المملكة المغربَة

َؤتٍ اصدار مَزانَة المواطن لسنة  ،4102للمرة الثالثة علً التوالٍ لتكرَس نهج الشفافاةفَفة الفلٌ فلفلفتف الف فكفومفة ةفٍ
صدارة أولوَاتها ،باعتبار الولوج الً المللومة أصبح قا دستورَا.
و تهدف هله الوثَقة ،التٍ عملنا علً اغنائها بناء علً استطالع رأٌ المواطنَن وال وار مع ةلالَات الم تمع المدنفٍ ،الفً
تمكَن المواطن اللادٌ و المتخصص علً د سواء ،من التااعل مع مقتر فات افانفون الفمفالفَفة عفلفً مسفتفوي ا عفداد ،و
الارضَات التٍ بنٍ علَها ،و التو هات المإطرة ل  ،و كلا ملطَات المرامة و توزَلها علً مختلف الفبفرامفج والفمفشفارَفع،
با ضاةة الً التدابَر المزمع اتخالها خاصة علً المستوََن ال مركٍ و ال بائٍ.
و بصاة أدق ،ةبن هله الوثَقة ،التٍ تشكل صورة مبسطة لقانون المالَة لسنة  ،4102تمكن المواطنَن بمختلف ةفئفاتفهف و
تطللاته  ،من التلرف علً م توي تنزَل البرنامج ال كومٍ علً المستوي المإسساتٍ و االاتصادٌ و اال فتفمفاعفٍ مفلفززا
بمإشرات تخص ما أن ز و ما هو متواع بالنسبة لسنة  4102و ما َلٍ من السنوات ،مع التركَز علً الفتفدابفَفر الفمفو فهفة
لتلبَة اال تَا ات الضرورَة للمواطنَن ،و للك وةقا لألولوَات و المتطلبات الم تملَة المطرو ة ،خاصة بالفنفسفبفة لفلفافئفات
الملوزة ،و ساكنة اللال القروٌ و المناطق النائَة بما َ قق مبدأ اللدالة اال تماعَة و تكاةإ الارص.
و َرتكز اانون المالَة لسنة  ،4102اللٌ ترمٍ هله الوثَقة الً تقدَم للمواطن ،ةٍ بفلفورة تفو فهفاتف ومضفامفَفنف عفلفً
التو َهات الملكَة السامَة الواردة ةٍ خطب بمناسبة عَد اللرش الم َد و لكفري ثفورة الفمفلفك والشفلفا واةفتفتفا السفنفة
التشرَلَة ال الَة ،و كلا علً االلتزامات المتخلة ةٍ اطار البرنامج ال كومٍ.
كما َلتبر اانون المالَة هلا ،لقة أساسَة ةٍ مسار تالَل ا صال ات التٍ نه تها بالدنا تف فت الفقفَفادة السفامفَفة لف فاللفة
الملك نصره هللا ،اصال ات تندرج ةٍ صلا المشروع التنموٌ الشامل اللٌ علً أساس ققت بالدنا مكفتفسفبفات كفبفري ةفٍ
م ال البناء و تدارك الخصاص ،سواء تللق األمر بالبنً الت تَة ،أو بتنوَع و ت فدَفا الفنفسفَفج االافتفصفادٌ ،أو بفالفتفؤطفَفر
المتوسط والبلَد المدي لمختلف القطاعات ال َوَة ضمن استراتَ َات مدروسة بدأت تلطٍ أكلها علً مستوي بنَة مصفادر
النمو؛ وسواء تللق األمر بالتنمَة البشرَة بمختلف أبلادها.
لقد صِ َغت م موع تدابَر و ا راءات اانون المالَة لسنة  4102وةق تصور مندمج و متكاملَ ،نبفنفٍ عفلفً الفواافلفَفة ةفٍ
ت دَد أهداة  ،وَ لل من استلادة الثقة ةٍ ااتصادنا و مالَتنا مرتكزا لبرام و سَاسات  ،و َصبفو الفً ا فَفاء األمفل ةفٍ
مغرا الغد ،مغرا متقد و مزدهر َضمن ةرص اللَش الكرَ لل مَع.

 .0سَاق اعداد اانون المالَة لسنة 4102
السَاق الدولٍ :






اّرؼاػ ذذسٝع ٜىيَْ٘ االقرقاد ٛاىؼاىَ ٗ ٜىيرعاسج اىؼاىَٞح؛
ظٖ٘س ت٘ادس ذؼافٍْ ٜطقح األٗسٗ ٍِ اىشم٘د االقرقادٛ
اىز ٛػاّد ٍْٔ ىغرح فق٘ه ٍرراىٞح ،خافح أىَاّٞا ٗفشّغا ؛
اعرَشاس ػذً اعرقشاس أعؼاس اىَ٘اد األعاعٞح ف ٜاسذثاه ٍغ
ذفاقٌ اىَخاهش اىع٘ٞعٞاعٞح ٗاالّرؼاػ اىرذسٝع ٜىالقرقاد
اىؼاىَ ٜ؛
اعرَشاس اىَخاهش اىَشذثطح ترذاػٞاخ األصٍح.

معدل النمو

نسبة إلى الناتج المحلي

2013

2014

اللال

2,9

3,6

منطقة األورو

-0,4

1,0

التجارة العالمية

2,9

4,9

السَاق الوطنٍ :
ت سن مستوي النمو االاتصادٌ:

ارتااع توالات النمو لسنة  4102من  % 2,7الً % 2,4

أداء َد للقطاع الاال ٍ وت سن تدرَ ٍ للقطاعات غَر الاال َة:

ساه األداء ال َد للقطاع الاال ٍ ةٍ تلوَض ترا ع بلض االنشطة المرتبطة بالقطاعات غَر الاال َة
النمو السنوي للقٌمة المضافة القطاعٌة

 بلغ انتاج ال بوا  79ملَون انطار أٌ ثفانفٍ
ا نتاج اَاسٍ مفنفل الشفروع ةفٍ مفخفطفط الفمفغفرا
األخضر؛

القطاع الاال ٍ

 استاادت المنت ات الاال َة األخري وخفاصفة
أش ار الاواك وزراعة الخضراوات ،من األ فواء
المناخَة ال َدة ومن ارتااع قَنفة السفدود الفتفٍ
بلغت  % 90الً نهاَة غشت مقابفل  % 79ةفٍ
ناس الشهر من السنة الماضَة.

القطاع غَر الاال ٍ

بالمقابل :
 ت تس َل انخااض الناتج الداخلٍ الخا غفَفر
الاال ٍ نتَف فة تفرا فع أنشفطفة الفلفقفار و الفمفاء
والكهرباء و الصفنفاعفات االسفتفخفرا فَفة وضفلفف
انتا َة الصناعات الت وَلَة و الخدمات؛
 ةٍ َن عرةت بلض القطفاعفات نفمفوا فَفدا
كصناعة السَارات وصناعة الطائرات والصناعات
الغلائَفة وااللفكفتفرونفَفك ٗاىغيٞياؼيح واالتصفاالت
خافح خاله اىفقو اىصاّ ٍِ ٜعْح .2013
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 .4ةرضَات اانون المالَة لسنة : 4102
ع ز المَزانَة :

ملدل النمو :

 ٍِ %4,9اىْاذط اىذاخي ٜاىخاً

%4,2

(ٍ 46,6يٞاس دسٌٕ)

متوسط سلر البترول :

سلر الصرف :

) 8,5دٗالس/دسٌٕ)

 105دٗالس ىيثشٍٞو

ملدل التضخ :

%2
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 .2موارد وناقات الدولة
 0.2م موع الموارد و الناقات :
تقدَرات الموارد
2013
283 505
77 546
42 538
32 947
78 932
56 168
22 764
9 076
13 843
---

تقدَرات الموارد
2014
262 330
77 167
39 710
35 137
80 630
57 195
23 435
7 700
14 661
---

التغَرات
المطلقــة
-19 074
-379
-2 828
2 190
1 698
1 027
671
-1 376
818
---

النسبة المائوَة
للتغَرات
-6,7%
-0,49%
-6,6%
6,6%
2,2%
1,8%
2,9%
-15,2%
5,9%
---

ـ صَلة مإسسات اال تكار واالستغالالت
والمساهمات المالَة للدولة

12 563

10 841

-1 722

-13,7%

ـ عائدات أمالك الدولة
ـ موارد مختلاة
ـ موارد ا اتراضات والهبات و الوصاَا

465
5 184
85 896

465
4 755
66 112

0
-429
-19 784

-8,3%
-23,0%

ـ موارد مَزانَات مراةق الدولة المسَرة بصورة
مستقلة

3 095

3 090

-4

-0,1%

59 313
345 913
المبالغ القصوي

69 756
335 177
المبالغ القصوي

10 443
-10 735

17,6%
-3,1%

 - Iموارد الدولة :
ـ موارد المَزانَة اللامة :
ـ الضرائا المباشرة والرسو المماثلة ،منها:
الضرٌبة على الشركات
الضرٌبة على الدخل
ـ الضرائا غَر المباشرة ،منها:
الضرٌبة على القٌمة المضافة
الضرٌبة الداخلٌة على االستهالك
ـ الرسوم الجمركٌة
ـ رسو التس َل والتمبر
ـ صَلة تاوَت مساهمات الدولة

ـ موارد ال سابات الخصوصَة للخزَنة
م موع موارد الدولة
 -IIناقات الدولة :

النسبة المائوَة
للتغَرات

تقدَرات 4102
199 353
103 700
30 959
62 028
2 666

93
5 700
775
-6 382
0

0,0%
5,8%
2,6%
-9,3%
0,0%

ـ نفقات الفوائد والعموالت المتعلقة بالدٌن
العمومً

22 392

23 935

1 542

6,9%

ـ نفقات استهالكات الدٌن العمومً المتوسط
والطوٌل األجل

16 877

33 378

16 501

97,8%

ـ ناقات ا ستغالل لمَزانَات مراةق الدولة
المسَرة بصورة مستقلة

2 229

2 186

-44

-2,0%

ـ ناقات ا ستثمار للمَزانَة اللامة

58 905

49 502

-9 403

-16,0%

ـ ناقات ا ستثمار لمَزانَات مراةق الدولة
المسَرة بصورة مستقلة

865

905

39

4,6%

ـ ناقات ال سابات الخصوصَة للخزَنة

57 674

57 942

269

0,5%

م موع ناقات الدولة

358 203

367 201

8 999

2,5%

ـ ناقات التسََر للمَزانَة اللامة :
ـ نفقات الموظفٌن
ـ نفقات المعدات والنفقات المختلفة
ـ التكالٌف المشتركة
ـ النفقات الطارئة والمخصصات االحتٌاطٌة

تقدَرات 4102
199 260
98 000
30 184
68 410
2 666

التغَرات
المطلقــة

---
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 4.2الموارد الضرَبَة :
 0.4.2توزَع الموارد الضرَبَة للمَزانَة اللامة برس اانون المالَة لسنة 4102

* دون ا تساا موارد االاتراضات و الهبات و الوصاَا

ذَصو اىنشائة غٞش اىَثاؽشج ؼ٘اى ٍِ %44,8 ٜاىَذاخٞو اىعثائٞح ٗرىل تَثيغ ٝقذس ب ٍ 80,63يٞاس دسٌٍٕ ،قاتو ٍ 78,93يٞياس
دسٌٕ عْح ٍْٖ 2013ا :
ٍ 57,2 يٞاس دسٌٕ تشعٌ اىنشٝثح ػي ٚاىقَٞح اىَنافح ،أٍ ٛا َٝصو  ٍِ %31,7اىَذاخٞو اىعثائٞح.
ٍ 23,4 يٞاس دسٌٕ تشعٌ اىنشٝثح اىذاخيٞح ػي ٚاالعرٖالك ،أٍ ٛا َٝصو  ٍِ %13اىَذاخٞو اىعثائٞح.
ذَصو اىنشائة اىَثاؽشج ؼ٘اى ٍِ %42,8 ٜاىَذاخٞو اىعثائٞح ٗ رىل تَثيغ ٝقذس ب ٍ 77,2يٞاس دسٌٍٕ ،قاتو ٍ 77,5يٞاس دسٌٕ
عْح ٍْٖ 2013ا :
ٍ 39,7 يٞاس دسٌٕ تشعٌ اىنشٝثح ػي ٚاىؾشماخ ،أٍ ٛا َٝصو  ٍِ %22اىَذاخٞو اىعثائٞح.
ٍ 35,1 يٞاس دسٌٕ تشعٌ اىنشٝثح ػي ٚاىذخو ،أٍ ٛا َٝصو  ٍِ %19,5اىَذاخٞو اىعثائٞح.

