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تمهيد

لقد أصبح إصدار ميزانية المواطن تقليدا سنويا ،تحرص من خالله وزارة االقتتتصتاد والتمتالتيتة عتلتى إطتال
المواطن على مضامين ومقتضيات مشرو قانون المالية السنوي ،حتى يتتتىتتى لته التتتفتاعتل وإبتدا الترأي
بخصوص ما تقترحه الحكومة من تدابير ،وخاصة تلك التي تخص معيشه اليومي من صحة وتعتلتيتم وطترق
وسكن وتحسين لقدرته الشرائية.
ويتزامن إعداد مشرو قانون المالية لسنة  2102مع المصادقة عتلتى مشترو التقتانتون التتتنتظتيتمتي رقتم
 031.03لقانون المالية الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتدا من فاتح يناير  . 2102ويعتبر هتذا اإلصتالا التهتام
للمالية العمومية مدخال أساسيا لتفعيل مجموعة من المقتضيات والتدابير التي مما الشك ،ستمكن من تعتزيتز
شفافية ونجاعة اإلنفاق العمومي ،وتحسين مقروئية ميزانية الدولة من خالل تقديمها وفقا لبرامتج واضتحتة
ومشاريع موزعة حسب الجهات ،مع إرفاقها بتقارير موضوعاتية حول ما يتقاضاه التمتووتفتون متن أ تور،
ودعم المواد األساسية ،و توزيع ما برمجته الدولة من استثمارات حسب الجهات.
كما سيشكل مشرو قانون المالية لسنة  ،2102محطة أساسية لتفعيل الجهوية من ختالل التتتنتزيتل التفتعتلتي
لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات .ويتعلق األمر أساستا بتتتوفتيتر التمتوارد التمتالتيتة الضتروريتة
لتمكين الجهات من االنطالق والقيام بدورها على الو ه األكمل كىقطاب للتنمية المندمجة ،ويىتي عتلتى رأس
األولويات تفعيل النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية.
وموازاة مع التنزيل الفعلي لإلصالحات الكبرى ،تسعى الحكومة متن ختالل مشترو قتانتون التمتالتيتة لستنتة
 ،2102إلى تثبيت التحول على مستوى النموذج التنموي لبالدنا ،من خالل التمتزاو تة بتيتن متواصتلتة دعتم
الطلب و خاصة دعم القدرة الشرائية للمواطتنتيتن ،و تشتجتيتع التعترت عتبتر التتتصتنتيتع ودعتم الصتنتاعتات
التصديرية والمحدثة لفرص الشغل للشباب ،مع الحرص على توطيد أسس نمو مدمتج لتكتل فتوتات ومتنتاطتق
المغرب في خلق الثروة واالستفادة من خيراتها.
وفي هذا اإلطار ،ستولي الحكومة أولوية كبيرة لتفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية واال تماعية بالعتالتم
القروي والمناطق الجبلية والمناطق البعيدة والمعزولة ،وذلك وفقا للتو يهات الملكتيتة الستامتيتة .ومتن هتذا
المنطلق ،سيشكل مشرو قانون المالية لسنة  ،2102محطة هامة لتفعيل المخطط المندمج من أ ل تحستيتن
أوضا سكان هذه المناطق ،والتخفيف من معاناتهم ،حيث سيتم تخصيتص  51متلتيتار درهتم ختالل التفتتترة
 ، 2122 - 2102ستو ه لتمويل حوالي  21 811مشرو  ،تستهدف أزيد من  02مليون متواطتن يتقتطتنتون
بىكثم من  24ألف دوار.
هذا باإلضافة الى مواصلة استهداف الفوات المعوزة في إطار صنتدوق التتتمتاستك اال تتتمتاعتي عتبتر بترامتج
"راميد" و"تيسير" و "المبادرة الملكية مليون محفظة" ،و "دعم األرامل في وضعية هشاشتة" ،و"ذوي
االحتيا ات الخاصة" .كما تم تعزيز االمكانات المالية المخصصة للقطاعات اال تماعية على رأسها التتتعتلتيتم
والصحة و السكن مع إيال اهتمام خاص لدعم برامج تشغيل الشباب.
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لماذا يتم إعداد ميزانية المواطن؟

اطلع على ميزانية المواطن
...من أ ل فهم الميزانية.
...من أ ل تكريس الشفافية.
لماذا يتم إعداد ميزانية المواطن؟

ثتتتمتتتن مستتتح التتتمتتتوازنتتتة
التتمتتفتتتتتوحتتة لستتنتتة 2105
المجهودات المتبتذولتة متن
طتترف وزارة االقتتتتتتصتتتاد
والمالية في الشق المتعلق
بتتدعتتداد وثتتيتتقتتة متتيتتزانتتيتتة
المواطتن التتتي تستتتجتيتب
للمعتايتيتر التدولتيتة بتحتيتث
حصل المغرب علتى در تة
‘أ‘ أو »  « Aعتتتتتلتتتتتى
مستوى:

 مضمون ميزانية
المواطن
 نشر ميزانية المواطن
 اآلليات المعتمدة
لرصد حا يات المواطن
من المعلومة الميزانياتية

تكمن الغاية من إعداد ميزانية المممطا من
في كطنها طثيقة مبس ة تمقمدل لمرمقما
مضامين الميزانيمة السمنمطيمة بم م يمقمة
سرسة تيس الفهل طالتفاعل مع معم ميما
قانطن المالية لرسنة .حيث تمكن المطا من
من اال الع عرى أطلطيا الحكطممة فمي
تطزيع األغرفة الماليمة بمغم م تمممطيمل
الخدما العمطمية كالمتمعمرميمل طال محمة
طالسكن من جهة ط عرى أ قال المداخميمل
المح رة من مخترف الم اد من جمهمة
أخ ى.
هذا باإلضافة الى تمكين المممطا من ممن
متابعة ت ط مخترف المؤش ا الماكم ط
اقت ادية.
طحيث أن الميزانية السنطية تعد معمبمة
الفهل لتقنية ط عطبمة المممفماهميمل المتمي
تتضمنها ،تأتي ميزانية المطا ن لتبسيم
المعرطمة المالية طتسهيل الطلطج اليها.
طفي هذا اإل ا تعد ميزانميمة المممطا من
أداة فعالة لقياس الشفافية عرى المسمتمطى
الدطلي ،حيث أكد عدة د اسا عمرمى
إ دا ها بالمطازاة مع الميزانية ابمتمدا
من م حرة اإلعداد ط طال الى مم حمرمة
التقييل؛ ضمانا إلشم ا المممطا من فمي
فمي
تدبي الشأن العال طعرى الخ مط
مجال المالية العمطمية.
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متى يتم إعداد ميزانية المواطن؟
يتل إعداد مش طع ميزانية المطا ن تزامنما
مع إعداد مش طع قانطن المالية
طتقطل طزا ة االقت اد طالمالية باتخاذ
التدابي الالزمة من أجل تمكين المممطا من
من طثيقة ذا مق طئية ط تبمسميم عمالمي
يتيح له التفاعل مع كل المستجمدا المتمي
ين عريها القانطن المالي.
طيتل تحيين هذه المضامين بالمممطازاة ممع
التعديال الناتجة عن مس ة المم مادقمة
في الب لمان.
طعند الم ادقة عرى قانطن المممالميمة يمتمل
إ دا ميزانية المطا ن.
طيتل نش مضامينها بعد ذل في المجم ائمد
طفي البطابة االكت طنية لطزا ة االقمتم ماد
طالمالية كما يتل إ دا كمتميمبما تمطضمع
هن إشا ة المممطا من فمي ممقم طزا ة
المالية.

لمن يتم إعداد ميزانية المواطن؟
هذه الطثيقة مطجهة لرمطا ن العادي ،كممما
تممعممد م ممد ا لممرمممممعممرممطمممة بممالممنممسممبممة
ين في ميدان المالية العمطمية.
لرمتخ
كمل
طهي تقدل بشكل ممبمسم طممرمخم
مضامين الميزانية.
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ميزانية المواطن في ول القانون التنظيمي  031.03لقانون المالية

يعد إصدار القانون التنظيمي لقانون المالية رقم  31.031بمثابة تتويج لمسلسل االصالحات التي ابتدأت منذ سنة  1.33وفق نهج تشاركي شمل جميع الفاعلين في
مجال المالية العمومية  0وسيتم تفعيل هذا الورش تدريجيا على مدى خمس سنوات انطالقا من تاريخ دخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ بتاريخ  3يناير .1.32

تقوية شفافية و صدقية ميزانية و حسابات الدولة
قواعد مالية و ميزانياتية ديدة:
ال يمكن أن تتجاوز حصيلة االقتراضات مجموع نفقات االستثمار وسداد أصول الدديدن سدرسد
السنة المالية.
إضفاء طاسع المحدودية على اعتمادات الموظفين.
 تحديد سقف ترحيل اعتمادات االستثمار من سنة إلى أخرى في سقف  %03من اإلعتمادات
المفتوحة.
منع إدراج نفقات التسيير سميزانيات االستثمار.
 اعتماد الطاسع اإلجمالي للتسديدات و التخفيضات و اإلرجاعات الضريسية.
 إدراج مساهمات الدولة في إطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد
ضمن فصل نفقات الموظفين.
 إمكانية إدراج الموارد و النفقات المتعلقة ستدسير األموال الدعدمدومديدة الدتدي تدندتد عدن سدعد
حساسات الخزينة في ميزانية الدولة

قواعد ديدة لتدبير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
والحسابات الخصوصية للخزينة:
تحديد شروط إلحداث مرافق الدولدة الدمدسديدرر سصدورر مسدتدقدلدة
(التوفر على  %03من الدمدوارد الدياتديدةا( و الدحدسداسدات الدمدرصددر
ألمور خصوصية (التوفر على  % 04من الموارد الياتيةا.
 منع دفع مسالغ من حساب مرصدد ألمدور خصدوصديدة أو مدرفدق
للدولة مسير سصورر مستقلة لدفداةددر حسداب خصدوصدي لدلدخدزيدندة أو
مرفق للدولة مسير سصورر مستقلة.
تقليص عدد أصناف الحساسات الخصوصية للخزينة من خالل
دم حساسات القرو وحساسات التسسيقات في إطار حساسات
التمويل.

صدقية الحسابات
صدقية الميزانية  :تقد قوانين المالية سشكل صادق مجموع موارد و تكاليف الدولة ويلك سناء على المعطيات المتوفرر أثناء إعدادها و التوقعات التي يمكن أن تنت
عنها .
صدقية الحسابات  :يجب أن تكون حساسات الدولة مطاسقة للقانون وصادقة وتعكس صورر حقيقية لثروتها و لوضعيتها المالية و يقو المجلس األعدلدى لدلدحدسداسدات
سالتصديق عليها.
نظام محاسباتي ثالثي األبعاد
تكريس المحاسسة الميزانياتية  /مسك محاسسة عامة تعر الوضعية المالية للدولة وثروتها  /مسك محاسسة لتحليل التكاليف تمكن من توفير معطيات حول
نجاعة أداء التدسير العمومي.

تعزيز دور البرلمان في مناقشة الميزانية ومراقبة المالية العمومية
إغنا المعطيات المقدمة للبرلمان:
قانون المالية للسنة  :مشروع نجاعة األداء و السرمجة متعددر السنوات و الوثاةق المرافقة لمشروع قانون المالية ( 30تقريراا.
قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية  :التقرير السنوي حول نجاعة األداء و تقرير افتحاص نجاعة األداء و الحساب العا للدولة وتقرير حول الموارد
المرصدر للجماعات التراسية.
تعزيز نطاق الترخيص البرلماني عن طريق اإلخبار مسبقا ببعض اإلجراءات المتخذة خالل السنة:
 إحداث حساسات خصوصية للخزينة؛ فتح اعتمادات إضافية؛ وقف تنفيي سع نفقات االستثمار.
تعديل الجدول الزمني إلعداد قوانين المالية0

تحسين مقروئية الميزانية وربطها بنجاعة األدا
ميزانية مبنية على البرامج  :يقترح مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية هيكلة جديدر لميزانية الدولة مسنية على سرام تض مجموعة متناسقة من
المشاريع أو العمليات.
ميزانية تندرج في إطار ميزانياتي على مدى ثالث سنوات بهدف تعزيز الرؤية االستشرافية حول الخيارات االستراتيجية وتقوية انسجا االستراتيجيات
القطاعية مع الحفاظ على التوازن المالي للدولة.
ميزانية مرتكزة على نجاعة األداء :من خالل تقدي تقارير حول نجاعة األداء وتنفيي السرام واألهداف الملتز سها ومؤشرات قياسها.

الجدول الزمني لتفعيل القانون التنظيمي رقم  031.03لقانون المالية
تدخل أحكا هيا القانون حيز التنفيي استداء من فاتح يناير  6332مع مراعار ما يلي:
فاتح يناير1.32

اعتماد محدودية اعتمادات نفقات الموظفين0

فاتح يناير 1.32

مسك المحاسبة العامة -هيكلة الميزانية حول البرامج -إيداع مشاريع نجاعة األداء لدى اللجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات لوزارية -تحديد
سقف ترحيل اعتمادات االستثمار0

فاتح يناير 1.32

البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات ؛ تقديم البرمجة الميزانياتية اإلجمالية للدولة في عرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل
 13يوليوز ؛ تقديم البرمجة المتعددة السنوات للقطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاوالت العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من
موارد مرصدة أو إعانات من الدولة ،للجان البرلمانية القطاعية رفقة مشاريع الميزانيات ؛ حذف الحسابات المرصدة ألمور خصوصية و مرافق الدولة المسيرة
بصورة مستقلة في حالة عدم استيفاء شروط اإلحداث0

فاتح يناير 1.1.

إدراج مساهمات الدولة في إطار أنظمة االحتياط االجتماعي و التقاعد ضمن فصل نفقات الموظفين ؛ مسك محاسبة تحليل التكاليف ؛ التصديق على مطابقة حسابات
الدولة للقانون و صدقيتها من طرف المجلس األعلى للحسابات ؛ التقارير المرافقة لمشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية0
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مراحل اإلعداد والمصادقة على الميزانية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي
الجديد لقانون المالية
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سياق إعداد ميزانية 2102

السياق الدولي :سياق دولي محفز رغم عدم استقرار النمو واستمرار االضطرابات

تحسن توقعات النمو االقتصادي العالمي  %3,2 :سنة 2102



مقابل  %3,0سنة 2105؛
بروز بوادر انتعاش النمو بمنطقة اليورو (الشريك التجاري



الرئيسي لبالدنا) ،ما ساهم في تزايد الطلب الخار ي المو ه لبالدنا
بنسبة  %4,4سنة  2105مقابل  %3,3سنة 2104؛


ترا ع أسعار المواد البترولية؛



استمرار االضطرابات الجيوسياسية خاصة في الشرق األوسط.

