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ويأتــي هــذا التطــور الملحوظ ،في ســياق واعد ،بعد تقديــم اللجنة الخاصــة للنموذج التنمــوي لمقترحاتها،
التــي تســمح بإطالق مرحلة جديدة ،لتســريع اإلقالع االقتصــادي ،وتوطيد المشــروع المجتمعي ،الذي
نريده لبالدنا.
مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه جاللة الملك محمد السادس نصره هللا ،بتاريخ  31يوليوز  ،2021بمناسبة عيد العرش
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مدخل
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1

ماهي ميزانية الدولة ؟

ميزانيــة الدولــة هــي اآلليــة التــي تمكــن الحكومــة ،المنتخبــة مــن طــرف المواطنيــن خــال االنتخابــات التشــريعية ،مــن تنفيــذ برنامجهــا

االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي .إنهــا األداة التــي يتــم بواســطتها اإلذن بتنفيــذ توقعــات مــوارد الدولــة والنفقــات العموميــة برســم كل

ســنة ماليــة ،والتــي توافــق الســنة المدنيــة ,وتضــم:

الميزانيــة العامــة :تشــمل مجمــوع مــوارد ونفقــات الــوزارات مثــل وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم األولــي والرياضــة ووزارة
الصحــة والحمايــة االجتماعيــة ،وكــذا مــوارد ونفقــات المؤسســات مثــل المندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج
والمجلــس األعلــى للســلطة القضائيــة.
الحســابات الخصوصيــة للخزينــة :تهــدف إلــى بيــان العمليــات الماليــة التــي تتميــز بعالقــة ســببية متبادلــة بيــن المداخيــل والنفقــات ،أو
لضمــان اســتمرار العمليــات مــن ســنة ماليــة ألخــرى أو االحتفــاظ بأثــر عمليــات تمتــد ألكثــر مــن ســنة ،وهــي بذلــك تشــكل اســتثناء للمبــدأ
الميزانياتــي الــذي ينــص علــى كــون المداخيــل العموميــة يجــب أن تمــول جميــع النفقــات ،وكــذا المبــدأ الميزانياتــي الــذي يقضــي بســنوية
الميزانيــة .فــي هــذا الصــدد ،وعلــى ســبيل المثــال ،نذكــر صنــدوق دعــم الحمايــة االجتماعيــة والتماســك االجتماعــي الــذي يوجــه مســاهمة
التضامــن االجتماعــي لتمويــل ورش تعميــم التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض ،وكــذا حســاب االنخراط فــي الهيئــات العربية واالســامية
الــذي يبيــن المبالــغ المدفوعــة والمبالــغ المرجعــة برســم مشــاركة المغــرب فــي هــذه الهيئــات.
مرافــق الدولــة المســيرة بصــورة مســتقلة :عددهــا  173مرفقــا خــال ســنة 2022
تنشــط فــي مختلــف المجــاالت خاصــة االجتماعيــة ،و تتمتــع باالســتقاللية
الماليــة باعتبارهــا تقــدم للمرتفقيــن خدمــات أو منتجــات مــؤدى
عنهــا بموجــب نصــوص تنظيميــة ،وذلــك كمــا هــو الحــال بالنســبة
للمستشــفيات اإلقليميــة والجهويــة والمــدارس الوطنيــة للهندســة
المعماريــة علــى ســبيل المثــال.

ﻣﺪرﺳﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ

ادارة
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مراحل تدبير الميزانية:
كل سنة ،يمر تدبير ميزانية الدولة من المراحل التالية:

1

مرحلــة اإلعــداد مــن طــرف الــوزارة
المكلفــة بالماليــة

2

•المواد  5و 10و 36من القانون
التنظيمــي رقــم  130.13لقانــون
المالية

4

مرحلــة المراقبــة التــي يمارســها
المجلس األعلى للحسابات والبرلمان
في إطار مناقشة قانون التصفية
المتعلق بقانون المالية
•الفصــول  148 ،147 ،76مــن
الدســتور
•المواد  66 ،65 ،64من القانون
التنظيمــي رقــم  130.13لقانــون
المالية

مرحلــة المصادقــة مــن طــرف
البرلمان في إطار مناقشة قانون
الماليــة الســنوي
•الفصــل  75مــن الدســتور
•الفصل الثاني المتعلق بالتصويت
علــى قانــون الماليــة والمــادة
 49مــن القانــون التنظيمــي رقــم
 130.13لقانــون الماليــة

3

مرحلــة تنفيــذ الميزانيــة فــي إطــار
تنزيــل البرنامــج الحكومــي مــن
طــرف الجهــاز التنفيــذي باعتبــار
أعضائــه آمر يــن بصــرف النفقــات
العموميــة بقــوة القانــون
•القسم الثاني المتعلق بالقواعد
الخاصــة باآلمريــن بالصــرف مــن
المرســوم الملكــي رقــم 330.66
بســن نظــام عــام للمحاســبة
العموميــة
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2

ما هو قانون المالية ؟

قانــون الماليــة هــو وثيقــة قانونيــة تجســد الترخيــص الــذي يمنحــه البرلمــان للحكومــة مــن أجــل تنفيــذ ميزانيــة الدولــة فــي إطــار تنزيــل

السياســات العموميــة ،وذلــك وفــق تقديــرات مرقمــة للنفقــات والمــوارد ،حيــث تتكــون هــذه الوثيقــة القانونيــة مــن جزأيــن:

الجــزء األول

يشمل بالخصوص الترخيص الذي يمنحه البرلمان

للحكومة من أجل تحصيل الموارد العمومية والتدابير
الجبائية والجمركية والميزانياتية المتعلقة بالموارد
العمومية وبنفقات الدولة

الجــزء الثاني

يحدد توزيع النفقات العمومية حسب الوزارات

والمؤسسات ،ومرافق الدولة المسيرة بصورة
مستقلة و كذا الحسابات الخصوصية للخزينة
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مراحل اإلعداد و المصادقة على مشروع قانون المالية

منشــور

رئيــس

الحكومــة

المتعلــق

عرض الســيد الوزير المكلف
بالمالية أمام اللجان المالية

باإلطار الماكرواقتصادي

بالبرلمان ،والمتعلق باإلطار

من أجل إعداد البرمجة
الميزانياتيــة

تــداول المجلــس الــوزاري حــول
مشــروع قانــون الماليــة

العام إلعداد مشــروع قانون

لثــاث

المالية للسنة المقبلة

ســنوات

مصادقــة

المجلــس

الحكومي على مشروع
قانــون الماليــة

إيــداع مشــروع قانــون الماليــة
بمكتــب مجلــس النــواب
(قبــل  20أكتوبــر)

 15مارس

 31يوليــوز

 15ماي

 31غشت

 1أكتوبر

دراســة مقترحات

رســالة تأطير يــة

دراســة مقترحات

الثــاث ســنوات

لرئيــس الحكومة

الميزانيــة للســنة

فــي

إلعــداد مشــروع

المقبلة في إطار

إطار أشغال لجان

الميزانيــة للســنة

أشــغال اللجــان

البرمجــة ونجاعــة

المقبلــة

ا لميز ا نيا تية

القادمــة

األداء

 31دجنبــر

 20أكتوبــر

القــراءة األولــى

قــراءة

لمجلــس النــواب

ا لمستشــا ر ين

 30يومــا

 22يومــا

مجلــس

القــراءة الثانيــة
لمجلــس النــواب
 6أيــام
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ماهي ميزانية المواطن ؟

ميزانيــة المواطــن لمشــروع قانــون الماليــة هــي وثيقــة مكتوبــة بأســلوب ســهل ومبســط ،تســتعرض أهــم األرقــام والمعطيــات لميزانيــة

الدولــة فــي مرحلــة مشــروع قانــون الماليــة ،وتقــرب المواطــن مــن مختلــف التدابيــر الميزانياتيــة والضريبيــة والجمركيــة المقترحــة فــي
هــذا اإلطــار .يتــم إعــداد هــذه الوثيقــة مــن طــرف الــوزارة المنتدبــة المكلفــة بالميزانيــة لــدى وزارة االقتصــاد والماليــة ،والســهر علــى

نشــرها لتصــل كل مواطــن وذلــك بهــدف:

تبســيط محتــوى قانــون الماليــة باســتخدام لغــة
سلســة في متناول فهم جميع شــرائح المجتمع

إشــراك المواطــن فــي النقــاش الدائــر حــول
السياســات العموميــة وتدبيــر الشــأن العــام خاصــة
فيمــا يتعلــق بتوقعــات ميزانيــة الدولــة

لهــذه الغايــة ،فــإن كل مواطــن يرغــب فــي التفاعــل مــع محتــوى هــذا العــدد مــن ميزانيــة المواطــن ،مدعــو التبــاع
الخطــوات التاليــة :
 - 1مســح أحــد الرمــوز المتعلقــة بالشــبكات االجتماعيــة األكثــر تــداوال (فايســبوك أو تويتــر أو لينكــد إن ) حســب رغبتــه،
بواســطة الجهــاز المحمــول (هاتــف ذكــي أو جهــاز لوحــي ،)... ،قصــد الولــوج إلــى الفضــاء المخصــص للتفاعــل حــول
محتــوى هــذا العــدد؛
 - 2تــرك تعليــق أو مالحظــة أو اقتــراح ،يمكنــه أن يســاهم مــن قريــب أو بعيــد فــي تحســين مقروئيــة هــذه الوثيقــة
المصممــة خصيصــا لالســتجابة إلنتظــارات كل مواطــن مغربــي ،فيمــا يخــص الولــوج للمعلومــات المرتبطــة بميزانيــة
الدولــة.