 4.4.2تصنَف الملزمَن الضرَبََن المائة األوائل برس الضرَبة علً الشركات لسنتٍ  4104و4102
أفْاف اىَيضٍ ِٞاىنشٝثِٞٞ
ػذد اىؾشماخ

اّعاصاخ 2012

اىَثيغ تَال ِٞٝاىذسإٌ
ػذد اىؾشماخ

اّعاصاخ 2013

اىَثيغ تَال ِٞٝاىذسإٌ

اىَئعغاخ اىثْنٞح

اىَقاٗالخ اىقْاػٞح
ٗاىخذٍاخ

ؽشماخ اىرَ٘ٝو
ٗاىرؤٍِٞ

اىَعَ٘ع

20

52

28

100

6 598

5 963

2 421

14 982

20

52

28

100

6 731

5 543

2 100

14 374

توزَع المداخَل سا أصناف الملزمَن الضرَبََن المائة األوائل برس الضرَبة علً الشركات لسنة 4102
ال قاوالت ال
وال مات

اعُة

ش كات ال ىَ
وال ؤمُ

ٗ ىيَضٝذ ٍِ اىَؼيٍ٘اخ ؼ٘ه اىرذاتٞش اىعثائٞحٝ ،شظ ٚصٝاسج
اىَ٘قغ اإلىنرشّٗ ٜىيَذٝشٝح اىؼاٍح ىينشائة تاىؼْ٘اُ اىراى:ٜ
www.tax.gov.ma

ال ئس ات ال ُة
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أٍا فَٞا ٝخـ اىرذاتٞش اىعَشمٞح ،فٞشظ ٚصٝاسج اىَ٘قغ
اإلىنرشّٗ ٜإلداسج اىعَاسك ٗ اىنشائة اىغٞش اىَثاؽشج
تاىؼْ٘اُ اىراى:ٜ
www.douane.gov.ma

 4.2الموارد الضرَبَة :
 2.4.2الضرَبة علً الشركات سا أصناف الملزمَن بمالََن الدراه :
أفْاف اىَيضٍِٞ

قاُّ٘ اىَاىٞح ىغْح 2013

ذؽ ِٞٞذ٘قؼاخ * 2013

قاُّ٘ اىَاىٞح ىغْح **2014

اىَئعغاخ اىثْنٞح

7 231

6 731

6 500

اىَقاٗالخ اىقْاػٞح ٗ اىخذٍاخ

30 090

27 712

28 460

ؽشماخ اىرَ٘ٝو ٗاىرؤٍِٞ

2 514

2 303

2 190

آخشُٗ

2 703

2 597

2 560

42 538

39 343

39 710

اىَعَ٘ع
(*) ذصثٞد اىر٘قؼاخ
(**) ذ٘قؼاخ

توزَع الضرَبة علً الشركات سا أصناف الملزمَن برس اانون المالَة لسنة 4102
ال ئس ات ال ُة

خ ون
ش كات ال ىَ وال ؤمُ

ال قاوالت ال

اعُة و ال مات

 2.4.2الضرَبة علً الدخل سا نوعَة الدخل بمالََن الدراه :
قاُّ٘ اىَاىٞح ىغْح 2013

ذؽ ِٞٞذ٘قؼاخ 2013

قاُّ٘ اىَاىٞح ىغْح *2014

فْف اىَيضٍ ِٞاىنشٝثِٞٞ
اىَ٘ظفُ٘

7 457

8 375

8 860

أظشاء اىقطاع اىخاؿ

16 029

16 729

17 900

اىَْٖ( ُ٘ٞاىَِٖ اىؽشج)

3 547

3 497

3 497

آخشُٗ

5 914

4 779

4 880

32 947

33 380

35 137

اىَعَ٘ع

توزَع الضرَبة علً الدخل سا نوعَة الدخل برس اانون المالَة لسنة 4102
خ ون

ال ى اىن

ال ه ُىن ال ه ال ة

أ اء الق اع ال اص
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 7.4.2االمتَازات الضرَبَة :
 0.7.4.2توزَع الناقات الضرَبَة (*) سا طبَلة المستاَدَن برس سنتٍ  4104و4102
2012

المستاَدون

2013

عدد االمتَازات

المبلغ بمالََن الدراه

عدد االمتَازات

المبلغ بمالََن الدراه

178

22 366

184

20 428

المنلشون اللقارَون

18

2 940

18

2 760

الاال ون

23

3 911

23

3 878

المصدرون

13

4 389

13

3 622

الصَادون

7

998

7

933

14

59

14

74

األسر

107

9 238

111

9 880

األ راء

19

1 662

19

1 676

صغار المصنلَن

10

540

10

588

رةَون خرون

5

163

5

164

الخدمات اللمومَة

56

4 440

56

3 612

الدولة

28

3 200

28

3 478

وكاالت التنمَة

20

946

20

25

8

294

8

109

خرون

61

194

61

253

الم موع

402

36 238

412

34 173

المقاوالت

المإسسات التللَمَة

المإسسات اللمومَة

 4.7.4.2توزَع الناقات الضرَبَة سا القطاعات برس سنتٍ  4104و 4102
2013

2012
عدد االمتَازات
التٍ ت ا صاإها

المبلغ بمالََن الدراه

عدد االمتَازات
التٍ ت ا صاإها

المبلغ بمالََن الدراه

األنشطة اللقارَة

44

6258

46

6075

الاال ة والصَد الب رٌ

31

4222

31

4183

النشر والطبع

4

245

4

211

الكهرباء والناط والغاز

4

773

4

725

الصادرات

13

4389

13

3622

صناعة السَارات والصناعات الكَمَائَة

5

433

5

382

الصناعات الغلائَة

14

2707

14

2640

القطاع المالٍ

40

1703

44

1568

اال تَاط اال تماعٍ

18

2955

18

3247

المناطق

28

1564

27

355

الص ة والقطاع اال تماعٍ

52

1611

52

1687

اطاع النقل

19

1224

21

1339

المراةق اللمومَة

16

2231

17

2513

السَا ة

4

446

4

362

تدابَر تستاَد منها كاةة القطاعات

27

4531

29

4308

اطاعات أخري

83

947

83

957

الم موع

402

36238

412

34173

القطاعات

ذؼشٝف اىْفقاخ اىنشٝثٞح ٝ :رنَِ اىْظاً اىنشٝث ٜػذج اعرصْاءاخ ف ٜؽنو اػفاءاخ أٗذخفٞناخ مشٝثٞح أٗاعقاهاخ ٍيِ اىيقياػيذج اىنيشٝيثيٞيح ،اىي ٚظياّية أعيؼياس
ذفنٞيٞح ْٗٝعٌ ػِ ٕزٓ االعرصْاءاخ ّقـ ٍاىٕ ٜاً ف ٜاىَٞضاّٞح اىؼاٍح ىيذٗىح ٕٗ ٜذؾثٔ تزىل اىْفقاخ اىؼٍَ٘ٞح اىَثاؽشج ٍِ ؼٞس االّؼناعاخ اىيري ٜذيخيييفيٖيا ػيييٚ
اىَٞضاّٞحٗ ،ىٖزا عَٞد تاىْفقاخ اىعثائٞح.
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 2.2الناقات :
ناقات المَزانَة اللامة برس سنة 4102

 ناقات التسََر:
مريح األظ٘س (ٍ 103,7يٞاس دسٌٕ ) :
ثوالٗ٘ش الذساُن

ذ٘صٝغ مريح األظ٘س

ّفقاخ اىَؼذاخ ٗ اىْفقاخ اىَخريفح (ٍ 30,96يٞاس دسٌٕ):


ؽبكظذ ُزٍ الٌلوبد ػلٔ الوغزْٓ الوغغل ثشعن عٌخ ّ ، 2013رلك ػوال ثبلزوْعوِوبد الوؾو وْهو٘وخ الوشاهو٘وخ الؤ
هْافلخ مجو ُزا الٌْع هي الٌلوبد ّ سثطِب ثبلؾبع٘بد النشّسٗخ ّالولؾخ لإلداساد ،دّى الزؤص٘ش ػلٔ هغوزوْٓ
الخذهبد الؼوْه٘خ الووذهخ للوْاهٌ٘ي.
ثوالٗ٘ش الذساُن
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 2.2الناقات :
ناقات المَزانَة اللامة برس سنة 4102
اىْفقاخ اىَؾرشمح :
المساهمة ةٍ أنظمة التقاعد ( 02,72ملَار دره )




اىر ٜذٌٖ تاألعاط:

ٍ 998 +ي ُ٘ٞدسٌٕ ٍ :غإَاخ اىذٗىح ف ٜاىقيْيذٗا اىيَيغيشتيٜ
ىيرقاػذ (ٍغإَاخ ظذٝذج ىيَْافة اىَؽذشح)؛
ٍ 399 +ي ُ٘ٞدسٌٕ  :ذقفٞح ظضء ٍِ ٍريؤخيشاخ اىيذٗىيح ىيفيائيذج
اىقْذٗا اىَغشت ٜىيرقاػذ.
ٍ 100 +ي ُ٘ٞدسٌٕ  :ذؽَو ػعض ّظاً ٍؼاؽاخ ذقاػذ اىؼغنشٝح.

ٍ غإَح اىذٗىح مَؾغو ف ٜاىرغطٞح اىقؽٞح.



دع أسلار المواد االستهالكَة (  20,17ملَار دره )
اىَ٘اد اىْفطٞحٍ 28 :يٞاس دسٌٕ



ذؽَالخ ٍ 33 : 2014يٞاس دسٌٕ



ٍرؤخشاخ ٍ 6,65 : 2013يٞاس دسٌٕ؛



اىرذاتٞش اىَشافقحٍ 2 :يٞاس دسٌٕ.

اىَ٘اد اىغزائٞح ٍ 5 :يٞاس دسٌٕ

 ذْفٞز األؼناً اىقنائٞح ٗ االداسٝح؛
 ذؼ٘ٝناخ خافح ف ٜؼاىح اى٘فاج؛
ٍ ؼاؽاخ اعرصْائٞح.



المساهمة ةٍ صنادَق اال تَاط اال تماعٍ
( 4ملَار دره )



عملَات أخري ( 2,47ملَار دره )

 ناقات االستثمار 27,7 :ملَار دره


اػطبء األّلْٗخ للوؾبسٗغ االعزوبػ٘خ الزٖ رْعذ كٖ هْس اإلًغبص ّ رلك الوغزل٘ذح هي روْٗل خبسعٖ خقْفب
الزٖ رٌذسط كٖ اهبس الِجبد؛



رقل٘خ االػزوبداد الوشؽلخ.
ثوالٗ٘ش الذساُن

*

أخزا تؼ ِٞاالػرثاس ٗقف ذْفٞز ٍ 15يٞاس دسٌٕ .
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 ناقات الدَن اللمومٍ :
2011

الدَن اللمومٍ

2012

2013

الدَن اللمومٍ الخار ٍ
قٌمة الدٌن العمومً الخارجً (بمالٌٌن الدراهم)

212 713

189 108

240 430

من بَنها الدَن الخار ٍ للخزَنة
قٌمة الدٌن الخارجً للخزٌنة (بمالٌٌن الدراهم)

99 581

النسبة إلى الناتج الداخلً الخام

116 872
14,10%

12,40 %

135 522
15,25%

الدَن الداخلٍ للخزَنة
قٌمة الدٌن الداخلً للخزٌنة (بمالٌٌن الدراهم)
النسبة إلى الناتج الداخلً الخام

376 805
45,50%

331 342
41,30%

415 758
46,79%

م موع دَن الخزَنة
430 923

قٌمة دٌن الخزٌنة (بمالٌٌن الدراهم)
النسبة إلى الناتج الداخلً الخام

53,70 %

493 676

551 280

59,60%

62,04%

مستحقات الفوائد (بمالٌٌن الدراهم)

18143

19 914

22 346

النسبة إلى الناتج الداخلً الخام

2,30 %

2,40%

2,51%

دَن الخزَنة لكل ةرد( بالدره )

13 364

—

—

الدَن الخار ٍ للمنشآت والمإسسات اللمومَة بمالََن الدره

89 527

95 841

104 908

التللَقات:
 . 1ذؤشش أػثاء اىذ ِٝترغٞش أعؼاس اىفائذج
اىذ ِٝاىذاخيٜ
ٝئد ٛاسذفاع عؼش اىفائذج ب  0,01%اى ٚاسذفاع أػثاء اىذ ِٝتَثيغ ٍ 28ي ُ٘ٞدسٌٕ ،أ ٛصٝادج األػثاء تْغثح .0,2%
اىذ ِٝاىخاسظٜ
ٝئد ٛاسذفاع عؼش اىفائذج ب  ،0,01%اى ٚاسذفاع أػثاء اىذ ِٝتَثيغ ٍ 3,3ي ُ٘ٞدسٌٕ ،أ ٛصٝادج األػثاء تْغثح .0,1%

 . 2ذؤشش أػثاء اىذ ِٝترغٞش عؼش اىقشف
ف ٜاهاس اىرق٘س األقق ٚىرقية عؼش األٗسٗ تاىْغثح ىيذٗالس األٍشٝن( ٜاىضٝادج أٗ اىرخفٞل ف ٜقَٞح اىؼَيح ب 15%تاىْغثح ىيَغر٘ ٙاىيَيييؽي٘ظ
ىؼَيح األٗسٗ ٍقاسّح ٍغ ػَيح اىذٗالس األٍشٝن ٜفٍ ٜرٌ عْح  ،) 2012فاىرؤشٞش اىَطيق ىغؼش اىقشف ػي ٚاىَخضُٗ ٗخذٍح اىذ ِٝاىخاسظ ٜىيخضْٝح
ال ٝرعاٗص ّغثح .% 0.26

تطور دَن الخزَنة بالنسبة للناتج الداخلٍ الخا :
الدَن الخار ٍ للخزَنة
الدَن الداخلٍ للخزَنة
53,70%

59,60%

2011

46,79%

45,50%

41,30%

12,40%

62,04%

15,25%

14,10%

2012

10

2013

 .2تو هات اانون المالَة لسنة 4102
مواصلة البناء المإسساتٍ و تسرَع
ا صال ات الكبري الهَكلَة



ت اَز النمو ودع االستثمار والمقاولة وتطوَر
لَات انلاش التشغَل

تلزَز لَات التضامن والتماسك اال تماعٍ
والم الٍ



اعادة التوازن للمالَة اللمومَة وضمان استقرار
المو ودات الخار َة
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 0.2مواصلة البناء المإسساتٍ وتسرَع ا صال ات الهَكلَة:


استكمال البناء المإسساتٍ:

مواصلة التنزَل التشاركٍ للدستور خاصة عبر تسرَع اعداد وتقدَ مشارَع
القوانَن التنظَمَة
توةَر األرضَة المناسبة
لتالَل النمولج التنموٌ
ال هوٌ

تالَل مضامَن مَثاق
اصال منظومة اللدالة
ذ٘هٞذ اعرقاله اىغيطح اىقنائٞح ٗذؼضٝض ؼَاٝح اىقناء ىيؽق٘ا

اػذاد ٍؾشٗع اىقاُّ٘ اىَْظٌ ىيعٖح ٍٗٞصاا اىالذَشمض اإلداسٛ

ٗاىؽشٝاخ ٗاالسذقاء تفؼاىٞح ّٗعاػح اىقناء ٗذغٖٞو اى٘ى٘ض اىٚ

م َُْطَيق إلفالغ ٗاػادج ذْظٕٞ ٌٞامو اإلداسج ٗمَاُ ٍضٝذ ٍِ

اىقاُّ٘ ٗاىؼذاىح ٗاَّاء اىقذساخ اىَئعغاذٞح ىيَِٖ اىقنائٞح

اىرْغٞق ٗاىْعاػح ٗاىقشب ػيٍ ٚغر٘ ٙذْفٞز اىغٞاعاخ

ٗذؽذٝس اإلداسج اىقنائٞح ٗذؼضٝض ؼناٍرٖا.