السياق الوطني  :سياق وطني واعد رغم اضطراب السياق الدولي:

تحسن ل ال ِمؤشرات الماكرو اقتصادية على المستوى الوطني إلى متم شهر
شتنبر 2105
تسجيل مستوى قياسي للمحصول الزراعي بلغ  005مليون قنطار
 انتعاش ل القطاعات غير الفالحية



توقع نسبة نمو  5بالموة









تقليص عجز الميزانية إلى % 4,3؛
ترا ع العجز التجاري ب % 22
ارتفا االستثمارات المباشرة األ نبية بنسبة % 01؛
مستوى قياسي الحتياطي العملة الصعبة بلغ  204مليار درهم مما سيمكن من تغطية 2
أشهر و 04يوما من الواردات؛
تقليص عجز الميزانية إلى % 4,3؛
ترا ع معدل البطالة على الصعيد الوطني إلى  % 8,7؛
التحكم في مستويات التضخم في حدود .% 0,8
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ما هي الفرضيات والتوقعات التي يبنى عليها إعداد ميزانية 2102؟

معدل النمو

نسبة عجز الميزانية

3%

 % 3,5من الناتج الداخلي الخام

متوسط سعر البترول

متوسط سعر غاز البوتان

 20دوالر للبرميل

 451دوالر للطن

سعر الصرف

معدل التضخم

( 1.5دوالر/درهم)

% 0.7
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ميزانية  2102تنبني على فرضيات واقعية.

معدل نمو االقتصاد الوطني خالل سنة 2102
من المتوقع أن يحقق االقتصاد الوطني معدل نمو ،يصل إلى  %3بعد  %5خالل سنة  .2105ويفستر هتذا
التباطؤ بعاملين اثنين :
 يرتبط العامل األول بفرضية محصول زراعي متوسط من الحبوب في حدود  71مليون قنطار كتمتا هتو الشتىن بتالتنتستبتة
لمشاريع قوانين المالية السابقة  ،بعد سنة فالحية استثنائية تميزت بمحصول زراعي بلغ  005مليون قنطار خالل ستنتة
 ،2105أي بانخفات نسبته  %41وهو ما سينتج عنه انخفات للقيمة المضافة الفالحية بـ  %0,8سنة  2102بعد أن
سجلت ارتفاعا بـحوالي  %03,1سنة  ،2105ما يعني ترا ع مساهمة القيمة المضافة الفالحية في النمو ب  0,7نقطة.
 يفسر العامل الثاني بالتباطؤ المرتقب "للضريبة على المنتجات الصافية من الدعم " التي سيرتفع حجمها بنسبة %4,3
سنة  2102بعد  %03,7سنة  2105و %03,4خالل  .2104ويفسر ارتفاعها خالل سنة  2105أساسا بتىثير:
انخفات حجم الدعم على المنتجات بنحو  %31,3خالل سنة  2105لتبلغ  07,2متلتيتار درهتم ،ارتتبتاطتا بترفتع التدعتم عتن
الغازوال والفيول المستعمل من طرف المكتب الوطني للكهربا والما الصالح للشرب (المقرر متنتذ يتنتايتر  2105ويتولتيتوز
 2104على التوالي) .وقد شكل هذان المكونان خالل  2104ما يناهز  %30و %02من إ مالي تكلفة المقاصة على التوالتي،
أي ما مجموعه %43
ارتفا حجم الضرائب والرسوم على المنتجات بنسبة  %2,7مقابل  %2,2سنة  2104نتيجة تحسن استهالك األسر(%4,2
بعد  %3,3سنة  )2104والذي رافقه ،في المقابل ،تطور طفيف للتكوين الخام للرأسمال الثابت ( %1,2مقابل  %1,4-ستنتة
 )2104وكذا الواردات من السلع ( %1,4مقابل  %2سنة .)2104

متوسط سعر البترول خالل سنة 2102

تم االعتماد على سعر متوسط للنفط الخام يساوي  20دوالر للبرميل خالل  2102بعد متوسط للنفط الختام يستاوي  52دوالر
للبرميل خالل  ،2105وهو سعر يوافق معدل توقعات المؤسسات الدولية المتخصصة (صندوق النقد الدولي. )... ،

الفرضيات التي ارتكز عليها مشروع قانون املالية لسنة
 ،6102ذات طابع واقعي تأخذ بعين االعتبار تطور السياق
الدولي وكذا القدرات املوضوعية لالقتصاد الوطني.
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دول التوازن طبقا لمقتضيات المادتين  1و 32من القانون التنظيمي لقانون المالية

بالدرهم

قانون المالية * 2105

مشرو قانون المالية  2102التغيرات المطلقة

التغيرات ب
%

المداخيل العادية للميزانية العامة ()0

201 751 625 000

212 411 541 000

10 659 916 000

5,28%

:ـ المداخيل الضريبية
الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة
الضرائب غير المباشرة
الرسوم الجمركية
رسوم التسجيل و التمبر
 :ـ المداخيل غير الضريبية

184 718 800 000
81 750 000 000
80 843 000 000
7 250 100 000
14 875 700 000
17 032 825 000

196 937 900 000
86 104 000 000
85 558 000 000
7 980 100 000
17 295 800 000
15 473 641 000

12 219 100 000
4 354 000 000
4 715 000 000
730 000 000
2 420 100 000
-1 559 184 000

6,61%
5,33%
5,83%
10,07%
16,27%
-9,15%

ـ حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت والمساهمات المالية للدولة

9 516 800 000

8 330 365 000

-1 186 435 000

-12,47%

ـ عائدات أمالك الدولة
ـ موارد مختلفة
ـ موارد الهبات و الوصايا

349 500 000
5 527 525 000

349 500 000
5 497 776 000

0
-29 749 000

0,00%
-0,54%

1 639 000 000

1 296 000 000

-343 000 000

-20,93%

النفقات العادية للميزانية العامة ()2

221 322 291 000

216 903 584 000

-4 418 707 000

-2,00%

ـ نفقات التسيير

194 762 186 000

188 618 974 000

-6 143 212 000

-3,15%

نفقات الموظفين

105 509 061 000

106 775 771 000

1 266 710 000

1,20%

نفقات المعدات والنفقات المختلفة
التكاليف المشتركة
النفقات المتعلقة سالتسديدات و التخفيضات و اإلرجاعات الضريسية
النفقات الطارةة و المخصصات اإلحتياطية

33 629 125 000
52 624 000 000
3 000 000 000

35 101 203 000
38 182 000 000
5 260 000 000
3 300 000 000

1 472 078 000
-14 442 000 000
5 260 000 000
300 000 000

4,38%
-27,44%
10,00%

ـ نفقات الفوائد و العموالت المتعلقة بالدين العمومي

26 560 105 000

28 284 610 000

1 724 505 000

6,49%

الرصيد العادي ()1(-)3(=)1

-19 570 666 000

-4 492 043 000

15 078 623 000

-77,05%

ـ نفقات اإلستثمار للميزانية العامة ()4

54 091 026 000

61 392 142 000

7 301 116 000

13,50%

رصيد الميزانية العامة (دون حصيلة اإلقتراضات و استهالكات الدين
العمومي المتوسط و الطويل األجل) ()4(-)1(=)5

-73 661 692 000

-65 884 185 000

7 777 507 000

-10,56%

3 002 422 000
3 002 422 000

3 006 217 000
3 006 217 000

3 795 000
3 795 000

0,13%
0,13%

2 200 462 000
801 960 000

2 224 957 000
781 260 000

24 495 000
-20 700 000

1,11%
-2,58%

0

0

0

76 619 424 000
63 212 808 000

78 936 483 000
66 707 655 000

2 317 059 000
3 494 847 000

3,02%
5,53%

13 406 616 000

12 228 828 000

-1 177 788 000

-8,79%

-60 255 076 000

-53 655 357 000

6 599 719 000

-10,95%

استهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل األجل ()2

41 489 632 000

40 907 378 000

-582 254 000

-1,40%

ـ الداخلية
ـ الخارجية

37 089 200 000
4 400 432 000

36 320 700 000
4 586 678 000

-768 500 000
186 246 000

-2,07%
4,23%

الحاجيات اإلجمالية لتمويل قانون المالية ()2(-)2(=)3.

-101 744 708 000

-94 562 735 000

7 181 973 000

-7,06%

موارد اإلقتراضات المتوسطة و الطويلة األجل ()33

66 350 000 000

70 500 000 000

4 150 000 000

6,25%

ـ الداخلية
ـ الخارجية

42 000 000 000
24 350 000 000

45 000 000 000
25 500 000 000

3 000 000 000
1 150 000 000

7,14%
4,72%

الحاجيات المتبقية لتمويل قانون المالية ()33(+)3.

-35 394 708 000

-24 062 735 000

11 331 973 000

-32,02%

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ()2

ـ موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
ـ نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة :
ـ نفقات اإلستغالل
ـ نفقات اإلستثمار
رصيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
الحسابات الخصوصية للخزينة ()7

ـ موارد الحسابات الخصوصية للخزينة
ـ نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة
رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة
رصيد ميزانية الدولة (دون حصيلة اإلقتراضات و استهالكات الدين
العمومي المتوسط و الطويل األجل) ()2(+)2(+)5(=)2

* تم إدراج المعطيات المرقمة لقانون المالية لسنة  2105حسب دول التوازن الجديد للمقارنة مع معطيات مشرو قانون المالية لسنة .2102
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الموارد الضريبية:
توزيع المداخيل العادية للميزانية العامة برسم قانون المالية لسنة :1.32
2,59%

0,00%

الضراةب المساشرر و الرسو المماثلة

0,61%

3,92%

0,16%
الضراةب

ير المساشرر
8,14%
3,76%

الرسو الجمركية
40,54%

رسو التسجيل و التمسر

عاةدات أمالك الدولة
حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت
والمساهمات المالية للدولة

40,28%

موارد الهسات و الوصايا
حصيلة تفويت مساهمات الدولة




تمثل الضرائب المباشرة حوالي  % 4.054من مجموع المداخيل الجبائية و ذلك بمبلغ يقدر ب  2203.4مليار درهم مقابل
 23025.درهم سنة 0 1.35
تمثل الضرائب غير المباشرة حوالي  % 4.012من مجموع المداخيل الجبائية و ذلك بمبلغ يقدر ب  250552مليار درهم
مقابل  2.0241درهم سنة . 1.35

تصنيف الملزمين الضريبيين المائة األوائل برسم الضريبة على الشركات لسنتي : 1.35/ 1.34

المؤسسات البنكية

المقاوالت الصناعية
والخدمات

شركات التمويل
والتىمين

المجمو

عدد الشركات

20

52

28

100

المبلغ بماليين الدراهم

6767

14069

2260

23096

عدد الشركات

20

52

28

100

المبلغ بماليين الدراهم

6620

13757

2600

22977

أصناف الملزمين الضريبيين

إنجازات 2104

إنجازات 2105

و للمزيد من المعلومات حول التدابير
الجبائية ،ير ى زيارة الموقع اإللكتروني
للمديرية العامة للضرائب بالعنوان التالي:
www.tax.gov.ma
أما فيما يخص التدابير الجمركية ،فير ى
زيارة الموقع اإللكتروني إلدارة الجمارك و
الضرائب الغير المباشرة بالعنوان التالي:
www.douane.gov.ma
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الموارد الضريبية :
الضريبة على الشركات حسب أصناف الملزمين بماليين الدراهم :
أصناف الملزمين

قانون المالية لسنة 2105

تحيين توقعات 2105

مشرو
قانون المالية لسنة 2102

المؤسسات البنكية

7162

6784

7303

المقاوالت الصناعية و
الخدمات

31 369

29 626

31 887

شركات التمويل والتىمين

2 824

2 664

2 870

آخرون

2 415

2 270

2 440

المجمو

43770

41344

44500

توزيع الضريبة على الشركات حسب أصناف الملزمين برسم مشروع قانون المالية لسنة 1.32

الضريبة على الدخل حسب نوعية الدخل بماليين الدراهم :
قانون المالية لسنة 2105

تحيين توقعات 2105

مشرو
قانون المالية لسنة 2102

المووفون

9 866

9 213

9 657

أ را القطا الخاص

18 340

19 134

19 950

المهنيون (المهن الحرة)

3 604

3 700

4 020

آخرون

4 977

4 624

5 232

المجمو

36 787

36 671

38 859

صنف الملزمين الضريبيين
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االمتيازات الضريبية :
توزيع النفقات الضريبية حسب طبيعة المستفيدين برسم سنتي  1.34و:1.35
المستفيدين

2104
العدد

المقاوالت

2105
العدد

المبلغ

المبلغ

النسبة

النسبة

من سينها المنعشين العقاريين

077
71

21 511
2 167

072
71

%44,0
%3,4

08 553
2 764

%57,8
%0,8

الفالحين

74

4 212

70

%3,7

4 237

%78,7

المصدرين

71

2 784

77

%2,0

2 381

%1,7

الصيادين

6

070

6

%7,7

024

%2,6

المؤسسات التعليمية

74

00

74

%4,4

34

%8,4

األسر

012

1 422

014

%22,0

8 120

%27,8

من سينها المستخدمين

70

7 677

70

%3,7

7 137

%7,3

الصناع الصغار

3

728

0

%2,8

383

%7,4

الكتاب والفنانين

7

743

7

%7,4

747

%8,3

المرافق العمومية

52

4 121

52

%04,1

4 428

%03,8

الدولة

20

4 166

20

%1,8

3 887

%72,7

وكاالت التنمية

28

207

28

%7,8

437

%7,7

المؤسسات العمومية

0

3

0

%2,8

01

%8,4

أخرى

23

287

23

%05,8

082

%1,2

المجموع

412

34 417

311

%011,1

32 188

011,1
%

المستفيدون من النفقات الضريبية برسم سنة : 1.35
المقاوالت بنسبة  5202بالمئة من النفقات الضريبية بمبلغ  320551مليون درهم؛

األسر بنسبة  1202بالمئة من النفقات الضريبية بمبلغ  20213مليون درهم؛

المرافق العمومية بنسبة  3102بالمئة من النفقات الضريبية بمبلغ  40412مليون درهم؛

فيما يخص الضريبة على الشركات يعتبر المستفيدون الرئيسيون من التدابير االستثنائية هم المقاوالت بمبلغ 50133
مليون درهم سنة  1.35أي بنسبة  2305بالمئة؛
تعتبر األسر أهم المستفيدين من النفقات الضريبية فيما يخص الضريبة على الدخل بمبلغ  1034.مليون درهم أي
بنسبة  2103بالمئة كما تستفيد المقاوالت من  223مليون درهم بنسبة  1202بالمئة0

13

النفقات :
نفقات الميزانية العامة برسم سنة 1.32
 نفقات التسيير  322023مليار درهم:

تطور نفقات التسيير ( بماليير الدراهم )
تقدر االعتمادات المفتوحة برسم نفقات
التسيير لسنة  2102بمبلغ  088.20مليار
درهم مقابل  014.72مليار درهم سنة
 2105بانخفات بـ  2ماليير درهم أي
بنسبة . %3,2
كتلة األ ور ( 012,78مليار درهم ) :
تطور كتلة األ ور (بماليير الدراهم)
بلغت كتلة األ ور  012.78مليار
درهم مقابل  015.50مليار درهم سنة
 2105أي بزيادة قدرها .% 0,2


إحداث حوالي  25.118منصبا ماليا



مساهمة الدولة كمشغل في أنظمة
التقاعد  05.310مليون درهم
مساهمة الدولة كمشغل في التغطية
الصحية  3.225مليون درهم