الصيغة الرقمية
لميزانية المواطن

11

اســحب لليميــن

12

ا أل و لو يــا ت ا أل ر بعــة
1.توطيــد أســس إنعــاش االقتصــاد الوطنــي

 245مليــار درهــم

الغــاف المالــي المخصــص لالســتثمار العمومــي

 6,5%+مقارنــة مــع ســنة 2021

 250.000منصب شــغل مباشــر

اعتمــاد برنامــج لألشــغال العموميــة الصغــرى والكبــرى،

فــي إطــار عقــود مؤقتــة ،ســيمكن مــن خلــق 250.000
منصــب شــغل مباشــر فــي غضــون ســنتين بتكلفــة
 2,25مليــار درهــم

إطــاق برنامــج «الفرصــة» 50 :ألــف قــرض

لتمويل مشــاريع الشــباب بدون شــروط مســبقة بتكلفة

2.تعزيــز آليــات اإلدمــاج والتقــدم فــي تعميــم نظــام
الحمايــة االجتماعيــة

 22مليــون مســتفيد إضافــي

مواصلــة المرحلــة الثانيــة مــن تعميــم التأميــن

اإلجبــاري عــن المــرض ,بتعبئــة  4,2مليــار درهــم مــن
خــال صنــدوق دعــم الحمايــة االجتماعيــة والتماســك

االجتماعــي

 500مليــون درهــم ســنويا

لدعــم األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة

زيــادة  300مليــون درهــم مقارنــة مــع ســنة 2021

 250مليــون درهــم

لتعزيــز بنيــات االســتقبال (دور الحضانــة) لألطفــال
دون ســن الرابعــة

اســحب لليســار

نفقــات الميزانيــة العامــة

 76,6مليــار درهــم  -قطــاع التعليــم

نفقا ت

87,40

ا إل ستثما ر

77,20
68,63

الســلع و الخدمــات
األخــرى*

65,86

مخصصــة لــورش تفعيــل الجهويــة المتقدمــة،

 23,5مليــار درهــم  -قطــاع الصحــة

الدولــة خــال ســنة 2022

28,68
17,02

ا لمقا صة

13,54

التســديدات و التخفيضــات
واالرجاعــات الضر يبيــة

8,13

حصــة النفقــات االجتماعيــة مــن الميزانيــة العامــة (دون احتســاب الديــن)

50,47%

لتفعيــل الطابــع الرســمي لألمازيغيــة داخــل اإلدارة
العموميــة

**43 860

الضر يبــة علــى الشــركات

52,08

مشــروع قانون
الماليــة 2022

الضر يبــة الداخليــة علــى االســتهالك
مداخيــل ضر يبيــة أخــرى

3,2%

معد ل
ا لنمو

** 17.000منصــب مالــي لفائــدة األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن

20,4%

43,18
31,45

12,3%
11,6%

المداخيــل الغيــر الضر يبيــة

مداخيــل غيــر ضر يبيــة أخــرى

المؤشــرات الماكــرو اقتصاديــة

نسبة
ا لتضخم

29,2%

16,9%

29,51

 450دوالر للطــن

متوســط ســعر غاز
البوطان

مليا ر
درهم

14,33
9,93

عجز
ا لميز ا نية

1,2%

%

الضر يبــة علــى الدخــل

حصيلــة مؤسســات االحتــكار واالســتغالالت والمســاهمات
الماليــة للدولــة وعائــدات أمــاك الدولــة

قانــون الماليــة
2021

مليا ر
درهم

74,45

6,31

*المعــدات والنفقــات المختلفــة  +التكاليــف المشــتركة -التســيير -دون احتســاب المقاصة+النفقــات الطارئــة والمخصصــات االحتياطيــة

منصبــا ماليــا

الضر يبــة علــى القيمــة المضافــة

29,07

فوائــد وعمــوالت الديــن
ا لعمو مي

المناصــب الماليــة
ا لمحد ثة

المداخيــل الضر يبيــة

139,86

 10مالييــر درهــم

 200مليــون درهــم

 5.500منصــب مالــي

بمالييــر الدراهــم

147,54

ا لمو ظفين

4.إصــاح القطــاع العــام وتعزيــز آليــات الحكامــة

 5+مليــار درهــم مقارنــة مــع 2021

 3,7+مليــار درهــم مقارنــة مــع ســنة 2021

 254,94مليــار درهــم
 + 11,6%مقارنــة مــع ســنة 2021

51,92%

 4،3مليــار درهــم منهــا كتحويــات مرصــدة مــن طــرف

 18.144منصبــا ماليــا

()1( )2

 357,79مليــار درهــم
 + 7,9%مقارنــة مــع ســنة 2021

 1,25مليــار درهــم

3.تقوية الرأســمال البشــري

مــوارد الميزانيــة العامــة

)(1

5,9%

مــن الناتج
الداخلــي الخام

%

5,6%
3,9%

حجــم ديــن
ا لخز ينة

77,8%

مــن الناتج
الداخلــي الخام

( )1باســتثناء مرافــق الدولــة المســيرة بصــورة مســتقلة والحســابات الخصوصيــة للخزينــة
( )2باســتثناء اســتهالكات الديــن العمومــي المتوســط والطويــل األجــل

بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس لالستثمار

ميزانية  2022في صفحتين
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سياق وأولويات
إعداد مشروع قانون
المالية لسنة 2022
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1

أي سياق إلعداد مشروع قانون المالية لسنة  2022؟

يرتبــط ســياق إعــداد مشــروع قانــون الماليــة بمجمــل العوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي تتأثــر بالوضــع االقتصــادي والمالــي ،الوطنــي
والدولــي .وهــو الســياق الــذي يوجــه أولويــات صــرف النفقــات العموميــة ويتحكــم فــي مســتوى تحصيــل مــوارد الدولــة ،حيــث تعــد العوامــل

المرتبطــة بالظرفيــة مــن أهــم محــددات التــوازن المالــي للســنة القادمــة ،إضافــة إلــى العوامــل المرتبطــة ببنيــة االقتصــاد الوطنــي.

األزمــة الصحيــة المرتبطــة بجائحــة فيــروس كورونــا
«كوفيــد »19
تطــور مســتوى النمــو العالمــي *4,9% :ســنة 2022
مقابــل  *5,9%ســنة 2021
تصاعــد أســعار النفــط وغــاز البوطــان فــي األســواق
العالميــة :متوســط  67دوالر للبرميــل بالنســبة لســعر
النفــط ومتوســط  571دوالر للطــن ،بالنســبة لغــاز البوتــان
بين الفترة الممتدة من يناير إلى  15شتنبر2021

التوجيهات الملكية السامية:
•إعطاء األولوية لورش تعميم الحماية االجتماعية
•تسريع وثيرة اإلنعاش االقتصادي
•إطالق إصالح عميق للقطاع العام
بروز معالم االنتعاش على االقتصاد الوطني5,6% :
هــو معــدل النمــو المنتظــر متــم ســنة  ,2021مقابــل تســجيل
 -6،3٪ســنة 2020
•توطيد الصادرات واالستثمار
•نتائج متميزة للقطاع الفالحي

* حســب توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي (أكتوبــر )2021

الســياق الدولي

الســياق الوطنــي

ميزانيــة المواطــن لمشــروع قانــون الماليــة لســنة 2022

2

أية أولويات لمشروع قانون المالية لسنة  2022؟

تحيــل أولويــات مشــروع قانــون الماليــة علــى المحــاور األساســية وأبــرز السياســات العمومية التي ســوف تقــوم عليهــا االختيــارات الميزانياتية

برســم الســنة الماليــة المقبلــة ،وذلــك أخذا بعيــن االعتبار تطــور الظرفيــة االقتصاديــة والمالية الســائدة.

