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يكتيس قانون املالية أهمية بالغة ،بصفته األداة الرئيسية بيد الحكومة إلنجاز
األهداف املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتامعية ،وكذا الوسيلة املثىل لتحديد
أولويات اإلنفاق العمومي .كام يحظى هذا القانون بتتبع و اهتامم املواطنني ملا
يرتتب عنه من آثار مبارشة عىل الظروف املعيشية للمواطن.
ويف هذا اإلطار تصدر وزارة املالية للسنة الثانية عىل التوايل ميزانية املواطن
وذلك استمرارا للمبادرة التي تم اتخاذها خالل سنة  ،2012و التي تندرج يف
إطار الجهود املبذولة من طرف الحكومة لتحسني التواصل مع املواطن و تكريس
الحقوق التي نص عليها الدستور ،خاصة منها الحق يف الولوج إىل املعلومة.
و يف هذا الصدد ،تهدف ميزانية املواطن إىل إرساء قواعد الحكامة الجيدة
والشفافية من خالل إرشاك املواطن بشكل أكرث فاعلية يف النقاش العام حول
السياسات واالختيارات العمومية التي تعرب عنها ميزانية الدولة واملواضيع املالية
و كذا تتبع تنفيذ هذه السياسات.
هذا ،وقد عملت الوزارة ،بعد التشاور مع بعض الفعاليات املدنية املعنية ،عىل
إغناء ميزانية املواطن لهذه السنة بتقديم ملخص ،مبسط ومفهوم للمعطيات
امليزانياتية ،خصوصا الفرضيات و التوجهات األساسية لقانون املالية لسنة
 ،2013مع الرتكيز عىل املؤرشات املتعلقة باإلستقرار املاكرواقتصادي (العجز
امليزانيايت و مستوى الدين العمومي ،)...وكذا املوارد العمومية املحصلة من
مختلف املصادر وتوزيع النفقات حسب املحاور الرئيسية للسياسات االجتامعية
(خصوصا بالنسبة للتعليم والصحة ومحاربة الفقر والهشاشة والتشغيل والسكن
االجتامعي) باإلضافة إىل التدابري ذات الطابع االقتصادي وتلك املتعلقة بالحفاظ
عىل القدرة الرشائية للمواطنني.
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 - 1فرضيات قانون املالية لسنة  2013وبعض املؤرشات االقتصادية
 1.1الفرضيات
• نسبة النمو  %4,5 :؛

• نسبة عجز امليزانية  %4,8 :من الناتج الداخيل الخام ؛
• متوسط سعر البرتول  105 :دوالر للربميل ؛
• سعر الرصف (الدوالر 8,5 :درهم).

أهم التحديات

• استمرار تداعيات األزمة االقتصادية العاملية وتفاقم أوضاع املالية العمومية وسوق الشغل يف منطقة األورو،
أهم رشيك اقتصادي لبلدنا ؛
• تقلبات وارتفاع أسعار البرتول واملواد األولية ؛
• تأثري العوامل املناخية عىل القطاع الفالحي ؛
• استمرار تراجع احتياطي الرصف و أثره عىل رشوط متويل االقتصاد الوطني.
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 2.1موارد ونفقات الدولة
 1.2.1املوارد

(*) تم اعتامد تصنيف جديد للموارد يطابق املعايري املتعارف عليها دوليا عىل مستوى نرش املعطيات املالية.
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 1.2.1املوارد الرضيبية

 1.1.2.1توزيع املوارد الرضيبية للميزانية العامة برسم قانون املالية لسنة *2013

متثل الرضائب غري املبارشة حوايل  44%من املداخيل الجبائية و ذلك مببلغ يقدر ب  78,9مليار درهم مقابل
 75,6مليار درهم سنة  2012منها :
•  56,2مليار درهم برسم الرضيبة عىل القيمة املضافة ،أي ما ميثل  31,3%من املداخيل الجبائية ؛
•  22,7مليار درهم برسم الرضيبة الداخلية عىل االستهالك ،أي ما ميثل  12,7%من املداخيل الجبائية.
متثل الرضائب املبارشة حوايل  43,2%من املداخيل الجبائية و ذلك مببلغ يقدر ب  77,5مليار درهم مقابل
 71,4مليار درهم سنة  2012منها :
•  42,5مليار درهم برسم الرضيبة عىل الرشكات ،أي ما ميثل  23,7%من املداخيل الجبائية ؛
•  32,9مليار درهم برسم الرضيبة عىل الدخل ،أي ما ميثل  18,4%من املداخيل الجبائية.