اىؼٍَ٘ٞح ٗذؽغٗ ِٞقؼٖا تؾنو ٍيَ٘ط ػيٍ ٚغر٘ ٙػٞؼ
اىَ٘اهْ.ِٞ



ت سَن كامة وشااةَة تدبَر السَاسات اللمومَة :

اصال القانون التنظَمٍ لقانون المالَة
اهالا اىيريطيثيٞيق اىيريعيشٝيثي ٜىيَيقيرينيٞياخ اىيقياّيُ٘
اىرْظ َٜٞىقاُّ٘ اىَاىٞح ػيٍ ٚغر٘ ٙأستؼح قطاػياخ
ٗصاسٝح  :اىرشتٞح اى٘هْٞح ،اىفالؼح ،اىَٞآ ٗ اىغاتاخ،
االقرقاد ٗ اىَاىٞح


األٕذاف :

 اعرثاا اىَقادقح ػيّ ٚـ اىَؾشٗع؛
 اعرخالؿ اىذسٗط ىرغٖٞو ػَيٞح اىرؼَ.ٌٞ


اٟىٞاخ :

 اػرَاد اىٖٞنيح اىعذٝذج ىيَيٞيضاّيٞيح اىيَيثيْيٞيح ػيييٚ
اىثشاٍط؛
 اػذاد اىرقشٝش اى٘صاس ٛؼ٘ه األداء  :ستو اىثيشاٍيط
تاالعرشاذٞعٞح ٗ األٕذاف ٗ ٍئؽشاخ اىقٞاط.

المإسسات اللمومَة

ت سَن كامة تدبَر اللقار

ٍ يي٘افيييييح ذييفييؼييٞييو ٍييٞييصيياا

 ذيؼيثيأيح أسامي ٜاىيذٗىيح ىيريؾيعيٞيغ

اىََياسعياخ اىيعيٞيذج ىيؽينياٍيح

االعييرييصييَيياس ٗاّييعيياص اىييرييعييٖييٞييضاخ

اىَْؾآخ ٗاىَئعغاخ اىؼاٍح؛

اىؼٍَ٘ٞح.

 ذؼَ ٌٞآىٞح اىرؼاقذ؛
 ذغييشٝييغ ٍغييطييشج اىييَييقييادقييح
ػي: ٚ
 قاُّ٘ اىَشاقثح اىَاىٞح؛
 اىؾييشامييح تييٞييِ اىييقييطيياع اىييؼيياً
ٗاىقطاع اىخاؿ.

 ذقفٞح اى٘مؼٞح اىقاّّ٘يٞيح ىيييَيييل
اىخاؿ ىيذٗىح؛
 ؼَاٝح اىَ٘سٗز اىؼقاس ٍِ ٛخياله
ذؤٍٗ ِٞشائق اىَينٞح؛
 اىرذتٞش اىذْٝاٍ ٜىيَ٘سٗز اىؼقياسٛ
تٖذف اػادج تْاء اى٘ػاء اىؼقاسٛ؛

ٍ ييغ اىييؼييَييو ػيييييٗ ٚمييغ

 ذقييفييٞييح اىيي٘مييؼييٞييح اىييقيياّييّ٘ييٞييح

اٟىييٞيياخ اىيينييفييٞيييييح تييرييفييؼييٞييو

ىألسام ٜاىَغيريغيييح دُٗ ؼيق أٗ

ٍناٍَْٖٞا.

عْذ.

 ذط٘ٝش عٞياعيح ذيذتيٞيش ّؾيٞيو
ىيَؽفظح اىؼٍَ٘ٞح.
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 0.2مواصلة البناء المإسساتٍ وتسرَع ا صال ات الهَكلَة:


تسرَع وتَرة ا صال ات الهَكلَة:

مواصلة اصال نظا
المقاصة

تالَل توصَات المناظرة
الوطنَة ول ال باَات
ٍ٘ افيح عٞاعح ذ٘عٞغ اى٘ػاء اىنشٝثٗ ٜادٍاض اىقطاع غيٞيش

 االعرَشاس ف ٜدػٌ اىقذسج اىؾشائٞح ىيَ٘اهْٗ ِٞرىل ف ٜؼيذٗد

اىَٖٞنو ؛

االػرَاداخ اىَشف٘دج تقاُّ٘ اىَاىٞح؛

 االػرَاد اىرذسٝع ٜىصإفالغ اىؾاٍو ىَْظٍ٘ح اىنيشٝيثيح ػيييٚ

ٍ٘ افيح ذفؼٞو ّظاً اىَقاٝغح اىْغث ٜألعيؼياس تيؼيل اىيَي٘اد

اىقَٞح اىَنافح ىرَنْٖٞا ٍِ ىؼة دٗسٕا اىؽٞادٛ؛

اىْفطٞح اىغائيح ؛

 ػذً اؼذاز اػفاءاخ مشٝثٞح ظذٝيذج ٍيغ اىيؼيَيو ػييي ٚؼيزف
 ذغطٞح اىَخاهش اىَشذثطح تاالسذفاػاخ اىق٘ٝح ىغيؼيش اىيغياصٗاه

اإلػفاءاخ غٞش اىَثشسج ؛

ٍِ أظو اإلتقاء ػي ٚاالسذفاع اىغؼش اىذاخي ٜػْيذ االعيريٖيالك
 اىؽزف اىرذسٝع ٜىالعرصْاء اىنشٝث ٜتاىْغيثيح ىياليعيريصيَياساخ

فٍ ٜغر٘ ٙأققٚ؛

اىفيالؼيٞيح اىينيثيشٗ ،ٙاالؼيريفياظ تغيشٝياّئ تياىيْيغيثيح ىقيغياس
ٍٗر٘عط ٜاىفالؼِٞ؛

 اىقٞاً تَعَ٘ػح ٍِ اىرذاتٞش ىيؽذ ٍِ اٟشاس اىَؽرَيح ىيريفيؼيٞيو
ٕزا اىْظاً ػي ٚتيؼيل اىيقيطياػياخ ٗذيؼيضٝيض ؽيثينياخ األٍياُ

 ذؼضٝض اىصقح ت ِٞاإلداسج اىعثائٞح ٗ اىَيضٍ ٗ ِٞاٝالئٖا األَٕيٞيح

االظرَاػ ٜاىَ٘ظٖح ىيفأاخ اىَؼ٘صج.

اىر ٜذغرؽقٖا.

اصال أنظمة التقاعد
اػرَاد افالغ ٍ ٌٖٝقاٞٝظ ّظاً اىَؼاؽاخ اىَذّٞح ىيقْذٗا اىَغشت ٜىيرقاػذ تغٞح ذيَيذٝيذ أفيق دٝيَيٍ٘يرئٝٗ .يعية أُ ٝيؽيريشً افيالغ
ٍقاٞٝظ ّظاً اىَؼاؽاخ اىَذّٞح اىَثادة اىنثش ٙاىراىٞح :
اىَثذأ  : 1ذ٘ظ ٔٞافالغ اىَقاٞٝظ ف ٜاذعآ اىقطة اىؼٍَ٘ ٜاىز ٍِ ٛاىَْرظش أُ ٝعَغ ت ِٞاىقيْيذٗا اىيَيغيشتي ٜىيييريقياػيذ ٗاىيْيظياً
اىعَاػ ٜىَْػ سٗاذة اىرقاػذ؛
اىَثذأ  : 2مَاُ ذؼشٝفح ػادىح ٍِ أظو مَاُ ذغطٞح ٍالئَح ىالىرضاٍاخ اىَغرقثيٞح؛
اىَثذأ  : 3ذَذٝذ أفق دٍَ٘ٝح اىْظاً ه  10عْ٘اخ ػي ٚاألقو ٍغ ذطثٞق ٍثذأ اىرذسض ف ٜاػرَاد اإلظشاءاخ.
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 4.2ت اَز النمو ودع االستثمار والمقاولة وتطوَر لَات انلاش التشغَل :
 1.2.4مواصلة السَاسة ا رادَة لالستثمار اللمومٍ وةق منظور َنبنٍ علً الشراكة مع القطاع الخاص :
سفغ اىَعٖ٘د االعرصَاس ٛاىؼٍَ٘ ٜعْح  2014ىٞقو اىٍ 186,64 ٚيٞاس دسٌٕ ٍ٘صػح ػي ٚاىْؽ٘ اىراى: ٜ
ت ىر

االس ارات الل ىمُة
ب الَُ ال راه

تىزَع االس ارات الل ىمُة
ب الَُ ال راه
ال اعات ال ابُة

188,3

186,6

ال ُ انُة اللامة
وال ابات
ال ىصُة لل َ ة
وم الح ال ولة
ال ُ ة ب ىرة
م قلة

180,3

163

167,3

ال ئس ات
وال قاوالت
الل ىمُة

2010

2011

2012

2014

2013

اىَئعغاخ ٗ اىَقاٗالخ اىؼٍَ٘ٞح  :فاػو أعاع ٜف ٜاالعرصَاس اىؼٍَٜ٘
ال ىزَع الق اعٍ لل ئس ات و ال قاوالت الل ىمُة
و ال ل ُ و
ال
ال ُة ال ابُة

الاال ة و ال ُ
ال ٌ

ال ُات ال
أخ ي

م ىنات ال ا ة الل ىمُة

ُة و ال ق

ال قاوالت
الل ىمُة لات
م اه ة م اش ة
م ال َ ة

ال ُا ة و ال ف
ال ه ُة

ال كات ال ابلة
الق اعات اال

اعُة

ال ااة و ال لادن

ال ئس ات
الل ىمُة

الق اع ال الٍ

ت ىر اس

ارات ال ئس ات و ال قاوالت الل ىمُة
ب الَُ ال راه

66,5
32,3

2005

40,9

2006

67,8

67,7

126,69

68,9

77,5

89,3

49,5

2007

2008

2010

2009

2011

2012

2013

(*) ذ٘قؼاخ قاُّ٘ اىَاىٞح
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(*) 2014

 4.2ت اَز النمو ودع االستثمار والمقاولة وتطوَر لَات انلاش التشغَل :
 1.2.4مواصلة السَاسة ا رادَة لالستثمار اللمومٍ وةق منظور َنبنٍ علً الشراكة مع القطاع الخاص :

برنامج السكك ال دَدَة

ذؤٕٞو اىثْٞح اىرؽرٞح
تهَئة الموانئ

( 424ملَون دره )

(  9,7ملَار دره )

اّعاصاخ عْح :2013

اّعاصاخ عْح :2013

 تيغد ّغثح ذط٘س اّعاصاخ اىَؾشٗع اىَرؼيق تاىخو اىفائق اىغشػح
اىشاتو ت ِٞهْعح ٗاىذاس اىثٞناء ،ػْذ ّٖاٝح  ٍِ ّ٘ٞ٘ٝعْح
ّ ،2013غثح اظَاىٞح قذسٕا .%55

 اّطالا أؽغاه اّعاص ٍؾشٗع ٍْٞاء آعف ٜاىعذٝذ (ٍ 4يٞاس
دسٌٕ)؛
 اّٖاء أؽغاه ذ٘عٞغ ٍْٞاء هشفاٝح ( ٍ 505ي ُ٘ٞدسٌٕ)؛
 اّٖاء أؽغاه ذ٘عٞغ ٍْٞاء اىذاخيح ( ٍ 370ي ُ٘ٞدسٌٕ).

اىَؾاسٝغ اىَثشٍعح تشعٌ عْح :2014







ٍ٘افيح اّعاص أؽغاه ٍؾشٗع اىقطاس فائق اىغشػح ؛
اؼذاز اىخو اىغنن ٜاىصاىس اىشاتو ت ِٞاىقْٞطشج ٗاىذاس اىثٞناء؛
اؼذاز اىخو اىغنن ٜاىصاّ ٜاىشاتو ت ِٞعطاخ ٗ ٍشامؼ؛
ذؤٕٞو اىخو اىشاتو ت ِٞعٞذ ٛقاعٌ ٗهْعح ٗ مٖشتح اىخو اىشاتو
ت ِٞفاط ٗٗظذج؛
اػذاد اىذساعاخ اىالصٍح ىر٘عٞغ اىؾثنح (تٍْ ٜاله ٗهْعح
ٗذط٘اُ)؛
اؼذاز ٍؽطاخ ى٘ظغرٞنٞح ىيغيغ ٗ اىثنائغ .