 نفقات االستثمار 23012 :مليار درهم
تطور نفقات إستثمار الميزانية العامة (بماليير الدراهم)

تقدر االعتمادات المفتوحة المتوقعة
لنفقات االستثمار برسم سنة 2102
بمبلغ  20.31مليار درهم مقابل
 54.11مليار درهم سنة 2105
بارتفا بنسبة % 03.5
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النفقات :
 نفقات الدين العمومي:
2013

الدين العمومي

2014

*2015

**2016

الدين الخارجي للخزينة
قيمة الدين الخارجي للخزينة (سماليين الدراه ا

129 804

141 086

149 187

168 917

الدين الداخلي للخزينة
قيمة الدين الداخلي للخزينة (سماليين الدراه ا

323 371

337 313

313 322

787 687

مجموع دين الخزينة
قيمة دين الخزينة (سماليين الدراه ا

773 267

706 767

623 783

618 770

أعباء فائدة الدين الخارجي للخزينة (بماليين الدراهم)

4 283

4 743

4 442

4 307

أعباء فائدة الدين الداخلي للخزينة (بماليين الدراهم)

70 677

27 814

24 821

23 233

% 2,6

%2,1

%2,1

النسبة إلى الناتج الداخلي الخام

(*) أرقام مؤقتة

% 2,4

(**) توقعات

التعليقات:
 . 1تىثر أعبا الدين بتغير أسعار الفائدة
 الدين الداخلي
يؤدي ارتفا سعر الفائدة ب %1,10إلى ارتفا
.2102
 الدين الخار ي
يؤدي ارتفا سعر الفائدة ب  ، %1,10إلى ارتفا

أعبا الدين بمبلغ  03,5مليون درهم ،أي زيادة األعبا بنسبة  %1,12برستم ستنتة

أعبا الدين بمبلغ  2.1مليون درهم ،أي زيادة األعبا بنسبة .%1,2

 . 2تىثر أعبا الدين بتغير سعر الصرف في إطار التصور األقصى لتقلب سعر األورو بالنسبة للدوالر األمريكي (الزيادة أو التخفتيت
في قيمة العملة ب  %05بالنسبة للمستوى الملحوو لعملة األورو مقارنة مع عملة الدوالر األمريكي ) ،فالتىثير المطلق لسعتر الصترف
على المخزون وخدمة الدين الخار ي للخزينة ال يتجاوز نسبة  % 1.3برسم سنة .2102

انخفاض وثيرة ارتفاع المديونية
ساهم انخفات مستوى عجز
الميزانية في تقليص وثيرة
ارتفا معدل المديونية الذي
انتقل من ارتفا قدره 3,8
نقطة في المتوسط بين
سنتي  2111و 2103إلى
 0,1نقطة سنة .2104
في متم سنة  ،2105من
المنتظر أن يستقر معدل
المديونية في نفس المستوى
المسجل سنة  ،2104أي
.%23,4
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تو هات مشرو قانون المالية لسنة 2102

3
توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن،
يواصل دعم الطلب ويشجع العرض عبر
تحفيز التصنيع وإنعاش االستثمار
الخاص ودعم المقاولة وتسريع
المخططات القطاعية

1
تسريع تفعيل الجهوية واإلصالحات
الهيكلية الكبرى

1
محاربة الفوارق االجتماعية والمجالية
وإنعاش التشغيل

4
تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية
ومواصلة مجهود االستعادة التدريجية
للتوازنات الماكرو اقتصادية
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تطوير البنيات التحتية
للمطارات

برنامج السكك الحديدية
إنجازات سنة :2105

إنجازات سنة :2105
مواصلة أشغال تطوير مطار
زاكورة عبر بنا محطة وية وتقوية ساحات تحرك الطائرات
الستقبال  251.111مسافر؛
مواصلة تطوير المنشآت المطارية لمطار الراشدية عبر
إنشا محطة وية على مساحة  3.511متر مربع تقريبا؛
مواصلة تطوير مطار كلميم عبر بنا محطة وية على
مساحة  7.111متر مربع.

تدشين صاحب الجاللة الملك
محمد السادس نصره هللا ورشة
صيانة القطارات الفائقة السرعة بدستثمار إ مالي يقدر ب  241مليون
درهم وسيتم إحداث هذا الورش على مساحة قدرها  22هكتار؛
مواصلة إنجاز أشغال مشرو القطار الفائق السرعة ( 22.1مليار
درهم) الذي بلغ إنجازه  72بالموة ؛
مواصلة أشغال تحديث المحطات السككية وإزالة الممرات الغير
المحروسة.

المشاريع المبرمجة برسم سنة :2102

المشاريع المبرمجة برسم سنة :2102

مواصلة أشغال توسيع وتهيوة محطات مطارات الدار
البيضا  ،فاس سايس ،الناوور (الذي ستتم توسعته إلى
 21.111م )²ومراكش المنارة (الذي ستتم توسعته إلى
 27.111م)²؛
االنتها من أشغال مشرو تطوير مطارات الراشيدية كلميم
و زاكورة؛
االنتها من رفع الطاقة االستيعابية للمحطة الجوية  0لمطار
محمد الخامس؛
برمجة استثمارات أخرى تروم تحسين سالمة و أمن
المطارات وتوسيع المجال الجوي المراقب.

مواصلة إنجاز أشغال مشرو القطار الفائق السرعة ؛
اإلنتها من أشغال تثليت الخط الرابط بين القنيطرة والدار
البيضا ؛
بداية أشغال التثنية الجزئية للخط الرابط بين سطات ومراكش.

البنيات التحتية المائية
انجازات : 2105
إتمام أشغال بنا سد تمكيتٌ
على وادي أسيف نيفر بدقليم الراشيدية
وسد موالي بوشتة على وادي موالي بوشتة بدقليم تطوان؛
إنها مشرو المخطط الوطني للما الذي سيٌعرت على أنظار
المجلس األعلى للما والمناخ قصد المصادقة عليه وتقدر التكلفة
اإل ماليةٌ لهذا المخطط بىكثر من  221مليار درهم؛
مواصلة الورش المتعلق بدصالا القانون رقم  01-15المتعلق
بالما .

تهيئة الموانئ

إنجازات سنة :2105





مواصلة أشغال مينا أسفي (  3.1مليار درهم)؛
مواصلة أشغال توسعة مينا طنجة المتوسط 2
وطرفاية ومشرو المحطة الثالثة لمينا الدار البيضا
ومينا الصيد الجديد لمهيريز؛
انطالق أشغال توسعة مينا الجبهة.

المشاريع المبرمجة برسم سنة :2102
مواصلة أشغال بنا السدود التالية :سد مرتيل ،سد مدز ،سد
ولجة السلطان و سد خروب ،ومن المتوقع أن تنتهي األشغال بهذه
السدود نهاية 2107؛
مواصلة أشغال بناس سد خروفة ( نهاية ،)2102وسد قدوسة ،
سد تركا اومادي وسد تيداس (نهاية )2108؛
إعطا االنطالقة الفعلية ألشغال إنجاز سد أكدز( 81مليون متر
مكعب) بتكلفة حوالي  511مليون درهم و تودغا ( 21مليون متر
مكعب) بتكلفة  411مليون درهم؛
إنطالق أشغال بنا سد ديد ”لغيس“ بدقليم الحسيمة بتكلفة
حوالي  111مليون درهم.

المشاريع المبرمجة برسم سنة :2102




إعطا انطالقة أشغال بنا المجمع المينائي الجديد
القنيطرة األطلسي ( 8ماليير درهم)؛
مواصلة مشرو توسيع مينا الجبهة؛
بد أشغال بنا المجمع المينائي الجديد الناوور غرب
المتوسط باستثمار قدره  1,88مليار درهم.
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1

برنامج الطرق السيارة

الطرق

إنجازات : 2105
 الطرق السريعة :يتم حاليا استغالل  840كلم متن التطترق الستريتعتة
فيما تو د حاليا  302كلم فتي طتور االنتجتاز إضتافتة إلتى متواصتلتة
األشغال المتعلقة ب  311كلم من مشاريع الطرق السريعة بمختتتلتف
هات المملكة باستثمار ا مالي بلغ حوالي  3,22مليار درهم.

تطوير شبكة الطرق السيارة بالمغرب بطول إ مالي يقدر ب
 0.588كم

إنجازات سنة :2105

 الطرق القروية :مواصلة انجاز البرنامج التوطتنتي التثتانتي لتلتطترق
القروية الذي يهدف إلى انجاز وتحسين  05.521كلم متن التطترق
القروية منها انجاز  1.772كلم من الطرق وتهيوة  5.788كتلتم متن
المسالك .و مكن هذا البرنامج مند اعطا انطالقته إلتى حتدود 31
يونيو 2105متن انتجتاز  04752أي  15 %متن التمتستافتات
اال مالية المستهدفة ورفع نسبة الساكنة القروية المستفيدة من فتك
العزلة إلى .78 %

 إفتتاا المقطع الطرقي برشيد-خريبكة بطول  77كلم مضافا إلى المقطع
األول الذي يصل خريبكة ببني مالل بطول  15كلم؛
 بلوغ نسبة تقدم األشغال بالمقاطع األربعتة التمتكتونتة لتلتطتريتق الستيتار
الرابط بين الجديدة وأسفي على طول  043كلم أكثر من  41بالموة.

المشاريع المبرمجة برسم سنة :2102

المشاريع المبرمجة برسم سنة :2102







 اإلنتها من بنا الطريق السيار الجديدة-أسفي بطول  043كم؛

تم إعداد استراتيجية وطنية لصيانة الشبكة الطرقية للفترة التمتمتتتدة
بين  . 2125-2102وتتتتمتحتور هتذه االستتتراتتيتجتيتة حتول اربتعتة
محاور :
عصرنة الطرق الوطنية؛
اعتتادة تتتىهتتيتتل التتطتترق التتجتتهتتويتتة واإلقتتلتتيتتمتتيتتة ذات حتتركتتة الستتيتتر
المنخفضة؛
صيانة الطرق الجهوية واالقليمية ذات حركة السير المرتفعة؛
صيانة المنشآت الفنية المتوا دة على الطرق الجهوية واإلقليمية.
مواصلة تنزيل برنامج إنشا الطرق السريعة بتهتدف انتجتاز 211
كلم خالل الفترة الممتدة بين  2102-2102بتغتيتة التوصتول إلتى متا
مجموعه 0311كلم .

 اإلنتها من بنا الطريق المداري للرباط الذي سيبلغ طوله  40كلم .

النقل الطرقي والسالمة الطرقية
انجازات : 2105
 تقديم الدعم من خالل صندوق مواكبة إصالحاات الاناقال الاطارقاي الاحاضاري الاراباط بايان
المدن:
برنامج تجديد سيارات األجرة من الصنف الثاني :إستبدال  204..سيارة اجرة قديمة وتهدف هاذ الاعامالاياة إلاى بالاو  20...ساياارة أجارةمستبدلة نهاية سنة  1.35؛
برنامج تجديد سيارات األجرة من الصنف األول :تسليم ما يناهز  10222رخصة أهلية لإلستفادة من منحة تجديد سياارات األجارة مان الصانافاألول(  2.0...درهم) حيث تم في إطار هذا البرنامج تجديد أكثر من  102..سيارة أجرة قديمة؛
 المصادقة في المجلس الحكومي على مشرو قانون رقم 002.04يغير و يتمم القانون  52-15بمثابة مدونة السير على الطرق؛
 استمرار تنفيذ البرنامج الخاص بتهيوات السالمة الطرقية الذي يمتد ما بين  2104و  2108؛
 معالجة النقط السودا الموزعة على بقية الشبكة الطرقية و التي تعرف معدل مرتفع للحوادث.

المشاريع المبرمجة برسم سنة :2102
 مواصلة تىهيل و مهننة القطا عبر :تخصيص منحة لتكسير وتجديد المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجمتاعتي لتلتمتستافتريتن عتبتر
الطرق وتخصيص منحة لفائدة مقاوالت خدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق؛
 دعم وسائل النقل العمومي ذات المسارات الخاصة من خالل المساهمة في تمويل تمديد خط الطرامواي لمدينة الرباط وإنشاء خط حاافاالت ذات
الخدمات عالية الجودة بمدينة أكادير؛
 متابعة البرنامج الخاص بتهيوة السالمة الطرقية.
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تسريع وتيرة تنزيل االستراتيجيات القطاعية
المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة

ترأس اللة الملك محمد السادس مرفوقا بالرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ندا طنجتة وهتي
المبادرة التي تعكس هود البلدين للمحافظة على البيوة وإيجاد التحتلتول التمتالئتمتة والتنتا تعتة
إلشكالية التغير المناخي .ويتجلى تنزيل السياسة العمومية المتعلقة بحمتايتة التبتيتوتة والتتتنتمتيتة
المستدامة من خالل قانون المالية لسنة  2102في البرامج التالية :
البرنامج الوطني للتطهير السائل وتصفية المياه العادمة:
 تميزت سنة  2105بتمويل مشاريع التطهير السائل لفائدة  85مدينة ومركز حضري بمساهمة للميزانية تقدر ب 404مليون
درهم؛
وستشهد سنة  2102استمرار تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل وتصفية المياه العادمة بتمتستاهتمتة قتدرهتا704متلتيتون
درهم ،لتمويل مشاريع التطهير السائل.
البرنامج الوطني للنفايات المنزلية:
 منذ إنطالق هذا البرنامج تم إحداث  01مطرحا مراقبا ويجري حاليا إنشا  2مطارا وإعادة تىهيل  23مطرحا عشوائيتا كتمتا
مكنت المطارا المستغلة حاليا من معالجة  2مليون طن من مجمو النفايات المنزلية أي بنسبة تناهز  38بالموة متن إ تمتالتي
إنتاج النفايات المنزلية بالمغرب في أواخر  2104؛
وستعرف سنة  2102مواصلة تنزيل البرنامج الوطني للنفايات المنزلية من خالل المساهمة في تمويل المشاريع بمبلتغ 051
مليون درهم؛
 كما يتوقع المصادقة على اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومواصلة مشرو التدبير المدمج لتلتمتنتاطتق الستاحتلتيتة (
)2107-2102على مستوى الجهة الشرقية.