توطيد أسس إنعاش االقتصاد الوطني

مواصلــة ديناميــة تفعيــل صنــدوق محمــد الســادس لالســتثمار
كرافعــة للتمويــل

تعزيــز آليــات ضمــان المقــاوالت :اســتفادة  50.233مقاولــة مــن
منتــوج «ضمــان إقــاع» إلــى غايــة  03شــتنبر  ،2021بحجــم إجمالــي

إعطــاء ديناميــة جديــدة لبرنامــج انطالقــة ،خاصــة مــن خــال إطــاق
برنامــج يدعــى «الفرصــة» يهــدف إلــى تمويــل مشــاريع الشــباب
بــدون شــروط مســبقة ،وذلــك عــن طريــق توفيــر حوالــي  50ألــف
قــرض ســنة  ،2022مــع تقديــم التكويــن والدعــم الالزميــن لمواكبــة
أصحــاب هاتــه المشــاريع

آعتمــاد برنامــج لألشــغال العموميــة الصغــرى والكبــرى ،فــي إطــار
عقــود مؤقتــة ،ســيمكن مــن خلــق  250.000منصــب شــغل مباشــر
فــي غضــون ســنتين وذلــك ابتــداء مــن ســنة 2022

الغــاف المالــي المرصــود 45 :مليــار درهــم

الغــاف المالــي المرصــود 1,25 :مليــار درهــم

للقــروض البنكيــة الممنوحــة فــي هــذا اإلطــار ناهــز  45,58مليــار
درهم

الغــاف المالــي المرصــود 2,25 :مليــار درهــم
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مواصلــة المجهــود االســتثماري
 *245مليــار درهــم

•البنيــة التحتيــة
 12,6مليــار درهــم

انطــاق أشــغال بنــاء مينــاء الداخلــة األطلســي :تمــت
برمجة  620مليون درهم منها برســم ســنة 2022

 3,25مليــار درهــم

إطــاق أشــغال بنــاء ســدين كبير يــن بجهــة طنجــة-
تطوان-الحســيمة (عياشــة وبنــي منصــور) فــي إطــار
تنزيــل البرنامــج الوطنــي للتزويــد بالمــاء الشــروب وميــاه
الســقي برســم الفتــرة ()2020-2027

 1,8مليــار درهــم

انطالق أشغال بناء المقطع األول لمشروع الطر يق
الســيار جرســيف-ناظور علــى طــول  30كلــم فــي
إطــار ربــط البنيــات التحتيــة بالمينــاء الجديــد الناظــور
غرب-المتوســط :تمــت برمجــة  58مليــون درهــم منهــا
برســم ســنة 2022

 443مليــون درهــم

انطــاق عمليــات جديــدة تنــدرج فــي إطــار البرنامــج
الخــاص بتهيئــات الســامة الطرقيــة ( ،)PSASعلــى
مســتوى الطريــق الوطنيــة رقــم  9والطريــق الوطنيــة
رقــم 13

 390مليــون درهــم

تثنيــة الطريــق الوطنيــة رقــم  2الرابطــة بيــن الزينــات
ودار أقوبــع بجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة

•مجــال الطاقة
 707ميغــاواط

إنتــاج قــدرة إضافيــة مــن الطاقــات المتجــددة،
تهــم أساســا:
•المركــب الريحــي بتــازة ( 87ميغــاواط) باســتثمار
يناهــز  1,47مليــار درهــم؛
•المركــب الريحــي ببوجــدور ( 300ميغــاواط) بكلفــة
إجماليــة تبلــغ  3,97مليــار درهــم؛
•المركب الريحي بالكودية البيضاء ( 120ميغاواط).

•ا لصنا عة
•تشــجيع اإلنتــاج الوطنــي ووســم ‘‘صنــع فــي
المغــرب’’ مــن خــال إنتــاج محلــي لمــا قيمتــه
 34مليــار درهــم مــن الــواردات
•تطويــر صناعــة منزوعــة الكربــون وقــادرة
علــى تعزيــز تنافســيتها عالميــا

* بمــا فــي ذلــك اســتثمارات صنــدوق محمــد الســادس لالســتثمار

بزيــادة  6,7%مقارنــة مــع ســنة 2021
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•ا لفال حة
مواصلة أشــغال التحويل الجماعي لنمط
الســقي إلــى الســقي الموضعــي علــى
مســاحة تقــارب  60.000هكتــار وتجهيــز
الضيعــات الفالحيــة بالســقي الموضعــي
لمــا يقــارب  50.000هكتــار إضافيــة

اســتراتيجية
الجيــل األخضــر

تتبــع إســتغالل محطــة تحليــة ميــاه البحــر
وشــبكة الــري فــي منطقــة شــتوكة آيــت
با ها

انطالق أشــغال بناء محطة تحلية المياه
والمحطــة الريحيــة وشــبكة الــري لفائــدة
المســاحة المســقية الجديــدة ‘‘الداخلــة’’
علــى مســاحة تناهــز  5000هكتــار

تنميــة الفالحــة المســقية الصغيــرة مــن
خــال إعــادة تهيــيء  200.000هكتــار مــن
أراضــي الــري الصغيــر والمتوســط

•التكويــن المهنــي
34.000

45.517

مقعــد بيداغوجــي بالتكويــن المهنــي
األساسي من خالل مدن المهن والكفاءات

منحة دراسية لمتدربي التكوين المهني
الحاصليــن علــى شــهادة البكالوريــا خــال
الســنة الدراســية 2022-2021

بلورة نظام معلوماتي وطني مندمج

افتتــاح المعهــد الوطنــي لتكويــن
المكونيــن واألوصيــاء بمدينــة تامســنا

للتكوين المهني
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تعزيز آليات اإلدماج والتقدم في تعميم نظام الحماية االجتماعية
•مواصلــة تنزيــل ورش تعميــم نظــام الحمايــة االجتماعيــة برســم ســنة 2022
مواصلة تنزيل تعميم التأمين اإلجباري
األساســي عــن المــرض لفائــدة العمــال
غيــر األجــراء

إخراج اإلطار القانوني الخاص بالتعويضات
العائلية وتسريع تفعيل السجل االجتماعي
الموحــد وإدمــاج برامــج الدعــم االجتماعــي
(تيسير ومليون محفظة ودعم األرامل)

 4,2مليــار درهــم

الشروع في تعميم التأمين اإلجباري األساسي
عــن المــرض لفائــدة الفئــات الهشــة والفقيــرة
التــي تســتفيد حاليــا مــن نظــام المســاعدة
الطبيــة « ، »RAMEDفــي إطــار صنــدوق دعــم
الحمايــة االجتماعيــة والتماســك االجتماعــي

تعزيــز حكامــة الصنــدوق الوطنــي
للضمــان االجتماعــي مــن أجــل تمكينــه
من تدبير تعميم نظام التأمين اإلجباري
عــن المرض

ميزانيــة المواطــن لمشــروع قانــون الماليــة لســنة 2022

•تعزيــز آليــات اإلدمــاج ومواصلــة تفعيــل السياســات االجتماعيــة األخــرى
 3,07مليــار درهــم

مواصلــة تنفيــذ المرحلــة الثالثــة ()2023-2019
مــن المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــر ية،
مــع اســتهداف جيــل جديــد مــن البرامــج تعنــى
بتنميــة الرأســمال البشــري

 250مليــون درهــم

تعزيــز التمكيــن االقتصــادي للمــرأة ال ســيما
مــن خــال توفيــر بنيــات االســتقبال لألطفــال دون
ســن الرابعــة (دور الحضانــة)

 2,25مليــار درهــم

مواصلــة تنفيــذ برنامــج تقليــص الفــوارق
المجاليــة واالجتماعيــة بالوســط القــروي
( )2017-2023

 500مليــون درهــم ســنويا

دعــم األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة:

(بزيــادة  300مليــون درهــم مقارنــة مــع ،)2021
ممــا ســيمكن مــن تحقيــق األهــداف التاليــة:
•إعطاؤهــم األولويــة فــي االســتفادة مــن
التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض
ومــن التعويضــات العائليــة؛
•تمكينهــم مــن المواكبــة الخاصــة مــن خــال
المتابعــة االجتماعيــة والطبيــة وتوفيــر دور
الحضانــة والمــدارس والتكويــن واإلدمــاج
المهنــي وتســهيل ولوجهــم إلــى الخدمــات
العمومية...؛
الم ِّ
بكــر عــن اإلعاقــة
•تطويــر تقنيــات الكشــف ُ
والوقايــة منهــا.
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تعزيز الرأسمال البشري
•التربيــة الوطنيــة والتعليــم األولــي
مكنــت األولويــة التــي يحظــى بهــا قطــاع التربيــة الوطنيــة والتعليــم األولــي فــي الســنوات األخيــرة ،والتــي تواصلــت خــال ســنة 2022

برصــد اعتمــادات إضافيــة لتعزيــز التكويــن وتجويــد مســتوى مراكــز التكويــن ،تفــوق  3,6مليــار درهــم أخــذا بعيــن االعتبــار رواتــب أســاتذة
األكاديميــات الجهويــة ،فــي تحقيــق النتائــج التاليــة:
تســجيل نســبة تمــدرس تبلــغ
 72,5%بالتعليــم األولــي برســم
الموسم الدراسي ، 2020-2019
متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة
والمحددة في  67%برسم الموسم
الدراسي 2022-2021

افتتاح  639مؤسسة تعليمية
جديدة خالل الفترة 2021-2017
 60%منهــا بالوســط القــروي،
ليصــل بذلــك العــدد االجمالــي
للمؤسســات التعليميــة 11.487
مؤ سسة

انخفــاض نســبة االكتظــاظ بيــن الموســمين
الدراســيين  2017-2016و  ، 2020-2019حيــث
انتقلــت مــن  48,8%بالنســبة للســلك االبتدائــي و
و 22,2%بالنســبة للســلك الثانــوي اإلعــدادي و 29%
بالنســبة للســلك الثانــوي التأهيلــي ،إلــى 13,5%
و  4,7%و  8,2%علــى التوالــي بالنســبة لألقســام
التــي تضــم أكثــر مــن  40تلميــذا

