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2017 áæ°ùd øWGƒŸG á«fGõ«e ≈∏Y ™∏WEG

áeó≤e
 IQGRh  ¬Ñ°ùc  ≈∏Y  â°UôM  …òdG  ¿ÉgôdG  ƒg  ∂dP  zøWGƒŸG  º¡a  ¤EG  ÜôbCG  á«dÉŸG  ¿ƒfÉb  π©L{zøWGƒŸG  º¡a  ¤EG  ÜôbCG  á«dÉŸG  ¿ƒfÉb  π©L{

.‹GƒàdG ≈∏Y á°SOÉ°ùdG áæ°ù∏d zøWGƒŸG á«fGõ«e{ QGó°UEG  ∫ÓN øe á«dÉŸGh OÉ°üàb’G

 ,á«fGõ«ŸÉH á£ÑJôŸG º«gÉØŸG §«°ùÑJ ≈∏Y äGƒæ°ùdG √òg ∫GƒW Oƒ¡÷G õ«côJ ” ,≥∏£æŸG Gòg øe h
 ºgCG  ≈∏Y ¢ù∏°Sh §°ùÑe πμ°ûH ±ô©àdG  øe øWGƒŸG øμÁ ÉÃ á«dÉŸG ÚfGƒb iƒàfi ¢ü«î∏J h
 áë°U h º«∏©J øe »eƒ«dG ¬°û«©e º¡J »àdG ä’ÉéŸG ‘ á°UÉN h ,É¡bÉØfEG ¬LhCGh ádhódG OQGƒe

.á«°SÉ°SC’G äÉeóî∏d èdƒdh h π¨°Th

 ¤EG ¢SÉ°SC’ÉH óæà°ùj …òdG ¬LƒàdG ¢ùØf ≥ah 2017 áæ°ùd øWGƒŸG á«fGõ«e ´höûe OGóYEG ” ób h
 É©Lôe É¡∏©L h á≤«KƒdG √òg á«Fhô≤e Ú°ù– πLCG øe ,á≤HÉ°ùdG ï°ùædG ™e ¬∏YÉØJ h øWGƒŸG AGQBG
 ´höûe iƒàfi »∏Y ´ÓW’G πLCG øe ä’hÉ≤ŸG h ÚãMÉÑdGh AGÈÿGh …OÉ©dG øWGƒª∏d Ó«dOh
 áÑMÉ°üŸG  ≥FÉKƒdG  ‘  áæª°†àe  π«°UÉØàdG  πc  ¿CG  Éª∏Y  ,¢üî∏eh  §°ùÑe  πμ°ûH  á«dÉŸG  ¿ƒfÉb

.á«dÉŸGh OÉ°üàb’G IQGRƒd á«fhÎμdE’G áHGƒÑdG ≈∏Y Égöûf ºàj »àdGh (Gôjô≤J 13) ´höûª∏d

 ´höûe äGóéà°ùeh íeÓe ºgCG ≈∏Y ±ô©àà°S ,áæ°ùdG √ò¡d øWGƒŸG á«fGõ«e ≈∏Y ¿PEG ∂YÓWÉH h ´höûe äGóéà°ùeh íeÓe ºgCG ≈∏Y ±ô©àà°S ,áæ°ùdG √ò¡d øWGƒŸG á«fGõ«e ≈∏Y ¿PEG ∂YÓWÉH h
 É¡æ«eÉ°†e ™e πYÉØàdG ∂d í«àj …òdG πμ°ûdÉH  É¡æ«eÉ°†e ™e πYÉØàdG ∂d í«àj …òdG πμ°ûdÉH 20172017 áæ°S  zá«fGõ«e{ á£°ùÑe á¨∏H hCG á«dÉŸG ¿ƒfÉb áæ°S  zá«fGõ«e{ á£°ùÑe á¨∏H hCG á«dÉŸG ¿ƒfÉb

.äGƒæ°ùdG øe »∏j Éª«a ÉgGƒàfi Ú°ù– πLCG øe ∂JÉ¶MÓe Ëó≤Jh.äGƒæ°ùdG øe »∏j Éª«a ÉgGƒàfi Ú°ù– πLCG øe ∂JÉ¶MÓe Ëó≤Jh
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2017 áæ°ùd øWGƒŸG á«fGõ«e ≈∏Y ™∏WEG

2017 á«fGõ«Ÿ á«ªbôdG äÉ«£©ŸG

 »àdG á«côª÷Gh á«FÉÑ÷G ÒHGóàdG
2017 á«fGõ«e É¡H äAÉL

??20172017 á«fGõ«e ≥Øæà°S øjCG á«fGõ«e ≥Øæà°S øjCG

 äÉ«°VôØdGh á«fGõ«ŸG OGóYEG πMGôe ≈∏Y ±ô©J äÉ«°VôØdGh á«fGõ«ŸG OGóYEG πMGôe ≈∏Y ±ô©J
20172017 á«fGõ«e É¡«∏Y â«æH »àdG á«fGõ«e É¡«∏Y â«æH »àdG
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2017 á«fGõ«e É¡«∏Y â«æH »àdG äÉ«°VôØdGh á«fGõ«ŸG OGóYEG πMGôe ≈∏Y ±ô©J

zá«fGõ«ŸG{ OGóYEG πMGôe

¬«LƒàdGh QhÉ°ûàdG á∏Môe Ò°†ëàdGh á›ÈdG á∏MôeOGóYE’G h º«μëàdG á∏Môe
ábOÉ°üŸGh ∫hGóàdG á∏Môe

- الربمجة امليزانياتية لثالث سنوات؛
يف  باملالية  املكلف  الوزير  عرض   -

مجلس الحكومة .
- التشاور مع الربملان؛
- الرسالة التوجيهية.

12

- اجتامع اللجان امليزانياتية؛
-تداول املجلس الوزاري يف التوجهات - إعداد «امليزانية» السنوية.

العامة «للميزانية» واملصادقة عليها؛
يف  الحكومي  املجلس  تداول   -

«امليزانية» واملصادقة عليها.

34

يناير- 15 يوليوز 
n-1 من السنة

يوليوز من 
n-1 شتنرب - أكتوبرالسنة

n-1 من السنة
أكتوبر

n-1 من السنة ÖàμÃ zá«fGõ«ŸG{ ´GójEG
 20 πÑb ÜGƒædG ¢ù∏›
n-1 áæ°ùdG øeôHƒàcCG

2017  á«fGõ«e äÉ«°Vôa 

نسبة عجز امليزانية              :      3% من الناتج الداخيل الخام
معدل النمو                       :      %4,5

متوسط سعر الغاز الطبيعي   :    350 دوالر للطن 
معدل التضخم                    :     %1,7                                        

للتعرف بشكل مفصل عىل مراحل تحضري وإعداد 

«امليزانية» يرجى االطالع عىل الفصل األول من 

املرسوم رقم 2.15.426 الصادر يف 15 يوليوز 2015 

عىل املوقع اإللكرتوين لوزارة االقتصاد و املالية: 

www.finances.gov.ma

أو عىل املوقع اإللكرتوين الخاص بالقانون التنظيمي  

لقانون املالية الجديد:

www.lof.finances.gov.ma
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2017 á«fGõ«Ÿ á«ªbôdG äÉ«£©ŸG

أين ستنفق هذه املوارد؟من أين تأيت موارد ميزانية 2017 ؟

احلاجيات املتبقية 
لتمويل ميزانية 

 2017
25,18 مليار درهم

تعد املوارد بطبيعتها محدودة، لذا من الرضوري اإلنفاق باعتامد مبدأ النجاعة. كيف ذلك؟

s ترسيع التحول الهيكيل لالقتصاد الوطني عرب 

الرتكيز عىل التصنيع و التصدير؛

وإنعاش  الوطني  االقتصاد  تنافسية  تعزيز   s

االستثامر الخاص؛

s تأهيل الرأسامل البرشي؛

s تعزيز آليات الحكامة املؤسساتية.

... s

s تفعيل مقاربة جديدة ابتداء من 2017 لتدبري املشاريع 

واملردودية  النجاعة  مبادئ  عىل  بناء  االستثامرية 

االقتصادية و االجتامعية؛

s تحديد سقف لكتلة األجور ابتداء من2017؛

والنفقات  باملعدات  املتعلقة  النفقات  ضبط  مواصلة   s
املختلفة.