اإلستراتيجية الطاقية
مواصلة تنزيل االستراتيجية الوطنية للطاقة من خالل:
البرنامج المغربي للطاقة الشمستيتة :تتنتفتيتذ التمترحتلتة األولتى متن التمتركتب الشتمتستي
لورزازات بقدرة  511ميغاواط ،بما فيها المحطة األولى( نور )0بقدرة كهربائية تبلغ 021
ميغاواط بتكلفة مالية تقدر ب  2.5مليار درهتم ،وتتفتويتت الصتفتقتات التمترتتبتطتة بتدنشتا
المحطات (نور )2و(نور )3بقدرة كهربائية إ مالية تصل إلى  351ميغاواط وتكلفة مالية تناهز  02.42مليار درهم.
البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية :إنشا المركب الريحي لتازة ( 051ميغاواط) ،اختيار مقدمي التعتروت لتمتشترو
الطاقة الريحية المدمجة بقدرة  851ميغاواط ،فضال عن إطالق المركبات الريحية الخاصة األخرى؛
المخطط الوطني للنجاعة الطاقية :تنزيل برنامج التىهيل الطاقي للمسا د ،تعميم اإلفتحاص الطتاقتي التذي يتهتم متجتال التطتاقتة
وإدماج األدا الطاقي على مستوى القطا الصناعي وإرسا إ را ات النجاعة الطاقية بقطا النقل وكذا تفعيل إ را ات خاصة
بزبائن التيار الكهربائي المرتفع والمرتفع دا؛

اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية
انجازات : 2105
اطلقت الحكومة استراتيجية الصناعة التقليدية للفترة ما بين  2112و  2105التي سجلت تقدما
كبيرا فيما يخص :
 زيادة سنوية من حجم أعمال هذا قطا  02%سمحت بتحقيق  20,8مليار درهم؛
 تحسين القيمة المضافة للقطاع بما يقارب  01ماليير درهم؛
خلق 23111فرصة عمل ديدة بزيادة قدرها %2,2؛
 تكوين  31111حرفي في القطا وتنظيم  01431يوم تكوين في إطار التكوين المستمر للحرفيين؛
خلق  841مقاولة صغرى ومتوسطة في القطا .

المشاريع المبرمجة برسم سنة :2102
 إنها بنا قرية الصنا التقليديين بىمزميز وو دة ومعارت البيع باوريكا وإيمينتانوت وإحداث دار الصانع بىسفي وإعتادة تتىهتيتل متركتز
الصناعة التقليدية بجرادة؛
 إطالق مشاريع إحداث المركب المندمج للصناعة التقليدية وقرية الصنا التقليديين بالقنيطرة
 إطالق مشاريع إنشا  3قرى للصنا التقليديين بزاوية الشيخ لفقيه بن صالح ومريرت مع إحداث  3دور للصانع بعمالة لفقيه بن صالح
 إحداث قرية للصناعة التقليدية بتاونات وكرسيف ومركب مندمج للصناعة التقليدية بطنجة.
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حصتتل التتمتتغتترب عتتلتتى
التتتتتمتتيتتيتتز متتن طتترف
منظمة األمم التمتتتحتدة
لتتألغتتذيتتتة والتتزراعتتتة
لتحقيتق التهتدف األول
من األهداف اإلنمتائتيتة
لتتأللتتفتتيتتة لتتلتتحتتد متتن
الجو والفقر التمتدقتع
سنتتتيتن قتبتل التمتوعتد
التتمتتحتتدد نتتهتتايتتة ستتنتتة
.2105

تسريع وتيرة تنزيل االستراتيجيات القطاعية

مخطط المغرب األخضر
أهم اإلنجازات:
 تحسن ملحوو للمنتو ات الغذائية :تغطية ما يناهز  % 71من حا يات البالد من الحبوب و %41
من السكر و % 011من اللحوم و الفواكه والخضراوات؛
 تحسن معدل النمو السنوي المتوسط للناتج الداخلي الخام الفالحي ليصل إلى  %7سنويا؛
 خلق دينامية بفضل اإلستثمار العمومي مكنت من الزيادة في اإلستثمارات الخاصة وتنويع مصادر
التمويل حيث ساهم المانحون الدوليون في تمويل مشاريع المخطط األخضر بغالف مالي إ مالي
يناهز  21.2مليار درهم؛
 تدخل صندوق التنمية الفالحية الذي مكن في الفترة ما بين  2118و 2104من تعبوة مبلغ إ مالي
قدره  05.4مليار درهم برسم إعانات الدولة إلنعاش اإلستثمار في القطا مما أدى إلى ضخ ما
مجموعه  42.3مليار من اإلستثمارات الخاصة و لب  2.7مليار درهم من اإلستثمار المباشر.
أهم المشاريع المبرمجة لسنة :2102
 مواصلة تنفيذ  417مشروعا تم إطالقها إلى غاية  2105في إطار الدعامة الثانية للفالحة التضامنية
وإطالق  85مشروعا ديدا؛
 مواصلة المجهودات المبذولة لتشجيع االستثمار الخاص في المجال الفالحي في إطار 01عقدة اطار؛
 مواصلة عمليات توسيع الري والبرنامج الوطني القتصاد مياه السقي وتطوير الشراكة بين القطا
العام والقطا الخاص؛
 الحفاو على الثروة الحيوانية والنباتية وسالمة المنتجات الغذائية.
 تنمية التجارة الفالحية والتكوين والبحث الزراعي.

رؤية  1.1.للسياحة
إنجازات سنة :2105

إستراتيجية
“هاليوتيس” للصيد
البحري

 بلغ حجم الوافدين على معابر
الحدود  2مليون سائح نهاية
يوليوز  ،2105بزيادة قدرها
 %0.5بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة )%-5.3( 2104
بالنسبة للسياا األ انب و %1.5للمغاربة المقيمين بالخارج.
نسبة السياا الوافدين من ألمانيا سجلت زيادة قدرها ،%04
تليها من المملكة المتحدة بزيادة بنسبة %7؛
 سجلت األشهر السبع األولى من سنة  2105فيما يخص ليالي
المبيت داخل مؤسسات اإليوا السياحية المصنفة انخفاضا بنسبة
 %8مقارنة مع نفس الفترة من سنة %04,4- ( 2104بالنسبة
للسياا غير المقيمين و %+00,1بالنسبة للمقيمين؛
 بلغت المداخيل التي تولدها األنشطة السياحية لغير المقيمين
بالمغرب بنهاية غشت لسنة  41.0 ،2105مليار درهم مقابل
 41.1مليار درهم سنة  ،2104ما يعكس انخفاضا طفيفا ب
.%0.1

إنجازات سنة :2105





تحسين ودة المنتجات البحرية في المناطق "الجنوبية للمغرب،
و دعم نشاط صيد األسماك الحرفي في هذه المناطق عن طريق
تجهيز  2211قارب تقليدي بصناديق عازلة للحرارة؛
مواصلة البرنامج الوطني لتهيوة الساحل ؛
تعزيز نظام مراقبة استغالل الموارد السمكية من خالل إنشا نظام
لتحديد المواقع ورصد مستمر للسفن وبلغ عدد السفن المجهزة
بمنارات -تحديد المواقع الجغرافية (  2.014وحدة)
مواصلة برامج تهيوة المصايد البحرية.

المشاريع المبرمجة برسم سنة :2102

المشاريع المبرمجة برسم سنة :2102

 برنامج تنمية الصيد البحري ،تربية األحيا
الموارد السمكية:
 تعزيز وتطوير وسائل إستغالل الثروة؛
 تعزيز القدرة التنافسية لشركات تحويل وتعبوة المنتجات البحرية؛
 برنامج التكوين البحري واإلنعاش السوسيومهني وسالمة
البحارة:
تحسين نوعية التكوين عن طريق تنويع الشعب وأساليب التدخل
لتغطية ميع االحتيا ات في مجال الموارد البشرية لمشاريع
آليوتيس.
المائية وتثمين

يرتكز تفعيل رؤية  2121على المحاور التالية :
 تعزيز اإلطار القانوني للقطا ؛
 مواصلة تنزيل خطة العمل التي بلورتها شركة الهندسة
السياحية المغربيةSMIT؛
 تطوير المشاريع السياحية ذات األهمية :وصال الدار البيضا
المينا ووصال أبي ٍرقراق؛
 الترويج لو هة المغرب؛
 تعزيز قدرات الفاعلين في قطا السياحة وتثمين الرأسمال
البشري.
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توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن ،يواصل دعم الطلب ويشجع العرض عبر تحفيز
التصنيع وإنعاش االستثمار الخاص ودعم المقاولة وتسريع المخططات القطاعية
تنزيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية

ينبني تفعيل وإنجاا هذا المخطط على ثالث مرتكزات يكرسها مشرو قانون المالية لسنة :2102
تعزيز المكتسبات و دعم الدينامية الصناعية من خالل تطوير النظم الصناعية وتطوير اإلندماج
والموازنة الصناعية:
قطا صناعة السيارات  :تميزت سنة  2105بتوقيع اتفتاقتيتة بتيتن التمتغترب
وشركة  PSA Peugeot Citroënبكلفة مالية تقدر ب 571متلتيتون أورو
مما سيمكن من خلق  4511منصب شغل مباشر و 21.111منصب شتغتل غتيتر
مباشر وكذلك إنتاج  211.111سيارة و 211.111محرك سنويا .فتيتمتا يتختص
المحطات الصناعية المندمجة الخاصة بصتنتاعتة الستيتارات ،فتمتن التمتقترر أن
تتتجتتلتتب متتحتتطتتة 12 Kénitra Automotive Cityمتتلتتيتتار درهتتم متتن
االستثمارات وتخلق  31.111منتصتب شتغتل ،وأن تتجتلتب متحتطتة Tanger
 8 Automotive Cityمليار درهم من االستثمارات وتختلتق كتذلتك 31.111
منصب شغل.

قطا ترحيل الخدمات :تم حاليا الشترو فتي استتتغتالل ختمتستة
متتتحتتتطتتتات صتتتنتتتاعتتتيتتتة متتتنتتتدمتتتجتتتة ))P2Iمتتتن بتتتيتتتن الستتتت
المخصصة لترحيل الخدمات المتقترر إنتجتازهتا فتي إطتار التمتيتثتاق
الوطني لإلقال الصناعي في كل من الدارالبيضا والتربتاط وفتاس
وتطوان وو دة واستتقترت بتهتاأكتثترمتن  011شتركتة متن بتيتنتهتا
شركات عالمية.تم البد فتي إنتجتاز دراستة تتهتم وضتع متنتظتومتة
ترحيل الخدمات وستسفر هذه الدراسة ستنتة  2102عتن إنتطتالق
منظومات قطا ترحيل الخدمات.

قطا الصناعة اإللكترونية :بلغ رقم معامالت التصدير في هتذا التقتطتا
 5.2مليار درهم متم شهر غشت  2105وستتم مواصلة تنفيذ عقود األدا
في هذا المجال سنة  .2102وقد عرفت سنتة  2105التتتوقتيتع عتلتى عتقتد
استثمار مع شركة '' أ.ف.سفوروكاوا'' بغالف  311مليون درهم ،سيمكن
من خلق أكثر من  051متنتصتب شتغتل .و ستتتتتمتيتز ستنتة  2102عتلتى
الخصوص بمواصلة تنفيذ عقود األدا الخاصة بالنظم الصناعتيتة وتتنتمتيتة
االستثمارات في قطاعات السيارات و الطيران و اإللكترونيك.

قطا صناعة الطيران :بلغ رقم معامالت التصدير  4.2متلتيتار درهتم
متم شهر غشتت  .2105وقتد تتم تتوقتيتع عتقتديتن لتألدا بتيتن التدولتة
و''مجموعة الصناعات المغربية للطيران والفضا '' لوضع منظومتات
األربع األولى الخاصة بصناعة الطيران بهدف خلق  23.111متنتصتب
شغل ديد وتحقيق رقم معامالت يزيتد عتن  22متلتيتار درهتم .وتتجتدر
اإلشارة إلى انتها أشغال البنا بمصنع بومبارديي حيث يتوقع وصول
عدد المستخدمين المغاربة إلى  411مستخدم في نهاية السنة الجارية.

قطا صناعة الجلد والنسيج :بلغ رقم معامالت التصتديتر فتي هتذا
المجال 22.35مليار درهم كما ستتم مواصلة تنفيذ مشتاريتع االستتتثتمتار
المبرمجة في إطار اتفاقيات النظم الصناعية للنسيج والجلد.
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تعزيز االستثمار الخاص ودعم تنافسية المقاوالت
تسهيل الولوج إلى التمويل

تحسين مناخ األعمال



أحرز المغرب بنا على
تقرير "ممارسة أنشطة
األعمال" لسنة ،2102
تقدما ملموسا ب 5
مراكز ليحتل المرتبة
.75













مواصلة إ ترا ات تتبتستيتط التمتستاطتر اإلداريتة  :إعتطتا
االنطالقة لمشرو إحداث قاعدة لنشتر التمتستاطتر اإلداريتة
المبسطة والمطبقة على المقاوالت؛
تحديث اإلطار القانوني المتعلق باألعمال (إصالا التقتانتون
المتعلق بالشركات التمتجتهتولتة اإلستم ،مترا تعتة التقتانتون
المتعلق بالضمانات المنقولة ،إصالا الكتاب التختامتس متن
مدونة التجارة )...؛
مرا عة ميثاق االستثمار ؛
إحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في إطار تحتستيتن
اليات البث في الشكايات وإنها إصالا الصفقات العمومية.
تسريع اتخاد اإل را ات القانونية والتنظيمية والتمتستطتريتة
لتقليص آ ال األدا المتعلقة بالصفتقتات التعتمتومتيتة وأدا
المتىخرات المتراكمة على اإلدارات والمؤسسات العمومية.
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إصالا القانون البنكي :المصادقة على القانتون -02
 013المغير للقانون رقم  13-34المتعلق بمؤسسات
اإلقرات والهيوات المعتبرة في حكمها بهتدف وضتع
اإلطار التشريعي للبنوك التشاركية؛
المصادقة على القانون رقم  08-04المغير والمتمم
للقانون رقم  40-15التمتتتعتلتق بتهتيتوتات التتتووتيتف
الجماعي للرأسمال؛
إعداد مشرو قانون يتعلق بتمتؤستستات اإلستتتثتمتار
الجماعي في العقارات؛
تحديث بورصة القيم وتنويع أليات التتتمتويتل لتفتائتدة
المستصدرين والمستثمرين.

تطوير
اللو يستيك




إطالق مشاريع ديدة لتحسين السالسل
اللو ستيكية لالستيراد والتصدير؛
تحسين الخدمات اللو يستيكية لإلدارات؛
مواكبة أعمال اللجنة الوطنية لتنسيق التكوين
في قطا اللو ستيك.

توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن ،يواصل دعم الطلب ويشجع العرض عبر تحفيز
التصنيع وإنعاش االستثمار الخاص ودعم المقاولة وتسريع المخططات القطاعية
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تعزيز االستثمار الخاص ودعم تنافسية المقاوالت

4

دعم تنافسية المقاوالت الصغيرة دا والصغرى والمتوسطة و إدماج القطا الغير مهيكل
تم وضع ألية ديدة لمواكبة المبادرة المقاوالتية وإدماج القطا الغير مهيكل ( ) 2121-2105بهدف :
 تحديث ودعم تنافسية  21.111مقاولة صغرى ومتوسطة ضمنها  511مقاولة ذات قدرة كبيرة على
دعم إقال يل ديد من المقاوالت الرائدة؛
 مواكبة  011.111مقاول ذاتي المساهمين في خلق أزيد من  035.111منصب شغل وإدما هم في
القطا المهيكل؛

تدابير لدعم المقاوالت الصغرى والصغيرة دا والمتوسطة:







تقوية آليات المواكبة المالية للمقاوالت الصغيرة دا ،والصغيرة والمتوسطة من خالل تطوير السلفات الصغرى وعروت الضمان كصندوق
تمويل وإقال إستثمار؛
مواصلة دعم برامج امتياز ومساندة المو هة لدعم مشاريع تطوير و تحديث المقاوالت المتوسطة والصغيرة (مواكبة  211مشرو عصرنة
المقاوالت الصغرى و 011برنامج استثماري)؛
برامج الدعم والمواكبة تحفيز واستثمار لفائدة المقاوالت الصغيرة دا.
مواصلة معالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم في إطار "المصدم’’ وتسريع االر اعات الضريبة على القيمة المضافة؛
تسريع اتخاد اإل را ات القانونية والتنظيمية والمسطرية لتقليص آ ال األدا المتعلقة بالصفقات العمومية وأدا المتىخرات المتراكمة على
اإلدارات والمؤسسات العمومية؛
الحرص على التطبيق الفعلي لألفضلية الوطنية في الصفقات العمومية من خالل مواصلة تفعيل استفادة المقاوالت الصغرى والمتوسطة من حصة
 % 21من الصفقات العمومية.