 2.1.2.1تصنيف امللزمني الرضيبيني املائة األوائل برسم الرضيبة عىل الرشكات لسنتي 2011
و 2012
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توزيع املداخيل حسب أصناف امللزمني الرضيبيني املائة األوائل برسم الرضيبة عىل الرشكات لسنة 2012
و للمزيد من املعلومات حول التدابري الجبائية ،يرجى
زيارة املوقع اإللكرتوين للمديرية العامة للرضائب
بالعنوان التايل www.tax.gov.ma :
أما فيام يخص التدابري الجمركية ،فريجى زيارة املوقع
اإللكرتوين إلدارة الجامرك و الرضائب الغري املبارشة
بالعنوان التايل www.douane.gov.ma :

 3.1.2.1الرضيبة عىل الرشكات حسب أصناف امللزمني مباليني الدراهم

 4.1.2.1الرضيبة عىل الدخل حسب نوعية الدخل مباليني الدراهم
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 5.1.2.1توزيع النفقات الرضيبية (*) حسب طبيعة املستفيدين برسم سنتي  2011و 2012

 6.1.2.1توزيع النفقات الرضيبية حسب القطاعات برسم سنتي  2011و 2012
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* تعريف النفقات الرضيبية  :يتضمن النظام الرضيبي عدة استثناءات يف شكل إعفاءات أو تخفيضات رضيبية أو إسقاطات من
القاعدة الرضيبية ،إىل جانب أسعار تفضيلية و ينجم عن هذه االستثناءات نقص مايل هام يف امليزانية العامة للدولة و هي تشبه
بذلك النفقات العمومية املبارشة من حيث االنعكاسات التي تخلفها عىل امليزانية ،و لهذا سميت بالنفقات الجبائية.

 2.2.1النفقات

تطور نفقات امليزانية العامة برسم سنتي  2012و 2013
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 3.1الدين العمومي

* حسب فرضية إنجاز  19,6مليار درهم من حجم املسحوبات للقروض الخارجية للخزينة.
** حسب فرضية قانون املالية لسنة  : 2012يبلغ حجم املسحوبات من القروض الخارجية حوايل  20مليار درهم.

التعليقات :

 -1تأثر أعباء الدين بتغري أسعار الفائدة

الدين الداخيل

يؤدي ارتفاع سعر الفائدة ،بـ  ،0,01%إىل ارتفاع أعباء الدين مببلغ  28مليون درهم ،أي زيادة األعباء بنسبة
.0,2%

الدين الخارجي

يؤدي ارتفاع سعر الفائدة ،بـ  ،0,01%إىل ارتفاع أعباء الدين مببلغ  3,3مليون درهم ،أي زيادة األعباء بنسبة
.0,1%
 -2تأثر أعباء الدين بتغري سعر الرصف
يف إطار التصور األقىص لتقلب سعر األورو بالنسبة للدوالر األمرييك (الزيادة أو التخفيض يف قيمة العملة
ب 15%بالنسبة للمستوى امللحوظ لعملة األورو مقارنة مع عملة الدوالر األمرييك يف متم سنة ،)2011
فالتأثري املطلق لسعر الرصف عىل املخزون و خدمة الدين الخارجي للخزينة ال يتجاوز نسبة .0,28%
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 - 2توجهات قانون املالية لسنة 2013

• دعم النمو االقتصادي و تحسني تنافسية املقاوالت الوطنية ؛
• تطوير الرأسامل البرشي و محاربة الفقر و الفوارق االجتامعية واملجالية ؛
• تفعيل اإلصالحات الهيكلية واملؤسساتية ؛

• االستعادة التدريجية للتوازنات املاكرواقتصادية.

 1.2دعم النمو االقتصادي و تحسني تنافسية املقاوالت الوطنية
 1.1.2مواصلة السياسة اإلرادية لالستثامر العمومي
برنامج السكﻚ الحديدية (  9,3مليار درهم)

انجازات سنة 2012
• بلغت نسبة تطور إنجازات املرشوع املتعلق بالخط
الفائق الرسعة يف نهاية يونيو لسنة  ،2012نسبة
إجاملية قدرها ( 44%العقار  58%والهندسة املدنية
 52%والتجهيزات السككية  49%واﻵليات املتحركة
 31%وتجهيزات املحطات .)33%وقد بلغت االلتزامات
املالية  18مليار درهم ،أي ما ميثل  90%من امليزانية
التقديرية.