انخفــاض نســبة الهــدر المدرســي بيــن
الموســمين الدراســيين ،2019-2018
و ،2020-2019حيــث انتقلــت مــن 2,7%
إلــى  2,1%بالنســبة للســلك االبتدائــي
ومن  12,1%إلى  10,4%بالنسبة للسلك
الثانوي االعدادي ومن  8,8%إلى 7,4%
بالنســبة للســلك الثانــوي التأهيلــي

تمــت االســتفادة مــن برامــج الدعــم االجتماعــي ،خــال الموســم
الدراســي  ، 2020-2021علــى النحــو التالــي:
• 2.467.123تلميــذ(ة) بالنســبة لبرنامــج تيســير 80% ،مــن
هــذا العــدد بالوســط القــروي ؛
• 4,5مليــون تلميــذ(ة) بالنســبة للمبــادرة الملكيــة «مليــون
محفظة » ؛
• 1.437.275مســتفيد(ة) من الداخليات والمطاعم المدرســية،
 58%مــن هــذا العــدد بالوســط القــروي
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•التعليــم العالــي والبحــث العلمــي

مواصلــة إنجــاز أشــغال بنــاء
مؤسســات جديــدة بمــا فيهــا 6
مــدارس عليــا للتربيــة والتكويــن
بــكل مــن أكاديــر وبنــي مــال
والجديــدة وســطات ووجــدة
والقنيطــرة

مواصلــة تطويــر المنصــات
الرقميــة وكــذا آليــات وخدمــات
التواصــل والشــبكة المعلوماتيــة
الجامعيــة «»MARWAN

إحداث نماذج جديدة للمؤسسات
الجامعيــة ذات االســتقطاب
المفتــوح ،خاصــة كليــات االقتصاد
والتدبير وكليات العلوم القانونية
والسياســية وكليــات الفنــون

إعــادة تأهيــل وتهيئــة وتجهيــز
مؤسسات التعليم العالي ،خاصة
المدارس العليا لألساتذة بالرباط
والــدار البيضــاء وفــاس ومراكش
وتطوان ومكناس ،وكذا المدرسة
العليا للتعليم التقني بالمحمدية

تطبيــق نظــام البكالوريــوس
الذي يهدف إلى تعزيز المعارف
اللغوية والمكتســبات الشــخصية
للطلبــة ،وفــق مقاربــة تدريجيــة
ـداء
وتجريبيــة ،قبــل تعميمــه ابتـ ً
من السنة الجامعية 2022-2023

مراجعــة دفتــر الضوابــط
البيداغوجيــة الوطنيــة لســلك
الدكتــوراه
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•قطــاع الصحة

لقــد تــم بــذل مجهــودات كبيــرة لفائــدة قطــاع الصحــة خــال الســنوات األخيــرة ،تمثلــت فــي تعزيــز الميزانيــة المخصصــة لهــذا القطــاع

الســيما فــي ظــل الســياق المرتبــط باألزمــة الصحيــة ،حيــث ارتفعــت بنســبة  3,7مليــار درهــم ســنة  2022مقارنــة مــع ســنة  ,2021خصــص
منهــا مبلــغ  2,7مليــار درهــم لتمويــل العمليــات التاليــة:

 1,1مليــار درهــم

إطالق بناء المركز االستشفائي
الجامعي الجديد ابن ســينا

 500مليــون درهــم

تأهيــل حوالــي  1.500مركــز تابــع
لمؤسسات الرعاية الصحية األولية
والبنيات العالجية المرتبطة بها

 600مليــون درهــم

مواصلــة بنــاء وتأهيــل المراكــز
االستشفائية الجهوية واإلقليمية

 500مليــون درهــم

دعــم إحــداث نظــام معلوماتــي
مند مج

وهو المجهود الذي سيساهم المحالة في تحسين مؤشرات قطاع الصحة ،على المستوى الوطني ،خاصة :

 4290ســنة 2022

هــو عــدد الســكان بالنســبة لــكل
طبيــب عــام مقابــل  4127ســنة
2021

 8058ســنة2022

هــو عــدد األســرة بالمراكــز
االستشــفائية الجامعيــة مقابــل
 7287ســنة 2021

 20 474ســنة 2022

هو عدد األســرة بالمستشــفيات
األخــرى مقابــل  19 639ســنة
2021
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إصالح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة
•مواصلــة تنزيــل ورش الجهويــة المتقدمــة:
 10مليــار درهــم

لفائــدة الجهــات آبتــداء مــن ســنة 2021

مواكبــة الجهــات لتســر يع تنزيــل برامــج التنميــة
الجهويــة :التوقيــع علــى ثالثــة عقود-برامــج بيــن الدولــة وجهــات

فاس-مكنــاس والداخلــة-وادي الذهــب وبنــي مالل-خنيفــرة برســم
الفتــرة  ، 2022-2020والعقد-البرنامــج الخــاص بجهــة كلميــم-واد
نــون برســم الفتــرة 2023-2021

تعزيــز القــدرات التنفيذيــة والتدبير يــة للجهــات :بلــغ الغــاف
المالــي اإلجمالــي المبرمــج علــى مســتوى ميزانيــات الــوكاالت الجهويــة لتنفيــذ
المشــاريع مــا يقــارب  6,49مليــار درهــم نهايــة شــهر شــتنبر ،2021تــم تخصيــص
 6,30مليــار درهــم منــه لتكاليــف االســتثمار ،مقابــل مــا يقــارب علــى التوالــي  5,95مليــار
درهــم و 5,75مليــار درهــم خــال ســنة 2020
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• إصــاح اإلدارة
آعتمــاد المرســوم المتعلــق بتنظيــم وتأليــف آليــات آشــتغال المرصــد
الوطنــي للمرافــق العموميــة
تعميــم اإلدارة الرقميــة

•إعــادة هيكلــة المؤسســات والمقــاوالت
ا لعمو مية
تســريع تنزيــل مقتضيــات القانــون اإلطــار المتعلــق بإصــاح المؤسســات
والمقــاوالت العموميــة
تفعيــل الوكالــة الوطنيــة للتدبيــر االســتراتيجي لمســاهمات الدولــة

• إضفــاء الطابــع الرســمي علــى اللغــة
األمازيغية
 200مليــون درهــم

ا لعمو مية

لتفعيــل الطابــع الرســمي لألمازيغيــة بــاإلدارة

•إصــاح منظومــة العدالــة
إطــاق عــدة أوراش خاصــة تلــك المتعلقــة بتعديــل قانــون المســطرة
المدنيــة وقانــون المســطرة الجنائيــة والقانــون الجنائــي
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مشروع قانون
المالية لسنة 2022
 التوقعات الماكرواقتصادية الموارد -النفقات
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1

ماهي التوقعات الماكرواقتصادية المعتمدة ؟

تقديرات تتأثر مستوياتها بالتغيرات على مدار السنة المرتبطة بالسياق الوطني والسياق الدولي.
تعتبر التوقعات الماكرو اقتصادية بمثابة
ً
إن هــذه التوقعــات ضروريــة لتحديــد تقديــرات المــوارد ،أخــدا بعيــن االعتبــار النشــاط االقتصــادي المنتظــر وحجــم االســتهالك المترتــب عنــه ،خاصــة فيمــا
يتعلــق بالمــوارد الضريبيــة ،وكذلــك لتحديــد تقديــرات النفقــات خاصــة تحمــات المقاصــة التــي تتأثــر بشــكل مباشــر بأســعار المــواد األوليــة فــي األســواق
الدوليــة.
نمــو الناتــج الداخلــي الخــام (النســبة إلــى الناتــج الداخلــي الخــام)

4,8٪

5,6٪

3,2٪

نمــو القطــاع الغيــر الفالحــي (النســبة إلــى الناتــج الداخلــي الخــام)
قانــون الماليــة
2021

4٪

تحييــن قانــون الماليــة
2021

4,1٪

مشــروع قانــون الماليــة
2022

3,7٪

معــدل االســتثمار الخــام (النســبة إلــى الناتــج الداخلــي الخــام)
قانــون الماليــة
2021

29,6٪

تحييــن قانــون الماليــة
2021

28,8٪

قانــون الماليــة
2021

12,6٪

7,7٪

11٪

18,2٪

-0,7٪

محصــول الحبــوب (بمليــون قنطــار)
قانــون الماليــة
2021

70

تحييــن قانــون الماليــة
2021

103,2

مشــروع قانــون الماليــة
2022

80

معــدل انفتــاح االقتصــاد الوطنــي علــى الخــارج*

مشــروع قانــون الماليــة
2022

31,4٪

الطلــب الخارجــي الموجــه نحــو المغــرب – باســتثناء منتوجــات
الفوســفاط – (النســبة إلــى الناتــج الداخلــي الخــام)
تحييــن قانــون الماليــة
2021

قانــون الماليــة
2021

تحييــن قانــون الماليــة
2021

مشــروع قانــون الماليــة
2022

قانــون الماليــة
2021

85,2٪

تحييــن قانــون الماليــة
2021

83,4٪

مشــروع قانــون الماليــة
2022

86,7٪

ســعر صــرف الــدوالر مقابــل الدرهــم

مشــروع قانــون الماليــة
2022

6,7٪

قانــون الماليــة
2021

9,5

تحييــن قانــون الماليــة
2021

9,26

مشــروع قانــون الماليــة
2022

9,26

* مجمــوع الصــادرات والــواردات مــن الســلع والخدمــات بالنســبة للناتــج الداخلــي الخــام

قانــون الماليــة
2021

تحييــن قانــون الماليــة
2021

مشــروع قانــون الماليــة
2022

نمــو القطــاع الفالحــي (النســبة إلــى الناتــج الداخلــي الخــام)
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ماهي توقعات موارد الدولة ؟

األمــوال التــي ســوف تحصلهــا الدولــة تتأتــى مــن مصــادر داخليــة وهــي مــا يعــرف بالمــوارد الداخليــة ،ومــن مصــادر خارجيــة دوليــة وهــي
مــا يعــرف بالمــوارد الخارجيــة.

