نظام دعم استثنائي جديد لفائدة منهي قطاع : للمواطنينالشرائية القدرة 
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1 

دعم مقابل 2022 سنة من األولى أشهر الخمس خالل درهم 100 بمتوسط كلغ 12 فئة من بوطان غاز  قنينة لكل الدولة دعم 
  فئة من البوطان لقنينة الداخلي البيع ثمن على للحفاظ ٪ 100 بزيادة أي درهم 50 ب يقدر  2022 لسنة املالية قانون  إطار  في مبرمج

 مرتفعا الغاز قنينة دعم يبقى أن املتوقع من البوطان، لغاز العاملية لألسعار التصاعدية الوتيرة استمرار ظل في و .درهم 40 في  كلغ 12
  .2022 سنة من الثاني األسدس خالل

تزويد لتأمين املادة لهذه العالمي للسعر الحاد لالرتفاع نظرا 2022 سنة امتداد على اللين القمح استيراد عند الجزافي الدعم إحداث 
 للقمح الجزافي الدعم متوسط بلغ قد و  .درهم 1,20 في الخبز أسعار استقرار ضمان وبالتالي الظروف، أحسن في اللين بالقمح بالدنا
      .2022 لسنة املالية قانون  إطار  في مبرمج يكن لم للقنطار  درهم 135  يعادل ما 2022 سنة من األولى أشهر الخمس خالل اللين

2022 يونيو شهر  برسم نوعية قفزة سجل حيث ارتفاعه يواصل اللين للقمح الجزافي الدعم مستوى  أن إلى اإِلشارة وتجدر 
  متوسط و  أبريل شهر  برسم للقنطار  درهم 207 و 2022 ماي شهر  برسم للقنطار  درهم 222 مقابل للقنطار  درهم 258 إلى ليرتفع

 ارتفاع يستمر  أن املنتظر من الدولية، السوق  محللين توقعات حسب ومنه .2022 سنة من األول  الفصل برسم للقنطار  درهم 82
      .2022 سنة متم إلى اللين القمح أسعار

من ٪60 من أكثر تغطية) الدولية السوق  في سعره الرتفاع نظرا للطن درهم200 1  يناهز بمتوسط املستورد الخام السكر  دعم 
  .2022 لسنة املالية قانون  إطار  في مبرمج يكن لم (السكر من السنوية الداخلية اإلستهالك حاجيات

2 

3 

التدابير املتخذة من طرف الحكومة من أجل الحد من أثر ارتفاع األسعار ودعم 
 املقاصةتدابير على مستوى صندوق : القدرة الشرائية للمواطنين
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 العالم دول  باقي مع مقارنة التضخم نسبة في التحكم1.

 

 

 املغرب ملجهودات دوليين وتقدير  إشادة2.

 S&P Global »تأكيد وكالة التصنيف االئتماني 
Ratings »  لتصنيف املغرب+(BB ) بالنسبة لديونه

الطويلة األجل بالعملة األجنبية والعملة املحلية مع 
 نظرة مستقبلية مستقرة

إشادة صندوق النقد الدولي باإلجراءات 
 الهادفة التي اعتمدها املغرب

 ...نتيجة لهذه التدابير

 املكسيك تونس السنغال منطقة األورو املغرب

4,5 

6,5 6,3 
7,1 7,4 

  (%)أبريل إلى غاية شهر معدل التضخم 
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 العرض محاور 

3 

 الدولي السياق

 ودعم األسعار ارتفاع أثر من الحد أجل من الحكومة طرف من املتخذة التدابير
 للمواطنين الشرائية القدرة

 املقاصة نفقات لتغطية إضافية اعتمادات فتح

1 

2 
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تكلفة املقاصة إلى متم شهر ماي 
2022   

   املواد املدعمة

 غاز البوطان  9.768
 القمح املستورد 3.265
 الدقيق الوطني للقمح اللين 575

 السكر املكرر  1.425
 السكر املستورد 390

40 
املواد الغذائية املوجهة 

 لألقاليم الجنوبية  

 املجموع  15.463

للمواد نظرا لالرتفاع الحاد لألسعار الدولية 
نفقات املقاصة خالل الخمس بلغت املدعمة، 
  15,4  يناهزما   2022األولى من سنة أشهر 
االعتمادات من % 96أي ما يناهز درهم  مليار

  لسنةقانون املالية برسم االجمالية املفتوحة 
2022 

 بمليون درهم

   2022 ماي شهر  متم إلى املقاصة تكلفة

ضرورة فتح اعتمادات إضافية لتغطية تحمالت املقاصة إلى 
غاية نهاية السنة، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل 
 من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياتها الحالية
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850 و 800 بين) الجارية السنة من الثاني األسدس خالل البوطان لغاز  العالمي السعر  تطور  حسب 
 على بزيادة أي . درهم مليار  23 و 5,21  بين البوطان غاز لدعم السنوية كلفةتال تتراوح قد ،(للطن درهم

