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مرشوع ميزانية املواطن لسنة 2015
دليل املواطن لالطالع والتفاعل مع مضامني مرشوع قانون املالية لسنة 2015
مــقـــــدمــــــة
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 مرشوع قانون املالية .وتستحرض هذه املقاربة مقتضيات دستور  2011الذي
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 وحسن األداء وجودة الخدمات العمومية أساسا للتدبري العمومي.
ويندرج اإلغناء املتواصل لهذه الوثيقة من خالل التفاعل مع آراء ومالحظات املواطنني واملجتمع املدين وكل القطاعات الوزارية،
يف إطار تأكيد املكانة التي يحظى بها قانون املالية كموعد ترشيعي سنوي وكآلية دميقراطية متكن الحكومة ،بناء عىل ترخيص
ممثيل األمة ،من تفعيل التوجيهات امللكية السامية وتنزيل التزاماتها يف الربنامج الحكومي ،وترجمتها إىل مشاريع تنموية اقتصادية
واجتامعية ،بهدف تحقيق ظروف العيش الكريم لجميع املواطنات واملواطنني.
وقد تم إعداد مرشوع قانون املالية لسنة  ، 2015وفقا لهذا املنظور ،ومبا يستجيب 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.
فهو مرشوع لتحصني املنحى اإليجايب ألهم املؤرشات االقتصادية واملالية واالجتامعية لبالدنا ،وتعزيز الثقة واملصداقية اللتني أصبحت
تحظى بهام وطنيا وجهويا ودوليا ولدى املؤسسات املالية الدولية.
وهو مرشوع لتأكيد التزام الحكومة مبواصلة االستعادة التدريجية للتوازنات املاكرواقتصادية ،وتوفري ظروف إقالع اقتصادي حقيقي
ُيحقق التوازن املأمول بني دينامية االستثامر والنمو ،واالستجابة لرهانات التشغيل واإلدماج االجتامعي ومعالجة االختالالت االجتامعية
والحد من الفوارق .ويف هذا اإلطار ،فالحكومة عازمة عىل جعل مرشوع قانون املالية لسنة  ، 2015منعطفا أساسيا يف مسار تثمني
وتحصني وتجديد منوذجنا التنموي الذي بلغ مرحلة النضج ،بهدف تأهيل بالدنا للدخول النهايئ واملستحق ضمن الدول الصاعدة.
وهو مرشوع كذلك ،لتفعيل اإلصالحات الهيكلية الكربى وعىل رأسها إرساء الجهوية املتقدمة ،باعتبارها مرتكزا لتحقيق التوازن
االجتامعي واملجايل املنشود ،فضال عن إصالح منظومة الرتبية والتكوين ،وإصالح القضاء وأنظمة التقاعد ومواصلة تنزيل اإلصالح
الجبايئ وإطالق التنزيل الفعيل ملقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية.
وقد صيغت مضامني مرشوع قانون املالية لسنة  2015وفقا ملرتكزات تزاوج بني مواصلة دعم تنافسية االقتصاد الوطني واالستثامر
الخاص واملقاولة ،وترسيع وترية تنزيل الدستور واإلصالحات الهيكلية  ،وبلورة وتفعيل اآلليات الكفيلة باندماج السياسات االجتامعية،
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 ،موازاة مع دعم التامسك االجتامعي وتقوية ميكانيزمات التشغيل .ولعل من أهم األهداف التي يصبو إليها هذا املرشوع،
هي وضع أسس التحول املنشود لنموذجنا التنموي الكفيل بتحقيق طموحات املغاربة يف التقدم والعدل والعيش الكريم واعتزازهم
باالنتامء لوطنهم وتأهيل بالدنا للدخول النهايئ واملستحق ضمن الدول الصاعدة.
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إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية :
محطة نوعية يف مجال تدبري املالية العمومية

ينبني إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية عىل ثقافة تدبريية جديدة للاملية العمومية تقوم عىل أساس ترسيخ مبادئ النجاعة
والفعالية يف رصف النفقات العمومية .ويهدف هذا اإلصالح إىل ربط التنفيذ بنجاعة األداء وتحسني مقروئية امليزانية وتقوية شفافية
وصدق ميزانية وحسابات الدولة وكذا تعزيز دور الربملان يف النقاش حول فعالية النفقة العمومية.

أهم محاور وأهداف إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية :
املحور األول
ربط التنفيذ بنجاعة األداء ،وذلك من خالل الحرص
عىل جعل امليزانية :
أ .تندرج يف إطار ميزانيايت عىل مدى ثالث سنوات ،حيث سيتم إعداد قانون
املالية للسنة استنادا إىل برمجة ميزانياتية متعددة السنوات مام سيمكن
من تعزيز الرؤية املستقبلية حول خيارات السياسات العمومية وتقوية
انسجام االسرتاتيجيات القطاعية ؛
ب .مبنية عىل برامج تضم مجموعة متناسقة من املشاريع أو العمليات
وذلك من أجل تتبع أكرث دقة لتنفيذ السياسات العمومية وتحديد
للمسؤوليات باإلضافة إىل استخدام أوسع للمقاربة اإلدارية الحديثة .؛
ج .ومرتكزة عىل نجاعة األداء حيث سيتم ربط كل برنامج بأهداف محددة
وفق غايات ذات منفعة عامة ومقرونة مبؤرشات لقياس النتائج املحصل
عليها؛

منح مرونة أكرث للمدبرين فيام يخص تنفيذ الربامج ويف الوقت
نفسه مضاعفة مسؤوليتهم فيام يتعلق باملحاسبة وااللتزام بتحقيق
األهداف.

املحور الثالث
تعزيز دور الربملان يف النقاش حول فعالية النفقة العمومية من خالل:

املحور الثاين
تحسني مقروئية امليزانية وتقوية شفافية وصدق ميزانية
وحسابات الدولة وذلك عرب التنصيص عىل مجموعة من القواعد
امليزانياتية ،والتي ندرجها كالتايل:
أ .يف إطار التقيد بتوازن مالية الدولة ال ميكن أن تتجاوز حصيلة االقرتاضات
مجموع نفقات االستثامر وسداد الدين برسم السنة املالية ؛
ب .تعزيز املبادئ العامة للاملية العمومية من خالل ترشيد إحداث
واستعامل مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية
للخزينة عرب العمل عىل تقليص عدد الحسابات الخصوصية للخزينة
بدمج حسابات القروض وحسابات التسبيقات يف إطار حسابات
التمويل ،وكذا حذف مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة التي ال
تحقق مداخيل ذاتية تفوق أو تساوي  30%من مجموع مداخيلها ؛
ج .تكريس مبدأ صدق امليزانية والحسابات من خالل تقديم مجموع
موارد وتكاليف الدولة بناء عىل املعطيات املتوفرة أثناء إعداد قانون
املالية والتوقعات التي ميكن أن تنتج عنها .ووفقا لنفس املبدأ ،يجب أن
تكون حسابات الدولة مطابقة للقانون وصادقة وتعكس صورة حقيقية
لرثوتها ووضعيتها املالية ؛
د .التأسيس لنظام محاسبي ثالﻲﺛ األبعاد قائم عىل املحاسبة امليزانياتية،
ومحاسبة عامة تعكس الوضعية املالية للدولة وثروتها وكذا محاسبة
لتحليل التكاليف مام سيمكن من إغناء املعطيات املتوفرة حول نجاعة
أداء التدبري العمومي.

أ .إغناء املعطيات املقدمة للربملان ؛
ب .تعزيز نطاق الرتخيص الربملاين بإخباره مسبقا ببعض اإلجراءات املتخذة
خالل السنة املالية ؛
ج .توضيح وتأطري وتوسيع حق التعديل الربملاين.

تحسني مكانة بالدنا يف مجال الحكامة وشفافية املالية العمومية
تعزيز دور الجهاز الترشيعي يف مراقبة وتقييم السياسات
العمومية.
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 .1سياق إعداد مرشوع قانون املالية لسنة 2015
السياق الدويل  :سياق دويل مضطرب مل يبلغ بعد مرحلة االستقرار
 wاستمرار ركود اقتصاديات منطقة األورو الرشيك االقتصادي الرئييس لبالدنا ،نتيجة:
• تأخر اإلصالحات االقتصادية الرضورية يف بعض البلدان ؛
• تداعيات األزمة األوكرانية؛
 wاستمرار االضطرابات الجيوسياسية خاصة يف منطقة الرشق
األوسط.

السياق الوطني  :تأكيد املنحى اإليجايب لالقتصاد الوطني

مباليري الدراهم

شتنرب 13

صناعة السيارات

22,0

• تأكيد املنحى اإليجايب ألداء املهن العاملية ( 38,3%من الصناعة اإللكرتونية
إجاميل الصادرات)؛
• بروز بوادر انتعاش تدريجي للقطاعات التي عرفت تراجعا
خالل الفصل األول من السنة.

صناعة الطائرات

شتنرب 14

28,9

5,2

6,3

5.3

5.5

نسبة التغري ()2014/2013

%31,3+

%22,2+
%3,7+

تحويالت املغاربة املقيمني بالخارج

• ارتفاع عائدات السياحة بحوايل  2%وتحويالت املغاربة
املقيمني بالخارج بنحو .1,1%

شتنرب 2013

شتنرب 2014

عائدات السياحة

44,0

44,9

شتنرب 2013

شتنرب 2014

مباليري الدراهم

• مكنت هذه املداخيل من تغطية  62,5%من العجز التجاري
حتى متم شهر شتنرب من سنة  ،2014مقابل  58,5%خالل
نفس الفرتة من سنة .2013

44,3

44,8

تراجع العجز التجاري ب ،5,1%وارتفاع صايف احتياطات الرصف لتغطية حوايل  5أشهر من الواردات؛
الحفاظ عىل التصنيف السيادي لبالدنا يف درجة االستثامر ( )Investment Gradeمن طرف «»Fitch Rating؛
الحفاظ عىل التصنيف السيادي لبالدنا يف درجة االستثامر ( )Investment Gradeمع اسرتجاع تنقيط اآلفاق املستقبلية
لبالدنا من “سالبة” إىل “مستقرة” من طرف « »Standard & Poors؛
املوافقة عىل تجديد اتفاقية خط الوقاية والسيولة لسنتني إضافيتني مع صندوق النقد الدويل.