املشاريع املربمجة برسم سنة 2013
• مواصلة إنجاز أشغال القطار فائق الرسعة ؛
• إحداث الخط السكيك الثالث الرابط بني القنيطرة و الدار البيضاء ؛
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• كهربة الخط الرابط بني فاس و وجدة ؛
• تحسني مستوى كهربة خط مراكش  -سطات.

تهيئة املوانﺊ ( 2,3مليار درهم)

انجازات سنة 2012
• متيزت السنوات األربع األخرية ببناء ميناء بوجدور
وتوسيع منصات ميناء الداخلة واملضيق وفتح
ممر لبحرية مرشيكا بالناظور ؛
• مع متم شهر غشت  ،2012أصبح املغرب يتوفر
عىل  38ميناء منها  13مفتوحة يف وجه التجارة
الخارجية و  10موانﺊ للصيد اإلقليمي و 9موانﺊ
للصيد املحيل و 6موانﺊ.
املشاريع املربمجة برسم سنة 2013
• إعطاء انطالقة إنجاز الشطر األول من مرشوع طنجة املتوسط  693( 2مليون درهم) ؛
• إنجاز مرشوع ميناء آسفي الجديد السترياد الفحم ( 400مليون درهم).

برنامج الطرق السيارة ( 5,3مليار درهم)

انجازات سنة 2012
• إنجاز 95%من أشغال الخط الثالث للطريق السيار
الرباط-الدار البيضاء عىل مسافة  57,3كلم ،عند متم
شتنرب  2012؛
• ترسيع وترية فك العزلة عن العاﻢﻟ القروي يف إطار الربنامج
الوطني للطرق القروية  ،من خالل رفع هذه الوترية من
 54%سنة  2005إىل  74%يف متم شتنرب  2012؛
• إمتام أشغال إنجاز الشطر األخري من املدار املتوسطي الذي يربط تطوان بالجبهة عىل
طول  120كلم.
املشاريع املربمجة برسم سنة 2013
• مواصلة إنجاز املحور املداري للرباط (  41كلم) ؛
• إنهاء أشغال الطريق السيار برشيد – بني مالل ( 173كلم ) ؛

11

1

ميزانية املواطن  :لتقديم مقتضيات قانون املالية لسنة  2013للمواطن

• إعطاء انطالقة إنجاز الطريق السيار بني الجديدة و آسفي ( 140كلم) ؛
• مواصلة برنامج إنجاز الطرق الرسيعة ،خاصة املقطع الرابط بني تازة والحسيمة ( 150كلم) وبني سلوان
وأحفري ( 101كلم) وكذا تثنية املحور وجدة  -الناظور والعرائش  -القرص الكبري ومدخل مدينة برشيد ؛
• استفادة  50منشئة ومقطع طرقي يصل إىل  2.000كلم من أشغال الصيانة.

برنامج بناء السدود ( 12,5مليار درهم)

انجازات سنة 2012
• إمتام أشغال بناء سدين كبريين ويتعلق األمر مبركب
تامدروست  -كدية الكرن بﺈقليم سطات وسد تاسكورت
بﺈقليم شيشاوة ؛
• انطالق أشغال بناء سد خروب عىل وادي خروب
بوالية طنجة بتكلفة تبلغ  1.300مليون درهم ؛
• عدد السدود الصغرية املنجزة إىل غاية متم سنة 2012
سيتجاوز  100منشأة.
املشاريع املربمجة برسم سنة 2013
• االنتهاء من إنجاز سدود تاملوت بﺈقليم خنيفرة وسد تيوين عىل وادي إريري بﺈقليم ورزازات و سد مارتيل
الواقع عىل وادي مهيجرات عىل بعد  15كلم من مدينة تطوان وسد متكيت عىل وادي أسيف نيفر بﺈقليم
الراشدية ؛
• مواصلة إنجاز 11سدا كبريا.

الحفاظ عىل البيئة ( 800مليون درهم)

انجازات سنة 2012
• إحداث  14مطرحا مراقبا ،وأربعة مطارح توجد يف طور اإلنجاز يف متم شهر ماي  . ،2012باإلضافة إىل
إعادة تأهيل  21مطرحا عشوائيا وإعداد خمسة مخططات مديرية إقليمية لتدبري النفايات املنزلية.

