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لقد دأبت وزارة االقتصاد واملالية، منذ ثالث سنوات، عىل إعداد ميزانية املواطن وجعلها تقليدا سنويا يؤسس ملقاربة جديدة مبنية عىل الشفافية وإرشاك املواطنني يف النقاش حول مضامني قانون املالية. وتستحرض هذه املقاربة 
مقتضيات دستور 2011 الذي أعطى للمواطن الحق يف الولوج إىل املعلومة. كام تشكل، يف نفس الوقت، مرتكزا لتفعيل إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية، وما يتضمنه من مقتضيات تجعل من مبادئ الشفافية وربط 

املسؤولية باملحاسبة ونجاعة األداء وجودة الخدمات العمومية أساسا للتدبري العمومي.

 وقد تم إعداد قانون املالية لسنة 2015 وفقا للتوجيهات امللكية السامية املتضمنة يف خطب جاللته مبناسبة عيد العرش املجيد وذكرى ثورة امللك والشعب الخالدة وافتتاح السنة الترشيعية والتزامات الربنامج الحكومي وأولويات 
وآفاق العمل الحكومي للنصف الثاين من الوالية الحكومية.

 وقد صيغت مضامني قانون املالية لسنة 2015 وفقا ملرتكزات تزاوج بني مواصلة دعم تنافسية االقتصاد الوطني واالستثامر الخاص واملقاولة، وترسيع وترية تنزيل الدستور واإلصالحات الهيكلية الكربى، وبلورة وتفعيل اآلليات 
الكفيلة بتحقيق التقائية السياسات االجتامعية وتكاملها، وتوجيهها نحو إدماج كافة فئات املجتمع وكل جهاته ومناطقه يف الدينامية التنموية وإنتاج الرثوة واالستفادة من مثارها بشكل عادل ومتوازن اجتامعيا وترابيا، خاصة عرب 
وضع أسس اقتصاد اجتامعي وتضامني يستمد فلسفته من برامج املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، باملوازاة مع دعم التامسك االجتامعي وتقوية ميكانيزمات التشغيل. ولعل من أهم األهداف التي يصبو إليها هذا القانون، هو 

وضع أسس التحول املنشود لنموذجنا التنموي الكفيل بتحقيق طموحات املغاربة يف التقدم والعدل والعيش الكريم مبا يقوي اعتزازهم باالنتامء لوطنهم ويؤهل بالدنا للدخول النهايئ واملستحق ضمن الدول الصاعدة.

مرتكزات قانون املالية لسنة 2015
• تحسني تنافسية االقتصاد الوطني وإنعاش االستثامر الخاص ودعم املقاولة؛

• ترسيع تنزيل الدستور واإلصالحات الهيكلية الكربى وتفعيل الجهوية ؛

الربامج  دعم  ومواصلة  الشغل  وإنعاش  واملجايل  االجتامعي  التامسك  دعم   •
االجتامعية القطاعية ؛

• مواصلة مجهود االستعادة التدريجية للتوازنات املاكرو اقتصادية.

قانون املالية لسنة 2015: يخصص 130 مليار درهم لدعم السياسات االجتامعية

البعد الإجتماعي لقانون املالية ل�سنة 2015

 45,9  مليار درهم للنهوض باملنظومة الرتبوية
التدابري املربمجة :

• تتميم املرشوع التعليمي الجديد وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلني بهدف الحد من الصعوبات التي 
يواجهها تطبيق الربنامج االستعجايل، خاصة فيام يتعلق بالولوج إىل التعليم التمهيدي واملساواة بني جميع 

مستويات املنظومة التعليمية وكذا تحسني جودة التعليم؛

• تحسني مستوى الحكامة يف نظام التعليم عن طريق إعادة النظر يف طريقة عمل مجالس اإلدارة باألكادمييات 
الجهوية للتعليم والتكوين وكذا ميكانيزمات التعاقد، وتطوير قدرات الفاعلني عىل جميع املستويات خاصة 

باملؤسسات التعليمية ؛

• إحداث 50 مدرسة جامعاتية و60 ثانوية إعدادية و30 ثانوية تأهيلية؛

• إنشاء مركز لألقسام التحضريية مع تعويض 1000 حجرة مفككة؛

• تأهيل 3.280 مؤسسة وربط 2.733 مؤسسة بشبكة املاء الصالح للرشب و3.648 مؤسسة بشبكة الكهرباء 
و3.440 مؤسسة بشبكة الرصف الصحي واملرافق الصحية؛

• تجديد تجهيزات 3.780 مؤسسة وداخلية؛

• اقتناء املعدات الرتبوية لألقسام التحضريية وتأهيل وتوسيع العرض يف مجال التعليم التقني.

مواصلة دعم برامج إعادة إدماج األطفال دون سن 16 سنة يف املنظومة التعليمية أو منظومة التكوين املهني، 
حيث بلغ مجموع املسجلني الجدد خالل املوسمني الدراسيني 2013-2014 و 2014-2015 ما مجموعه عىل 

التوايل 24.500 و28.000 تلميذا.

الرفع من عدد  أجل  املدين من  املجتمع  وكذا مكونات  والخواص  العموميني  الرشكاء  تعبئة مختلف  مواصلة 
املستفيدين من برنامج محو األمية ليصل إىل 800.000 شخص سنويا، وكذا مضاعفة املجهودات فيام يخص تنويع 
الربامج  واآلليات التعليمية بغية االستجابة للمتطلبات املستجدة للمستفيدين، وذلك لخفض نسبة األمية إىل 

20% يف أفق 2016 بعد أن بلغت أقل من 28% متم سنة 2012.