 .2فرضيات مرشوع قانون املالية لسنة : 2015
معدل النمو

نسبة عجز امليزانية

4,4 %

 4,3%من الناتج الداخيل الخام

متوسط سعر البرتول

متوسط سعر غاز البوتان

 103دوالر للربميل

 804دوالر للطن
سعر الرصف

( 8,6دوالر/درهم)
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 .3موارد ونفقات الدولة
 1.3مجموع املوارد و النفقات :

مباليني الدراهم

قانون املالية لسنة
2014

مرشوع قانون
املالية لسنة 2015

التغريات
املطلقة

النسبة املائوية
للتغريات

207 718
207718
180173
77167
80630
7721
14655

216 113
216113
184735
81750
80843
7272
14870

8395
8395
4562
4583
213
-449
215

4.0%
4,0%
2,5%
5,9%
0,3%
-5,8%
1,5%

 - 2.1املداخيل غري الجبائية
 حصيلة مداخيل االحتكار واملؤسسات العمومية مداخيل أخرىمن بينها  :هبات مجلس التعاون الخليجي
 -مداخيل الخوصصة

24545
10841
13704
8500
0

28378
9517
18861
13000
0

3833
-1324
5157
4500
0

15,6%
-12,2%
37,6%
52,9%
0%

 - 3.1مداخيل بعض الحسابات الخصوصية للخزينة
 صندوق دعم األسعار -الصندوق الخاص بالطرق

3000
800
2200

3000
800
2200

0
0
0

0%
0%
0%

مجموع النفقات مبا فيها رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة

254279

258069

3790

1,5%

 - 2النفقات العادية

215638

213834

-1804

-0,8%

156703
103700
53003
23935
20587
3347
35000

164374
105509
58865
26560
22776
3784
22900

7671
1809
5862
2625
2189
437
-12100

4,9%
1,7%
11,1%
11,0%
10,6%
13,1%
-34,6%

-7919

2279

-

-

 - 3االستثامر
 -الصندوق الخاص بالطرق

43 741
2200

49 235
2200

5 494
0

12,6%
0%

 - 4رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة

5100

5000

-100

-2,0%

 - 5العجز  /الفائض االجاميل للميزانية

-46561

-41957

-

-

الناتج الداخيل الخام
العجز بالنسبة للناتج الداخيل الخام مع احتساب الخوصصة
العجز بالنسبة للناتج الداخيل الخام بدون احتساب الخوصصة

952199
-4,9%
-4,9%

977185
-4,3%
-4,3%

-

-

 -1املداخيل العادية
املداخيل العادية دون احتساب الخوصصة
 - 1.1املداخيل الجبائية
 الرضائب املبارشة الرضائب غري املبارشة الرسوم الجمركية -رسوم التسجيل والتمرب

 - 1.2السلع و الخدمات
األجور
سلع وخدمات أخرى
 - 2.2فوائد الدين العمومي
الداخيل
الخارجي
 - 3.2املقاصة

الرصيد العادي
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 2.3املوارد الرضيبية :
 1.2.3توزيع املداخيل الجبائية للميزانية العامة برسم قانون املالية لسنة :2015

مباليني الدراهم

متثل الرضائب غري املبارشة حوايل  43,8%من املداخيل الجبائية وذلك مببلغ يقدر ب  80,843مليار درهم ،مقابل  80,63مليار درهم سنة  2014منها :
 56,19aمليار درهم برسم الرضيبة عىل القيمة املضافة ،أي ما ميثل  30,4%من املداخيل الجبائية.
 24,64aمليار درهم برسم الرضيبة الداخلية عىل االستهالك ،أي ما ميثل  13,3%من املداخيل الجبائية.
متثل الرضائب املبارشة حوايل  44,3%من املداخيل الجبائية و ذلك مببلغ يقدر ب  81,75مليار درهم ،مقابل  77,17مليار درهم سنة  2014منها :
 42,78aمليار درهم برسم الرضيبة عىل الرشكات ،أي ما ميثل  23,2%من املداخيل الجبائية.
 36,54aمليار درهم برسم الرضيبة عىل الدخل ،أي ما ميثل  19,8%من املداخيل الجبائية.

 2.2.3تصنيﻒ امللزمني الرضيبيني املائة األوائل برسم الرضيبة عىل الرشكات لسنتي  2013و:2014
أصناف امللزمني الرضيبيني
إنجازات 2013
إنجازات 2014

عدد الرشكات
املبلغ مباليني الدراهم
عدد الرشكات
املبلغ مباليني الدراهم

املقاوالت الصناعية
والخدمات
52

رشكات التمويل
والتأمني
28

100

6656

4984

1977

13617

20
6157

52
5497

28
2245

100
13899

املؤسسات البنكية
20

املجموع

توزيع املداخيل حسب أصناف امللزمني الرضيبيني املائة األوائل برسم الرضيبة عىل الرشكات لسنة 2014
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 غري املبارشة بالعنوان التايل:
www.douane.gov.ma

11

 2.3املوارد الرضيبية :
 3.2.3الرضيبة عىل الرشكات حسب أصناف امللزمني مباليني الدراهم :
أصناف امللزمني
املؤسسات البنكية
املقاوالت الصناعية و الخدمات
رشكات التمويل والتأمني
آخرون
املجموع

قانون املالية لسنة 2014

مرشوع قانون املالية لسنة 2015

6 500

7 000

28 460

30 660

2190
2560

2760
2359

39710

42779

توزيع الرضيبة عىل الرشكات حسب أصناف امللزمني برسم قانون املالية لسنة 2015

 4.2.3الرضيبة عىل الدخل حسب نوعية الدخل مباليني الدراهم :
صنف امللزمني الرضيبيني

قانون املالية لسنة 2014

مرشوع قانون املالية لسنة 2015

املوظفون
أجراء القطاع الخاص
املهنيون (املهن الحرة)
آخرون
املجموع

9071

9640

18127

18700

3580
4359

3450
4750

35137

36540

توزيع الرضيبة عىل الدخل حسب نوعية الدخل برسم قانون املالية لسنة 2015
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 5.2.3االمتيازات الرضيبية :
 1.5.2.3توزيع النفقات الرضيبية حسب طبيعة املستفيدين برسم سنة : 2014
املستفيدون

املقاوالت
منها :املنعشون العقاريون
الفالحون
املصدرون
الصيادون
املؤسسات التعليمية
األرس
منها  :املأجورون
صغار الصناع وصغار مقدمي الخدمات
املؤلفون الفنانون
املرافق العمومية
الدولة
وكاالت التنمية
املؤسسات العمومية
آخرون
املجموع

عدد التدابري التي تم إحصاؤها
177
17
13
17
6
13
106
18
9
5
56
28
20
8
63
402

مبلغ التقييم مباليني الدراهم
20658
2883
3199
2563
941
57
9658
1304
541
158
4058
3764
285
9
271
34645

 2.5.2.3توزيع النفقات الرضيبية حسب القطاعات برسم سنتي  2013و :2014
القطاعات
النشاطات العقارية
تدابري تستفيد منها كافة القطاعات
الفالحة والصيد البحري
التصدير
االحتياط االجتامعي
الغذائية

الصناعات
العمومية

املرافق
الصحة والعمل االجتامعي
الوساطة املالية
النقل
الكهرباء والنفط والغاز
صناعة السيارات والصناعات الكيميائية
السياحة
املناطق
النرش والطبع

قطاعات أخرى
املجموع

2013
عدد االمتيازات عدد التدابري التي
تم تقييمها
التي تم إحصاؤها
36
46
24
31
51
83
4
4
4
4
9
13
5
5
14
14
33
44
23
29
14
18
19
27
38
52
16
21
8
17
4
4
302
412

املبلغ مباليني
الدراهم
5877
3483
3904
3567
2930
2879
2513
1772
1489
1406
833
564
362
490
211
1004
33284

2014
عدد التدابري
عدد االمتيازات
التي تم إحصاؤها التي تم تقييمها
37
44
24
29
19
26
9
13
14
18
13
13
9
17
39
52
33
45
15
21
4
4
4
4
4
4
19
27
4
4
53
81
300
402

املبلغ مباليني
الدراهم
6684
5227
3444
2563
2839
2871
2683
1731
1518
1453
869
538
342
606
203
1074
34645
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 3.3النفقات :

نفقات امليزانية العامة برسم سنة 2015

 wنفقات التسيري:

كتلة األجور ( 105,50مليار درهم ) :

تنفيذ قانون املالية

إحداث حوايل  22.510منصبا ماليا جديدا
توزيع املناصب املالية الجديدة حسب القطاعات املستفيدة

توقعات قانون املالية

مباليري الدراهم

نفقات املعدات و النفقات املختلفة ( 33,62مليار درهم):

مواصلة مجهودات التحكم يف نفقات السري العادي لإلدارة وحرصها يف الحد األدىن الرضوري
املعدات والنفقات املختلفة

تنفيذ قانون املالية

توقعات قانون املالية

مباليري الدراهم
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 3.3النفقات :
نفقات امليزانية العامة برسم سنة 2015

النفقات املشرتكة ( 52,62مليار درهم):

دعم أسعار املواد االستهالكية (  30,38مليار درهم)

املساهمة يف أنظمة التقاعد ( 15,20مليار درهم)
التي تهم باألساس:
 11,52مليار درهم  :مساهامت الدولة يف الصندوق املغريب للتقاعد؛
 400مليون درهم  :تصفية جزء من متأخرات الدولة لفائدة الصندوق
املغريب للتقاعد؛
 1,3مليار درهم  :تحمل عجز نظام
معاشات التقاعد العسكرية؛
 1مليار درهم :مساهمة الدولة إلصالح
نظام التقاعد ؛

تحمالت السنة  23,59 :مليار درهم منها  7,48مليار درهم برسم
متأخرات سنة  2013؛
إعانة لفائدة املكتب الوطني للامء والكهرباء ملواجهة تطبيق
السعر الحقيقي ملادة الفيول  4,79 :مليار درهم؛
التدابري املواكبة لدعم أرباب النقل 2 :مليار درهم.

• عمليات أخرى ( 4,65مليار درهم)

• املساهمة يف صناديق االحتياط االجتامعي ( 2,39مليار درهم)

تنفيذ األحكام القضائية و االدارية؛
تعويضات خاصة يف حالة الوفاة؛
معاشات استثنائية؛
تصفية املتأخرات الرضيبية برسم عملية دمج الصندوق الوطني
للامء الصالح للرشب والصندوق الوطني للكهرباء.

مساهمة الدولة كمشغل يف نظام التغطية الصحية.

 wنفقات االستثامر 54,09 :مليار درهم

تصفية االعتامدات املرحلة من خالل إعطاء األولوية للمشاريع التي توجد يف طور اإلنجاز و تلك املستفيدة من متويل خارجي خصوصا التي تندرج يف إطار الهبات؛
حرص النفقات املشرتكة فيام ال ميكن تخصيصه بطريقة مبارشة لقطاع وزاري معني؛
عدم برمجة نفقات التسيري يف ميزانية االستثامر.

تطور نفقات االستثامر

تنفيذ قانون املالية

* عرفت هذه السنة وقف تنفيذ  15مليار درهم من مجموع نفقات االستثامر.