املشاريع املربمجة برسم سنة 2013
• إعادة تأهيل و ترقية  14مطرحا تلقائيا باستثامر إجاميل يقدر ب  42مليون درهم وانطالق إنجاز  9مطارح
مراقبة بكلفة إجاملية قدرها  491مليون درهم ؛
• مواصلة تفعيل الربنامجني الوطنيني للنفايات الصلبة والتطهري السائل ؛
• تطبيق رسم إيكولوجي عىل املواد التي تستعمل يف تصنيع املنتوجات البالستيكية املخصصة للتلفيف،
ابتداء من فاتح يناير  ،2013يستفيد من حصيلته »الصندوق الوطني لحامية وتحسني البيئة«  230 :مليون
درهم سنويا.
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تطوير الطاقات املتجددة ( 223مليون درهم)

انجازات سنة 2012
• إمتام عملية إنتاج  1.400ميكاواط جديدة من
الطاقة ومختلف عمليات إعادة الهيكلة الكهربائية
خالل الفرتة  2008-2012باستثامر إجاميل يصل إىل
 14مليار درهم ؛
• تفويت إنجاز املرحلة األوىل للمركب الشميس
لوارزازات بقدرة تصل إىل  160ميغاواط .وتقدر االستثامرات
املتوقعة برسم سنة  2012ب  6,8مليار درهم بالنسبة للمجموعة
العاملية التي تضم الرشكة السعودية »أكوا باور« بنسبة 95%
وكل من الرشكات اإلسبانية »إيرز أنجينريا« و »سيستيمس تسك
إليكرتونيكا« و»إليكرتيسيداد« بنسبة .5%
املشاريع املربمجة برسم سنة 2013
• ترسيع برنامج النجاعة الطاقية وتطوير الطاقات البديلة ؛
• االنطالقة الفعلية ألشغال بناء املرحلة األوىل من املركب الشميس لورززات ؛
• متابعة الدراسة املتعلقة باملحطات األخرى املربمجة يف املخطط الشميس بكل من عني بني مطهر ،فم الواد،
بوجدور وسبخة طاح.

 2.1.2دعم املقاوالت الصغرى و املتوسطة

 .1تطبيق معدل  10%برسم الرضيبة عىل الرشكات بالنسبة للرشكات التي تحقق دخال أقل من أو يساوي
 300.000درهم برسم السنوات املالية ابتداء من فاتح يناير ؛
 .2إقرار التدابري التحفيزية لفائدة الخاضعني للرضيبة الذين يرصحون ألول مرة بهويتهم و الذين كانوا
يعملون يف القطاع غري املنظم من أجل تحفيزهم عىل االندماج يف النسيج االقتصادي الوطني و ذلك إىل
غاية  31دجنرب  2013؛
 .3متديد االستفادة من التخفيض من الرضيبة عىل الرشكات بالنسبة لعمليات الولوج للبورصة التي ستتم يف
الفرتة املرتاوحة بني فاتح يناير  2013و  31دجنرب  2016وذلك عن طريق فتح أو الرفع من رأس املال ؛
 .4الرفع من معدل الرضيبة املحصلة عن طريق الحجز من املنبع عىل منتوجات األسهم واالقتطاعات
الرضيبية واملداخيل املامثلة من  10%إىل  15%وذلك بهدف تشجيع التمويل الذايت للرشكات وتحقيق
العدالة الجبائية ؛
 .5إنشاء نظام للحياد الجبايئ لفائدة عمليات إقراض األصول ؛
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 .6اإلعفاء الكيل للدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة املنجزة يف إطار مخطط االدخار لصالح
الرشكات برشط أن تتم إعادة استثامرها ضمن نفس املخطط خالل فرتة  5سنوات و ذلك من أجل تشجيع
املوظفني ،مبساعدة املقاولة التي يعملون لصالحها ،عىل تكوين محفظة من القيم املالية و بالتايل تشجيع
إدخار املوظفني ؛
 .7تشجيع املقاوالت وامللزمني والدائنني عىل أداء ما بذمتهم والتمكن من تسوية وضعيتهم الجبائية والجمركية
وديونهم ،عرب إلغاء الغرامات والزيادات و مصاريف التحصيل ؛
 .8متديد النظام االنتقايل املتعلق بعمليات االندماج إىل غاية  31دجنرب  2016و ذلك بغرض تشجيع املقاوالت
عىل إعادة الهيكلة و التمركز وتحسني تنافسيتها ؛
 .9مواصلة تفعيل برامج » امتياز « و » مساندة « و » إمناء « لدعم املقاوالت التي تتوفر عىل إمكانات
ذاتية للتطور ( 400مليون درهم) ؛
 .10دعم االبتكار من خالل تفعيل آليات » انطالق « و » تطوير « ودعم البحث يف التكنولوجيات املتقدمة
( 110مليون درهم).