علــى ســبيل المثــال ،تتضمــن المــوارد الداخليــة:
الضرائــب المباشــرة:
•كالضريبــة علــى الدخــل :وهــي الضريبــة المفروضــة علــى دخــل األشــخاص الذاتييــن
•والضريبــة علــى الشــركات :وهــي الضريبــة المفروضــة علــى أربــاح الشــركات
الضرائــب غيــر المباشــرة:
•كالضريبــة علــى القيمــة المضافــة :وهــي ضريبــة االســتهالك
•والضريبــة الداخليــة علــى االســتهالك :وهــي الضريبــة علــى حجــم الكميــات المســتهلكة
المداخيــل غيــر الضر يبيــة:
•كحصيلــة مؤسســات االحتــكار واالســتغالل والمســاهمات :وهــي األربــاح المدفوعــة
للدولــة باعتبارهــا مســاهمة فــي الشــركات
•وعائــدات أمــاك الدولــة :وهــي العائــدات واإليجــارات المتحصــل عليهــا مــن خــال
تدبيــر الملــك العــام أو الخــاص للدولــة

عمومــا  ،تتضمــن المــوارد الخارجيــة:
•قروضــا خارجيــة متوســطة وطويلــة األجــل وهبــات مــن مصــادر خارجيــة
يتــم تقديــم مجمــوع مداخيــل الدولــة فــي إطــار قانــون الماليــة ،علــى مســتوى ’’أحــكام تتعلــق بتــوازن مــوارد وتكاليــف الدولــة’’
(المــادة  36مــن مشــروع قانــون الماليــة رقــم  76.21للســنة الماليــة )2022
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مداخيل الميزانية العامة:
يقــدر مجمــوع مداخيــل الميزانيــة العامــة المتوقعــة برســم مشــروع قانــون الماليــة لســنة  2022بـــ  254,94مليــار درهــم ،مقابــل توقعــات

تقــدر بـــ  228,42مليــار درهــم برســم ســنة .2021

المداخيل الضريبية 230,67 :مليار درهم برسم سنة  2022مقابل  201,87مليار درهم سنة  2021وهو ما يعني +14,3%
الضرائــب المباشــرة والرســوم المماثلــة

الضرائــب الغيــر المباشــرة

الرســوم الجمركيــة

رســوم التســجيل والتمبر

مشــروع قانون
الماليــة 2022

 97,82مليــار درهــم

مشــروع قانون
الماليــة 2022

 105,90مليــار درهــم

مشــروع قانون
الماليــة 2022

 11,83مليــار درهــم

مشــروع قانون
الماليــة 2022

 15,12مليــار درهــم

قانــون الماليــة
2021

 80,71مليــار درهــم

قانــون الماليــة
2021

 95,60مليــار درهــم

قانــون الماليــة
2021

 10,68مليــار درهــم

قانــون الماليــة
2021

 14,87مليــار درهــم

التغيــر النســبي

+21,2%

التغيــر النســبي

+10,8%

تصنيــف الضر يبــة علــى الدخــل حســب الفئــات االجتماعيــة والمهنيــة
آخرون
ا لمو ظفو ن

22,1%

22,5%

التغيــر النســبي

+10,8%

مســاهمة الملزمين بالنســبة للضر يبة على الشــركات حســب الفئات
المؤسســات العموميــة

4,7%

2,9%

3,3%
52,2%

+1,6%

المقــاوالت البنكيــة
(بــدون بنــك المغــرب)

14,2%

شــركات التمويــل والتأميــن
ا لمهنيو ن

أجــراء القطاع
الخــاص

التغيــر النســبي

آخرون

31,3%

المقــاوالت الصناعيــة
ومقــاوالت الخدمات

46,9%
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االمداخيل غير الضريبية 24,27 :مليار درهم برسم سنة  2022مقابل  26,56مليار درهم سنة  2021وهو ما يعني -8,6%

حصيلــة مؤسســات االحتــكار واالســتغالل
والمســاهمات الماليــة للدولــة

عائــدات أمــاك الدولة

مداخيــل غيــر ضر يبيــة أخــرى

مشــروع قانون
الماليــة 2022

 13,98مليــار درهــم

مشــروع قانون
الماليــة 2022

 0,35مليــار درهــم

مشــروع قانون
الماليــة 2022

 9,93مليــار درهــم

قانــون الماليــة
2021

 17,12مليــار درهــم

قانــون الماليــة
2021

 0,25مليــار درهــم

قانــون الماليــة
2021

 9,18مليــار درهــم

التغيــر النســبي

-18,3%

التغيــر النســبي

+37,3%

التغيــر النســبي

+8,2%
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التدابير الجبائية والجمركية:
التدابيــر الجبائيــة والجمركيــة هــي عبــارة عــن تدابيــر جديــدة تحــدث تغييــرا علــى مســتوى تحصيــل المــوارد الضريبيــة (الضرائــب المباشــرة
وغيــر المباشــرة ،)......يتــم اقتراحهــا مــن خــال مشــروع قانــون الماليــة فــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى إنعــاش االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز

تحصيــل مــوارد الدولــة ،وهــو مــا يســاهم فــي تحســين الظــروف المعيشــية للمواطنيــن.

يتــم تقديــم التدابيــر الجبائيــة والجمركيــة فــي الجــزء األول مــن مشــروع قانــون الماليــة (مــن المــادة األولــى إلــى المــادة  7مــن مشــروع
قانــون الماليــة رقــم  76.21للســنة الماليــة )2022

1.تدابيــر جبائيــة وجمركيــة إلنعــاش االقتصــاد الوطنــي
•تخفيــض الســعر الهامشــي لجــدول الضريبــة علــى الشــركات مــن  %28إلــى  %27بالنســبة للشــركات الصناعيــة التــي يقــل
مبلــغ ربحهــا الصافــي المطابــق لرقــم أعمالهــا المحلــي عــن مائــة مليــون ( )100.000.000درهــم ؛
•حــذف تصاعديــة أســعار الجــدول الحالــي للضريبــة علــى الشــركات واعتمــاد األســعار التناســبية وذلــك فــي أفــق تطبيــق ســعر موحــد؛
•تخفيــض ســعر الحــد األدنــى للضريبــة مــن  0,50%إلــى  0,45%بالنســبة للمنشــآت التــي تصــرح بحصيلــة إيجابيــة دون احتســاب اإلهــاك؛
•خفــض رســم االســتيراد المطبــق علــى خاليــا الليثيــوم مــن  40%إلــى  17,5%مــن أجــل تشــجيع إنجــاز مشــروع تركيــب بطاريــات الليثيــوم علــى
المســتوى الوطنــي.
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2.تدابيــر جبائيــة وميزانياتيــة مــن أجــل تعزيــز آليــات اإلدمــاج االجتماعــي
•إعــادة اعتمــاد المســاهمة االجتماعيــة للتضامــن علــى األربــاح بالنســبة للشــركات التــي يســاوي أو يفــوق مبلــغ ربحهــا الصافــي
( )1.000.000مليــون درهــم ،بمعــدل ( 2%بالنســبة للشــركات التــي يتــراوح ربحهــا الصافــي بيــن  1.000.000و5.000.000
درهــم) و( 3%بالنســبة للشــركات التــي يتــراوح ربحهــا الصافــي بيــن  5.000.001و 40.000.000درهــم) و ( 5%بالنســبة للشــركات التــي
يفــوق ربحهــا الصافــي  40.000.000درهــم) ،وذلــك باســتثناء الشــركات المعفــاة مــن الضريبــة علــى الشــركات بصفــة دائمــة والشــركات
التــي تــزاول أنشــطتها داخــل مناطــق التســريع الصناعــي وشــركات الخدمــات التــي تســتفيد مــن النظــام الجبائــي المنصــوص عليــه لفائــدة
‘‘القطــب المالــي للــدار البيضــاء’’؛
•تعزيــز مــوارد حســاب ‘‘صنــدوق دعــم الحمايــة االجتماعيــة والتماســك االجتماعــي’’ مــن خــال تخصيــص حصيلــة المســاهمة االجتماعيــة
للتضامــن المترتبــة علــى األربــاح بالنســبة للشــركات وحصيلــة الضريبــة الداخليــة علــى االســتهالك المطبقــة علــى بعــض األجهــزة المســتهلكة
للكهربــاء ،لفائــدة هــذا الصنــدوق.