توقعات قانون املالية

مباليري الدراهم
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 3.3النفقات :
نفقات الدين العمومي:
الدين العمومي
الدين العمومي الخارجي
قيمة الدين العمومي الخارجي (مباليني الدراهم)
من بينها الدين الخارجي للخزينة
قيمة الدين الخارجي للخزينة (مباليني الدراهم)
النسبة إىل الناتج الداخيل الخام
الدين الداخيل للخزينة
قيمة الدين الداخيل للخزينة (مباليني الدراهم)
النسبة إىل الناتج الداخيل الخام
مجموع دين الخزينة
قيمة دين الخزينة (مباليني الدراهم)
النسبة إىل الناتج الداخيل الخام
الدين الخارجي للمنشآت واملؤسسات العمومية مباليني الدراهم

2012

2013

*2014

**2015

212 713

234 746

266 848

295 658

116 872
14,10%

129 804
14,90%

141 464
15,40%

157 597
16,10%

376 805
45,50%

424 457
48,60%

442 531
48,20%

475 828
48,70%

493 677
59,70%
95 841

554 261
63,50%
104 942

583 995
63,70%
125 384

633 425
64,80%
138 061

التعليقات:
 1 .تأثر أعباء الدين بتغري أسعار الفائدة

(*) أرقام مؤقتة (**) توقعات

الدين الداخيل

يؤدي ارتفاع سعر الفائدة ب 0,01%إىل ارتفاع أعباء الدين مببلغ  12,4مليون درهم ،أي زيادة األعباء بنسبة .0,3%

الدين الخارجي

يؤدي ارتفاع سعر الفائدة ب  ، 0,01%إىل ارتفاع أعباء الدين مببلغ  5,1مليون درهم ،أي زيادة األعباء بنسبة .0,1%
 2 .تأثر 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  ،)2014فالتأثري املطلق لسعر الرصف عىل املخزون وخدمة الدين الخارجي
للخزينة ال يتجاوز نسبة .0.3%
تطور دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخيل الخام

(*) أرقام مؤقتة (**) توقعات
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 .4توجهات قانون املالية لسنة : 2015
تثمني اإلنجازات االقتصادية واالجتامعية ومواصلة تفعيل اإلصالحات الهيكلية واستعادة التوازنات املالية لتأهيل بالدنا للدخول
النهايئ واملستحق ضمن الدول الصاعدة
 )1تحسني تنافسية االقتصاد الوطني وإنعاش االستثامر الخاص
ودعم املقاولة

 )2ترسيع تنزيل الدستور واإلصالحات الهيكلية الكربى وتفعيل
الجهوية

 )3دعم التامسك االجتامعي واملجايل والربامج االجتامعية وإنعاش
الشغل

 )4مواصلة مجهود االستعادة التدريجية للتوازنات املاكرو
اقتصادية
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 1.4تحسني تنافسية االقتصاد الوطني وإنعاش االستثامر الخاص ودعم املقاولة :
 1.1.4مواصلة السياسة اإلرادية لالستثامر العمومي وفق منظور ينبني عىل الرشاكة مع القطاع الخاص :
رفع املجهود االستثامري العمومي برسم سنة  2015ليصل إىل  189مليار درهم أي بارتفاع قدره  % 1,3مقارنة مع سنة : 2014
توزيع االستثامرات العمومية
مباليري الدراهم

تطورات حجم االستثامرات العمومية
مباليري الدراهم

املؤسسات و املقاوالت العمومية  :فاعل أسايس يف االستثامر العمومي:
التوزيع القطاعي للمؤسسات واملقاوالت العمومية

مكونات املحفظة العمومية

تطورات استثامرات املؤسسات واملقاوالت العمومية
مباليري الدراهم
اإلنجازات
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التوقعات

 2.1.4تعزيز مجهود االستثامر العمومي ومواصلة األوراش الكربى للبنية التحتية
برنامج الطرق
( 6ماليري درهم)

إنجازات سنة :2014
wاالنتهاء من أشغال تثنية
محور تازة– الحسيمة
( 51كلم) والشطر
األول من الطريق الرسيع الرابط بني قنطرة واد ماسة وتزنيت
( 32,2كلم) وتثنية املدخل الجنويب للمحطة السياحية ليكسوس
( 4,8كلم)؛
wمواصلة أشغال صيانة الطرق بتقوية  1000كلم وتوسعة  630كلم
وإصالح /إعادة بناء حوايل  40منشأة فنية.

املشاريع املربمجة برسم سنة :2015

wمواصلة أشغال الطريق السيار الجديدة-آسفي ( 143كلم)
والطريق السيار برشيد-خريبكة ( 77كلم) وكذا املدار الخارجي
ملدينة الرباط ( 41كلم) بهدف الوصول إىل شبكة طرق تصل إىل
 1800كلم يف أفق 2015؛
wمواصلة أشغال إنجاز الطرق الرسيعة أحفري– سلوان والعرائش–
القرص الكبري وقنطرة واد ماسة– تزنيت؛
wانطالق أشغال تثنية الطريق الوطنية رقم 4الرابطة بني القنيطرة
واملحطة الصناعية املندمجة و تأهيل الطريق الوطنية رقم9
الرابطة بني مراكش– ورزازات– زاكورة– ملحاميد؛
wمواصلة أشغال صيانة الطرق بتكسية  1130كلم وتقوية  600كلم
وتوسعة  500كلم .

برنامج بناء السدود
( 1,3مليار درهم)
إنجازات سنة :2014

wاالنتهاء من أشغال بناء سد
تيمكيت بالراشيدية ؛
wاالنتهاء من أشغال بناء سد موالي بوشتة بعاملة تطوان .

املشاريع املربمجة برسم سنة :2015

wمواصلة أشغال بناء سدود مرتيل و ولجة السلطان وسيدي عبد
الله والخروب ودار خروفة واملركب مدزـ عني متدرين ـ أزغار؛
wاالنطالق الفعيل ألشغال بناء ثالث سدود كربى :
aسد قدوسة بإقليم الرشيدية بغالف مايل يناهز  900مليون
درهم؛
aسد تاركة أومادي بعاملة كرسيف بغالف مايل يناهز  1,3مليار
درهم؛
aسد تيداس عىل واد أيب رقراق بغالف مايل يناهز  1,25مليار
درهم.

املوانئ
( 1,1مليار درهم)

إنجازات سنة :2014

wمواصلة إنجاز مرشوع ميناء
آسفي الجديد وتوسعة ميناء
طرفاية؛
wانطالق توسعة ميناء الجبهة ملواكبة قطاع الصيد البحري التقليدي؛

املشاريع املربمجة برسم سنة :2015

wمواصلة إنجاز مرشوع ميناء آسفي الجديد وتوسعة ميناء طرفاية
والجبهة؛
wانطالق أشغال بناء ميناء جديد للصيد البحري التقليدي باملهرييز؛
wانطالق االستشارات إلنجاز املركب املينايئ الناظور غرب املتوسط
بغالف مايل قدره  9.884مليون درهم.

برنامج السكك الحديدية
( 8,5مليار درهم)

إنجازات سنة :2014

wمواصلة إنجاز املرحلة األوىل
للخط فائق الرسعة الرابط
بني الدار البيضاء وطنجة
بنسبة إنجاز بلغت  61%متم مارس  2014؛
wمواصلة أشغال تطوير القدرة االستيعابية للخط الرابط بني الدار
البيضاء والقنيطرة والتثنية الجزئية للخط الرابط بني سطات
ومراكش وإعادة تأهيل الخط السكيك للمنطقة الرشقية ؛
wتدشني املحطة السككية الدار البيضاء  -امليناء ؛
wترسيع وترية إنجاز برنامج إزالة املمرات غري املحروسة .

املشاريع املربمجة برسم سنة :2015

 wمواصلة أشغال املرحلة األوىل للخط فائق الرسعة الرابط بني الدار
البيضاء وطنجة والتثنية الجزئية للخط الرابط بني سطات ومراكش
وبرنامج تحديث املحطات وإزالة املمرات غري املحروسة .

مشاريع التنمية الحرضية
املندمجة

wمخطط تنمية جهة الدار البيضاء
الكربى  33,6 :مليار درهم؛
wالربنامج املندمج للتنمية الحرضية «الرباط مدينة األنوار ،عاصمة
املغرب الثقافية» ( 9,42 : )2018-2014مليار درهم؛
wبرنامج التنمية املندمجة واملتوازنة «طنجة الكربى» ()2017-2013
 7,6 :مليار درهم؛
wبرنامج «مراكش الحارضة املتجددة» ( 5,92 : )2017-2014مليار
درهم؛
wبرنامج إعادة تهيئة املجال الحرضي واالقتصادي ملدينة تطوان
( 4,5 : )2018 2014-مليار درهم؛
wبرنامج التأهيل الحرضي املندمج ملدينة سال (1,04 : )2016-2014
مليار درهم.
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 3.1.4مواصلة وتعزيز تكامل املخططات القطاعية وترسيع وترية إنجازها :
مواصلة إنجاز مخطط املغرب األخرض
 7.5مليار درهم
حصيلة املخطط إىل حدود سنة : 2014

wتحسن معدل النمو السنوي املتوسط للناتج الداخيل الخام الفالحي
ليصل إىل  8,8%سنويا مقابل  3,5%بالنسبة للقطاعات املنتجة
األخرى؛
wارتفاع ملحوظ لالستثامر يف املجال الفالحي لينتقل من  7,2مليار درهم
سنة  2008إىل  15مليار درهم سنة  2014؛
wعقلنة تدبري املوارد املائية بفضل تفعيل برنامج توسيع الري والربنامج
الوطني القتصاد مياه السقي ،حيث وصل إجاميل املساحة املسقية
 1,64مليون هكتار إىل غاية سنة 2013؛
wتطور مشاريع الفالحة التضامنية يف إطار الدعامة الثانية لتصل إىل
 492مرشوعا سنة  2014باستثامر إجاميل بلغ  13,3مليار درهم ؛
wتحسن متواصل لإلنتاج الفالحي خصوصا إنتاج الفواكه الذي ارتفع من
 1,3مليون طن سنة  2008إىل حوايل  2,2مليون طن سنة  ،2013كام
ارتفعت الصادرات الفالحية لتصل إىل  32,5مليار درهم سنة . 2013

العمليات املربمجة برسم سنة : 2015
wمواصلة تنفيذ  328مرشوعا تم إطالقها ما بني سنة  2010و 2014
يف إطار الدعامة الثانية للفالحة التضامنية وإطالق  79مرشوعا
جديدا ؛
wمواصلة املجهودات املبذولة لتشجيع االستثامر الخاص يف املجال
الفالحي؛
wمواصلة عمليات توسيع الري والربنامج الوطني القتصاد مياه
السقي وتطوير الرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص يف هذا
املجال ؛
wتقوية الربامج املتعلقة بالبحث الزراعي والتعليم العايل والتقني
والتكوين املهني يف املجال الفالحي ؛
wمواصلة العمليات األفقية من خالل تفعيل االسرتاتيجية الخاصة
باملجلس الفالحي وإنجاز األقطاب الفالحية وتثمني املنتجات
املحلية وتعزيز األمن الصحي للمنتوجات الفالحية .

املخطط الوطني لترسيع التنمية
الصناعية ()2020-2014
توطيد مكتسبات مخطط االنبثاق الصناعي :

الخطوط العريضة ل ” مخطط ترسيع التنمية الصناعية “

بفضل تضافر جهود القطاعني العام والخاص حقق مخطط االنبثاق
الصناعي نجاحا حقيقيا مكن من تحسني وضع املغرب كوجهة صناعية
تنافسية وذات مصداقية ومن تسجيل إقالع قطاعات صناعية جديدة
منها:
wقطاع ترحيل الخدمات  :ارتفع رقم معامالت هذا القطاع ليصل إىل
 7,21مليار درهم سنة  2013كام تم خلق  57.000منصب شغل
جديد ؛
wقطاع صناعة السيارات  :تم خلق محطة صناعية مندمجة بالقنيطرة
ستمكن من استقطاب استثامرات تناهز  12مليار درهم وخلق
 30.000منصب شغل ،ومحطة صناعية مندمجة بطنجة ستمكن من
استقطاب استثامرات تناهز  8مليار درهم وخلق  30.000منصب
شغل ؛
wصناعة الطريان  :بلغ إجاميل رقم املعامالت للتصدير حوايل  5مليارات
درهم متم غشت  2014مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة  4,5%مقارنة
مع نفس الفرتة من سنة  ، 2013ويعزى هذا التحسن أساسا إىل
إطالق الصادرات مبصنع بومبارديي املغرب؛ هذا وقد تم خالل سنة
 2014إمتام أشغال بناء الشطر األول من املحطة الصناعية املندمجة
بالنوارص واملخصصة لقطاع الطريان.