 3.1.2تحسني تنافسية االقتصاد الوطني عرب تقوية الجهاز االنتاجي

مواصلة إنجاز الربامج املندرجة يف إطار الدعامتني األوىل والثانية (( 8,3مليار درهم)

• دعم االستثامر الفالحي الخاص ؛
• تعزيز عمليات تسويق منتوجات األقطاب الفالحية ؛
• دعم برنامج تأمني إنتاج الحبوب و الخرضاوات من
التقلبات املناخية ؛
• توسيع شبكة الري و دعم مشاريع تثمني األرايض
الفالحية.

عرصنة قطاع الصيد البحري ( 340مليون درهم)

• إطالق عملية تهيئة السواحل من أجل تطوير قطاع تربية
األسامك ؛
• مواصلة إحداث قرى للصيادين و بناء مراكز تفريغ
عرصية ؛
• توطيد نظام حامية الرثوة السمكية ؛
• إحداث مركزين لتأهيل الصيد البحري بكل من طنجة وسيدي افني ؛
• ترسيع تأهيل عرش قرى للصيادين باألقاليم الجنوبية.
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دعم برامج رؤية  2020للسياحة ( 595مليون درهم)

• تثمني االستثامرات املنجزة يف إطار املحطات السياحية
الجديدة ؛

• مواصلة عمليات الرتويج السياحي (  480مليون درهم) ؛
• التحسيس و التكوين يف ميدان السياحة املستدامة.

تثمني منتوجات الصناعة التقليدية ( 330مليون درهم)
• تهيئة فضاءات تثمني منتوجات الصناعة التقليدية (52
مليون درهم) ؛
• تكثيف عمليات الرتويج ؛
• إحداث ستة عالمات مسجلة و الرشوع يف بناء قرى
الحرفيني ؛
• تجهيز بعض دور الصنعة يف ميدان النسيج لفائدة
املرأة القروية.

تطوير الصادرات ( 200مليون درهم)

• تفعيل عقود تنمية الصادرات من أجل تحسني
العرض التصديري وتسهيل الولوج إىل األسواق
الجديدة ؛
• مواكبة املقاوالت املصدرة للحصول عىل شهادات االعتامد الدولية ملنتجاتهم.

املغرب الرقمي  5,2( 2013مليار درهم خالل الفرتة )2009-2013

• يهدف هذا املخطط برسم سنة  2013إىل :
• وضع إسرتاتيجية للتكوين األويل لتكنولوجيا املعلوميات
تتامﳽ مع حاجيات سوق الشغل ؛
• تنفيذ خطة عمل وطنية لالنتقال من النسخة  4إىل
النسخة  6املتعلقة بربوتوكول عناوين األي ﻲﺑ ( )IP؛
• ترسيﺦ استعامل تكنولوجيا االعالم باملقاوالت
الصغرى و املتوسطة.
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تﴪيع وترية انجاز مخطط االنبثاق الصناعي ( 590مليون درهم)

 - 1مواصلة تطوير املهن العاملية للمغرب :
الخدمات عن بعد
• توسيع مراكز الدار البيضاء
والرباط ؛
• إنهاء أشغال مراكز تطوان،
فاس و وجدة.
صناعة السيارات
• مواصلة إنجاز املحطتني
املندمجتني بكل من القنيطرة
وطنجة.
اإللكرتونيك
• مواصلة إنجاز خمس مناطق صناعية
بكل من الدار البيضاء ،القنيطرة  ،طنجة
واملحمدية.

صناعة الطائرات
• مواصلة استقطاب املستثمرين العامليني:
مرشوع بومبارديي ( 200مليون دوالر850 ،
منصب شغل مبارش).
 - 2تطوير قطاعات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية  :الصناعات الكيميائية وشبه كيميائية والصناعات
الدوائية ؛
 - 3تطوير املناولة الصناعية ونقل التكنولوجيا واالندماج الصناعي من خالل دعم بروز نسيج صناعي يواكب
املشاريع االستثامرية الكربى  :رونو ،بومبارديي والصناعات املرتبطة بالسكك الحديدية ؛
 - 4توفري املوارد البرشية املؤهلة من خالل تفعيل برامج التكوين يف مجاالت صناعة السيارات وااللكرتونيك
وصناعة الطائرات باملوازاة مع استقطاب االستثامرات يف مجال التكوين العايل الجودة  :املدرسة املركزية يف الدار
البيضاء ( 100مليون درهم) ؛
 - 5إنهاء بناء وتجهيز مؤسستني للتكوين يف مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء والقنيطرة ،وكذا الرشوع يف بناء
مؤسسة جديدة للتكوين يف مهن صناعة السيارات بطنجة و كذا داخليتها.
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 2.2تطوير الرأسامل البرشي ومحاربة الفقر والفوارق االجتامعية واملجالية
 1.2.2تعزيز آليات استهداف الفئات املعوزة  :املواد  31و  34من الدستور