 403 مليون درهم للرفع من جودة التكوين املهني
التدابري املربمجة :

• مواصلة ورش إصالح حكامة نظام العقود الخاصة بالتكوين املهني ؛

• إطالق التطبيق العميل لالسرتاتيجية الجديدة املندمجة للتكوين املهني ؛

• مواصلة مواكبة املهن العاملية للمغرب والقطاعات املتجددة وقطاع اللوجستيك من خالل توسيع معهد مهن 
الطريان واالنتهاء من أشغال بناء وتجهيز معهد التكوين يف مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بورزازات 
مع إطالق أشغال بناء معهد آخر يف طنجة وكذا معهد متخصص يف مهن لوجستيك املوانئ مبيناء طنجة 

املتوسطي.

9,02 مليار درهم لتطوير التعليم العايل 
 تم تسجيل حوايل 665.991 طالب خالل سنة 2014.

التدابري املربمجة خالل سنة 2015 :

الجامعية  للمؤسسات  التحتية  البنيات  تأهيل  خالل  من  العايل  بالتعليم  التكوين  وفرص  العرض  تحسني   •
ومواصلة ترسيع املهنية يف الشعب بالنسبة للمؤسسات ذات االستقطاب املفتوح، ومالءمة الربامج واملسارات 
مع متطلبات سوق الشغل وكذا الرفع من عدد الطلبة املستفيدين من املنح االجتامعية وتوسيع ولوجهم 

للخدمات االجتامعية؛

• مواصلة دعم البحث العلمي واالبتكار عرب استكامل وضع املنظومة املعلوماتية الخاصة بالبحث العلمي 
)SIMARECH( بكل الجامعات، وتوسيع استعامل تكنولوجيا املعلومات واالتصال من خالل تزويد املؤسسات 
واألحياء الجامعية عىل الصعيد الوطني بالخدمة الالسلكية WIFI، يف إطار برنامج NET-U، والرفع من عدد 

املستفيدين من منح التميز؛

• تقييم وضامن جودة التعليم العايل والبحث العلمي من خالل إحداث الوكالة الوطنية لتقييم وضامن جودة 
التعليم العايل والبحث العلمي وتفعيل هياكلها؛

• استكامل أو املساهمة يف بناء مؤسسات جامعية جديدة بكل من الداخلة والسامرة وأكادير وبني مالل وقلعة 
الرساغنة وفاس وطنجة، باإلضافة إىل املساهمة يف اقتناء قطعة أرضية تخصص للقطب التكنولوجي بوجدة؛

• الرفع من الطاقة االستيعابية للجامعات بإضافة 24.831 مقعد جديد برسم الدخول الجامعي 2014-2015؛

• أجرأة املسالك الجديدة املعتمدة خالل السنة الجامعية 2014-2015 وكذا النظام الجديد لتدريس اللغات يف 
إطار مراكز املوارد.

13,09 مليار درهم لتسهيل ولوج املواطنني إىل خدمات صحية يف املستوى
التدابري املربمجة :

والتكفل  األساسية  الصحية  الرعاية  مؤسسات  أنشطة  دعم  طريق  عن  األساسية  الصحية  التغطية  توسيع   •
أفضل  دعم  لضامن  الرامية  الجهود  توطيد  و  الطبية،  املساعدة  نظام  تعميم  عن  الناجمة  باالحتياجات 
التغطية  بنظام  املتعلق  للسيناريو  املصاحبة  الالزمة  االجراءات  ، وكذا وضع  النظام  للمستفيدين من هذا 

الصحية اإلجبارية للمستقلني وأصحاب املهن الحرة ؛

• مواصلة االجراءات املتخذة يف إطار خطة تقليص وفيات األمهات واألطفال حديثي الوالدة، وتفعيل اسرتاتيجية 
الصحة اإلنجابية والعناية بصحة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ؛

• تفعيل اسرتاتيجية وطنية لليقظة والسالمة الصحية، وكذا الوقاية ومحاربة داء الرسطان بهدف الحد من الوفيات 
الناجمة عن هذا املرض، فضال عن تعزيز الجهود ملكافحة األمراض املعدية وغري املعدية ؛

• مواصلة اإلجراءات الرضورية لتفعيل الخطة الوطنية للتكفل باملستعجالت الطبية وتأهيل املستشفيات يف إطار 
مرشوع »الصحة املغرب III« ؛

• تعزيز رشاء األدوية واألجهزة الطبية يف إطار الربامج الصحية.

التقاعد والتغطية  15,20 مليار درهم برسم مساهمة الدولة كمشغل يف أنظمة 
الصحية

 وتهم هذه النفقات باألساس 11,52 مليار درهم لفائدة الصندوق املغريب للتقاعد وحوايل مليار درهم إلصالح 
أنظمة التقاعد، وكذا نحو 2,39 مليار درهم برسم مساهمة الدولة يف صناديق االحتياط االجتامعي.

3,2 مليار درهم لتيسري الولوج إىل السكن الالئق وتنويع العرض السكني
التدابري املربمجة :

• ترسيع برنامج »مدن بدون صفيح« من خالل اإلعالن عن 04 مدن جديدة بدون صفيح؛

• املصادقة عىل مرشوع قانون بخصوص البنايات اآليلة للسقوط ؛

• إعادة ھيكلة األحياء السكنية الناقصة التجهيز وإعادة التأهيل الحرضي عرب إطالق برامج جديدة بكل من مدن 
الدار البيضاء وفاس وسال؛

• تنويع العرض السكني من خالل برنامج املدن الجديدة وتطوير برنامج السكن االجتامعي والسكن املنخفض 
التكلفة والسكن املوجه للطبقة املتوسطة؛

• متكني األجانب املقيمني باملغرب ويف وضعية قانونية من اقتناء السكن ذو القيمة املخفضة والسكن املخصص 
للطبقة املتوسطة ؛

• تشجيع العرض بالنسبة للسكن االجتامعي املعد للكراء برفع السومة الكرائية القصوى وتخفيض مدة اإلعفاء 
من 20 إىل 8 سنوات؛

• تطبيق سعر %10 برسم الرضيبة عىل القيمة املضافة عىل عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء 
املتعلق بالسكن االجتامعي عىل عقود القرض املربمة ابتداء من فاتح يناير 2015.