دعم التكوين المهني






الزيادة في عدد المستفيدين من التكوين المهني األولي بنتستبتة
 % 5أي  438.717سنة 2102؛
إعطا االنطالقة ألشغال بنا معهد التكوين في مهن التطتاقتات
المتجددة والنجاعة الطاقية بطنجة؛
إنجاز مركزين للتكوين في قطا الصيد البحري ؛
تجهيز معهد التكوين في مهن السيارات بطنجة و داختلتيتتته و
كذا توسعة معهد الطيران بالدار البيضا .
مواصلة برنامج بنا معهد المهن اللو يستيكية بمينا طتنتجتة
المتوسطي والمعهد الوطتنتي لتتتكتويتن التمتكتونتيتن واألوصتيتا
بتامسنا ومعاهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والتنتجتاعتة
الطاقية بكل من ورزازات وطنجة.

دعم وتشجيع االستثمار الخاص



مصادقة الحكومة على  05مشرو اتفاقية استثمار بما يعادل  24.77مليار درهم

بهدف خلق  3.185منصب شغل مباشر؛
 تهم هذه االستثمارات المجال الطاقي ب 02.52مليار درهم ،مجال السياحة والعقار ب2.5
مليار درهم ومجال التجارة ب 0.48مليار درهم؛
ويتوقع خلق  2511منصب شغل في مجال التجارة و 0.251في مجال السياحة والعقار .

تدابير بائية لدعم االستثمار والمقاولة:






إدراج شريحة األرباا الخاضعة للضريبة على الشركات بسعر  %21ورفع سعر  %31بالنسبة ألصناف األرباا التي تفوق خمسة
( )5ماليين درهم؛
اإلعفا من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات استيراد الطائرات التي تفوق سعتها  011مقعد (سعر  % 21حاليا)؛
تعميم إر ا الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على السلع التجهيزية بهدف حذف حاالت الدين الضريبي غير القابل لإلر ا ،
علما أن إعفا السلع التجهيزية لمدة  32شهرا الممنوا للمنشآت الحديثة النشىة يبقى ساري المفعول؛
تمكين قطا الصناعة الغذائية من استرداد الضريبة على القيمة المضافة على العناصر الداخلة في اإلنتاج ذات األصل الفالحي،
وذلك بهدف تقوية تنافسية هذا القطا ومحاربة القطا غير المهيكل؛
منح االستفادة من خصم  %41للدخول العقارية الناتجة عن العقارات الزراعية على غرار العقارات المبنية و غير المبنية.
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محطة هامة في اتجاه محاربة الفوارق اال تماعية والمجالية وإنعاش التشغيل
تعزيز مكتسبات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومواصلة دعم برامجها للتصدي
لمظاهر العجز اال تماعي والنهوت بالمناطق الهامشية

1

منذ 2115
محاربة الفقر بالوسط القروي

 3.1مليون مستفيد

محاربة اإلقصا اال تماعي
بالوسط الحضري

محاربة الهشاشة

 2.9مليون مستفيد

أكثر من مليون مستفيد

البرنامج األفقي

 2.6مليون مستفيد

منذ 2100
احتلت المبادرة التوطتنتيتة
للتنمية البشرية المترتتبتة
التتثتتالتتثتتة عتتالتتمتتيتتا وفتتق
تصتتنتتيتتف قتتام بتته التتبتتنتتك
الدولي سنة  2105حتول
التتتمتتتبتتتادرات والتتتبتتترامتتتج
الهادفة للنهوت بالفتوتات
الهشة في العالم.

برنامج التىهيل الترابي

برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (البرامج األربعة) : 2104-2115

عدد المشاريع

عدد
العمليات

المبلغ
اإل مالي
(بمليون
درهم)

حصة
المبادرة
(بمليون
درهم)

عدد
المستفيدين

البرنامج األفقي

16 024

3762

8653

4490

2 604 370

محاربة الفقر بالوسط القروي

12 868

7247

6397

4568

3 176 305

محاربة اإلقصا اال تماعي
بالوسط الحضري

6388

7344

8933

5017

2 971 120

محاربة الهشاشة

4867

363

5070

3064

1 001 315

38.341

8.214

29.053

17.148

9 753 110

البرنامج

المجمو

 %50من المستفيدين
من برامج المبادرة
الوطنية للتنمية البشرية
ينحدرون من العالم
القروي

 حصيلة برنامج التىهيل الترابي : 2104-2100
استفاد هذا البرنامج خالل الفترة  2873-2877من دعم مالي يقدر بأزيد من  4,3مليار درهم ساهمت فيه المبببادرة البوةب بيبة
للت مية البشرية ب سبة .%77

االنجازات
2104-2100







ب اء  11مسكن لفائدة األةر الطبية ،افتتاح  31مركز صحي واقت اء  44سيارة إسعاف؛
ب اء  0 812سكن وظيفي لفائدة المدرسين؛
فك العزلة عن العالم القروي من خالل إنجاز  0 170.27كلم من البطبرو والبمبسبالبك وكبهبرببة
 2 248دوار؛
ربط  020دوار بشبكة الماء الصالح للشرب؛
إنجاز  411مشروع متعلق ب قط الماء.
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محطة هامة في اتجاه محاربة الفوارق اال تماعية والمجالية وإنعاش التشغيل
2

محاربة الفوارق اال تماعية والمجالية في العالم القروي

 إطالق البرنامج الملكي 2122 - 2102
تفعيال للتو يهات السامية الواردة في خطاب العرش لسنة  ،2105ستشهد سنة  2102إطالق برنامج ديد لفائدة لعالم التقتروي
والمناطق الجبلية بهدف سد الخصاص المسجل في البنيات التحتية والخدمات اال تماعية الكفيلة بضمان تنمية مستتتدامتة لتهتذه
المناطق.
الغالف المالي 51 :مليار درهم ؛ عدد المشاريع 21 811 :مشرو
لفائدة  02 :مليون مواطن يقطنون ب  24 211دوار


الحا يات من البنيات التحتية والمرافق اال تماعية األساسية :

 تهيوة وانجاز 22 781كلم من التطترق
والمسالك؛
 إصالا  1211كلم؛
 انجاز  272منشىة فنية.

الطرق
 32مليار درهم
 3.4مليون مستفيد
 بنا  523مستوصف 232 ،مركتز صتحتي
و 27مستشفى بين ماعاتي؛
 424 مستتكتتن ووتتيتتفتتي لتتلتتطتتاقتتم التتطتتبتتي
القروي ،072دار والدة و 80دار لألمومة.
 312 وحدة طبتيتة متتتنتقتلتة و 447ستيتارة
إسعاف.

الصحة
 0.4مليار درهم
 2مليون مستفيد


 728 مشرو لتوسعتة وتتهتيتوتة شتبتكتة
الما الصالح للشرب؛
 244 مشرو للربط الفردي؛
 1500 مشرو نقط الما .

الما الصالح للشرب
 5.5مليار درهم
 0.4مليون مستفيد

 إنشتتتا 004حضتتتانتتتة 11 ،متتتدرستتتة33،
إعدادية  29ثانوية و 57مكتبة مدرسية؛
 إنشتتا  80دار طتتالتتبتتة/دارطتتالتتب،إحتتداث
 813مسكن وويفي،اقتتنتا  554ستيتارة
للنقل المدرسي.

التعليم
 5.0مليار درهم
 0.5مليون مستفيد

 232 مشرو ربط أحادي؛
 023 مشرو كهربة قروية؛
 013 مشرو إنارة عمومية.
برنامج عمل مندمج ينبني
على الشراكة بين مختلف
القطاعات الوزارية
والمجالس الجهوية والمحلية
وبرامج المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية.

الكهربة
 0.13مليار درهم
 0514دوار

التوزيع الجهوي لالعتمادات المخصصة للتىهيل اال تماعي بالمجال القروي والمناطق الجبلية:

الجهات
طنجة  -تطوان
الشرق
فاس  -مكناس
الرباط  -سال  -القنيطرة
بني مالل  -خنيفرة
الدارالبيضا  -سطات
مراكش  -اسفي
درعة  -تافياللت
سوس-ماسة
كلميم  -واد نون
العيون  -الساقية الحمرا
الداخلة  -وادي الذهب
المجمو

االعتمادات المخصصة
بالملياردرهم
7.6
5.5
7.9
2.4
5.0
3.3
6.6
4.1
4.9
1.3
0.5
0.7
50.0
24

مجمو ساكنة المغرب  33.848.242نسمة.
 % 21.3 في المجال الحضري.
 % 31.7 في المجال القروي.
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محاربة الفوارق اال تماعية والمجالية في العالم القروي

 مواصلة برامج تىهيل العالم القروي والمناطق الجبلية
أهم االنجازات :
مؤشرات اإلنجاز

البرنامج

التكلفة
استثمار بقيمة
 73 433مليون
درهم

البرنامج الوطني الثاني
للطرق القروية

· إنجاز 73 176كلم من الطرو القروية؛
· رفع نسبة استفادة الساك ة القروية الى  % 10متم شهر يونيو 2877

برنامج التزويد الجماعي
بالما الصالح للشرب

· بلغت نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب % 33,7لفائدة الساك ة القروية
متم 2873؛
· الساك ة المستهدفة هي  77مليون نسمة.

تكلفة البرنامج
78ماليير
درهم

برنامج الكهربة القروية

· سجل معدل الكهربة القروية ارتفاعا ملحوظا خالل الفترة 2877-7337
حيث انتقل من  %70إلى  %33.83لفائدة  72 ,3مليون مستفيد.

استثمار بقيمة
 22.4مليار
درهم

تعزيز الحكامة في ما يتعلق
بالبرامج المو هة للعالم
القروي



إحداث اللجنة الدائمة بين الوزارية لتنمية المجال القروي والمناطق
الجبلية؛



إحداث مديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفالحة
والصيد البحري؛



مصادقة الحكومة على منهجية للتدخل متكاملة في المجاالت القروية
خالل اال تما األول للجنة الدائمة بين الوزارية في  03يوليوز 2105؛

 تعزيز اإلمكانات المالية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية حيث
انتقلت من  511مليون درهم سنة  2111إلى  0.3مليار درهم سنة .2105






اآلفاق المستقبلية

بلورة برنامج لتحسين مؤشرات التنمية البشرية والبنيات
السوسيواقتصادية األساسية في  44ماعة األكثر تىخرا؛
مواصلة تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق الواحات
وشجراألركان التي تم تقديمها إلى صاحب الجاللة في 4
أكتوبر .2103؛
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تعزيز التماسك اال تماعي ودعم القدرة الشرائية

أهم انجازات صندوق دعم التماسك اال تماعي
المبادرة الملكية مليون
محفظة

برنامج تيسير

مكن تعميم نظام المساعدة الطبية متن
تجاوز الهدف ا لمسطر ل  8.5ملتيتون
مستفيد حيث تم تسجيل  8.78متلتيتون
مستفيد إلى غاية  01يوليوز . 2105
( 0.34مليار درهم كغالف مالي)

ارتفع عدد التتتالمتيتذ التمتستتتفتيتديتن ختالل
التتتمتتتوستتتم التتتدراستتتي 2105 -2104التتتى
 815.742تلميذ ؛
من المتوقع أن يصتل عتدد التمتستتتفتيتديتن
خالل السنة التدراستيتة  2102-2105إلتى
 828.411تلميذ يتنتتتمتون إلتى 524.411
أسرة.
( 511مليون درهم )

 ارتتتفتتع عتتدد التتمتتستتتتتفتتيتتديتتن متتن هتتذا
البرنامج إلى  3.104. 141تلميتذ بترستم
الموسم الدراسي 2105 - 2104؛
بلتغ عتدد التمتستتتفتيتديتن ختالل الستنتة
التتدراستتيتتة  2102-2105إلتتى 3.10
مليون تلميذ.
( 011مليون درهم )

دعم األشخاص ذوي  تم التوقيع في  31مارس  2105على اتفاقية شراكة بين وزارة التتتضتامتن والتمترأة واألسترة والتتتنتمتيتة
االحتيا ات الخاصة
اال تماعية و وزارة االقتصاد و المالية ومؤسسة التعاون الوطنتي تتقتضتي بتتتحتديتد الشتروط والتقتواعتد
المنظمة للشراكة بين األطراف المتعاقدة من أ ل المتستاهتمتة فتي تتمتويتل التمتستاعتدة فتي إطتار اتتفتاقتي
لألشخاص في وضعية إعاقة بطريقة تضمن تدبيرا أمثل وشفافا للموارد المالية المرصدة لهذه العملية.
 تتوز الخدمات المقدمة بين المساهمة في اقتتنتا األ تهتزة التختاصتة والتمتستاعتدات التتتقتنتيتة االخترى،
المساهمة في تحسين وروف تمدرس األطفال ذوي االحتيا ات الخاصة ،ودعم األنشطة المدرة للدخل .

التتدعتتم التتمتتبتتاشتتر طبقا للمرسوم رقم  2.04.710بتاريخ  14ديسمبر  ،2104والمتعلق بتحديد شروط ومتعتايتيتر االستتتفتادة متن
للنسا األرامل في الدعم المباشر لنسا األرامل في وضعية هشـة ،الحاضنات ألطفالهن اليتامى ،تستفيد هذه الفوة من النسا متن
إعانة مباشرة شهرية تقدر ب  351درهم لكل طفل في حدود ثالثة أطفال وشرط عدم االستفادة من أي إعانتات
وضعية هشة
أو مساعدات كيفما كان نوعها (برنامج تيسير ،منح دراسية ،معاشات)...
تم التوقيع في  25فبراير  2105على اتفاقية شراكة تهم عملية صرف الدعم المباشر للنسا األرامل في وضعية هشة بين الدولتة
والصندوق الوطني للتقاعد والتىمين لمدة  5سنوات قابلة للتجديد .و تهدف هذه االتفاقية الى تحديد شروط وآليات تدبير هذا التدعتم
المباشر.