أولويات ميزانية 2017
توجهات ميزانية 2017

 التغريات باملقارنة مع قانون املالية لسنة 2016 

2017  áæ°ùd ádhódG á«fGõ«e äÉ≤Øfh π«NGóe ≈∏Y ±ô©J 

املداخيل الرضيبية
206,20

%4,70 
الحسابات

الخصوصية للخزينة   
77,87

 %1,35 
االقرتاضات

70
 %0,71 

مرافق الدولة
املسرية بصورة 
مستقلة 2,94
%2,32 

املداخيل
غريالرضيبية

16,08
  %3,94

نفقات التسيري
187,73
%0,47 الحسابات

الخصوصية للخزينة
70,67
نفقات االستثامر%5,94

 63,57  
 %3,55   

استهالكات
 الدين  
45,88     

%12,15      

مرافق الدولة
املسرية بصورة

مستقلة
2,94

نفقات الفوائد%2,32
والعموالت املتعلقة 

بالدين العمومي
27,47
%2,87

«املعطيات الرقمية لجدول التوازن مباليري الدرهم»
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2017 á«fGõ«Ÿ á«ªbôdG äÉ«£©ŸG

الرضيبة عىل القيمة املضافة
57,98 مليار درهم

%28,85 الرضيبة عىل الدخل
40,85 مليار درهم

%20,33
الرضيبة الداخلية عىل االستهالك  

26,60 مليار درهم
%13,23

الرسوم الجمركية
 8,90 مليار درهم

%4,43

الرضيبة عىل الرشكات
45,55 مليار درهم

%22,67
رسوم التسجيل والتمرب

18,06 مليار درهم
%8,99

موارد جبائية أخرى
3,01 مليار درهم

%1,50

äÉcô°ûdG ≈∏Y áÑjô°†dG º°SôH πFGhC’G áÄŸG Ú«Ñjô°†dG Úeõ∏ŸG áªgÉ°ùe äGRÉ‚EG

ستجدون املزيد من املعلومات حول 

التدابري الجبائية والجمركية من خالل 

زيارة املواقع:
www.tax.gov.ma

www.douane.gov.ma

2016

2015
املقاوالت الصناعية 

والخدمات
52

املؤسسات 
البنكية

20

رشكات التمويل 
والتأمني

28

مباليري الدرهم

{ }
{ }{ }

{ }
{ }

{ }
200,95

مليار درهم 

2017 á«fGõ«e º°SôH á©bƒàŸG á«Ñjô°†dG π«NGóŸG ºgCG ∫ƒM á∏°üØe ΩÉbQCG

2017 á«fGõ«e º°SôH Ú«Ñjô°†dG Úeõ∏ŸG áªgÉ°ùe äÉ©bƒJ

 آخرون
 5,54 

أجراء القطاع 
الخاص
20,96

الرضيبة عىل الدخلالرضيبة عىل الرشكات

املهنيون
املوظفون  4,72

9,86

املقاوالت الصناعية 
والخدمات

32,81

املؤسسات 
االبنكية
7,51 رشكات 

التمويل والتأمني
2,95

آخرون
2,51

16,1

14,76,51,6

6,41,9

{ }

مباليري الدرهم

«معطيات صافية»

«معطيات خام»
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2017 á«fGõ«Ÿ á«ªbôdG äÉ«£©ŸG

نفقات االستثامر*
63,57 مليار درهم

نفقات  الدين العمومي
 73,35 مليار درهم

نفقات التسيري*
187,73 مليار درهم

نفقات الحسابات الخصوصية 
للخزينة

70,67 مليار درهم

الدين الخارجي20142014201520152016201620172017
156,97 مليار درهم

الدين الداخيل
555,60 مليار درهم

النفقات الرضيبية

«* نفقات امليزانية العامة»

كتلة األجور 
106,70 مليار درهم

%56,84

النفقات املشرتكة
36,79 مليار درهم

%19,60

نفقات املعدات 
والنفقات املختلفة
35,68 مليار درهم

%19,01

2017 á«fGõ«e º°SôH á©bƒàŸG äÉ≤ØædG ºgCG ∫ƒM á∏°üØe ΩÉbQCG

%63,5%64,1

مبلغ التقييمالتدابري التي تم تقييمهاالنسبةالتدابري التي تم إحصاؤهااملستفيدون
439 39,813216%162املقاوالت

083 26,08210%106األرس
103 14,0355%57الدولة واملؤسسات العمومية

13,535285%55الجمعيات واملؤسسات
3,916439%16الرشكات األجنبية

توزيع النفقات الرضيبية حسب طبيعة املستفيدين و األنشطة خالل سنة 2016

«دين الخزينة نسبة إىل الناتج 
الداخيل الخام» 

األنشطة االقتصادية
%55.8

األنشطة 
االجتامعية

%40.3
األنشطة 
الثقافية
%3.9

مباليني الدرهم

190 مليار درهم هو الحجم اإلجاميل لالستثامر العمومي برسم سنة 2017
67 مليار درهم مليزانية الدولة؛

107 مليار درهم مليزانية املؤسسات و املقاوالت العمومية؛
16 مليار درهم مليزانية الجامعات الرتابية.

%65,3 %65,7
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?2017 á«fGõ«e ≥Øæà°S øjCG

ºgQO QÉ«∏e  54,41 :º«∏©àdG

10.756 مؤسسة تعليمية برسم السنة الدراسية 2015-2016؛

60.361 مستفيد (ة) من الرتبية الغري نظامية برسم السنة الدراسية 2015-2016، 42% منهم إنات؛

8,7 مليون مستفيد من برامج محو األمية خالل الفرتة ما بني 2002-2016؛

31,3% نسبة التمدرس يف التعليم العايل خالل السنة الدراسية 2016-2015. 

417 مؤسسة للتعليم العايل خالل السنة الدراسية 2016-2015.

تفعيل الرؤية االسرتاتيجية إلصالح املدرسة املغربية 2030-2015
تعزيز االنجازات عىل مستوى تعميم التمدرس

سيتميز املوسم الدرايس 2016-2017 ب :

توسيع مسالك الباكالوريا املهنية عن طريق إدراج 5 شعب جديدة ملستوى التقني؛

اعتامد 9 شعب جديدة خاصة باملستوى االعدادي املهني.

الرفع من جودة التعليم

108.749 مستفيد من الداخليات خالل املوسم الدرايس 2015-2016؛

98.900 تلميذ مستفيد من النقل املدريس خالل املوسم الدرايس 2015-2016 أي بزيادة نسبتها 56% مقارنة 
مع املوسم الدرايس 2014-2015؛

321.000 طالب ممنوح و54.120 رسير باألحياء الجامعية برسم املوسم الدرايس 2015-2016؛

828.000 تلميذ مستفيد من برنامج (تيسري) برسم املوسم الدرايس 2015-2016؛

3,9 مليون تلميذ مستفيد من املبادرة امللكية مليون محفظة برسم املوسم الدرايس 2016-2015.

مواصلة تحسني الخدمات االجتامعية

مواصلة تفعيل االسرتاتيجية الوطنية للتكوين املهني (10 ماليني مستفيد يف أفق 2021)

+ 8%  من نسبة املستفيدين من التكوين 
املهني األسايس مقارنة مع 2016 لبلوغ 

492.587 مستفيد(ة)
 يف سنة 2017 

+ 9% من نسبة املستفيدين من التكوين بالتدرج 
املهني

 مقارنة مع 2016 لبلوغ 34.500 مستفيد(ة)
 يف سنة 2017 

مواصلة برامج بناء املعهد الوطني لتكوين 
املكونني و األوصياء بتامسنا ومعاهد 

التكوين يف مهن الطاقات املتجددة والنجاعة 
الطاقية بكل من ورززات (95مليون درهم) 

و طنجة (51مليون درهم).
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?2017 á«fGõ«e ≥Øæà°S øjCG

ºgQO QÉ«∏e 14,29  :áë°üdG

تعزيز العرض الصحي باملستشفيات الجهوية لكلميم، سامرة، أسا الزاك و العيون؛
طنجة،  الراشدية،ورززات،  تطوان،  الصويرة،  القنيطرة،  سال،  بتامرة،  اإلقليمية  االستشفائية  املراكز  تهيئة 

شفشاون، قلعة الرساغنة، العرائش، طانطان، تارودانت و تازة؛
بناء و تجهيز مؤسسات العناية الصحية األولية؛

بناء  إعادة  و  أكادير  و  الجامعيني بكل من طنجة  االستشفائيني  املركزين  بناء و تجهيز  أشغال  استكامل 
مستشفى ابن سينا بالرباط.

تحسني ولوج املواطنني للخدمات الصحية

تثمني املكتسبات وتعزيز اإلنجازات بهدف تأمني عرض 
صحي يستجيب ملعايري الجودة و املساواة

تعزيز الصحة املتنقلة 
متوقعة  ميدانية  زيارة   13.500
للوحدات   2017 سنة  خالل 

الطبية املتنقلة.

رعاية  عملية  من  املستفيدين  عدد  هو   5.713.000
لفائدة املناطق النائية و املعزولة خالل سنة 2016.