1

ميزانية املواطن  :لتقديم مقتضيات قانون املالية لسنة  2013للمواطن

 2.2.2مواصلة تفعيل املرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البرشية
• مصادر متويل املبادرة

أهداف املبادرة يف شطرها الثاين

• برنامج مكافحة الفقر بالوسط القروي والذي سيستفيد منه  701جامعة قروية ؛
• برنامج محاربة اإلقصاء االجتامعي بالوسط الحرضي ،الذي سيستفيد منه  530حيا حرضيا ؛
• برنامج محاربة الهشاشة الذي يسعى إىل تحسني ودعم وتعزيز اإلدماج العائيل واالجتامعي ؛
• الربنامج األفقي ،الذي يروم من خالل مشاريعه تعزيز قدرات الفاعلني املكلفني بالتنمية البرشية من خالل دعم
أنشطة التكوين وتعزيز القدرات والتواصل ؛
• الربنامج الخاص بتأهيل املجال الرتايب.
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وتجدر اإلشارة إىل أنه ،من أجل إنجاز املرحلة الثانية من املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ،ستويل الحكومة
اهتامما كبريا لألنشطة املدرة للدخل ولترسيع وترية التنمية يف الجامعات الجبلية وتوسيع مشاركة النساء والشباب
واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وتعزيز مراقبة وتقييم إنجاز االستثامرات وضامن انسجام السياسات
العمومية القطاعية.

 3.2.2ايالء عناية خاصة للعامل القروي واملناطق الجبلية

• الربنامج الخاص بتأهيل املجال الرتايب ،سيستفيد منه حوايل مليون شخص من القاطنني ب  3.300دوار تابعني
ل  22إقليم .ويروم هذا الربنامج تحسني ظروف عيش سكان بعض املناطق الجبلية أو التي تعاين من العزلة،
وتقليص الفوارق يف مجال الولوج إىل البنيات التحتية األساسية والتجهيزات وخدمات القرب.
• و يهم هذا الربنامج ،الذي سيتم إنجازه خالل الفرتة  ،2011-2015املجاالت املرتبطة بالطرق و املسالك و املاء
الصالح للرشب و الكهرباء و الخدمات املرتبطة بالصحة و التعليم و كذا توفري السكن الوظيفي لفائدة موظفي
الرتبية الوطنية و الصحة.
و تقدر التكلفة اإلجاملية لهذا الربنامج ب  4,9مليار درهم موزعة عىل مجاالت التدخل التالية :

تعزيز موارد صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية من  1مليار درهم سنة  2012إىل  1,5مليار درهم خالل
سنة  2013بهدف إدماج السياسات القطاعية عىل مستوى املناطق املعزولة والجبلية.

0
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 - 3القطاعات االجتامعية

 1.3تأهيل املنﻈومة الرتبوية (42,37
مليار درهم)

• بناء  569مؤسسة تعليمية ؛
• بناء  80إعدادية متوفرة عىل الداخليات و 60مؤسسة يف
املستوى الثانوي و  30داخلية ؛
• إطالق  50مدرسة جامعاتية جديدة ؛
• إطالق الشطر األول من برنامج وطني لتعويض البنايات
املدرسية الجاهزة يضم  25مؤسسة مدرسية جاهزة.

 2.3استعادة ريادة الجامعة ( 9,66مليار درهم)

• انطالق أشغال بناء  6مؤسسات جامعية جديدة وهي كلية الطب والصيدلة بكل من أكادير وطنجة،
املدرسة العليا للتكنولوجيا ببني مالل ،املدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة الرساغنة ،املدرسة الوطنية للتجارة
و التسيري بالداخلة و كلية علوم الرشيعة بالسامرة ؛
• توسيع و إعادة تأهيل البنيات التحتية للمؤسسات الجامعية الستقبال  509.076طالب برسم السنة
الدراسية  2013 - 2012؛
• انطالق أشغال بناء  24مدرج إضايف ؛
• الرفع من الشعب ذات الطابع املهني لتصل بذلك إىل  1.160شعبة خالل السنة الدراسية 2013-2012
( 63%من العرض الحايل) ؛
• توسيع القدرة االستيعابية لألحياء الجامعية عرب وضع  19.000ﴎير إضايف ؛
• فتح  6مطاعم جامعية جديدة.
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 3.3قطاع الصحة  12,37( :مليار درهم)