يهدف هذا املخطط الطموح إىل إرساء وترية منو أرسع للقطاع
الصناعي ،من أجل ذلك تم وضع خريطة طريق واضحة ومحددة تروم
تحقيق مجموعة من األهداف يف أفق سنة : 2020
خلق  500ألف منصب شغل نصفها من االستثامرات املبارشة
األجنبية والنصف اآلخر من النسيج الصناعي الوطني املتجدد؛
الرفع من حصة القطاع الصناعي يف إجاميل الناتج الداخيل الخام
ب  9نقاط لينتقل من  14%إىل  23%سنة . 2020
من أجل تحقيق هذه األهداف نصت االسرتاتيجية الجديدة عىل 10
إجراءات رئيسية ميكن تجميعها ضمن ثالث محاور :
 aتطوير النظم اإليكولوجية الصناعية بهدف خلق دينامية وعالقة
جديدة بني املجموعات واملقاوالت الكربى واملقاوالت الصغرى
واملتوسطة ،مبنية عىل االندماج والتكامل وتطوير رشاكات ذات
النفع املتبادل؛
aوضع آليات الدعم املايل والتقني من خالل إحداث «صندوق
التنمية الصناعية واالستثامرات» بغالف مايل يقدر ب  3ماليري
درهم ،باملوازاة مع توفري عرض مايل وعقاري تنافيس؛
aتحسني متوقع املغرب يف األسواق الدولية وجعله قبلة لالستثامرات
األجنبية.
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 3.1.4مواصلة وتعزيز تكامل املخططات القطاعية وترسيع وترية إنجازها :
مخطط ” آليوتيس“ للصيد البحري
( 268مليون درهم)

إنجازات سنة :2014

wإنجاز مخطط التهيئة الخاص باألسامك
السطحية الصغرية الذي يهدف إىل استغالل موارد الصيد البحري
وتثمينها؛
wمواصلة برنامج «إبحار  »2لتأهيل وتحديث الصيد الساحيل والتقليدي
حيث متت تسوية  337ملفا بدعم مايل بلغ  85,4مليون درهم ؛
wإطالق  11مرشوعا لرتبية األسامك باستثامر ناهز  1,3مليار درهم
حيث يتوقع أن يصل اإلنتاج إىل  24.540طن مع إحداث  500منصب
شغل مبارش ؛
wمواصلة الربنامج الوطني لتهيئة الساحل حيث تم إنجاز  7قرى
للصيادين و  29نقطة تفريغ مهيأة.

املشاريع املربمجة برسم سنة :2015

مواصلة برنامج دعم الصيد الساحيل والتقليدي عرب استثامرات منتجة
واجتامعية ؛
 wمواصلة الربنامج الوطني لتهيئة الساحل ؛
wمواصلة برامج تهيئة املصايد برشاكة مع «الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية» ؛
wتقوية التامسك االقتصادي واالجتامعي للساكنة الساحلية التي تعتمد
عىل الصيد التقليدي عرب إنشاء قرى الصيادين.

رؤية  2020للسياحة
( 458,6مليون درهم)
إنجازات سنة :2014

متيز نشاط القطاع السياحي خالل سنة  2014باستعادة منحاه
التصاعدي حيث سجل عدد الوافدين ارتفاعا خالل الفرتة بني يناير و
غشت بنسبة  4,7%مقارنة مع نفس الفرتة من السنة املاضية ليصل
إىل  7,4مليون سائحا  ،كام حققت عائدات األسفار خالل نفس الفرتة
منوا ب  3,3%لتصل إىل  40,1مليار درهم .

املشاريع املربمجة برسم سنة :2015

هذا ومن املقرر أن يرتكز تفعيل رؤية  2020عىل املحاور التالية :
wتقوية تنافسية نسيج الفاعلني يف القطاع؛
wتنويع محفظة املنتجات عن طريق مواصلة تنفيذ برنامجي
«مدينتي» و «قريتي» .
wالرتويج والتسويق املالئم للمنتوج السياحي ؛
wتعزيز مؤهالت الفاعلني يف املجال السياحي ؛
wمواصلة إنشاء مدارس التكوين الفندقي والسياحي والورشات
البيداغوجية.

رؤية  2015للصناعة التقليدية

إنجازات سنة :2014

wانطالق العمل باملركب املندمج للصناعة
التقليدية بربكان وقرية الصناعة التقليدية بخنيفرة ؛
wاالنتهاء من أشغال بناء قريتني للصناعة التقليدية بدمنات
وإمزورن؛
wتجهيز  14دار الصانع ؛
wتنظيم دورات للتكوين املستمر لفائدة  571صانعا تقليديا .

املشاريع املربمجة برسم سنة :2015

wمواصلة تطوير البنية التحتية لإلنتاج والتسويق :قرى ومجمعات
الصناعة التقليدية واملركبات املندمجة ؛
wمواصلة املخططات الجهوية لتنمية الصناعة التقليدية ؛
wمواصلة تجهيز دور الصانع.

مخطط « رواج »
ـ رؤية  2020ـ

عرفت املرحلة االنتقالية لهذه االسرتاتيجية ( )2014-2013مواكبة أزيد
من  4.000نقطة بيع إضافية و  13عالمة مغربية؛ يف املقابل ستتمحور
االسرتاتيجية الجديدة  2020-2015حول دعم وإعادة هيكلة وتطوير
املقاوالت التجارية ومقاوالت التوزيع ،باإلضافة إىل تطوير البنية
التحتية لالستقبال وتحسني املناخ الذي متارس فيه مقاوالت القطاع .

االسرتاتيجية الطاقية
( 10,7مليار درهم)

إنجازات سنة :2014

wمواصلة األشغال والتجهيزات الخاصة بالشطر األول من مرشوع نور
 1للطاقة الشمسية بورزازات؛
wاالنتهاء من إعداد دفرت التحمالت الخاص باملركب الريحي املندمج
( 850ميغاواط)؛
wإنجاز املرشوع النموذجي لإلنارة العمومية التي تعمل بالطاقة
الشمسية عىل مستوى جهة فاس.

املشاريع املربمجة برسم سنة :2015

wمواصلة تشييد محطات الطاقة الريحية ومحطات الطاقة الشمسية
ومولدات الديزل بغالف مايل قدره  14,3مليار درهم؛
wالرشوع يف استغالل املركب الريحي لتازة ( 150ميغاواط) والشطر
األول من مرشوع نور  1للطاقة الشمسية ( 160ميغاواط).
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 4.1.4إيالء أهمية خاصة لدعم املقاوالت خاصة الصغرى واملتوسطة :
إجراءات لدعم خزينة املقاوالت
الصغرى واملتوسطة
دعم املقاوالت وخاصة املقاوالت املتوسطة والصغرية من خالل:

إجراءات لتحديث وتحسني مناخ األعامل
وتشجيع االستثامر الخاص

wمراجعة ميثاق االستثامر؛

 wتخفيض مبلغ االستثامر املوجه القتناء السلع التجهيزية من طرف
بعض املقاوالت ،املعفاة من رسم االسترياد من  200إىل  150مليون
درهم ؛
 wمتديد مدة االعفاء بالنسبة للرضيبة عىل القيمة املضافة املطبقة
عىل أموال االستثامر املقتناة يف الداخل وعند االسترياد من أربع
وعرشين ( )24شهرا إىل ستة وثالثني ( )36شهرا ابتداء من تاريخ
الرشوع يف بداية النشاط؛
wتبسيط املساطر املتعلقة باالستثامر؛
wإعطاء األولوية لترسيع البث يف املشاريع االستثامرية املقدمة للجان
االستثامر عىل املستويني الوطني والجهوي؛
wمواصلة إصالح القضاء واإلدارة.

إجراءات لدعم التمويل

 wتسهيل رشوط ولوج املقاوالت الصغرية واملتوسطة للتمويل من
خالل تطوير آليات الضامن؛
wمواصلة تحديث القطاع املايل من خالل:
aتفعيل إصالح القانون البنيك؛
aتنويع األدوات املالية املتاحة للمستصدرين واملستثمرين؛
aتحسني آليات اإلرشاف عىل القطاع املايل وشفافيته؛
aتحديث اإلطار الترشيعي املنظم لبورصة القيم؛
aمراجعة اإلطار الترشيعي املنظم للقطب املايل للدار
البيضاء.
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wترسيع أداء املتأخرات عىل اإلدارات العمومية؛
wترسيع اإلرجاعات الرضيبية عىل القيمة املضافة؛
wمواصلة معالجة تراكم الدين الرضيبي؛
wتفعيل استفادة املقاوالت من حصة  20%من الصفقات العمومية؛
wمواصلة دعم برامج «امتياز» و «مساندة» املوجهة لدعم تنافسية
املقاوالت املتوسطة والصغرية برصد مبلغ  400مليون درهم.

إجراءات لتبسيط
االلتزامات الجبائية
للمقاولة

wاستنزال 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 ؛
wإحداث 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؛
wتوسيع إلزامية اإلدالء باإلقرار اإللكرتوين واألداء اإللكرتوين بالنسبة
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة لتمكينها من االستفادة من تسهيالت
التكنولوجيا الجديدة ،وذلك وفق الجدولة التالية:
 aابتداء من فاتح يناير  : 2016رقم األعامل يفوق أو يساوي عرشة
( )10ماليني درهم.
 aابتداء من فاتح يناير  :2017رقم األعامل يفوق أو يساوي ثالثة
( )3ماليني درهم.
wحذف اإلجراء املتعلق بإلزامية مسك سجل من طرف الخاضعني
للرضيبة املحددة دخولهم املهنية حسب نظام الربح الجزايف وذلك
استجابة مللتمسات الخاضعني للرضيبة املعنيني؛
wإحداث 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 ( )5000درهم؛
wإحداث إلزامية اإلدالء باإلقرار اإللكرتوين واألداء اإللكرتوين بالنسبة للمقاول
الذايت.

 2.4ترسيع تنزيل الدستور واإلصالحات الهيكلية الكربى وتفعيل الجهوية :
الرفع من وترية تنزيل االصالحات ذات البعد املؤسسايت :

تنزيل ميثاق إصالح منظومة العدالة
توطيد استقالل السلطة القضائية وتخليق منظومة العدالة وتعزيز حامية القضاء للحقوق والحريات واالرتقاء بفعالية
ونجاعة القضاء وإمناء القدرات املؤسسية ملنظومة العدالة.

وضع اإلطار املؤسسايت النبثاق النموذج التنموي الجهوي
الوطني
وضع اآلليات الكفيلة بتفعيل الجهوية املوسعة من خالل املصادقة عىل القانون التنظيمي للجهة وباقي الجامعات الرتابية.

تفعيل الالمتركز اإلداري
تأهيل املصالح الخارجية للوزارات واإلدارات الحكومية وتقوية آليات التنسيق فيام بينها ومع الجامعات الرتابية ،مبا يضمن
التنزيل الفعال واملندمج للسياسات العمومية .
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 2.4ترسيع تنزيل الدستور واإلصالحات الهيكلية الكربى وتفعيل الجهوية :
ترسيع وترية اإلصالحات الهيكلية:
مواصلة إصالح النظام الجبايئ

مواصلة إصالح نظام املقاصة

مواصلة تنزيل توصيات املناظرة الوطنية لسنة  2013فيام يتعلق
ب:
aتوسيع الوعاء الرضيبي ؛
 aإدماج القطاع غري املهيكل ؛
 aالتقليص من اإلعفاءات الرضيبية غري املجدية اقتصاديا
واجتامعيا ؛
 aإصالح منظومة الرضيبة عىل القيمة املضافة ؛
 aمحاربة الغش والتملص الرضيبيني ؛
 aتحسني العالقات بني امللزمني واإلدارة الرضيبية.