اّعاصاخ عْح :2013

اّعاصاخ عْح :2013



ٍ٘افيح اّعاص تشّاٍط اىطشا
اىغشٝؼح ،خافح اىَقطغ اىشاتو
ت ِٞذاصج ٗاىؽغَٞح ( 148.5ميٌ) ٗت ِٞعي٘اُ ٗأؼفٞش(  83ميٌ)
ٗمزا ذصْٞح اىَؽ٘س ٗظذج  -اىْاظ٘س ( 102ميٌ) ٗاىؼشائؼ  -اىققش
اىنثٞش ( 27ميٌ)؛
ٍ٘افيح أؽغاه اىطشٝق اىغٞاس تشؽٞذ – تٍْ ٜاله ( 172ميٌ )؛
ٍ٘افيح اّعاص اىخو اىصاىس ىيطشٝق اىغٞاس اىشتاه  -اىذاس اىثٞناء
ػيٍ ٚغافح  57,3ميٌ؛
اّطالا اّعاص اىطشٝق اىغٞاس اىعذٝذج -آعف 143( ٜميٌ).

اىَؾاسٝغ اىَثشٍعح تشعٌ عْح :2014









(  0,4ملَار دره )

(  4ملَار دره )






اّٖاء اىؾطش األٗه ٍِ ٍؾشٗع هْعح اىَر٘عط2 ٜ
ٍٗ٘افيح اّعاص ٍؾشٗع ذؽ٘ٝو ٍْطقح اىَْٞاء ىطْعح
اىَذْٝح؛
ٍ٘افيح اّعاص ٍؾشٗع ٍْٞاء آعف ٜاىعذٝذ؛
اّعاص ٍؾشٗع ٍْٞاء اىَٖٞشٝض تبقيٗ ٌٞاد اىزٕة؛
اّطالا أؽغاه ذ٘عؼح ٍْقاخ ٍْٞاء اىعثٖح تبقي ٌٞؽفؾاُٗ.

برنامج بناء السدود

برنامج الطرق السَارة



اىَؾاسٝغ اىَثشٍعح تشعٌ عْح :2014

فٞاّح ٗذنٞٞف اىؾثنح اىطشقٞح ؛
اّطالا أؽغاه ٍؾشٗع اىَؽ٘س اىَذاس ٛىثشماُ ( 14ميٌ)؛
االّرٖاء ٍِ اّعاص أؽغاه اىخو اىصاىس ىيطشٝق اىغٞاس اىشتاه  -اىذاس
اىثٞناء؛
ٍ٘افيح أؽغاه اىطشٝق اىغٞاس تشؽٞذ – تٍْ ٜاله؛

 اذَاً أؽغاه تْاء  3عذٗد
مثٞشج ٗٝرؼيق األٍش تغذ
ذ ِٝ٘ٞتبقيٗ ٌٞسصاصاخ ٗ عذ صاساس تاقي ٌٞاىق٘ٝشج ٗ عذ
ذَنٞد تاقي ٌٞاىشؽٞذٝح؛
 تيغ ػذد اىغذٗد اىقغٞشج ٗ اىَر٘عطح اىَْعضج اى ٚغاٝح ٍرٌ
عْح ٍ 2013ا ٝف٘ا ٍْ 100ؾؤج.

اىَؾاسٝغ اىَثشٍعح تشعٌ عْح :2014
 االّرٖاء ٍِ اّعاص عذ ٍ٘ال ٛت٘ؽرح تبقي ٌٞذط٘اُ ٗعذ
ٍاسذٞو اى٘اقغ ػيٗ ٚادٍٖٞ ٛعشاخ ػي ٚتؼذ  15ميٌ ٍِ
ٍذْٝح ذط٘اُ ٗعذ عٞذ ٛػثذ هللا تبقي ٌٞذاسٗداّد ٗعذ داس
اىخشٗفح تاقي ٌٞاىؼشائؼ؛
ٍ٘ افيح اّعاص  5عذٗد مثٞشج ٍْٖا عذ خشٗب ػيٗ ٚادٛ
خشٗب ت٘الٝح هْعح ٗعذ قذٗعح تاقي ٌٞاىشاؽٞذٝح ٗعذ ذاسمح
اٍٗاد ٛتاقي ٌٞمشعٞف؛

 ادساض فْذٗا "افشٝقٞا  "50مَِ اىَئعغاخ اىَغرفٞذج ٍِ االػفاء اىني ٜاىذائٌ ٍِ اىنشٝثح ػي ٚاىؾشماخ ٍٗيِ ٗاظيثياخ اىيريغيعيٞيوٕ .يزا
اىقْذٗا اىز ٛذٌ اؼذاشٔ ػي ٚاشش االظرَاع اىغْ٘ ٛىيثْل االفشٝق ٜىيرَْٞح اىَْؼقذ فٍ ٜشامؼ ف ٜؽٖش ٍاٗ ، 2013 ٛاىز ٛسفذ ىئ سأعيَياه
ٝقذس ب ٍ 10الٞٝش دٗالس تٖذف ذغشٝغ ٗشٞشج اّعاص اىَؾاسٝغ اىَرؼيقح تاىثْٞاخ اىرؽرٞح تبفشٝقٞا؛
 اقشاس ٍغإَح اتشائٞح تشعٌ اىََريناخ ٗ اىَ٘ظ٘داخ اىَْؾؤج تاىخاسض قثو فاذػ ْٝاٝش  ، 2014ذٌٖ اىيَيغياستيح اىيَيقيٞيَيٞيِ ققيذ ذيَينيٞيْيٖيٌ ٍيِ
اىَغإَح ف ٜدْٝاٍٞح االعرصَاس.
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 1.2.4مواصلة السَاسة ا رادَة لالستثمار اللمومٍ وةق منظور َنبنٍ علً الشراكة مع القطاع الخاص :

ذط٘ٝش االعرشاذٞعٞاخ اىقطاػٞح راخ اىقَٞح اىَنافح اىؼاىٞح
مواصلة ان از برامج
الدعامتَن األولً والثانَة
( 9,0ملَار دره )







عصرنة اطاع الصَد
الب رٌ
( 412,7ملَون دره )

ٍ٘افيح اؼذاز األقطاب اىفالؼٞح تنو ٍِ تشماُ ٍٗنْاط
ٗذادىح ٗع٘ط ٍاعح؛
دػٌ االعرصَاس اىفالؼ ٜاىخاؿ؛
ٍ٘افيح ذؤٕٞو اىغشف اىفالؼٞح؛
ذ٘عٞغ ؽثنح اىش ٗ ٛدػٌ ٍؾاسٝغ ذصَ ِٞاألسام ٜاىفالؼٞح؛
دػٌ اىَْرعاخ اىَؽيٞح ٗاػرَاد ٍؼاٞٝش اىع٘دج؛
ذؾعٞغ ػَيٞاخ ذؽ٘ٝو اىزٍح اىَاىٞح ىيَغرغي ِٞاىضساػِٞٞ
اىخامؼ ِٞىينشٝثح تشعٌ اىذخ٘ه اىضساػٞح اى ٚاىؾشماخ
ىَ٘امثح اػادج ٕٞنيح اىَغرغالخ اىضساػٞح.







ال ااظ علً البَئة

تطوَر الطااات المت ددة

( 721ملَون دره )

(  4,1ملَار دره )

اّعاصاخ عْح :2013

اّعاصاخ عْح :2013







 ذَ٘ٝو ٍؾاسٝغ ذٌٖ اىرطٖٞش اىغائو ىفائذج ٍ 102ذْٝح
ٍٗشمض ؼنش ٛتنيفح تيغد ٍ 265ي ُ٘ٞدسٌٕ؛
ٍ٘ افيح اؼذاز اىَطاسغ اىَشاقثح ىفائذج اقي َٜٞهْعح
ٗٗسصاصاخ؛
 ذْظ ٌٞؼَالخ اىر٘ػٞح ٗ اىرؽغٞظ تنشٗسج اىَؽافظح ػيٚ
اىثٞأح.

ٍ٘افيح اّعاص اىَؽطح اىشٝؽٞح تؤخفْٞش (ٍٞ 200ناٗاه)
ٗاىَؽطح اىشٝؽٞح تاىٍٖ٘ح (ٍٞ 50ناٗاه) ٗاذَاً ػَيٞح
ذ٘عؼح ٍؽطح اىعشف األففش تبّعاص ٗؼذذ ِٞالّراض اىطاقح (
ٍٞ 350ناٗاه)؛
اّطالا تْاء اىؾطش األٗه ٍِ اىَشمة اىؾَغ ٜى٘اسصاصاخ
تقذسج ذقو اىٍٞ 160 ٚغاٗاه ٗ ميفح ذقذس ب ٍ 1يٞاس دسٌٕ
ٗذط٘ٝش اىؾطش ِٝاىصاّٗ ٜاىصاىس ىيَشمة؛
االّرٖاء ٍِ اىذساعاخ ٗ هية اىؼشٗك ىيَؽطح اىشٝؽٞح تراصج
(ٍٞ 150ناٗاه)؛
ذق٘ٝح اىؼشك ػي ٚاىنٖشتاء اىَْرعح ٍِ اىطاقاخ اىَرعذدج.

اىَؾاسٝغ اىَثشٍعح تشعٌ عْح :2014
ٍ٘ افيح ذفؼٞو اىثشّاٍع ِٞاى٘هْ ِٞٞىيْفاٝاخ اىقيثح
ٗاىرطٖٞش اىغائو ىفائذج ٍ 123ذْٝح ٍٗشمض ؼنشٛ؛
ٍ٘ افيح تشّاٍط اىرذتٞش اىَْذٍط ىيَْاهق اىغاؼيٞح تاىعٖح
اىؾشقٞح تؾشامح ٍغ اىقْذٗا اىؼاىَ ٜىيثٞأح.

اىَؾاسٝغ اىَثشٍعح تشعٌ عْح :2014





ٍ٘افيح تشّاٍط دػٌ اىقٞذ اىرقيٞذٗ ٛاىغاؼيٗ ٜذط٘ٝش
قطاع ذشتٞح األعَاك ؛
ٍ٘افيح اؼذاز قش ٙىيقٞاد ٗ ِٝتْاء ٍشامض ذفشٝغ ػقشٝح؛
ٍ٘افيح تشّاٍط دػٌ اىرقذٝش ؛
ذ٘هٞذ ّظاً ؼَاٝح اىصشٗج اىغَنٞح؛
اؼذاز ٍ 3شامض ىرؤٕٞو اىقٞذ اىثؽش ٛتنو ٍِ ت٘ظذٗس
ٗهْعح ٗعٞذ ٛافْ.ٜ

ذغشٝغ تشّاٍط اىْعاػح اىطاقٞح ٗذط٘ٝش اىطاقاخ اىثذٝيح؛
ذق٘ٝح اىرشعاّح اىرؾشٝؼٞح اىَْظَح إلّراض اىنٖشتاء اّطالقا ٍِ
اىطاقاخ اىَرعذدج ؛
ٍ٘افيح أؽغاه تْاء اىؾطش األٗه ٍِ اىَشمة اىؾَغٜ
ى٘اسصاصاخ؛
ذؤٕٞو اىَ٘اسد اىثؾشٝح ٍِ خاله تْاء ٗ ذعٖٞض ٍ 3ؼإذ
ىيرن٘ ِٝفٗ ٜظذج ٗهْعح ٗٗسصاصاخ.
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ذط٘ٝش االعرشاذٞعٞاخ اىقطاػٞح راخ اىقَٞح اىَنافح اىؼاىٞح
تسرَع وتَرة ان از
مخطط االنبثاق الصناعٍ

المغرا الرامٍ
4102
(ٍ 5,2يٞاس دسٌٕ خاله اىفرشج
)2013-2009

( ٍ 480ي ُ٘ٞدسٌٕ )
 -1مواصلة تطوَر المهن اللالمَة للمغرا من خالل:





ؼقٞيح االعرشاذٞعٞح ()2013-2009

مواصلة ان از مناطق صناعَة بفكفل مفن الفدار الفبفَفضفاء و
و طن ة و الم مدَة؛
القنَطرة
دع انتاج ”مصفنفع رونفو“ لفلفسفَفارات و تفقفوَفة سفلفسفلفة
االنتاج؛
اتما مصنع ”بومباردٌ“ و تفقفوَفة سفلفسفلفة انفتفاج أ فزاء
الطائرات؛
تالَل ا راءات األولَة لرإَة ”النسفَفج  “4147ودراسفة
تالَل ا داا بورصة لت ارة ال لد.

 اىرؽ٘ه االظرَاػ: ٜ
 اذَاً ستو ٍ 2957ئعغح ٍذسعٞح تؾثنح األّرشّد؛
 ذْفٞز اىَشؼيح اىشاتؼح ٍِ تشّاٍط ”اّعاص“ تنيفح 81
ٍي ُ٘ٞدسٌٕ ٍٗؼذه اعرعاتح تيغ .80%

 تشّاٍط ”اىؽنٍ٘ح اىشقَٞح“ :
 اهالا  35خذٍح ػثش ؽثنح األّرشّد تاإلمافح اى25 ٚ
خذٍح فٍ ٜشؼيح اىرط٘ٝش.

 اّراظٞح اىَقاٗالخ اىقغشٗ ٙاىَر٘عطح :

 -4تطوَر اطاعات صناعَة دَدة لات اَمة مضاةة عالَة
كالصناعات الكَمَائَة وشب كَمَائَة ؛
 -2تطوَر الصناعات الدوائَة عبر دع انتاج األدوَة و تطوَر
تناةسَة الشركات المختصة؛
 -2تطوَر المناولة الصناعَة ونقل التكنولو َا واالندماج
الصناعٍ؛
 -5توةَر الموارد البشرَة المإهلة من خالل تالَل برامج
التكوَن ةٍ م االت صناعة السَارات وا لكترونَك وصناعة
الطائرات ،و للك عبر ا داا مراكز التكوَن اللالٍ ال ودة
كالمدرسة المركزَة للدار البَضاء.