بلوغ 87% كنسبة الطلبة املستفيدين من التغطية الصحية األساسية يف الوسط املدريس و 90% يف الوسط الجامعي؛
9.9 مليون مستفيد من تعميم «راميد» إىل غشت 2016 أي ما يفوق النسبة املستهدفة ب 15%؛

56 مليون درهم مخصصة سنويا للتأمني الصحي األسايس والتكمييل الخاص بقدماء املقاومني و أعضاء جيش التحرير وذوي الحقوق.
املصادقة من طرف مجلس الحكومة ملرشوع القانون رقم 63-16 الذي يهدف إىل توسيع التغطية الصحية الخاصة بأجراء القطاع العام املسري 
من طرف الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي، لتشمل أبوي املؤمنني وإدراجهم من بني ذوي الحقوق وذلك يف إطار التعميم 

الشامل ملنظومة التغطية الصحية األساسية لفائدة مختلف الفئات االجتامعية. 
مصادقة البزملان مبجلسيه عىل مرشوع قانون رقم 98-15 املتعلق بنظام التغطية الصحية االجبارية األساسية عىل فئات املهنيني و أصحاب 

املهن الحرة و األشخاص غري املستخدمني املزاولني لنشاط حر.

   2676 هو عدد الساكنة لكل طبيب (يونيو 2013)؛
   28.500 هو عدد الساكنة لكل رسير يف القطاع العمومي 

(يونيو 2013)؛
  75% هي نسبة األطر الصحية العاملة بالقرى واملناطق 

النائية (2015)؛
 20 هو املعدل املتوقع لوفيات األطفال عن كل ألف والدة 

حية خالل سنة 2017 مقابل 30,5 خالل سنة 2016 ؛
50 هو املعدل املتوقع لوفيات األمهات عن كل 100 ألف 

والدة حية مقابل 112 خالل سنة 2016 .

توسيع التغطية الصحية
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اإلعالن عن 8 مدن جديدة بدون صفيح : طنجة، تطوان، سطات، الربوج، لقرص لكبري، موالي عقوب، ميسور وفاس.

إعطاء االنطالقة للعمليات التي تتعلق بالشطر التكمييل للقضاء عىل السكن الصفيحي بالدار البيضاء الكربى؛

إعطاء االنطالقة للشطر املتعلق بربنامج السكن املهدد باالنهيار و الذي يخص 22.000 وحدة سكنية؛

تخفيض العجز السكني إىل 450.000 وحدة سكنية خالل 2016 و إىل 360.000 وحدة خالل سنة 2017.

إعطاء االنطالقة للربنامج التكمييل للتنمية الحرضية لألقاليم الجنوبية؛

وضع منتوج جديد للفئات ذات الدخل املتوسط (بني 4000 و 6000 درهم).

تحسني ظروف سكن ما يقرب 251.000 أرسة يف إطار برنامج «مدن بدون صفيح» وإعالن 56 

مدينة بدون صفيح خالل سنة 2016 ؛

تأهيل ما يناهز 9.275 بناية ما بني السنوات 2014 و2016  يف إطار برنامج إعادة تأهيل املباين اآليلة 

للسقوط بتكلفة إجاملية تقدر بـ 957 مليون درهم منها 379 مليون درهم كمساهمة للدولة ؛

التعاقد عىل إنجاز 588 عملية يف إطار برنامج هيكلة األحياء ناقصة التجهيز والتأهيل الحرضي  لفائدة 

حوايل 1.250.000 أرسة بلغت مساهمة الدولة فيها 12 مليار درهم ؛

التوقيع عىل 969 اتفاقية إىل متم شهر غشت 2016 إلنجاز 1.512.794 وحدة سكنية  يف إطار برنامج 

مرشوعا   686 مستوى  عىل  األشغال  إنجاز  يف  الرشوع  (تم  درهم   250.000 ب  االجتامعي  السكن 

مبحتوى 475.297 وحدة سكنية)؛

التكلفة حتى نهاية يونيو من سنة 2016 وإنهاء  الرشوع يف إنجاز 52.644 وحدة سكنية منخفضة 

إنجاز 35.508 وحدة منها يف إطار برنامج السكن االجتامعي منخفض التكلفة؛

املصادقة عىل 24 اتفاقية من أجل إنجاز 8.657 وحدة سكنية يف إطار برنامج السكن املوجه للطبقة 
املتوسطة.

خالل سنة 2017 سيتم الرتكيز عىل تفعيل التدابري التالية 

ºgQO QÉ«∏e 2,71  :øμ°ùdG

a

a

a

a

a

a
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ºgQO QÉ«∏e 1,13  : π«¨°ûàdG 2025-2015 تعزيز اإلنجازات املحققة والعمل عىل تنزيل اسرتاتيجية التشغيل
بهدف خلق مناصب شغل الئقة ومنتجة

704
مقاولة مستفيدة من برنامج «تحفيز»*

15.694
مستفيد-ة- من التعويض عن فقدان الشغل*

إدماج الباحثني عن شغل «إدماج»

تحسني ظروف الباحثني عن شغل «تأهيل»

عدد املقاوالت التي تم إنشاؤها «مقاولتي»

اإلنجازات منذ بداية الربنامج  
إىل حدود ماي 2016

خصصت الدولة 500 مليون درهم لتفعيل آلية التعويض عن فقدان الشغل.

2131 درهم كتعويض متوسط ملدة متوسطة ترتاوح ما بني 4 إىل 6 أشهر.

* من 2015 إىل حدود ماي 2016

توقعات 2017

50.000

15.500

4.000

562.878

146.811

7.315

a
a

تدابري إلنعاش الشغل ودعم البحث واالبتكار برسم «ميزانية» 2017
a إقرار اإلعفاء الدائم من الرضيبة عىل الدخل بالنسبة ملنحة التدريب يف حدود 6000 درهم، لتشجيع تشغيل الشباب حاميل الشهادات 

مع إلغاء رشط التسجيل املتدربني ملدة ستة أشهر بالوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات واالبقاء عىل عملية التسجيل فقط؛

a إعفاء التعويضات املدفوعة من طرف املقاوالت إىل الدكاترة الباحثني من الرضيبة عىل الدخل يف حدود 6000 درهم شهريا وذلك ملدة 24 
شهرا، رغبة يف تشجيع ومواكبة املقاوالت يف مشاريعها املتعلقة بالبحث واالبتكار.

a دعم دينامية نظام املقاول الذايت: بلغ عدد املقاولني الذاتيني املسجلني ما يفوق 51.573 مقاول ذايت إىل حدود أبريل 2017.

عدد املناصب املالية املحدثة برسم «ميزانية» 2017
األكادمييات  لفائدة  باإلضافة إىل 11.000 منصب  املالية لسنة 2017  قانون  إحداث 23.768 منصب مايل برسم مرشوع 

الجهوية للرتبية والتكوين لتوظيف أطر التدريس بالتعاقد؛
a

نسبة اإلنجازعدد الطلبة املسجلنيعدد الطلبة املتوقع تسجيلهماملوسم الجامعي

2013-20142.2842.222%97,29

2014-20153.8582.846%73,77

2015-20163.8582.476%64,18

75,4%10.0007.544املجموع
2017-20162600

حصيلة برنامج تكوين 10.000 إطار تربوي يف مهن التدريس 2016-2013
برنامج استكامل تأهيل 25 ألف من حاميل اإلجازة  «تكلفة الربنامج 161 مليون درهم»

«تكلفة الربنامج  500 مليون درهم»

4.783 طالب مسجل عىل مستوى الجامعات و 4.733 
طالب عىل مستوى املؤسسات التابعة ملكتب التكوين 

املهني وإنعاش الشغل برسم سنة 2016.
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استفادة 110.000 شخص يف وضعية إعاقة من خدمات صندوق دعم التامسك االجتامعي (125,7 مليون درهم)؛ 

مواكبة 2500 شخص يف وضعية إعاقة من أجل االستفادة من الخدمات املقدمة من طرف التعاون الوطني (1,4 مليون درهم خالل 
الفرتة 2017 –2019؛  

استفادة 300 شخص انطوايئ عىل األقل يف إطار برنامج التكفل باألشخاص التوحديني (4,3 مليون درهم خالل الفرتة 2017 – 2019)؛ 

مواصلة برامج «راميد»، «تيسري» و «املبادرة امللكية مليون محفظة» ؛

تعزيز املساعدة املبارشة للنساء األرامل (استفادة 56.600 أرملة إىل نهاية شهر يوليوز 2016)؛

مواصلة العمليات يف إطار صندوق التكافل العائيل (تنفيذ 11.312  قرار قضايئ بغالف مايل قدره 109 مليون درهم إىل نهاية شهر 
غشت 2016).

32,4 مليار درهم كاستثامر إجاميل لدعم برامج املبادرة الوطنية للتنمية البرشية خالل الفرتة 2005–2015 ؛
10 ماليني مستفيد، 50% منهم ينحدرون من العامل القروي؛

5,1 مليار درهم كاستثامر إجاميل لربنامج التأهيل الرتايب خالل الفرتة  2011 –2015 ؛
الرفع من نسبة الولوجية ب 5% لتصل إىل 85% و ذلك بفك العزلة عن 810.963 نسمة موزعة عىل 207 جامعة.