3 ماليري درهم لدعم املرحلة الثانية من املبادرة الوطنية للتنمية البرشية 
الحصيلة برسم سنة 2014:

التوقعات برسم سنة 2015:

اآلفاق املستقبلية للمرحلة الثانية للمبادرة :

• تعزيز آليات التتبع واملراقبة وتقييم املشاريع عرب:

- تقوية نظام التقييم لالستجابة لحاجيات أخذ القرار وجمع املعلومات؛

- ترسيخ ثقافة التتبع والتقييم التشاريك؛

- وضع وتتبع املؤرشات املوحدة لقياس نجاعة إنجاز الربامج واملشاريع؛

- تبسيط وتعميم دالئل املساطر؛

- تتبع التوصيات الصادرة عن مهام املراقبة والتدقيق للمفتشية العامة للاملية واملفتشية العامة لإلدارة 
الرتابية، وكذا عن مهام التدقيق املربمجة من لدن املانحني.

• تقوية التكامل واالنسجام بني الربامج القطاعية ومخططات التنمية الجامعية مع مشاريع املبادرة؛

• تكثيف مشاركة النساء والشباب واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف أجهزة الحكامة التي تم تشكيلها 
برسم املبادرة؛

• تأهيل الجمعيات والتعاونيات؛

• تكريس ثقافة الشفافية واملحاسبة؛

• دعم سياسة تواصل القرب وكذا مخططات التكوين وتقوية القدرات.

دعم التامسك االجتامعي
منذ إحداثه  سنة 2012، ساهم صندوق التامسك االجتامعي يف تعزيز اإلجراءات االجتامعية  التي تستهدف 
الساكنة املعوزة، خاصة عرب متويل النفقات املتعلقة بتعميم املساعدة الطبية » RAMED « ، ودعم التمدرس 
ومحاربة الهدر املدريس » برنامج تيسري« واملبادرة امللكية »مليون محفظة« ودعم األشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة واألرامل يف وضعية هشاشة.

اإلنجازات والتوقعات:

توقعات سنة 2015إنجازات سنة 2014الربامج

مواكبة تفعيل و تعميم 
نظام املساعدة الطبية

غاية  إىل  أرسة   2.690.641 تسجيل  تم 
 7.280.000 يناهز  ما  أي   ،2014 غشت 

مستفيد.

مليون   8,5 بلوغ  عىل  العمل 
مستفيد.

برنامج تيسري ملحاربة 
الهدر املدريس

الربنامج  هذا  من  املستفيدين  عدد  بلغ 
حوايل   ،2014-2013 الدرايس  املوسم  خالل 
784.000 تلميذ ينتمون إىل 466.000 أرسة.

خالل  مستفيد   812.000 بلوغ 
 2015-2014 الدراسية  السنة 

ينتمون إىل 494.000 أرسة.

املبادرة امللكية ”مليون 
محفظة“

الربنامج  هذا  من  املستفيدين  عدد  بلغ 
خالل املوسم الدرايس 2013-2014، حوايل 
ب  دراستهم  يتابعون  تلميذا   3.906.948
و2.094  القروي  بالعامل  مؤسسة   4.215

مؤسسة بالعامل الحرضي.

تلميذ   3.914.949 تسجيل 
2015- الدراسية  السنة  خالل 

.2014

دعم األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة

بلغ عدد املستفيدين حتى متم شهر غشت 
بتمويل مايل  2014 حوايل 4.508 مستفيد 

يقدر ب 20,4 مليون درهم.

مستفيد    4.600 عتبة  بلوغ 
مايل  بغالف   2015 سنة  خالل 

يقدر ب 24 مليون درهم.

مواصلة تفعيل صندوق التكافل العائيل
منذ انطالقته سنة 2011 وإىل غاية شهر ماي 2014، قام صندوق التكافل العائيل بتنفيذ 3.640 حكم قضايئ 
برسم النفقة لفائدة األمهات املطلقات املعوزات وأطفالهن املستحقني للنفقة مببلغ إجاميل يبلغ 28,51 مليون 

درهم.

هذا، ومن أجل الرفع من عدد املستفيدين خالل سنة 2015، سيتم العمل عىل تحسني طريقة تدبري هذا 
الصندوق عرب تبسيط الوثائق املكونة للملف الخاص بالنفقة، فضال عن تعزيز التواصل مع الفئات املعنية 

بنشاط الصندوق.

دعم العامل القروي واملناطق الجبلية
إىل  الساكنة  ولوج  تسهيل  إىل  الجبلية  واملناطق  القروي  للعامل  املوجهة  املندمجة  التنمية  برنامج  يهدف 

التجهيزات األساسية عرب:

• مواصلة الرفع من وثرية تنفيذ برنامج تعميم تزويد العامل القروي باملاء الصالح للرشب قصد بلوغ معدل 
ولوج قدره %95 سنة 2015؛

• مواصلة تنفيذ الربنامج الوطني الثاين للطرق القروية من خالل إنجاز ما يزيد عن 15.500 كلم من الطرق 
القروية يف أفق 2015؛

• تزويد حوايل 12,2 مليون نسمة بالكهرباء متم ماي 2014 باستثامر قدره  21,4 مليار درهم.

هذا ويستفيد العامل القروي من مخصصات مالية سنوية تفوق 20 مليار درهم تهم التدخالت املندمجة لكافة 
القطاعات وخاصة الصحة والتعليم والسكن باإلضافة إىل تدخالت صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية الذي 

انتقلت االعتامدات املخصصة له من 500 مليون درهم سنة 2011 إىل 1,3 مليار درهم سنة 2015.