 ذقذ ٌٝاىذػٌ ه ٍ 301قاٗىح فغشٍٗ ٙر٘عطح ف ٜاهاس
تشّاٍط ”ٍغاّذج“ ؛
 تٞغ  439ؼضٍح ”اّفراغ“ تغالف ٍاىْٝ ٜإض ٍ 1.6ي.ُ٘ٞ

تشّاٍط اىؼَو ف ٜأفق 2014




دَدة من برنامج ”ان از“ لاائدة

اطالق نسخة
 41.111طالا؛
ان از مخطط تواصلٍ ول برنامج ”ال كومة
الرامَة“؛
مواصلة تلبئة التموَالت للتش َع علً استلمال
النظا ا لكترونٍ الخاص بالوثائق الت ارَة.

تثمَن منتو ات الصناعة التقلَدَة
)  414ملَون دره )





بناء م ملات مندم ة للصناعة التقلَدَة ومواصلة بناء اري ال رةََن بكل من دمنات والداخلة
وبركان وتاورَرت واساٍ ؛
تثمَن ةضاءات أنشطة الصناعة التقلَدَة ؛
تكثَف عملَات التروَج وتس َل عالمات ال ودة ؛
ت هَز بلض دور الصناعة ةٍ مَدان النسَج لاائدة المرأة القروَة.
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 4.4.2اَالء أهمَة خاصة لدع المقاوالت ،وخاصة منها الصغري والمتوسطة :

ا راءات لتلزَز الثقة ودع خزَنة المقاوالت الصغري والمتوسطة








ذفؼٞو اإلظشاء اىَرؼيق ترخقٞـ  ٍِ % 20اىقفقاخ اىَثشٍعح تشعٌ اىغْح اىَاىٞح
 2014ىيَقاٗالخ اىقغشٗ ٙاىَر٘عطح ٗاىرطثٞق اىفؼيٗ ٜاىَؼٌَ ىألفنيٞح اى٘هْٞح؛
ٍ٘افيح اػطاء األٗى٘ٝح ىرغشٝغ آظاه األداء ٗاعرشظاع اىنشٝثح ػي ٚاىقَٞح اىَنافح؛
اػرثاس اىرؼ٘ٝناخ ػِ اىرؤخٞش اىَرؼيقح تآظاه اىرغذٝذ ت ِٞاىَقاٗالخ تَصاتح ذناىٞف قاتيح
ىيخقٌ ٍِ أعاط فشك اىنشٝثح؛
اقشاس اسظاع د ِٝاىنشٝثح ػي ٚاىقَٞح اىَنافح اىَرشامٌ ،ػي ٚأُ ذؽذد ؽشٗه ٗ اظشاءاخ ذطثٞق ٕزا اإلسظاع تْـ
ذْظ٘ٝ َٜٞمػ اىنٞفٞح ٗ ٍذج االعرشداد ٗعقف اىذِٝ؛
اىغاء قاػذج اىفافو اىضٍْ ٜاىَرؼيق تاىخقٌ؛
خقٌ ٍثيغ اىنشٝثح ػي ٚاىقَٞح اىَنافح اىَرؼيق تاىَؾرشٝاخ اىَئداج خاله ؽٖش دٝغَثش  2013اىقاتو ىالعرْضاه
ف ٜؽٖش ْٝاٝش  2014ػيٍ ٚذج خَظ عْ٘اخ ف ٜؼذٗد خَظ (ٕ )1/5زا اىَثيغ ػِ مو عْح؛
ذَن ِٞاىَقاٗالخ اىخامؼح ىينشٝثح ػي ٚاىقَٞح اىَنافح ٍِ اعرْضاه اىذ ِٝاىنشٝث ٜاىَرؼيق تذظْثش  ،2013ارا ىٌ
ٝرؼذ 30.000 ٙدسٌٕ ف ٜدفؼح ٗاؼذج ،ف ٜاإلقشاس اىَرؼيق تْٞاٝش .2014

ا راءات لدع التموَل
ٗ مغ اٟىٞاخ اىنشٗسٝح ىرغٖٞو ٗى٘ض اىَقاٗالخ اىقغشٗ ٙاىَر٘عطح ىيرَ٘ٝو:
”مَاُ ىيرقذٝش“ٍ٘” ،امثح“” ،سأعَاه اىَخاهش“... ،
ٍ٘ امثح اىَقاٗالخ فٗ ٜمؼٞح فؼثح؛
 ذفؼٞو اىرؽفٞضاخ اىنشٝثٞح اىنفٞيح ترؾعٞغ اىَقاٗالخ ػيٗ ٚى٘ض اىث٘سفح.

ا راءات لت دَا وعصرنة المقاولة
 دػٌ اىثؽس ٗاالترناس ٗاعرؼَاه اىرنْ٘ى٘ظٞاخ اىؽذٝصح  :تشاٍط ”اّطالا“ ٗ”ذط٘ٝش“
ٗ”اىخذٍاخ اىرنْ٘ى٘ظٞح اىؾثنٞح“ تغالف ٍاىٝ ٜثيغ ٍ 160ي ُ٘ٞدسٌٕ؛
 اػادج اىرؤٕٞو ٗ اىَ٘امثح  :تشاٍط ”اٍرٞاص“ ٗ ”ٍغاّذج“ تغالف ٍاىٝ ٜثيغ 320
ٍي ُ٘ٞدسٌٕ.

ا راءات لتبسَط االلتزامات ال بائَة للمقاولة






اؼذاز ّظاً اىرقشٝػ اىزاذ ،ٜاىزٝ ٛشًٗ ذثغٞو ٗذخفٞف االىرضاٍاخ اىعثائٞح ىيَقاٗالخ
اى٘هْٞح اىَرشذثح ػِ ذؼاٍيٖا ٍغ اىَقاٗالخ األظْثٞح غٞش اىَقَٞح تاىَغشب؛
عِ اظثاسٝح اإلقشاس تطشٝقح اىنرشّٗٞح ىينشٝثح تاىْغثح ىيَِٖ اىؽشج؛
اػفاء األؽخاؿ اىزاذٍ ،ِٞٞغرغي ِٞصساػ ِٞٞاىزٝ ِٝغإَُ٘ تعَٞغ ػْافش أف٘ه ٗخقً٘ ٍغرغالذٌٖ اىفالؼٞح فٜ
ؽشمح خامؼح ىينشٝثح ػي ٚاىؾشماخ تاىْغثح اى ٚفاف ٜاىشتػ اىز ٛذٌ ذؽقٞقٔ ػي ٚاشش اىَغإَح اىَزم٘سج؛
اسظاء فشك اىنشٝثح ػي ٚاألؽخاؿ اىزاذ ِٞٞاىزٝ ِٝغإَُ٘ تعَٞغ عْذاخ سأط اىَاه اىرَٝ ٜينّٖ٘ا ف ٜؽشمح أٗ
ػذج ؽشماخ ف ٜؽشمح قاتنح ٍقَٞح تاىْغثح ىقاف ٜصائذ اىقَٞح اىَؽقق ػي ٚاشش اىَغإَح اىَزم٘سج؛
اػرَاد أظو  6أؽٖش تؼذ اّرٖاء اىَشاقثح ىنٝ ٜقً٘ اىَفرؼ ترثيٞغ ّرائعٖا ىيَيضً ف ٜؼاىح ذقؽٞػ أعظ فشك
اىنشٝثح.
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 2.4.2تطوَر لَات التشغَل :
برنامج عمل : 4102




دع التشغَل اللاتٍ من خالل ا داا نظا بائٍ خاصَ ،خضع ةَ األشخاص اللاتَون اللَن َزاولون نشاطه
بصورة ةردَة ،للضرَبة علً الدخل بالنسا التالَة:
 %0 من را األعمال الم صل علَ ال َت اوز  711.111دره ةَما َتللق باألنشطة الت ارَة والصناعَة و األنشطة
ال رةَة ؛
 %4 من را األعمال الم صل علَ ال َت اوز  411.111دره ةَما َتللق بمقدمٍ
الخدمات.



التل َل بوضع اِلَات الضرورَة لتالَل نظا التلوَض عن ةقدان الشغل؛



مواصلة تناَل وتطوَر برامج انلاش التشغَل :

 اّعاص  55.000ػَيٞح ادٍاض ف ٜاهاس تشّاٍط "ادٍاض"؛
 اعرفادج  18.000ؽخـ ف ٜاهاس تشّاٍط "ذؤٕٞو"؛
 ذن٘ 10.000 ِٝؼاٍو ىصإظاصج ف ٜأفق ادٍاظٌٖ ف ٜاىرؼي ٌٞاىخاؿ؛
ٍ٘ امثح  1.500ؼاٍو ٍؾشٗع ف ٜاهاس اىرؾغٞو اىزاذ( ٜاىَقاٗالخ اىقغٞشج ظذا ٗ األّؾطح اىَذسج ىيذخو)؛
 اعرفادج  65.000ؽخـ ٍِ ٍقاتالخ اىرَ٘قغ ف ٜع٘ا اىؾغو ،تاإلمافح اىٍ 40.000 ٚغرفٞذ ٍِ ٗسؽاخ اىؼَو ىيثؽس ػِ اىؾغو.


اعتماد برامج دَدة:

ٗ مغ تشّاٍط "ٍثادسج"  ٌٖٝذؾعٞغ اىرؾغٞو ر ٛاىَْفؼح االظرَاػٞح داخو اىْغٞط اىعَؼ٘ٛ؛
 اهالا تشّاٍط "ذؤهٞش" ىفائذج ؼاٍي ٜاىؾٖاداخ اىَؼْ ِٞٞتاىثطاىح اىط٘ٝيح األٍذ ٗ اىزٖٝ ٛذف اى ٚذؤهٞش ٗ ذؽغ ِٞقاتيٞح اىرؾغٞو ىذٙ
اىثاؼص ِٞػِ اىؾغو.


من زات برامج انلاش التشغَل :
ذ٘قؼاخ 2013

اّعاصاخ ّٖاٝح
غؾد 2013

ّغثح االّعاص

ذ٘قؼاخ 2014

-ادٍاض اىثاؼص ِٞػِ اىؼَو ف ٜاهاس تشّاٍط ادٍاض

65.000

34.626

% 53

55.000

-ذؽغ ِٞذؾغٞو اىثاؼص ِٞػِ ػَو ف ٜاهاس تشّاٍط ذؤٕٞو

20.000

14.753

% 74

18.000

عو٘غ الشاؿج٘ي
كٖ اؽذاس هوبّلخ

819

-

عو٘غ الشاؿج٘ي كٖ
اؽذاس هوبّلخ

500

442

% 88

500

1.000

574

% 57

1.500

اىَئؽشاخ

ٍ٘امثح ؼاٍي ٜاىَؾاسٝغ ف ٜاهاس تشّاٍط ٍقاٗىرٜػذد اىَقاٗالخ اىَؽذشح ف ٜاهاس تشّاٍط ٍقاٗىرٜػذد ٍْافة اىؾغو اىَؽذشح ف ٜاهاس تشّاٍط ٍقاٗىرٜ







تدابَر اضاةَة :
اؼذاز ٍْ 17 975قثا ٍاىٞا ذ٘ظٔ تاألعاط ىقطاػاخ اىرؼي ٗ ٌٞاىقؽح ٗاىذفاع اى٘هْٜ
(ٍْ 11 100قثا) :
قطاع اىرشتٞح اى٘هْٞح ٍْ 7 000 :قة ٍاىٜ؛
ٍْ 2 000 :قة ٍاىٜ؛
قطاع اىقؽح
ٍْ 1 800 :قة ٍاىٜ؛
اىذفاع اى٘هْٜ
قطاع اىرؼي ٌٞاىؼاىٍْ 300 : ٜقة ٍاى.ٜ

 ذؼذٝو ٍقرنٞاخ اىقاُّ٘  ٍِ 16/93أظو اعرٖذاف ٗ ذؽغ ِٞظارتٞح اىثاؼص ِٞػِ اىؼَو
ػثش ذع٘ٝذ تشاٍط اىرن٘ ٗ ِٝاإلدٍاض؛
ٗ مغ اٟىٞاخ اىنشٗسٝح إلؼذاز اىَشفذ اى٘هْ ٜىيرؾغٞو ٗاىزٝ ٛؤذ ٜف ٜاهاس اىرضاً اىَغشب ترْفٞز اى٘مغ اىَرقذً ٍغ االذؽاد
األٗسٗت.ٜ
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 2.2تلزَز لَات التضامن والتماسك اال تماعٍ والم الٍ :
 0.2.2النهوض بالمنظومة التربوَة (  27,74ملَار دره ) :
ف ٜاهاس اعرَشاسٝح اىَعٖ٘داخ اىَثزٗىح إلفالغ اىرؼيٍْ ٌٞز عْح  ٗ 2000اىر ٜذ٘ظد ت٘مغ اىثشّاٍط
االعرؼعاىّٗ ، 2012-2009 ٜظشا ىيقؼ٘تاخ اىر٘ٝ ٜاظٖٖا ذْضٝو ٕزا اإلفالغ ،أػذخ ٗصاسج اىرشتٞح اى٘هْٞح
خطح ىيرَْٞح االعرشاذٞعٞح ػي ٚاىَذ ٙاىَر٘عو تشعٌ اىفرشج  ،2016-2014ذرَؽ٘س ؼ٘ه خَظ فناءاخ ٗ
ذرنُ٘ ٍِ ٍ 16ؾشٗع ٗ  66اظشاء ٗ ذغرٖذف:

.1

.3

اىشفغ ٍِ اىؼشك اىَذسع ٗ ٜذنافئ اىفشؿ:

.2

ذؽغ ِٞظ٘دج اىرؼيٌٞ

ذط٘ٝش اىَئعغاخ اىَذسعٞح :ذنٞٞف اىَْظٍ٘ح اىرشت٘ٝح ٗ اىرنْ٘ٞٝح ٍغ االؼرٞاظاخ ٗ اىؾشٗه اىَعاىٞح ٗ ،ذط٘ٝش االظشاءاخ
اىَرؼيقح ترغٞٞش اىَئعغح اىَذسعٞح ٗ مزا ذؽذٝذ اىَغئٗىٞاخ؛

.4

ذط٘ٝش اىؽناٍحٍ٘ :افيح اىرؽنٌ تاىرغٞٞش ٗ ذؽغ ِٞاألداء ٍِ خاله اىرْظ ٌٞاىَئعغاذ ٗ ٜاىرؼاقذ ٗ ٛمزا ذفؼٞو اىَخطو اىر٘ظٜٖٞ
ىيْظاً اىَؼيٍ٘اذ 2016-2012 ٜاىَقادا ػْٔ عْح 2011؛

.7

ذؼضٝض قذساخ ٗ فؼاىٞح اىَ٘اسد اىثؾشٝح :اػذاد ٗ ذفؼٞو االعرشاذٞعٞح اىؾاٍيح ٗ اىَرناٍيح ىرذتٞش اىَ٘اسد اىثؾشٝح ٗ مزا االّرٖاء ٍِ
ٗمغ ّظاً ٍؼيٍ٘اذ ٜىيَ٘اسد اىثؾشٝح.