املليك  الربنامج  إطار  يف  املربمجة  الجهوية  العمل  مخططات  تفعيل 
ملحاربة الفوارق املجالية واالجتامعية يف العامل القروي بغالف مايل  يقدر 

ب 50 مليار درهم خالل الفرتة 2016-2022 لفائدة 12 مليون مواطن؛

مواصلة إنجاز برامج تأهيل العامل القروي واملناطق الجبلية.

  
 %99,2

 معدل للكهربة 
القروية

%95
نسبة التزويد باملاء 

الصالح للرشب

%78
نسبة االستفادة من 

برنامج الطرق

»YÉªàL’G  ∂°SÉªàdG ºYO

…hô≤dG ⁄É©dG

ájô°ûÑdG á«ªæà∏d á«æWƒdG IQOÉÑŸG èeGôH ºYO á∏°UGƒe

يونيو 2016نهاية 2015يوليوز 2016

ممرض   1.957 و  عام  طبيب   341 وتعيني  األولية  للصحة  مؤسسة   96 تفعيل 

ومولدة عىل مستوى هذه املؤسسات؛

بناء 133 سكن وظيفي ملهنيي قطاع الصحة؛

اقتناء 234 سيارة اسعاف؛

اقتناء 49 وحدة صحية متنقلة و 120 وحدة متوقع اقتناؤها برسم سنة 2016؛

284 46 زيارة ميدانية لوحدات الصحة املتنقلة؛
381 قافلة طبية.

أهم اإلنجازات املرتبطة بتطوير الصحة 
يف املجال القروي 2015-2012

a

a
a
a
a
a
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ÜÉÑ°ûdG
تأهيل 200 دار للشباب و 133 نادي نسوي موزعة عرب ربوع اململكة؛

إنشاء 3 مراكز لالستقبال و 5 مركز لألسفار و الرتفيه و تأهيل 43 مركز للتخييم 
و 17 مركز للمالحظة و إعادة الرتبية؛

مواصلة تهيئة مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة.

مواصلة أشغال بناء املعهد الوطني العايل للموسيقى والفنون الكوريغرافية بالرباط.
 استكامل تشييد معهدين للموسيقى بكل من تازة وتزنيت ومرسحني بسال وڭرسيف؛ 

بني  احمد،  بن  بنسليامن،  إفران،  ب:  الثقافية  باملراكز  املتعلقة  املشاريع  استكامل 
مكادة، تامسنا، ريصاين، غفساي وبوعرفة و مكتبتني عموميتني بوجدة و طنجة؛

إنشاء مراكز ثقافية بأڭادير، دريوش، سيدي سليامن وسيدي بنور؛
تشييد مرسح بفاس و معهد للموسيقى بالراشيدية.

تأهيل املركب الريايض بفاس و القاعة املتعددة االختصاصات ابن ياسني بالرباط؛
تجهيز املركب الريايض و الرتفيهي (مصباحيات)؛

بناء مركبني رياضيني بكل من الناظور و ڭلميم (15.000 مقعد)؛
إحداث 4 أحياء رياضية و 150 مركز ريايض للقرب؛
إحداث 15 قاعة رياضية و محطة للتزلج مبشليفن.

á«°VÉjôdG á«ªæàdG 

áaÉ≤ãdG

2017 áæ°S º°SôH á›ÈŸG ™jQÉ°ûŸG ºgCG

Iôé¡dGh êQÉÿÉH Úª«≤ŸG áHQÉ¨ŸG ¿hDƒ°T
مواصلة برنامج إنشاء املركز الثقايف املغريب بباريس؛

تعزيز املواكبة االجتامعية للفئات املختلفة من املغاربة املقيمني بالخارج وتفعيل أنشطة املساعدة 
االجتامعية للفئات الهشة ولألشخاص يف وضعية صعبة؛

تعبئة كفاءات املغاربة املقيمني بالخارج إلنعاش االستثامر املنتج والتنمية املحلية؛
مواصلة الرشاكة مع الجمعيات التي تعمل لفائدة املغاربة املقيمني بالخارج وتقوية قدراتها؛

ترسيع مسطرة املصادقة عىل ثالث مشاريع قوانني بخصوص الهجرة واللجوء؛
إعداد ووضع مخطط تواصيل وتحسييس حول قضايا الهجرة الذي سيخصص للمهاجرين واملواطنني 

واإلدارات واملجتمع املدين ووسائل اإلعالم والرشكاء الدوليني؛
تنظيم النسخة الرابعة من املنتدى السنوي للهجرة يف مارس 2017.
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املخطط الوطني لترسيع التنمية الصناعية 2020-2014:

∗ خلق 500.000 منصب شغل يف القطاع الصناعي

∗ الرفع من مساهمة القطاع الصناعي يف الناتج الداخيل 

الخام من 14% إىل %23.  
تطوير نظم صناعية منتجة و مندمجة

التوقيع عىل اتفاقيات استثامر ستمكن من 
إحداث 160.000 منصب شغل فعيل

«متم شهر غشت 2016»

تعبئة 1.147 هكتار من العقار 
املوجه للقطاع الصناعي

إعداد مخطط تكوين مفصل 
حسب القطاعات والجهات

« تحقيق معدل اندماج محيل يبلغ 35% يف أفق سنة 2020 »

توقيع عقدين لنجاعة األداء مع «مجموعة الصناعات املغربية للطريان و الفضاء» إلرساء أربع 
نظم صناعية تهدف إىل خلق 23.000 منصب شغل.

         STELIA»  و «HEXCEL» و «FIGEAC AFRO» التوقيع عىل ثالث مذكرات تفاهم مع
AEROSPACE» باستثامر إجاميل قدره 1.023 مليون درهم لخلق 1330 منصب شغل.

 ،«BOEING» التوقيع عىل بروتوكول اتفاق يهم إحداث منظومة صناعية جديدة ملجموعة
ويهدف هذا املرشوع إىل تحقيق رقم معامالت سنوي إضايف عند التصدير تصل قيمته إىل مليار 

دوالر، وإحداث 8.700 منصب شغل جديد.

2016 : دورية رئيس الحكومة املتعلقة بقطاع ترحيل الخدمات إلرساء 5 نظم صناعية خاصة بهذا 
القطاع بهدف خلق 60.000 منصب شغل يف أفق سنة 2020.

تطوان،  فاس،  الرباط،  البيضاء،  بالدار  مندمجة  صناعية  محطات  استغالل خمس  حاليا  يتم   
ووجدة، حيث تستقر بها أكرث من مئة رشكة من بينها رشكات عاملية.

ºgQO QÉ«∏e 2 : ™«æ°üàdG ≈∏Y õ«cÎdG

« تحقيق معدل اندماج محيل يبلغ 80% يف أفق سنة 2020 »

2015 : توقيع بروتوكول تفاهم بني الدولة ومجموعة PEUGEOT CITROEN إلنجاز مركب 
صناعي بطاقة إنتاجية سنوية تعادل 200.000 سيارة و 200.000 محرك.

2016 : توقيع عقد نجاعة األداء لتطوير منظومة صناعية لرشكة «RENAULT» باستثامر إجاميل 
قدره 10 ماليري درهم بهدف خلق 50.000 منصب شغل دائم.

املشاريع  إنشاء  مواكبة  املوقعة وكذا  الصناعية  املنظومات  أداء  نجاعة  تفعيل عقود    :  2017
الصناعية الكربى والرائدة.

*9,25 مليار درهم كرقم معامالت عند التصدير

  *54,61 مليار درهم كرقم معامالت عند التصدير

* إىل متم 2016

«صناعة السيارات»

«صناعة الطريان»

«ترحيل الخدمات»
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*36,35 مليار درهم كرقم معامالت عند التصدير
الدولة  بني  النسيج  لقطاع  الصناعية  بالنظم  الخاصة  األداء  نجاعة  عقود  عىل  التوقيع   :2015
والجمعية املغربية لصناعات املنسوجات واملالبس بهدف خلق  100.000 منصب شغل 

يف أفق سنة 2020.

2016: التوقيع عىل ثالثة عقود نجاعة األداء بني الدولة والفيدرالية القطاعية للجلد لوضع نظم 
صناعة الجلد بهدف خلق 35.000 منصب شغل يف أفق 

2016: التوقيع عىل عقدي نجاعة األداء بهدف إرساء نظام صناعي خاص بقطاع البناء بهدف خلق 
16.000 منصب شغل مبارش و 12.000 منصب شغل غري مبارش يف أفق سنة 2020.

الصغرى  واملقاوالت  الرشكات  كربى  بني  جديدة  وعالقة  جديدة  دينامية  خلق 
واملتوسطة.

جعل الصناعة مصدرا هاّما ملناصب الشغل، وخاصة للشباب، وجزءا من حلقة متينة 
يف هذا املجال.