ويف إطار تفعيل الربامج األولوية الخاصة باسرتاتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر األركان التي تهدف إىل 
تثمني املوارد االقتصادية واالجتامعية والثقافية بهذه املناطق، تم خالل الفرتة املمتدة ما بني 2014-2012، 
اعتامد 172 اتفاقية رشاكة، منها 83 اتفاقية برسم سنة 2014 : 70 خاصة بشجر األركان و 13 تهم مناطق 

الواحات، رصد لها مبلغ يقدر بحوايل 54 مليون درهم.

إيالء عناية خاصة  باملرأة واألرسة وحامية الطفولة واألشخاص املسنني، من خالل:
• إصدار مرسوم رقم 2-13-495 يتعلق مبأسسة اللجنة الوزارية واللجنة التقنية املكلفة مبواكبة وتتبع تفعيل 
أفق  يف  والنساء  الرجال  بني  املساواة  تشجيع  إىل  الهادف  »إكرام«  املساواة  أجل  من  الحكومي  املخطط 

تحقيق املناصفة ؛

• إحداث املرصد الوطني ملحاربة العنف ضد النساء بتاريخ 13 أكتوبر 2014  ؛

• إعداد مرشوع سياسة عمومية مندمجة لحامية الطفولة  بدعم من منظمة اليونسيف، وكذا تحضري مخطط 
العمل من أجل تفعيلها ؛

• إطالق عملية »شتاء 2014« بهدف مساعدة األشخاص املسنني بدون مأوى، وإعادة تأهيل مراكز اإليواء 
لفائدتهم وكذا تعزيز قيم التضامن بني األجيال والتكفل باألشخاص املسنني. وقد استفاد من هذه العملية 

حوايل 1.162 شخصا.

توجيه اهتامم خاص لتأطري الشباب وضامن انخراطهم يف املسرية التنموية للبالد، 
بالعمل عىل:

تقوية شبكة املراكز الثقافية عرب إنشاء 5 مراكز لفائدة الشباب وتأهيل حوايل 200 دار للشباب و 130 مركزا 
نسويا يف جميع أنحاء اململكة ؛

• إنشاء 5 مراكز لالستقبال ومركزين لالصطياف والرتفيه بكل من الحوزية وطامريس و 70 مخيام لالصطياف 
موزعة عرب الرتاب الوطني وكذا تأهيل 50 مركزا لالصطياف؛

واملنشآت  املؤسسات  مختلف  وتجهيز  ببوزنيقة  والطفولة  للشبيبة  رشيد  موالي  مركز  تأهيل  مواصلة   •
االجتامعية والرتبوية )دور الشباب، املراكز النسائية، املخيامت الصيفية، ...( ؛

• تقوية شبكة البنية التحتية الرياضية من خالل مواصلة بناء 100 مركز ريايض للقرب وإعادة تأهيل القاعات 
ومراكز التكوين.

العمل عىل جعل الثقافة يف خدمة التنمية االجتامعية، وذلك بفضل التدابري التالية:
• الرشوع يف إنجاز برنامج »تراث 2020« الهادف إىل تطوير الرتاث الثقايف كقطب لخلق الرثوة ورافعة للتنمية 

الجهوية من خالل إنجاز 140 مرشوع للرتاث املادي والالمادي ؛

الدعم  تقديم  عرب  وذلك  الوطنية  الثقافية  السوق  تطوير  بهدف   »2020 الثقايف  »املغرب  برنامج  إطالق   •
املؤسسايت واملايل للصناعات الثقافية والفنية املنتجة للرثوة وفرص الشغل ؛

• مواصلة إنجاز املرسحني الكبريين للرباط والدار البيضاء واملعهد الوطني العايل للموسيقى وفنون الرقص؛

واملواقع  املتاحف  تأهيل  إعادة  وكذا  القدمية  واملدن  واألسوار  التاريخية  اآلثار  ترميم  أشغال  مواصلة   •
التاريخية؛

• تشجيع نرش وتوزيع الكتاب عىل الصعيد الوطني وتنظيم التظاهرات الثقافية واملهرجانات الفنية.

تـمهــيد

عدد الربامج األربعة
املشاريع

املبلغ اإلجاميل 
)مبليون درهم(

حصة املبادرة 
)مبليون درهم(

عدد 
املستفيدين

158 785734,5351,7130 1الربنامج األفقي

محاربة الفقر بالوسط 
القروي

1 340653,2408,5200 249

محاربة اإلقصاء االجتامعي 
بالوسط الحرضي

530589425,7115 741

681 410565,5242,337محاربة الهشاشة

829 428,2483 542,21 0652 4املجموع

الربنامج  الخامس:
برنامج التأهيل الرتايب

االنجازات إىل غاية ماي 2014

الطرق والتجهيز
680 كلم من الطرق واملسالك منجزة أو يف طور اإلنجاز باإلضافة إىل 19 

منشأة فنية

870 سكنا وظيفيا منجزا أو يف طور اإلنجاز  لفائدة املدرسنيالرتبية الوطنية

الصحة
اقتناء وتوزيع ما يناهز 38  سيارة إسعاف و كذا بناء 72 مسكن وظيفي 

لفائدة األطر الطبية

ربط 2144 دوار بشبكة الكهرباء القرويةالكهربة القروية

التزود باملاء الصالح للرشب
إنجاز ما يناهز 190 مرشوعا متعلقا بنقط املاء وربط 143 دوارا بشبكة 

املاء الصالح للرشب

توزيع الدعم : 2.692 مليون درهممصادر التمويل املرتقبة: حوايل 3.096 مليون درهم



البعد الإقت�سادي لقانون املالية ل�سنة 2015

قانون املالية لسنة 2015: يخصص 189 مليار درهم لدعم االستثامر العمومي

تم رفع املجهود االستثامري العمومي للدولة برسم سنة 2015 ليصل إىل 189 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 2,4 مليار درهم مقارنة مع سنة 2014. 