 تالَل برنامج عمل  4102من خالل :

 أه المإشرات و االن ازات برس سنة : 4102
اىَئؽشاخ

اإلّعاصاخ خاله
اىفرشج 2013 -2012

 -ػذد األهفاه اىَرَذسعِٞ

6.544.955

 -ػذد اىَئعغاخ اىَذسعٞح

10.208

ٍ -ؼذه ذَذسط األهفاه ٍا ت 11 ٗ 6 ِٞعْح

99,6%

ّ-غثح اىرَذسط األهفاه ٍا ت 14 ٗ 12 ِٞعْح

85,4 %

ّ -غثح ذَذسط اإلّاز تاىؼاىٌ اىقشٗٛ

57,8 %

 ّغثح اعرنَاه اىذساعح تاىغيل اإلترذائٜٗاالػذاد ٗ ٛاىصاّ٘ٛ
ّ -غثح اىْعاغ تاىثاماى٘سٝا



اؼذاز ٍ 50ذسعح ظَاػاذٞح ظذٝذج؛



تْاء  74شاّ٘ٝح ٗ  85اػذادٝح؛



ذعذٝذ ٍ 1000ئعغح ٍذسعٞح ظإضج؛



تْاء ٍ 569ئعغح ذؼيَٞٞح؛



ستو ٍ 2200ئعغح ٍذسعٞح تؾثنح اىنٖشتاء ٗ اىَاء ٗ
اىقشف اىقؽٜ؛



اػادج ٕٞنيح ٗ ذعٖٞض ٍ 3520ئعغح ذؼيَٞٞح ٗ مزا اّعاص
اىقٞاّح اى٘قائٞح ىفائذج ٍ 10.016ئعغح ذؼيَٞٞح.

42 %
57,31 %
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 4.2.2تطوَر التللَ اللالٍ ( 4,74ملَار دره ) :

 التدابَر المبرم ة برس سنة  4102و التٍ تلرف تس َل أكثر من 111.111
طالا :
اىر٘قؼاخ

اىرذاتٞش
ذ٘عٞغ ٗ اػادج
ذؤٕٞو اىثْٞاخ
اىرؽرٞح اىؽاىٞح
اظشاءاخ راخ
هاتغ اظرَاػٜ





اعز وبل ثٌبء ٍ 25ذسض ؛
اًطالم أؽـبل ثٌبء ؼ ِٞٞظاٍؼ ِٞٞظذٝذِٝ؛
اًطالم أؽـبل ثٌبء كل٘خ الطت ّالق٘ذلخ ث ل هي أكبدٗش ّهٌغخ ّ كل٘خ ػلْم الؾشٗؼوخ ثوبلغوووبسح ّ ،الوووذسعوخ
الْهٌ٘خ للزغبسح ّ الزغ٘٘ش ثبلذاخلخ ّ ،الوذسعخ الؼل٘ب للز ٌْلْع٘ب ثجٌٖ هالل ّ ،كزا الوذسعخ الؼل٘ب للز وٌوْلوْعو٘وب
ثولؼخ الغشاؿٌخ (هشؽلخ الجٌبء).




الشكغ هي ػذد الوغزل٘ذٗي هي الوٌؼ ل٘قل ثزلك الٔ ٍ 230.000غرفٞذ؛
رْع٘غ ّ رغِ٘ل الْلْط الٔ الخذهبد القؾ٘خ للبئذح الطلجخ كوشؽلخ أّلٔ لزطج٘ن الزـط٘خ القؾ٘خ.
ّمغ آل٘بد للؾذ هي الخلل الوزشرت ػي رـ٘٘ش لـخ الزذسٗظ ثبلوْاد الؼلو٘خ ؛
رغشٗغ ػول٘خ رؤُ٘ل الطلجخ لزو ٌِ٘ن هي الؼول كٖ الوِي الغذٗذح للوـشة ّ ،الزٖ رؼشف ًوقوب كوجو٘وشا كوٖ الو٘وذ
الؼبهلخ الوئُلخ خبفخ كٖ هطبع فٌبػخ الغ٘بساد ّ هشاكض االرقبل ّ فٌبػخ الطبئشاد؛
رؼضٗض اؽؼبع الغبهؼخ الوـشث٘خ ػلٔ الوغزْٓ الذّلٖ هي خالل ّمغ هؾشّع هبًْى ِٗذف الٔ رغو٘غ عوبهوؼوخ
هؾوذ الخبهظ أكذال ّ عبهؼخ هؾوذ الخبهظ الغْٗغٖ ّ كزا رغو٘غ عبهؼخ الؾغي الضبًٖ ػ٘ي الؾون ّ عوبهوؼوخ
الؾغي الضبًٖ الوؾوذٗخ.




اظشاءاخ ذؽغِٞ
اىع٘دج



ذط٘س ػذد هيثح اىرؼي ٌٞاىؼاىٜ

ذط٘س ػذد اىَغرفٞذ ٍِ ِٝاىَْػ
216 500

230 000

177 000
600 000
510 000

118 142

435 000
308 005

360 668

127 473

147 633

112 582

293 642

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008

2013/2014

 أه االن ازات برس سنة : 4102
اىرذاتٞش

االّعاصاخ

ذ٘عٞغ ٗ اػادج ذؤٕٞو اىثْٞاخ
اىرؽرٞح اىؽاىٞح

 اًطالم أؽـبل ثٌبء ٍ 6ئعغاخ ظاٍؼٞح عذٗذح ث ل هي أكبدٗش ّهٌغخ ،الوذسعخ الؼل٘ب للز ٌْلْع٘ب ثجٌٖ هالل،
الوذسعخ الؼل٘ب للز ٌْلْع٘ب ثولؼخ الغشاؿٌخ ،الوذسعخ الْهٌ٘خ للزغبسح ّ الزغ٘٘ش ثبلذاخلخ ّ كل٘خ ػلْم الؾشٗؼوخ
ثبلغوبسح (هشؽلخ الذساعخ)؛
 اًطالم أؽـبل ثٌبء ٍ 25ذسض ثبلغبهؼبد إٔ ٍ 15.900قؼذ امافٜ؛
 ثلْؽ  1.160ؽؼثح راد الطبثغ الوٌِٖ؛
 رْعؼخ  4أؼٞاء ظاٍؼٞح ث ل هي هْالٕ اعوبػ٘ل الشثبه ،ه ٌبط ،الشثبه ّ أكبدٗش ّ كزا ثٌبء ؽ٘٘ي عبهؼ٘و٘وي
ثلبط ّ ثٌٖ هالل؛
 كزؼ ٍ 6طاػٌ ظاٍؼٞح ظذٝذج ث ل هي هٌغخ ،عطبد ،الوٌ٘طشح ،ثٌٖ هالل ،أكبدٗش ّ الؾغ٘وخ.

اظشاءاخ راخ هاتغ اظرَاػٜ





اظشاءاخ ذؽغ ِٞاىع٘دج




سكغ ػذد الوغزل٘ذٗي هي الوٌؼ الٔ ٍ 216.500غرفٞذ ؛
رلؼ٘ل الوشعْم الوزؼلن ثبلشكغ هي ه٘وخ الوٌؼ ثـ  200دسُن ؽِشٗب للبئذح علك اإلعبصح ّ  300دسُون ؽوِوشٗوب
للبئذح علك الوبعزش ّ الذكزْساٍ.
اػزوبد ًظبم اداسٕ عذٗذ لْصاسح الزؼل٘ن الؼبلٖ ّ الجؾش الؼلوٖ ّ رو وْٗوي األهوش (هوشعوْم سهون 2.12.790
ثزبسٗخ  19فثشاٝش  ّ 2013الوشاس سهن  1355.13ثزبسٗخ  22أتشٝو )2013؛
هقبدهخ هغلظ الؾ ْهخ ػلٔ هبًْى اؽذاس ّكبلخ لزو٘٘ن الزؼل٘ن الؼبلٖ ّ الجؾش الؼلوٖ؛
رٌظ٘ن الوٌبظشح األّلٔ ؽْل الجؾش الؼلوٖ ّ رطْٗش اللْعلبه ثبلقخ٘شاد.
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 2.2.2ت سَن الخدمات الص َة ( 04,70ملَار دره ) :











إٌٔ اىرذاتٞش اىَثشٍعح تشعٌ عْح :2014
ذؼضٝض ػَيٞح ذؼَّ ٌٞظاً اىَغاػذج اىطثٞح ٗ ٍ٘افيح اىذساعح اىؼاٍح القرشاغ اىغْاسٕ٘ٝاخ
اىَرؼيقح تاىرغطٞح اىقؽٞح اإلظثاسٝح ىفائذج اىؽشف ٗ ِٞٞأفؽاب اىَِٖ اىؽشج؛
ذفؼٞو اىثشّاٍط اى٘هْ ٜىيرنفو تاىؽاالخ االعرؼعاىٞح اىطثٞح ػثش ٍ٘افيح اىرذاتٞش اىالصٍح
ى٘مغ ٗؼذاخ هثٞح اعرؼعاىٞح ىيقشب ٗ ذؽغٍ ِٞغرٍ٘ ٙقاىػ اىَغاػذج اىطثٞح
االعرؼعاىٞح؛
ٍ٘افيح ذؤٕٞو اىَغرؾفٞاخ اىؼٍَ٘ٞح ٗذؽغ ِٞخذٍاذٖا ف ٜاهاس ٍؾشٗع فؽح اىَغشب III
ىصإفالغ االعرؾفائ ٜ؛
ٍ٘افيح أؽغاه تْاء ٍغرؾفٞاخ ظٖ٘ٝح ٗاقيَٞٞح ٍٗؽيٞح ٗ افرراغ اىَشمض االعرؾفائ ٜاىعاٍؼ ٜى٘ظذج ٗاّعاص اىذساعاخ ٍِ أظو تْاء اىَشامض
االعرؾفائٞح اىعاٍؼٞح ألمادٝش ٗهْعح ٗ اػادج تْاء ٍغرؾف ٚاتِ عْٞا؛
ٗمغ عٞاعح ٗهْٞح ىيقٞذىحٗ ،اػادج اىْظش ف ٜػَيٞح اقرْاء األدٗٝح ٗاىَْرعاخ اىقٞذالّٞحٗ ،ذؽغ ِٞآىٞاخ ذذتٞش األدٗٝح ف ٜاىَغرؾفٞاخ
اىؼٍَ٘ٞح ٗ ذخفٞل أشَْح األدٗٝح ( 1000دٗاء)؛
ذفؼٞو اعرشاذٞعٞح ىيقؽح اىْفغٞح ٗذنصٞف تشاٍط اى٘قاٝح ٍٗنافؽح اىغشهاُ تٖذف ذقيٞـ ػذد اى٘فٞاخ اىْاظَح ػِ ٕزا اىَشك ٗ مزا ذؼضٝض
اإلظشاءاخ مذ األٍشاك اىَؼذٝح ٗغٞش اىَؼذٝح؛
اػادج ذؤٕٞو ٍشامض اى٘الدج تاى٘عو اىقشٗٗ ٛمزا ذؼضٝض ٗػقشّح ذعٖٞضاخ اىَشامض اىقؽٞح خق٘فا ىفائذج اىَغرفٞذّ ٍِ ِٝظاً اىَغاػذج
اىطثٞح ٗسػاٝح اىْغاء اىؽ٘اٍو ػيٍ ٚغرٍ٘ ٙئعغاخ اىشػاٝح اىطثٞح األٗىٞح؛
ذؼضٝض اىَنرغثاخ اىَرؼيقح تقؽح األً ٗاىطفو ٗ رٗ ٛاالؼرٞاظاخ اىخافح.

 االن ازات و التوالات من خالل أه المإشرات :
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 2.2.2تَسَر الولوج الً السكن الالئق (  2,4ملَار دره ) :



اىرذاتٞش اىَثشٍعح تشعٌ عْح :2014



ذغشٝغ تشّاٍط ٍذُ تذُٗ ففٞػ ػثش اإلػالُ ػِ ٍ 11ذْٝح ظذٝذج تذُٗ ففٞػ؛



اّطالا أؽغاه  8تشاٍط ظذٝذج ف ٜاهاس تشّاٍط اػادج ذؤٕٞو اىثْاٝاخ اٟٝيح ىيغق٘ه تنو ٍِ اىذاساىثٞناء ،اىقثاب،
تْنشٝش ،قيؼح اىغشاغْح ،اىققش اىنثٞشٍ ،نْاط ،آعف ٗ ،ٜعال ٗ رىل ىفائذج  15.000أعشج؛



االىرضاً ب  60تشّاٍط ظذٝذ ىيرؤٕٞو اىؽناس ٗ ٛاىَؾاسٝغ اىَرؼيقح تغٞاعح اىَذْٝح؛



ذؽذٝذ شَِ تٞغ اىَرش اىَشتغ اىَغط ٚىيغنِ ىيطثقح اىَر٘عطح فٍ ٜثيغ  7200دسٌٕ ػ٘ك  6.000دسٌٕ ٗذؽذٝذ
اىَغاؼح اىَغطاج ىٖزا اىغنِ ٍا تٍ 150ٗ 80 ِٞرش ٍشتغ ػ٘ك ٍ 120رش ٍشتغٗ ،رىل ىعؼو ٕزا اىَْر٘ض أمصش ظارتٞح
ىيَْؼؾ ِٞاىؼقاسٗ ِٞٝذؾعٞؼٌٖ ػي ٚاالّخشاه فٔٞ؛



ؼـزف اىـضاً ٍئظش ٛاىغنِ االظرَاػ ٜتبسفاا اقشاسٌٕ تْغخح ٍِ دفرش اىرؽَـالخ ػي ٚاػرثاس أُ ٕزا اىذفرش ٝخـ
اىَْؼؼ اىؼقاس ٛاىزْٝ ٛعض ٍؾشٗع تْاء اىغنِ االظرَاػٗ ٜال ٝخـ ٍئظش ٛاىغنِ اىَزم٘س.