 ضمان استدامة موارد صندوق التماسك اال تماعي






دمج "صندوق التبغ لمنح المساعدات" بصندوق دعم التماستك اال تتتمتاعتي متا يتعتنتي رفتع قتيتمتة
الضريبة الداخلية على استهالك التبغ المرصدة للصندوق من  % 4,5إلى % 5,4؛
رفع سعر المساهمة اال تماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى من ختالل
تعوي السعر الثابت المحدد في  21درهما للمتر التمتربتع ،بتجتدول تصتاعتدي لتألتستعتار بتالتنتستبتة
للمساحات المغطاة التي تفوق  051مترا مربعا ،مع االحتفاو باإلعفا بالنسبة للمتستاحتات التمتغتطتاة
التي ال تتعدى  051مترا مربعا؛
رصد ز من الهوامش المتاحة من خالل إصالا صندوق المقاصة.
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تعزيز التماسك اال تماعي ومحاربة الهشاشة

 أهم انجازات صندوق التكافل العائلي






منذ انطالقته سنة  2100وإلى غاية شهر شتتنتبتر  ،2105قتام صتنتدوق
التكافل العائلي بتنفيذ  5.121حكما قضائيا .
تعمل الحكومة على تبسيط الوثائق المكونة لمتلتف طتلتب االستتتفتادة متن
منحة النفقة ،وتعزيز التواصل مع الفوات المعنية بنشاط صندوق التتكتافتل
التتعتتائتتلتتي هتتذا بتتاإلضتتافتتة إلتتى إدمتتاج التتزو تتات التتمتتهتتمتتالت فتتي الئتتحتتة
المستفيدات.

إنعاش االقتصاد اال تماعي والتضامني
يكتسي تطوير االقتصاد اال تماعي والتضامني أهمية بالغة بالنسبة للحكومة بالنظر لدوره المهم في محاربة التفتقتر
و الهشاشة واإلقصا اال تماعي.

اهم إنجازات 2105

التوقيع على عقد  -برنامج متعلق بمخططات التنمية الجهوية لالقتصتاد اال تتتمتاعتي
والتضامني لجهة العيون الساقية الحمرا  ،ومواصلة تفعيل مخطط التنمتيتة التجتهتويتة
لجهة  -الرباط  -سال  -القنيطرة واستكمال الدراسات المتعلقة بمخطط التنمية الجهويتة
في ثمان هات أخرى بربو المملكة؛
مواصلة برنامج "مرافقة" وتمديد مدة إنجازه الى غاية  2108بهدف تىطير
 2111تعاونية حديثة النشىة برسم الفترة .2108– 2105

توقعات 2102
إعداد  01مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد اال تماعي و التضامني؛
تىطير التعاونيات على التكيف مع المقتضيات الجتديتدة لتلتقتانتون 002 -02
المتعلق بالتعاونيات والمساهمة في دراسة إلعتداد قتانتون إطتار لتالقتتتصتاد
اال تماعي والتضامني بشراكة مع منظمة األغذية والزراعة ؛
تنظيم الدورة الخامسة لمعرت االقتصاد اال تماعي والتضامني؛
تثمين منتجات وخدمات االقتصاد اال تماعي والتضامني من ختالل تتطتويتر
المشاورات بشىن التجارة العادلة.
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إنعاش التشغيل

 أهداف اإلستراتيجية الجديدة للتشغيل ()2125- 2105






وضع التشغيل ضمن السياسات العرضانية والقطاعية الوويفية ،و كذا تدعيم المبادرات الرامية الى خلق مناصب الشغل المنتج والالئق؛
تثمين الرأسمال البشري لتحسين آدا ات منظومة التكوين األولي واألساسي والتقني والمهني والعالي و علها أكثر قربا من التىهيليات التمتطتلتوبتة
في سوق العمل بهدف تقوية قابلية تشغيل اليد العاملة؛
تقوية وتحسين البرامج النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل (مساندة المقاوالت الصغرى والصغيرة دا و دعم التشغيل التذاتتي ،االشتغتال
المدرة للدخل واالشغال العمومية) وا را ات تحسين سير سوق العمل؛
تقوية اإلطار المؤسساتي لتفعيل و تقنين االستراتيجية الوطنية للتشغيل.

النهوت بنموذج نمو يخلق مناصب شغل منتجة والئقة
 حصيلة برامج إنعاش الشغل
إدماج  500.344باحث عن عمل منذ  2112أي ما يعادل  50.111مستفيد
سنويا.
ارتفا عدد المستفيدين منذ  2117و حتى النصف الثاني من سنة  2105إلى
 031 531مستفيد أي ما يعادل  05.111مستفيد سنويا.

إنشا  2.413مقاولة منذ  2117وحتى نصف .2105
إحداث 02.151منصب شغل في نفس الفترة ،أي ما يعادل  781مقاولة سنويا.

 االنجازات برسم سنتي  2104و  2105وتوقعات سنة 2102
اال را ات

إنجازات
*2105

إنجازات
2104

توقعات
2102

إدماج الباحثين عن شغل في إطار نتظتام التتتكتويتن متن
أ ل االدماج

63.143

38.132

65.000

تحسين وروف التشغيل للباحثين عن شغل

18.390

6.707

25.000

مواكبة حاملي المشاريع في إطار التشغيل الذاتي

1.408

772

2.000

665

265

1.000

عدد المقاوالت التي تتم إنشتاؤهتا فتي إطتار التتتشتغتيتل
الذاتي

وقع البرامج المنجزة
أكتتثتتر متتن  %41متتن التتمتتستتتتتفتتيتتديتتن تتتم
إدما هم بصفة نهائية عند استيفا التعتقتد و
 %75بعد حوالي  02شتهترا متن استتتيتفتا
العقد و  %23منهم حصلوا على عتقتد غتيتر
محدد المدة؛
تقليص مدة التحتصتول عتلتى فترصتة عتمتل
مستدامة التى حتدود  3.7شتهترا كتمتتتوستط
بالنسبة للمستفيدين من برنامج إدماج مقابتل
 02.8شهرا كمتوسط بالنسبة للباحثتيتن عتن
عمل الذين لم يستفيدوا من البرنامج؛
 %21 من المستفيدين من برنامج تتىهتيتل
يزاولون عمال مى ورا  3أشتهتر بتعتد انتتتهتا
التكوين؛
 %87متتن التتمتتستتتتتفتتيتتديتتن متتن التتتتتكتتويتتن
التتتعتاقتدي فتي إطتار بترنتامتج "تتىهتيتل" تتتم
إدما هم في المقاولة فتي أقتل متن  3أشتهتر
بعد انتها التكوين.
*حتى متم شهر يونيو

 أهم اإل را ات التي تم تفعيلها إلنعاش التشغيل سنة 2105
 تفعيل التعوي عن فقدان الشغل (تخصيص  511مليون درهم موزعة على ثالث دفعات خالل الفترة ما بين ) 2102 - 2104 استفادة حوالي  2281برسم النصف األول من سنة  2105من نظام التعوي عن فقدان الشغل الذي تم إحداثه سنة  2104بغالف مالي قتدره 07
مليون درهم؛
 -تفعيل التىمين الصحي اإل باري والحماية اال تماعية لفائدة المستفيدين من تداريب التكوين من أ ل االدماج .

 برنامج عمل 2102
 توسيع قاعدة المستفيدين من الحماية اال تماعية إلى العمال األحرار ومهنيي قطا النقل و توسيع هذه الحماية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج؛
 تنفيذ اإل را ات الجديدة للتشغيل بما فيها نظام التكوين من أ ل االدماج كما تم إصالحه وكذا البرنامج الجديد "تحفيز"؛
وضع برنامج إلعادة تىهيل  25.111باحث عن شغل حامل لشهادة اال ازة بالتنسيق مع القطاعات المعنية "برنامج تىطير".
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مواصلة هود إصالا وتطوير منظومة التربية والتكوين

تميزت سنة  2105بتقديم المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أمام صاحب الجاللة للرؤية االستراتيجية إلصالا
المدرسة المغربية ()2131-2105






إصالا المدرسة المغربية
اعتماد اإلستراتيجية الجديدة للتربية الوطنية

مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص

مدرسة الجودة للجميع

مدرسة االرتقا بالفرد والمجتمع

ضمان تعميم التمدرس المبني
على اإلنصاف و المقاربة
النوعية

الرفع من ودة المدرسة و
خدماتها ومردوديتها وفق
مر عية وطنية

مالئمة التكوينات
مع الحا يات الوطنية و تعزيز
االندماج السوسيو ثقافي
ومكانة المغرب بين الدول

أهم االنجازات

تعميم التمدرس



ارتفا عدد المؤسسات المدرسية الى  01.815بترستم التدختول
المدرسي  2102-2105منها  000مدرسة ما عاتية؛
ارتفا عدد الداخليات الى  285داخلية برسم . 2105-2104

تطور نسب التمدرس برسم 2105-2104
الى  %11.4,%11.0و %71.0في كل
من االبتدائي ،االعدادي والتىهيلي

التربية الغير نظامية
 52.111تلميذ مستفيد برسم السنة التدراستيتة  2105-2104متن
برنامج "مدرسة الفرصة الثانية" و"المواكبة البيداغو ية ".

برنامج عمل 2102





توسيع تخصصات الباكالوريا الدولية لتشمل  % 25من الثانويات باإلضافة الى اتخاذ التدابير الرامية لتعزيز تعلم التلتغتات
في السلك االعدادي؛
تعزيز االلتقائية بين التعليم المدرسي و التكوين المهني وتنويع وتوسيع مسالك الباكالوريا المهنية؛
تفعيل آليات االستراتيجية الجديدة للتربية الوطنية بتوافق مع المجلس االعلى للتربية والتبتحتث التعتلتمتي حتيتث ستتتعترف
السنة الدراسية الجديدة تجديدا في البرامج البيداغو ية بالنسبة للسنوات األربع من التتتعتلتيتم االبتتتدائتي عتلتى مستتتوى
مجموعة من المؤسسات التعليمية.
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مواصلة هود إصالا وتطوير منظومة التربية والتكوين

إصالا المدرسة المغربية





محاربة األمية

 745.323 مستفيد من برامج محو االمية برسم السنة الدراسية 2105 -2104؛
 تم تسجيل  8.0مليون مستفيد ومستفيدة من برامج محو األمية خالل الفترة  2105- 2112؛
 مواصلة تعبوة مختلف الشركا العموميين و الخواص و كذا المنظمات غير الحكومية من أ ل الرفع من عدد المستفيدين سنويا
و انجاز وتتبع الفترة التجريبية من ”برنامج الشباب“ بالنسبة ل  0111مستفيد؛
 مواكبة وتتبع البرامج الخاصة بالمقاوالت والمها رين بتعاون مع مختلف الشركا ؛
 توسيع شبكة مراكز المصادقة على المكتسبات لتشمل  5هات.



تطوير التعليم العالي

 ارتفا العدد اال مالي للطلبة الجامعيين الى 277 312
خالل  2105 - 2104أي بنسبة  %00.5مقارنة مع الموسم
الجامعي 2104-2103؛
 ارتفا الطاقة االستيعابية لألحيا الجامعية الى 48 311
سرير خالل الموسم الجامعي 2105– 2104؛
 ارتفا عدد الو بات اليومية الى  57 111خالل الموسم
الجامعي  2105-2104ارتباطا بارتفا عدد المطاعم
لجامعية الى  02خالل نفس الفترة؛
 تنويع التكوينات بانسجام مع متطلبات السوق والمشاريع
الكبرى المهيكلة من الموارد البشرية المؤهلة؛
 تعزيز التعاون نوب  -نوب من خالل تكوين الموارد
البشرية لبع البلدان االفريقية.

 أهم االنجازات
430 868

403 216

2013-2014 2014-2015

تع ي ال اقة االس عاب ة ل س ات ال عل
العالي

 اعتماد االستراتيجية الجديدة للتعليم العالي







ضمان تكوين مستمر ومستدام للمتعلمين؛
تكريس دور التعليم الخصوصي كشريك للتعليم العمومي في تعميم و تحقيق اإلنصاف؛
تجديد مهن التدريس والتكوين؛
هيكلة مكونات المسالك الجامعية لضمان االنسجام والمرونة المطلوبة؛
مىسسة مسالك بين مختلف دورات التكوين والتعليم؛
دعم البحث العلمي و التقني واالبدا من خالل الرفع التدريجي من نسبة الناتج الداخلتي التختام التمتختصتص لتلتبتحتث
العلمي ليصل في المدى القريب الى  %0.5 ،%0في سنة  2125ثم  %2في سنة .2131

 برنامج العمل 2102
يتوقع الرفع من العدد اال مالي للطلبة ب  %8مقارنة مع  2105-2104ليصل الى  731 122طالب خالل  .2102- 2105وتهم التدابير المتخذة :





الرفع من الطاقة االستيعابية من خالل مواصلة أشغال إنجاز وتهيوة مؤسسات امعية ديدة خاصة كليات الطب والصيدلة بطنجة وأكادير وبترمتجتة
بنا  01مدر ات بطاقة  411مقعد لكل مدرج؛
تحسين ودة نظام التكوين عبر مواصلة برنامج تىهيل مدارس المهندسين و تفعيل دورالوكالة الوطنية لتقييم وضمان ودة التعليم العالتي والتبتحتث
العلمي؛
تطويرالخدمات اال تماعية عبر تخصيص  0.2مليار درهم لفائدة الطلبة الممتنتوحتيتن لتيتصتل عتددهتم التى  331.111بترستم
السنة الجامعية  2102-2105مقابل  284.102خالل  2015-2014والرفع من الطاقتيتة االستتتيتعتابتيتة لتألحتيتا التجتامتعتيتة
بدحداث  4111سرير وإنشا مطاعم امعية ديدة بكل من الناوور وأسفي و الجديدة و بنا  05مركزا صحيا امعيا.
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توسيع التغطية الصحية وتحسين الولوج الى الخدمات الصحية

 توسيع التغطية الصحية


أهم االنجازات واآلفاق المستقبلية:
المصادقة على القانون  002-02المتعلق بنظام التىمين اإل تبتاري األستاستي عتن التمترت التختاص
بالطلبة .بمو ب هذا القانون يستفيد طلبة التعليم العالي والمتدربين المتابعين دراستهم في متؤستستات
القطا العام والخاص بما في ذلك الطلبة اال انب متن هتذه التتتغتطتيتة فتي إطتار الشتروط التمتحتددة
بالقانون؛
يتوقع استفادة  251 111طالب من هذه التغطية برسم السنة الجامعية  2102-2105بمبتلتغ ا تمتالتي
يقدر ب  011مليون درهم؛
 مواصلة مجهود توسيع نطاق التغطية الصحية اإل بارية لتشمل مختلف فتوتات التمتواطتنتيتن خصتوصتا
المستقلين و أصحاب المهن الحرة .