ويتوزع هذا املجهود االستثامري بني 61 مليار درهم لفائدة امليزانية العامة للدولة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة املسرية بصورة 

مستقلة، و 115 مليار درهم لفائدة املنشآت و املؤسسات العمومية، و 13 مليار درهم  مخصصة للجامعات الرتابية.

هذا، وسيوجه املجهود االستثامري العمومي أعاله إىل مواصلة تفعيل األوراش الكربى للبنية التحتية من طرق وطرق سيارة وسدود وموانئ ومطارات 

وسكك حديدية، إضافة إىل مشاريع التنمية الحرضية املندمجة بهدف تحقيق تنمية متجانسة ومتكاملة للمدن. ولعل من أهم املشاريع املربمجة برسم 

سنة 2015 يف هذا الصدد ، نذكر:

• إنجاز املخطط الوطني األول لشبكة الطرق السيارة عىل طول 1.800 كلم؛

• االنطالق الفعيل ألشغال إنجاز 3 سدود كبرية وهي سد قدوسة عىل وادي كري بإقليم الرشيدية بتكلفة تبلغ حوايل 900 مليون درهم، و سد تركا 

أومادي عىل وادي زوبزيت بإقليم كرسيف بغالف مايل يقدر ب 1,3 مليار درهم، وسد تيداس عىل وادي أيب رقراق مببلغ إجاميل يقدر ب 1,25 

مليار درهم ؛

• متابعة أشغال توسعة مطار محمد الخامس ومطار مراكش املنارة وانطالق استغالل املحطة الجديدة ملطار فاس سايس مام سيسمح بطاقة استيعابية 

إضافية تصل إىل مليوين راكب؛

• مواصلة أشغال إنجاز مرشوع القطار الفائق الرسعة بني طنجة والدار البيضاء وأشغال التثنية الجزئية للسكة بني سطات ومراكش وإزالة املمرات غري املحروسة 

وتحديث املحطات؛

• إطالق االستشارات من أجل إنجاز املركب املينايئ الجديد الناظور غرب املتوسط باستثامر إجاميل يقدر ب 9.884 مليون درهم؛

• استمرار األشغال يف موانئ آسفي وطرفاية و الجبھة و الرشوع يف أشغال ميناء الصيد بالدار البيضاء وبدء أشغال بناء ميناء جديد للصيد باملھرييز 

)300 كلم جنوب الداخلة(.

• تفعيل السياسة الرتابية للتنمية الحرضية املندمجة عرب اعتامد برامج تنموية من شأنها أن تعطي نفسا جديدا للديناميكية االقتصادية واالجتامعية، 

وذلك بكل من:

- الدار البيضاء : مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكربى )2015-2020( بغالف مايل يقدر بحوايل 33,6 مليار درهم؛

- الرباط : الربنامج املندمج للتنمية الحرضية »الرباط مدينة األنوار، عاصمة املغرب الثقافية«  )2014-2018( بكلفة مالية يف حدود 9,42 مليار 

درهم؛

- طنجة : برنامج التنمية املندمجة واملتوازنة »طنجة الكربى«  )2013-2017( بغالف مايل يقدر بحوايل 7,6 مليار درهم؛

- مراكش : برنامج »مراكش الحارضة املتجددة« )2014-2017( بكلفة مالية يف حدود 5,92 مليار درهم؛

- تطوان : برنامج إعادة تهيئة املجال الحرضي واالقتصادي ملدينة تطوان   )2014-2018( بغالف مايل يقدر بحوايل 4,5 مليار درهم؛

- سال : برنامج التأهيل الحرضي املندمج ملدينة سال )2014-2016( بكلفة مالية يف حدود 1,04  مليار درهم.

من جهة أخرى، من املقرر خالل سنة 2015، مواصلة تفعيل الربامج القطاعية وترسيع وترية إنجازها وتوفري رشوط التكامل وااللتقائية فيام بينها، حيث 

سيتم العمل عىل تعزيز مكتسبات مخطط املغرب األخرض ومخطط »آليوتيس« و »رواج« و »رؤية 2020 للسياحة« واالسرتاتيجية الطاقية ورؤية 2015 

للصناعة التقليدية ومخطط املغرب الرقمي وكذا تفعيل االسرتاتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية.

أما فيام يخص قطاع الصناعة، فمن املنتظر أن يعمل مخطط ترسيع التنمية الصناعية )2014-2020( عىل توطيد املكتسبات يف هذا املجال، من خالل 

إرساء وترية منو أرسع للقطاع الصناعي. ويروم هذا املخطط خلق نحو 500 ألف منصب شغل والرفع من حصة القطاع الصناعي يف الناتج الداخيل 

الخام بـ 9 نقط لتبلغ 23% سنة 2020؛ ولبلوغ هذه األهداف تم وضع ثالث مرتكزات اسرتاتيجية وهي :

• تطوير النظم اإليكولوجية الصناعية بهدف خلق دينامية جديدة بني املقاوالت الكربى واملقاوالت الصغرى واملتوسطة، مبنية عىل التكامل وتطوير 

الرشاكات ذات النفع املتبادل؛

• وضع آليات الدعم املايل والتقني لهذا االقالع الصناعي من خالل إحداث صندوق التنمية الصناعية واالستثامرات بغالف مايل يقدر ب 20 مليار درهم، 

منها 3 ماليري درهم برسم سنة 2015، موازاة مع توفري عرض مايل وعقاري تنافيس؛

• تحسني متوقع املغرب يف األسواق الدولية وجعله قبلة لالستثامرات األجنبية.