• مواصلة دعم القدرة الرشائية للمواطنني مع الحفاظ عىل
التوازنات املالية بغرض توفري هوامش إضافية يتم توجيهها
لدعم االستثامر املنتج وتعزيز شبكة الخدمات االجتامعية؛

إرساء إصالح أنظمة التقاعد
• اتخاذ القرارات الرضورية واملستعجلة لضامن التوازن املايل
ألنظمة التقاعد يف أفق تفعيل اإلصالح املندمج والشامل ألنظمة
التقاعد مبا يضمن دميومتها عىل املدى البعيد؛
• التدرج يف تنزيل اإلصالح مع الحفاظ عىل الحقوق املكتسبة.

مواصلةتفعيل التدابري الرامية
لتحسني حكامة ومردودية
املحفظة العمومية
· إصالح منظومة الحكامة واملراقبة املالية للدولة عىل املؤسسات
واملقاوالت العمومية؛
· تعميم آليات التدبري املرتكز عىل نجاعة األداء (التعاقد ،هيكلة
امليزانيات بناء عىل الربامج ،الربمجة املتعددة السنوات)..،؛
· تدعيم املسؤولية االجتامعية والبيئية للمؤسسات واملقاوالت
العمومية من خالل وضع دليل يساعدها عىل تبني أبعاد
«التنمية املستدامة» و «املسؤولية االجتامعية» يف تواصلها
وإصداراتها.
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• االستمرار يف تطبيق نظام املقايسة بالنسبة للمواد
البرتولية؛
• مواصلة تعويض دعم الفيول املوجه إلنتاج الكهرباء بدعم
جزايف محدد يف إطار تفعيل مقتضيات العقد الربنامج املربم
مع املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب ؛
• تفعيل برنامج لدعم استعامل الطاقة الشمسية يف القطاع
الفالحي يف إطار تشجيع استعامل الطاقات البديلة.

مواصلة التنزيل التدريجي
ملقتضيات إصالح القانون
التنظيمي لقانون املالية
الرشوع يف التنزيل الفعيل ملقتضيات اإلصالح :
• إطالق املرحلة التجريبية الثانية برسم سنة  ،2015وذلك
بانخراط خمس قطاعات وزارية جديدة وهي  :التجهيز
والنقل واللوجستيك والعدل والحريات والشؤون الخارجية
والتعاون والصحة وقطاع التكوين املهني؛
• باإلضافة إىل املحاور التي تم تفعيلها يف املرحلة التجريبية
األوىل ،والتي همت اعتامد الهيكلة الجديدة للميزانية
املبنية عىل الربامج املقرونة بأهداف يتم قياس مدى
تحقيقها مبؤرشات نجاعة األداء وكذا إعداد مرشوع نجاعة
األداء ،سيتم تفعيل املحور املتعلق بالربمجة امليزانياتية
لثالث سنوات.

 3.4دعم التامسك االجتامعي واملجايل وإنعاش الشغل ومواصلة دعم الربامج االجتامعية القطاعية :
 1.3.4تقليص الفوارق االجتامعية واملجالية ودعم التامسك االجتامعي :
مواصلة دعم برامج املبادرة الوطنية للتنمية البرشية
 wالتذكري بحصيلة املرحلة األوىل :
 aإنجاز أزيد من  22.000مرشوع لفائدة أكرث من  5,2مليون مستفيد باستثامر إجاميل
ناهز  14,1مليار درهم ،ساهمت فيها الدولة مبقدار  8,4مليار درهم ،وقد همت هذه
التدخالت مجاالت الصحة والتعليم والتنشيط السوسيو -ثقايف والريايض والتكوين
املهني والبنيات التحتية والخدمات االجتامعية األساسية.

وقع الربامج املنجزة عىل الساكنة املستهدفة
تقليص معدل الفقر بنسبة  41%بالجامعات القروية املستهدفة ،إذ تراجع هذا
املعدل من  36%إىل  ،21%يف حني ،مل يرتاجع هذا املعدل إال بنسبة  28%بالنسبة
للجامعات القروية غري املستهدفة.

 wحصيلة املرحلة الثانية للمبادرة :
بلغ مجموع االعتامدات املتوفرة خالل سنة  2014مبا
فيها الفرتة املمتدة من سنة  2013إىل  ،2014مبلغ6.927
مليون درهم( ،منها  166مليون درهم لدعم ومواكبة
املبادرة) ،يتم تخصيصها لتمويل املشاريع واألنشطة
املسطرة وفق التوزيع التايل:

 wإنجازات الربامج األربعة :
إىل غاية غشت  ،2014متت برمجة أزيد من
 4.000مرشوع .عىل أن هذا الرقم مرشح
لالرتفاع لكون مجموعة من اقرتاحات
املشاريع واألنشطة تنتظر املصادقة من
طرف اللجان اإلقليمية والجهوية للتنمية
البرشية يف األشهر املتبقية من السنة
الجارية .وتتوزع هذه املشاريع حسب
الربامج األربعة للمبادرة كام هو مبني يف
الجدول جانبه:

مبليون درهم

الربنامج

عدد
املبلغ اإلجاميل حصة املبادرة
عدد
املشاريع (مبليون درهم) (مبليون درهم) املستفيدين
130158
351,7
734,5
1785

الربنامج األفقي
محاربة الفقر بالوسط
القروي
محاربة اإلقصاء االجتامعي
بالوسط الحرضي
محاربة الهشاشة

1340

653,2

408,5

200249

530

589

425,7

115741

410

565,5

242,3

37681

املجموع

4065

2542,2

1428,2

483829
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 1.3.4تقليص الفوارق االجتامعية واملجالية ودعم التامسك االجتامعي :
املبادرة الوطنية للتنمية البرشية
 wحصيلة املرحلة الثانية للمبادرة
 wإنجازات الربنامج الخامس « :برنامج التأهيل الرتايب»

مجال التدخل
الطرق والتجهيز

متيزت املبادرة الوطنية يف مرحلتها الثانية بإضافة برنامج خامس
يخص التأهيل الرتايب باملناطق الجبلية والصعبة الولوج ،وذلك الرتبية الوطنية
لفائدة حوايل مليون شخص قاطنني ب  3.300دوار تابعني ل 22
إقليم.
الصحة
هذا ،وقد استفاد الربنامج خالل سنة  2014من دعم مايل يناهز
 662,5مليون درهم ،يف إطار صندوق دعم املبادرة الوطنية الكهربة القروية
للتنمية البرشية ،بهدف إنجاز التدخالت التالية :
التزود باملاء
الصالح للرشب

  wتوقعات برامج املبادرة الخمسة برسم السنة املالية : 2015
 aالتمويل
املصادر املرتقبة
(حوايل  3.096مليون درهم)

مبليون درهم

االنجازات إىل غاية ماي 2014
◊  680كلم من الطرق واملسالك منجزة أو يف طور
اإلنجاز باإلضافة إىل  19منشأة فنية
◊  870سكنا وظيفيا منجزا أو يف طور اإلنجاز لفائدة
املدرسني
◊ اقتناء وتوزيع ما يناهز  38سيارة إسعاف و كذا
بناء  72مسكن وظيفي لفائدة األطر الطبية
◊ ربط  2144دوار بشبكة الكهرباء القروية
◊ إنجاز ما يناهز  190مرشوعا متعلقا بنقط املاء
وربط  143دوارا بشبكة املاء الصالح للرشب

توزيع صايف االعتامدات يف إطار صندوق دعم املبادرة حسب الربامج
(حوايل  2.692مليون درهم ،منها  60مليون درهم لدعم املبادرة)

مبليون درهم

 aاآلفاق املستقبلية :
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.
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 1.3.4تقليص الفوارق االجتامعية واملجالية ودعم التامسك االجتامعي :
تأهيل العامل القروي واملناطق الجبلية:
  wأهم الربامج التنموية :

تنمية مندمجة للعامل
القروي واملناطق
الجبلية

برنامج التزويد
باملاء الصالح
للرشب

 aنسبة التزويد 94% :نهاية 2013؛
 aمواصلة الرفع من وثرية تنفيذ برنامج تعميم تزويد العامل القروي باملاء الصالح
للرشب قصد بلوغ معدل ولوج قدره  95%سنة  ،2015يف أفق تحقيق 96,5%
سنة .2017

تعزيز شبكة
الطرق القروية

 aبلغ مجموع الساكنة املستفيدة منذ بداية الربنامج ،حوايل  2.634.100مستفيد
مقابل  300.000سنة 2006؛
سيهم الربنامج الثاين للطرق القروية إنجاز ما يزيد عن  15.500كلم من الطرق
القروية يف أفق  2015لتصل بذلك نسبة فك العزلة  80%مع نهاية الربنامج.

برنامج الكهربة
القروية

 aبلغ معدل الكهربة  98,73%متم ماي  ،2014استفاد منها حوايل  12,2مليون
نسمة ،باستثامر قدره  21,4مليار درهم.
دعم البنيات التحتية (الصحة والتعليم)

 wصندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية  :آلية أساسية لتفعيل املقاربة املندمجة لتنمية العامل القروي واملناطق الجبلية
 wمواصلة تعزيز اإلمكانيات املالية املخصصة
للصندوق:
 2مليار درهم سنة  2014عوض  500مليون
درهم سنة 2011؛ منها  500مليون درهم يتم
تخصيصها للمناطق الجبلية وفق مقاربة تتضمن
مشاريع تضمن االلتقائية واالندماج الرتايب.

 wاالنجازات
دعم االستثامر يف املجال الفالحي :تخصيص  770مليون درهم خالل سنة  ،2014لتشييد وتجهيز
املنشآت وإنجاز أشغال الري املتوسط والصغري ،واستصالح األرايض وتثمني املنتجات الفالحية وغرس
األشجار املثمرة ومحاربة آثار الجفاف...؛
املساهمة يف مجال التأهيل الرتايب :متت املصادقة عىل االتفاقيات الخاصة بحوايل  26مرشوعا للتأهيل
الرتايب بالعامل القروي إىل غاية أواخر غشت  ،2014بكلفة مالية قدرها  186مليون درهم ،ساهم فيها
الصندوق بقيمة  89مليون درهم.

 wاآلفاق املستقبلية للصندوق  :تعزيز املكتسبات واملشاريع املندمجة وفق مقاربة مجالية تشاركية وتعاقدية
تحقيق منو ترايب متوازن من خالل :
 wالتأهيل االجتامعي للجامعات األكرث تأخرا ،وذلك عرب
تطوير الولوج إىل:
الخدمات االجتامعية األساسية (الصحة والتعليم
وخدمات الطوارئ واإلسعافات األولية) ؛
الخدمات العمومية وخدمات القرب ذات
الجودة (الخدمات اإلدارية وخدمات الربيد
واالتصاالت والخدمات البنكية) ؛
مرافق الربط بشبكات املاء والكهرباء والتطهري
وفق معايري تراعي الجودة والكلفة؛
البنيات التحتية املتعلقة بالطرق والنقل
(الشبكة الطرقية ووسائل النقل العمومي).

 wخلق دينامية اقتصادية مستدامة
لوحدات اإلنتاج من خالل العمل عىل ثالث
توجهات أساسية :
توجه فالحي ،يضمن دميومة
وحدات اإلنتاج عرب مشاريع
فالحية ذات طابع تضامني؛
توجه يهم محوري السياحة
والصناعة التقليدية ؛
توجه ذو بعد خدمايت
وصناعي.

 wإدماج املناطق القروية والجبلية يف
مسار التنمية الشاملة واملتوازنة ملختلف
مناطق بالدنا ،من خالل :
إدماجها يف مخططات التنمية
املحلية ؛

ربطها بالشبكة الطرقية
الوطنية؛
إنشاء محطات سياحية
ومحطات طاقية.