3.تدابيــر جمركيــة وجبائيــة فــي خدمــة البيئــة والتنميــة المســتدامة
•تطبيــق ضريبــة داخليــة علــى االســتهالك علــى المنتجــات واآلالت واألجهــزة المســتهلكة للكهربــاء (مكيفــات الهــواء
والثالجــات والمصابيــح المضيئــة بتوهــج الشــعيرات ،إلــخ ،)...ســوف تخصــص عائداتهــا لفائــدة صنــدوق دعــم الحمايــة االجتماعيــة
والتماســك االجتماعــي ،وذلــك فــي إطــار تشــجيع إجــراءات حمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة ؛
•تطبيــق رســم بيئــي بصيغــة ضريبــة داخليــة علــى االســتهالك إلعــادة التدويــر لبعــض المنتجــات والتجهيــزات اإللكترونيــة (أجهــزة التلفــاز
والهواتــف المحمولــة والحواســيب وبطاريــات المركبــات ،إلــخ ،).....باعتبارهــا تشــكل خطــر التلــوث البيئــي عنــد نهايــة دورة اســتخدامها؛
•رفــع رســم االســتيراد المطبــق علــى األنابيــب والمصابيــح المتوهجــة مــن  2,5%إلــى  40%فــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز النجاعــة
الطاقيــة علــى المســتوى الوطنــي؛
•تكريــس مبــدأ حياديــة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة لعمليــات البيــع المتعلقــة باأللــواح والســخانات الشمســية مــن خــال تطبيــق ســعر
 10٪فــي الداخــل وعنــد االســتيراد ،وإعفــاء المنتجــات والمــواد الداخلــة فــي صنــع األلــواح الشمســية ،المقتنــاة محليــا أو المســتوردة ،مــن
الضريبــة علــى القيمــة المضافــة فــي الداخــل وعنــد االســتيراد.
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4.تدابيــر جمركيــة تســاهم فــي الحفــاظ علــى صحــة المواطــن
•خفــض رســم االســتيراد المطبــق علــى الميتفورميــن هيدروكلوريــد  DC95مــن  40%إلــى  ،2,5%وهــو مســتحضر دوائــي
موجــه لصناعــة أدويــة مســتعملة فــي عــاج الصنــف الثانــي مــن مــرض الســكري؛
•الرفــع مــن الضريبــة الداخليــة علــى االســتهالك المطبقــة علــى ســوائل تعبئــة أو إعــادة تعبئــة الســجائر االلكترونيــة؛
•إصــاح تعقيــدات النظــام الحالــي للضريبــة الداخليــة علــى االســتهالك المطبقــة علــى الســجائر ،بهــدف إرســاء شــروط المنافســة فــي المجــال.

5.تدابيــر فــي خدمــة الشــفافية والعدالــة الضر يبيــة
•مراجعــة معامــات الهامــش المطبقــة علــى رقــم األعمــال المصــرح بــه لتحديــد نظــام المســاهمة المهنيــة الموحــدة
المحــدث بموجــب قانــون الماليــة لســنة  ،2021وذلــك مــن خــال تجميــع األنشــطة ذات نفــس الطبيعــة؛
•توضيــح كيفيــة فــرض الضريبــة علــى الدخــل المهنــي المحــدد وفــق نظــام المســاهمة المهنيــة الموحــدة فــي حالــة مزاولــة خاضــع
للضريبــة لعــدة أنشــطة؛
•مراجعــة الخصــوم الجزافيــة المحدثــة بموجــب قانــون الماليــة لســنة  ،2021المطبقــة علــى األجــور المدفوعــة للرياضييــن والمحترفيــن
والمدربيــن والمربيــن والفريــق التقنــي؛
•التجريــد المــادي لســجالت المحاســبة الماديــة ،وذلــك مــن خــال إدراج إمكانيــة مســك ســجالت الدخــول والخــروج مــن طــرف الملزميــن
بالمكــوس الداخليــة علــى االســتهالك ،بطريقــة إلكترونيــة؛
•التعريــف التلقائــي للخاضعيــن للضريبــة المخالفيــن لألحــكام المتعلقــة بااللتــزام بإقــرار الهويــة الضريبيــة ،وذلــك فــي إطــار تعزيــز وســائل
محاربــة الغــش الضريبــي؛
•حمايــة حقــوق الملزميــن ،مــن خــال تحســين مســاطر التصحيحــات ،وتعزيــز مهــام ِل َجــن النظــر فــي الطعــون المتعلقــة بالضريبــة خاصــة عبــر
إحــداث ِل َجــن جهويــة؛
•اعتمــاد معيــار االمتثــال الضريبــي كشــرط أساســي لالســتفادة مــن اإلعانــات الممنوحــة مــن طــرف الدولــة فــي مجــال االســتثمار.
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النفقات الضريبية:
بمناســبة تقديــم مشــروع قانــون الماليــة الســنوي ،تقتــرح الحكومــة فــرض إجــراءات ضريبيــة وجمركيــة خاصــة تُ عــد بمثابــة اســتثناءات

لمــا يعــرف ب ‘‘المعيــار الضريبــي‘‘ ،وذلــك بموجــب توفــر شــروط األهليــة لالســتفادة مــن هــذه االجــراءات التــي تــؤدي إلــى تراجــع مــوارد
الميزانيــة العامــة للدولــة ،وهــي لذلــك تســمى ‘‘النفقــات الضريبيــة‘‘ .

بالنســبة لســنة  ،2021تــم تحديــد  308إجــراء ضريبيــا و تقييــم  259إجــراء ضريبيــا بمبلــغ إجمالــي قــدره  29،5مليــار درهــم .هــذا ،وتتــوزع

االجــراءات التــي تــم تقييمهــا مــن حيــث العــدد والمبلــغ ،حســب نــوع المســتفيد ،علــى النحــو التالــي:

التوزيــع حســب العــدد

10%
6%

التوزيــع حســب المبلــغ

51%

52%

1%

3%

32%

الشركات

األسر

الخدمــات العمومية

* يتعلــق األمــر أساســا بالمؤسســات علــى شــكل جمعيــات وبالمنظمــات الدوليــة

اخرون*

45%
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3

ماهي توقعات نفقات الدولة ؟

تتمثل نفقات ميزانية الدولة ،والتي يتم تمويلها من خالل المداخيل العمومية ،فيما ما يلي:
•جميع المبالغ التي يتم دفعها لضمان سير عمل الجهاز اإلداري للدولة؛
•تكاليــف الخدمــات العموميــة المقدمــة ســواء فــي إطــار تأهيــل إنتــاج الثــروة الوطنيــة وبالتالــي الرفــع مــن مســتوى النمــو االقتصــادي ،أو فــي إطــار
تحســين ظــروف عيــش المواطنيــن فــي أفــق تحقيــق االدمــاج االجتماعــي.
.
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نفقــات التســيير:
.أنفقــات الموظفيــن :وهــي النفقــات المباشــرة (األجــور والتعويضــات) لفائــدة األشــخاص الذاتييــن
الذيــن تشــغلهم الدولــة ،باإلضافــة إلــى مبالــغ مســاهمة الدولــة بصفتهــا مشــغل فــي أنظمــة
الضمــان االجتماعــي والتقاعــد؛
 .بنفقــات المعــدات والنفقــات المختلفــة :تشــمل أساســا اقتنــاء الدولــة للســلع والخدمــات التــي
تحتاجهــا اإلدارة فــي إطــار مزاولــة أنشــطتها (كاقتنــاء ســلع االســتهالك والصيانــة العاديــة للمبانــي
والخدمــات المنجــزة مــن طــرف المصالــح الخارجيــة)؛

عمومــا ،تنقســم
نفقــات الميزانيــة
العامــة إلى:

 .جالنفقــات المتعلقــة بفصــل التكاليــف المشــتركة – التســيير والتــي تتميــز بطابعهــا األفقــي
(كنفقــات المقاصــة والتحويــات لفائــدة الجهــات)...؛
 .دالنفقــات الطارئــة والمخصصــات االحتياطيــة :لســد الحاجــات المســتعجلة خــال الســنة أو غيــر
المقــررة حيــن إعــداد الميزانيــة ( كمواجهــة أضــرار الفيضانــات وتغطيــة التداعيــات الماليــة للحــوار
االجتماعي)...؛
 .ه النفقــات المتعلقــة بالتســديدات والتخفيضــات واإلرجاعــات الضر يبيــة.

نفقــات الفوائــد والعمــات المتعلقــة بالديــن العمومــي.