قانون املالية لسنة 2015: يجعل من التشغيل أولوية قصوى

حصيلة أهم برامج إنعاش الشغل برسم سنة 2014:

أهم التدابري املربمجة برسم سنة 2015:

برنامج  برنامج  »تأهيل« ومواكبة 1.500 حامل مرشوع يف إطار  برنامج »إدماج« واستفادة 18.000 شخص يف إطار  إنجاز 60.000 عملية إدماج يف إطار   •

»التشغيل الذايت«؛

•  وضع مرشوع قانون يف قنوات التصديق لتتميم وتغيري القانون 16-93 املنظم لتداريب التكوين من أجل االدماج ؛

•  وضع نظام معلومات لوكاالت التشغيل الخاصة؛

• توسيع مجال األنشطة املامرسة يف إطار نظام املقاول الذايت: املقاولني يف األشغال املتنوعة واملقاولني يف األعامل املعلوماتية ،....؛

• تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل بتخصيص غالف مايل قدره 250 مليون درهم؛

• إعفاء األجر اإلجاميل الشهري يف حدود 10.000 درهم وملدة 24 شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل األجري، واملدفوع من طرف املقاوالت التي يتم إحداثها خالل 

الفرتة املمتدة من فاتح يناير 2015 إىل 31 ديسمرب 2019، يف حدود خمسة )5( أجراء ؛

• تحمل الدولة، ملدة 24 شهرا ويف حدود 5 أجراء، لحصة املشغل برسم االشرتاكات االجتامعية بنظام الضامن االجتامعي ورسم التكوين املهني، بالنسبة للمقاوالت 

أو الجمعيات التي يتم إحداثها خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير 2015 إىل 31 ديسمرب 2019، عىل أن يتم تشغيل األجري يف إطار عقد غري محدد املدة 

وخالل السنتني األوليتني من إحداث املقاولة ؛

• تشجيع املنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلني عىل بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل اإلدماج، وذلك من خالل :

- تخفيض مدة إعفاء التعويض عن التدريب من الرضيبة عىل الدخل إىل 24 شهرا عوض 36 شهرا؛

- التنصيص عىل إلزامية املشغل الكتتاب التزام بالتعيني النهايئ يف حدود ما ال يقل عن 60% من املتدربني الذين استفادوا من التدريب.

قانون املالية لسنة 2015: يويل أهمية خاصة لدعم االستثامر الخاص واملقاولة وخاصة الصغرية واملتوسطة

يتجىل هذا االهتامم يف حجم ونوعية اإلجراءات التي تتبناها الحكومة من أجل تشجيع االستثامر الخاص وتبسيط املساطر املرتبطة به والتي تتوزع بني:

إجراءات لتحديث وتحسني مناخ األعامل:

• مراجعة ميثاق االستثامر؛

• تقليص سقف االستثامر بالنسبة لالتفاقيات املربمة مع الدولة إىل 100 مليون درهم قصد تشجيع االستثامر؛

• تخفيض قيمة االستثامرات املعفاة من الرسوم واملكوس عند االسترياد واملصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية لالستثامرات من 200 إىل 100 مليون 
درهم؛

• متديد مدة االعفاء بالنسبة للرضيبة عىل القيمة املضافة املطبقة عىل أموال االستثامر املقتناة يف الداخل وعند االسترياد من 24 إىل 36 شهرا )ابتداء 
من تاريخ الرشوع يف بداية النشاط(؛

• تبسيط املساطر املتعلقة باالستثامر؛

• إعطاء األولوية لترسيع البث يف املشاريع االستثامرية املقدمة للجان االستثامر عىل املستويني الوطني والجهوي؛

• مواصلة إصالح القضاء واإلدارة؛

إجراءات لدعم التمويل:

• تسهيل رشوط ولوج املقاوالت الصغرية واملتوسطة للتمويل من خالل تطوير آليات الضامن؛

• مواصلة تحديث القطاع املايل من خالل تفعيل إصالح القانون البنيك وتنويع األدوات املالية املتاحة للمستصدرين واملستثمرين وتحسني آليات اإلرشاف 
عىل القطاع املايل وشفافيته وتحديث اإلطار الترشيعي املنظم لبورصة القيم ومراجعة اإلطار الترشيعي املنظم للقطب املايل للدار البيضاء.

إجراءات لدعم خزينة املقاوالت الصغرى واملتوسطة:

• ترسيع أداء املتأخرات عىل اإلدارات العمومية؛

• ترسيع اإلرجاعات الرضيبية عىل القيمة املضافة؛

• مواصلة معالجة تراكم الدين الرضيبي؛

• تفعيل استفادة املقاوالت من حصة 20% من الصفقات العمومية؛

• مواصلة دعم برامج »امتياز « و »مساندة « املوجهة لدعم تنافسية املقاوالت الصغرى واملتوسطة برصد مبلغ 400 مليون درهم. 

إجراءات لتبسيط االلتزامات الجبائية:

• استنزال زائد الرضيبة الذي دفعته الرشكات برسم سنة معينة من الدفعات االحتياطية املستحقة برسم السنوات املحاسبية املوالية وإن اقتىض الحال، 
من الرضيبة املستحقة برسم هذه السنوات؛

• إحداث مسطرة لتمكني املقاوالت التي لديها عالقات تبعية مع املقاوالت غري املقيمة من إبرام اتفاقيات مسبقة حول أمثان التحويل، استجابة 
مللتمسات الفاعلني االقتصاديني وقصد املالمئة مع أفضل املامرسات الدولية؛

• منح املكاتب التمثيلية للرشكات غري املقيمة نفس االمتيازات الجبائية املخولة حاليا فيام يتعلق بالرضيبة عىل الرشكات للمقرات الجهوية أو الدولية 
املكتسبة لصفة القطب املايل للدار البيضاء؛

• متكني أجراء الرشكات املكتسبة لصفة القطب املايل للدار البيضاء من حق اختيار إما تطبيق سعر 20% وإما تطبيق جدول حساب الرضيبة عىل الدخل 
بصفة ال رجعة فيها. وسيطبق هذا التدبري عىل دخول األجور املكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2015؛

• توسيع إلزامية اإلدالء باإلقرار اإللكرتوين واألداء اإللكرتوين بالنسبة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة لتمكينها من االستفادة من تسهيالت التكنولوجيا 
الحديثة، وذلك وفق الجدولة التالية:

- ابتداء من فاتح يناير 2016 : رقم األعامل يفوق أو يساوي عرشة )10( ماليني درهم؛

- ابتداء من فاتح يناير 2017 : رقم األعامل يفوق أو يساوي ثالثة )3( ماليني درهم.