تحسني الفوائد االجتامعية واالقتصادية للطلبيات العمومية من خالل املوازنة الصناعية.

ميزان  وتحسني  القطاعات  تخلقها  التي  القيمة  من  والرفع  االستثامرات  مضاعفة 
املدفوعات بتشجيع رشاء املنتوجات والخدمات لدى النسيج االجتامعي.

مفهوم النظم 
الصناعية و أثرها 

االجتامعي واالقتصادي

* إىل متم 2016

ºgQO QÉ«∏e 2 : ™«æ°üàdG ≈∏Y õ«cÎdG

«صناعة النسيج و الجلد»

«الصناعات الكيميائية والدوائية»

«صناعة مواد البناء»

2015 : التوقيع عىل ثالثة عقود نجاعة األداء لوضع منظومتني صناعيتني خاصتني بقطاع الصناعات 
الكيميائية بهدف خلق 12.430 منصب شغل مبارش و 20.000 منصب شغل غري مبارش يف 

أفق سنة 2020.

2016 : التوقيع عىل ثالثة عقود نجاعة األداء لوضع منظومتني صناعيتني خاصتني بقطاع الصناعة 
الدوائية لخلق 5.000 منصب شغل مبارش و 8.300 منصب شغل غري مبارش يف أفق سنة 

.2020
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2016: اعتامد القانون رقم 91.14 املتعلق بالتجارة الخارجية.
تفعيل الربامج الحالية للدعم املبارش للمصدرين.

وضع برنامج جديد لفائدة املقاوالت الغري مصدرة أو املصدرة 
الفرتة  خالل  مقاولة   400 مواكبة  بهدف  منتظم  غري  بشكل 

2016-2020؛
بهدف  الصادرات  دعم  برامج  لجميع  شاملة  مراجعة   :2017
تبسيطها ومالمئتها مع االسرتاتيجية الجديدة للتجارة الخارجية.

استفادة 
374 مقاولة 
مصدرة من 

عقود التنمية 
للتصدير

78  خبري يف 
خدمة املقاوالت 
املستفيدة من 
«االفتحاص عند 

التصدير»

مواكبة 
17 مجمع 
تصديري

عوملة املعارض 
القطاعية

 MEDICAL
EXPO

ELEC EXPO
NTIC EXPO

دعم 
الصادرات 
يف األقاليم 

الجنوبية

      تنظيم «املؤمتر 22 لألمم املتحدة
           حول التغريات املناخية» 

aإحداث مرفق الدولة املسري بطريقة مستقلة (COP 22)؛
aمصادقة املغرب عىل اتفاقية باريس بتاريخ 21 شتنرب 2016؛

aتقديم املغرب ألمانة االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن تغري 
 .(NDC) املناخ، التزامه يف إطار مساهمته الوطنية املحددة

تفعيل برامج املحافظة عىل البيئة

لفائدة 141 مدينة باستثامر قدره 535 مليون درهم و إعطاء انطالقة 
أشغال مشاريع جديدة لفائدة 13 مدينة باستثامر قدره 65 مليون درهم.

مواصلة الربنامج الوطني 
لتطهري السائل و تصفية 

املياه العادمة

مواصلة الربنامج 
الوطني للنفايات

املنزلية
تعبئة 250 مليون درهم لهذا الغرض.

:2017

aمواصلة إنجاز مشاريع الربنامج املغريب للطاقة الشمسية؛
aإعطاء انطالقة أشغال املركب الريحي لتازة (150 ميغاواط)؛

للطاقة  املندمج  املرشوع  بخصوص  الصفقات  aتفويت 
الريحية بطاقة كهربائية إجاملية تصل إىل 850 ميغاواط؛

aإطالق مركبات ريحية أخرى من قبل رشكات خاصة.

تدابري لدعم حامية البيئة والتنمية املستدامة
a تطبيق رسم االسترياد األدىن بنسبة %2,5 عىل املدخالت املستعملة يف صناعة األلواح الشمسية؛

a إعفاء العربات ذات محرك كهربايئ أو العربات ذات محرك مزدوج (كهربايئ وحراري) من أداء الرضيبة الخصوصية السنوية عىل 
السيارات.

ôjó°üàdG ™«é°ûJ

ô°†NC’G OÉ°üàb’G ôjƒ£J

تنمية مستدامة استعامل  و  تسويق  تصدير،  استرياد،  تصنيع،  aمنع 
األكياس البالستيكية مبوجب القانون رقم 77-15.

aتفعيل آليات املواكبة لضامن تطبيق حقيقي و فعال 
ملضامني القانون السالف ذكره.

2017

2017
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ارتفاع االستثامر الخاص يف القطاع الفالحي : 3,9 مليار درهم يف السنة؛
استفادة 730.000 فالح من مشاريع الفالحة التضامنية؛

ارتفاع الناتج الداخيل الخام الفالحي:  116 مليار درهم خالل سنة 2015.

احداث:
 83.000 منصب شغل مبارش؛

 تسجيل:
1.367.000 طن من  االنتاج السميك؛

2 مليار دوالر من صادرات املنتوجات السمكية. 

ستعرف سنة 2017 :
2017: إحداث قرية للصناعة التقليدية بكرسيف و تهيئة دار الدباغ ببني مالل؛

تهيئة مناطق أنشطة الصناعة التقليدية بسطات و إنشاء مناطق أخرى بكل من 
قلعة الرساغنة، متاللت العطاوية و سيدي رحال.

اعتامد املخطط الجديد «املغرب الرقمي 2020»؛
متديد برنامج «جيني» ايل سنة 2017 بهدف تجهيز 1.206 إعدادية 

و233 ثانوية بلوازم املولتيمديا؛
إطالق برنامجني جديدين خالل سنة 2016 بهدف تزويد املؤسسات 
رقمية  بيداغوجية  محتويات  تطوير  اىل  اضافة  باالنرتنيت  الجامعية 

(244 مليون درهم).

2         اليوتيس 1        املغرب األخرض

5        املغرب الرقمي

4      الصناعة التقليدية3      رؤية 2020 للسياحة

تسجيل:
+4.7% من  نسبة املغاربة املقيمني بالخارج الوافدين عىل معابر الحدود.*

+0.5% من ليايل املبيت داخل مؤسسات اإليواء السياحية املصنفة.
32,8 مليار درهم كمداخيل األنشطة السياحية للسياح غري املقيمني باملغرب.

11,68 مليار درهم

1,93 مليار درهم

1 مليار درهم

617 مليون درهم

6      االسرتاتيجية الطاقية
سيتم خالل سنة 2017 :

للطاقة  املغريب  الربنامج   : املتجددة  بالطاقات  املتعلقة  الربامج  تنزيل  مواصلة   -
الشمسية و الربنامج الغريب املندمج للطاقة الريحية.

- تنزيل برنامج التأهيل الطاقي للمساجد، تعميم االفتحاص الطاقي وإدماج األداء 
الطاقي عىل مستوى القطاع الصناعي وإرساء  النجاعة الطاقية بقطاع النقل وكذا 

تفعيل إ جراءات خاصة بزبناء التيار الكهربايئ املرتفع واملرتفع جدا ؛
النووي  املجالني  يف  والسالمة  لألمن  املغربية  الوكالة  عمل  مخطط  -تفعيل 

واإلشعاعي؛
-االنطالقة الفعلية لربنامج عمل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء .

11,7 مليار درهم

* إىل غاية يوليوز 2016

240 مليون درهم
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إنجاز ميناء القنيطرة األطليس وميناء الجرف األصفر؛

مواصلة أشغال اإلنجاز ب 3 موانئ و التوسيع ب 2 موانئ.

بناء الطريق السيار برشيد تيط مليل؛  

توسيع الطريق السيار الدار البيضاء- برشيد.

املطارية  املنشآت  تطوير  أشغال  مواصلة 
ب 5 مطارات.

مواصلة األشغال باملحطة الجديدة الرباط أكدال ومحطة طنجة؛

مواصلة إنجاز أشغال مرشوع القطار الفائق الرسعة؛

اإلنتهاء من أشغال الثليث والتثنية بعدة خطوط سككية.

* á«àëàdG äÉ«æÑdG ôjƒ£J

مواصلة إنجاز أشغال التهيئة الطرقية ب 2 
طرق وطنية وطريق جهوية؛

مواصلة األشغال ب 4 طرق رسيعة.

* أهم املشاريع املربمجة خالل سنة 2017
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مواصلة إجراءات تبسيط املساطر اإلدارية املتعلقة بإنعاش االستثامر؛
إحداث الوكالة املغربية لتنمية االستثامرات والصادرات ؛

تعديل ميثاق االستثامر (تحفيزات رضيبية بالنسبة للرشكات الصناعية الحديثة النشأة و الرشكات الكربى املصدرة...)؛
استكامل إصالح نظام الصفقات العمومية وآجال اآلداء.