 أه ا ن ازات برس سنة :4102

ٍعاه اىرذخو

اىغنِ
االظرَاػٜ

اىغنِ ٍْخفل
اىرنيفح

اظشاءاخ ٍخريفح

اإلّعاصاخ



اهالم ؽْالٖ ٗ 313.594ؼذج ة ٍ 412ؾشٗع هزن ْٗلْ٘ص 2013؛
رْه٘وغ  643اذيفياقيٞيح ثو٘وي الوذّلوخ ّالوووغوزوضوووشٗوي كوٖ ًوِوبٗوخ ؽوِوش
ْٗلْ٘ص 2013إلًغبص ٗ 1.162.218ؼذج ع ٌ٘خ عذٗذح؛
رخق٘ـ ٗ 20ؼذج ع ٌ٘خ ػلٔ األهل لل شاء كغ ي سئ٘غٖ لوذح ال رووول
ػي  8عْ٘اخ ّ ثبٗغبس  700دسٌٕ ؽٖشٝا ،ل ل هغوزوضوووش ٗغوزولو٘وذ هوي
هضاٗب لِزا الـشك.




اعز وبل ؽْالٖ  1.315عنِ خالل الٌقق األّل هي عٌخ  2013؛
اؽذاس هٌزْط عذٗذ رزشاّػ هغبؽزَ الوـطبح هب ث٘ي ٍ 150 ّ 100يريش
ٍشتغ ّال ٗزؼذٓ صوي ث٘ؼَ  5000دسٌٕ ىيَرش اىَشتغ؛
روذٗذ اإلػلبءاد النشٗج٘خ لجشاهظ اًغبص ُزا الٌْع هي الغ ي الٔ ؿوبٗوخ
 31دظْثش ّ ،2020رلك ثِذف هؾبسثخ الغ ي ؿ٘ش الالئن.



رْع٘غ هغبل رذخل فٌذّم الزنبهي للغ ٌٔ ّ االًذهبط الؾنوشٕ هوي
خالل رخق٘ـ ؽق٘لخ الشعن الخبؿ الولشّك ػلٔ ؽوذٗوذ الوجوٌوبء ّ
 %20هي الٌبرظ النشٗجٖ ػلٔ الشهل ّ ،رْع٘غ هغبل رذخولوَ لو٘وؾووول
الٌلوبد الوزؼلوخ ثبلوؼبلغخ ّالزذخل كٖ الٌغ٘ظ الؼز٘ون ّالوجوٌوبٗوبد اٗٙولوخ
للغوْه.
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 7.2.2م اربة الاقر والهشاشة اال تماعَة :


الوشؽلخ الضبً٘خ هي الوجبدسح الْهٌ٘خ للزٌو٘خ الجؾشٗخ :

 التلكَر باألهداف :
ٗجلؾ الـالف الوبلٖ الوخقـ للوشؽلخ الضبً٘خ هي الوجبدسح الْهٌ٘خ للزٌو٘خ
الجؾشٗخ  2015-2011هب هذسٍ  17هل٘بس دسُن ،رغبُن كِ٘ب الذّلخ ثٌق٘ت
 9,4هل٘بس دسُن هي خالل الو٘ضاً٘خ الؼبهخ ّ ،رشّم رؾو٘ن األُذاف الزبل٘خ:


تشّاٍط ٍنافؽح اىفقش تاى٘عو اىقشّٗ ٛالزٕ ع٘غزل٘ذ هٌَ  701عوبػخ
هشّٗخ؛



تشّاٍط ٍؽاستح اإلققاء االظرَاػ ٜتاى٘عو اىؽنشّ ٛالزٕ ع٘غزل٘ذ
هٌَ  530ؽ٘ب ؽنشٗب؛



تشّاٍط ٍؽاستح اىٖؾاؽح هي أعل دػن ّرؼضٗض اإلدهبط الؼبئلٖ
ّاالعزوبػٖ؛



اىثشّاٍط األفق ٜلذػن أًؾطخ الز ْٗي ّرؼضٗض هذساد الزْافل لذٓ اللبػل٘ي الو لل٘ي ثبلزٌو٘خ الجؾشٗخ؛



اىثشّاٍط اىخاؿ ترؤٕٞو اىَعاه اىرشات ٜاىز ٛع٘غزل٘ذ هٌَ ؽْالٖ هلْ٘ى ؽخـ هبهٌ٘ي ة  3.300دّاس ربثؼ٘ي ل 22
اهل٘ن ّ ،الزٕ ِٗن كك الؼضلخ ػي الوٌبهن الغجل٘خ .

 أه ا ن ازات :


اًغبص أكضش هي  12.888هؾشّع ّ اعشاء للزٌو٘خ ،هي ثٌِ٘ب ً 2.392ؾبه هذسللذخل للبئذح ؽْالٖ  2,74هلْ٘ى
هغزل٘ذ ثشعن اللزشح 2013-2011؛



رؾو٘ن اعزضوبساد ثؾغن ٌٗبُض ٍ 7,95يٞاس دسٌٕ رغبُن كِ٘ب الوجبدسح الْهٌ٘خ للزٌو٘خ الجؾشٗخ ثوجلؾ ٍ 4,6يٞاس
دسٌٕ.

 اِةاق المستقبلَة :


روْٗخ ّرْع٘غ الجشاهظ الؾبل٘خ لِزٍ الوجبدسح؛



اػطبء األّلْٗخ لزؼضٗض آل٘بد الوْاكجخ لؾبهلٖ الوؾبسٗغ الوذسح للذخل؛



اؽذاس ثٌك ّهٌٖ للوؼلْهبد الخبفخ ثبلوؾبسٗغ الٌبعؾخ ؛



ّمغ ًظبم ده٘ن للوشاهجخ ّ الززجغ ّ رو٘٘ن الْهغ.
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فٌذّم الزوبعك االعزوبػٖ :

 ناقات الصندوق:
ٍْز اؼذاشٔ عْح  ، 2012عإٌ فْذٗا اىرَاعل االظرَاػ ٜف ٜذؼضٝض اإلظشاءاخ االظرَاػٞح اىر ٜذغرٖذف اىغامْح
اىَؼ٘صج ،خافح ػثش ذَ٘ٝو اىْفقاخ اىَرؼيقح ب:
ذؼَّ ٌٞظاً اىَغاػذج اىطثٞح
” “RAMED

دػٌ اىرَذسط ٍٗؽاستح اىٖذس
اىَذسعٜ

دػٌ األؽخاؿ رٗ ٛاالؼرٞاظاخ
اىخافح

ٖٝذف قاُّ٘ اىَاىٞح ىغْح  2014اى ٚذؤٍٍ٘ ِٞاسد ٍاىٞح امافٞح ىٖزا اىقْذٗاٗ ،رىل ٍِ خاله:


اؼذاز اىشعٌ اىع٘ ٛىيرناٍِ ٗاّؼاػ اىغٞاؼح ٗ ،ذؽذٝذ ذؼشٝفرٔ ف 100 ٜدسٌٕ تاىْغثح ىيذسظح االقرقادٝح ٗ  400دسٌٕ
تاىْغثح ىيذسظح األٗى /ٚاألػَاهٍ ،غ ذخقٞـ  ٍِ %50ؼقٞيرٔ ىفائذج اىقْذٗا؛



اقشاس اىَغإَح اإلتشائٞح تشعٌ اىََريناخ ٗاىَ٘ظ٘داخ اىَْؾؤج تاىخاسضٗ ،سفذ ؼقٞيرٖا ىفائذج اىقْذٗاٝ ٗ .ؽذد عؼش ٕزٓ
اىَغإَح مَا ٝي: ٜ
–  % 01من اَمة ااتناء الممتلكات اللقارَة المو ودة بالخارج ،و كلا من اَمة اكتتاا أو ااتناء األصول المالَة و
القَ المنقولة و غَرها من سندات رأس المال أو الدَون المو ودة بالخارج؛
–  % 7من مبلغ المو ودات النقدَة المر لة للمغرا والمودعة ةٍ سابات باللملة األ نبَة أو بالدره القابل
للت وَل؛
–  %4من مبلغ المو ودات النقدَة المر لة للمغرا والمباعة ةٍ سوق الصرف بالمغرا مقابل الدره .

مَا عٞرٌ ف ٜاىَقاتو ذ٘عٞغ قاػذج اىَغرفٞذٕ ٍِ ِٝزا اىقْذٗا ىٞؾَو دفغ دػٌ ٍثاؽش ىيْغاء األساٍو فٗ ٜمؼٞح
ٕؾاؽح.

 ا ن ازات و التوالات:
البرامج
مواكبة تالَل و تلمَ
نظا المساعدة الطبَة
برنامج تَسَر
لم اربة الهدر
المدرسٍ
المبادرة الملكَة
”ملَون م اظة“





اّعاصاخ عْح 2012

اّعاصاخ عْح 2013

ذ٘قؼاخ عْح 2014

رْع٘غ هبػذح الوغزل٘ذٗي هي ُزا الوٌوظوبم
رغووغوو٘وول  925.819أعييشج رغغ٘ل ٍ 2ي ُ٘ٞأعشج ًِبٗوخ عوٌوخ
ّرؾغ٘ي ؽ بهزَ ػجش رذث٘ش ع٘ذ للووْاسد
ًِبٗوخ عوٌوخ  2012إٔ هوب  2013إٔ هووب ٗووٌووبُووض ٍ 6يييييٞييُ٘
الجؾشٗخ ّروطوْٗوش اداسح الوووغوزوؾولو٘وبد
ٌٗبُض ٍ 2,54يٍ ُ٘ٞغرفٞذٍ .غرفٞذ.
الؼوْه٘خ.
اعزلبدح  670.000ذيَٞز
هٌؾذس هي 394.000
أعشج.

اعزلبدح  783.000ذيَٞز هٌؾذس
هي  460.000أعشج.

اعزلبدح  825.000ذيَٞز ٌٗزوْى الٔ
 475.000أعشج.

ٍ 3.857.970غرفٞذ

ٍ 3.898.311غرفٞذ

ٍ 3.906.948غرفٞذ

فٌذّم الز بكل الؼبئلٖ :

ٗوْم ُزا القٌذّم ،ثزوذٗن دكْػبد هغجوخ ثشعن الٌلوخ للبئذح األهِبد الوطلوبد الوؼْصاد ّأهلبلِي الوغزؾو٘ي
للٌلوخ؛
الٔ ؿبٗخ ؽِش ؿؾذ  ،2013هبم فٌذّم الز بكل الؼبئلٖ ،ثزٌل٘ز  1.599ؽ وب هنبئ٘ب ثوجلؾ اعوبلٖ ثلؾ 12,49
هلْ٘ى دسُن.
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 1.2.2دع اللال القروٌ و المناطق ال بلَة:


ثشًبهظ الزؤُ٘ل الزشاثٖ :
أه األعمال المن زة برس برنامج التؤهَل الترابٍ :

ِٗذف الجشًبهظ الخبهظ الخبؿ ثزؤُ٘ل الوغبل الزشاثٖ
الٔ رؾغ٘ي ظشّف ػ٘ؼ الغبكٌخ كٖ الوٌبهن الغجل٘خ
ّالقؼجخ الْلْط هي خالل رؼضٗض الخذهبد الوشرجطخ
أعبعب ثبلطشم ّ الوغبلك ّ الوبء القبلؼ للؾشة
ّال ِشثبءّ ،كزا رؾغ٘ي الخذهبد الوشرجطخ ثبلقؾخ ّ
الزؼل٘ن ثوب كِ٘ب الغ ي الْظ٘لٖ للبئذح هْظلٖ الزشث٘خ
الْهٌ٘خ ّ القؾخ ّ .روذس الز للخ اإلعوبل٘خ لِزا
الجشًبهظ ،ثؾْالٖ ٍ 4,9يٞاس دسٌٕ هْصػخ ؽغت
هغبل الزذخل كوب ٗلٖ:
 2.500 :هلْ٘ى دسُن؛
اىطشا
 1.162 :هلْ٘ى دسُن؛
اىنٖشتح
 725 :هلْ٘ى دسُن؛
اىَاء اىقاىػ ىيؾشب
اىغنِ اى٘ظٞف ٜىيَذسع 450 : ِٞهلْ٘ى دسُن؛
 75 :هلْ٘ى دسُن؛
اىقؽح









االن ازات الً غاَة َولَوز 4102

م ال التدخل


اًغبص  173ع ي ّظ٘لٖ للبئذح هْظلٖ
القؾخ
رؾـ٘ل  27هغزْفق ثبلْعو الوشّٕ
ثشهغخ ثٌبء  8هشاكض هج٘خ
اهزٌبء  41ع٘بسح اعؼبف

السكن
الوظٌفً
للمدرسٌن



اًغبص  1.795ع ي ّظ٘لٖ للبئذح الوذسع٘ي

الطرق





اًغبص  1.577كلن هي الطشم ّ الوغبلك
اًغبص  23هٌطشح
اًغبص  09هٌؾآد كٌ٘خ

الكهربة




كِشثخ  1.425دّاس
رضّٗذ  705دّاس ثبل ِشثبء



اًغبص ً 252وطخ هبء هضّدح ثبلوبء القبلؼ
للؾشة
رضّٗذ  86دّاس ثبلوبء القبلؼ للؾشة
اًغبص  189هؾشّع ًوطخ هبء
ثشهغخ رضّٗذ  36دّاس ثبلوبء القبلؼ للؾشة

الصحة

الماء الصالح
للشرب









هْافلخ الغ٘بعبد الوطبػ٘خ الوٌذهغخ الوْعِخ للؼبلن الوشّٕ ّالوٌبهن الغجل٘خ ثِذف رغِ٘ل
ّلْط الغبكٌخ للزغِ٘ضاد األعبع٘خ :

سثو  35.600هشٗخ ثبلؾج خ ال ِشثبئ٘خ كٖ هزن ّ ،2012هذ ثلؾ هؼذل
الشثو ثبلؾج خ %98؛
سكغ ّر٘شح رٌل٘ذ ثشًبهظ رؼو٘ن رضّٗذ الؼبلن الوشّٕ ثبلوبء القبلؼ
للؾشة هقذ ثلْؽ هؼذل ّلْط ثٌغجخ  %95ف ٜأفق 2015؛
هْافلخ رٌل٘ز الجشًبهظ الْهٌٖ الضبًٖ للطشم الوشّٗخ هي خالل ثٌبء
 1002كلن هي الطشم الوشّٗخ ّرِ٘ئخ  1345كلن.