 • حذف اإلجراء املتعلق بإلزامية مسك سجل من طرف الخاضعني للرضيبة املحددة دخولهم املهنية حسب نظام الربح الجزايف وذلك استجابة مللتمسات 
الخاضعني للرضيبة املعنيني؛

• إحداث إلزامية تقديم أوراق إثبات النفقات املتعلقة باملشرتيات بالنسبة للخاضعني للرضيبة املحددة دخولهم املهنية حسب النظام الجزايف والذين 
تتجاوز الواجبات األصلية املرتتبة عليهم برسم السنة خمسة آالف )5000( درهم؛

• إحداث إلزامية اإلدالء باإلقرار اإللكرتوين واألداء اإللكرتوين بالنسبة للمقاول الذايت؛

• إقرار إلزامية  أداء واجبات التمرب بالنسبة للمقاوالت التي يساوي أو يفوق رقم معامالتها السنوي برسم آخر سنة محاسبية مختتمة 2.000.000 درهم؛

• تطبيق رسم استرياد نسبته %10 عىل السيارات التي يزيد وزنها اإلجاميل عن 2,2 طن وال يتعدى 3,5 طن ولو كانت هذه السيارات النفعية لكل أرض 
أو رباعية الدفع أو غري كاملة الهيكلة.

اإلنجازات إىل غاية 31 أكتوبر 2014املؤرشات

410 56إدماج الباحثني عن العمل يف إطار »برنامج إدماج«

718 12تحسني تشغيل الباحثني عن عمل يف إطار »برنامج تأهيل«

266 1مواكبة حاميل املشاريع يف إطار »برنامج مقاولتي«

643عدد املقاوالت املحدثة يف إطار »برنامج مقاولتي«

194عدد الربوتوكوالت املوقعة يف إطار آلية التكفل بالتغطية االجتامعية

ميكنكم تحميل ميزانية املواطن عرب النسخة الجديدة للموقع 

اإللكرتوين لوزارة االقتصاد واملالية عىل العنوان التايل :

www.finances.gov.ma 



قانون املالية ل�سنة 2015: حمطة اأ�سا�سية يف م�سل�سل تنزيل الد�ستور والإ�سالحات الهيكلية الكربى وتفعيل اجلهوية

يشكل قانون املالية  لسنة 2015 مناسبة سانحة ملواصلة ترسيع اإلصالحات الهيكلية الكربى ذات البعد القانوين واملؤسسايت، لعل من أهمها :

• تنزيل ميثاق إصالح منظومة العدالة؛

• املصادقة عىل القانون التنظيمي للجهة وباقي الجامعات الرتابية؛

• تفعيل الالمتركز اإلداري؛

• مواصلة إصالح النظام الجبايئ ونظام املقاصة؛

• إرساء إصالح أنظمة التقاعد مع الحفاظ عىل الحقوق املكتسبة؛

•  تفعيل التدابري الرامية لتحسني حكامة املحفظة العمومية؛

• مواصلة التنزيل التدريجي ملقتضيات إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية بإطالق املرحلة التجريبية الثانية.

املعطيات املرقمة لقانون املالية ل�سنة 2015

: 4,4% ؛ •     معدل النمو    

: 4,3 %  من الناتج الداخيل الخام ؛ •     نسبة عجز امليزانية   

:  103 دوالرات للربميل ؛ •     متوسط سعر البرتول   

: 804 دوالرات للطن ؛ •     متوسط سعر غاز البوتان  

: 1 دوالر = 8,6  درهم. •     سعر الرصف    

املوارد الجبائية برسم امليزانية العامة لسنة 2015:

متثل الرضائب غري املبارشة حوايل 43,8% من املداخيل الجبائية وذلك مببلغ يقدر ب 80,843 مليار درهم، مقابل 80,63 مليار درهم سنة 2014 

منها :

• 56,19 مليار درهم برسم الرضيبة عىل القيمة املضافة، أي ما ميثل 30,4% من املداخيل الجبائية ؛

 • 24,64 مليار درهم برسم الرضيبة الداخلية عىل االستهالك، أي ما ميثل 13,3% من املداخيل الجبائية.

متثل الرضائب املبارشة حوايل 44,3% من املداخيل الجبائية وذلك مببلغ يقدر ب 81,75 مليار درهم، مقابل 77,17 مليار درهم سنة 2014 منها :

• 42,78 مليار درهم برسم الرضيبة عىل الرشكات، أي ما ميثل 23,2% من املداخيل الجبائية ؛

• 36,54 مليار درهم برسم الرضيبة عىل الدخل، أي ما ميثل 19,8% من املداخيل الجبائية.