مواكبة 400 مرشوع استثامري جديد خالل سنة 2017 يف إطار برامج «امتياز منو» و«استثامر منو»؛
املساعدة التقنية لفائدة 1400 مرشوع تحديث املقاوالت الصغرية جدا والصغرى واملتوسطة يف إطار 

برنامج «الدعم التقني واألنظمة املعلوماتية»؛
إستكامل التوقيع عىل اتفاقيات الرشاكة مع الجهات يف إطار نظام املقاول الذايت.

تحسني مناخ األعامل

تعزيز تنافسية املقاوالت و إدماج القطاع 
الغري مهيكل وتعبئة االستثامر الخاص

 تدابري لتشجيع االستثامر الخاص واملقاولة برسم «ميزانية» 2017
a اإلعفاء من الرضيبة عىل الرشكات خالل خمسة سنوات بالنسبة للمقاوالت الصناعية الحديثة النشأة؛

a  متكني املقاوالت املناولة من الحصول عىل وضعية مصدر غري مبارش؛
a مالمئة آجال اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة عند االسترياد بالنسبة للسلع التجهيزية الرضورية إلنجاز مشاريع موضوع 
اتفاقيات االستثامر بالتنصيص عىل أن أجل 36 شهرا يبتدئ من تاريخ أول عملية استرياد مع إمكانية متديد هذه املدة ل 24 

شهرا؛
اتفاقيات  التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة يف إطار  القيمة املضافة ملدة 36 شهرا للمقاوالت  aمنح اإلعفاء من الرضيبة عىل 
االستثامر مببلغ يفوق 100 مليون درهم مع متكينها من االستفادة من أجل إضايف مدته ستة أشهر بعد نهاية الثالث سنوات 

املقررة ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء، وذلك يف حالة وجود قوة قاهرة؛
a منح املقاوالت إمكانية توزيع إعانة االستثامر املخصصة القتناء األرايض عىل فرتة 10 سنوات بغية فرض الرضيبة عليها؛

املساهمة  أعضاء مجموعة رشكات معينة وعمليات  االستثامر بني  أموال  الرضيبي عىل عمليات تحويل  الحياد  نظام  تطبيق   a
بعقارات من الذمة الشخصية إىل األصول الثابتة لرشكة؛

a تعميم تطبيق رسم االسترياد بنسبة 10% عىل جميع العربات من نوع Pick-up؛
aتعميم اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة حني االسترياد بالنسبة لجميع الطائرات، بدون تحديد عدد األماكن، التي تستعمل 

للنقل الجوي الدويل املنتظم التجاري.

تقدم املغرب مبركزين عىل مستوى تصنيف املنتدى 

االقتصادي العاملي 2016-2017، الذي يقوم بتقييم 

مقارن للتنافسية االقتصادية لألمم ليحتل املرتبة 70 عىل 

املستوى الدويل محافظا بذلك عىل صدارته عىل مستوى 

دول شامل إفريقيا وعىل مرتبته الخامسة يف إفريقيا.
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تنويع و تحديث آليات متويل االقتصاد الوطني؛

تشجيع االدماج املايل لألشخاص الذاتيني من خالل التمويل الجامعي، «Business angels»؛
تشجيع االدماج املايل للمقاوالت الصغرى و املتوسطة من خالل إصالح القانون املتعلق بالسلفات الصغرى 

و قانون بورصة القيم و إصالح نظام الضامنات املنقولة؛
 تشجيع االستثامر العقاري املوجه للكراء؛

تعزيز اإلرشاف عىل النظام املايل من خالل إصالح النظام األسايس لبنك املغرب وإصالح النصوص القانونية 
املتعلقة بعمليات الرصف؛

 العمل عىل إدماج عمليات األبناك والرشكات القابضة يف إطار القطب املايل للدار البيضاء.

تسهيل الولوج إىل التمويل

 تدابري لدعم القطاع املايل برسم «ميزانية» 2017
a تطبيق نظام الحياد فيام يخص الرضيبة عىل الرشكات عىل عمليات تفويت جميع عنارص األصول القابلة للتسنيد؛

a إحداث نظام الشفافية الجبائية ألنشطة الهيئات املكلفة بالتوظيف الجامعي العقاري التي تشمل كراء العقارات املبنية املعدة 
لجميع األغراض املهنية؛

a اإلعفاء من واجبات التسجيل املتعلقة بالعقود الخاصة بالعمليات املنجزة من طرف هيئات التوظيف الجامعي يف العقار.

تفعيل صندوق تشجيع خلق ومواكبة املقاوالت املبتدئة واملشاريع املبتكرة 
«INNOV-INVEST»، عرب تخصيص 500 مليون درهم برسم «ميزانية» 2017
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a مصادقة الربملان عىل 359 مرشوع قانون و17 قانون تنظيمي؛

 a مصادقة الحكومة عىل 7 مشاريع قوانني تهم إرساء املؤسسات والهيئات املعنية بالحكامة؛

العمل عىل استكامل التنزيل الدستوري للقانون املتعلق بهيئة املناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والقانون املتعلق باملجلس االستشاري 
للشباب والحركة الجمعوية، هذا باإلضافة إىل تنزيل القوانني التنظيمية املتبقية ؛

a إحداث حسابني خصوصني للتنزيل الفعيل للجهوية املتقدمة، و يتعلق األمر ب «صندوق التأهيل االجتامعي» و «صندوق التضامن بني الجهات»؛

a نرش 22 مرسوما بتنفيذ القوانني التنظيمية املتعلقة بالجامعات الرتابية يف الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يوليوز 2016؛

a التوقيع عىل 3 عقود برامج ممتدة خالل الفرتة 2016-2021 بني الدولة و جهات العيون الساقية الحمراء، الداخلة واد الذهب، و كلميم واد نون.

خالل سنة 2017، سيتم إحداث «لجنة العرائض» لدى رئيس الحكومة، يناط بها دراسة العرائض املحالة من، طرف املواطنني و املواطنات؛

a إطالق بوابة الرشاكة بني الدولة ومنظامت املجتمع املدين «www.charaka-association.ma» التي تهدف إىل تحسني الولوجية والشفافية والحكامة 
الجيدة يف منح التمويل العمومي لفائدة هذه املنظامت؛

خالل سنة 2017، سيتم  العمل عىل مراجعة اإلطار القانوين لجمعيات املجتمع املدين باإلضافة إىل إعداد سياسة عمومية متعلقة بها؛

تعزيز استقاللية السلطة القضائية وتخليق منظومة العدالة والعمل عىل إحداث محكمة رقمية يف أفق 2020؛

a االعرتاف باملجهودات املبذولة يف مجال حقوق اإلنسان من خالل تجديد اعتامد املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف الدرجة (أ) كمؤسسة وطنية مطابقة 
ملبادئ باريس الناظمة لعمل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

لنظام  املرتاكم  العجز  هو  درهم  ماليري   10
املعاشات املدنية املتوقع نهاية  2016؛

الرشوع يف تفعيل اإلصالح املقيايس لهذا النظام 
مبوجب القانونني رقم 14-71 و 14-72 ؛

 1.000 من  للمعاش  األدىن  الحد  من  الرفع 
لفائدة  الشهر،  يف  درهم   1.500 إىل  درهم 
املتقاعدين املدنيني والعسكريني املتوفرين عىل 

أكرث من 10 سنوات من الخدمة الفعلية.

التقاعد

توجيه الهوامش املالية املتاحة من 
تصفية  إىل  املقاصة  نظام  إصالح 

املتأخرات املرتاكمة؛
راميد،   : االستهداف  نظام  تفعيل 
مليون  امللكية  املبادرة  تيسري، 

محفظة...

ابتداء من فاتح يناير 2017 سيتم تعميم 
عىل  للرضيبة  اإللكرتونيني  واألداء  اإلقرار 
والرضيبة  الدخل  عىل  والرضيبة  الرشكات 

عىل القيمة املضافة؛
مواصلة اإلجراءات املتعلقة بتقليص مخزون 
آجال  وتقليص  الشكايات  معالجة  وآجال 
معالجة طلبات إرجاع الرضيبة عىل القيمة 
تصنيف  منظومة  تفعيل  وكذا  املضافة 

املقاوالت؛
والتنظيمية  الترشيعية  النصوص  مراجعة 

املؤطرة للميدان الرضيبي .