نفقــات االســتثمار (بمــا فــي ذلــك تلــك المرتبطــة بفصــل التكاليــف المشــتركة) :توجــه أساســا إلنجــاز
المخططــات التنمويــة االســتراتيجية والبرامــج متعــددة الســنوات بغيــة تثميــن الثــروة الوطنيــة.
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نفقات الميزانية العامة*:
يقــدر مجمــوع توقعــات نفقــات الميزانيــة العامــة برســم مشــروع قانــون الماليــة لســنة  2022بـــ  357,79مليــار درهــم ،مقابــل توقعــات تقدر
بـــ  331,46مليــار درهم برســم ســنة .2021

نفقات التسيير 241,32 :مليار درهم برسم سنة  2022مقابل  225,58مليار درهم سنة  2021وهو مايعني +7,0%
نفقــات الموظفيــن

التكاليــف المشــتركة  -التســيير -

نفقــات المعــدات والنفقــات المختلفــة

النفقــات المتعلقــة بالتســديدات
والتخفيضــات واإلرجاعــات الضر يبيــة

مشــروع قانون
الماليــة 2022

 147,54مليــار درهــم

مشــروع قانون
الماليــة 2022

 55,68مليــار درهــم

مشــروع قانون
الماليــة 2022

 27,77مليــار درهــم

مشــروع قانون
الماليــة 2022

 8,13مليــار درهــم

قانــون الماليــة
2021

 139,86مليــار درهــم

قانــون الماليــة
2021

 50,70مليــار درهــم

قانــون الماليــة
2021

 24,55مليــار درهــم

قانــون الماليــة
2021

 6,31مليــار درهــم

التغيــر النســبي

+5,5%

النفقــات الطارئــة والمخصصــات
ا ال حتيا طية

مشــروع قانون
الماليــة 2022

قانــون الماليــة
2021

 2,20مليــار درهــم
 4,15مليــار درهــم
التغيــر النســبي

-47,0%

* باســتثناء اســتهالكات الديــن العمومــي المتوســط والطويــل األجــل

التغيــر النســبي

+9,8%

التغيــر النســبي

+13,1%

التغيــر النســبي

+28,8%

نفقات الفوائد والعموالت المتعلقة بالدين العمومي:

 29,07مليــار درهــم برســم ســنة  2022مقابــل  28,68مليــار درهــم ســنة 2021

وهــو مايعنــي +1,4%
نفقات االستثمار:

 87,40مليار درهم برسم سنة  2022مقابل  77,20مليار درهم سنة 2021

وهو مايعني +13,2%
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تصنيف نفقات
الدولة
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يتــم تقديــم نفقــات الدولــة للبرلمــان مــن أجــل المصادقــة ،وفــق ثــاث صيــغ أو تصنيفــات ،تســاهم بشــكل كبيــر فــي تحســين مقروئيــة
الميزانيــة وبالتالــي تســهيل عمليــة المراقبــة ،وهــي:

التصنيــف اإلداري:
يهــم تقســيم النفقــات حســب القطاعــات ومؤسســات
الدولة.

التصنيــف االقتصــادي:
يتعلــق بتقســيم النفقــات حســب طبيعتهــا االقتصاديــة
وهــي نفقــات التســيير واالســتثمار وخدمــة الديــن.

التصنيــف الوظائفــي:
هــو تقســيم النفقــات حســب الوظائــف الكبــرى للدولــة
(كالتعليــم والصحــة)....
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التصنيف اإلداري واالقتصادي
نفقات التسيير ( بالدرهم)
نفقات اإلستثمار ( بالدرهم)

جاللة الملك

*26.292.000

**517.164.000

-

البالط الملكي

551.121.000

1.509.183.000

131.608.000

مجلس النواب

403.153.000

69.200.000

20.000.000

مجلس المستشارين

264.735.000

45.000.000

12.850.000

رئيس الحكومة

141.868.000

733.175.000

642.160.000

المحاكم المالية

340.168.000

70.000.000

75.000.000

وزارة العدل

5.035.692.000

283.949.000

198.550.000

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين
بالخارج

2.572.508.000

1.341.824.000

293.303.000

وزارة الداخلية

29.328.709.000

4.100.157.000

3.811.950.000

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

8.314.304.000

4.098.390.000

1.715.080.000

وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة

39.035.916.000

17.134.932.000

8.314.601.000

وزارة الصحة والحماية االجتماعية

11.359.550.000

5.256.000.000

6.900.000.000

وزارة االقتصاد والمالية

3.155.825.000

477.622.000

118.605.000

وزارة االقتصاد والمالية  -التكاليف المشتركة-

-

27.770.000.000

30.859.000.000

وزارة االقتصاد والمالية -التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات
الضريبية-

-

8.132.000.000

-

وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني

387.560.000

216.865.000

797.799.000

االمانة العامة للحكومة

92.878.000

26.371.000

14.688.000

1.041.639.000

567.782.000

8.586.810.000

وزارة التجهيز والماء

* القوائم المدنية  ** -مخصصات السيادة

الموظفون و األعوان

المعدات و النفقات المختلفة
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180.797.000

79.570.000

1.246.621.000

وزارة النقل واللوجيستيك
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

1.585.501.000

2.524.200.000

11.821.452.000

وزارة األوقاف والشؤون االسالمية

1.110.747.000

3.343.641.000

1.067.239.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة باالستثمار والتقائية
وتقييم السياسات العمومية

31.747.000

52.785.000

101.000.000

وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة

254.405.000

306.663.000

381.547.000

وزارة الصناعة والتجارة

249.957.000

242.243.000

1.115.769.000

وزارة الشباب والثقافة والتواصل

787.135.000

1.929.310.000

1.766.501.000

وزارة االدماج االقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

361.096.000

615.776.000

863.525.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع
البرلمان

39.611.000

14.170.000

3.186.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة باالنتقال الرقمي
وإصالح االدارة

69.650.000

82.297.000

246.725.000

37.786.000.000

7.391.510.000

5.146.690.000

77.787.000

71.412.000

6.664.000

إدارة الدفاع الوطني
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية

-

2.200.000.000

المندوبية السامية للتخطيط

360.870.000

168.148.000

19.969.000

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة

378.902.000

682.270.000

698.550.000

وزارة التضامن واالدماج االجتماعي واالسرة

82.715.000

512.600.000

163.000.000

1.830.473.000

866.433.000

160.700.000

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

71.692.000

42.180.000

7.500.000

المجلس األعلى للسلطة القضائية

143.681.000

225.170.000

80.000.000

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

81.900.000

82.215.000

12.900.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربته
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حاجيات تمويل
ميزانية الدولة
 موارد االقتراضات -نفقات دين الخزينة
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1

موارد االقتراضات

من أجل تمويل المشاريع االستثمارية الجديدة و/أو سداد أصول الديون المستحقة ،تلجأ الدولة إلى االقتراض لدى:
•المقرضيــن المحلييــن (البنــوك والمؤسســات الماليــة والخــواص) الســيما مــن خــال إصــدار ســندات الخزينــة والتــي تتــراوح مــدة اســتحقاقها بيــن 13
أســبوعا و 30ســنة ،وتســمى االقتراضــات الداخليــة ؛
•المقرضيــن الدولييــن ســواء فــي إطــار الشــراكة الئنائيــة (مــع الــدول) أو الشــراكة المتعــددة األطراف (مــع الشــركاء التقنييــن والماليين والمؤسســات
الماليــة الدوليــة كالبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي) أو مــن خــال الســوق الماليــة الدوليــة ولــدى المقرضيــن الخــواص ،وتســمى باالقتراضــات
الخارجية.

.

تعريــف ســندات الخزينــة  :هــي عبــارة عــن ســندات ديــن تصدرهــا الخزينــة مــن أجــل تعبئــة المــوارد الالزمــة لتغطيــة حاجيــات تمويــل ميزانية
الدولــة ،علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويل.

120

مــوارد االقتراضــات المتوســطة والطويلــة األجــل (بمالييــر الدراهــم)
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2

نفقات دين الخزينة

تمثــل نفقــات ديــن الخزينــة األداءات الســنوية المنجــزة برســم ســداد أصــل الديــن الملتــزم بــه ،وكــذا الفوائــد والعمــوالت المتعلقــة بهــذا الديــن وتتميــز
بطابعهــا الــا محــدود خــال الســنة ،حيــث تشــمل:
•الفوائد والعموالت ؛
•استهالك الدين المتوسط والطويل األجل ،ويمثل سداد أصل الدين موزعا على أقساط سنوية وفق جدول زمني يتم تحديده عند اإلصدار.

النفقــات المتعلقــة بالديــن العمومــي (بمالييــر الدراهــم)
نفقــات الفوائــد و العمــوالت المتعلقــة

100

بالديــن العمومــي

29,34

80
60
40
20
0

28,03

29,07
28,68

16,37
6,65

5,12
34,10

قانون المالية
2019

47,79

42,34

قانون المالية المعدل
2020

قانون المالية
2021

19,33

41,81

مشروع قانون المالية
2022

اســتهالكات الديــن الخارجــي
المتوســط و الطويــل األجــل

اســتهالكات الديــن الداخلــي
المتوســط و الطويــل األجــل
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•قيمــة أو حجــم ديــن الخزينــة
يتعلق األمر بمجموع حجم الديون التي في ذمة الدولة والتي يجب عليها سدادها.