تفعيل اسرتاتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر األركان :تثمني املوارد االقتصادية واالجتامعية والثقافية بهذه املناطق
تفعيل الربامج األولوية الخاصة بهذه االسرتاتيجية ،من خالل اعتامد  172اتفاقية رشاكة يف الفرتة املمتدة ما بني  ، 2014-2012منها  83اتفاقية برسم
سنة  70 : 2014خاصة بشجر األركان و 13تهم مناطق الواحات؛ رصد لها مبلغ يقدر بحوايل  54مليون درهم .
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 1.3.4تقليص الفوارق االجتامعية واملجالية ودعم التامسك االجتامعي :
صندوق دعم التامسك االجتامعي:
 wتدخالت الصندوق:
منذ إحداثه سنة  ،2012ساهم صندوق دعم التامسك االجتامعي يف تعزيز اإلجراءات االجتامعية التي تستهدف الساكنة املعوزة ،خاصة عرب متويل
النفقات املتعلقة بتعميم املساعدة الطبية «  ، » RAMEDودعم التمدرس ومحاربة الهدر املدريس «برنامج تيسري» واملبادرة امللكية «مليون
محفظة» وكذا دعم األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة واألرامل يف وضعية هشاشة.

 wاإلنجازات و التوقعات:
مواصلة الجهود لتعميم نظام املساعدة الطبية «»RAMED
تم تسجيل  2.690.641أرسة إىل غاية غشت  ،2014أي ما يناهز  7.280.000مستفيد يف أفق
بلوغ  8,5مليون مستفيد.
توسيع قاعدة املستفيدين من
«برنامج تيسري»
• منذ انطالقته تم تقليص نسبة الهدر املدريس بـ
 68%وكذا نسبة التغيب املدريس بـ  ،60%مام مكن من متديد الدراسة من
السلك االبتدايئ إىل السلك الثانوي اإلعدادي ،وبالتايل تحقيق إلزامية التمدرس
من  6إىل  15سنة.
• بلغ عدد املستفيدين من هذا الربنامج خالل املوسم الدرايس ،2014-2013
حوايل  784.000تلميذ ينتمون إىل  466.000أرسة.
من املتوقع أن يصل عدد املستفيدين خالل السنة الدراسية 2015-2014
إىل  812.000تلميذ ينتمون إىل  494.000أرسة.

توسيع برنامج املبادرة امللكية
«مليون محفظة»
• بلغ عدد املستفيدين من هذا
الربنامج خالل املوسم الدرايس
 ،2014-2013حوايل  3.906.948تلميذا يتابعون دراستهم
ب  4.215مؤسسة بالعامل القروي و  2.094مؤسسة بالعامل
الحرضي.
من املتوقع أن يصل عدد املستفيدين خالل السنة
الدراسية  2015-2014إىل  3.914.949تلميذ.

دعم األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
• بلغ عدد املستفيدين حتى متم شهر غشت  2014حوايل  4.508مستفيد بتمويل مايل يقدر ب  20,4مليون درهم وقد همت التدخالت:
 aدعم متدرس األطفال يف وضعية إعاقة( ،حيث بلغ عدد املراكز املدعمة حوايل  71مركز سنة )2013؛
 aإحداث  16وحدة جهوية لالستقبال والتوجيه ومنح اإلعانات لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة ؛
 aمساعدة الطلبة يف وضعية إعاقة للحصول عىل املنح الدراسية واالستفادة من األحياء الجامعية؛
 aتقديم اإلعانات العينية لفائدة أرس األشخاص يف وضعية إعاقة.
من املتوقع أن يصل عدد املستفيدين خالل سنة  2015إىل  4.600مستفيد بغالف مايل يقدر ب  24مليون درهم ،وتتوزع الخدمات املقدمة
بني دعم األرس املعوزة التي لديها أشخاص يف وضعية إعاقة و تغطية تكاليف متدرس األطفال منهم ،ودعم األنشطة املذرة للدخل  ،وكذا توفري
املعينات التقنية واألجهزة التعويضية والبديلة لفائدة  3.000شخص يف وضعية إعاقة عىل املستوى الجهوي.

صندوق التكافل العائيل  :تقديم املساعدة لألمهات املطلقات املعوزات وأطفالهن املستحقني للنفقة
• منذ انطالقته سنة  2011وإىل غاية شهر ماي  ،2014قام صندوق التكافل العائيل بتنفيذ  3.640حكام قضائيا مببلغ إجاميل بلغ  28,51مليون
درهم.
هذا ،ومن أجل الرفع من عدد املستفيدين من النفقة ،سيتم العمل خالل سنة  2015عىل تحسني جودة تدبري هذا الصندوق وذلك عرب تبسيط
الوثائق املكونة للملف الخاص بالنفقة ،فضال عن تعزيز التواصل مع الفئات املعنية بنشاط الصندوق.
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 2.3.4التشغيل كأولوية قصوى خالل سنة 2015
w

حصيلة أهم برامج إنعاش الشغل برسم سنة : 2014

اإلنجازات إىل غاية  31غشت 2014
املؤرشات
إدماج الباحثني عن العمل يف إطار «برنامج إدماج»
44.421
تحسني تشغيل الباحثني عن العمل يف إطار «برنامج تأهيل»
10.824
مواكبة حاميل املشاريع يف إطار «برنامج مقاولتي»
963
عدد املقاوالت املحدثة يف إطار «برنامج مقاولتي»
443
عدد الربوتوكوالت املوقعة يف إطار آلية التكفل بالتغطية االجتامعية
194
w

وقع الربامج املنجزة:

 aأكرث من  40%من املستفيدين تم إدماجهم بصفة نهائية عند استيفاء العقد
و 74,8%بعد حوايل  12شهرا من استيفاء العقد 63%،منهم حصلوا عىل عقد غري
محدد املدة؛
 aتقليص مدة الحصول عىل فرصة عمل مستدامة إىل حدود  3,7شهرا كمتوسط
بالنسبة للمستفيدين من الربنامج مقابل  12,8شهرا كمتوسط بالنسبة للباحثني عن
عمل الذين مل يستفيدوا من الربنامج.
بلغت نسبة اإلدماج  75%لدى املستفيدين من الربنامج مقابل  65%بالنسبة
للباحثني عن العمل غري املستفيدين من الربنامج.

بلغ عدد املستفيدين منذ سنة  2006إىل
نهاية غشت  2014ما يناهز 467.493
مستفيدا

 aحوايل  60%من املستفيدين من الربنامج يزاولون عمال مأجورا  3أشهر بعد انتهاء
التكوين ،هذه النسبة تنتقل من  35%بالنسبة للمستفيدين من التكوين التأهييل
إىل  70%بالنسبة للمستفيدين من التكوين التعاقدي و  100%بالنسبة للقطاعات
الواعدة.

بلغ عدد املستفيدين منذ سنة  2007إىل
نهاية غشت  2014ما يناهز 116.266
مستفيدا

بلغ عدد املقاوالت منذ سنة  2007إىل نهاية
غشت  ،2014ما يناهز  5.916مقاولة
w

وفرت هذه املقاوالت منذ انطالق
الربنامج حوايل  16.238منصب شغل.

آفاق ورش إنعاش الشغل خالل سنة : 2015
يتوقع خالل سنة  2015مواصلة تفعيل أهم برامج دعم التشغيل التي تم إطالقها خالل السنوات األخرية ،باإلضافة
إىل تنزيل االسرتاتيجية الجديدة للتشغيل:
مواصلة تنفيذ وتطوير برامج إنعاش التشغيل من خالل:
 aإنجاز  60.000عملية إدماج يف إطار برنامج «إدماج» واستفادة  18.000شخص يف إطار برنامج «تأهيل»
ومواكبة  1.500حامل مرشوع يف إطار برنامج «مقاولتي»؛
 aإطالق تجربة منوذجية لربنامج «مبادرة» لفائدة  200شخص؛
 aوضع مرشوع قانون لتتميم وتغيري القانون  93-16املنظم لتداريب التكوين من أجل االدماج يف قنوات
التصديق؛
 aوضع 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  250مليون درهم؛
إعفاء األجر اإلجاميل الشهري يف حدود  10.000درهم وملدة  24شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل األجري ،واملدفوع من طرف املقاوالت التي يتم
إحداثها خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير  2015إىل  31ديسمرب  2019يف حدود خمسة ( )5أجراء ؛
تحمل الدولة ،ملدة  24شهرا ويف حدود  5أجراء ،لحصة املشغل برسم االشرتاكات االجتامعية بنظام الضامن االجتامعي ورسم التكوين املهني،
بالنسبة للمقاوالت أو الجمعيات التي يتم إحداثها خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير  2015إىل  31ديسمرب  2019عىل 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 :
 aتخفيض مدة إعفاء التعويض عن التدريب من الرضيبة عىل الدخل إىل  24شهرا عوض  36شهرا ؛
 aالتنصيص عىل إلزامية املشغل الكتتاب التزام بالتعيني النهايئ يف حدود ما ال يقل عن  60%من املتدربني.
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 3.3.4مواصلة إصالح منظومة الرتبية والتكوين :
قطاع الرتبية الوطنية  45,9( :مليار درهم)
 wأهم اإلنجازات خالل سنة :2014
 wتنصيب املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي:
تفضل صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله ،يوم األربعاء  16يوليوز  ،2014بتنصيب
املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ليحل محل املجلس األعىل للتعليم؛
يسعى املجلس ،بصفته هيئة استشارية مستقلة للحكامة الجيدة والتنمية املستدامة والدميقراطية
التشاركية ،إىل تنوير ذوي القرار والفاعلني والرأي العام ،بواسطة التقييامت الكمية والنوعية ،املنتظمة
والدقيقة التي ينجزها ملختلف مكونات منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي.

 wتعميم التمدرس:
تطور معدل التمدرس بالتعليم اإلبتدايئ

تطور معدل التمدرس بالتعليم الثانوي اإلعدادي

تطور معدل التمدرس بالتعليم الثانوي التأهييل

برنامج عمل :2015

w

a
a

a
a
a
a
a
a
a

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 التعليم؛
تحسني مستوى الحكامة يف نظام التعليم عن طريق إعادة النظر يف عمل مجالس اإلدارة باألكادمييات الجهوية للتعليم والتكوين وكذا
ميكانيزمات التعاقد ،وتطوير قدرات الفاعلني عىل جميع املستويات خاصة باملؤسسات التعليمية ،مع مواصلة املجهودات املبذولة بخصوص
اعتامد منظومات معلوماتية و تقييمية؛
إحداث  50مدرسة جامعاتية و  60ثانوية إعدادية و  30ثانوية تأهيلية؛
إنشاء مركز لألقسام التحضريية مع تعويض  1000حجرة مفككة؛
تأهيل  3.280مؤسسة وربط  2.733مؤسسة بشبكة املاء الصالح للرشب و  3.648مؤسسة بشبكة الكهرباء و  3.440مؤسسة بالرصف الصحي
واملرافق الصحية؛
تجديد تجهيزات  3.780مؤسسة وداخلية؛
اقتناء املعدات الرتبوية لألقسام التحضريية وتأهيل وتوسيع العرض يف مجال التعليم التقني.
تروم هذه املحاور تحقيق مجموعة من األهداف برسم املوسم الدرايس  2017-2016وهي:
الرفع من نسبة التسجيل إىل 100%و 90%و 65%عىل التوايل بالسلك االبتدايئ واإلعدادي والثانوي؛
الحد من نسبة الهدر املدريس بحرصه يف  2,1%و 5,6%و 7,4%عىل التوايل بالسلك االبتدايئ واإلعدادي والثانوي.

