
  خالصة المذكرة حول النفقات المتعلقة

 2021بالتكاليف المشتركة لسنة 

 

تكشف المذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة المصاحبة لقانون المالية لسنة 

، دور ميزانية التكاليف المشتركة كأداة لمساندة ودعم السياسات االجتماعية وكذا 2020

 . عية والمشاريع المهيكلةلتفعيل االستراتيجيات القطا

 

I- أداة لمساندة ودعم السياسات االجتماعية: ميزانية التسيير للتكاليف المشتركة 

 

تتكون اعتمادات فصل التسيير من ميزانية التكاليف المشتركة، باألساس، من نفقات 

عد ذات طابع اجتماعي كتلك المتعلقة بتحمالت المقاصة وبعض النفقات المرتبطة بأنظمة التقا

 واالحتياط االجتماعي وكذا اإلعانات واإليرادات والمعاشات المختلفة.

، ما 2019بلغت االعتمادات المفتوحة بميزانية التسيير للتكاليف المشتركة برسم سنة 

 مليون درهم. 44.095,14قدره 

مليون درهم بواسطة اقتطاعات  250وقد تم رفع هذه االعتمادات، خالل السنة، بمبلغ 

 النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية.من فصل 

 44.345,14وبذلك، بلغ إجمالي االعتمادات المفتوحة برسم هذه الميزانية، ما قدره 

، نسبة تنفيذ وصلت إلى 2019مليون درهم. وقد سجلت الميزانية المذكورة عند متم سنة 

98,04% . 

تسيير للتكاليف االعتمادات المبرمجة برسم فصل ال، بلغت 2020بالنسبة لسنة 

مليون  24.651,21، ما قدره 2020المشتركة، كما تم تحديدها بموجب قانون المالية لسنة 

مقارنة مع  %44,10مليون درهم، أي بنسبة  19.443,93درهم، مسجلة بذلك تراجعا بـ 

 . 2019سنة 

 ، من خالل فتح2020وقد تم الرفع من هذه االعتمادات، أثناء األسدس األول من سنة 

اعتمادات إضافية ناتجة عن اقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية 

مليون درهم( وكذا عن تسديدات من الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى  200)

 مليون درهم(.    1.000"الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة" )

 



لتكاليف المشتركة عند متم يونيو وتقدر االعتمادات الملتزم بها برسم فصل التسيير ل

 .%55مليون درهم، أي بنسبة تنفيذ ناهزت  14.181,04، بـ 2020

 

II-  أداة لدعم تفعيل االستراتيجيات القطاعية : ميزانية االستثمار للتكاليف المشتركة

 والمشاريع المهيكلة

 

تخصص االعتمادات المسجلة بفصل االستثمار للتكاليف المشتركة أساسا لتغطية 

في تمويل بعض وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة النفقات المتعلقة بمساهمة 

المشاريع المهيكلة، ولدعم تفعيل عدة استراتيجيات قطاعية في إطار اتفاقي، وإلعادة هيكلة 

 لعمومية وتصفية ديونها، وكذا لتحويالت مختلفة.بعض المؤسسات والمقاوالت ا

بلغت االعتمادات المفتوحة برسم ميزانية االستثمار للتكاليف المشتركة لسنة وقد 

 مليون درهم. 20.419,96، ما قدره 2019

، 2019في المقابل، وصلت االعتمادات الملتزم بها برسم هذه الميزانية عند متم سنة 

م، نتيجة فتح اعتمادات إضافية بواسطة تسديدات من بعض مليون دره 21.226,49إلى 

مليون درهم(، وهو ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر  1.020الحسابات المرصدة ألمور خصوصية )

 . %103,95بـ 

، تبلغ االعتمادات المبرمجة برسم فصل االستثمار للتكاليف 2020فيما يتعلق بسنة 

مليون  23.200,76، ما قدره 2020مالية لسنة المشتركة، كما تم تحديدها بموجب قانون ال

 .2019مقارنة مع السنة المالية  %13,62درهم، بارتفاع بنسبة 

، إلى 2020ووصلت االعتمادات الملتزم بها برسم هذا الفصل، عند متم يونيو 

مليون درهم كاعتمادات إضافية ناتجة  5.410مليون درهم، بما في ذلك مبلغ  21.533,38

من بعض الحسابات المرصدة ألمور خصوصية، باإلضافة إلى مخصصات عن تسديدات 

مليون درهم بواسطة أموال المساعدة المتأتية من شركة طاقة المغرب، وذلك  1.000تبلغ 

 .%93بنسبة تنفيذ ناهزت 

 

III-  2021لسنة برسم مشروع قانون المالية توقعات ميزانية التكاليف المشتركة  

 

لة برسم فصلي التسيير واالستثمار من ميزانية التكاليف يبلغ حجم االعتمادات المسج

، مليون درهم 28.332,13مليون درهم و 24.546,52، على التوالي، 2021المشتركة لسنة 

االعتمادات مليون درهم اللذان يمثالن  39.602,64مليون درهم و 24.651,21مقابل 

 .2020المفتوحة بموجب قانون المالية المعدل لسنة 

االنخفاض المهم العتمادات االستثمار بميزانية التكاليف المشتركة خالل سنة ويرجع 

مليار درهم في إطار قانون المالية  15أساسا، إلى برمجة مخصصات تقدر بـ ، 2021

المعدل يتم دفعها لفائدة صندوق االستثمار االستراتيجي وتخصص لتمويل خطة إنعاش 

 .2020االقتصاد الوطني خالل سنة 