 قانون  برسم البوطان لغاز  املخصصة املفتوحة االعتمادات مع مقارنة درهم مليار  10 تناهز قلاأل
 .2022 لسنة املالية

اللين القمح لدعم السنوية التكلفة تصل قد ،اللين للقمح العاملية للسوق  الحالية املعطيات حسب 
 عن فضال  2022 لسنة املالية قانون  إطار  في مبرمجة تكن لم درهم مليار  6 عن يزيد ما إلى املستورد

 .درهم مليار  3,1 ب املقدر  اللين للقمح الوطني للدقيق السنوي   الدعم

تكن لم درهم مليون  970 مبلغ املستورد الخام السكر لدعم السنوية التكلفة تبلغ أن املنتظر  ومن 
 مليار  4,3   ب املقدر املكرر  للسكر  الجزافي الدعم إلى باإلضافة 2022 لسنة املالية قانون  برسم مبرمجة

 . درهم

 2022 سنة متم إلى املدعمة املواد مقاصة تكاليف توقعات
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 الفارق املتوقع 
متم إلى توقعات املقاصة 

   2022سنة 
 االعتمادات املفتوحة برسم

 2022قانون املالية لسنة 
   املواد املدعمة

 غاز البوطان  11.170 21.000 9.830

 القمح املستورد 0 6.020 6.020

 الدقيق الوطني للقمح اللين 1.300 1.300 0

 السكر املكرر  3.450 3.450 0

 السكر املستورد 0 970 970

 املواد الغذائية املوجهة لألقاليم الجنوبية   100 100 0

 املجموع  16.020 32.840 16.820

االعتمادات  2022إلى متم سنة  تتجاوز تكلفة مقاصة املواد املدعمةأن توقع ي  
 درهممليار  16بما يناهز  2022املفتوحة برسم قانون املالية لسنة 

 بمليون درهم

 2022 سنة برسم املدعمة املواد مقاصة تكاليف تحيين
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 لتغطية ارتفاع تكاليف املقاصةاعتمادات إضافية فتح 

 اإلطار القانوني

 .  يمارس البرملان السلطة التشريعية: من الدستور  70الفصل 

 . يصوت البرملان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية

للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتض ى مراسيم تدابير يختص القانون 

غير أنه يجب عرضها على البرملان بقصد املصادقة، عند انتهاء . عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه املراسيم بمجرد نشرها

 .ااألجل الذي حدده قانون اإلذن بإصدارها، ويبطل قانون اإلذن ،إذا ما وقع حل مجلس ي البرملان أو أحدهم

من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات  70طبقا للفصل : من القانون التنظيمي للمالية 60املادة 

ويتم إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا . مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة

 .بذلك

حرص الحكومة على تطبيق مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي وعلى 
 اعتماد الشفافية في تعاملها مع املؤسسة التشريعية
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 لتغطية ارتفاع تكاليف املقاصةاعتمادات إضافية فتح 

 املنهجية املعتمدة

 التكاليف املشتركة –بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير  410-22-2إعداد مشروع مرسوم رقم 

 إخبار لجنتي املالية بالبرملان 

 2022يونيو  9املصادقة على املرسوم بمجلس الحكومة ليومه الخميس 

 تقديم عرض أمام اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان

 نشر املرسوم بالجريدة الرسمية وتفعيله

1 

2 

3 

4 

5 
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 الحفاظ على التوازنات املالية

 : اإلضافية االعتمادات هذه تغطية من املوارد تعرفها التي الدينامية ستمكن

سيتم الحفاظ على التوازنات املالية املتوقعة في قانون املالية دون الحاجة 
 إلى قانون مالية تعديلي

3,74 

39,29 

64,93 

1,92 

33,08 

53,38 

املداخيل املتأتية من املؤسسات 

 واملنشآت العامة

 املداخيل الجبائية املداخيل الجمركية

 (بمليار درهم)متم شهر ماي عند  املداخيلتطور 

 2021ماي  2022ماي 

26,7% 

45,7% 

47,4% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

املداخيل املتأتية من 

املؤسسات واملنشآت 

 العامة

 املداخيل الجمركية

 املداخيل الجبائية

    2022متم شهر ماي عند  اإلنجازنسبة 

   الخام الداخلي الناتج من %5,9 بنسبة امليزانية عجز  في التحكم

+21,6% 

+18,8% 

+94,2% 
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 شـكرا على حسن تتبعكم

 
 

 
 