• إنشاء  30وحدة طبية استعجالية للقرب ؛
• وضع مثانية مصالح للمساعدة الطبية االستعجالية و كذا تفعيل
 15مصلحة متنقلة للمستعجالت واإلنعاش ؛
• إعطاء االنطالقة ألول تجربة للنقل الطبي بواسطة املروحيات ؛
• تطوير أقطاب استعجالية متخصصة ؛
• تعزيز توفري وتتبع األدوية واملستلزمات الطبية األساسية عىل
مستوى سالسل الخدمات االستعجالية ؛
• مواصلة تأهيل املستشفيات العمومية وتحسني خدماتها يف إطار
تعزيز اإلصالح االستشفايئ ليشمل  21مستشفى ؛
• مواصلة أشغال بناء مستشفيات جهوية وإقليمية ومحلية ؛
• استكامل أشغال البناء والتجهيز للمركز االستشفايئ الجامعي لوجدة ؛
• انطالق الدراسات من أجل بناء املراكز االستشفائية الجامعية ألكادير وطنجة ؛
• وضع خدمات صحية لألمراض النفسية يف مجموع املستشفيات الجهوية ؛
• مواصلة أشغال بناء مراكز القرب لعالج الرسطان (ببني مالل وورزازات وتطوان والراشيدية) ومراكز جهوية لعالج
الرسطان (بالعيون ومكناس ،ووجدة وطنجة وأسفي) ؛
• تأهيل مراكز الوالدة االستشفائية و عرصنة التجهيزات ؛
• تعزيز االجراءات املواكبة لتعميم نظام املساعدة الطبية.

• تصل نسبة وفيات األمهات إىل  112وفاة لكل  100.000والدة حية  ،حسب معطيات املسح الوطني الدميغرايف
لسنة .2010
• تصل نسبة وفيات األطفال إىل  28,8وفاة لكل  1.000والدة حية ،حسب املسح الوطني األخري حول السكان
والصحة العائلية لسنة .2011
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 4.3قطاع السكن ( 4مليار درهم)

• توسيع مجال تدخل صندوق التضامن للسكنى و االندماج الحرضي
من خالل تخصيص حصيلة الرسم الخاص املفروض عىل حديد البناء
و 30%من الناتج الرضيبي عىل الرمل و توسيع مجال تدخله ليشمل
النفقات املتعلقة باملعالجة والتدخل يف النسيج العتيق والبنايات
اﻵيلة للسقوط.
• متديد اإلعفاءات الرضيبية املمنوحة لربامج إنجاز املساكن ذات
القيمة العقارية املنخفضة إىل غاية  31دجنرب  ،2020وذلك بهدف
محاربة السكن غري الالئق.

 4.3تقوية محتوى النمو من التشغيل
تدابري مواكبة

• متديد العمل باإلعفاء عن التعويض الشهري
عن التدريب املحدد يف  6.000درهم لفائدة
املتدرب خريج التعليم العايل أو التكوين املهني
واملؤدى من طرف مؤسسات القطاع الخاص،
إىل غاية  31دجنرب  ،2016بهدف ضامن اندماج
الشباب حاميل الشهادات بالقطاع الخاص ؛
• إحداث برنامج »مبادرة« يهم تشجيع التشغيل يف الجمعيات العاملة يف مختلف مجاالت القرب والخدمات
االجتامعية والرتبوية ؛
• إحداث برنامج »تأطري« يخص فئة حاميل الشهادات املعنيني بالبطالة الطويلة األمد بوضع منحة إلعادة
التأهيل لكل متدرب ؛
• إنجاز دراسة لتقييم برنامج »تأهيل« لتتميم أشغال تقييم برنامج »إدماج« املنجز سابقا وكذا تتميم
الدراسات التي توجد قيد اإلنجاز واملتعلقة ب برنامج »مقاولتي« ؛
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• فتح شبابيك خاصة لفائدة الباحثني عن العمل غري املتوفرين عىل شواهد من أجل توجيههم نحو نظام
التكوين بواسطة التدرج املهني وجعلهم يستفيدون من خدمات الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل
والكفاءات ؛
• إحداث  24.340منصبا ماليا توجه باألساس لقطاعات التعليم و الصحة و العدل (: )11.800
* قطاع الرتبية الوطنية  8 000 :منصب مايل ؛
* قطاع الصحة

 2 300 :منصب مايل ؛

* قطاع العدل

 1 000 :منصب مايل ؛

* قطاع التعليم العايل  500 :منصب مايل.