تحسين الولوج الى الخدمات الصحية
مواصلة تفعيل
االستراتيجية
2102 -2102

تىهيل البنى التحتية الصحية :
 مواصلة أشغال تجهيز المركزين االستشفائيين الجامعيين بكل من مراكش و و دة وإطالق مشاريع بنا مركزين استشفائيين امعيين
بىكادير وطنجة و إعادة بنا مستشفى بن سينا و انطالق المستشفيات المحلية في(مريرت،مديونة ،سعيدية ،بويزكارن ،قلعة مكونة)؛
 تهيوة المراكز االستشفائية كما هو متضمن في اطار مشرو "الصحة المغرب  " IIIهذا بتاإلضتافتة التى استتتكتمتال أشتغتال بتنتا 04
مستشفى محلي واقليمي و  1مراكز تصفية الدم؛
 إعطا صاحب الجاللة انطالقة أشغال بنا المركز االستشفائي الجامعي بطنجة في  22من شتنبر 2105؛
مواصلة دعم مختلف برامج الصحة :
 دعم البرامج المتعلقة بصحة الطفل واالم؛
 إطالق عملية "كرامة" لفائدة األشخاص الذين يعانون من أمرات نفسية و عقلية بضريح "بويا عمر" ؛
 انطالق مستشفيين ديدين لألمرات النفسية والعقلية بو دة و تطوان وبنا المستشفى الجهوي لألمرات النفسية والعقلية بطنجة
وإحداث  7مراكز لمحاربة اإلدمان؛
 تشغيل مراكز االنكولو يا المو ودة في المراكز االستشفائية الجامعية بفاس ،مراكش و و دة واستكمال اشغال بنا وتجهيز  3مراكز
للصحة االنجابية والكشف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم بكل من بفاس ،خنيفرة والخميسات؛
 اطالق عملية "رعاية" لتعزيز الحماية الصحية للمناطق المتضررة من الفيضانات والمناطق المعزولة في المجال القروي.
 تشغيل  87مؤسسة للعال ات الصحية االولية وبنا  033مسكن وويفي لفائدة األطر الطبية في العالم القروي
تعزيز خدمات القرب لفائدة المواطن:
 احداث  42وحدة للمستعجالت الطبية للقرب؛
 الشرو بالعمل ب 00وحدة من مصالح المساعدة الطبية االستعجالية (  ( SAMUو  3وحدات للنقل الصحي االستتتعتجتالتي بتواستطتة
المروحية بكل من مراكش وو دة والعيون وإحداث  21وحدة(  ( SAMUفي الميدان القروي.
 يتوقع اقتنا ثاني مستشفى متنقل وإحداث  04وحدة للمستعجالت الطبية و تشغيل  1مصالح متنقلة للمستعجالت و االنعاش الطبتي و
كذا إعادة تىهيل  3وحدات ( . ( SAMU
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تحسين الولوج الى عرت سكني الئق

أهم االنجازات :

اإلنجازات

البرنامج

مدن بدون صفيح

منذ انطالق البرنامج و حتي متتتم متاي، 2105تتم تتحتستيتن
وروف عيش  251.111أسرة و لتإلعتالن عتن  54متديتنتة
بدون صفيح.

مجال معالجة السكن المهدد باالنهيار

خالل الفترة ما بتيتن  -0111شتتتنتبتر 2105تتم إطتالق13
عملية في إطار هذا البرنامج لفائدة  15.111من األسر.

إعادة هيكلة النسيج الحضري غير المنوم

خالل الفترة ما بتيتن  -2112شتتتنتبتر 2105تتم تتحتستيتن
وروف عيش أكثر من مليون أسرة.

برنامج السكن اال تماعي  251.111درهم

 181.886وحتتدة ستتكتتنتتيتتة متتنتتجتتزة حصتتلتتت عتتلتتى شتتهتتادة
المطابقة؛
التترختيتص ل  841مشتروعتا إلنتجتاز  0 322 301وحتدة
سكنية الى حدود نهاية .2105

التكلفة

منذ  2118وحتى شتنبر 2105بلغ عدد التوحتدات الستكتنتيتة
التي تم إطالقها  52.122منها  21.547تم استكمالها.

برنامج السكن اال تماعي منخف







اآلفاق المستقبلية:
مواصلة تسريع برنامج» مدن بدون صفيح« من خالل اإلعالن عن  07متدن تديتدة
بدون صفيح؛
وضع برنامج لسد الخصاص المسجل في العرت السكني فتي إطتار بترنتامتج الستكتن
اال تماعي باألقاليم الجنوبية ( 42 282وحدة)؛
سد الفراغ القانوني في مجال معالجة السكن المهدد باالنهيار؛
إطالق  01برامج ديدة في إطار إعادة هيكلة النسيج الحضري غير المنظم وذلك في هات فاس -مكناس ،بتنتي متالل -
خنيفرة و درعة -تفياللت.

العجز السكني
تم تخفي العجز السكني من  841 111وحدة
سنة  2100إلى  581 111وحدة متم سنة
.2104
وفي إطار مواصلة هذه المجهودات ،حددت
الحكومة هدفا يرمي إلى
تخفي هذا العجز ليصل إلى  411 111وحدة
سنة 2102

840 000
580 000
400 000
2016
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تىطير الشباب وإيال عناية خاصة بالمرأة و الطفل وتكثيف االهتمام بمغاربة
العالم

 تىطير الشباب وضمان انخراطهم في المسيرة التنموية للبالد

 أهم االنجازات :

ارتفع عدد المراكز النسوية خالل سنة  2105الى  324مقابل  312خالل سنة 2100؛
سجل عدد مراكز دور الشباب ارتفاعا حيث بلغ  211دار شباب خالل ستنتة  2105متقتابتل  522ختالل ستنتة
 2100؛
بلغ عدد المستفيدين من برنامج "العطلة للجميع" خالل الفترة ( 251.111 )2105-2103شاب وشابة؛
.تم إنشا  5مراكز لخدمة الشباب خالل سنة  3 ،2105مراكز لالصطياف براس لما ،طاماريس
ولحويزية ومركزين لالستقبال .هذا الى انب تىهيل  034دار للشباب 021،مؤسسة لتألتشتغتال التنتستويتة45 ،
مركز لالصطياف ،و  07مركز للمراقبة .

 اآلفاق المستقبلية
 تقوية شبكة المراكز الثقافية بتىهيل  211دارا للشباب و133مؤسسة لألشغال النسوية موزعة عبر ربو المملكة؛
 إنشا  3مراكز لالستقبال و 5مراكز لألسفار والترفيه و  43مركزا لالصطياف ؛
 مواصلة تىهيل مركب موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة وتجهيز مختلف المنشآت اال تماعية والتربوية (دور الشباب ،النوادي
النسوية ،المخيمات الصيفية.)... ،



إيال عناية خاصة بالمرأة و الطفل و األشخاص المسنين
 أهم االنجازات :

مواصلة تفعيل المخطط الحكومي من أ ل المتستاواة وإعتداد مشترو
قانون لمحاربة العنف ضد النسا و مشرو إحتداث هتيتوتة التمتنتاصتفتة
ومحاربة كل أشكال التمييز؛
مصادقة المجلس الوزاري على مشرو قانون إطتار ختاص بتحتمتايتة
حقوق األشخاص في وضعية إعاقة؛
 تفعيل صندوق التماسك اال تماعي لفائدة هذه الفوة سنة 01.35

 اآلفاق المستقبلية 2102
 تعزيز اإلطار القانوني من خالل اعتماد القانون الجديد المتعلق بدصالا
المراكز اال تماعية في إطار تعديل القانون  14.05المتعلق بشروط فتح
مؤسسات الرعاية اال تماعية ،وكذا إعداد نصوص تطبيقية لتفعيل القانون
اإلطار المتعلق بحماية األشخاص في وضعية إعاقة و كذالك مرا عة
النصوص القانونية المنظمة لمجال الطفولة؛
مواكبة مؤسسة التعاون الوطني و وإعتادة تتمتوقتعتهتا كتفتاعتل فتي التمتيتدان
اال تماعي

 مغاربة العالم و شؤون الهجرة
 أهم االنجازات :
 تعزيز برنامج تدريس اللغة العربية والتثتقتافتة التمتغتربتيتة لتفتائتدة
أبنا المغاربة المقيمين بالخارج من خالل تنظيم الدورة الستابتعتة
للجامعات الصيفية لتفتائتدة  311شتاب متغتربتي قتاطتن بتالتختارج
بشراكة مع ثالث امعات مغربية؛
 ترحيل  17من اليمن الى أرت الوطن؛
 إنشا  4دور للمغاربة و شؤون الهجرة بتالتنتاوتور ،بتنتي متالل،
تيزنيت و خريبكة؛
 التوقيع على اتفاقيات إطار مع مؤسسات عمومية معنية بالهجترة
لتىمين حا يات اندماج المها رين الحاصلين على بطاقة اإلقامة.

 اآلفاق المستقبلية
 تطوير شراكات مع الجمتعتيتات التتتي تتعتنتى بشتؤون التمتغتاربتة التمتقتيتيتن
بالخارج و تعزيز إمكانياتها؛
 إرسا استراتيجية مندمجة للتواصل واإلعالم؛
 مواصلة إنشا دور للمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة؛
 تعزيز المواكبة اال تماعية لمختلف فتوتات التمتغتاربتة
المقيمين بالخارج؛
يبلغ عدد المغاربة
المقيمين بالخارج
 تحسين و تكثيف عمليات المواكبة والتنشيط الثقتافتي
 4.5مليون شخص
في المغرب وفي بلدان االستقبال.
 %71منهم أقل
من  45سنة
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التطوير الثقافي والرياضي

سياسة ثقافية لخدمة التنمية اال تماعية

 افتتاا أبواب متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر للعموم.
 مواصلة أشغال بنا المعهد الوطني العالي للموسيقى و الفنون الكوريغرافية بالرباط و تشيتيتد
معهدين للموسيقى و الرقص و  02مركز ثقافي.
 إنجاز المشاريع الثقافية المتعلقة بالتىهيل الحضري لمدن فاس و تطوان و الرباط و استفتي و
طنجة الكبرى .
 انطالق أشغال بنا مسرحين ديدين بفاس وسال و مركز ثقافي بىكادير باالوافة الى مواصلة إعتادة تتىهتيتل شتبتكتة
المعاهد الموسيقية و المكتبات العمومية.
 تطوير صناعات ثقافية و فنية في مجاالت النشر و القرا ة العمومتيتة
و االبدا الموسيقي و المسرا و كذا تنظيم تظتاهترات ثتقتافتيتة عتلتى
الصعيد المحلي والخار ي في إطار تعزيز الديبلوماسية الثقافية.



دعم التنمية الرياضية







. إطالق أشغال تهيوة المركب الرياضي بفاس ،إنجاز  05مسبح نصف اولمبتي 4 ،متراكتز
رياضية 051 ،مركز رياضي للقرب و بنا ملعبين بالناوور وكلميم.
 تجهيز  44ملعب بالعشب االصطناعي و تزويد  01قاعات متتتعتددة التريتاضتات بتلتوحتات
العرت االكترونية و إضا ة  4مالعب خاصة بالتداريب بمدن سال و الرباط وطنجة.
تىهيل المركب الرياضي األمير موالي عبد هللا بالرباط.
استكمال بنا المركز الرياضي و الترفيهي "مصباحيات".
إنجاز االرضية االصطناعية ل 01قاعات متعددة الرياضات .
تىهيل المجمع الرياضي بفاس.
إنشا  14مدن رياضية.
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تنزيل الدستور وتفعيل الجهوية المتقدمة ومواصلة البنا المؤسساتي:
تفعيل الدستور

 إيدا مشاريع القوانين التنظيمية المتبقية للمصادقة عليها في البرلمان قبل نهاية الوالية الحكومية (مشاريع القوانين التنظتيتمتيتة
المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة االمازيغية ،والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ،ومتمتارستة حتق اإلضتراب ومتجتلتس
الوصاية)؛
 استكمال إرسا المؤسسات الدستورية (مجلس المنافسة والهيىة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والمتؤستستات التحتقتوقتيتة
والرقابية والمجلس االستشاري لألسرة والطفولة والمجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي)؛

تفعيل المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي المتعلق بالجهات فيما يخص :




إحداث صندوقي التىهيل اال تماعي والتضامن بين الجهات ؛
حذف  3حسابات خصوصية للخزينة ،ويتعلق األمر بصندوق الموازنة والتنمية الجهوية والصندوق الخاص بالتنمية
الجهوية؛
رصد موارد إضافية بصفة تدريجية في أفق بلوغ  01ماليير درهم سنة : 2120
 2%من حصيلة الضريبة على الشركات بدل  0%حاليا في أفق بلوغ 5%؛

 2%من حصيلة الضريبة على الدخل بدل 0%حاليا في أفق بلوغ 5%؛

 21%من حصيلة الرسم على عقود التىمين بدل 03%حاليا.


رصد ما مجموعه  4ماليير درهم للجهات لتمكينها من ممارسة
اختصاصاتها على الو ه المطلوب
دخول القوانين التنظيمية رقم  ،002.04 ،000.04و 003.04المتعلقة على التوالي بالجهات  ،العماالت واألقاليم،
والجماعات حيز التنفيذ وإصدارها في الجريدة الرسمية بتاريخ  23يوليوز 2105

الجهوية المتقدمة والالتمركز اإلداري:

بالموازاة مع الجهوية ،التزمت الحكومة بتدنتجتاا ورش
الالتمركز اإلداري ،الذي يعتبر اختيارا استراتتيتجتيتا ،متن
خالل إعداد مشرو الالتمركز اإلداري والتذي يتتتمتحتور
حول:
 إعادة تنظيم المصالح الالمركزية للدولة؛التدبير الالممركز للموارد البشرية للدولة؛ توطين ميزانية الدولة غلى المستوى الترابي؛ عقلنة المصالح التالمتمتركتزة لتلتدولتة متن ختالل ختلتقتجمعات مشتركة للوزارات؛
 التنسيق بين المصالح الخار ية لإلدارة تحتت إشترافالوالة؛

الصالحيات الذاتية للجهات :

 تحسين اذبية المجال الترابي وتقوية تنافسيته االقتصادية؛ تثمين الموارد الطبيعية والحفاو عليها؛ دعم المقاوالت ومناخ اشتغالها؛ تشجيع التدابير المحفزة لألنشطة المنتجة للثروة ولمناصبالشغل ؛
 تشجيع التعاون الدولي؛ المساهمة في التنمية المستدامة وفي تقوية التكوين وقدراتتدبير الموارد البشرية؛
الصالحيات المشتركة للجهات:

 تتعلق خصوصا بمجال التنمية المستدامة ،التشغيل ،البحثالعلمي التطبيقي ،تىهيل العالم القروي ،خلق أقطاب فالحية ،المساندة اال تماعية ،دعم السكن اال تماعي والقطا السياحي
والحفاو على البيوة؛
الصالحيات المنقولة للجهات:

 -التجهيزات ،البنيات التحتية ذات الطابع الجهوي :الصناعة ،الصحة ،التجارة ،التعليم ،الثقافة  ،الطاقة ،الما البيوة.
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إصالا القضا








تقوية استقاللية السلطة القضائية من خالل ضمان استقاللية المجلس األعلى للسلطة القضائية؛
تخليق منظومة العدالة من خالل تحسين الوضعية المادية للقضاة ،تقوية التفتيشية القضائية وتخلتيتق
المهن القضائية؛
تقوية الحماية القضائية للحقوق والحريات؛
الرفع من فعالية ونجاعة القضا وتسهيل الولوج للعدالة؛
تطوير القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة من خالل تىهيتل التتتكتويتن األولتي وتتحتستيتن مستتتوى
وفعالية التكوين المستمر لصالح المهن المتعلقة بالمجال القضائي؛
تحديث اإلدارة القضائية وتقوية حكامتها باستعمال التكنولو يات الحديثة فتي أفتق إنشتا التمتحتكتمتة
الرقمية في أفق .2121

تىطير الحقل الديني
يدخل مخطط العمل لسنة  ،2102في إطار تفعيل اإلستراتيجية الشاملة التنتابتعتة عتن التتتو تيتهتات
السامية لصاحب الجاللة ،ويتمحور حول ما يلي:
 تقوية استراتيجية الشراكة واإلشعا للنموذج المغربي من خالل  :تفعيل مؤسسة محمد السادسللعلما األفارقة ،الرفع من عدد الطلبة األفارقة المتمدرسين في مراكز التكوين الديني لتيتصتل إلتى
حوالي  0111طالب من مختلف الجنسيات ،طبع ونشر نسخ متن التمتصتحتف الشتريتف بتالتلتغتتتيتن
العربية والفرنسية لصالح الدول اإلفريقية الصديقة؛
 مواصلة مجهود تحسين الوضعية المادية والخدمات اال تماعيتة لصتالتح التعتامتلتيتن فتي التحتقتلالديني؛
 الرفع من عدد المستفيدين من برنامج التكوين األساسي لألئمة والمرشدات والذين يبلتغ عتددهتم 251مستفيدا سنويا مع مضاعفة عدد المرشدات ليرتفع من  51إلى  011مرشدة؛
 برمجة بنا  33مسجدا ،إعادة بنا  47مسجدا ،ترميم  072مسجدا مهدد بالسقوط باإلضافة إلىتجهيز عدة مسا د في العالم الحضري والقروي؛
تقوية التىطير الديني بالخصوص من خالل الدعم المقدم للرابطة المحمدية للعلما ؛مواصلة برنامج بنا وتجهيز مؤسسات التعليم العتيق وتتنتظتيتم دورات تتكتويتنتيتة لصتالتح

المدرسين واإلداريين بهذه المؤسسات؛
الرفع من عدد المستفيدين من برنامج محو األمتيتة فتي التمتستا تد بتاإلضتافتة إلتى إطتالق

برنامج التىطير عن بعد لمليون مستفيد؛
برمجة بنا ثالث مركبات دينية وثقافية خصوصا في قلعة السراغنة ،العرائش والحا ب.