نفقات امليزانية العامة برسم سنة 2015:

فرضيات إعداد قانون املالية لسنة 2015 :

قانون املالية ل�سنة 2015 : يوا�سل جمهود ال�ستعادة التدريجية للتوازنات املاكرواقت�سادية

خفض عجز امليزانية برسم سنة 2015 إىل 4,3 % من الناتج الداخيل الخام من خالل:

1. تحسني موارد الدولة، وذلك عرب:

• تثمني امللك الخاص للدولة عن طريق تحسني املوارد املتأتية من تدبريه وتحصيل الباقي استخالصه وتثمني املحفظة العقارية؛

• اعتامد سياسة جديدة يف توزيع أرباح املؤسسات العمومية والعمل عىل تحسني مردودية املحفظة العمومية فيام يخص املوارد الذاتية؛

• تعبئة املداخيل الرضيبية من خالل مواصلة إصالح الرضيبة عىل القيمة املضافة وتوسيع الوعاء الرضيبي وتحقيق العدالة الجبائية، وذلك عن طريق :

- تطبيق سعر 10% بالنسبة للرضيبة عىل القيمة املضافة عىل عمليات القرض املتعلقة بالسكن االجتامعي واألعامل والتحف الفنية واملسخنات الشمسية وأدوات وشباك الصيد البحري، وكذا سعر 20% عىل دقيق وسميد األرز والرسم املستحق عىل املرور يف الطرق السيارة، وكذا الشاي مع تخفيض 

الرسوم الجمركية من 40% إىل 32,5% بالنسبة للشاي املعبـأ ومن 32,5% و 25% إىل 2,5% بالنسبة للشاي غري املعبأ؛

- رفع مبلغ خصم األقساط املطابقة لعقد أو عقود تأمني التقاعد الخاضع للرضيبة الذي ال يتقاىض سوى دخول أو أجور من 10 إىل 50% ورفع مبلغ خصم األقساط السالفة الذكر بالنسبة للخاضع للرضيبة الذي يتقاىض دخول أجور ودخول تنتمي إىل أصناف أخرى من 6 إىل 10%؛

-  تطبيق تخفيض جزايف عىل املعاشات نسبته 55% من املبلغ اإلجاميل السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم و نسبة  40% ملا زاد عن ذلك؛

-  احتساب مصاريف االستثامر مبا فيها مصاريف البناء أو الرتميم أو التجهيز املنجزة قبل عقد الهبة إىل جانب مثن التملك املتعلق بآخر تفويت عند تحديد وتقييم مثن العقار الذي وقع متلكه عن طريق الهبة املعفاة من الرضيبة؛

- تطبيق الرضيبة الخصوصية السنوية عىل السِيارات عىل العربات ذات محرك كهربايئ والعربات ذات محرك مزدوج؛

- فرض رسم عىل االسمنت املنتج محليا أو املستورد سواء املوجه للبيع أو االستهالك الداخيل كمواد وسيطة؛

-  رفع السعر من %3 إىل %4، برسم واجبات التسجيل، املطبق عىل عمليات تفويت الحصص واألسهم يف الرشكات.

• تعبئة املداخيل الجمركية عرب توسيع مجال تدخل إدارة الجامرك ليشمل الطرق السيارة )محطات األداء ونقط الخروج(، والرفع من العقوبات عىل عمليات تهريب البضائع التي لها تأثري عىل األمن واالقتصاد والبيئة يف حاالت العود والغش التجاري، واملناورات التي تهدف إىل االستفادة من امتيازات 

نظام القبول املؤقت. 

2. ترشيد النفقات العمومية وذلك من خالل:

• ضبط توقعات نفقات املوظفني يف أفق إلغاء الطابع التقديري لهذه النفقات وحرصها يف الحد األدىن الرضوري لتحسني جودة الخدمات املقدمة، مع التقيد بعدم برمجة هذه النفقات يف ميزانيات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة؛

• عقلنة نفقات السري العادي لإلدارة و حرصها يف الحد األدىن الرضوري من خالل التقيد مببدأ االستغالل املشرتك واملتضامن بني القطاعات لإلمكانيات املتوفرة وعقلنة عمليات اقتناء وكراء السيارات ومواصلة االلتزام بتقليص النفقات املتعلقة بالبنايات واملساكن والكراءات اإلدارية وكذا عقلنة املهام بالخارج 

وحرص مصاريفها يف الحد األدىن الرضوري للتمثيل الرسمي ؛

• تحسني فعالية نفقات االستثامر من خالل إعطاء األولوية الستعامل املشاريع التي توجد يف طور اإلنجاز موازاة مع تصفية االعتامدات املرحلة، مع الحرص عىل ترشيد النفقات املتعلقة بالدراسات وربطها باألهداف والنتائج املتوخاة منها.

ضبط التوازنات الخارجية وتعزيز املخزون من العملة الصعبة عرب:

تفعيل مخطط تنمية املبادالت التجارية 2014-2016  الذي يهدف إىل الرفع من القيمة املضافة للمنتوج الوطني عىل املستوى املحيل وتطوير العرض التصديري من أجل ضامن استفادة أمثل من امتيازات اتفاقيات  الرشاكة والتبادل الحر، وذلك من خالل تسطري مجموعة من اإلجراءات تهم ضبط الواردات 

وتنظيم معارض قطاعية دولية  وتسهيل املساطر املتعلقة بالتجارة الخارجية. باإلضافة إىل إطالق مجموعة من التدابري العملية من قبيل خلق وتطوير 15 اتحادا للمصدرين، وإطالق النسخة الثالثة من برنامج »عقود تنمية التصدير « من أجل دعم 100 مقاولة مصدرة؛

تحسني املوارد من العملة الصعبة  من أجل الرفع من مستوى االحتياطي الوطني وتخفيف الضغط عىل السيولة يف السوق املالية الداخلية، وذلك من خالل تعبئة التمويالت الخارجية للسياسات الهيكلية والقطاعية، يف إطار االتفاقيات املوقعة مع املؤسسات املالية العربية والدولية، وتعزيز الجهود املبذولة 

لتمكني بالدنا من الولوج إىل األسواق املالية الدولية برشوط ُمرضية.

توزيع املداخيل الجبائية للميزانية العامة برسم قانون املالية لسنة 2015

توزيع نفقات امليزانية العامة برسم قانون املالية لسنة 2015 مباليري الدراهم