اإلصالح الرضيبي

ájƒb á«JÉ°ù°SDƒe áeÉμM AÉ°SQEG

á∏μ«¡ŸG äÉMÓ°UE’G á«eÉæjO õjõ©J

املقاصة

الحكامة، الجهوية املتقدمة، الدميوقراطية التشاركية، حقوق اإلنسان

تدابري تتعلق بتنزيل الجهوية املتقدمة برسم «ميزانية» 2017
a رفع حصيلة الرضيبة عىل الرشكات والرضيبة عىل الدخل املرصدة للجهات من 2 % إىل 3 % ، تنضاف إليها اعتامدات من امليزانية 

العامة تقدر ب 2,5 مليار درهم، أي ما مجموعه 5,7 مليار درهم.

a

aa

a

a

a

a

a
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ájOÉ°üàbGhôcÉŸG äÉfRGƒàdG ‘ ºμëàdG á∏°UGƒe
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• تعميم تجربة تنزيل املقتضيات املتعلقة بتحسني نجاعة النفقة العمومية عىل جميع املؤسسات و القطاعات الوزارية برسم ميزانية 2017؛
• إحداث موقع إلكرتوين خاص بالقانون التنظيمي لقانون املالية الجديد تعزيزا للشفافية؛

• اعتامد مخططات العمل و التكوين و التواصل املرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي.

مواصلة تفعيل القانون التنظيمي رقم  13-130  لقانون املالية 

تحسني حكامة املؤسسات و املقاوالت العمومية خصوصا من خالل التعميم التدريجي للتعاقد املتعدد السنوات بني الدولة واملؤسسات و املقاوالت 
العمومية وتشجيع الرشاكة بني القطاعني العام و الخاص؛
تحسني حكامة السياسة العقارية دعام لالستثامر املنتج؛

تقوية الحكامة األمنية واإلشعاع الدبلومايس للعمل الخارجي ببالدنا.

التحكم يف النفقات:

تحسني املداخيل:

تشجيع التصدير و التحكم يف االسترياد؛

جذب االستثامرات الخارجية؛

تعبئة التمويالت الخارجية.

إستعادة التوازن 
امليزانيايت

إستعادة توازن 
القطاع الخارجي

املوظفني  اعتامدات  عىل  املحدودية  طابع  t إضفاء 
ابتداء من فاتح يناير 2017؛

t مواصلة ترشيد نفقات املعدات والنفقات املختلفة؛
t تفعيل مقاربة جديدة لتدبري املشاريع االستثامرية 

(إعداد بنك مندمج للمشاريع االستثامرية)؛
t تعزيز فعالية االنفاق العمومي فيام يخص املوارد 
املرصدة للمؤسسات واملقاوالت العمومية املستفيدة 

من إعانات للدولة.

t تعبئة املداخيل الجبائية و الجمركية عرب تحسني 
وتقوية التحصيل؛

t تثمني امللك الخاص للدولة؛
t التدبري النشيط للمحفظة العمومية.

تدابري تتعلق بدعم اإلدارة األمنية برسم «ميزانية» 2017
a الرتخيص للمديرية العامة لألمن الوطني واملديرية العامة ملراقبة الرتاب الوطني باستعامل املناصب املالية التي أصبحت 
شاغرة عىل إثر إحالة املوظفني الذين كانوا يشغلونها عىل التقاعد وكذا املناصب التي أصبحت شاغرة خالل السنة املالية.

ملدة  املايل  االئتامين  الخط  اتفاقية  تجديد   t  
سنتني مببلغ 3,5 مليار دوالر. 

%4,9
2014

%4,3
2015

*%3,5
2016

* عجز ميزانيايت متوقع نسبة إىل الناتج الداخيل الخام نهاية سنة 2016

** عجز الحساب الجاري املتوقع نهاية سنة 2016

ájOÉ°üàbGhôcÉŸG äÉfRGƒàdG ‘ ºμëàdG h »JÉ°ù°SDƒŸG AÉæÑdG ∫Éªμà°SG

%5,7
2014

%2,2
2015

**%1,5
2016
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تدابري خاصة بالرضيبة عىل القيمة املضافة

a التنصيص عىل أن أجل 36 شهرا الخاص بإعفاء السلع التجهيزية من الرضيبة عىل القيمة املضافة عند االسترياد يبتدئ من تاريخ 
أول عملية استرياد و ميكن متديد هذه املدة ألربعة وعرشين شهرا؛

a منح اإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة ملدة 36 شهرا للمقاوالت التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة يف إطار اتفاقيات 
االستثامر مببلغ يفوق 100 مليون درهم مع متكينها من االستفادة من أجل إضايف مدته ستة أشهر بعد نهاية الثالث سنوات 

املقررة ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء، وذلك يف حالة وجود قوة قاهرة؛

a إحداث نظام جبايئ خاص بوكاالت األسفار «نظام الهامش»؛

التي  األماكن،  عدد  تحديد  بدون  الطائرات،  لجميع  بالنسبة  االسترياد  املضافة حني  القيمة  الرضيبة عىل  من  اإلعفاء  تعميم   a
تستعمل للنقل الجوي الدويل املنتظم التجاري؛

a رفع مدة االحتفاظ باملمتلكات العقارية من 5 إىل 10 سنوات لالستفادة من الخصم عىل القيمة املضافة؛

a تبسيط اإلجراءات لالستفادة من إعفاء السكن االجتامعي بحذف إلزامية اإلدالء بشهادة عدم الخضوع للرضيبة.

تدابري خاصة بالرضيبة عىل الدخل

a إقرار اإلعفاء الدائم من الرضيبة عىل الدخل بالنسبة ملنحة التدريب يف حدود 6000 درهم، لتشجيع تشغيل الشباب حاميل 
الشهادات مع إلغاء رشط التسجيل املتدربني ملدة ستة أشهر بالوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات واالبقاء عىل عملية 

التسجيل فقط؛

a إعفاء التعويضات املدفوعة من طرف املنشآت إىل الطلبة املسجلني يف سلك الدكتوراه رغبة يف تشجيع ومواكبة املقاوالت يف 
مشاريعها املتعلقة بالبحث واالبتكار.

تدابري خاصة بالرضيبة عىل الرشكات

a يقرتح منح املنشآت إمكانية توزيع إعانة االستثامر املخصصة القتناء األرايض عىل فرتة 10 سنوات بغية فرض الرضيبة عليها 
رغبة يف تشجيع االستثامر؛

a إعفاء الرشكات الصناعية الحديثة النشأة ملدة خمس سنوات.

تدابري جمركية

a تطبيق رسم االسترياد األدىن بنسبة 2,5% عىل املدخالت املستعملة يف صناعة األلواح الشمسية؛

.Pick-up تطبيق رسم استرياد بنسبة 10% عىل جميع العربات من نوع a



- نفقات الدين العمومي 2017-2014

- النفقات املتعلقة بخدمة الدين 2017 

- موارد االقرتاضات 2017

- توزيع النفقات الرضيبية حسب القطاعات 2016-2015

- تطــور حاصالت املوارد الجبائيــة من 2012 إىل 2016

- الضغــط الجبـايئ 2016-2012

- بنيـة املوارد الجبــائية 2016-2012

äÉ≤ë∏e
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«ميزانية»
   2017

474 27نفقات الفوائد و العموالت املتعلقة بالدين العمومي
نفقات الفوائد و العموالت املتعلقة بالدين الداخيل

نفقات الفوائد و العموالت املتعلقة بالدين الخارجي

23 764

3 710
882 45استهالكات الدين العمومي املتوسط و الطويل األجل

استهالكات الدين الداخيل

استهالكات الدين الخارجي

35 389

10 493

356 73مجموع النفقات املتعلقة بالدين العمومي

2017**2016*20142015الدين العمومي

الدين الخارجي للخزينة
480 139327 985310 071300 278قيمة الدين الخارجي العمومي(مباليني الدرهم)
975 468156 808144 086140 141قيمة الدين الخارجي للخزينة (مباليني الدرهم)

14,4%14,2%14,3%15,3%النسبة إىل الناتج الداخيل الخام
الدين الداخيل للخزينة

607 176555 396523 479488 445قيمة الدين الداخيل للخزينة (مباليني الدرهم)
50,9%51,4%49,7%48,2%النسبة إىل الناتج الداخيل الخام

مجموع دين الخزينة
582 644712 204667 565629 586قيمة دين الخزينة (مباليني الدرهم)

65,3%65,7%64,1%63,5%النسبة إىل الناتج الداخيل الخام
474 66227 68126 20726 24أعباء فائدة الدين

2,5%2,6%2,7%2,6%النسبة إىل الناتج الداخيل الخام

نفقات الدين العمومي

تأثر أعباء الدين بتغري أسعار الفائدة
الدين الداخيل

يؤدي ارتفاع سعر الفائدة ب 0٫01% إىل زيادة محتملة يف أعباء الدين مببلغ 14٫6 مليون درهم، أي زيادة الفائدة بنسبة 0٫06% برسم سنة 2017.
الدين الخارجي

يؤدي ارتفاع سعر الفائدة ب 0٫01% إىل ارتفاع أعباء الدين مببلغ 1٫2 مليون درهم، أي زيادة الفائدة بنسبة %0٫03.

تأثر أعباء الدين بتغري سعر الرصف
يف إطار فرضية تقلب سعر األورو بالنسبة للدوالر األمرييك بنسبة 5% (كارتفاع أو انخفاض)٬ فإن أثر تغري سعر الرصف محصور يف تغري نسبي للخدمة ب 1%- يف حالة 

انخفاض قيمة األورو و 0.7 +% يف حالة ارتفاع قيمة األورو.