تعزيز دور المجتمع المدني
تثمين وتقوية عمل المجتمع المدني مع تعزيز حكامته من خالل:







تطوير بوابة الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني؛
إنشا إعالم و تو يه الفاعلين في المجتمع المدني؛
إعداد أول تقرير حكومي حول الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني؛
تطوير برامج التكوين الهادفة لتقوية الكفا ات التقنية للفاعلين والمنظمات غير
الحكومية المغربية في مجال الديموقراطية التشاركية والحكامة الجيدة؛
تنظيم اليوم الوطني للمجتمع المدني وتخصيص أول ائزة للمجتمع المدني؛
إعادة صياغة اإلطار القانوني المتعلق بالجمعيات من خالل تبني مشرو مدونة
منظمات المجتمع المدني.
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إصالا أنظمة التقاعد
وسيتم تفعيل هذا اإلصالا على مرحلتين:


تخصص المرحلة األولى العتماد اإلصالا المقياسي لنظام المعاشات المدنية المدبر من
طرف الصندوق المغربي للتقاعد والذي يكتسي صبغة استعجالية :مراعاة التدرج في

التنزيل والحفاو على الحقوق المكتسبة للمووفين العموميين والمتقاعدين؛


و مرحلة ثانية على المدى المتوسط تعنى باإلصالا الهيكلي نحو نظام القطبين
(العام وخاص) :إعداد قانون إطار يسطر المبادئ العامة لإلصالا الشامل لقطا
التقاعد مع إرسا نظام تكميلي إ باري للقطب العمومي.

وتجدر اإلشارة إلى أن عملية إرسا نظام تقاعد ثنائي القطب تعد إصالحا مرحليا يمهد إلنشا نظام
تقاعدي وطني موحد ،على المدى البعيد.

إصالا نظام المقاصة
مواصلة إصالا صندوق المقاصة بما يمكن من توفير هوامش
مالية إضافية :
تخصيص ز لضمان استدامة موارد صندوق دعم التماسك اال تماعي

باعتبار أن المساهمة التضامنية ،التي تشكل األساس في تمويله ستنتهي بنهاية سنة 2105؛


تخصيص ز لتمويل برنامج مندمج و متعدد السنوات لتىهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية لتدارك
الخصاص المسجل في هذا الميدان على المستوى المحلي واإلقليمي والجهوي والوطني  ،وتحسين الولو ية
الى الخدمات الطبية ،و ودة العرت الطبي ،ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية المرتبطة بتعميم
برنامج المساعدة الطبية "الراميد"؛



تخصيص ز لمواصلة مجهود االستثمار العمومي المنتج في المجاالت االقتصادية واال تماعية.

إصالا النظام الجبائي
مواصلة تنزيل إ را ات اإلصالا الضريبي وذلك من خالل المقتضيات المتعلقة
ب:
 تعزيز المنافسة الشريفة والعدالة الضريبية؛
 محاربة الغش والتملص الضريبين،
 دعم تنافسية المقاوالت؛
 مواصلة إصالا منظومة الضريبة على القيمة المضافة؛
 توسيع الوعا الضريبي والتقليص من بع اإلعفا ات الضريبية؛
 تبسيط المساطر اإلدارية وتحسين العالقة بين اإلدارة والملزمين؛
تقنين النفقات الضريبية.
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تفعيل مضامين القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية







مرا عة هيكلة دول توازن موارد وتكاليف الدولة طبقا لمقتضيات المادتين  1و 32من القانون التنظيمي لقانون المالية؛
تحويل نفقات التسيير المدر ة على مستوى ميزانية االستثمار ،تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي الجديد للمالتيتة التمتتتعتلتقتة
بمنع إدراج نفقات التسيير ضمن ميزانية االستثمار ابتدا من سنة 2102؛
إحداث فصل ديد يسمى النفقات المتعلقة بالتسديدات و التخفيضات و اإلر اعات الضريبية ؛
دمج حسابات القروت وحسابات التسبيقات في صنف واحد للحسابات »حستابتات التتتمتويتل« فتي إطتار عتقتلتنتة التحتستابتات
الخصوصية وتقليص عددها؛
منع دفع مبالغ لفائدة حساب خصوصي للخزينة او مرفق للدولة مسيتر بصتورة مستتتقتلتة متن طترف حستاب مترصتد ألمتور
خصوصية او مرفق اخرمن مرافق الدولة مسير بصورة مستقلة ،وحذف مفهوم اموال المتستاعتدات التمتدفتوعتة انتطتالقتا متن
الحسابات المرصدة ألمور خصوصية لفائدة الميزانية العامة؛
مالئمة بع الحسابات المرصدة ألمور خصوصية مع أحكام هذا القانون التنظيمي؛

ترشيد النفقات

 التحكم في كتلة األ ور:
العمل على ضبط توقعات نفقات المووفين ،وذلك في أفق تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي الجديتد لتقتانتون التمتالتيتة

القاضية بدلغا الطابع التقديري لهذه النفقات وحصرها في الغالف المالي المرخص به في إطار قانون المالية ابتتتدا
من سنة 2107؛
حصر إحداث المناصب المالية في الحد األدنى الضروري لتحسين ودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛

تفعيل إعادة االنتشار بهدف تغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي أو القطاعي؛

التقيد بعدم برمجة نفقات المووفين في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

 عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة ،و ربط عمليات اقتنا السيارات بالترخيص المسبق لرئيس الحكومة
 الرفع من فعالية و نجاعة نفقات االستثمار:
 تسريع وتيرة إنجاز المشاريع مع إعطا األولوية للمشاريع موضو اتفاقيات مع الدول المانحة والتتتي تتو تد فتي طتور
اإلنجاز والمشاريع ذات األثر اال تماعي واالقتصادي الواضح؛
 و وب التزام اآلمرين بالصرف بالمقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بنز الملكية من أ ل المنفعة العامة؛
 ربط عمليات البرمجة والتنفيذ المتعلقة بالدراسات بالترخيص المسبق لرئيس الحكومة؛
 التقيد بعدم برمجة نفقات التسيير في ميزانية االستثمار.

2012

2013

عجز الميزانية
بالنسبة للناتج
الداخلي الخام
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تحسين المداخيل
تثمين الملك الخاص للدولة

خصوصا من خالل تطوير المداخيل المترتبة عن تدبير الملك الخاص لتلتدولتة وتتثتمتيتن التمتحتفتظتة التعتمتومتيتة فتي إطتار

المخططات التعميرية والتصاميم التو يهية للتهيوة والتعمير.

تعبوة المداخيل الضريبية والجمركية
مواصلة إصالح الضريبة على القيمة المضافة والحد من اإلعفاءات






تطبيق سعر  %21على عمليات النقل السككي (سعر  % 04حاليا)؛
توحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة في  %01حين االستيراد على الشعير والذرة أيّا كان االستعمال المو ه إليه ؛
الرفع من مبلغ الضريبة الداخلية على االستهالك المطبقة على التبغ الرهيف المقطع المعد لتلفيف السجائر و تبغ الشيشة أو األركيله
استوناف استيفا رسم االستيراد المطبق على مادة الزبدة بتطبيق رسم استيراد أدنى بنسبة %2,5عوت  %25الواردة حاليتا فتي تتعتريتفتة رستوم
االستيراد.

توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية






إلغا نظام خصم الحد األدنى للضريبة المؤدى عن كل سنة محاسبية من مبلغ الضريبة المستحق عن السنوات المحاسبية التثتالث التمتوالتيتة فتي حتدود
معينة ؛
تحديد مبلغ التكاليف القابلة للخصم الذي يتم تسديده نقدا في  01 111درهم عن كل يوم وكل مورد؛
التنصيص على مطابقة اوراق اثباث النفقات لعمليات فعلية لتسليم السلع و الخدمات؛
اعتماد اسعار نسبية للضريبة على الشركات حسب شرائح الربح.

توضيح ومالئمة وتبسيط النص الضريبي










توضيح اإلعفا الدائم من الضريبة على الشركات المخول لبع الهيوات المالية ؛
توضيح إعفا الربائح الموزعة من طرف الشركات القابضة الحرة؛
توضيح طريقة احتساب الدفعات المستحقة عن الشركات التي استنفذت مدة اإلعفا المؤقت ؛
تطبيق سعر  %01على اقتنا السكن الشخصي عن طريق "اإل ارة المنتهية بالتمليك "؛
تعميم إر ا الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على السلع التجهيزية المقتناة ابتدا من فاتح يناير 2102؛
تبسيط التدبير المتعلق بالخصم في حالة اقتنا مسكن مخصص للسكنى الرئيسية في إطار الملكية المشاعة ؛
فرت الضريبة على السلع المنقولة المستعملة على إثر تفويت األصول التجارية ؛
حصر تطبيق النسبة المخفضة  % 4في حدود خمس ) ) 5مرات المساحة المغطاة لألراضي المرصدة للبنا .

تدابير من أجل تحسين الخدمات المقدمة للملزمين






سيارات لدى األبناك ؛
استخالص الضريبة الخصوصية السنوية على ال ِ
إلزامية اإلقرار واألدا بطريقة إلكترونية ابتدا من فاتح يناير 2107؛
اإلبرا من اإلدال باإلقرار السنوي بمجمو الدخل بالنسبة للخاضعين للضريبة المتوفرين فقط على دخول مهنية محددة حسب نظام الربح الجزافي؛
تغيير طريقة تحصيل الضريبة المترتبة على الدخول المهنية والفالحية بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل المحددة دخولهم وفق النتيجة الصافيتة
الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة بما فيهم المزاولين لمهن حرة.

لمزيد من المعلومات المرجو االةالع على الباب الرابع من مذكرة التقديم
المرافقة لمشروع قانون المالية  2876والمتعلق باألحكام المقترحة في
إةار مشروع قانون المالية لس ة .2876
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مواصلة مجهود االستعادة التدريجية للتوازنات
الماكرو اقتصادية

ميزانية
2102
2

استعادة توازن القطاع الخارجي

الرفع من دينامية الصادرات
توقعات : 2102
تحسين اإلطار القانوني للتجارة الخار ية
مواصلة المجهودات الرامية لتقوية قدرات التدبير المتعلقة بتفعيل القانون رقم  05-11المتعلتق
بالحماية التجارية
استكمال أشغال إرسا الشباك الوحيد للتجارة الخار ية
إطالق دراسة تتعلق بالمخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخار ية
انجازات : 2105
 توقيع 011عقد برنامج خاص بعقود تنمية الصادرات
المواكبة االدارية ل  05اتحاد للتصدير خلق اتحادين( )2ديدين للتصدير في مجال الخدمات و تكنلو يا المعلومات والتواصل و الخدمات.

استفادة  022شركة متخصصة من برنامج التدقيق من أ ل التصدير.

التحكم في تدفق الواردات
إعطا األولوية لتفعيل االطار القانوني لحماية المستهلك
مواصلة محاربة عمليات إغراق االسواق المغربية و التهريب و التقليص من قيمة الفواتير عند االستيراد
مواصلة تطبيق معايير الجودة والسالمة

تعبوة احتياطي العملة الصعبة
 مواصلة تعبوة التمويالت الخار ية في إطار االتفاقيات متعددة األطراف أو الثتنتائتيتة التمتوقتعتة خصتوصتا متع دول
مجلس التعاون الخليجي
 الحفاو علي استحقاق المغرب للخط االئتماني الممنوا من طرف صندوق النقد الدولتي و التذي تتم تتجتديتده لتمتدة
سنتين بقيمة  5ماليير دوالر أمريكي

2012

2013

2014

2015

2016

الحساب الجاري بالنسبة
للناتج الداخلي الخام

2012

2013

 4.3شهر

 4.4شهر

2014
 5.2شهر

2015

2016

 2.2شهر

 7أشهر

احتياطي العملة الصعبة بماليير
الدراهم وبىشهر واردات
السلع والخدمات
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ميزانية
2102

للتفاعل مع مضامين هذا المشرو

يمك كم إبداء مالحظاتكم واقتراحاتكم على:
حساب تويتر
https://twitter.com/financesmaroc

حساب فايسبوك
https://www.facebook.com/ministeredeleconomieetdesfinances

مديرية الميزانية

شارع محمد الخامس الحي اإلداري الرساط – المغرب
الهاتف +636( 30-06-26-66-26 :ا الفاكس )+272( 87-41-61-17-48 :
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الموقع اإللكتروني لوزارر االقتصاد والمالية
www.finances.gov.ma
الموقع اإللكتروني للخزينة العامة للمملكة
www.tgr.gov.ma
الموقع اإللكتروني للمديرية العامة للضراةب
www.tax.gov.ma
الموقع اإللكتروني إلدارر الجمارك والضراةب ير
المساشرر
www.douane.gov.ma

مديرية الميزانية

شارع محمد الخامس الحي اإلداري الرساط – المغرب
الهاتف +636( 30-06-26-66-26 :ا الفاكس )+272( 87-41-61-17-48 :
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