أهم املؤرشات

 - 4دعم الطبقة املتوسطة

تخصيص  98مليار درهم كتحمالت برسم أجور املوارد البرشية داخل الوظيفة
العمومية
التزامات الحوار االجتامعي ل  26أبريل : 2011

• الحوار االجتامعي املركزي  10.4 :مليار درهم.
* الزيادة الصافية يف األجور مببلغ  600درهم يف الشهر.
* الرفع للحد األدىن للمعاشات من  600إىل  1000درهم.
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* الرفع من حصيص الرتقية من  28%إىل  30%ابتداء من  1يناير  2011ثم إىل  33%ابتداء من  1يناير.2012
* تحديد سقف االنتظار من أجل الرتقي باالختيار يف أربع سنوات.
• الحوار االجتامعي القطاعي  2.8 :مليار درهم.
* مراجعة بعض املقتضيات النظامية لفائدة بعض هيئات موظفي الدولة.
• إرتفاع املتوسط الشهري الصايف لألجور من  4 670درهم سنة  2003إىل  7 200درهم سنة  2012؛
• التقليص من الفوارق بني األجور العليا و الدنيا من  32مرة إىل  16مرة ؛
• تقليص كلفة الولوج إىل السكن من خالل إحداث منتوج جديد الذي ترتاوح مساحته املغطاة ما بني 80
و  120مرت مربع وال يتعدى مثن بيعه  6000درهم للمرت املربع ؛
• تقليص أمثنة األدوية ما مكن من تخفيف تكاليف العالج بنسبة .25%

االلتزامات الجديدة بالنسبة للسنة املالية  : 2013أكرث من  4مليار درهم

*  2.630مليون درهم  :مخصصة للرتقي يف الدرجة يف إطار الحصيص الجديد  33%وتحديد سقف االنتظار
من أجل الرتقي باالختيار يف أربع سنوات.
*  800مليون درهم لتسوية وضعية بعض هيئات موظفي الدولة.
*  600مليون درهم للرتقي يف الرتبة.

تخصيص  40مليار درهم لصندوق املقاصة

• لدعم بعض املواد الغذائية األولية ( 5مليار درهم) و املواد النفطية ( 35مليار درهم) ؛
• التمويل  39 :مليار درهم عىل مستوى نفقات التسيري للميزانية العامة (التكاليف املشرتكة) و  1مليار درهم
عن طريق عائدات صندوق دعم أسعار بعض املواد الغذائية.

ميزانية املواطن  :لتقديم مقتضيات قانون املالية لسنة  2013للمواطن



 - 5خفض عجز امليزانية  4,8% :من الناتج الداخيل الخام

 1.5تحسني املوارد  + :حوايل  9مليار درهم ( %+1من الناتج الداخيل الخام)

• اإللغاء التام للزيادات و العقوبات يف التأخري من أجل تشجيع الخاضعني للرضيبة لتسوية متأخرات الرضائب
والرسوم ؛
• الرفع من سعر الرضيبة املحجوزة يف املنبع عىل عوائد األسهم وحصص املشاركة (زائد  875مليون درهم)؛
• رفع سعر الرضيبة عىل الدخل املطبق عىل األرباح املتأتية من تفويت األرايض غري املبنية (زائد  200مليون
درهم) ؛
• توضيح طريقة تحديد مثن التملك عند تحديد الربح العقاري يف حالة تفويت عقارات وقع متلكها عن
طريق اإلرث ؛
• إحداث نظام استثنايئ يف مجال الرضيبة عىل القيمة املضافة بالنسبة للسلع التجهيزية املنقولة املستعملة ؛
• تحسني املساهامت املالية للمؤسسات واملنشآت العامة  1,18 + :مليار درهم ؛
• تثمني وعقلنة تدبري األمالك العقارية للدولة  1 + :مليار درهم.

 2.5ترشيد النفقات  :تقليص مجموع النفقات بـ  1,6%من الناتج الداخيل الخام
ترشيد النفقات وضبط تكاليف االستغالل دون املساس باملردودية من خالل :

• تقليص منط عيش اإلدارة وتأسيس مبدأ االستغالل املشرتك للوسائل املتاحة؛
• عقلنة تدبري املوارد البرشية بواسطة اللجوء إىل التكوين والتدبري االسترشايف يف هذا املجال؛
• ربط برمجة اعتامدات االستثامر مبستوى اإلنجاز وبتقييم الوقع االقتصادي واالجتامعي ملختلف الربامج
واملشاريع ؛
• تشجيع اللجوء إىل الرشاكة بني القطاع العام والخاص لتمويل وإنجاز املشاريع االستثامرية للمنشآت
واملؤسسات العامة.