تطــور حجــم ديــن الخزينــة بالنســبة للفــرد (بالدرهــم)

تطــور حجــم ديــن الخزينــة (بمالييــر الدراهــم)
80%

76,4%

70%

75,4%

77,8%
1000

64,8%
221,20

60%

208,02

199,70

50%

20755

500

671,08
632,90

400
729,98

300
200

585,69

10%

800
600

40%

20%

22857

700

161,57

30%

900

24133

26112

100

0%

2019

٪إلــى الناتــج الداخلــي
الخام

*2021

2020

الديــن الخارجي
للخز ينة

**2022

0

الديــن الداخلي

2019

للخز ينة

* أرقام مؤقتة

-

** توقعات

2020

*2021

**2022

ميزانيــة المواطــن لمشــروع قانــون الماليــة لســنة 2022

•تأثــر تحمــات الديــن بتغيــر ســعر الفائــدة خــال ســنة 2022
•الديــن الداخلــي :ســوف يــؤدي ارتفــاع ســعر الفائــدة بنقطــة أســاس واحــدة ( ) 0,01%فــي الســوق المحلــي ،إلــى زيــادة تحمــات فوائــد الديــن الداخلــي
برســم الســنة المواليــة بمبلــغ  15,9مليــون درهــم أو بنســبة . 0,07%

•الديــن الخارجــي :ســوف يــؤدي ارتفــاع ســعر الفائــدة بنقطــة أســاس واحــدة ( ) 0,01%إلــى زيــادة تحمــات فوائــد الديــن الخارجــي برســم الســنة الموالية
بمبلــغ  10,6مليــون درهم أو بنســبة .0,23%

•تأثــر تحمــات الديــن بتغيــر ســعر الصــرف خــال ســنة 2022
•فــي حالــة اعتمــاد فرضيــة ارتفــاع ســعر األورو بالنســبة للدرهــم ب  ،1%فــإن خدمــة الديــن الخارجــي للخزينــة ســوف ترتفــع بمبلــغ  205,6مليــون درهم
أو بنســبة  0,86%برســم الســنة المواليــة.

•فــي حالــة اعتمــاد فرضيــة ارتفــاع ســعر الــدوالر بالنســبة للدرهــم ب  ،1%فــإن خدمــة الديــن الخارجــي للخزينــة ســوف ترتفــع بمبلــغ  198,4مليــون
درهــم أو بنســبة  0,83%برســم الســنة المواليــة.
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خاتمة
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خاتمة
إســتطاع المغــرب ،تحــت القيــادة الرشــيدة لجاللــة الملــك حفظــه هللا ،أن يســتفيد مــن األزمــة الصحيــة لـــكوفيد 19 -ويســتغل هــذه الظرفيــة االســتثنائية
لتســريع العديــد مــن األوراش المهيكلــة واإلصالحــات الكبــرى.
هكــذا ،ســوف يتواصــل العمــل مــن خــال ميزانيــة الدولــة لســنة  ،2022بعــد مصادقــة البرلمــان علــى مشــروع قانــون الماليــة ،باعتبارهــا األداة التــي
ســتمكن الحكومــة مــن تنزيــل السياســات العموميــة ،بنفــس الديناميــة التــي أمالهــا ســياق األزمــة الصحيــة التــي اجتاحــت العالــم مؤخــرا.
إن اإلصالحــات واألوراش المقترحــة إلــى جانــب آليــات الدعــم المبرمجــة ،مــن شــأنها أن تعيــد ترتيــب األولويــات ،مــن خــال العمــل خاصــة علــى تحســين
الظــروف المعيشــية للمواطنيــن المغاربــة ،إن علــى المســتوى االقتصــادي أو االجتماعــي ،فــي ظــل ســياق واعــد وطمــوح تؤطــره مخرجــات النمــوذج
التنمــوي الجديــد.
فعلــى الصعيــد االجتماعــي ،وتماشــيا مــع التوجيهــات الملكيــة الســامية ،ســوف تتعــزز الجهــود المبذولــة مــن خــال مواصلة تنفيــذ ورش إصــاح وتعميم
الحمايــة االجتماعيــة ،والــذي مــن المنتظــر أن يؤســس للتغطيــة االجتماعيــة الشــاملة لفائــدة جميع مكونــات المجتمــع المغربي.
أمــا علــى الصعيــد االقتصــادي ،وبفضــل تنزيــل خطــة إنعــاش االقتصــاد الوطنــي التــي أطلقهــا جاللــة الملــك ،والتمويــات المرصــودة فــي هــذا اإلطــار
الســيما مــن خــال صنــدوق محمــد الســادس لالســتثمار ،يهــدف المغــرب ســنة  2022إلــى تحقيــق نســبة نمــو تبلــغ حوالــي  3,2%مــن الناتــج الداخلــي
الخــام.
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مصطلحات
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•قانون المالية  :القانون الذي يتوقع ،بالنسبة لكل سنة مالية ،مجموع تكاليف وموارد الدولة ،ويقيمها و ينص عليها ويأذن بها.
•ميزانيــة الدولــة :هــي وثيقــة رســمية تســتعرض المــوارد والنفقــات المقترحــة مــن قبــل الحكومــة لمــدة ســنة ماليــة ،يقدمهــا الوزيــر المكلــف
بالماليــة للمواطنيــن.
•الميزانيــة العامــة :تتضمــن مجمــوع مــوارد وتكاليــف الدولــة باســتثناء تلــك المخصصــة لميزانيــات مرافــق الدولــة المســيرة بصــورة مســتقلة
وميزانيــات الحســابات الخصوصيــة للخزينــة ( الفصــل الثالــث مــن القانــون التنظيمــي  130.13لقانــون الماليــة).
•نفقــات الموظفيــن :تشــتمل علــى المرتبــات واألجــور والتعويضــات ومســاهمات الدولــة فــي إطــار أنظمــة االحتيــاط االجتماعــي والتقاعــد (المــادة
 15مــن القانــون التنظيمــي  130.13لقانــون الماليــة).
•نفقــات التســيير :تشــمل نفقــات الموظفيــن ونفقــات المعــدات والنفقــات المختلفــة كمــا تشــمل أيضــا النفقــات الطارئــة والمخصصــات االحتياطيــة
و النفقــات المتعلقــة بالتســديدات والتخفيضــات واإلرجاعــات الضريبيــة و النفقــات المتعلقــة بالتكاليــف المشــتركة.
•نفقــات االســتثمار :تعتبــر مــن بيــن األبــواب التــي تجمــع فيهــا نفقــات الميزانيــة العامــة (المــادة  13و  38مــن القانــون التنظيمــي  130.13لقانــون
الماليــة) .وتنــص المــادة  17علــى أنــه ‘‘توجــه نفقــات االســتثمار باألســاس إلنجــاز المخططــات التنمويــة االســتراتيجية والبرامــج متعــددة الســنوات
بغيــة الحفــاظ علــى الثــروات الوطنيــة أو إعــادة تكوينهــا أو تنميتهــا’’.
•التكاليــف المشــتركة :هــي مجمــوع التكاليــف التــي يمكــن إدراجهــا ضمــن ميزانيــات القطاعــات الوزاريــة أو المؤسســات .ويفتــح بــكل مــن البــاب
األول و البــاب الثانــي مــن الميزانيــة العامــة ،فصــل تــدرج فيــه التكاليــف المشــتركة لتغطيــة النفقــات المتعلقــة بهــا( المــادة  43مــن القانــون
التنظيمــي  130.13لقانــون الماليــة).
•المداخيــل الضريبيــة  :المداخيــل المتأتيــة مــن االقتطاعــات اإلجباريــة والغيــر قابلــة لالســترداد والتــي ليــس لهــا مقابــل مباشــر (كالضرائب المباشــرة
ومــا شــابهها والضرائــب غيــر المباشــرة والرســوم الجمركيــة ورســوم التســجيل والتمبــر) ،إذ تتقاضاهــا الدولــة مــن األشــخاص والمؤسســات بهــدف
تمويــل النفقــات العموميــة.
•المداخيــل غيــر الضريبيــة :هــي المــوارد الغيــر ضريبيــة التــي تحققهــا الدولــة باســتثناء الديــون العموميــة .ويتعلــق األمر أساســا بالســلع والخدمات
التــي تتصــرف فيهــا الدولــة مــن خــال البيــع أو الكــراء ومداخيــل االحتــكارات واالســتغالالت والتفويتــات والتوظيفــات الماليــة والهبــات والمنح وســداد
القــروض والســلفات التــي تمنحهــا الدولــة والعقوبــات والمخالفــات والمضبوطــات غيــر الضريبية.

ميزانيــة المواطــن لمشــروع قانــون الماليــة لســنة 2022

•عجز الميزانية :هو الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة ،والناتج عن كون النفقات تفوق الموارد .
•الدين العمومي :األموال التي تقترضها الدولة من األفراد والمؤسسات لتغطية عجز الميزانية و/أو لسداد أصول الديون القديمة.
•الناتــج الداخلــي الخــام :هــو مؤشــر اقتصــادي يقيــس الثــروة التــي تــم خلقهــا خــال ســنة واحــدة ،ويتكــون مــن مجمــوع القيــم المضافــة التــي
تحققهــا المؤسســات والدولــة واألفــراد علــى المســتوى الوطنــي.
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