بلوغ نسبة التمدرس  75%بالسلك األويل
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 3.3.4مواصلة إصالح منظومة الرتبية والتكوين :
قطاع التكوين املهني  403( :مليون درهم)
 wبرنامج عمل سنة :2015

 aمواصلة ورش إصالح حكامة نظام العقود الخاصة بالتكوين ؛
 aإطالق التطبيق العميل لالسرتاتيجية الجديدة املندمجة للتكوين املهني ؛
 aمواصلة مواكبة املهن العاملية للمغرب والقطاعات املتجددة واللوجستيك من خالل:
n

توسيع معهد مهن الطريان؛

n

االنتهاء من أشغال بناء وتجهيز معهد التكوين يف مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بورزازات وإطالق أشغال بناء معهد آخر يف طنجة؛

n

إطالق أشغال بناء معهد متخصص يف مهن لوجستيك املوانئ مبيناء طنجة املتوسطي.

قطاع الرتبية غري النظامية :
يف إطار تعميم التمدرس ،اعتمدت الحكومة آليات تخص دعم قطاع الرتبية غري النظامية لألطفال دون سن
 ،16وذلك من أجل إعادة إدماجهم يف املنظومة التعليمية أو منظومة التكوين املهني:
وهكذا استفاد حوايل  46.500و  52.000تلميذا عىل التوايل خالل املوسمني الدراسيني 2014-2013
و  2015-2014يف إطار برنامج «فرصة ثانية للتمدرس» وكذا من آليات «املواكبة البيداغوجية»؛
بلغ مجموع املسجلني الجدد  24.500و  28.000تلميذا عىل التوايل خالل املوسمني الدراسيني 2013-
 2014و .2015-2014

w

قطاع محاربة األمية :
حصيلة سنة :2014
إحداث الوكالة الوطنية ملحاربة األمية تتكلف بتقويم الوضع الراهن باملغرب وإصدار تقرير سنوي حول تقدم برنامج محو األمية؛
التوقيع عىل  1.180اتفاقية بني الوكالة الوطنية ملحاربة األمية ومختلف الجمعيات الرشيكة مكنت من تسجيل  558.138مستفيد خالل
املوسم 2014-2013؛
يقدر العدد اإلجاميل للمستفيدين من برنامج محو األمية خالل العرش السنوات األخرية ما يزيد عن  7ماليني شخص ( 84%من العنرص
النسوي وأزيد من 50%من الساكنة القروية).

w

برنامج عمل سنة :2015
 aمواصلة تعبئة مختلف الرشكاء العموميني والخواص وكذا مكونات املجتمع املدين من
أجل الرفع من عدد املستفيدين سنويا ليصل إىل  800.000شخص؛
 aمواصلة املجهودات من أجل تنويع الربامج واآلليات التعليمية بغية االستجابة
للمتطلبات املستجدة للمستفيدين.

خفض نسبة األمية إىل  20%يف أفق  2016بعد أن بلغت أقل من  28%متم سنة .2012
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 3.3.4مواصلة إصالح منظومة الرتبية والتكوين :
قطاع التعليم العايل  9,02( :مليار درهم)
أهم املؤرشات :

w

املؤرشات

إنجازات 2013

عدد الطلبة
عدد املستفيدين من املنح
الطاقة االستيعابية لألحياء
الجامعية
عدد الوجبات املقدمة
باألحياء الجامعية
عدد الشعب ذات الطابع
املهني

610682
215507

إنجازات  2014توقعات م.ق.م
2015
656467
665991
290000
242392

38679

44002

49050

6060000

7333700

-

1160

1264

-

توزيع عدد الطلبة برسم املوسم الجامعي 2013/2012

تطور عدد الطلبة املمنوحني برسم املوسمني الجامعيني
 2012/2013و2013/2014

برنامج عمل سنة :2015

w

a

a

a
a
a
a
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تحسني العرض وفرص التكوين بالتعليم العايل من خالل تأهيل البنيات التحتية للمؤسسات
الجامعية و كذا مواصلة ترسيع املهنية يف الشعب بالنسبة للمؤسسات ذات االستقطاب املفتوح،
مالءمة الربامج واملسارات مع متطلبات سوق الشغل وكذا الرفع من عدد الطلبة املستفيدين من
املنح االجتامعية وكذا توسيع الولوج للخدمات االجتامعية لفائدة الطلبة ؛
مواصلة الدعم للبحث العلمي واالبتكار عرب استكامل وضع املنظومة املعلوماتية الخاصة بالبحث
العلمي ( )SIMARECHبكل الجامعات وتوسيع استعامل تكنولوجيا املعلومات واالتصال عرب
تزويد املؤسسات واألحياء الجامعية الوطنية بالخدمة الالسلكية  WIFIيف إطار برنامج NET-U
وكذا الرفع 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 بإضافة  24831مقعد جديد برسم الدخول الجامعي  2015-2014؛
أجرأة املسالك الجديدة املعتمدة خالل السنة الجامعية  2015-2014وكذا النظام الجديد لتدريس اللغات يف إطار مراكز املوارد.

 4.3.4تحسني جودة الخدمات الصحية  13,09( :مليار درهم)
w

أهم االنجازات برسم سنتي  2013و: 2014

 aمواصلة تنزيل املخطط الوطني للتكفل باملستعجالت الطبية بإحداث وحدتان
للمستعجالت الطبية للقرب و 7وحدات ملصالح املساعدة الطبية االستعجالية
والرشوع يف العمل ب  15وحدة من مصالح املساعدة الطبية االستعجالية بالوسط
القروي ،واقتناء طائريت هليكوبرت مجهزة مبصالح متنقلة للمستعجالت واإلنعاش،
وكذا اقتناء سيارات اإلسعاف الطبي؛
 aواصلة تأهيل  04أقطاب للمستعجالت الطبية ،بكل من مستشفى الفرايب بوجدة،
وابن طفيل مبراكش ،وابن رشد بالدار البيضاء و مبستشفى سيدي بنور؛
 aتوسيع وتحسني جودة الخدمات املقدمة من طرف املستشفيات من خالل مواصلة
أشغال تجهيز املستشفيات املتخصصة باملركز االستشفايئ الجامعي لوجدة قصد
بلوغ طاقة استيعابية تصل إىل  653رسيرا ،وانطالق الدراسات املتعلقة ببناء املراكز االستشفائية الجامعية ألكادير وطنجة ،وانطالق املركز
االستشفايئ اإلقليمي بالجديدة ومستشفيني محليني بكل من مريرت وزاكورة؛
 aبناء وإعادة تأهيل مؤسسات العالجات الصحية األساسية ،وبناء املساكن الوظيفية لتشجيع استقرار مهنيي الصحة بالوسط القروي ،وكذا تعزيز
توفري األدوية واقتناء سيارات اإلسعاف ؛
 aتعزيز املكتسبات املتعلقة بصحة األم والطفل؛
 aالرفع من مخزون األدوية وتخفيض مثنها (  320صنف من الدواء سنة  2013و 1250سنة .)2014
 aإنشاء نظام جديد لتسعرية األدوية وتحديد أسعار املبيعات عىل مستوى الصيدليات واملستشفيات ومنظامت االحتياط االجتامعي .

w

برنامج عمل :2015

إنجازات متم سنة 2013
املؤرشات
معدل وفيات األمهات عن كل  100ألف والدة حية
112
معدل وفيات األطفال عن كل ألف والدة حية
28,8
نسبة الوالدات يف وسط مراقب عىل املستوى الوطني
72,7%
متوسط عدد السكان لكل طبيب عام (القطاع العمومي)
6.547
متوسط عدد السكان لكل طبيب (عام و اختصايص) (القطاع العمومي)
2.677
متوسط عدد السكان لكل طبيب عام (القطاع العمومي و الخصويص)
3.850
متوسط عدد السكان لكل ممرض (القطاع العمومي)
1.095

خالل سنة  ،2015يتوقع مواصلة تفعيل خطة العمل  ،2016-2012وذلك عرب:

 aتوسيع التغطية الصحية األساسية ،عن طريق دعم أنشطة مؤسسات الرعاية الصحية األساسية والتكفل باالحتياجات الناجمة عن تعميم نظام
املساعدة الطبية ،و توطيد الجهود الرامية لضامن دعم أفضل للمستفيدين من هذا النظام  ،وكذا وضع االجراءات الالزمة املصاحبة للسيناريو
املتعلق بنظام التغطية الصحية اإلجبارية للمستقلني وأصحاب املهن الحرة ؛
 aمواصلة االجراءات املتخذة يف إطار خطة تقليص وفيات األمهات واألطفال حديثي الوالدة ،و تفعيل اسرتاتيجية الصحة اإلنجابية والعناية
بصحة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ؛
 aتفعيل اسرتاتيجية وطنية لليقظة و السالمة الصحية ،والوقاية ومحاربة داء الرسطان ألجل الحد من الوفيات الناتجة عن هذا املرض ،فضال
عن تعزيز الجهود ملكافحة األمراض املعدية وغري املعدية ؛
 aمواصلة اإلجراءات الرضورية لتفعيل الخطة الوطنية للتكفل باملستعجالت الطبية ،و تأهيل املستشفيات كام هو متضمن يف إطار مرشوع
«الصحة املغرب »III؛
 aتعزيز رشاء األدوية واألجهزة الطبية ألغراض الربامج الصحية.
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 5.3.4تيسري الولوج إىل السكن الالئق وتنويع العرض السكني 3,2( :مليار درهم)
اإلنجازات برسم سنتي  2013و:2014

w

املؤرشات
عدد املدن املعلنة بدون صفيح
عدد الوحدات املنجزة يف إطار برنامج مدن بدون صفيح
عدد األرس املستفيدة من برنامج محاربة دور الصفيح
عدد األرسالتي متت برمجتها
عدد وحدات السكن االجتامعي املنجزة والتي حصلت عىل شهادة املطابقة
عدد وحدات السكن املوجه للطبقة املتوسطة

املؤرشات املتعلقة بوقع الربامج املنجزة إىل غاية سنة :2013

w

 mبرنامج مدن بدون صفيح
· عدد األرس املستفيدة 248.659 :أرسة؛
· عدد املدن املعلنة بدون صفيح 51 :مدينة.