«ميزانية» 
   2017

مبلغ االكتتابات املقررة عىل املدى املتوسط والطويل 

مقابل االقرتاضات الخارجية

47 000

23 000

000 70مجموع املوارد

النفقات املتعلقة بخدمة الدين (مباليني الدرهم)

موارد االقرتاضات (مباليني الدرهم)

** توقعات* أرقام مؤقتة 

äÉ≤ë∏e
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20122013201420152016بيــــان  

76.92575.39675.79778.13082.276الضـرائب املباشـــرة

43.18740.41741.48041.09143.242الرضيبة عىل الرشكات

33.41834.08133.98536.68538.660الرضيبة عىل الدخـل

213292229246329الرسم املهني

3655535233رسم السكن

71551505612الرضائب األخرى 

27.96328.92126.88928.86727.909الرضيبة عىل القيمة املضافة 

19.57420.24518.89920.20719.536الحصة الخاصة مبيزانية الدولة

13.06013.55915.57916.09216.590رسوم التسجيل و التنرب

1.9861.9941.7962.7052.519العـالوات  و الدعا ئر

119.934119.870120.170125.794129.294 املجمـــوع

071117.134120.921. 194112 .545111 .111حصة امليزانية العامة  

تطــور حاصالت املوارد الجبائيــة من 2012 إىل 2016
مباليني الدراهم

äÉ≤ë∏e

تعاتقطاالقالقطاعات عاتططاعالالق
201620162012

ةصاةصاةالتدابري املحصاة ري املحابري املتدابريلتدابالتد مالتالتالتالالتدابري التي تم تقييمهاصاةحصاةري املحبريبري املحصلتداالتدابريال هيمهاقييمهاقييمهق هاقييمهقييمهالتالتالتا هيي هي م تقييمهاالتدابري التي تم تقييمهاالنسبةالالنسبةالتدابري املحصاةالتداالتدابري املحصاةلعددالعددددالعددالعدالعددي تقييم تم التي م تم تقييمهاتقالتدابري مي غاملبلغاملبلغي ةالنسبةالنسبةسبةالنسبةغغبلغاملبلغملب لنس
ريةعقاة الشطألناألنشطة العقارية 7926 434434346يةةقاريةالعقطة 7924545%11,1%11 136367 656656%23,6%23,6,623 63%%

دصيدوالصحةفالحالالفالحة والصيد 2643 2555252522255252223يييدالصة والح 26432828%6,9%6,923233 1883 188%9,8%%9,8
يعيتامعجت االطتيالحاالحتياط االجتامعيييي ييعيامعيجتامالجططحتياحتياالحالح ج يجي 2002003 1441413يج 2003 21818%4,4%4,414143 3853 385%10,4%10,4
يةوميةمومعم العتماخدالالخدمات العمومية يميةميةومعموا العتتمادمالخدا يوو 9,7%142142 4,211113%95517 10102و

رتكةشرتكشري مبريتدتدابري مشرتكة ةرتكةمشمشرتمري مدابريتد 4,4%429 6,9211%12628 232ريريببري
يةئيةائيذائغذ الغت التعاصناعصالالصناعات الغذائية 8,6%780 2,9122%62912 122يييييةةائيةئيةغذغذالغ الغتتعااعاصنااالص

رديرصدتصالتالتصدير 7,5%420 2,782%42211 1182ريريررديرديرصداللتص
يةليةليةملاليملال املة اطةاطساطوسالوالوساطة املالية يةليةليةملالملاة اة املططةساساللوا 6,6%124 11,5372%92447 47361ييوو

يييعيعيامعيامعالصحة والعمل االجتامعيييييييي عملعملعوالعوال واة وحةصحصحلصا يييييعيعيامعامعجتامالجت االجل امللعملعموالوالة وةصححلصاال ييج 5,5%796 13,5401%73655 52391ييييجج
قلنقللنقلنقالنع العطاعطقطققطاع النقل قلنقنقنقل الن الععطاطاقط 4,6%477 5,9151%44124 22151ععععع

زازغازغازلغاالغوالغ واالكهرباء البرتول والغاز اءباءربارباهربكهركهلكالا زززغازازغالغالغاوالغوالغوالغ وا ولرتولبرتلبرتء اباءباءباءهربهركهكهالكالك ب 2,7%0,73889%338573ببببرربربررب
اتاتهاتجهاجهلجلجالالجهات تهاتاتهاتجهجهلجالج 0,9%6,621302%272063627جججججج

كياملكيلك الكت الت اتتعاتعاتعاناعصناعصنلصلص الو ال وت وتاتصناعة السيارات و الصناعات الكياموية اعةناعصناعصناصنصص ياعاعاعصناصنالصص الص الصو اوو ات وت وتتراتسيالس السعةاعناعاعصنصنصنص ي 1,3%1,04407%443924يي
ةارةجاتجلتجتجالالالتجلتالتالاالتجارة 0,5%1,04166%441734جج

عةعةعةباعطباطبأعامل الطباعة ةعةعةاعاعاعطباطبالط الطلاملعامأعأعأعأعأعأأ 0,6%1,04189%441844بببب
ىرىخرىخرأخ أخت أتقطاعات أخرى 3,3%073 19,7531%01780 80521رررررىىرىىخرخرخرأخخت أت أتتعاتعاطاقطقق

ععوعمواملجموع 100,0%423 100,030632%749407 39930031ععووعوعموجمملجامل

توزيع النفقات الرضيبية حسب القطاعات
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20122013201420152016بيــــان  

76.92575.39675.79778.13083.276الرضائب املباشـرة

97.50398.13397.276100.003101.914الرضائب الغيـر املبـارشة

9.0037.6817.7387.7159.074الرسوم الجمركـيـة

13.06013.55915.57916.09216.590رسوم التسجيل و التنرب

1.9861.9941.7962.7052.519العـــالوات  والدعا ئر

198.477196.763198.186204.645212.373مجموع املـوارد الجبـائيـة

3,8%3,3%0,7%0,9-%7,3%نسبة تطور املوارد الجبائيـة

847.881897.923923.696982.2231.014.783الناتج الداخيل الخـام (1)

3,3%6,3%2,9%5,9%3,4%نسبة تطور الناتج الداخيل الخام

20,9%20,8%21,5%21,9%23,4%الضـغـط الجبائـي

الضغــط الجبـايئ 2016-2012
مباليني الدراهم

20122013201420152016بيــــان  

38,7%38,2%38,2%38,3%38,8%الضـرائب املبارشة

20,4%20,1%20,9%20,5%21,8%الرضيبة عىل الرشكـات

18,2%17,9%17,1%17,3%16,8%الرضيبة عىل الدخــــل

13,1%14,1%13,6%14,7%14,1%الرضيبة عىل القيمة املضافة يف الداخل (*)

7,8%7,9%7,9%6,9%6,6%رسوم التسجيل و التنرب

1,2%1,3%0,9%1,0%1,0%العالوات  والدعا ئر

60,9%61,5%60,6%60,9%60,5%مجموع ما تديره املديرية العامة للرضائب

4,3%3,8%3,9%3,9%4,5%الرسوم الجمركية

22,5%22,3%23,5%23,6%23,6%الرضيبة عىل القيمة املضافة  عند االسترياد (*)

12,3%12,4%12,0%11,6%11,4%الرسوم الداخلية عىل االستهالك

100%100%100%100%100%املجموع

بنيـــة املوارد الجبــائية 2016-2012
مباليني الدراهم

(*)- مبا فيها الحصة الخاصة بالجامعات املحلية.

äÉ≤ë∏e



ميزانية املواطن    # دليلك لفهم امليزانية والتفاعل مع مضامينها

  Éæ©e πYÉØJ
 π«ª– ∂æμÁ ,www.finances.gov.ma ‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y á«dÉŸGh OÉ°üàb’G IQGRh ™bƒŸ ∂JQÉjõH

      2017  áæ°ùd á«dÉŸG ¿ƒfÉb ´hô°ûÃ á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ∂æμÁ Éªc π«dódG Gòg

.2017 á«dÉŸG ¿ƒfÉb h

 ≈∏Y zøWGƒŸG á«fGõ«e{ iƒàfi ôjƒ£àd ∂JÉMGÎbGh ∂JGQÉ°ùØà°SGh ∂JÉ¶MÓe ∫É°SQEG É°†jCG ∂fÉμeEÉH

:á«dÉàdG øjhÉæ©dG

 

ÎjƒJ ÜÉ°ùM
https://twitter.com/financesmaroc
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مديرية امليزانية
شارع محمد الخامس الحي اإلداري، شالة - الرباط – املغرب

الهاتف : 05-37-67-72-67 (212+)
 الفاكس : 05-37-67-75-30 (212+)
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