هْافلخ رلؼ٘ل الجشاهظ الووْلخ كٖ اهبس فٌذّم رٌو٘خ الؼبلن الوشّٕ ّالوٌبهن الغجل٘خ ّكن
ًلظ الووبسثخ الوٌذهغخ.
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 2.2اعادة التوازن للمالَة اللمومَة وضمان استقرار المو ودات الخار َة :
 1..4.4ضمان استقرار المو ودات الخار َة ةٍ دود  2أشهر من واردات السلع و الخدمات
دػٌ اىقادساخ

ذقْ ِٞاى٘اسداخ

ذؤٍ ِٞاؼرٞاه ٍِ ٜاىؼَيح اىقؼثح

دػن الؼشك الزقوذٗوشٕ هوي خوالل
رغوووشٗوووغ ّرووو٘وووشح اًوووغوووبص ثوووشاهوووظ
اعزوشارو٘وغو٘وخ هوـوشة رقوذٗوش
ػجش :

 اػطبء األّلوْٗوخ لوزولوؼو٘ول اإلهوبس
الوووووبًووًْووٖ ّالووزووٌووظوو٘وووووٖ لووؾوووووبٗووخ
الوغزِلك ؛

 الؾلبظ ػلٔ اعزؾوبم الوـشة للخو االئزوبًٖ الوووٌوْػ هوي
هشف فٌذّم الٌوذ الذّلٖ؛






اكزؾبؿ  250هوبّلخ /ثوشًوبهوظ
الزذه٘ن هي أعل الزقذٗش؛
رْه٘غ  100ػوذ /ثشًبهظ خوبؿ
ثؼوْد رٌو٘خ القبدساد؛
رؤع٘ظ  15ارؾبدا لولوزوقوذٗوش/
ثشًبهظ دػن ارؾبداد الزقذٗش؛
ر ْٗي  580ؽخقب  /ثوشًوبهوظ
الز ْٗي ّ روْٗوخ الو ولوبءاد كوٖ
هغبل الزغبسح الذّل٘خ.

 هْافلخ رطْٗش ّرطج٘ون هوؼوبٗو٘وش
الغْدح ّالغالهخ؛
 رغشٗغ ّر٘شح رلؼ٘ل الٌظبم الوزؼلن
ثْمؼ٘خ الوغزْسدٗي؛
 هْافلخ هؾبسثخ ػولو٘وبد اؿوشام
األعْام الوـشث٘خ ّ الوزوِوشٗوت ّ
الزول٘ـ هي ه٘وووخ الولوْارو٘وش ػوٌوذ
االعز٘شاد.







رلؼ٘ل االعزشار٘غ٘خ الغ٘بؽ٘خ هي أعل رؾوو٘ون أُوذاف سإٗوخ
ّ ،2020كٖ ُزا اإلهبس رن سفذ  %50هي ؽق٘لخ الوشعون
الغْٕ الوؾذس للزنبهي ّاًؼبػ الغ٘بؽوخ لولوبئوذح الووو وزوت
الْهٌٖ الوـشثٖ للغ٘بؽخ ؛
دػن ّهْاكجخ الوـبسثخ الوو٘و٘ي ثبلخبسط :
اًؼبػ فٌذّم دػن االعزضوبس الخبؿ ثِن؛
رؼضٗض اإلعشاءاد الوزخزح للوبئوذروِون ػولؤ هغوزوْٓ اإلداسح
النشٗج٘خ ّالوؾبكظخ الؼوبسٗخ.

 رؼجئخ الزوْٗالد الخبسع٘خ لنوبى روْٗل ًوبعوغ لولوغو٘وبعوبد
الِ٘ ل٘خ ّ الوطبػ٘خ ّ ،رلك كٖ اهبس االرلبه٘بد الوْهؼخ هوغ
الوئعغبد الوبل٘خ الؼشث٘خ ّ الذّل٘خ.

 2.4.4خاض ع ز المَزانَة ةٍ دود  % 2,7من الناتج الداخلٍ الخا


ت سَن الموارد  :ذ٘عٞغ اى٘ػاء ػثش ؼزف االعرصْاءاخ ٗاإلتقاء ػيٖٞا فقو تاىْغثح ىيقطاػاخ راخ األٗى٘ٝح
االقرقادٝح ٗاالظرَاػٞح.



ؼزف االػفاء اىنشٝث ٜتاىْغثح ىيَغرصَش ِٝاىفالؼ ِٞٞاىنثاسٍ ،غ ٍ٘افيح ذَرٞغ فغاس ٍٗر٘عط ٜاىفالؼ ِٞتٖزا االعرصْاء:



كشك النشٗجخ رذسٗغ٘ب ػلٔ الؾشكبد اللالؽ٘خ ال جشٓ ّػلٔ الذخْل الوزؤر٘خ هي الوغزـالد الضساػ٘خ ال جشٓ الزٖ رؾون سهن
هؼبهالد ٗلْم  5.000.000دسٌّٕ ،اػلبء الوغزـالد الضساػ٘خ القـشٓ ّالوزْعطخ ّالٌؾبهبد األخشٓ راد الطبثغ
الضساػٖ ،كل٘ب ّثقلخ دائوخ ،ارا كبى سهن هؼبهالرِب الغٌْٕ ٗول ػي ُزا الغوق ّ ،رلك رلؼ٘ال للزْعِبد الول ٘خ الغبه٘خ كٖ
خطبة الؼشػ ّلزْف٘بد الوٌبظشح الْهٌ٘خ ؽْل الغجبٗبدّ ،كن الجشًبهظ الضهٌٖ الزبلٖ:
 ابتداء من ةاتح َناَر  4102الً غاَة  20دَسمبر  ، 4107بالنسبة للمستغالت الزراعَة التٍ ت قق را أعمال َساوٌ أو َاوق
 27.111.111درهما ؛
 ابتداء من ةاتح َناَر  4101الً غاَة  20دَسمبر  ، 4109بالنسبة للمستغالت الزراعَة التٍ ت قق را أعمال َساوٌ أو َاوق
 41.111.111درهما ؛
 ابتداء من ةاتح َناَر  4104الً غاَة  20دَسمبر  ، 4107بالنسبة للمستغالت الزراعَة التٍ ت قق را أعمال َساوٌ أو َاوق
 01.111.111درهما .



اىغاء اػفاء اىذخ٘ه اىَرؤذٞح ٍِ اٝعاس اىثْاءاخ اىعذٝذج أٗ اىثْاءاخ اإلمافٞح ه٘اه اىغْ٘اخ اىصالشح اىَ٘اىٞح ىيغْح اىر ٜاّرٖٚ
فٖٞا تْاإٕا ٗاالؼرفاظ تخقٌ  % 40ف ٜاهاس ذشؽٞذ اىْفقاخ اىعثائٞح.






افالغ اىنشٝثح ػي ٚاىقَٞح اىَنافح خافح فَٞا ٝرؼيق تاىر٘عٞغ األٍصو ىي٘ػاء ٍِ خاله :
اهزقبس أعؼبس النشٗجخ ػلٔ الو٘وخ الونبكخ ػلٔ عؼشٗي  %20 ّ %10؛
رطج٘ن عؼش  %10ػلٔ ثؼل الوٌزغبد ّ الخذهبد الخبمؼخ لغؼش  %7؛
رطج٘ن عؼش  %20ػلٔ ثؼل الوٌزغبد ّ الخذهبد الخبمؼخ لغؼش % 14؛



اؼذاز ٗاظة اماف ٜػي ٚاىرغعٞو األٗه ىيغٞاساخ راخ اىقَٞح اىؼاىٞحٝ ،طثق ػي ٚقَٞح اىغٞاساخ دُٗ اؼرغاب اىنشٝثح ػيٚ
اىقَٞح اىَنافح.
ذؽذٝذ ٍثيغ اىؽذ األدّ ٚىينشٝثح ػي ٚاىؾشماخ تاىْغثح ىيؾشماخ اىخامؼح ىٖزٓ اىنشٝثح ف 3000 ٜدسٌٕ 1500ٗ ،دسٌٕ
تاىْغثح ىيخامؼ ِٞىينشٝثح ػي ٚاىذخو؛
ذ٘مٞػ أُ اىرف٘ٝد األٗه ىيؼقاساخ غٞش اىَثْٞح اىَذسظح ف ٜاىَذاس اىؽنش ٛاترذاء ٍِ فاذػ ْٝاٝش ٝ 2013ققذ ٍْٔ اىرف٘ٝد
تؼ٘ك؛
اىشفغ ٍِ قَٞح اىَن٘ط اىذاخيٞح ػي ٚاالعرٖالك اىَفشٗمح ػي ٚاىَؾشٗتاخ اىَق٘ٝح ٗاىخَ٘س.
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 2.2اعادة التوازن للمالَة اللمومَة وضمان استقرار المو ودات الخار َة:


ترشَد الناقات :



مثو ّفقاخ اىَ٘ظف ِٞػثش اىرؽنٌ ف ٜمريح األظ٘س :



ترشَد استلمال المناصا التٍ تصبح شاغرة خالل السنة المالَة عبر استلمالها صرَا لتسوَة وضلَة
الموظاَن ةٍ االت ا ل اق أو االستَداع أو تناَل أ كا اضائَة أو ارارات ادارَة ؛
ار اء تناَل القرارات المتللقة بؤَة تراَة أو مرا لة لأل ور والتلوَضات أو األنظمة األساسَة المتخلة خارج
اطار اانون المالَة للسنة الً اانون المالَة للسنة الموالَة.



مثو ّفقاخ اىغٞش اىؼاد ٛىصإداسج ٗ ؼقشٕا ف ٜاىؽذ األدّ ٚاىنشٗسٍ ٛغ اىرؤعٞظ ىَثذأ االعرغاله اىَؾرشك
ىصإٍناّٞاخ اىَر٘فشج:



االلتزا بلد ااتناء و كراء السَارات اال ةٍ ال االت الضرورَة و الملللة و اخضاعها للترخَص المسبق
لرئَس ال كومة؛
اللدول عن برم ة أَة بناَات أو مساكن ادارَة دَدة و تقلَص ناقات الكراء المتللقة بها مع تش َع الل وء
الً االئتمان ا َ ارٌ اللقارٌ؛
عقلنة المها بالخارج و صر مصارَاها ةٍ ال د األدنً الضرورٌ لما َضمن التمثَل الرسمٍ ةٍ مختلف
المنتدَات و المإتمرات الدولَة و االاتصاد ةٍ ناقات النقل المرتبطة بهله المها ؛
تقلَص كلاة المشترَات عبر تالَل مقتضَات المرسو ال دَد للصاقات اللمومَة ةَما َتللق بتكتل المشترَات.



ذشؽٞذ ّفقاخ االعرصَاس ٗستطٖا تقذسج اإلّعاص ٗ ترؽقٞق اىْرائط:



اعتماد التقََ كؤداة للرةع من القدرة االستشراةَة ةٍ م ال البرم ة المَزانَة؛
اللمل علً ترشَد الناقات المتللقة بالدراسات وربطها باألهداف والنتائج المتوخاة منها ،مع ال رص علً
تالَل وتثمَن الدراسات المن زة واالستاادة المتبادلة بَن مختلف القطاعات ةٍ الم االت لات التدخل
المشترك؛
الغاء اعتمادات االستثمار المر لة التٍ ل تكن م ل أمر باألداء ما بَن ةاتح َناَر  4100و  20دَسمبر
.4102
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الموقع اإللكترونً لوزارة االقتصاد والمالٌة
www.finances.gov.ma
الموقع اإللكترونً للخزٌنة العامة للمملكة
www.tgr.gov.ma
الموقع اإللكترونً للمدٌرٌة العامة للضرائب
www.tax.gov.ma
الموقع اإللكترونً إلدارة الجمارك والضرائب غٌر المباشرة
www.douane.gov.ma

المملكة المغربَة

مدَرَة المَزانَة

شارع محمد الخامس الحً اإلداري الرباط – المغرب
الهاتف  )+717( 50-76-76-67-76 :الفاكس )+717( 50-76-76-60-75 :
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