إنجازات  2013إنجازات  2014إىل
غاية شهر غشت
4
16 342
40 567
18 652
26 834
133 902
42 282
46 061
61 195

الوحدات املتعاقد بشأنها منذ انطالق
الربنامج ( 13523 :إحصائيات شتنرب )2014

 mالوحدات السكنية (إحصائيات سنة )2013
العدد االجاميل للوحدات املنجزة 260.052 :وحدة؛
العدد االجاميل للوحدات يف طور االنجاز 309.885 :وحدة.
تطور التشغيل يف قطاع البناء واألشغال العمومية

عدد القروض املندرجة تحت ضامن فوكاريم

عدد القروض املندرجة تحت ضامن فوكالوج

برنامج عمل سنة :2015

w

 aترسيع برنامج «مدن بدون صفيح» من خالل اإلعالن عن  04مدن جديدة بدون صفيح؛
 aمعالجة مشكل البنايات اآليلة للسقوط من خالل املصادقة عىل مرشوع قانون يف املوضوع؛
 aإعادة ھيكلة األحياء السكنية الناقصة التجهيز وإعادة التأهيل الحرضي ،عرب إطالق برامج جديدة
تهم مدن الدار البيضاء وفاس وسال؛
 aتنويع العرض السكني من خالل برنامج املدن الجديدة وتطوير برنامج السكن االجتامعي والسكن
املنخفض التكلفة و السكن املوجه للطبقة املتوسطة؛
 aتفعيل السياسة الرتابية للتنمية الحرضية املندمجة عرب اعتامد برامج تنموية بكل من مدينة طنجة والرباط ومراكش وسال وتطوان
والدارالبيضاء ،تهم عدة مشاريع كربى من شأنها أن تعطي نفسا جديدا للديناميكية االقتصادية واالجتامعية بالجهات املعنية؛
 aمتكني األجانب املقيمني باملغرب ويف وضعية قانونية ،من اقتناء السكن ذو القيمة املخفضة والسكن املخصص للطبقة املتوسطة ؛
 aتشجيع العرض بالنسبة للسكن االجتامعي املعد للكراء برفع السومة الكرائية القصوى وتخفيض مدة اإلعفاء من  20سنة إىل 8
سنوات.
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 6.3.4مواصلة دعم الربامج االجتامعية القطاعية:
w

إيالء عناية خاصة باملرأة واألرسة وحامية الطفولة واألشخاص املسنني
إصدار مرسوم رقم  495-13-2متعلق مبأسسة اللجنة الوزارية واللجنة التقنية املكلفة
مبواكبة وتتبع تفعيل املخطط الحكومي من أجل املساواة «إكرام» الهادف إىل تشجيع
املساواة بني الرجال والنساء يف أفق تحقيق املناصفة ؛
إنشاء املرصد الوطني لتحسني صورة املرأة يف وسائل اإلعالم وإطالق الربنامج القطاعي
املندمج للتحسيس حول محاربة العنف والتمييز ضد النساء ؛
إعداد مرشوع سياسة عمومية مندمجة لحامية الطفولة بدعم من منظمة اليونسيف ،وكذا تحضري مخطط العمل من أجل
تفعيلها.
إطالق عملية «شتاء  »2014بهدف مساعدة األشخاص املسنني بدون مأوى ،وإعادة تأهيل مراكز إيواء لفائدتهم وكذا تعزيز قيم
التضامن بني األجيال والتكفل باألشخاص املسنني.

w

توجيه اهتامم خاص لتأطري الشباب وضامن انخراطهم يف املسرية التنموية للبالد
تقوية شبكة املراكز الثقافية عرب إنشاء  5مراكز لفائدة الشباب وتأهيل حوايل  200دار للشباب
و  130مركزا نسويا يف جميع أنحاء اململكة ؛
إنشاء  5مراكز لالستقبال ومركزين لالصطياف والرتفيه بكل من الحوزية وطامريس و  70مخيام
لالصطياف موزعة عرب الرتاب الوطني وكذا تأهيل  50مركزا لالصطياف؛
مواصلة تأهيل مركز موالي رشيد للشبيبة والطفولة ببوزنيقة وتجهيز مختلف املؤسسات
واملنشآت االجتامعية والرتبوية (دور الشباب ،املراكز النسائية ،املخيامت الصيفية )... ،؛
تقوية شبكة البنية التحتية الرياضية من خالل مواصلة بناء  100مركز ريايض للقرب وإعادة تأهيل القاعات ومراكز التكوين.

w

العمل عىل جعل الثقافة يف خدمة التنمية االجتامعية
الرشوع يف إنجاز برنامج «تراث  »2020الهادف إىل تطوير الرتاث الثقايف كقطب
لخلق الرثوة ورافعة للتنمية الجهوية من خالل إنجاز  140مرشوعا للرتاث املادي
والالمادي ؛
إطالق برنامج «املغرب الثقايف  »2020من أجل تطوير السوق الثقافية الوطنية عرب
تقديم الدعم املؤسسايت واملايل للصناعات الثقافية والفنية التي تخلق الرثوة وفرص
الشغل ؛
مواصلة إنجاز املرسحني الكبريين للرباط والدار البيضاء واملعهد الوطني العايل
للموسيقى وفنون الرقص؛
مواصلة أشغال ترميم اآلثار التاريخية واألسوار واملدن القدمية وكذا إعادة تأهيل
املتاحف واملواقع التاريخية ؛
تشجيع نرش وتوزيع الكتاب عىل الصعيد الوطني وكذا تنظيم تظاهرات ثقافية ومهرجانات فنية.
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 4.4مواصلة مجهود االستعادة التدريجية للتوازنات املاكرو اقتصادية
 1.4.4ضبط التوازنات الخارجية وتعزيز مخزون املوجودات الخارجية من العملة الصعبة:

 wتفعيل مخطط تنمية املبادالت التجارية : 2016-2014
تطوير
العرض التصديري
من أجل ضامن
استفادة أمثل من
امتيازات اتفاقيات
الرشاكة والتبادل
الحر

 وضع رؤية مشرتكة ومتكاملة لتطويرالتجارة الخارجية يف انسجام تام مع مختلف
االسرتاتيجيات القطاعية؛
 فتح أسواق جديدة من خالل عقد اتفاقياتيكون لها وقع إيجايب عىل أداء امليزان التجاري
الوطني.

ضبط
الواردات
وتسهيل
املساطر
املتعلقة
بالتجارة
الخارجية

 تعزيز آليات املراقبة الجمركية ومحاربةالتهريب؛
 تنظيم مهنة الفاعل يف التجارة الخارجية؛ -تبسيط الوثائق املتعلقة بالتجارة الخارجية.

الرفع من
القيمة املضافة
للمنتوج
الوطني عىل
املستوى املحيل

إنعاش ودعم االندماج االقتصادي وكذا تفعيل
اتفاقيات املوازنة الصناعية.

 wتشجيع وتطوير الصادرات :توقعات سنة 2015
خلق وتطوير  15اتحادا للمصدرين؛
تكوين وتأهيل الكفاءات املتخصصة يف التجارة الخارجية ؛
تنظيم معارض قطاعية دولية؛
افتحاص  300مقاولة يف إطار برنامج «االفتحاص يف مجال التصدير»؛
إطالق النسخة الثالثة من برنامج «عقود تنمية التصدير» من أجل دعم  100مقاولة
مصدرة؛
دعم املقاوالت املصدرة والرفع من قدراتها التنافسية من أجل ضامن استفادة أمثل من
امتيازات اتفاقيات الرشاكة والتبادل الحر.

 wتعبئة املوارد من العملة الصعبة :أهم التدابري برسم سنة 2015
تعبئة التمويالت الخارجية يف إطار االتفاقيات املوقعة مع املؤسسات املالية العربية
والدولية من أجل ضامن متويل ناجع للسياسات الهيكلية والقطاعية ؛
تعزيز الجهود املبذولة لتمكني بالدنا من الولوج إىل األسواق املالية الدولية برشوط
ُمرضية ،وذلك من أجل الرفع من مستوى االحتياطي من العملة الصعبة ،وكذا تخفيف
الضغط عىل السيولة يف السوق املالية الداخلية.
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 2.4.4خفض عجز امليزانية يف حدود  4,3%من الناتج الداخيل الخام:
مواصلة التقليص التدريجي لعجز امليزانية
 wتحسني املوارد :
تثمني امللك الخاص للدولة من خالل تحسني املوارد املتأتية من تدبري امللك الخاص للدولة 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 والجمركية :
 aمواصلة إصالح الرضيبة عىل القيمة املضافة من خالل :
 mتطبيق سعر  10%عىل بعض املنتجات والخدمات :
 عمليات القرض املتعلقة بالسكن االجتامعي (معفاة حاليا)؛ املسخنات الشمسية ( سعر  14%حاليا). mتطبيق سعر  20%عىل بعض املنتجات والخدمات الخاضعة لسعر  10%وهي العجائن الغذائية واألرز املصنع و دقيق و سميد
األرز والرسم املستحق عىل املرور يف الطرق السيارة ،وكذا الشاي الذي يخضع حاليا لسعر  14%مع تخفيض الرسوم الجمركية من
 40%إىل  32,5%بالنسبة للشاي املعبـأ ومن  32,5%و  25%إىل  2,5%بالنسبة للشاي غري املعبأ .
 aرفع السعر ،برسم واجبات التسجيل ،املطبق عىل عمليات تفويت الحصص واألسهم يف الرشكات من  3%إىل 4%؛
 aتقوية آليات محاربة التهريب والغش من خالل:
 mتوسيع مجال تدخل إدارة الجامرك ليشمل الطرق السيارة (محطات األداء ونقط الخروج)؛
 mالرفع من العقوبات عىل عمليات تهريب البضائع التي لها تأثري عىل األمن واالقتصاد يف حاالت العود والغش التجاري واملناورات التي
تهدف إىل االستفادة من امتيازات نظام القبول املؤقت.

 wترشيد النفقات :
ضبط كتلة األجور
· ضبط توقعات نفقات املوظفني
وذلك يف أفق إلغاء الطابع التقديري
لهذه النفقات وحرصها يف الغالف
املايل املرخص به يف إطار قانون
املالية؛
· حرص املناصب املالية يف الحد األدىن
الرضوري لتحسني جودة الخدمات
املقدمة ؛
· التقيد بعدم برمجة نفقات املوظفني
يف ميزانيات مرافق الدولة املسرية
بصورة مستقلة.

مواصلة ضبط نفقات السري العادي
لإلدارة و حرصها يف الحد األدىن الرضوري

ترشيد نفقات االستثامر وربطها بقدرة اإلنجاز
وبتحقيق النتائج

· التقيد مببدأ االستغالل املشرتك
واملتضامن بني القطاعات لإلمكانيات
املتوفرة ؛
· االنخراط يف تفعيل برنامج النجاعة
الطاقية واستعامل الطاقات البديلة
وضبط استهالك املاء والكهرباء باإلدارات
واملؤسسات العمومية؛
· عقلنة عمليات اقتناء وكراء السيارات؛
· مواصلة االلتزام بتقليص النفقات
املتعلقة بالبنايات واملساكن والكراءات
اإلدارية؛
· مواصلة عقلنة املهام بالخارج وحرص
مصاريفها يف الحد األدىن الرضوري
للتمثيل الرسمي .

· االلتزام بترسيع وترية إنجاز ميزانية
االستثامر مع إعطاء األولوية لتصفية
االعتامدات املرحلة املتعلقة باملشاريع التي
توجد يف طور اإلنجاز وكذا للمشاريع موضوع
اتفاقيات موقعة وطنيا ودوليا ؛
· وجوب التزام اآلمرين بالرصف باملقتضيات
الدستورية والقانونية املتعلقة بنزع امللكية
من أجل املنفعة العامة والحرص عىل إحداث
املرافق والتجهيزات العمومية عىل املواقع
التي ترد بتصاميم التهيئة ؛
· الحرص عىل ترشيد النفقات املتعلقة
بالدراسات وربطها باألهداف والنتائج
املتوخاة منها ؛
· تفعيل وتثمني الدراسات املنجزة واالستفادة
املتبادلة بني مختلف القطاعات يف املجاالت
ذات التدخل املشرتك .
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